
المپيك آوردگاه ملت ها نيست!
غالمرضا صادقيان- سردبير

صابر خراساني

نام جزاير مارش��ال، دومينيكا، ماالوي و كريباتي را فقط در رژه روز آغاز المپيك با پرچمي كه به دست تنها ورزشكار اين 
كشورهاست مي شنويم و ممكن است سال ها بگذرد و مردم جهان هرگز اسمي از اين كشورها با هيچ عنوان ديگري نشنوند. 
نام كشور ديگري را هر روز مي شنويم با اخبار تجاوز امريكا و انفجار و ترور و به خاطر حروف التين الفبايش در رأس فهرست 

المپيك است ، آن هم با يك ورزشكار از 32 ميليون جمعيت جوان: افغانستان!
المپيك ريو 2016 براي كشور 10 ميليوني و جنگزده يمن فقط پذيراي دو ورزشكار است. يمن و افغانستان از جوان ترين 
كشورهاي جهان هستند با مردماني كه در كوه زندگي مي كنند و 2 ميليون چريك يمني كه از صخره باال مي روند. اين دو 
كشور روي هم سه ورزشكار در المپيك ريو دارند اما بلژيك با عنوان پير ترين كشور جهان كه 70 درصد جمعيت آن باالي 
60 سال سن دارند و فقط يك چهارم مجموع دو كشور افغانستان و يمن جمعيت دارد با 101 ورزشكار يعني 34 برابر مجموع 

ورزشكاران افغانستان و يمن به ريو مي رود. 
 كشوري نوظهور مثل قطر كه جمعيت بومي اش فقط يك دهم شمار پناهندگان افغانستاني در ايران است، با تابعيت دادن به 
ورزشكاران پرقدرت كشورهاي افريقايي و بعضاً اروپايي و با هزينه دالرهاي نفتي 35 ورزشكار به ريو اعزام مي كند و امارات 
متحده عربي كه تا چند دهه پيش شنزاري در جنوب خليج فارس بيشتر نبوده اس��ت، با فضاي رفاه و سرمستي، از درون 

دالرهاي نفتي كارواني با 10 ورزشكار در ريو دارد. 
سوريه به عنوان مهد قديمي ترين تمدن هاي بشري با جمعيت جوان – اما آواره !- فقط چهار ورزشكار المپيكي دارد و فلسطين 
سرزمين پيامبران و با تمدني قديمي شش ورزشكار اما صهيونيست ها با عنوان پرطمطراق »عامل اصلي تخريب تمدن هاي 

بشري سوريه و فلسطين« 48 ورزشكار به برزيل اعزام مي كنند.  
امريكا با 300 ميليون جمعيت 555 ورزشكار در المپيك خواهد داشت و چين با 4 برابر جمعيت امريكا 140 ورزشكار كمتر 

از امريكا خواهد داشت و هند با جمعيتي نزديك به چين فقط 120 ورزشكار المپيكي دارد. 
روسيه در آستانه المپيك متهم به دوپينگ دولت خواسته ! مي شود و يك سوم ورزشكاران خود را در ورزش هايي كه براي 

امريكايي ها رقبايي سرسخت هستند، از دست مي دهد. 
آلمان، فرانسه و بريتانيا با مجموع 1071 ورزشكار و مجموع جمعيتي كمتر از كشور مسلمان اندونزي 38 برابر اين كشور 

ورزشكار در ريو خواهند داشت.  
سالن هاي مجهز و ورزشگاه هاي بزرگ جهان در اروپا و امريكا متمركز است و ورزشكاران آفريقا و آسيا همچون نخبگان علمي 
به اين قطب هاي ورزشي فراخوانده مي شوند. جنگ، ناامني، فقر امكانات و فقر علم ورزش، عامل اصلي كوچ ورزشكاران است 

و استعمار نو، تركيب كاروان هاي المپيك را تعيين مي كند. 
المپيك آوردگاهي است كه فقط كشورهاي ثروتمند مي توانند ميزبان آن باش��ند و رژه آغازين المپيك فقط رژه جنگ و 
استعمارنو است و نه رژه انسان ها. مانور قدرت ها در برابر ملت هاي جنگزده و استعمار كشيده است. رژه قدرت جوانان نيست 

بلكه رژه مالكيت ورزشگاه ها و ثروت و قدرت است و المپيك با استعمار نو هرگز ميدان مانور ملت ها نمي شود.   

راه افتادي و زير پات ايران ساختند
تكه اي از خاك ايران را خراسان ساختند

با وجود تو در اين كشور مسلمان ساختند
تو همان لطفي كه در پاسخ به سلمان ساختند

همين كه نيت س�فر كرديد قلب اين سرزمين مانند 
پرنده اي كه در آستانه رهايي است آرام و قرار نداشت. 
مانند عاشقي كه وصال را مي طلبد منزل به منزل ديدار 
شما را چشم مي كشيد.  هر چه لحظه وصال نزديك تر 

مي شد تحمل فراق سخت تر.
درس�ت از همان ش�روع حركت كاروان ام�ام رئوف 
خيرات و بركات اين س�رزمين را در بر گرفت. مردم 
با قطرات اشك كوچه و محله هايش�ان را آب و جارو 
كردند و با گل سالم و گالب صلوات در انتظار آمدنتان 
ايستادند.  حتي چكاوك ها از ذوق ديدارتان مستانه تر 
مي خواندند. مردم اين س�رزمين سال هاست چشم 
به راهند. از همان زماني كه جدتان رس�ول اهلل مدال 
»سلمان منا« را به يكي از اهالي اين سرزمين اهدا كرد 
ما هر روز ذوقش را مي كنيم و به دنيا ناز مي فروشيم. 

درس�ت از هم�ان زمان ه�ا بود ك�ه محب�ت پدرتان 
اميرالمؤمنين در دل اين مردم جوانه زد و رش�د كرد 
كه امروز همه س�رمايه ماس�ت. مردم اين سرزمين 
سال هاس�ت چش�م به راهند.  از همان روزي كه نامه 
فدايت شوم براي جناب سيدالشهدا نوشتند و عاجزانه 
تقاضا كردند تا ق�دم بر ديدگان ما بگذارند باش�د تا 
رستگار شويم.  اصاًل دوس�تي خاندان نبوت و چشم 
انتظاري با مردم اين سرزمين عجين شده است. و حاال 
كه خداوند به ما لطف كرده و هفتمين نواده رسول اهلل 
حضرت مهربان علي بن موسي الرضا)ع( اين خاك را 
اليق دانس�ته و اينجا را به عنوان وطن خود انتخاب 
كرده اند و ايرانيان را به همس�ايگي خود پذيرفته اند 
بسي س�عادت. امروز هر لحظه و هر جا گرهي مسير 
زندگي  مان را كور مي كند دل خوش به نفس مسيحايي 
اين همسايه هستيم و به آن فخر مي كنيم. مردم اين 
س�رزمين بارها و بارها گرمي دس�ت مهربان آن را بر 

شانه هاي خود حس كرده اند.
 اين روزها تولد حضرتش�ان متقارن ب�ا امتحاني در 
عرصه جهاني شده اس�ت كه اين مهم را به فال نيك 
گرفته اي�م و بار ديگ�ر عاجزانه ملتم�س دعاي خير 
مهربانتان هستيم تا با عنايت ويژه حضرتتان و تالش 
و توسل جوانان اين خاك خورشيد نشان به جهانيان 
ثابت كنيم كه پش�ت كار و كوش�ش در همه زمينه ها 
وقتي با توس�ل همراه مي ش�ود نتيجه باالتر از برد و 
باخ�ت دارد نتيجه اي ك�ه در آن به ج�اي مدال هاي 
رنگارنگ مهرباني را، محبت را، دوستي را، گذشت را، 

ايثار را اسالم را به ارمغان مي آورد.  
ان شاءاهلل

به اميد جهاني پر از صلح  

به انگيزه نامگذاري كاروان المپيك ايران به نام امام رضا)ع(

مدد يا ضامن آهو



بانوان ايران در المپيك

 ايران 
در المپيك برزيل

 برزيل 
پايتخت ورزش دنيا

شكسته شدن ركورد حضور بانوان ايران در 
تاريخ المپيك بهانه اي شد تا يك پرونده مجزا 
به زنان ورزشكار كشورمان اختصاص پيدا كند، 
معرفي 9 بانوي المپيكي و مصاحبه با معاون 
بانوان وزارت ورزش درباره پتانسيل ورزش 
بانوان در ايران را مي خوانيد، مه لقا جام بزرگ 
هم كه با حجاب برتر يعني چادر در المپيك 
حضور داشته از بازتاب حركتش گفته است و 
دو بانوي ورزشكار كه قبل و بعد از انقالب 
اولين بوده اند، از خاطراتشان صحبت كرده اند. 

معرفي ورزشكاران المپيكي كشورمان به همراه 
مصاحبه با ستاره هاي كاروان ايران در ريو در 

كنار گپ و گفتي با پيشكسوتان و موسپيده 
كرده هاي رشته هايي كه در ريو حضور دارند 
و البته نكات خواندني از تاريخچه هر رشته 

در المپيك هاي گذشته مطالبي است كه در اين 
پرونده خواهيد خواند.

دردسرهاي برزيل براي برگزاري المپيك باعث 
شد تا اين تهديدها و فرصت ها در پرونده اي 
جداگانه بررسي شود، از گزارش هايي درباره 

تهديدهايي مانند تروريسم، زيكا و البته معترضان 
فقير برزيلي تا ريشه يابي نمادهاي المپيك ريو 

به عالوه مصاحبه اي با سفير برزيل كه در 
گفت وگويي مفصل درباره ابعاد مختلف ميزباني 

كشورش در المپيك صحبت كرده است. 
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 رشته هاي مدال آور 
در المپيك

رؤياي المپيك

رسانه ها در المپيك

دووميداني، شنا، ژيمناستيك، تيراندازي و 
دوچرخه سواري به رشته هاي پرمدال كه 
مدال هاي زيادي در اين رشته ها در المپيك 
توزيع مي شود، معروفند. با توجه به ضعف 
كشورمان در اين رشته ها در پرونده اي عالوه 
بر سهم ايران از اين مدال ها، در گفت وگويي 
با كيومرث هاشمي، رئيس كميته ملي المپيك، 
چرايي اين ضعف را بررسي كرده ايم و البته در 
گزارشي هم به مقايسه پاداش مدال آوران ايران 
و بقيه كشورها پرداخته ايم. 

المپيك چگونه شكل گرفت، شايد سؤال 
خيلي ها باشد كه در اين پرونده مي توانيد 
پاسخ آن را بخوانيد. دخالت سياست در 

ورزش و بازي هاي المپيك هم بهانه اي شد تا 
در گزارش هايي به اين پديده پرداخته شود و 

البته بازخواني اولين حضور ايران در المپيك و 
گزارشي درباره دهكده المپيك تهران كه براي 

ميزباني ايران در المپيك 1980 ساخته شد، 
المپيكي كه هرگز ميزباني اش به ايران نرسيد. 

اهميت رسانه ها براي انعكاس المپيك بر كسي 
پوشيده نيست و هر دوره هزاران خبرنگار، 

عكاس، گزارشگر و فيلمبردار از كشورهاي جهان 
اين بازي ها را پوشش مي دهند. تحليلي درباره 

نقش رسانه ها در بزرگ ترين جشن ورزشي 
دنيا به همراه مصاحبه اي خواندني با استاد علي 
كاوه، عكاس برجسته كشورمان و هادي عامل، 

گزارشگر كشتي را در اين پرونده خواهيد خواند 
و در كنار آن وصال روحاني نويسنده مشهور 

مطبوعات ايران، فيلم هاي مهمي كه درباره المپيك 
ساخته شده را بررسي كرده است. 
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اينجا المپيك است، متفاوت تر از همه جا

 

قهرمانان مظلوم بهترين توصيف براي ورزشكاران المپيكي كشورمان است، 
ورزشكاراني كه هر چهار سال يك بار آن هم به بهانه المپيك روي بيلبوردها 
قرار مي گيرند و توي چشم ها هستند، قهرماناني كه تاريخچه افتخارات ورزش 
ايران را نوشته اند اما مظلوم هستند و زحمت ها و سختي هايشان تنها به بهانه 
المپيك است كه ديده مي شود. المپيك تنها بهانه اي مي شود كه جلد روزنامه ها 
و برنامه هاي ورزش��ي اندكي هم به المپيكي ها برس��د و چند روزي از فوتبال 
فاصله بگيرد، هر چند همان روزهاي المپيك، شايد برگزاري يك بازي ليگ 
برتر فوتبال يا يك بازيكن تيم مطرح پايتخت به قهرمان المپيك ترجيح داده 
شود. هر چه باشد همه اينها را بايد به پاي مظلوميت ورزشكاران منهاي فوتبالي 
نوشت، ورزشكاراني كه در رسانه ها و مس��ئوالن فوتبال زده ورزش كشور گم 
شده اند و در حاشيه قرار گرفته اند. تنها آغاز شمارش معكوس براي برگزاري 
المپيك، آنها را از گوشه اخبار و توجهات بيرون مي آورد و مسئوالن ورزش از 
مدير و معاون گرفته تا سياسيون، فرصت عكس يادگاري با اين قهرمانان را از 
دس��ت نمي دهند تا به جامعه وانمود كنند كه حواسشان به قهرمانانشان كه 
مي خواهند در بزرگ ترين ميدان ورزشي دنيا براي ايران افتخارآفريني كنند 
اس��ت اما وقتي اين حمايت ها صورت مي گيرد كه دير ش��ده و زمان از دست 
رفته است. ورزش��كاران المپيكي كش��ورمان در حالي تنها چند ماه مانده به 
روشن شدن مشعل المپيك، عزيز كرده مس��ئوالن مي شوند كه رقيبانشان 
در كش��ورهاي ديگر از پايان المپيك قبلي و از چهار سال پيش برنامه ريزي 
و تمريناتش��ان را براي حضور در المپيك بعدي آغاز مي كنند اما در ايران در 
سال المپيك است كه مديران ورزش اين مسابقات، اولويت برنامه هايشان قرار 
مي گيرد و بودجه هايي كه تا ديروز به صورت قطره چكاني تزريق مي شد، در 
شش ماه مانده به المپيك با صفرهاي بيشتري به حساب فدراسيون ها ريخته 

مي شود تا قهرمانان المپيكي كشورمان كمبودي نداشته باشند!
در حالي كاروان كشورمان از 16 مرداد در ريو مس��ابقاتش را آغاز مي كند كه 
ورزشكاران المپيكي براي آماده شدن براي اين مسابقات كم سختي نكشيده اند 
و كم با مصائب فراوان آماده اين مسابقات نش��ده اند، از كشتي گيران كه اميد 
اصلي مال آوري ايران در المپيك ها هس��تند بگيريد تا ورزشكاران تيراندازي 
كه با پنج سهميه براي يك المپيك تاريخي در حالي آماده شدند كه حتي در 
اردوهايشان آب خوردني كافي هم نداشتند، چه برسد به مهمات و فشنگ كه 
بخواهند با آن تمرين كنند.  المپيكي هاي رشته هاي ديگر كم از سختي هاي اين 
دو رشته نداشتند تا بار ديگر مظلوميت قهرمانان منهاي فوتبالي مشخص شود؛ 
مصائبي كه مديران در توجيه آن مي گويند به خاطر مشكالت اقتصادي است. 
در حالي براي دادن بودجه به فدراسيون ها در آستانه المپيك، دم از مشكالت 
مالي و اقتصادي مي زدند ك��ه تنها چند روز قبل از المپي��ك بود كه رقم هاي 
قراردادهاي فوتباليست هاي تيم هاي مختلف ليگ برتري منتشر شد، رقم هايي 
كه هر چند خيلي از آنها كمتر از رقم واقعي اي بود كه اين فوتباليست قرار است 
دريافت كند، اما همان قراردادهاي چند ميلياردي يك بازيكن تيم ليگ برتري 
آن هم از جيب دولت و بيت المال نشان داد كه پول تنها براي منهاي فوتبالي ها و 
المپيكي هاي كشورمان ناياب مي شود وگرنه متوليان ورزش و ساير بخش هاي 
دولتي دست گشاده اي براي ريختن بودجه مملكت به حساب فوتباليست هايي 
دارند كه بيش از 40 س��ال اس��ت روي المپيك را نديده اند اما پرونده فساد و 
كارهاي غير اخالقي بازيكنان، مديران و مربيان آن هر روز كه مي گذرد بيشتر 
از قبل در رسانه ها منتشر مي شود. مقابل فوتبالي ها اما گروهي از ورزشكاران 
كشورمان هستند كه با دست هاي خالي و با تحمل سخت ترين شرايط در  هر 
دوره المپيك  حضور دارند و  همه آن مس��ئوالني كه بودجه دولت را در جيب 
فوتبال مي ريزند، در انتظار مدال آوري اين قهرمانان و گرفتن عكس يادگاري با 
آنها هستند،  قهرماناني كه بر خالف فوتباليست ها نه قرارداد ميلياردي دارند و 

نه عكس هايشان همواره روي جلد روزنامه است. 
شايد درد ورزش ايران اينجا باشد، در حالي متوليان ورزش از جايگاه پايين ايران 
در جدول توزيع مدال هاي المپيك صحبت مي كنند كه چرايي اين مسئله را بايد 
در نوع نگاه آنها به رشته هاي منهاي فوتبالي جست وجو كرد. وقتي تمام هزينه ها 
براي فوتبال مي شود و به بقيه ورزشكاران هم تنها چند ماه قبل از المپيك، اندكي 
توجه مي شود و امكانات و زيرساخت ها براي پيشرفت رشته هاي مدال آور مهيا 
نيست، چه انتظاري مي توان از يك قهرمان داش��ت كه با اين وضعيت بتواند با 
حريفي كه تا بن دندان مسلح است و در بهترين شرايط آماده المپيك شده است، 
رقابت كند. در اين شرايط ش��ايد بهترين آرزو براي ورزشكاران مظلوم منهاي 
فوتبال كه با مدال هايشان نام ايران را در دنيا پرآوازه كرده اند، اين باشد كه كاش 
المپيك به جاي چهار سال يك بار، هر سال برگزار مي شد و مسئوالن و رسانه ها 
مجبور بودند براي چند ماهي از سال هم كه ش��ده از فوتبال و حاشيه هاي آن 

فاصله بگيرند و قهرمانان واقعي ورزش كشورمان را تحويل بگيرند.  

قهرمانان مظلوم 

فريدون حسن- دبير سرويس ورزشي

سعيد احمديان- دبير ويژه نامه

 اينجا المپيك است، بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان. تفاوتي نمي كند 
پس��وندش نام كدام ش��هر باش��د؛ ريو، لندن، پكن، آتن و يا... وقتي نام 
المپيك به ميان مي آيد نام شهر فراموش مي شود، اصاًل مگر مي شود در 
حالت عادي شهري مثل آتن يا ريو را با لس آنجلس يا پكن مقايسه كرد؟ 
اصاًل آدم هاي اين شهرها حاضرند در مواقع عادي با هم مقايسه شوند؟ 

ولي وقتي كلمه المپيك جلوتر قرار مي گيرد اوضاع متفاوت مي شود.
    

اينجا المپيك است، جايي كه مرزها در نورديده مي شود و همه از هر نژاد 
و از هر رنگ كنار هم و زير پرچم س��فيد بزرگ آن قرار مي گيرند. اينجا 
المپيك است، المپيك يعني رقابت سالم، اينقدر سالم كه حتي جاي خيلي 
از حرفه اي ها هم نيست. همان ها كه با ورزش پول پارو مي كنند. اينجا اما 
المپيك است يعني بايد به اسم جوانمردي گام برداشت، بايد يكي شد يا 

بقيه و حتي در ميدان رقابت دست رفاقت انداخت به گردن رقيب.
    

اينجا المپيك است، به سابقه نه چندان خوشايند آن كاري نداريم كه المپيك 
ما با آنچه قرن ها پيش در يونان به اسم المپيك برپا شد متفاوت است. اينجا 
المپيك است و المپيك جايي براي جنگيدن نيست شعار المپيك همين 
است؛ حضور سياه، زرد، سفيد و س��رخ در پهنه سفيد صلح جهاني كه اي 
كاش اين صلح نه تنها در يك ماهه اين رقابت بزرگ كه در تمام روزها، ماه ها و 
سال ها در پهنه كره خاكي ساري و جاري بود. اينجا المپيك است و وقتي همه 
فرياد صلح سر مي دهند كاش گوش شنوايي هم براي فريادهاي مظلوميت 
بچه هاي سوريه، يمن و بحرين و عراق هم پيدا شود. كاش نيم نگاهي هم به 
مسلمانان مظلوم كشمير و برمه و فلسطين هم شود، كاش تروريسم مسلح 

شده به ضد آسيا، اروپا و امريكا را با همين همت از بين ببرند.
    

بگذريم اينجا المپيك است، جايي براي عرض اندام جوان ها، جايي كه 
كش��ورهاي دنيا مي آيند تا قدرت جواني و پويايي نسل آينده خود را به 
نمايش بگذارند و ما مدت هاست در اين بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان 
حاضريم و نه آنطور كه بايد باشيم، امس��ال در ريو پر و پيمان تر از قبل 
حاضر شده ايم و از همين حاال دست به دعا برداشته ايم كه بهتر از لندن با 

آن نتيجه فوق العاده اش نتيجه بگيريم.
    

اينجا المپيك اس��ت و همه آماده آمده اند و ما...، هر چه بوده تمام شده، 
كج سليقگي ها، نارسايي ها، كمبودها، بي پولي ها و بحث و جدل ها، حاال 
اينجا ميدان مبارزه است، ميداني كه جوانان برومند ايران بايد خود را ثابت 

كنند، خوب مي دانيم كه رقابت با حريفاني سر تا پا مسلح و آماده بسيار 
سخت است، اينقدر دشوار كه حتي رو در رو ايستادن مقابل آنها نيز براي 
بچه هاي ايران زمين پيروزي محسوب مي شود، اما اين را هم مي دانيم كه 
جوانان برومند اين مرز و بوم پايش كه بيفتد از جان و دل مايه مي گذارند 

تا پرچم سه رنگ و پر افتخار كشورشان باالتر از بقيه قرار گيرد.
    

اينجا المپيك است و آنچه مسلم است اينكه بايد آماده گام در آن نهاد، 
اينجا آوردگاهي است متفاوت با تمام رقابت ها چه به لحاظ نام و چه به 
لحاظ اعتبار و چه به لحاظ نتيجه، اينكه ما چقدر خود را آماده حضور در 
اين جشنواره بزرگ ورزش كرده ايم االن مهم نيست، كه اگر قرار بر فكر 
كردن روي اين مسئله بود بايد وقتي ش��عله هاي المپيك آتن خاموش 
شد به آن مي انديشيديم، طبيعي است كه خيلي ها همين كار را كردند، 
خيلي ها كه به محض روشن شدن مشعل المپيك ريو مدال درو مي كنند، 
حاال اما ما اينجا هستيم در المپيك با 64 ورزشكار كه عزت و سربلندي 
آنها آرزوي تك تك مردان و زنان ايران اسالمي است كه سربلندي آنها 
سربلندي ايران پرافتخار است اما از همين امروز يعني روز شروع المپيك 
بايد به فكر آينده بود. بگذاريد اين بار ما بگويي��م كه از همين حاال بايد 
تدارك المپيك 2020 را ديد، از همين حاال كه مشعل المپيك ريو روشن 
مي شود كه اگر چنين نشد چهار سال بعد هم باز بايد بنويسيم هر چه بود 

تمام شده، دلخوش به غيرت و همت جوانانمان هستيم.
    

اينجا المپيك اس��ت، ميداني متف��اوت. كارزاري متف��اوت و جايي براي 
قدرت نمايي و ديده شدن، جايي براي درس گرفتن، جايي براي آموختن و 
جايي براي درس دادن و كسي نيست كه نداند مردان و زنان ايران هرگاه پا در 
اين آوردگاه گذاشته اند تاريخ ساز شده اند چه آن روز كه تختي مقابل حريف 
مصدومش با يك دست كش��تي گرفت و چه آن زمان كه حدادي در برابر 

عربده هاي رقيب با لبخند به استقبال مدال ارزشمند نقره اش رفت.
    

و اينجا المپيك اس��ت از امروز تا آخر دنيا، المپيك جايي اس��ت كه ما 
مي رويم تا حتي اگر مدال هم نگرفتيم نشان دهيم ايران و ايراني هست، 
ايراني مسلمان شيعه چه فرهنگي دارد و چگونه از بزرگان تاريخ و دينش 
ياد گرفته همه را دوست داشته باشد و به همه عشق بورزد، اينجا المپيك 
است و ما آمده ايم تا با همه تفاوت هايي كه المپيك با همه چيز و همه چيز 
دارد حتي به المپيك نشان دهيم كه ايران و ايراني مسلمان و شيعه حتي 

از المپيك هم متفاوت تر و بزرگ تر است.  



ايران در المپيك برزيل
داس�تان ايران و المپيك از المپيك 1936 برلين آغاز ش�د، دوره اي كه براي اولين ب�ار آدولف هيتلر كه 
سوداهاي بزرگي در سرد داشت، دعوت نامه هايي را براي كشورها مي فرستاد و ايران هم يكي از كشورهاي 
دعوت شده به اين تورنمنت بود. در حالي كه تيم هاي ورزشي در ايران هنوز به صورت رسمي شكل نگرفته 
بود، اولين گروه دانشجويان ايراني كه در كشورهاي اروپايي درس مي خواندند، خودشان را به سفارت ايران 
در برلين رساندند تا در المپيك به عنوان نماينده ايران حضور داشته باش�ند. از آن روز تا امروز 70 سال 
مي گذرد و ايران با يك كاروان 64 نفره راهي المپيك ريو مي شود، كارواني در 15 رشته ورزشي به برزيل 

مي رود و دعاي خير 80ميليون ايراني بدرقه آنهاست تا دست پر به تهران برگردند.     

  پرونده



كشتي آزاد
ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوانايران در المپيك برزيل6

تيم ملي كش�تي آزاد ايران در حالي با 6 كشتي گير به 
المپي�ك 2016 ريودوژانيرو مي رود كه در اين رش�ته 
نس�بت به دوره گذش�ته در لندن ي�ك وزن از اوزان 
المپيكي كم ش�ده و هر تي�م مي تواند ب�ه جاي هفت 
كش�تي گير در بازي هاي 2012، با شش كشتي گير در 
رقابت ها حاضر باشد.  تيم ملي كشتي آزاد ايران حدود 
پنج سال است كه زير نظر رسول خادم قرار دارد و در اين 
مدت چهره هاي جواني مانند حسن يزداني و عليرضا 
كريمي به تيم ملي تزريق شده اند كه در 22 سالگي، از 
اميدهاي مدال كاروان ايران در بازي هاي ريو به حساب 
مي آيند.  كشتي آزاد هرچند در المپيك لندن توسط 
صادق گودرزي به مدال نقره و به وسيله احسان لشگري 
و كميل قاسمي به دو مدال برنز رسيد اما ايران 16 سال 
است كه مدال طالي كشتي آزاد را در بازي هاي المپيك 
به دست نياورده و بايد ديد تيم رسول خادم اين طلسم 
را مي شكند يا خير.  در ادامه مروري داريم به وضعيت 

شش نماينده كشتي آزاد ايران در المپيك 2016.

57 كيلوگرم، حسن رحيمي، شانس اول ايران
ش��ايد به جرئت بتوان گفت حس��ن رحيمي پر اميدترين 
آزادكار ايران براي رس��يدن به مدال المپي��ك آن هم از 
جنس طال اس��ت. رس��ول خادم در المپيك 96 آتالنتا و 
عليرضا دبير در المپيك 2000 سيدني آخرين مدال هاي 
طالي كشتي آزاد را به گردن انداختند و 16 سال است كه 
ايران در كشتي آزاد قهرمان المپيك نشده است. رحيمي 
مدال طالي 2013، نقره 2015 و دو برنز 2011 و 2014 
را در كارنامه دارد.  در واقع اين كش��تي گير اهل ش��هرك 
گلستان ساوه كه زير نظر رسول دهقان نژاد پرورش يافته، 
در اوج آمادگي جسماني و تجربه قرار دارد و مي تواند يكي 
از مدال هاي خوشرنگ كاروان را نصيب ايران كند.  رحيمي 
تمامي رقباي قدر جهاني اش را پيش از اين شكست داده و 
با اتكا به زيرگيري هاي برق آسايش مي تواند هر رقيبي را از 
پيش رو بردارد. رحيمي در المپيك لندن نيز حضور داشت 

كه هشتم شد. 

علي فيض آسا
65 كيلوگرم، ميثم نصيري در اولين 

ميدان بزرگ
ميثم نصيري پله هاي ترقي را يكي يكي پيمود 
تا توانست صاحب دوبنده تيم ملي شود. سيد 
احمدمحمدي ملي پوش دو سال اخير ايران 
در اي��ن وزن بوده كه مدال ه��اي نقره و برنز 
جهان را به دس��ت آورد اما مصدوميت مانع 
از اين شد كه محمدي بتواند توانايي عبور از 
رقيب زنجاني اش را داشته باشد. نصيري پس 
از اينكه مدال طالي آس��يا را به سينه زد، در 
مسابقات انتخابي دو بار محمدي را شكست 
داد.  پ��س از آن، كادر فني او و محمدي را به 
تورنمنت ارمنستان اعزام كرد كه نصيري در 
روزي كه محمدي ناكام ب��ود، به مدال نقره 
رسيد تا راه خود را براي رسيدن به المپيك 

هموار كرده باشد. 

74 كيلوگرم، حسن يزداني پديده 
مي شود؟

حسن يزداني كشتي گير جوان جويباري با 
قهرماني در مسابقات جوانان جهان چهره 
شد. او س��پس به عضويت تيم ملي در وزن 
غير المپيكي 70 كيلوگرم درآمد و در اولين 
ميدان جهاني اش در سن 21 سالگي صاحب 
مدال نقره مسابقات جهاني الس وگاس شد. 
يزداني با اينكه كش��تي هاي ديدني و رو به 
جلويي مي گرفت اما گاه��ي به خاطر گارد 
بازي كه داشت اشتباهات زيادي را مرتكب 
مي شد.  اما يزداني در يك سال اخير حركت 
رو به جلوي چش��مگيري داشته و توانست 
در وزن 74 كيلوگرم با شكس��ت مصطفي 
حسين خاني به دوبنده تيم ملي در المپيك 
برسد. او اشتباهات فني اش را كاهش داده تا 
همگان اميدوار به حض��ور او در المپيك به 
عنوان يك پديده باش��ند.  اما يزداني رقيب 
سرس��ختي به نام جردن ب��اروز امريكايي 

دارد كه در س��ال هاي قبل صادق گودرزي 
را شكست داده و قهرمان جهان و المپيك 
ش��ده اس��ت. مصاف يزداني و باروز يكي از 

كشتي هاي ديدني المپيك خواهد بود. 

68 كيلوگرم، عليرضا كريمي، جوان 
و باانگيزه

عليرضا كريمي دومين كشتي گير 22 ساله 
ايران اس��ت كه همانند حسن يزداني ابتدا 
قهرمان جوانان جهان شد، سپس به مدال 
بزرگساالن جهان رسيد و حاال در آوردگاه 
المپيك به نبرد مي پردازد. اين كشتي گير 
شاگرد محمد كرماني مربي باسابقه كرجي 
اس��ت؛ همان مربي اي كه عليرضا حيدري 
دارنده ش��ش م��دال جه��ان و المپيك را 
تحويل كشتي ايران داد. كريمي سال قبل 
در مس��ابقات جهان��ي الس وگاس با قبول 
شكست از رشيد سعداهلل يف پديده كشتي 
روسيه به مدال برنز دنيا رسيد. كريمي اگر 
چه در مس��ابقات انتخابي تيم ملي تمامي 
رقبايش از جمله احسان لشگري باسابقه و 
ميثم مصطفي جوكار را شكست داد اما در 
جام جهاني با افت عجيبي روبه رو شد كه به 
گفته خودش به دليل تمرينات س��نگين و 

كشتي زدگي بود. 
كريمي پ��س از ج��ام جهاني چن��د روزي 
اس��تراحت كرد و در تورنمنت ارمنس��تان 
بازگشت پرفروغي داشت تا نشان دهد مي توان 

به مدال آوري او در المپيك اميدوار بود. 

97 كيلوگرم، كاپيتان رضا يزداني يا 
محمدي جوان؟

رضا يزداني كاپيتان باس��ابقه كشتي ايران 
10 س��ال قبل يعني در س��ال 2006 اولين 
مدال جهاني اش را گرف��ت. دو طال )2011 
و 2013( به همراه دو برن��ز جهان )2006 و 
2007( به همراه سه طالي بازي هاي آسيايي 

و دو ط��الي قهرماني آس��يا در كارنامه اين 
كشتي گير جويباري مي درخشد. يزداني دو 
المپيك 2008 و 2012 را بدون مدال پشت 
سر گذاشته و نمي خواهد از سومين و آخرين 
ميدان المپيكش دست خالي برگردد.  يزداني 
در آستانه مسابقات انتخابي تيم ملي مصدوم 
شد  و همين مسئله باعث شد تا حضورش در 
المپيك تا روز آخر در هاله اي از ابهام باشد.

درصورت عدم اع��زام يزداني، امير محمدي 
كشتي گير جوان خراس��اني به جاي وي به 

المپيك خواهد رفت.

125 كيلوگرم، قاسمي به دنبال دومين 
مدال المپيك

اما انتخاب ملي پ��وش وزن 125 كيلوگرم 
جنجالي ترين اتفاقي بود كه در فاصله يك 
ماه تا المپي��ك رخ داد. پس از اينكه كميل 
قاسمي در سه مس��ابقه از سد پرويز هادي 
گذشت، رقيبش دست به اعتراضات فراواني 
زد و معتقد بود نبايد مسابقه انتخابي برگزار 
مي ش��د. با اين حال كميل قاس��مي ديگر 
كشتي گير جويباري تيم ملي در مسابقات 
انتخابي نشان داد از كالس كشتي باالتري 
نس��بت به پرويز هادي برخوردار اس��ت و 
اگر از لحاظ بدني آماده باش��د، مي تواند هر 
رقيب جهاني را هم از پ��ا درآورد.  كميل در 
المپيك 2012 لندن نشان برنز را بر سينه 
زد تا كشتي ايران براي دومين بار در تاريخ 
بازي هاي المپيك در سنگين وزن صاحب 
مدال ش��ود. )اولين مدال متعلق به عليرضا 
رضايي در المپيك آتن اس��ت.( او در سال 
2014 نيز نايب قهرمان جهان شد اما سال 
قبل جايش را در تيم ملي ب��ه پرويز هادي 
داد كه او نتوانست در مسابقات الس وگاس 
مدال بگيرد. حاال كميل قاس��مي بار ديگر 
دوبنده تيم ملي را پس گرفته و دومين نشان 

المپيكي اش را نشانه رفته است.   

شايد به جرئت بتوان 
گفت حسن رحيمي 
پر اميدترين آزادكار 

ايران براي رسيدن به 
مدال المپيك آن هم 

از جنس طال است. 
او در اوج آمادگي 

جسماني و تجربه قرار 
دارد و مي تواند يكي از 

مدال هاي خوشرنگ 
كاروان را نصيب ايران 

 كند.  رحيمي 
با اتكا به زيرگيري هاي 

برق آسايش مي تواند 
 هر رقيبي را 

از پيش رو بردارد

 بررسي وزن به وزن آزادكاران ايران
در المپيك ريو

 كشتي آزاد ايران 
به فكر شكستن طلسم 

16 ساله

كشتي آزاد هرچند در المپيك لندن توسط 
صادق گودرزي ب�ه مدال نقره و به وس�يله 
احسان لشگري و كميل قاسمي به دو مدال 
برنز رس�يد اما ايران 16 سال است كه مدال 
طالي كشتي آزاد را در بازي هاي المپيك به 
دست نياورده و بايد ديد تيم رسول خادم اين 

طلسم را مي شكند يا خير
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كشتي آزاد

ايران در المپيك برزيل

تيم ه�اي مل�ي كش�تي آزاد و فرنگي اي�ران اميد 
اول ورزش كش�ور در بازي ه�اي المپي�ك ري�و به 
حساب مي آيند. رس�ول خادم، رئيس فدراسيون 
كشتي و سرمربي تيم ملي كشتي آزاد در اين بين 
مسئوليت سنگيني بر دوش دارد و با تالش مضاعف 
س�عي كرده اس�ت بهترين تيم را راه�ي ريو كند.

    
در آس�تانه المپيك نگاه مردم به كشتي به عنوان 

ورزش ملي ايران چگونه است؟
بايد واقعيت را پذيرفت كه جايگاه و گرايش مردم نسبت 
به كشتي در دهه گذشته متفاوت شده است و اين تفاوت 
مي تواند به علت عوامل فرهنگي باش��د. اگ��ر توجه مردم 
نسبت به رشته كشتي كم شود در سال هاي آينده قهرمانان 
ملي كمتري در اين زمينه خواهيم داشت. زماني كه توجه 
مردم نسبت به كشتي كم شود بنگاه هاي اقتصادي كمتر به 
اين ورزش روي خواهند آورد و به دنبال آن گردش مالي در 
اين ورزش كم خواهد شد. بسيار تالش شده است تا بتوانيم 
در اين چند س��ال كش��تي را نزد مردم به جايگاه بهتري 
ارتقا دهيم كه خوش��بختانه روند رو به رشدي داشته ايم. 
هنوز هم در كشتي به دنبال پهلوان مي گرديم نه قهرمان. 
كشتي ورزش ريشه داري در كشور ماست و بايد با برنامه اي 
مستمر جايگاه آن را روز به روز ارتقا دهيم كه البته در اين 

مسير قرار گرفته ايم. 
در ه�ر دو تي�م آزاد و فرنگ�ي نف�رات باتجرب�ه 
زيادي داريم. آيا ش�ناخت حريفان از آنها كار را 

نمي كند؟ دشوار 
تيم ملي كش��تي فرنگي همگي نفرات باتجربه هس��تند 
كه در المپيك قبلي نيز حضور داش��تند. از سوي ديگر در 
كش��تي آزاد نيز در برخي اوزان نفرات باتجربه داريم. اين 
كشتي گيران از آن جهت كه شناخته شده هستند كار بسيار 

دشواري در رقابت هاي المپيك پيش رو خواهند داشت. 
كشتي گيران تمرينات س�نگيني را براي المپيك 
پشت سر گذاشتند. آيا آنها توان استقامت در برابر 

اين فشارها را داشتند؟
آخرين تمرينات س��نگين را در سيس��تم س��رعتي پشت 

 اميد شگفتي سازي به آزادكارها دارم

جوانان حاضر در اردوي 
تيم  ملي سختي هاي 

زيادي را متحمل 
شده اند و با انگيزه 

بسيار باال تمريناتشان 
را پشت سر گذاشته اند 

و به همين دليل 
زيادي به جوانان  اميد 

آزادكار براي خلق 
شگفتي در المپيك 

دارم

سر گذاش��تيم و در اردوهاي آخر وارد بحث 
ريكاوري شده ايم. تمرينات سنگين و بسيار 
خوبي را طي چند ماه گذشته برگزار كرديم و 
از آبان ماه نيز وارد تمرينات استقامتي شديم 
كه در خالل آن در رقابت ه��اي جام جهاني 
نيز حضور پيدا كرديم ام��ا در ادامه با توجه 
به برنامه ريزي كادرفني تمرينات س��رعتي 
در دس��تور كار قرار گرفت و ب��ا ريكاوري كه 
كش��تي گيران در روزه��اي پايان��ي دارند، 
آماده مبارزه در المپيك مي ش��وند. تحمل، 
تس��ليم ناپذيري و انگيزه بس��يار زيادي در 
آزادكاران تيم  ملي وج��ود دارد و اميدوارم با 
دعاي خير مردم بهترين نتايج را كسب كنيم. 
چند كش�تي گير ج�وان وارد تركيب 
تي�م مل�ي آزاد ش�ده اند ام�ا چ�را 
كش�تي فرنگي هيچ تغييري نسبت 
ب�ه المپيك لندن نداش�ت و با همان 

نفرات به ريو مي رود؟ 
كش��تي فرنگي از نفرات ب��ا تجربه اي بهره 
مي برد كه اين موضوع يك امتياز محسوب 
مي ش��ود. البته آنها كار س��ختي خواهند 
داش��ت، چراك��ه در دنيا ش��ناخته ش��ده 
هستند و حتماً دش��واري هايي براي كسب 
افتخار خواهند داش��ت. در كشتي آزاد هم 
تركيبي از جوانان و با تجربه ها حضور دارند 
كه با تجربه هاي ما نيز مانند كش��تي گيران 
فرنگي كار ش��ناخته ش��ده هس��تند و كار 

دشواري پيش رو دارند. 
انتخاب ملي پوشان كشتي فرنگي را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ش��وراي فني كش��تي فرنگي ب��ا تفويض 
اختياري كه به س��رمربي تيم ملي داد، كار 
مدبرانه و ارزنده اي را در اين دوره حس��اس 
انجام داد و فك��ر مي كنم ك��ه اين حركت 
ارزشمند در ياد جامعه كشتي خواهد ماند. 

محمد بنا نيز تمام زحمات خود را كشيده 
است و تركيبي از كشتي گيراني را كه به آنها 
اعتقاد دارد، براي حضور در المپيك انتخاب 
كرده است. اميدوارم نتايج زحمات خود را 

در بهترين شكل ببيند. 
در برنامه ري�زي اردوه�اي تي�م ملي 
كشتي براي المپيك شاهد تغييراتي 

بوديم، دليل آن را در چه مي بينيد؟
هر روز ام��كان دارد برنامه ه��اي تيم ملي 
تغيير كند چراكه برنامه ريزي براي مربيان 
بنا بر فش��ارهاي رواني روي كش��تي گير يا 
آس��يب ديدگي آنها مي توان��د تغيير كند و 
نمي توان گفت كه دقيقاً ف��ردا تيم به اردو 
مي رود ي��ا چن��د روز ديگر؛ البت��ه برخي 
مشكالتي كه در تيم هاي ملي كشتي وجود 

دارد نيز باعث تغيير در برنامه ها مي شود. 
چقدر به جوان ها در تركيب تيم ملي 

كشتي آزاد اميدواريد؟
با رشد و انگيزه اي كه در جوانان ديدم امكان 
درخشش آنها در المپيك وجود دارد و بسيار 

به اين موضوع اميدوار هستم. 
جوانان حاضر در اردوي تيم  ملي سختي هاي 
زيادي را متحمل شده اند و با انگيزه بسيار 
باال تمريناتشان را پشت سر گذاشتند و به 
همين دليل اميد زيادي به جوانان آزادكار 

براي خلق شگفتي در المپيك دارم. 
كميته ملي المپيك و تيم سرپرستي 
كاروان اعزام�ي، هم�كاري الزم را با 

فدراسيون كشتي داشته است؟
جا دارد از سرپرست كاروان تشكر كنم كه 
نهايت همكاري را با تيم هاي ملي كش��تي 
داشتند. ما هم سعي كرديم با تيم هاي كامل 
فني، مديريتي و پزشكي در المپيك حاضر 
شويم چراكه كار بسيار سنگيني را پيش رو 
داريم و ضرورت ريكاوري در زمان محدود 

كشتي ها ايجاب مي كند كه با حداكثر توان 
در اين رقابت ها حاضر شويم تا ان شاء اهلل به 

بهترين شكل كار خود را انجام دهيم. 
اولوي�ت كادر فني در اي�ن ماه ها چه 

بوده است؟
رفع نقايص در اولوي��ت كادر فني تيم  ملي 
بوده اس��ت. مدت هاس��ت كه نقاط ضعف و 
قوت آزادكاران را در تمرينات به آنها گوشزد 
مي كنيم و از آبان ماه كار روي مسائل فني را 
آغاز كرده ايم. هر چه به رقابت هاي المپيك 
نزديك مي ش��ويم اين روند جدي تر دنبال 
خواهد شد. اميدوارم كه نقايص كشتي گيران 
آزادكار براي حض��ور در المپيك به حداقل 

ممكن برسد. 
چه نتيجه اي را براي تيم ملي كشتي 
آزاد در المپيك پيش بيني مي كنيد؟

در كشتي نمي شود نتيجه را پيش بيني كرد، 
ولي واقعيت اين است كه هم جوانان و هم با 
تجربه هاي ما از مدعيان درجه يك در المپيك 
محسوب مي شوند و ما با چنين نگاهي نسبت 
به آنها كار را دنبال مي كنيم. خود كشتي گيران 
هم با چنين انگيزه اي تمريناتش��ان را پشت 
سر مي گذارند. كش��تي گيران از نظر شرايط 
رواني، انس��جام تيمي و اعتم��اد به نفس در 
وضعيت بسيار خوبي هستند و حضور جوانان 
و با تجربه ها در كنار هم تلفيق بسيار خوبي 
را تشكيل داده اس��ت كه همه كشتي گيران 

همديگر را به خوبي حمايت مي كنند. 
 برخي از ملي پوش�ان معتقد هستند 
حقش�ان ب�راي المپيك ري�و خورده 

شده است. 
مطرح نمودن چنين س��ؤال هايي در حال 
حاضر جايز نيست و در آينده به آنها پاسخ 
خواهم داد چراكه طرح چنين سؤاالتي تيم 

ملي را به حاشيه مي برد.  

گفت وگو با رسول خادم رئيس فدراسيون كشتي درباره المپيك
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آقاي يزداني سرانجام از بند مصدوميت رها شده ايد و به 
روي تشك برگشته ايد. 

خدا را شكر از شرايطم راضي هستم. پس از اينكه مصدوميتم 
را پشت سر گذاشتم، تمرينات كش��تي ام را به روزي سه تا 
چهار جلس��ه در هفته رسانده و س��عي كرده ام از نظر بدني 
عقب نمانم. حتي در زماني كه مصدوم بودم، تمرينات باالتنه 
را انجام مي دادم تا به المپيك برسم. به هر حال شوراي فني 
به من اعتماد و مرا براي المپيك انتخاب كرده است. من نيز 
تالش دارم در اين روزهاي باقي مانده تا المپيك به روند رو 

به رشدم ادامه دهم. 
خاطره خوبي از دو المپيك قبلي نداري. بازي هاي ريو 

چقدر برايت مهم است؟
من ناكام دو المپيك قبلي هستم. در پكن به دليل كم تجربگي 
مدال نگرفتم اما در 2012 لن��دن در حالي كه جدي ترين 
رقيبم يعني عبدالسالم گاديسوف روس را شكست داده بودم، 
به دليل مصدوميت در نيمه نهايي دستم به مدال نرسيد. اين 
آخرين المپيكم اس��ت و هدفم اين است كه دينم را به تمام 
افرادي كه برايم زحمت كشيده اند ادا كنم و با مدال المپيك، 

كلكسيون مدال هايم را تكميل كنم چراكه فقط جاي مدال 
المپيك در آن خالي است. 

 16 سال است طالي المپيك نگرفته ايم. چقدر به اين 
تيم اميدواري تا طلسم شكسته شود؟

البته اگر در اين سال ها طالي كشتي آزاد نگرفته ايم به دليل 
كوتاهي كشتي گيران نبوده است. همه در اين سال ها زحمت 
كشيده اند و در دوره هاي قبل ملي پوشان تالششان را كرده اند. 
شرايط تيم ملي خوب است و همه نفرات واقعاً زحمت كشيده اند 
كه اميدوارم ان شاءاهلل در اين دوره اتفاق خوبي را شاهد باشيم 

و به مدال طال برسيم. 
ظاهراً از دست دادن مدال طالي المپيك لندن خيلي 

شما را اذيت كرده است. 
آن مصدوميت تلخ ترين خاطره ورزشي من بود چراكه رقباي 
اصلي ام را در دورهاي مقدماتي شكست داده بودم. گاديسوف 
از روسيه تمام رقباي مطرح داخلي اش را شكست داده بود 
و در بهترين دوران كشتي اش به المپيك آمد اما او را در دور 
مقدماتي شكست دادم تا راهم براي قهرماني هموار شود اما 
در نيمه نهايي مقابل رقيب اوكرايني به شدت پايم آسيب ديد 
و نتوانستم به كشتي ادامه دهم. پس از المپيك عمل جراحي 
انجام دادم و چند ماه نتوانستم در ميادين حضور داشته باشم. 
البته حاال انگيزه زيادي دارم تا همه اين خاطرات بد را جبران 

كنم و به مدال برسم. 
 آنزور بولتوكايف توانس�ت با شكس�ت حاجي مراد 
گاتسالوف ملي پوش روسيه شود. چقدر از او شناخت 

داري و او را چگونه رقيبي مي داني؟ 
زماني كه در س��ال 2013 قهرمان جهان شدم، بولتوكايف در 
آن مسابقات بر سكوي سوم ايستاد. شناخت الزم را از او دارم 
و كش��تي هايش در قهرماني اروپا را هم آناليز كرده ام. البته او 
كشتي گير خوبي است و در روسيه و اروپا تمامي حريفانش را 
برده است. البته شكست ناپذير هم نيست و با مشاهده مبارزاتش 

روي او برنامه ريزي كرده ام. 
 سال گذشته امريكا يك پديده در وزن 97 كيلوگرم 
رو كرد كه در 20 س�الگي قهرمان جهان ش�د. كايل 

اسنايدر را چگونه حريفي مي بيني؟ 
او در مس��ابقات جهاني الس وگاس همه مدعيان اين وزن را 
شكست داد و قهرمان جهان شد. البته من در مسابقات جهاني 
حضور نداش��تم و تابه حال با او كشتي نگرفته ام. او با اينكه در 
يكسال اخير چند باخت داشته، اما حريفي جوان و خوب است. 

ديگر رقيبان اصلي ات چه كساني هستند؟
ختاگ گازيموف از آذربايجان كه چندين مدال جهان و المپيك 
دارد، از ديگر رقباي اين وزن است. چند بار با او كشتي گرفته ام و 
در فينال مسابقات جهاني 2013 نيز شكستش دادم اما كشتي 
گير خوبي است. ملي پوش گرجستان هم از نفرات مدعي اين 

وزن است كه براي غلبه بر همه اينها برنامه ريزي كرده ام.   

گفت وگو با رضا يزداني، كاپيتان تيم ملي كشتي آزاد كه حضورش در المپيك تا دقيقه 90 در هاله اي از ابهام بود

غلبه بر همه حريفان را برنامه ريزي كرده ام

رضا يزداني يكي از چهره هاي ش�اخص دهه اخير كشتي ايران است كه تاكنون دو 
بار قهرمان جهان ش�ده و دو بار نيز به مدال برنز دنيا رسيده اس�ت. او اولين مدال 
جهاني اش را در سال 2006 در مس�ابقات جهاني چين گرفت كه به رنگ برنز بود و 
آخرين نشان جهاني او به سال 2013 و در مسابقات جهاني مجارستان باز مي گردد كه 
براي دومين بار بر سكوي نخست جهان ايستاد. اين كشتي گير جسور جويباري به 
خاطر سبك مبارزه و نترس بودنش به پلنگ جويبار معروف شده است. يزداني عالوه 
بر چهار مدال جهاني كه در ويترين افتخاراتش دارد، سه دوره نيز قهرمان بازي هاي 
آسيايي شده است )2006 دوحه، 2010 گوانگ ژو و 2014 اينچئون( تا از اين لحاظ نيز 
يكي از پرافتخارترين ورزشكاران ايران باشد. اگر دو مدال طالي آسيا )2010 دهلي 
نو و 2016 بانكوك( را هم به كلكسيون پلنگ جويبار اضافه كنيد، متوجه مي شويد 
كه او 10 سال در رده بزرگساالن مدال هاي مختلف جهاني و آسيايي را تصاحب كرده 
اما يزداني همه چيز در كارنام�ه اش دارد به جز مدال المپي�ك. ملي پوش وزن 97 

كيلوگرم در بازي هاي 2012 لندن پس از شكست دادن جدي ترين مدعي قهرماني 
يعني عبدالسالم گاديسوف از روسيه تا آستانه مدال المپيك پيش رفت اما در نيمه 
نهايي به دليل مصدوميت شديد نتوانست به كشتي ادامه دهد و وداع تلخي با لندن 
داش�ت. البته 2012 لندن، دومين حضور يزداني در المپيك بود و در المپيك 2008 
پكن او توانست ملي پوش ايران باشد كه در آن رقابت ها هم دستش از مدال كوتاه 
ماند. حاال يزداني در س�ومين المپيكش بايد جاي خالي مدال المپيك در ويترين 
افتخاراتش را پر كند. اين كشتي گير 32 ساله به خوبي مي داند شايد المپيك ديگري 
برايش وجود نداشته باش�د، پس مي خواهد هر چه كه در اين 21 سال از كشتي ياد 
گرفته را در ريودوژانيرو عرضه كند تا دست خالي به ايران بازنگردد. به همين خاطر 
پلنگ جويبار با وجود مصدوميتي كه گريبانش را گرفت، سر تا پا انگيزه است تا در 
بازي هاي 2016 ريو به حقش برسد. البته يزداني در مسابقات جهاني 2015 غايب بود 
كه عباس طحان در 97 كيلوگرم به مسابقات جهاني رفت و با عنوان پنجمي در اين 
رقابت ها به سهميه المپيك رسيد. كاپيتان كشتي آزاد ايران بار ديگر دوبنده تيم ملي 
را پس گرفته تا در ريو قدم روي تشك كشتي بگذارد. هر چند با توجه به مصدوميت 

قديمي اش حضور او تا دقيقه 90 در المپيك در هاله اي از ابهام بود.

 مي توانيم علي فيض آسا
موفق تر از لندن باشيم

كشتي، همواره يكي از وزنه هاي سنگين 
كاروان اعزامي ايران ب��ه المپيك، براي 
كسب مدال و عنوان بوده است. عالوه بر 
اين،  موفقيت هاي كشتي در المپيك هاي 
گذشته و تورنمنت هاي مختلف،  انتظارات 
را از اين رشته ورزشي باالتر هم مي برد. 
حال آنكه كش��تي يك ورزش ركوردي 
نيس��ت كه براس��اس آن و رصد كردن 
عملكرد كش��تي گيران دني��ا بتوان يك 
حساب سرانگشتي كرد و گفت مي توان 
به فالن موفقي��ت يا فالن تع��داد مدال 
دست يافت. اگر چه توانايي تيم اعزامي 
كش��تي به المپيك ريو باالس��ت و همه 
كشتي گيران شانس كسب مدال و رفتن 
روي سكو هس��تند. اما رس��يدن به اين 
موفقيت به مسائل زيادي بستگي دارد و 
تنها به توانايي هاي كشتي گيران خالصه 
نمي ش��ود. قرعه اي كه به نام ورزش��كار 
مي خورد، نحوه قضاوت داوران،  شانس، 
نحوه تصميم گيري و حتي اش��تباهات 
لحظه اي كشتي گيران مي تواند در كسب 
مدال و عنوان تعيين كننده باش��د و اين 
چيزي نيست كه مختص كشتي گيران 
كاروان اعزام��ي ايران باش��د و در مورد 
همه صدق مي كند.  پيش بيني عملكرد 
كشتي گيران كار آساني نيست و حتي 
مي توان گفت كه تقريباً غيرممكن است. 
مي توان گف��ت كه تمام نفرات ش��انس 
مدال هس��تند يا نه ام��ا نمي توان گفت 
موفق به كسب مدال يا رفتن روي سكو 
مي شوند يا نه. مثاًل حسن رحيمي كه در 
المپيك ريو نيز يكي از شانس هاي تيم 
ملي اس��ت، در لندن با قرعه اي س��خت 
مواجه شد كه همه حريفان خود را خاك 
كرد اما در آخرين كشتي ، در ده ثانيه با 
يك اش��تباه فردي، طالي المپيك را از 
دست داد و به نقره رس��يد. يا عبدولي با 
ناداوري فرصتي طاليي را از دس��ت داد 
كه هيچ نقش و س��همي در رقم خوردن 
آن نداشت. پس اين طور نيست كه تنها 
بتوان با در نظر گرفتن توانايي كش��تي 
گيران ايران پيش بين��ي كرد كه در ريو 
چه اتفاقي مي افتد يا چه نتيجه اي كسب 
مي شود. ضمن اينكه اطالع دقيقي نيز از 
آمادگي حريفان در دست نيست و عالوه 
بر آن،  تنها كشتي گيران ايران نيستند 
كه خ��ود را مهياي مدال ه��اي المپيك 
كرده اند. بلكه ساير كشتي گيران دنيا نيز 
با كسب بهترين عنوان ها و مدال ها راهي 
المپيك مي شوند و تالش زيادي نيز براي 
رسيدن به اين موفقيت كرده اند. ضمن 
اينكه بعد از المپيك لندن، ساير كشورها 
دست ايران،  كشتي گيران و كادر فني آن 
را خوانده و به خوبي به نحوه عملكرد آنها 
واقف هس��تند و در صدد متوقف كردن 
دوبنده پوشان ايران و رسيدن به موفقيت 
هس��تند. اما با وجود اين، در صورتي كه 
شرايط خاصي رخ ندهد و مشكلي پيش 
نيايد، كشتي گيران ايران مي توانند حتي 

بهتر و موفق تر از لندن عمل كنند.   

 ابراهيم جوادي
پيشكسوت كشتي

8



كشتي فرنگي

ايران در المپيك برزيل ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

تيم  ملي كش�تي فرنگي با كشتي گيراني عنوان دار 
راهي المپيك ريو مي ش�ود. هيچ تيم�ي در جهان 
حتي روس�يه اين همه كش�تي گير عنوان دار را به 
بازي هاي المپي�ك روانه نمي كن�د.  در تركيب تيم 
ش�ش نفره محمد بنا س�ه قهرم�ان المپيك، يك 
قهرمان جهان و دو كش�تي گير م�دال دار جهان به 
چشم مي خورد. در واقع هر شش كشتي گير ايران 
صاحب نام هس�تند كه البته سن بااليي هم دارند و 
احتماالً همگي آخرين المپيك خود را تجربه خواهند 
كرد.  محمد بنا پس از بازگشت به كشتي، يك سال 
روي اين تيم كار كرده اس�ت و روي تشك هاي ريو 
مش�خص مي ش�ود برنامه ريزي او و دس�تيارانش 
توس�ط س�تاره هاي فرنگ�ي كار به بار مي نش�يند.  
اين تيم در حالي ب�ه المپيك 2016 م�ي رود كه در 
بازي هاي 2012 لندن با س�ه مدال طالي س�وريان، 
نوروزي و رضايي تاريخ ساز ش�د و تيم محمد بنا با 
اين سه س�ردار بزرگ وارد يك كارزار بزرگ ديگر 
مي شود.  در ادامه اين مطلب مروري داريم بر وضعيت 
ش�ش ملي پوش كش�تي فرنگي در المپي�ك ريو. 

59 كيلوگرم
 سوريان باز هم ركورددار مي شود؟

حميد سوريان نابغه كشتي فرنگي ايران شش مدال طالي 
جهان و يك طالي المپيك را در كارنام��ه دارد. او با هفت 
طاليي كه به دست آورده ركورد مرغوبيت مدال در كشتي 
را كه متعلق به عبداهلل موحد )پنج طالي جهان و يك طالي 
المپيك( بوده، شكسته اس��ت و حاال با يك ركوردشكني 
ديگر در كشتي ايران فاصله دارد و آن هم ركورد غالمرضا 
تختي است.  سوريان و تختي در حال حاضر با هفت مدال 
جهان و المپيك از لحاظ تعداد مدال برابر هستند و اگر ملي 
پوش وزن اول كشتي فرنگي ايران موفق شود به هشتمين 
مدال خود برس��د، از ركورد جهان پهلوان تختي نيز عبور 
خواهد كرد.  اما سوريان سختي هاي زيادي براي رسيدن 

به سهميه المپيك متحمل شد و مجبور شد علي فيض آسا
در سه مسابقه گزينشي در فاصله كمتر از دو 
ماه مسابقه دهد تا در نهايت پس از باخت در 
دو ميدان نخست، در گام آخر و در استانبول 
قهرمان و المپيكي شود. بايد ديد برنامه هاي 
كادر فني براي آماده سازي سوريان از لحاظ 
جسماني به چه صورت بوده و نابغه كشتي 
فرنگي در آخرين المپيكش چه كار مي كند. 

66 كيلوگ�رم؛ راه پر پي�چ و خم اميد 
نوروزي تا سكوي افتخار

اميد نوروزي يكي از سه طاليي كشتي فرنگي 
ايران در المپيك لندن است. اين كشتي گير 
شيرازي كه طال و نقره جهان را هم در كارنامه 
دارد، در دومين المپيكش در پي تاريخ سازي 
ديگري است. البته نوروزي در لندن در وزن 
60 كيلوگ��رم قهرمان المپيك ش��د و پس 
از تغيير اوزان در كش��تي فرنگ��ي، حاال او 
بايد در وزن 66 كيلوگرم در جس��ت وجوي 
مدال المپيك باش��د.  البته نوروزي رقباي 
سرسختي در اين وزن پيش رو دارد و به گفته 
خودش هشت رقيب جدي مي توانند براي او 
خطرساز شوند. بايد ديد اين قهرمان المپيك 

در كارزار مهم ريو چه خواهد كرد.

75 كيلوگرم
سعيد عبدولي در پي اثبات حق

س��عيد عبدولي در المپيك لندن به اعتقاد 
خيلي ها اسير ناداوري شد. داستاني مشابه 
آن نيز براي اين كش��تي گير خوزستاني در 
بازي هاي آسيايي اينچئون به وجود آمد تا به 
جاي طال، صاحب مدال برنز شود. پس از اين 
دو اتفاق، عبدولي به چهره اي تبديل شد كه 
دائم حقش پايمال شده اما او بايد سرانجام 
حقش را از المپيك بگي��رد و يك مدال در 
پرونده اش از بازي ه��اي المپيك ثبت كند.  

عبدولي در سال 2011 در وزن 66 كيلوگرم 
قهرمان جهان ش��ده ام��ا در 75 كيلوگرم 
توفيق چنداني نداشته است و در مسابقات 
جهان��ي الس وگاس با عن��وان پنجمي به 
سهميه المپيك رس��يد. هر چند او رقيبان 
سرشناسي نظير رومن والسوف از روسيه، 
كيم هيون وو از كره جنوبي يا مارك مادسن 
از دانمارك دارد، ام��ا عبدولي در پي اثبات 
حق است تا نشان دهد در اين وزن به چيزي 

كه استحقاقش را داشته نرسيده است.

85 كيلوگرم؛حبي�ب اهلل اخالقي و 
تالفي شكست در لندن

حبيب اهلل اخالقي در وزني ملي پوش است 
كه رقباي جهاني اكثراً در يك سطح هستند 
و رسيدن به مدال در اين وزن دور از دسترس 
نيست. اين كشتي گير با اخالق خوزستاني 
كه دكتراي تربيت بدني دارد، سال قبل در 
مس��ابقات جهاني روي ي��ك لحظه غفلت 
فينال را از دست داد اما در نهايت بر سكوي 
سوم جهان ايستاد. اخالقي كه سابقه حضور 
در المپيك لن��دن را ه��م دارد مانند اكثر 
ملي پوشان فرنگي احتماالً المپيك آخرش را 
پشت سر مي گذارد و بايد ديد از اين فرصت 
چگونه اس��تفاده خواهد كرد.  دو مدال برنز 
جهان و طالي بازي هاي آسيايي در كارنامه 

اخالقي به چشم مي خورد. 

98 كيلوگرم
قاسم رضايي شانس نخست طال

قاس��م رضايي در المپيك لندن چشم ها را 
خيره كرد و مدعيان جهاني را يكي پس از 
ديگري شكست داد تا برق طالي المپيك 
را روي س��ينه خود ببيند. رضايي از جمله 
كشتي گيران با س��ابقه تيم ملي است كه 9 
سال قبل يعني در مسابقات جهاني 2007 

باكو به اولين مدال جهاني اش كه به رنگ برنز 
بود، رسيد.  او تنها كش��تي گير ايران است 
كه در دو دوره اخير مس��ابقات جهاني نيز 
مدال گرفته است. اين كشتي گير پرقدرت 
مازندراني در جهاني 2015 دوم ش��د و در 
2014 بر سكوي سوم ايستاد تا پراميدترين 
كشتي گير ايران براي تصاحب مدال طال به 
حساب  آيد. البته رضايي دو رقيب سرشناس 
دارد: آرتور الكسانيان ارمنستاني در دو سال 
اخير تنها كشتي گيري بوده كه ملي پوش 
وزن 98 كيلوگرم ايران را شكست داده است. 
البته در يك س��ال اخير نيكيتا ملنيكوف از 
روسيه توانسته الكسانيان را شكست دهد 
تا مثلث قدرت در اين وزن تش��كيل شود و 
احتماالً مدال طال بين يكي از اين سه مدعي 
تقسيم شود. رضايي سومين المپيك خود 
را تجربه مي كند و مانند ساير فرنگي كاران 
احتماالً آخرين المپيكش را پيش رو دارد. 

130 كيلوگرم
 باباجانزاده در دومين المپيك

بش��ير باباجان��زاده اولين م��دال آور تاريخ 
كشتي فرنگي ايران در سنگين وزن جهان 
است. او در سال 2011 بر سكوي سوم جهان 
ايس��تاد اما پنج سال اس��ت كه باباجانزاده 
عنوان جهاني نداشته اس��ت. او در المپيك 
لندن هفتم ش��د و پس از آن در هيچ سالي 
عضو تيم ملي در مسابقات جهاني نبود. حاال 
باباجانزاده بار ديگر به تيم ملي برگشته است 
كه البته كار بسيار سختي در المپيك خواهد 
داش��ت. در اين وزن امير قاسمي منجزي 
س��هميه المپيك گرفت. ام��ا كادر فني در 
نهايت انگش��ت روي باباجانزاده با تجربه تر 
گذاشت. در المپيك مشخص مي شود اين 
كشتي گير تا چه حد توانس��ته در ماه هاي 

اخير در كارش پيشرفت داشته باشد.   

حميد سوريان با هفت 
طاليي كه به دست 

آورده ركورد مرغوبيت 
مدال در كشتي را 

كه متعلق به عبداهلل 
موحد  بوده، شكسته 

است و حاال با يك 
ركوردشكني ديگر در 

كشتي ايران فاصله 
دارد و آن هم ركورد 
غالمرضا تختي است

 بررسي وزن به وزن فرنگي كاران 
در المپيك ريو

 »عناوين بزرگ«
 كشتي فرنگي ايران

در ريو

تيم ملي كشتي فرنگي  در حالي به المپيك 
2016 مي رود كه در بازي هاي 2012 لندن با سه 
مدال طالي سوريان، نوروزي و رضايي تاريخ 
س�از ش�د و تيم محمد بنا با اين سه سردار 

بزرگ وارد يك كارزار بزرگ ديگر مي شود
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فاصله كمي تا آغاز بازي هاي المپيك 
2016 داريم و تركيب نهايي تيم ملي 
هم براي اعزام به اين مسابقات اعالم 
شده است. شرايط تيم به چه صورت 

است؟
 خدا را شكر شرايط خوب است. در 10 ماه 
گذشته كاًل يك مسير خوب و عالي را طي 
كرديم. بچه ها خيلي خوب همراهي كردند. 
در ميدان ه��اي مختلف ش��ركت كرديم و 
البته فراز و نش��يب هم در بعض��ي از مواقع 
داشتيم اما در مجموع سير ما صعودي بوده 
است. ان شاءاهلل مدت زمان باقيمانده را بدون 
مشكل و ضرب ديدگي بگذرانيم تا با دعاي 

خير مردم بتوانيم در المپيك موفق باشيم. 
مختل�ف  اوزان  در  بخواهي�م  اگ�ر 
شرايط را بررسي كنيم ارزيابي شما 
از م�دال آوري ملي پوش�ان ب�ه چه 
صورت است؟ شما هميشه مي گوييد 
ان شاءاهلل در المپيك شش مدال طال 

مي گيريم... 
 من هيچ وقت نگفتم ما در المپيك ش��ش 
مدال طال مي گيريم. به نظر شما همه دنيا 
خوابيده اند تا ما برويم در المپيك ش��ش 

مدال طال بگيريم؟!

نه، اما هميش�ه مي گوييد ان ش�اءاهلل 
در المپيك ش�ش مدال طال كس�ب 

 كنيم... 
 به هر ح��ال اين موضوع آرزوي هر كس��ي 
است. ش��ما به هر آدمي در مملكت بگوييد 
»چه آرزويي داري؟« به طور مثال مي گويد: 
»ما 63 سهميه المپيك گرفته ايم و اميدواريم 
كه ان ش��اءاهلل 63 مدال ط��ال بگيريم.« به 
نظر شما شدني است؟ آرزو بر جوانان عيب 
نيست. ما جوان هستيم و آرزو مي كنيم! اما 
در مجموع ش��ش دالور داريم كه همه آنها 
ش��انس اين را دارند كه بتوانند حتي روي 
سكوي المپيك بايستند. اميدوارم اين اتفاق 
رخ دهد اما خيلي چيزها بايد دست به دست 
هم دهند. بايد روزِ كشتي گير باشد، شرايط 
ريكاوري خوب باشد و اشتباهي رخ ندهد. 
ميدان المپيك، ميدان خاصي است و اصاًل 
قابل پيش بيني نيست. من واقعاً مي گويم كه 
كشتي ما هم آزاد و هم فرنگي مثل هندوانه 
دربسته اس��ت. همه به اين رش��ته اميدوار 
هستند كه در المپيك، مدال بگيرد اما امكان 
دارد يك دفعه اتفاق ديگري بيفتد. المپيك 
2012 كه استثنا بود اما در چندين المپيك، 
بهترين تيم هاي دنيا را داشتيم كه رفته اند اما 

استرس من را مي ُكشد
گفت وگو با محمد بناكه انتظارات از او و شاگردانش در ريو باالست

نتوانسته اند نتيجه بگيرد. پس نمي توان هيچ گونه پيش بيني 
صحيحي انجام داد. 

آن زمان كه به تيم ملي كش�تي فرنگي برگشتيد، 
گفتيد »قطعاً بعد از المپيك در تيم ملي مي مانم.« 
در حال حاضر ش�رايط به چه صورت است؟ فاصله 
زيادي تا زمان ش�روع برگزاري مسابقات المپيك 
2016 باقي نمانده است. با ادامه اين شرايط، محمد 

بنا در رأس تيم ملي كشتي فرنگي ايران مي ماند؟
 نمي شود گفت. من نمي دانم ش��رايط به چه صورت پيش 
مي رود. بايد منتظر بمانيم مسابقات المپيك برگزار شود و 
ما شرايط تيم ملي كشتي فرنگي كش��ورمان را در المپيك 
ريو ببينيم. اين آرزو را براي ماندن خودم نمي كنم، بلكه اين 
آرزو را براي خوشحالي مردم دارم كه ما نتيجه خيلي خوبي 
در المپيك بگيريم. اگر نتيجه خوبي بگيريم، من هم خود به 
خود در تيم ملي ماندني مي شوم ولي اگر خداي ناكرده، نتيجه 
خوب نباشد، طبيعتاً ديگر مني وجود ندارد. »من« كه كاًل 
شيطان است. ديگر محمد بنايي وجود ندارد كه بخواهد بماند. 
شايد به اين شكل و در اين جايگاه كار نكنم و به حالت هاي 
ديگر به فدراسيون كشتي كمك كنم. طبيعتاً هر كسي كه 
سال ها كنار كشتي باش��د، نمي تواند كشتي را كنار بگذارد. 
حتي اگر شده در يك باشگاه بخواهد برود و كار آموزشي انجام 
دهد. منصورخان نزديك به چهار دهه سرمربي تيم ملي بوده 
اما االن نزديك خانه خود در يك باش��گاه در حال انجام كار 
آموزش كشتي است. وقتي منصورخان به اين بزرگي اين كار 

ميدان المپيك، ميدان 
خاصي است و اصالً قابل 

پيش بيني نيست. من 
واقعاً مي گويم كه كشتي 

ما هم آزاد و هم فرنگي 
مثل هندوانه دربسته 

است. همه به اين رشته 
اميدوار هستند كه در 

المپيك، مدال بگيرد اما 
امكان دارد يك دفعه 

اتفاق ديگري بيفتد

پس از كس�ب س�ه مدال طال در 
المپيك لندن، ح�اال همه نگاه ها 
در ريو هم به كشتي فرنگي است و 
انتظارها از شاگردان بنا براي تكرار 
موفقيت لندن باالست. با اين حال 
در ش�رايطي بنا در خانه كش�تي 
ش�اگردانش را آماده حض�ور در 
المپيك 2016 كرد كه پيش از رفتن 
به ري�و، مصائب زي�ادي را تحمل 
كرد، به ط�وري ك�ه از بي توجهي  
كارد به اس�تخوانش رس�يد و در 
مصاحبه هاي تند و تيز عليه وزارت 
ورزش موضع گرف�ت. با تمام اين 
مشكالت، بنا تيمش را آماده حضور 
روي تشك ريو كرده است، تيمي 
كه بعد از المپيك لندن هر چند با 
رفتن بنا از هم پاشيد اما با بازگشت 
بنا حاال به نظر مي رس�د اين تيم 
دوب�اره در حال نزديك ش�دن به 

روزهاي خوبش است.

محسن جعفري

وه
 كا

لي
ع
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را انجام مي دهد، من چرا انجام ندهم؟
المپيك 2012 لندن بيشتر براي شما استرس داشت 
يا المپي�ك 2016 ريو؟ با توجه به اينكه در روزهاي 
پر اس�ترس نزديك به شروع مسابقات قرار داريد، 

كدام روزها براي شما سخت تر بودند؟
 طبيعتاً االن. چون ما المپيك لندن را نديده بوديم و كسي 
از ما توقعي نداشت. من كاماًل به دالوري بچه هايمان اعتقاد 
داشتم ولي وقتي با مردم صحبت مي كرديم، چون 40 سال 
بود مدالي در المپيك كس��ب نكرده بوديم، حتي اگر يك 
مدال برنز كس��ب مي كرديم، مردم براي ما دست مي زدند 
و هورا مي كش��يدند اما رفتيم و يك كار خارق العاده انجام 
داديم و سه مدال طال گرفتيم. البته هشت سال عقبه تالش 
و زحمت پشت سر ما بود ولي در س��ه سال و نيم گذشته، 
شرايط خوب نبوده است. ما در 10 ماه همه چيز را دوباره 
دور هم جمع كرديم. امكانات هم ب��ه هيچ عنوان امكانات 
خوبي نيستند. از سوي ديگر توقع مردم هم به جاست كه ما 
قباًل سه طال گرفته ايم پس در المپيك 2016 ريو حداقل 
بايد چهار طال بگيريم. طبيعتاً اين موضوع استرس زاست و 

اين استرس من را مي كشد!
تا به حال فكر نكرده ايد كاش در المپيك 2012 لندن 
يك مدال طال كس�ب مي كرديد و حاال با كسب دو 
مدال طال در ريو مورد تحسين هم واقع مي شديد؟

 نه اصاًل. دوست داشتم در لندن شش مدال طال مي گرفتيم. 
االن ه��م مي رويم در ريو بجنگيم و نه س��ه مدال طال، بلكه 
چهار، پنج يا حتي شش مدال طال بگيريم. ما با تمام وجود 
مي جنگيم. بقيه مسائل ديگر لطف خداوند، تالش بچه ها و 
دعاي خير مردم است. ان شاءاهلل روز مسابقات، روز جمهوري 

اسالمي ايران باشد. 
ش�ما در المپي�ك 2012 لندن در بط�ن ماجرا قرار 
داش�تيد. به طور مثال ديديد كه چطور حق سعيد 
عبدولي مقابل چش�مان ش�ما خورده ش�د. سِر او 
را ب�ه گونه اي بريدند و ش�ايد ب�ه نوعي چهارمين 
مدال طالي كاروان كش�تي فرنگي ايران از دستان 
ش�ما خ�ارج ش�د. روزي دو مس�ابقه كش�تي در 
المپيك برگزار مي ش�ود. با توج�ه به اينكه ممكن 
اس�ت كش�تي گيران ما در روزهاي ابتدايي خوش 
بدرخش�ند، نگ�ران نيس�تيد داوران بخواهند در 

روزهاي پاياني سِر كشتي گيران ما را بُبرند؟
 نه، مي��دان المپيك، ميداني اس��ت ك��ه داوران خيلي كم 

مي توانند اين كارها را انجام دهند. 
اما اين كار را در لندن انجام دادند. 

 بله، اين كار انجام شد اما تبعات هم داشت. در المپيك لندن، 
مسئله س��عيد عبدولي رخ داد و بازتاب داشت. حاال هم كه 
المپيك ريو را در پيش داريم. ما هيچ كاري در ارتباط با داوري 
نمي توانيم انجام دهيم. من هميشه گفته ام تمام مدال هايي كه 
در اين سال ها در رشته كشتي فرنگي كسب كرده ايم، در واقع 
به ما مدالي نداده اند. بچه هاي ما همگي مدال هاي المپيك را 
»گرفته اند«. ش��ايد به آذربايجان، روسيه، آلمان و فرانسه با 
خوش خدمتي مدال »داده اند« ول��ي بچه هاي ما مدال ها را 
»گرفته اند«. صحبتي كه هست اين است كه كشتي گيران 
ما بايد با تمام وجود وس��ط تش��ك بجنگند و حق خود را از 
كشتي گير مقابل بگيرند اما اگر مسئله حق خوري يا اين گونه 
مسائل رخ دهد، ما هيچ كاري نمي توانيم انجام دهيم چون ما 

اين قدرت را نداريم كه بتوانيم كاري كنيم. 
اين قدرت مستلزم همان كرسي گرفتن در اتحاديه 

جهاني كشتي است؟
 نه، اصاًل مسئله كرس��ي گرفتن نيس��ت. ما سال ها دكتر 
توكل را داش��تيم كه در هيئت رئيس��ه فدراسيون جهاني 
كشتي حاضر بود. اگر مي خواستند حق ما را بخورند، اين 
كار را انجام مي دادند. ما خالدي را در كميته داوران داشتيم 
كه خيلي هم قدرت داش��ت ولي باز اگر مي خواستند حق 
ما را بخورند، مي خوردند. مس��ئله پول است. مسئله دادن 
دالرهاي س��بز امريكايي اس��ت. به طور مثال ارمنس��تان 
200 هزار دالر ب��ه داوري مي دهد، فقط به خاطر اينكه در 
جدول، والسوف در يك سمت و جلفلكيان در سمت ديگر 
قرار بگيرند كه حداقل مدال نقره آنها قطعي شود. ما چنين 

پول هايي نداريم كه بدهيم. 
پول يوميه بچه هاي مان را به عنوان حقوق نمي توانيم بدهيم 

ما فقط بايد به غيرت 
و تعصب بچه هاي مان 

نگاه كنيم. دولت ما 
هيچ توقعي نمي تواند 

داشته باشد. وزارت 
ورزش و جوانان، 

كميته ملي المپيك و 
مسئوالن ما نمي توانند 

توقعي داشته باشند. 
يعني حق توقع داشتن 

را ندارند

 در سه سال و نيم 
گذشته، شرايط خوب 

نبوده است. ما در 10 
ماه همه چيز را دوباره 
دور هم جمع كرديم. 
امكانات هم به هيچ 

عنوان امكانات خوبي 
نيستند.  در المپيك 

2016 ريو حداقل بايد 
چهار طال بگيريم. 

طبيعتاً اين موضوع 
استرس زاست و اين 

استرس من را مي كشد!

بعد توقع داريم مثل آذربايج��ان يك دفعه 
5 ميليون دالر به فدراس��يون جهاني كمك 
كنيم كه از سه تشك مسابقات المپيك، يك 
تشك را به ما بدهد؟ مي دانيد آن تشكي كه 
متعلق به آذربايجان بود و در كنار قرار داشت، 
اگر حميد سوريان با روش��ن بايراموف روي 
آن تشك كش��تي مي گرفت، كشتي عوض 

مي شد؟ هيچ كس اين موضوع را نمي داند. 
آذربايجاني ها يك تشك را خريده بودند ولي 
خوش شانسي ما اين بود كه حميد در تشك 
وسط با بايراموف كشتي گرفت. اين هزينه ها 
در كشتي صرف مي شود. نمي توانيم به اين 
موضوع دل خوش كنيم كه چراغاني كرده ايم 
و االن فدراسيون جهاني مي آيد به ما كمك 
مي كند. اين موارد مستلزم هزينه است كه 
ما اصاًل بودجه مان را در جاهاي ديگر هزينه 

مي كنيم!
در المپي�ك 2016، ش�ما تنه�ا مربي 
ايران�ي مس�ابقات نيس�تيد. م�ا دو 
سرمربي ايراني ديگر در تيم هاي ملي 
كش�تي فرنگي آذربايج�ان و مراكش 
داريم. تيم مراكش به مراتب ضعيف تر 

از آذربايجان است. 
اين موضوع باعث خوشحالي است كه كشتي 
فرنگي ايران به قدري بزرگ شده كه مربيان 
ايراني در كش��ورهاي ديگر هم حضور دارند. 
آرزوي من اين اس��ت كه 7هفت، هش��ت و 
حتي 10 تيم ملي كشتي فرنگي كشورهاي 
مختلف، سرمربي ايراني داشته باشند. چون 
واقعاً ما بهترين مربيان دنيا را در كشتي فرنگي 
داريم. تمام مربياني كه در حال حاضر با من 
كار مي كنن��د، هر ك��دام مي توانند يك تيم 

بزرگ را اداره كنند. 
محم�د بنا حاضر اس�ت چقدر هزينه 
كند تا س�التوي المپي�ك 2012 لندن 
تكرار شود و سه مدال طالي المپيك يا 
بيشتر بگيرد؟ منظور فقط مالي نيست 
بلكه عاطفي يا معنوي يا هر چيزي كه 
شما در نظر بگيريد و آن خوشحالي از 

عمق وجود تكرار شود... 
 به واهلل من »آرش« هستم و همين االن به 
»آرش كمانگير« فكر مي كنم. يعني عشق 
و آرزوي من اين اس��ت كه رهب��رم، رئيس 
مملكتم من را صدا كند و بگويد »رأس تير و 
كمان را بگير. « طالهاي المپيك لندن تكرار 
شود ولي تمام جانم هم با آن برود. اين حرف 
را از ته دلم مي گويم. اين حرف شعار نيست. 
ما از اين آرش كمانگيرها در مملكتمان زياد 
داريم. من حاضرم تمام جانم را با آن كماني 
كه كشتي گيران ما روي س��كوي المپيك 
مي ايس��تند، بدهم برود. اين ح��رف را هم 
ثابت كردم. دكتر تيم كه كنار من نشسته، 
مي داند كه چقدر فشارها براي من خطرناك 

بوده است. 
در دوره جديد كه به تيم ملي كشتي 

فرنگي برگشتيد، خيلي بيشتر اذيت 
ش�ديد. مس�ئله مهم�ي ك�ه وجود 
داش�ت، بح�ث انتخابي تي�م ملي و 
گزين�ش نفرات ب�ود. اگ�ر محمد بنا 
بخواه�د بعد از المپي�ك 2016 بماند 
باز هم به انتخابي اعتق�ادي ندارد يا 

نظرش تغيير مي كند؟
 من از آينده خبر ندارم. اين تلخ ترين تجربه 
من در 12 سال گذشته بود كه در دو، سه سال 
گذشته اين بچه ها طور ديگري عادت كرده 
بودند و االن براي آنها خيلي سنگين است. اين 
انتخاب به اين شكل عدالت نيست. اگر بخواهد 
عدالت باش��د، من مي گويم انتخاب حسين 
نوري عادالنه است و امير قاسمي منجزي نبايد 
هيچ چيزي بگويد چون بشير باباجان زاده برده 
است. پس هيچ كدام از آنها راضي نيستند ولي 
س��عي مي كنند طوري انتخابي تيم ملي را 
برگزار كنند كه مثاًل اميد نوروزي يك دوره 
در المپيك كش��تي نگيرد و مهدي زيدوند 
10 دوره. بايد يك بار تكليف براي هميش��ه 

مشخص شود. 
كشتي فرنگي ما كه مثل آزاد نيست؛ انتخاب 
كشتي گير فرنگي هزار جور ريزه كاري و لِم 
دارد. اينطور نيست كه من بگويم االن حميد 
س��وريان نفر اول من و مه��رداد مرداني نفر 
جوان تيم من است. در بعضي از وزن هاي من 
نزديكي نفرات به همديگر مثل مو مي ماند. بعد 
عالقه و عشق به هيچ كدام از كشتي گيران با 
ديگري فرق ندارد. با اين حال من بايد آنها را 
تفكيك كنم. من مي دانم نفري كه به المپيك 
مي رود، مي خندد و نفري كه نمي رود گريه 
مي كند. نفري كه مي رود راضي است و كسي 
كه نمي رود به هيچ عنوان راضي نيس��ت اما 

من مجبورم. 
من ه��ر كش��تي گيري را انتخاب كن��م، او 
مي خندد و ديگري گريه مي كند. باالخره بايد 
انتخاب كرد چه با كشتي و چه بدون كشتي 
ولي مهم اين است كه نفراتي كه با من زندگي 
مي كنند، به عدالت فني من شك نكنند. من 
هيچ آشنايي يا خصومتي با هيچ كسي ندارم. 
اينطور نيست كه اين كشتي گير را دوست دارم 
يا ديگري را دوس��ت ندارم يا اين كشتي گير 
عزيزم است يا نه. همه بچه ها عزيز من هستند 
ولي من يك نگاه فن��ي دارم كه ميدان هاي 

مختلف با همديگر فرق مي كنند. 
 موضوعي ك�ه وج�ود دارد، ميانگين 
س�ني باالي فرنگ�ي كاران ملي پوش 
اي�ران اس�ت. به ط�وري كه ب�ه نظر 
مي رس�د بس�ياري از آنها نتوانند در 
المپيك 2020 حضور داش�ته باش�ند. 
به طور مث�ال حبيب اهلل اخالقي گفته 
المپي�ك 2016  از  »مي خواه�م بع�د 
خداحافظي كنم.« ميانگين سني تيم 
حدوداً 30 س�ال است. اين مسئله به 

نظر شما فاكتور مثبتي است؟
 فض��اي المپيك متفاوت اس��ت. ش��ما اگر 
نگاه كنيد، مي بينيد قبل از اينكه جمش��يد 
خيرآبادي برود، روشن بايراموف در المپيك 
كش��تي گرفته و حاال هم بايراموف، كشتي 
مي گيرد. سامان طهماسبي در المپيك 2008 
پكن كشتي گرفته و حاال هم كشتي مي گيرد. 
اين حرف ها مطرح نيس��ت. مي توانم 100 
كشتي گير نام ببرم. در حال حاضر روسيه در 
وزن 85 كيلوگرم به مشكل برخورده و دوباره 

ميشين را آورد و او باخت. 
المپيك، ميدان تجربه است. يكدفعه مي بينيد 
يك كش��تي گير در چهار المپيك كش��تي 
گرفته و كشتي را كنار گذاشته اما دم المپيك 

مي گويد مي خواهم دوباره كش��تي بگيرم. 
اين نكته خيلي مهم اس��ت كه شما آن فضا 
را بشناس��ي و با آن فضا غريبه نباش��ي. من 
نمي توانم در المپيك يك ج��وان را امتحان 
كنم. اگر به نظر من باش��د، رامين طاهري را 
در وزن 85 كيلوگرم ب��ه المپيك مي برم اما 
مي دانم او آن فضا را نمي شناسد، اما اخالقي 

مي شناسد. 
اگ�ر در تيم ملي بمانيد، ب�راي بعد از 
المپيك چ�ه برنام�ه اي داريد؟ رفتن 
باتجربه ها و حضور يك مش�ت جوان، 

كار شما را سخت نمي كند؟
 نه، اتفاقاً خيلي عالي اس��ت. م��ن خيلي به 
آينده تيم ملي كشتي فرنگي بعد از المپيك 

اميدوارم. 
خيلي ها تسويه حساب با محمد بنا را 

براي بعد از المپيك گذاشته اند. . . 
 نه، وقتي المپيك 2012 لندن تمام ش��د و 
من گفتم »م��ي روم. « گفتند »بنا تيم داري 
كرد و همه چيز را نابود كرد، مدال ها را به اسم 
خودش گرفت و حاال دارد مي رود.« در سال 
2014 تيم ما قهرمان جهان شد. در حالي كه 
در تمامي آن سه س��ال مي توانست قهرمان 
شود. االن با اين پتانسيل و نفراتي كه داريم، 
دو، س��ه س��ال ديگر مي توانيم جزو بهترين 
تيم هاي دنيا باش��يم. اين حرف ها چيست؟ 
يكسري نشس��ته اند، چون اس��م محمد بنا 
سنگين است، مي نشينند و حرف مي زنند. 
بعد از المپيك هم اين حرف ه��ا را مي زنند 
كه گلخان��ه اي عمل مي كند. ببخش��يد اگر 

گلخانه اي نباشد، چطوري مي خواهد باشد؟
قبول داريد عدم ارتباط بين نوجوانان 
و جوان�ان با بزرگس�االن اتف�اق بدي 
است؟ اين مس�ئله در روسيه و ديگر 
كشورها و حتي رشته آزاد وجود دارد 
اما در كشتي فرنگي نيست. خودتان 
هم بارها گفته ايد »سه، چهار جوان از 
تيم هاي پايه را بياوريد با ملي پوش�ان 
تمرين كنند تا بتوانند در المپيك هاي 
بعدي به ميدان بروند.« قبول داريد اين 

اتفاق در آينده به تيم ضربه مي زند؟
 من نمي توانم كاري انجام دهم. اصالً ضربه بزند 
ولي من حتي نمي توانم راجع به آن فكر كنم. 
زماني من سرمربي تيم كشتي جوانان بودم اما 
هيچ رابطه اي با تيم ملي نداشتم. همه چيز 
در خانه كشتي بسته بود. چون مي خواستند 
روي افكار و ذهنيت كشتي گيران كار كنند، 
اين كار را انجام مي دادند. وقتي خودم اينطور 
فكر كردم، نمي توانم به سرمربي تيم جوانان 
بگويم چرا اينطور فكر مي كني؟ چون خودم 
قباًل اينگون��ه فكر مي كردم. هر كس��ي بايد 
اختيار تيم خودش را داش��ته باشد. بعضي 
مواقع رابطه اي باشد بد نيست. حاال هم اگر 

نيست، عيبي ندارد. 
به نظر ش�ما عملكرد كاروان المپيكي 
ايران نس�بت به دوره گذشته چگونه 

خواهد بود؟
 ما فقط بايد به غيرت و تعصب بچه هاي مان 
نگاه كنيم. دولت ما هي��چ توقعي نمي تواند 
داشته باشد. وزارت ورزش و جوانان، كميته 
ملي المپيك و مسئوالن ما نمي توانند توقعي 
داش��ته باش��ند. يعني حق توقع داشتن را 
ندارند. ورزشكاران، سهميه بگيران، مربيان، 
فدراسيون ها و  اي كس��اني كه مي خواهيد 
در المپيك ش��ركت كنيد، فق��ط به خاطر 
خوش��حالي مردم تا آخرين نفس بجنگيد. 
فقط به همين خاطر همه ما مي جنگيم. هيچ 

دليل ديگري وجود ندارد.   
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كشتي فرنگي

ايران در المپيك برزيل

روزهاي نفس گيري براي كسب سهميه 
المپيك داش�تي، ش�ايد س�خت ترين 
روزهاي�ت در ورزش قهرمان�ي، درباره 
روزهاي�ي ك�ه زير تي�غ انتق�اد بودي، 

صحبت مي كني؟
خستگي ماه ها، بلكه س��ال ها تالش و حتي 
كم لطفي ها و اين مس��ائلي كه ش��ما به آنها 
پرداختيد، با آن لحظه اي كه روي سكو قرار 
مي گي��ري، ب��ا آن لحظه اي كه س��رود ملي 
كشورت نواخته مي ش��ود، با آن لحظه اي كه 
پرچم كش��ورت به اهتزاز درمي آيد و همه به 
احترام س��رود كشورت مي ايس��تند، از تنت 
در مي آيد. احساس مي كنم عاشق اين اتفاق 
هستم و هيچ وقت نااميد نشدم. اينكه شايد 
بش��ود يك بار ديگر اين حال و هوا را تجربه 
كنم. حاضر هس��تم همه عمرم را تالش كنم 
تا بتوانم يك ب��ار ديگر اين اتف��اق را لمس و 
احساس كنم و مزه اش را بچشم. براي رسيدن 
به اي��ن »ب��زرگ«، اتفاقي كه فقط كس��اني 
كه تجربه اش كرده اند، ح��س من را متوجه 
مي شوند، بايد زخم زبان هم بشنوي و مورد 
تهمت و كم لطفي ق��رار بگيري. م��ن با اين 
اتفاقات بيگانه نيس��تم. در سال هاي ديگري 
هم طعم اين كم لطفي ها را چشيده بودم و از 
اين موضوع ناراحت نيستم چون عاشق اين 
كار هستم. وقتي از بيرون به زماني كه سپري 
شده و به زندگي خودم نگاه مي كنم، يكي از 
داليل ماندنم عشق من به اين كار بوده است. 
شايد باورتان نشود ولي موردي را كه راجع به 
آن صحبت مي كنم، فقط كس��اني كه موفق 
ش��دند روي س��كوي المپيك يا جهاني قرار 

بگيرند، لذتش را چشيده اند. 
  هجمه ه�ا و نس�خه هايي ك�ه ب�راي 
خداحافظ�ي ات و اينكه ب�ه پايان خط 
رس�يده اي پيچيده مي شد، باعث نشد 
لحظه اي تصميم بگيري كه خداحافظي 
كني؟ به هر حال تو با پنج طالي جهان 

دينت را به كشتي ادا كرده اي. 
زخم زبان ها باعث مي شد من بابت تهمت هايي 
كه به افراد ديگر زده مي شد، دل آزرده بشوم 
اما اينكه فكر خداحافظي به س��رم بزند، بايد 

بگويم نه، هي��چ وقت چني��ن حالتي به من 
دس��ت نداده اس��ت. از آنجايي ك��ه بعضي و 
عده خاص��ي از روي غرض خيلي از مس��ائل 
را مطرح مي كنن��د ولي من هميش��ه مورد 
لطف مردم قرار گرفته ام. حت��ي زمان هايي 
كه براي من با شكس��ت همراه ب��وده، وقتي 
بين مردم حضور پيدا ك��ردم، همدردي آنها 
را نسبت به حميد س��وريان احساس كردم. 
وقتي بين مردم حاضر شدم، ديدم كه قدردان 
زحمات حميد س��وريان بودند. مي بينم كه 
مردم متوجه مي شوند حميد سوريان و امثال 
حميد سوريان و ديگر قهرمانان ورزشي آنها 
متحمل چه فشار و سختي مي شوند. اين توجه 
بزرگ ترين پاداش و ارزنده ترين چيز است و 
با هيچ چيزي هم در اين دنيا براي شخص من 

قابل قياس نيست. 
 روزهاي پراسترس�ي ك�ه در چند ماه 
منته�ي ب�ه المپي�ك داش�تي، نگران 
نيس�تي در المپيك روي كشتي هايت 

تاثير بگذارد؟
بعضاً ش��ايد در روزهاي خوش زندگي ام هم 
كه كنار خان��واده ام بودم، اين اس��ترس و بار 
مس��ئوليتي را كه به دوش��م بوده، احساس 
كردم. پس با اين اتفاق بيگانه نيس��تم. االن 
ب��ه المپيك نزدي��ك ش��ده ايم. وظيفه اي را 
كه روي دوشم است، س��ال هاي سال تجربه 
كردم و با آن بيگانه نيستم و براي من خيلي 
قابل تحمل تر از كساني است كه براي اولين 
بار مي خواهند المپيك را تجربه كنند. خيلي 
سخت اس��ت ولي من مي توانم تحمل كنم. 
استرس جزئي از كار من محسوب مي شود. به 
جرئت مي توانم بگويم 10 تا 15 سال است كه 
با استرس مي خوابم. من همه ابعاد زندگي ام 
به نوعي با دنياي قهرماني و ورزش��ي پيوند 

خورده است. 
  واكنش خانواده نس�بت ب�ه اتفاقاتي 
ك�ه قبل از المپيك ري�و تجربه كردي، 

چه بود؟
بعد از چالش هايي كه پشت س��ر گذاشتم و 
س��هميه المپيك 2016 را گرفتم، خواسته 
امروز مادرم از من اين اس��ت كه ديگر كشتي 

 هيچ وقت
نااميد نشدم

حميد سوريان از تجربه روزهاي سخت پيش از المپيك مي گويد

محسن جعفري

حميد سوريان پرافتخارترين كشتي گير اعزامي به المپيك ريو است، پنج طالي جهاني 
و يك طالي المپيك، سوريان را با فاصله زيادي تبديل به يكي از اسطوره هاي ورزش 
كشتي كشورمان كرده است. او اما براي كسب سهميه المپيك ريو روزهاي سختي را 
تجربه كرد، روزهايي كه باعث شد تا برخي او را تمام شده بدانند اما در دقيقه 90 توانست 
سهميه المپيك را بگيرد و حاال در ريو  براي دومين طالي المپيك دورخيز كرده است، 

هر چند مي داند نسبت به لندن كار سخت تري را پيش رو خواهد داشت.

نگيرم. يكي از مش��وقان م��ن در دنياي قهرماني 
ورزش، مادرم بوده اس��ت. فك��ر مي كنم دليلش 
اين است كه از نزديك شاهد است چه فشارهاي 
س��ختي را در ورزش تحمل مي كنم. عمر ورزش 
قهرماني رشته هاي انفرادي بدون ركورد، كم است 

و معموالً بيشتر از 10 سال امكان پذير نيست. 
به هر حال هر چه سن باالتر برود كارت هم 

سخت تر مي شود؟
قطعا، در س��بك وزن، وزن كم كردن هاي زيادي 
دارد و اولين قابليتي هم كه وجود دارد، س��رعت 
محسوب مي شود. وقتي پا به سن مي گذاريد، اين 
قابليت را زودتر از دس��ت مي دهيد، فكر مي كنم 
دليل اصلي آن، سختي اين كار باشد. خانواده ام از 
نزديك شاهد اين سختي ها بودند و حتي خواسته 
پدرم از من اين اس��ت كه بع��د از المپيك ديگر 
كشتي نگيرم. البته اميدوارم اگر خدا خواست و 
حضور در المپيك 2016 ريو با نتيجه همراه بود، 
نگاه شان نسبت به اين اتفاق تغيير كند. همان طور 
كه گفتم اين اتفاق به قدري شيرين و لذت بخش 
است كه هر باري كه روي سكو قرار مي گيرم، تمام 
سختي هاي سال هاي قبلش را به دست فراموشي 

مي سپارم. اميدوارم دوباره اين اتفاق بيفتد. 
  بع�د از المپي�ك با هر نتيج�ه اي، حميد 

سوريان باز هم مي خواهد ادامه بدهد؟
من هيچ تصميمي براي بعد از المپيك نگرفته ام. 
چون همه نگاهم و تمركزم تا به امروز فقط و فقط 
رسيدن به المپيك ريو بوده است. بعد از المپيك 
2012 لندن بعضاً دوس��تان سؤال مي كردند كه 
»آيا در المپيك بعدي ش��ركت مي كني يا نه؟« 
جواب مي دادم »انس��ان از ف��رداي خودش خبر 
ندارد.« چهار س��ال صبر كردن براي رسيدن به 
المپيك بعدي، كاري اس��ت كه حت��ي در تصور 
انسان نمي گنجد. خوشبختانه امروز به المپيك 
ريو رس��يده ام و س��عي مي كنم بهترين عملكرد 
را هم داش��ته باش��م. راجع به بعد از المپيك ريو 
ه��م االن نمي توان��م تصميم بگي��رم چون همه 
هدفگذاري  و تمركزم، مسابقات المپيك ريو بوده 
است. بعد از المپيك ريو در مورد آينده ام تصميم 
مي گيرم ولي قطعاً اتفاقاتي ك��ه در المپيك ريو 
خواهد افتاد به دنياي ورزشي بعد از المپيك من 

ارتباط خواهد داشت. 

  تركيب فرنگي را براي ريو چطور ارزيابي 
مي كني؟

بچه ها خيلي زحمت كشيده اند. همه نفرات لياقت 
و شايستگي كسب مدال را دارند ولي بايد بپذيريم 

كه كار در المپيك ريو خيلي سخت خواهد بود. 
  با توجه به سه مدال طالي فرنگي در لندن، 
انتظارها از شما اين است كه در ريو هم اين 

موفقيت را تكرار كنيد، چقدر اميدواري؟
اميدوارم محقق شود ولي بعيد است. اگر چنين 
اتفاقي رخ دهد يكي از اتفاقات نادر تاريخ محسوب 
مي شود. اميدوارم آن اتفاقي بيفتد كه مردم راضي 
باشند. به شخصه بيشترين بخت و اقبال را براي 
قاس��م رضايي قائل هس��تم چون عملكردش در 
س��ال هاي اخير خوب بوده، در ش��رايط ايده آل 
قرار دارد و توانمندي و لياقت كسب مدال را دارد. 
اميدوارم يكي از طالهاي كشتي فرنگي را قاسم 

رضايي در المپيك كسب كند. 
 س�ؤال پاياني، روزهاي س�ختي را هم تو 
و ه�م بقيه تيم ب�راي موفقيت در المپيك 
در خانه كش�تي پش�ت سر گذاش�ته ايد، 
درباره اين روزها بيش�تر صحبت مي كني؟ 
تمرين�ات س�نگيني داش�ته اي�د، به نظر 

مي رسد تحمل تان خيلي باالست!
نه براي من بلكه براي هيچ ك��دام از بچه ها قابل 
تحمل نيست ولي به دليل اينكه به دنبال رسيدن 
به آن اجر و پاداشي هستيم كه مي گويم خوشحالي 
مردم است، سختي ها را تحمل مي كنيم اما واقعاً 
شرايط المپيكي قبل از بازي هاي ريو نداشتيم و 
در شرايطي كه امكانات در حد آماده شدن براي 

المپيك نبود، آماده شديم. 
  ام�ا هر چه باش�د خانه كش�تي براي تو 
و خيلي از كش�تي گيران مانند خانه دوم 
مي مان�د، سرش�ار از روزه�اي س�خت و 

خاطره انگيز!
جالب است كه من االن وقتي روي صندلي هاي 
خانه كشتي مي نشينم، سال 80 با تيم نوجوانان 
براي اردو جه��ت حضور در مس��ابقات قهرماني 
آسيايي تهران به خانه كشتي آمدم و روي همين 
صندلي ها نشستم! يعني 15 سال پيش. انتهاي 
همه اين داستان ها مي گويم عشق است ديگر. فكر 

مي كنم براي يك عاشق قابل تحمل است.   

 همه هدفگذاري  و 
تمركزم، مسابقات 

المپيك ريو بوده است. 
بعد از المپيك ريو در 
مورد آينده ام تصميم 

مي گيرم ولي قطعًا 
اتفاقاتي كه در المپيك 

ريو خواهد افتاد به 
دنياي ورزشي بعد از 

المپيك من ارتباط 
خواهد داشت

علي كاوه
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 كشتي جوركش 
همه رشته ها در المپيك

بار مدال آوري ورزش ايران در طول تاريخ 
المپيك همواره بر دوش كشتي گيران بوده 
و نتايج كاروان ايران در هر دوره از المپيك، 
بس��تگي به عملكرد گوش شكسته هاي 
كاروان كشورمان داشته است. مؤيد اين 
قضيه دو المپيك پكن و لندن اس��ت. در 
المپيك 2008، كش��تي در رش��ته هاي 
فرنگي و آزاد تنها به يك مدال برنز سيد مراد 
محمدي بسنده كرد تا با توجه به عملكرد 
ضعيف كشتي، كاروان كشورمان تنها با 
يك برنز كشتي و طالي هادي ساعي در 
تكواندو در رده پنجاه و يكم جهان قرار گيرد. 
بر خالف پكن، در لندن اما كشتي بهترين 
عملكرد را داشت تا كاروان ايران هم بهترين 
نتيجه كشورمان در المپيك بعد از انقالب 
را ثبت كند و با كس��ب چهار مدال طال، 
پنج نقره و سه برنز و در مجموع با كسب 
12 مدال جايگاه هفدهم را از آن خود كرد. 
در لندن در كشتي فرنگي سه مدال طال و 
كشتي آزاد يك نقره و دو برنز كسب كردند 
تا با اين مدال ها يكي از بهترين المپيك ها 

براي ايران ثبت شود. 
موفقيت هاي كشتي در تاريخ المپيك در 
شرايطي است كه كشتي گيران كشورمان 
در اولين حضور در اين مس��ابقات دس��ت 
خالي به ايران برگشتند. اولين حضور كشتي 
به المپيك 1948 لندن بر مي گردد كه مقام 
چهارمي منصور رئيس��ي بهترين نتيجه 
كشتي گيران ايران بود. از المپيك 1956 
ملبورن بود كه مدال آوري كشتي آغاز شد و 
پس از آن همواره نام كشتي گيران در بين 
مدال آوران ديده مي شد. ورزش كشورمان 
در حالي تا پيش از آغ��از المپيك ريو 60 
مدال توسط 50 ورزشكار كسب كرده است 
كه كشتي نزديك به 63/5 درصد مدال هاي 
كاروان ايران را كس��ب كرده است. به اين 
ترتيب سهم كشتي از اين مدا ل ها تاكنون 
33 مدال در رشته كشتي آزاد و پنج مدال 
در رشته كش��تي فرنگي است يعني از 60 
مدال سهم كش��تي 37 مدال است و اين 
يعني بيش از 50 درصد از مدال ها متعلق 
به ورزش اول كش��ور اس��ت. كشتي ايران 
در آخرين دوره، در المپيك 2012 لندن 
صاحب سه مدال طال، يك مدال نقره و دو 
مدال برنز شد كه بهترين نتيجه ورزش اول 
ايران در تاري��خ المپيك ها در طول حضور 
تيم هاي ملي ما در اين رقابت ها بود. تا پيش 
از اين ركورد مدال آوري ورزشكاران ايران در 
المپيك در اختيار كشتي گيران آزادكار بود 
و با وجود اينكه آنها در اين دوره از بازي ها 
به كسب تنها س��ه مدال بس��نده كردند، 
همچنان ركورددار مدال آوري هس��تند. 
از مجموع ورزش��كاران مدال آور ايران در 
المپيك با احتس��اب بازي ه��اي المپيك 
2012 لندن، 33 ورزشكار در كشتي آزاد، 
16 ورزشكار در رش��ته وزنه برداري، پنج 
ورزش��كار در هر يك از رشته هاي تكواندو 
و كش��تي فرنگي و يك ورزشكار در رشته 
دووميداني )پرتاب ديسك( صاحب مدال 

شده اند.    

ماني سعيدي

متولد 1310 اس�ت و اين روزه�ا در 85 
سالگي در مزرعه اي در اطراف قائمشهر 
به كشاورزي مشغول است. اولين طاليي 
ايران در المپيك است و با سه مدال طالي 
جهان و يك مدال طالي المپيك نامش در 
تاريخ ورزش كشورمان ثبت شده است 
و مي گوي�د در آن س�ال هاي حضور در 
كشتي حريفي نبود كه از دستش ضربه 
فني نش�ده باش�د. صحبت از امامعلي 
حبيبي اس�ت، اسطوره كش�تي ايران و 
جهان كه عالوه بر ورزش، دنياي سياست 

و سينما را هم تجربه كرد. 

فراگيري كشتي در مكتب  خانه
شايد جالب باش��د كه بدانيد اسطوره كشتي 
كش��ورمان، اي��ن ورزش را در مكتب خانه ياد 
گرفت��ه اس��ت: »در آن زمان مدرس��ه اي كه 
به ش��كل امروزي باشد وجود نداش��ت و ما به 
مكتب مي رفتيم. مالباج��ي بيگم معلم ما بود 
كه به ما قرآن ياد مي داد و در حياط مدرسه هم 
ورزش كردن را، خصوصاً كشتي را خوب بلد بود. 
نمي دانم او از كجا كشتي را فرا گرفت ولي اين او 
بود كه به من براي اولين بار فن س��رو ته يكي، 
سرزيربغل و زير دوخم را كه همه از پايين اجرا 
مي كردند او از باال گرفت��ن را به من آموخت.« 
دوران سربازي  حبيبي در تيپ مستقل گرگان 
گذشت و در مهر ماه 1331 فرمانده گردان از 
او خواست در مسابقات كشتي لوچو در ساري 
شركت كند. حبيبي براي اينكه وزنش معادل 
قهرمانان وزن باشد مجبور شد جيب هايش را پر 
از سنگ كند. با اين حال پشت همه را به خاك 
رساند و مفتاح استاندار مازندران مدال افتخار را 

به سينه اش زد. 

ببر مازندران وارد مي شود
نامش با شكس��ت دادن قهرمان جهان س��ر 
زبان ها افتاد: » براي كش��تي به تهران آمدم، 
همه مخالف من بودند و تنها كسي كه به من 
محبت مي كرد اس��تاد حبيب اهلل بلور بود كه 
خدا رحمتش كند. در تهران برايم 17 كشتي 
گذاشتند و همه اين تعداد را يا ضربه فني يا با 
امتياز هاي باال شكست دادم و در نهايت قرار 
شد با قهرمان جهان يعني توفيق جهانبخت 
مبارزه كنم و در صورت پيروزي به مسابقات 
المپيك ملبورن استراليا راه يابم. يادم هست 
داور وسط آقاي س��عديان بود. سالن مملو از 

جمعيت بود و همه بچه تهران بودند. 
مرحوم توفي��ق قهرمان دنيا ب��ود و محبوب 
جمعيت. من هم يك جوان گمنام. چند تايي 
تماشاگر هم از ش��هرهاي قائمشهر، ساري، 
بابل و آمل آمده بودند كه رو حساب همزباني، 
مرا تشويق مي كردند. وقتي داور سوت شروع 
مسابقه را زد ظرف مدت يك دقيقه و 10 ثانيه 
توفيق را ضربه فني كردم. سعديان داور وسط 
گفت ولش كن. م��ن گفتم تا ديگ��ر داوران 
نيايند من گردنش را ول نمي كنم چون ممكن 
است شما دوباره پش��يمان شويد و بخواهيد 
كشتي مجدد بگذاريد. در همان لحظه در بين 
جمعيت يك نفر مازندراني با صداي بلند فرياد 
زد، زنده باد ببر مازندران و از آنجا اين لقب به 

من داده شد.«

كس�ب طالي المپيك در اولين حضور 
بين المللي

المپي��ك 1956ملب��ورن اولين تجرب��ه او از 
بازي هاي بزرگ بين المللي بود. قبل از آن، او 
حتي در ايران هم آن چنان كه بايد، شناخته 
نشده بود. 19 كشتي گير در بازي هاي ملبورن، 

قهرمان دوره گذشته المپيك به نام پسيديوف 
از شوروي سابق بود. به دكتر زاهدي گفتم من 
كش��تي مي گيرم و در همين موقع هم نوبت 
كش��تي گرفتن من بود. وقتي روي تش��ك 
كش��تي رفتم و داور س��وت ب��ازي را به صدا 
درآورد يك دقيقه و 40 ثانيه طول نكش��يد 
كه من پسيديوف را ضربه فني كردم. همين 
قدر يادم است كه رفتم سمت مربيانم. ما اولين 
طالي تاريخ المپيك اي��ران را گرفته بوديم و 
آنجا ش��ور و حالي بود. با همان حال مريضم 
رفتم روي سكو و بعدش بيهوش شدم. اين قدر 
حالم بد بود كه بعد از قهرماني به مدت 40 روز 
در بيمارستان ملبورن استراليا بستري بودم. 
آنها نگذاشتند به ايران برگردم تا حالم خوب 

شود. بعد از بهبود كامل به ايران آمدم.«

كشتي گير سياستمدار و البته بازيگر
دارنده س��ه طالي جهان و يك طالي كشتي 
جهان عالوه بر ورزش، دنياي سياست و سينما 
را تجرب��ه مي كن��د. حبيبي در س��ال 1342 
كانديداي مجلس ش��وراي ملي شد و از حوزه 
بابل براي نشس��تن روي يكي از 200 كرسي 
مجلس انتخاب ش��د. وي همچنين در چهار 
فيلم سينمايي بازي كرد. در فيلم ببر مازندران 
به كارگرداني ساموئل خاچيكيان، نقش يك 
كشتي گير را ايفا كرد: »پس از رأي آوردن در 
دور اول، براي دومين ب��ار كانديداي انتخابات 
مجلس شدم اما رأي نياوردم و در آن دوره كه 
روغن نباتي كيلويي يك ري��ال بود، من 120 
هزار تومان به مردم بدهكار شدم. اين بود كه نزد 
استاد بلور رفتم و مشكالت خودم را با ايشان در 
ميان گذاشتم، مرحوم بلور گفت: حاضري فيلم 
بازي كني؟ من با تعجب گفتم: استاد من فيلم 
بازي كردن را بلد نيستم. گفت: كشتي گرفتن را 
كه بلدي. تو كشتي مي گيري و من هم مي شوم 
مربي تو باقي كارها را ديگران انجام مي دهند. 
بعد زنگ زد براي آقاي ميثاقيه كه آدم بسيار 
خوبي بود و تهيه كننده فيلم هم قرار بود ايشان  
باشد. روز بعد آقاي ميثاقيه آمد و من مشكالت 
مالي خودم را با ايشان در ميان گذاشتم و گفتم 
مبلغ 120 هزار تومان به مردم بدهكار هستم. 
به حسابدارش كه همراه او آمده بود گفت مبلغ 
150 هزار تومان چك بنويسد به من بدهد. قرار 
بود نام فيلم شجاعان هرگز نمي ميرد باشد ولي 
من خواهش كردم كه نام فيل��م ببر مازندران 
بشود و آقاي ساموئل خاچيكيان قبول كردند 
چون كارگردان فيلم ايشان بودند. وقتي مبلغ 

فوق را گرفتم، تمام بدهكاري ام را دادم.«

انتقاد از نسل امروز كشتي
توصيه هاي حبيبي به نسل امروز كشتي هم 
قابل تأمل است:»من به اين نسل كمي انتقاد 
دارم، البته بيش��ترين انتقاد من ب��ه مربيان و 
دست اندركاران آنهاست. ببينيد در دوره ما به ما 
ياد دادند كه با وضو روي تشك برويم. نمازمان 
را اول وقت بخوانيم. همه اينها در كنار تمرين 
كردن هاي ما بود، در گذشته مربيان بيشتر براي 
تربيت ورزشكاران وقت مي گذاشتند ولي االن 
خيلي كمتر اين ارتباط ها برقرار مي شود و اين 
با روح ورزش خصوصاً كشتي سنخيت ندارد. 
به اعتقاد من مربيان باي��د روي اخالق مداري 
بيشتر كار كنند. در حال حاضر متأسفانه جامعه 
ورزشي كمي آلوده شده بايد همه كمك كنند 
تا اين اوضاع تغيير كند. در گذش��ته همه ما با 
وضو روي تشك مي رفتيم و مسابقه مي داديم و 
صادقانه مي گوييم كه من هر چه دارم از مواليم 
علي)ع( است، من خود ذاكر امام حسين)ع( از 

دوران نوجواني هستم.«  

در دس��ته 67 كيلو گرم روي تش��ك رفتند. 
در ميان اين ع��ده اوله اندرب��ري )اندربرگ( 
س��وئدي، توماس ايوانز امريكايي، عليم بيگ 
بستايف روس��ي، گاريبالدو نيزوال ايتاليايي، 
شيگرو كاساهارا از ژاپن، عديل گنگور از تركيه 
و گيوال ت��وث مجاري، همه داعي��ه قهرماني 
داشتند. هيچ كس اميدي به حبيبي نداشت 
جز ايراني ها و اوله اندربرگ كه هنگام اقامتش 
در ايران، تمرينات حبيبي را گهگاه در سالن 
سرپوش��يده پارك ش��هر، معروف به س��الن 
نمايشگاه چكسلواكي ها، ديده و شنيده بود كه 
توفيق جهانبخت )حريف كهنه كار اندر برگ( 
در كمتر از دو دقيقه مغلوب او ش��ده اس��ت. 
قرعه پانزدهم به نام حبيبي اصابت كرد. وي 
اولين كشتي خود را در مقابل قرعه دوازدهم، 
يعني اندربرگ، برگزار كرد و سوئدي قهرمان 

المپيك و جه��ان در پيچ و خم ي��ك مبارزه 
جانانه، در دقايق اول مسابقه پشتش به تشك 
اصابت كرد. سرعت و جسارت حبيبي موجب 
اعجاب همگان شد. در كشتي هاي بعد، توث 
مجاري، روژه بيله فرانسوي، نيزوال از ايتاليا و 
كاساهارا از ژاپن، با امتياز مغلوب حبيبي شدند. 
او در دور ششم استراحت داشت و در دور هفتم 
و نهايي، بستايف روسي را با امتياز شكست داد 
و به نشان طاليي المپيك، كه همراه با نشان 
طاليي تختي، اولين نشان طالي المپيك براي 

ايران به حساب مي آيد، دست يافت. 
حبيبي بعد از فينال مستقيم راهي بيمارستان 
مي شود: »قبل از فينال به علت وزن كم كردن 
زياد كبدم از كار افتاد و 40 درجه تب داشتم. 
دكتر زاهدي پزش��ك تيم گفت اگر من روي 
تش��ك بروم زنده برنمي گ��ردم. حريف من 

آقاي ضربه فني
 در گزارشي به معرفي امامعلي حبيبي 

اولين طاليي ايران در تاريخ المپيك پرداخته ايم
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از لندن تا ريو 
بعد از بازي هاي المپيك لندن و كسب تك مدال نقره اين رقابت ها از سوي 
محمد باقري معتمد انتقادات جامعه ورزش كشور از ناكامي نسبي تكواندو 
در المپيك 2012 كاماًل بج��ا و بحق بود چراكه تيم مل��ي تكواندو مردان 
كشورمان به رغم پيش بيني هاي اوليه نتوانست در اين رقابت ها مدال طال 
صيد كند تا فدراسيون بعد از پشت سر گذاشتن يك فشار انتقادي گسترده 
چاره كار را در اين ببيند كه مشكل از كادر فني است نه تكواندو كاران و چنين 
بود كه بيژن مقانلو جاي فريبرز عسگري را گرفت تا وي كه سال ها به عنوان 
مربي و سرمربي در كادر فني بزرگساالن حضور داشت اين بار هدايت تيمي 
را در دست بگيرد كه سوداي طالي المپيك را در سر دارد. مقانلو در همان 
ابتدا مهدي بي باك خوشنام و خوشفكر را به خدمت گرفت تا بعد از يك افت 
محسوس در تيم ملي ناگهان شاهد اوج دوباره هوگوپوشان ايران در رقابت هاي 
آسيايي و جهاني باشيم. مقانلو خيلي زود فهميد بايد ميدان را به جوان ترها 
داد تا در المپيك دستش خالي نماند و ديديم كه پاي جوان ترهايي همچون 
مرداني، عاشورزاده و خدابخش به اردوي المپيك باز شد و در بخش بانوان نيز 

تكواندو در ريو 2 مدال مي ربايد
نگاهي به شرايط تكواندو در المپيك 2016

تيم ملي چه�ار نفره تكواندو كش�ورمان در حال�ي تمرينات 
آماده سازي خود را براي حضور در بازي هاي المپيك ريو ادامه 
مي دهد كه به نظر مي رسد هوگوپوشان كشورمان در سواحل 
ريو كار سختي براي افتخار آفريني و صيد مدال به خصوص طال 
در پيش دارند چراكه تقريباً تجربه نشان داده به رغم انتظاراتي 
كه جامعه ورزش كشور و مردم از تكواندو كاران با توجه به جايگاه 
جهاني شان براي كسب مدال دارند و حتي به طور غير منصفانه 
پيش بيني كسب هر چهار مدال از س�وي چهار نفر اعزامي را 
دارند بايد گفت اين امر چندان هم آسان به نظر نمي رسد، فقط 
كافي است نگاهي به روند حضور تكواندو در بازي هاي المپيك 
سيدني، آتن، پكن و لندن بيندازيم تا به اين واقعيت پي ببريم. 
اگر چه تكواندو ايران هم�واره در بخش مردان در اين آوردگاه 
جهاني مدال آور بوده اس�ت ولي اين روند نمودار رو به رش�د 

نداشته بلكه دچار فراز و نشيب نيز شده است.

حسين رامادان

 تكواندو مدال آور 
همتراز با كشتي

 فرزان عاش��ورزاده، بهنام اسبقي، سجاد 
مرداني و كيميا علي��زاده چهار نماينده 
تكواندو در المپيك برزيل هستند و مانند 
المپيك هاي قبل��ي از تكواندو به عنوان 
يكي از رش��ته هاي مدال آور ن��ام برده 
مي شود. از المپيك 1988 سئول بود كه 
تكواندو به المپيك راه يافت تا كره اي ها 
بتوانند ورزش سنتي خود را به بزرگ ترين 
آوردگاه ورزش دنيا بياورند؛ هرچند كه 
در آن سال تكواندو به صورت غيررسمي 
در المپيك حاضر ش��د ام��ا اين حضور 
زيربناي حضوري پرثمر براي اين رشته 
و تكواندوكاران ايران در دوره هاي بعدي 
المپيك شد. در المپيك سئول ايران با سه 
مبارز روي شياپ چانگ حاضر شد؛ فريبرز 
دانش، فيصل دانش و سيدحسن زاهدي 
كه حاصل تالش آنه��ا برنز فيصل دانش 
در 58- كيلوگرم بود؛ برنزي كه البته در 
جدول مدال ها به حساب نيامد. تكواندوي 
ايران در المپي��ك 1992 ثابت كرد كه 
مي تواند بعد از كشتي به عنوان اصلي ترين 
رشته مدال آور ايران در المپيك معرفي 
ش��ود. ميدان المپيك بارس��لون عرصه 
قدرت نماي��ي فريب��رز عس��گري، رضا 
مهماندوس��ت و منصور باق��ري بود كه 
دو چهره نامدار اول ب��ه ترتيب موفق به 
كسب مدال نقره و برنز ش��دند. تكواندو 
غايب بزرگ المپيك 96 آتالنتا بود اما با 
معرفي يك چهره بزرگ به المپيك 2000 
سيدني پا گذاشت، هادي ساعي مردي 
كه كره اي ها را وادار به تسليم و تعظيم در 
برابر تكواندوي ايران كرد تا كار به جايي 
برسد كه پارك سرمربي كره اي تيم ملي 
واليبال ايران در آن مقطع عنوان كند كه 
براي من بسيار سخت است كه يك ايراني 
برترين ورزشكار رشته سنتي كشور من 
باشد. هادي ساعي كارش را در المپيك 
با برنز المپيك سيدني آغاز كرد، البته به 
جز او مجيد افالكي هم در سيدني حضور 
داش��ت. المپيك 2004 المپيك طاليي 
تكواندوي ايران بود. هادي ساعي طالي 
وزن 68- كيلوگ��رم را به دس��ت آورد و 
يوسف كرمي در وزن 80- به برنز دست 
يافت تا المپيك به تكواندوي ايران ببالد. 
المپيك 2008 براي تكواندوي ايران يك 
ويژگي خاص داشت و آن هم حضور سارا 
خوش جمال فكري به عنوان اولين بانوي 
تكواندوكار ايران در المپيك بود. اما اوج 
كار تكواندو باز هم به نام هادي ساعي زده 
شد تا با كسب طالي دوم المپيك خود به 
عنوان پر افتخارترين ورزشكار المپيكي 
ايران معرفي ش��ود. رضا نادريان در وزن 
58- ديگر ورزشكار ايران بود. در المپيك 
2012 تكواندوي ايران با افت چشمگيري 
روبه رو ش��د؛ به رغم حضور محمد باقري 
معتمد، يوسف كرمي و سوسن حاجي پور 
تنها به نقره باقري معتمد بسنده كرد، هر 
چند كه اين افت هرگز نمي تواند كارنامه 
پربار اين رشته را خدشه دار كند. حاال در 
المپيك ريو هم چش��م ها به مدال آوري 

تكواندو است. 

فريدون حسن

شاهد پديده اي به نام كيميا عليزاده باشيم تا ضمن كسب 
نخستين مدال گرند پريكس و مدال قهرماني جهان تنها 

سهميه بانوان ايران در ريو باشد. 
  

تفكرات تهاجمي نقطه اميد 
تكواندو ايران طي دو دهه گذش��ته به خوبي توانست با 
ثبات مديريت و القاي تفكرات��ي هجومي و تغيير نحوه 
تمرينات سبك كره اي، جايگاه مستحكمي در جهان براي 
خود دست و پا كند به طوري كه حاال دنيا تكواندو را به دو 
سبك ايراني و كره اي مي شناسند، همين امر باعث گرديد 
تا مربياني كه تفكراتي تهاجمي دارند بهتر بتوانند در تيم 
ملي نتيجه بگيرند.  بيژن مقانلو كه خود به اتفاق مهدي 
بي باك در گذش��ته مدال آور تيم ملي محسوب مي شد 
توانست از دانسته هاي خود در رأس كادر فني بهره الزم 
را ببرد تا ضمن القاي تفكرات هجومي به تيم ملي، باز هم 
تكواندو ايران را در عرصه مطرح جهاني نگه دارد ولي بدون 
ترديد كادر فني و مسئوالن فدراسيون به خوبي مي دانند 
ميدان المپيك ميدان ديگري است و نمي توان به راحتي 
حرف از كسب مدال زد؛ از سونامي تكواندو ايراني گرفته تا 
كيمياي كم سن و سال كه جامعه ورزش كشور خيلي به 
مدال آوري وي اميدوار است. بدون شك اگر تكواندوكاران 
ايراني مي خواهند در ميدان المپيك روي سكو بروند بايد 
ضمن تقويت برخي شگردهاي امتياز گيري خود دست 
به تغييرات گسترده اي در نحوه مبارزه خود بزنند چراكه 
به خوبي نمايندگان كشورمان با توجه به حضور متعدد 
در رقابت هاي قاره اي و جهاني براي رقيبان ش��ناخته 
شده اند و اگر بخواهند در المپيك ريو با همان شگردهاي 
امتيازي گيري خود روي شياپچانگ بروند قطعاً به مشكل 

بر خواهند خورد. 

سياست تقسيم مدال فدراسيون جهاني
بدون ترديد ب��ا نگاهي به حضور تكوان��دو در بازي هاي 
المپيك يعني از سيدني 2000 تا المپيك 2012 به خوبي 
مي توان دريافت بر خالف آنچه كه مدعي مي شوند كه »در 
المپيك ناداوري وجود ندارد يا چيزي به اسم تقسيم مدال 

نيست«، بايد بگوييم چرا هست و خواهد بود. در همين 
بازي هاي المپيك لندن در حالي ك��ه تكواندو احتمال 
مي رفت از بازي هاي المپيك كنار گذاشته شود، مسئوالن 
جهاني هشت مدال طال را بين هشت كشور و 32 مدال 
مجموع مردان و زنان را بين 23 كشور تقسيم كردند تا 
تكواندو در بازي هاي المپيك با توجه به شانس بسياري از 
كشورها براي مدال آوري در المپيك ماندگار شود.  در واقع 
اين نشان مي دهد حتي اگر كشورمان چهار ابرتكواندو كار 
راهي بازي هاي المپيك ريو كند نهايتاً يك مدال طال و در 
مجموعه دو مدال در دو رنگ به اي��ران خواهند داد ولي 
اينكه ببينيم اين شانس در خانه چه كسي را خواهد زد 
بايد منتظر بود و در روز مسابقه ديد.  البته در بخش بانوان 
اگرچه خيلي ها براي كيميا ش��انس مدال قائلند ولي به 
ش��خصه معتقدم نوجوان تكواند وكار بانوان ايراني هنوز 
تجربه چندان زيادي براي روي سكو رفتن در المپيك را 
ندارد چراكه بار رواني المپيك بسيار بيشتر از بار رواني توان 
فني و تاكتيكي و تكنيكي يك ورزشكار است. كيميا و كادر 
فني كم تجربه وي به خوبي مي دانند در المپيك كساني 
روي سكو خواهند رفت كه جدا از توان فني و قدرتي كافي 
تجربه الزم را هم در ميدان المپيك داشته باشند.  جان 
كالم آنكه براي تكواندو در خوش بينانه ترين حالت يك 
طال، يك برنز و يك نقره و در بدبينانه ترين حالت يك طال 

و يك برنز مي توان در ميدان ريو متصور بود. 

تكواندو ايران طي دو دهه گذشته به 
خوبي توانست با ثبات مديريت و القاي 

تفكراتي هجومي و تغيير نحوه تمرينات 
سبك كره اي، جايگاه مستحكمي در 

جهان براي خود دست و پا كند به طوري 
كه حاال دنيا تكواندو را به دو سبك ايراني 

و كره اي مي شناسند

14



تكواندو

ايران در المپيك برزيل ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

شرايط تكواندو در آستانه المپيك مساعد است؟
ديگر جاي گاليه نيست و معتقدم ش��رايط خوب است. در 
حال حاضر فقط بايد براي رسيدن به اهداف مان تمركز كنيم. 
در روزهاي آخر تمرينات بيشتر روي مهارت هاي ذهني كار 
كرديم تا با به اوج رسيدن اين مهارت ها ملي پوشان بتوانند از 

مهارت هاي فني خود حداكثر استفاده را  بكنند. 
برنامه آماده سازي ملي پوشان تكواندو يكي از بهترين 
برنامه ه�ا در بين تيم ه�اي اعزامي ب�ه المپيك بود. 
حضور در تورنمنت هاي مختلف تا چه اندازه شما را در 

شناخت نقاط ضعف و قوت شاگردان تان ياري كرد؟
تا جايي كه مي توانستيم سعي كرديم حداكثر استفاده را از 
اعزام هايمان داشته باشيم. در واقع ما برنامه اي را اجرا كرديم 
كه در راس��تاي تكاليف فدراس��يون بود؛ سهميه المپيك 
گرفتيم، پوست اندازي كرديم، قهرمان جهان شديم، قهرمان 
آسيا شديم، پشتوانه سازي كرديم و در عين حال همه مسائل 
را مدنظر داش��تيم. با توجه به اينكه استراتژي خوبي براي 
المپيك 2020 داريم. ما تك بعدي عمل نكرديم و چندبعدي 
بوديم. مي دانيد كه مهم ترين بحث پيشرفت يك فدراسيون 
موضوع بودجه است و اينكه چگونه از بودجه استفاده بهينه 
ببريم. تفكرات رئيس فدراسيون و كادرفني تيم ملي سبب 

شده همزمان در چند بعد فعاليت داشته باشيم. 
نگ�ران نبوديد كه در جريان رس�يدن به اهداف 
بلند مدت بح�ث م�دال آوري در المپيك ريو به 

خطر بيفتد؟
تكاليف از قبل مشخص شده است. سه بازيكن در المپيك 
ريو و سه بازيكن نيز ذخيره داريم. براي المپيك 2020 هم 

گفت وگو با بيژن مقانلو
سرمربي تيم ملي تكواندوي ايران

 3 طالي ريو
در  فكر من است

شيوا نوروزي

سه س�ال پيش كه بيژن مقانلو مس�ئوليت تيم ملي را پذيرفت، بسياري روزهاي 
س�ختي را براي او پيش بيني كردند اما در آستانه شروع المپيك 2016 تكواندوي 
ايران در اوج است و شانس زيادي براي كسب مدال در اين آوردگاه دارد. تيم ملي 
تكواندوي كشورمان پس از پشت سرگذاشتن رويدادهاي مهمي چون قهرماني 
آسيا، بازي هاي آسيايي و قهرماني جهان حاال به سد ريو رسيده است و سه نماينده 
ايراني براي گرفتن مزد تالش هاي چندساله شان بايد به مصاف مدعيان بروند. مقانلو 
زماني سكان هدايت ملي پوشان را به دست گرفت كه تيم ملي از روزهاي اوجش 
فاصله گرفته بود و رقبا به كنار زدن تكواندوي ايران از جمع مدعيان فكر مي كردند. 
اگرچه بازگشت به اوج كار راحتي نبود اما تالش هاي سرمربي خوش فكر كشورمان 
باالخره نتيجه داد و تكواندوي ايران دوباره به قله اوج بازگشت. از زماني كه مقانلو 
هدايت هوگو پوشان را برعهده دارد افتخارات زيادي نصيب تيم ملي شده، قهرماني 
آسيا، قهرماني جهان و همچنين كسب چهار مدال طال در بازي هاي آسيايي كه در 
خاك كره جنوبي برگزار شد. بهترين مربي آسيا در سال 2014 و بهترين مربي جهان 
در سال 2015 براي المپيك و افتخار آفريني در اين آوردگاه هم تفكرات بزرگي دارد. 
شاگردان بيژن مقانلو ماه هاست براي تحقق رؤياي موفقيت در ريو پا مي زنند. سه 
تكواندوكار ملي پوش در المپيك 2016 به ميدان مي روند تا براي كسب سه مدال 
طال كه از جمله آرزوهاي مقانلو اس�ت تالش كنند. جالب اينكه سرمربي تيم ملي 

تكواندو از هم اكنون نيم نگاهي به المپيك 2020 توكيو نيز دارد.

هش��ت بازيكن رزرو داريم. در آن دوره باتوجه 
به تفكرات جديد پتانسيل جوانان مان بيش از 
پيش آشكار خواهد شد. به خاطر ايجاد انگيزه 
و انتقال سطح فني بين استان ها اعالم كرديم 
تيم هاي منتخب استان تشكيل شود و حداقل 
هفته اي دو جلسه تمرين كنند. همدلي بيشتر 
بين مربيان استان ها و شناخت بازيكنان نخبه از 
جمله اهداف ماست. اجراي اين برنامه پتانسيلي 
زودبازده آن هم ب��دون هزينه را در اختيار تيم 
ملي قرار مي دهد. از طرفي قهرمانان گذشته هم 
مي توانند در كنار تيم هاي استاني ياد بگيرند 
توانمندي  شان را در اختيار جوانان قرار دهند. 
هنر انتقال دادن توانمندي ها متفاوت از مسئله 

قهرماني است. 
هدف بزرگ تكواندوي ايران در المپيك 

2016 چيست؟
هر ورزشكاري كه در المپيك شركت مي كند هدف 
دارد. ما هم براي كس��ب خوش رنگ ترين مدال 
مي جنگيم. خوش��بختانه تكواندوي ايران ثابت 
كرده با همفكري، همدلي، اتحاد، پشتكار، ايمان 
و تالش وظيفه گراس��ت. اميدوارم در ريو نتيجه 
زحمات مان را ببينيم و از كمترين فرصت هايي كه 

خلق مي كنيم بيشترين بهره را ببريم. 
انگي�زه  داش�تن  نگ�ه  اوج  در  ب�راي 
المپيكي ها چه تدابيري انديشيده ايد؟

فعالً زمان برداشت است. تا به اينجاي كار فقط 

كاشتيم. بازيكني را در اختيار داريم كه در عرض 
دو سال همه عناوين را به دست آورده و شايد اگر 
فرد ديگري بود براي رسيدن به اين جايگاه به 
چند سال زمان نياز داشت. در حقيقت كادرفني 
تالش كرده سطح آرزوها و توقعات ملي پوشان را 
باال ببرد. هرگز اجازه نمي دهيم اين ورزشكاران 
بااستعداد به واس��طه گرفتن چند مدال ارضا 
شوند. آنقدر سطح توقع شان را باال مي بريم كه 
انگيزه شان هم باال برود. براي رسيدن به مدال 
المپيك نبايد به يكي دو مدال راضي ش��د. از 
سكوي قهرماني كه پايين مي آيند همه چيز را 
فراموش مي كنند و به فكر مدال بعدي هستند. 
تكواندوكاران ما بايد خود فراموش��ي داش��ته 
باش��ند وگرنه در كس��ب مدال و عنوان دچار 

مشكل مي شوند. 
چه زماني احساس موفقيت مي كنيد؟ 

چش��م انداز ما براي المپيك ريو كسب چهار 
س��هميه در چهار وزن بود كه در نهايت س��ه 
س��هميه را به دس��ت آورديم. زماني احساس 
موفقيت خواهم ك��رد كه تيم مل��ي ايران در 
المپيك خوش بدرخش��د. تيم اي��ران انصافا 
لياقت موفقيت در اين روي��داد مهم را دارد. در 
حال حاضر چشم انداز من براي تيم فعلي سه 
طال براي س��ه تكواندوكا در ريو و در المپيك 
2020 - البته در صورتي كه هنوز در تيم ملي 
باشم- كسب چهار طال براي چهار نماينده ايران 

است. مهم نيست بيژن مقانلو در تيم ملي باشد يا 
نباشد مهم برنامه ريزي دقيق او تا زماني است كه 
هدايت تيم ملي را برعهده دارد. تا زماني كه باشم 
برنامه دارم و طبق برنامه عمل مي كنم. اميدوارم 

برنامه هاي من مؤثر واقع شود. 
براي موفقيت در عرصه مربيگري شيوه 

خاصي داريد؟
مهم ترين مس��ئله براي موفقي��ت در تيم ملي 
مديريت آن است. مديريت تيم برحسب شرايط 
و روحيات بازيكنان فرق مي كند. خوشبختانه 
ملي پوشان ايراني ظرفيت بااليي دارند اما با اين 
حال معتقدم نكات خاص ويژه را بايد در لحظات 
حساس به كار برد، حتي اگر در حد يك كلمه 
باش��د. نكاتي كه مي تواند بازيكن را تحريك و 
ترغيب كند تا در لحظات حساس بهترين عملكرد 
را داشته باشد. در بسياري از مبارزات بازيكن چند 
امتياز از حريف عقب اس��ت اما به يكباره بازي 
متحول مي شود و نتيجه تغيير مي كند. هيچ كس 
به اين مسئله فكر نمي كند كه بازيكن چگونه به 
خودش آمده و شايد با يك كلمه دگرگون شده 
اس��ت. با بزرگي تفكرات بازيكنان به هدف مان 
مي رسيم. شخصيت مهم ترين فاكتور يك تيم 
است. بازيكن با باال رفتن جايگاه و خوشرنگ تر 
شدن مدالش بايد شخصيتش هم بزرگ شود. در 
غير اين صورت تيم با چالش مواجه خواهد شد. 
خوشبختانه تكواندوكاران هميشه از هر نظر مورد 

تأييد جامعه ورزش بوده اند. 
اتفاقي كه براي يوسف كرمي در المپيك 
لن�دن افتاد و خ�أ روحي ك�ه موجب 
ناكام�ي او ش�د نگراني هايي ب�ه وجود 
آورده اس�ت. براي آنكه اين اتفاق براي 
شاگردان شما تكرار نشود چه تدابيري 

انديشيده ايد؟
مس��ائل روحي - رواني جزئي از ورزش اس��ت. 
تمركز زيادي روي مهارت ه��اي ذهني بچه ها 
داشته ايم، حتي براي آنكه روحيه شان تا شروع 
مبارزات در ريو حفظ شود و آنها را هرچه بيشتر 
براي اين رويداد بزرگ آماده كنيم در شبكه هاي 
اجتماعي گروهي تش��كيل دادي��م و پيام هاي 
انگيزشي براي شان ارسال مي كنيم. ملي پوشان 
تمام اين پيام ها را مي بينند و هر كدام بر اساس 
تفكرات خود از آنها بهره مي برند. اعتقاد ويژه اي 
به روانشناس داريم اما نه اينكه يك ماه مانده به 
المپيك تازه بگوييم كه تيم نياز به روانشناس دارد 
كه در اين صورت تا روانشناس بيايد و با روحيات 
بازيكنان آش��نا ش��ود كار از كار گذشته است. 
روانشناس بايد از اول در تيم حضور داشته باشد، 
درست مثل سرمربي كه از مدت ها قبل سكان 
هدايت را به دست مي گيرد. براي روز مسابقه هم 
اميدوارم بتوانيم از تجربياتي كه در دو سال گذشته 

به دست آورده ايم استفاده كنيم.  

مسائل روحي - رواني 
جزئي از ورزش است. 

تمركز زيادي روي 
مهارت هاي ذهني 
بچه ها داشته ايم، 

حتي براي آنكه 
روحيه شان تا شروع 
مبارزات در ريو حفظ 

شود در شبكه هاي 
اجتماعي  پيام هاي 
انگيزشي براي شان 

ارسال مي كنيم

در حال حاضر چشم انداز 
من براي تيم فعلي سه طال 

براي سه تكواندوكار در ريو 
و در المپيك 2020-  البته در 
صورتي كه هنوز در تيم ملي 
باشم- كسب چهار طال براي 

چهار نماينده ايران است. 
مهم نيست بيژن مقانلو در 

تيم ملي باشد يا نباشد مهم 
برنامه ريزي دقيق است
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ش�نيديم كه فرزان عاش�ورزاده براي 
رفتن روي شياپ چانگ ريو روزشماري 

مي كند.
زمان زيادي تا شروع المپيك و آغاز رقابت هاي 
المپي��ك در ريو باق��ي نمانده اس��ت. همين 
روزهاي باق��ي مانده براي همه ورزش��كاران 
س��ختي و دش��واري هاي زيادي دارد. با اين 
حال وجدانم راحت است كه هر روز با تمام قوا 
تمرين كرده ام و براي رسيدن به هدف بزرگي 
كه در ذهن دارم جنگيده ام. روز به روز شرايط 
من و همه المپيكي هاي تكواندو بهتر مي شود و  
اميدوارم كاروان تكواندوي ايران در ريو بهترين 

نتيجه را بگيرد. 
وضعيت كلي تيم چگونه است؟

همه چيز خوب است و ش��رايط ايده الي را در 
اردوي تيم ملي شاهد هستيم. اميدوارم كه تا 
روز مسابقه همين وضعيت در تيم باشد و نتيجه 

زحمات چند ساله مان را بگيريم. 
در دو سال گذشته به تنهايي افتخارات 
زيادي را كسب كرده ايد و شايد خيلي ها 
نتوانند در اين مدت كوتاه تا اين اندازه 
خوش بدرخش�ند. عل�ت موفقيت هاي 

عاشورزاده چه بوده است؟
نكته اصلي كه هميش��ه به آن اش��اره كرده ام 
اين اس��ت كه در بهترين زمان ممكن به تيم 
ملي دعوت شدم. در آن س��ال ها تيم ملي در 
ش��رايط خوبي بود و در مس��ير كسب افتخار 
قرار داشت. خدا را شكر مي كنم كه من به تيم 
ملي اضافه شدم و در اكثر مسابقاتي كه شركت 
كردم توانستم با مدال طال به ايران برگردم. تا به 
االن توانسته ام تا حدودي ويترين افتخاراتم را 
تكميل كنم. ولي هنوز يك مدال المپيك كم 
دارم كه تالش مي كنم در المپيك 2016 اين 

مدال را هم به دست بياورم. 
ش�ما را س�ونامي تكوان�دوي جه�ان 
مي نامند. قبول داريد كه سونامي هستيد 
و در المپي�ك ه�م هم�ه انتظ�ار دارند 

خوش رنگ ترين مدال را كسب كنيد؟
س��ال 2014 به خاطر عملكردي كه داش��تم 
خيلي ها اين لقب را به من دادند. اين لقب قطعاً 
كار من را س��خت مي كند و بيش از پيش زير 
ذره بين حريفان مي برد. همه دوس��ت دارند با 
من مسابقه بدهند و من را شكست دهند. با تمام 
سختي هايي كه يدك كشيدن اين لقب براي 
من دارد  اما بايد بگويم كه به خوبي مي دانم چه 
كار سختي در المپيك در پيش دارم. »سونامي« 
هم تأثيرات مثبت در من داشت و هم تأثيرات 
منفي ولي به هرحال انگيزه ام براي موفقيت هاي 
بيشتر افزايش يافته و مثل المپيكي هاي ديگر 

جز به كسب مدال به هيچ چيز فكر نمي كنم. 
توجه زي�اد حريف�ان به ش�ما و آناليز 
عملكردتان باعث نمي شود شگردهاي 
ش�ما در ريو لو ب�رود؟ از اينكه حريفي 
كام�اًل ش�ناخته در وزن اول المپيك�ي 

هستيد، نگراني نداريد؟
قطعا در اين مدت حريف��ان رقابت هاي من را 
ديده اند و بدون شك آنها آناليز دقيقي از من در 
ريو خواهند داشت. حريفان به المپيك مي آيند 
تا من را تجزيه و تحليل كنند و من را شكست 
دهند. به عالوه اينكه عملكردم در تورنمنت هاي 
گذش��ته به گونه اي بوده كه همه از من انتظار 
مدال دارند و خيلي ها در پيش بيني هايش��ان 
اين مس��ئله را به زبان مي آورند، منتها ما نيز 
بيكار ننشسته ايم و با  آمادگي كامل به المپيك 
مي رويم. اين مسئله در ورزش حرفه اي طبيعي 
اس��ت. همه توان و انگيزه مان را براي المپيك 
گذاش��ته ايم تا به لط��ف خدا بتوانيم پاس��خ 
زحمت مربيان و مس��ئوالن را بدهيم. هر چه 

 گفت وگو با فرزان عاشورزاده
تكواندوكار المپيكي ايران كه براي جنگ در ريو  آماده است

 چاره اي جز حفظ عنوان
»سونامي تكواندوي جهان« ندارم

 مطمئنم كار سختي در پيش 
دارم، مثل همه ورزشكاران. 
اين شرايط براي همه هست 

حتي براي حريفانم. كسي 
موفق خواهد شد كه نسبت به 
سايرين از نظر روحي - رواني 
برتري داشته باشد. المپيك 

ميداني بزرگ است، هم براي 
 فرزان عاشورزاده و هم 

براي همه. تالش مي كنم 
وجدانم راحت باشد. يعني 

شب قبل از مسابقه با وجدان 
راحت بخوابم

سن و سالش از حريفان بسيار كمتر است  اما دو سال است كه در تكواندوي جهان يكه تازي مي كند. فرزان عاشورزاده از بدو 
ورودش به تيم ملي تكواندو نشان داد قابليت هاي زيادي براي درخشش در عرصه هاي بين المللي دارد. اين تكواندوكار 
جوان زودتر از آنچه انتظار مي رفت خوش درخشيد و حاال در آستانه المپيك 2016 يكي از  اميدهاي كسب مدال كاروان 
اعزامي كشورمان محسوب مي شود. فرزان كه تاكنون موفقيت هاي زيادي را در تورنمنت هاي مختلف كسب كرده است به 
خاطر عملكرد درخشانش لقب»سونامي تكواندو« را يدك مي كشد. كسب مدال طالي بازي هاي آسيايي و قهرماني آسيا از 
جمله افتخارات عاشورزاده است. نماينده وزن اول المپيكي تكواندوي ايران ماه هاست در رده بندي جهاني بي رقيب است. 
عاشورزاده 20 ساله در بين تكواندوكاران اين وزن صدر جدول رده بندي را در اختيار دارد و از همين رو از او به عنوان شانس 
اول كسب مدال طالي وزن اول ياد مي شود. گفت وگو با فرزان عاشورزاده و ديدن تمرينات او لذت خاصي دارد چراكه انگيزه 

باال را مي توان در تمرينات سختي كه عاشورزاده و ساير المپين هاي تكواندو پشت سرگذاشته اند به خوبي ديد. 

در توان داريم به مع��رض نمايش مي گذاريم 
و از اشتباهات گذش��ته درس مي گيريم تا در 
ريو خوش بدرخشيم. با شرايط خاص المپيك 
كنار آمده ام و همه اتفاقاتي را كه ممكن است 
در جريان مسابقه اتفاق بيفتد در ذهنم مجسم 
كرده ام؛ اينكه اگر از حريف عقب افتادم چطور 
جبران كنم يا اگر از حريف پيش بودم چگونه 
بازي را مديريت كنم. تمام بازي هاي سخت را 

در ذهنم مرور كرده ام. 
در س�ال هاي اخي�ر تكوان�دوي ايران 
و  جهان�ي  عرصه ه�اي  در  هم�واره 
آس�يايي ج�زو قدرت هاي برت�ر دنيا 
بوده و تكواندوكاران ملي پوش در اين 
موفقيت ها سهم بسزايي داشته اند. چه 
نتيجه اي در المپيك ريو خستگي اين 

چند سال را از بين مي برد؟
همين طور است. سختي هاي زيادي را براي 
رس��يدن به اهداف م��ان تحم��ل كرده ايم و 

شرايط دشوار بسياري را پشت سرگذاشته ايم. 
حتي براي رس��يدن به س��هميه المپيك نيز 
تالش زيادي كرده اي��م. قطعاً تنها چيزي كه 
مي تواند خس��تگي اين م��دت را از بين ببرد 
كس��ب مدال هاي خوش��رنگ در المپيك و 
دس��ت يافتن به افتخاري بزرگ خواهد بود. 
اين را تنها براي خ��ودم نمي گويم بلكه براي 
دو نماينده ديگر تكوان��دوي ايران در بخش 
مردان و يك نماينده بان��وان در المپيك نيز 
همي��ن آرزو را دارم.  اميدوارم هم��ه بتوانند 
مزد زحمات خودشان را در المپيك بگيرند. 
تكواندوي ايران پتانسيل بااليي دارد و قطعاً 
همه المپيكي هاي كشورمان اين شايستگي را 
دارند كه با مدال به كشور بازگردند. نمي توانم 
پيش بيني خاصي از المپيك داش��ته باش��م. 
فقط مطمئنم كار سختي در پيش دارم، مثل 
همه ورزشكاران. اين شرايط براي همه هست 
حتي براي حريفانم. كسي موفق خواهد شد كه 

نسبت به سايرين از نظر روحي - رواني برتري 
داشته باشد. المپيك ميداني بزرگ است، هم 
براي فرزان عاشورزاده و هم براي همه. تالش 
مي كنم وجدانم راحت باشد. يعني شب قبل از 

مسابقه با وجدان راحت بخوابم. 
صدرنش�يني در رنكينگ فدراس�يون 
جهاني چه حسي دارد؟ فكر مي كرديد 
روزي به عن�وان بهتري�ن تكواندوكار 
وزن منفي 58 كيلوگرم جهان از ش�ما 

ياد شود؟
حس فوق العاده اي است. خدا را شكر مي كنم 
بيش از يك س��ال اس��ت كه صدرنشين وزن 
خودم در جهان هستم. از زماني كه تكواندو را 
ش��روع كردم در بين بهترين ها جايي نداشتم 
و در پايين ج��دول رده بندي ب��ودم. البته در 
پايان س��ال ميالدي گذش��ته در يك دوره به 
رده دوم سقوط كردم ولي خوشبختانه تداوم 
عملكرد خوبم سبب ش��د دوباره بتوانم به رده 
اول بازگردم. صدرنش��ين ب��ودن در رنكينگ 
جهاني همانطور كه انتظارها را باال مي برد و كار 
را سخت تر مي كند باعث مي شود ورزشكار براي 
تكرار موفقيت و حفظ جايگاهش حريص شود، 
سبب مي شود كه جز پيروزي و غلبه بر حريفان 
به چيزي فكر نكنيم تا هميشه باالي جدول را 

در اختيار داشته باشيم. 
نهايت آرزوي فرزان عاشورزاده چيست؟

آرزو دارم كه سال ها در تيم ملي حضور موفق 
داشته باش��م و براي تيم كش��ورم افتخارات 
بيشتري كس��ب كنم. هدف همه ورزشكاران 
موفقيت است. من هميشه مرحله به مرحله به 
مسابقات نگاه مي كنم. عادت دارم فقط روي هر 
مسابقه اي كه اعزام مي شوم تمركز كنم. شايد 
خيلي ها از حاال به آين��ده دور فكر مي كنند و 
شايد براي 10 س��ال بعد و المپيك چند دوره 
بعد هم برنامه ريزي ويژه داشته باشند. فعالً فقط 
به ريو فكر مي كنم و  اميدوارم بتوانم يك مدال 
از ريو به ايران بياورم. انشاءاهلل اگر عملكردم براي 
تيم ملي موفق بود و در سال هاي بعد هم لياقت 
پوشيدن پيراهن تيم ملي را داشتم هدفم اين 
است كه به هر مسابقه اي كه اعزام شدم بهترين 
نتيجه را بگيرم. فرقي نمي كند مسابقات جهاني 
باشد، المپيك باش��د يا يك تورنمنت. نهايت 
تالشم را مي كند. از حاال نمي توانم بگويم تا چه 
زماني مي توانم ادامه دهم ولي تا زماني كه هستم 

براي تيم ملي مي جنگم. 
ش�ناخت ش�ما از حريف�ان و يكدلي و 
اتحاد حاكم در تيم ملي تا چه اندازه در 

موفقيت شما در المپيك نقش دارد؟
از حريفان شناخت كافي دارم و تماشاي فيلم 
مبارزه آنها در برنامه ما گنجانده شده است. من 
هم مثل س��اير رقبا با مشخص شدن حريفان 
روي آنها برنامه ريزي كرده ام اما مطمئن باشيد 
در طول مبارزه كار خودم را انجام مي دهم و زياد 
به حريفان و قدرت آنها توجه نمي كنم. تقريباً با 
همه حريفان اين دوره مبارزه كرده ام اما المپيك 
با تمام مسابقات فرق مي كند و نمي توان از حاال 
نتيجه را حدس زد. تيم مل��ي ايران با بهترين 
نفرات و با بهترين مربي��ان در ريو حضور پيدا 
مي كند. من و همچنين مهدي خدابخش��ي 
در حال حاضر نفر اول اوزان خودمان هستيم 
و سجاد مرداني نيز رده سوم وزن 80+ كيلوگرم 
را در اختيار دارد. هر سه نفر ما به كسب مدال 
اميدوار هستيم. از طرفي رابطه صميمي بين ما 
و كادرفني وجود دارد و مربيان سعي مي كنند با 
روحيه دادن به ما شانس موفقيتمان را افزايش 
دهند. آمادگي جسماني و روحي رواني الزمه 
موفقيت در المپيك هستند. خوشبختانه كادر 

فني تأكيد زيادي بر اين فاكتورها دارد.  

شيوا نوروزي
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تكواندو

ايران در المپيك برزيل

سال 2008 بود كه حسرت گرفتن يك مدال 
طال و طنين انداز شدن سرود ملي كشورمان 
را در المپيك پكن مي كشيديم. تا روزهاي 
آخر نيز اين حس�رت پابرجا بود. تا اينكه 
هادي س�اعي دل مردم ايران را با گرفتن 
مدال طالي تكواندو ش�اد كرد و لقب مرد 
روزهاي سخت را به خود اختصاص داد. از 
آن زمان به بعد بود كه محبوبيت ساعي در 
بين ورزش دوستان كشورمان به اوج خود 
رسيد. كاپيتان اسبق تيم ملي تكواندو كه 
از سال 72 رسماً هوگو تيم ملي را به تن كرد 
در طول دوران حرفه اي اش دو مدال طال و 
يك برنز المپيك را به گردن آويخته است. 
همچنين دو طال، يك نقره و يك برنز جهاني 
را نيز در كارنامه دارد. هادي ساعي اگرچه 
در  سال 87 از دنياي قهرماني خداحافظي 
كرد و پ�س از آن ه�م به عن�وان نماينده 
شوراي شهر تهران مشغول كار است، اما 
همچنان پرافتخارترين ورزش�كار ايراني 
در المپيك محسوب مي ش�ود و خواندن 
نظرات و تجربياتش خالي از لطف نيست. 

جنگ تا ثانيه آخر
هادي ساعي براي رسيدن به سه مدال خوشرنگ 
المپيك تالش هاي زيادي كرده است. در حالي 
كه بسياري از ورزشكاران پس از اينكه چند امتياز 
از حريف عقب مي افتند روحيه خود را از دست 
مي دهند و قيد ادامه مسابقه را مي زنند اما مرد 
روزهاي سخت ورزش ايران، از جمله المپين هايي 
بود كه به اين راحتي قافيه را نمي باخت و تا آخرين 
ثانيه دست از تالش نمي كشيد. ساعي هنوز هم 
به سخت كوشي معروف است و به همه المپيكي ها 
نيز توصيه مي كند اين اص��ل را هرگز فراموش 
نكنند: »من هميش��ه همه موفقيت هايم را در 
شرايط سخت به دست آوردم و شايد به اين دليل 
است كه به من لقب مرد روزهاي سخت داده اند. 
معتقدم كه هر ورزش��كاري ك��ه مي خواهد در 
ميدان المپيك خوش بدرخشد و به موفقيت هاي 
بزرگ برسد بايد سخت تالش كند. سخت كوشي 
فاكتوري است كه همه قهرمانان المپيك داشته اند 
و هنوز هم بر آن تأكيد مي كنند. بزرگي و اهميت 
المپيك بر كسي پوشيده نيست و هر ورزشكاري 
كه س��هميه مي گيرد و به اين مس��ابقات اعزام 
مي شود حتماً مي داند چه رويداد مهمي در پيش 
دارد. تمامي ورزشكاران بايد تا آخرين لحظات و 

دقايق تالش كنند و دست از مبارزه بر ندارند.« 

3  ثانيه طاليي
تكواندو ايران در سال 2004 لحظات حساسي 
را پشت سرگذاشت. هادي ساعي در فينال وزن 
68 كيلوگرم به مصاف تكواندوكار چين تايپه رفته 
بود. برتري ساعي تا ثانيه هاي پاياني كامالً مشهود 
بود اما چيزي نمانده بود كه يك اخطار كام مردم 
ايران را تلخ كند. با اين حال جنگندگي ساعي 
مانع از دست رفتن يك مدال طالي باارزش شد: 
»خودم تغيير نتيج��ه را در ثانيه هاي پاياني در 
المپيك 2004 آتن ديدم. در آن زمان هر مبارزه 
تكواندو 9 دقيقه بود. تا سه ثانيه مانده به پايان 
رقابت من از حريفم پيش بودم، داور بازي را نگه 
داشت و يك اخطار به من داد. با همان يك اخطار 
بازنده مسابقه مي شدم. نگاهي به تابلو مسابقه 
انداختم و ديدم سه ثانيه بيشتر زمان ندارم. منتها 
در همان سه ثانيه توانستم نتيجه را برگردانم. در 
عرض اين چند ثانيه همه چيز تغيير كرد و من 

قهرمان المپيك شدم.«

سربازان وطن در ريو
عالوه بر اين تماشاي مبارزه جانانه نمايندگان 
ايران در ريو لذت خاصي دارد. بازي هاي المپيك 
كه شروع مي ش��ود شور ورزش��ي جامعه را فرا 
مي گيرد تا جايي كه بس��ياري از م��ردم هر روز 
منتظرند تا بازي المپيكي هاي كشورمان را در 
ريو تماشا كنند. اگرچه همه ما خواهان پيروزي 
ورزشكارانمان هستيم و جز كسب مدال طال به 
هيچ مدالي قانع نمي شويم اما ديدن مسابقه اي 
كه در آن ورزشكار ايراني با جان و دل مي جنگد 
تا دل يك ملت را ش��اد كند ارزش زيادي دارد، 
حتي اگر مدالي نصيب ورزشكار كشورمان نشود. 
اين نكته اي اس��ت كه دارن��ده دو مدال طالي 
المپيك نيز ب��ر آن تأكيد دارد: »ف��ارغ از اينكه 
نتيجه چيس��ت و از حريف جلو افتاده يا عقب، 
المپين ها هرگز نبايد اعتماد به نفس و انگيزه شان 
را از دست دهند. تالش تا آخرين لحظه وظيفه 
هر ورزشكاري است كه به عنوان سرباز وطن به 
المپيك رفته است. اميدوارم تمامي نماينده هاي 
ايران در ريو اين موضوع را سرلوحه كار خود قرار 
دهند و تالش كنند تا به هدفي كه دارند دست 
پيدا كنند. مطمئنم با تالش هايشان هر نتيجه اي 

كه كسب كنند، مردم آن را مي پذيرند. مردم ايران 
اصاًل دوست ندارند ورزش��كار ايراني به گونه اي 
در ميدان مسابقه حاضر شود كه احساس كنند 
كم كاري كرده يا با توان بيش��تري مي توانسته 

مبارزه كند.«

تصميمات سخت هنر ورزشكار است
حضور در المپيك اگرچه آرزوي همه ورزشكاران 
است اما از بين هزاران ورزشكاري كه به المپيك 
مي آيند تنها تعداد كمي رسيدن به سكو و تصاحب 
مدال را تجربه مي كنند. هادي س��اعي معتقد 
است در اين آوردگاه تصميمات سخت و طاليي 
سرنوشت يك المپين را تغيير مي دهد: »رقابت 
در المپيك سخت است، براي همه ورزشكاران 
سخت است. حتي قوي ترين ورزشكار نيز براي 
رسيدن به سكو و به ويژه مدال طال سختي زيادي 
تحمل مي كند. همين كه ورزشكاران ما خوب 
تمرين كرده و توانايي ذهني و فني خود را افزايش 
داده باش��ند حتماً در دقايق حس��اس رقابت و 
ثانيه هاي پاياني مي توانن��د بهترين تصميم را 
بگيرند، تصميمي كه به نفع خودشان، تيم ملي 
و كاروان ورزش ايران باش��د. تصميم گيري در 
لحظات حس��اس و حفظ روحيه يك هنر براي 

ورزشكاران اس��ت. هنر يك ورزشكار حرفه اي 
اين است كه در س��خت ترين لحظات بهترين 

تصميمات را بگيرد و به هدفش برسد.«

ركوردم را بشكنيد
با وجود آنكه هادي ساعي با كسب سه مدال در 
المپيك پرافتخارترين ورزشكار كشور محسوب 
مي شود، اما عضو شوراي شهر تهران است، اميد 
دارد ورزشكاري از جنس تكواندو روزي ركورد او 
را بشكند: »حس خوبي است وقتي مي بيني بيش 
از همه ورزشكاران كشور بيشتر مدال گرفته اي و 
پرافتخارترين المپيكي به حساب مي آيي. با اين 
حال دلم مي خواهد كه قهرمانانم��ان آنقدر در 
المپيك خوش بدرخشند كه بتوانند اين ركورد 
را بشكنند. به خاطر عالقه اي كه به تكواندو دارم 
دوست دارم يك تكواندوكار اين ركورد را از من 
بگيرد. ولي هر ك��دام از قهرمانانمان كه بتوانند 
اين كار را انجام دهند افتخار بزرگي براي ورزش 
ما خواهند بود و قطعاً خوشحال مي شوم. به اين 
خاطر كه يك قدم رو به جل��و حركت كرده ايم 
و اي��ن اتفاق، پيش��رفت ورزش ايران را نش��ان 
مي دهد. آرزوي قلبي همه مردم ايران است كه 

افتخارآفريني ورزشكاران كشورمان را ببينيم.«

انگيزه ، حالل مشكالت
قهرمان دو دوره مسابقات جهاني تكواندو معتقد 
است داشتن انگيزه و هدف، پشت سرگذاشتن 
تمرينات س��خت را آس��ان مي كند: »تداوم در 
تمرينات، برنامه ريزي، هدف داشتن، انگيزه باال و 
تالش براي هر ورزشكاري مي تواند عامل موفقيت 
باشد. به ويژه براي ورزشكاراني كه سال ها زحمت 
مي كشند و اردوهاي شبانه روزي زيادي را پشت 
سر مي گذارند. مهم اين است كه المپين هاي ما 
در هر مسابقه و در هر دوره انگيزه جديدي براي 
خودشان خلق كنند. اين انگيزه سبب مي شود كه 
مشقت هاي تمرينات طاقت فرسا را تحمل كنند و 

در نهايت به موفقيت هاي بزرگ برسند.«

شانس كسب 4 مدال 
س��اعي از اينكه تكواندو ايران به سير صعودي 
خود ادامه مي دهد خوشحال است، به ويژه اينكه 
هر چهار نماينده ما را در المپيك شانس كسب 
مدال مي نامد: »خوشبختانه تيم ملي تكواندو 
ايران پيش��رفت مثبتي را پشت سر گذاشته و 
نماينده هاي ما در المپيك همگي ش��اخص 
و قدرتمند هس��تند. بر اين باورم كه در بخش 
مردان هر سه تكواندوكارمان توانايي رسيدن 
به مدال طالي المپيك و ايس��تادن بر سكوي 
اول را دارند. حتي در بخ��ش بانوان نيز كيميا 
عليزاده شانس كسب مدال را دارد. با توجه به 
توانايي هاي اين دختر تكواندوكار، در صورتي 
كه عليزاده به خودباوري الزم برسد مي تواند به 
عنوان اولين بانوي ايراني روي سكوي المپيك 
برود و در ورزش ايران تاريخ ساز شود. آرزو دارم 
تنها بانوي المپيكي كش��ورمان به اين افتخار 
دست يابد. همانطور كه پرافتخارترين ورزشكار 
ايران يك تكواندوكار است اميدوارم يك بانوي 
تكواندوكار هم اولين مدال آور ورزش كشور در 

المپيك لقب بگيرد.«

تمركز زياد و كمترين اشتباه 
سربلند بيرون آمدن از ميدان المپيك تنها از عهده 
ورزشكاراني برمي آيد كه مرتكب كمترين اشتباه 
ممكن شوند: »راهيابي به المپيك كار ساده اي 
نيست. هزاران ورزش��كار در آرزوي رسيدن به 
اين هدف مي مانند و هرگ��ز نمي توانند حضور 
در دهكده المپيك را تجربه كنند، اما وقتي يك 
ورزش��كار بتواند به المپيك راه پيدا كند قطعاً 
آدم بزرگي است و حتماً توانايي هاي زيادي دارد. 
چراكه حضور در المپيك افتخار بزرگي محسوب 
مي شود. ورزش��كاري كه در اين ميدان تمركز 
بيشتري داشته باشد و كمترين اشتباه را انجام 
دهد مي تواند موفق باشد. ورزشكاران حاضر در 
المپيك همگي جزو برترين ها هستند و در يك 
س��طح قرار دارند اما كس��ي كه تمركز و هوش 
بيشتري به خرج دهد قطعاً عملكرد بهتري خواهد 

داشت و نتيجه بهتري مي گيرد.« 

اعتماد به توانايي ها
س��اعي در پايان از همه نف��رات اعزامي به ريو 
مي خواهد تا با تكيه برتوانايي هاي خود بهترين 
نتيجه را رقم بزنند: »در كاروان فعلي پتانسيل 
بااليي در كس��ب م��دال داريم و ورزش��كاران 
توانمندي را به ريو مي فرستيم. به كسب نتيجه 
خوب خوش بين هستم. رشته هايي چون كشتي، 
وزنه برداري و تكواندو كه قطعاً جزو رشته هاي 
شانس مدال هستند و حتي در رشته هايي كه 
تا به حال مدال نداشته ايم نيز احتمال موفقيت 
بچه ها زياد است. به توانايي هاي خودشان اعتقاد 
و اعتماد داشته باشند و در ميدان مسابقه تمام 

تالش شان را به كار بگيرند.«   

گفت وگو با هادي ساعي، پر افتخارترين ورزشكار تاريخ المپيك  ايران 

مرد روزهاي سخت هستم

شيوا نوروزي
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گفت وگو با احسان حدادي نايب قهرمان المپيك لندن كه مي گويد در ريو 
به دنبال خوشرنگ ترين مدال است

 طالي المپيك؟ 
چراكه نه!

دنيا حيدري

مصدوميت هاي قبل از المپيك،  بسيار نگران كننده است. چراكه معادالت را به هم مي ريزد. اشك هاي احسان حدادي در 
المپيك پكن هرگز فراموش نمي شود. ركورددار پرتاب ديسك آسيا و يكي از شانس هاي كاروان ورزشي ايران در پكن 2008، 
در حالي كه با پرتاب هاي بهاره اش در آن سال، انتظارات را باال برده بود، به طور ناگهاني از ناحيه كتف دچار آسيب ديدگي شد و با 
همين درد از رسيدن به مدال بازماند. حاال، بعد از دو المپيك و بعد از كسب نقره لندن كه بار ديگر انتظارات را باال برده، حدادي 
با مصدوميتي قديمي گريبانگير است و پرتاب هايش روي 63 متر ايستاده و جلو نمي رود. مشكل از زانوي حدادي است اين 
بار؛ دردي قديمي كه هراز چندگاهي آمپولي خرج آن مي شود تا حدادي بتواند زانوي خود را حركت داده و بچرخاند تا پرتابي 
خوب داشته باشد؛ مصدوميتي كه حدادي اميدوار است بعد ريو بتواند پي آن را گرفته و معالجه اش كند اما در المپيك ريو، 
شرايط سختي پيش رو دارد چراكه هم بايد با درد زانو و مصدوميتي قديمي دست و پنجه نرم كند و هم با رقبايش رقابت.   

zoom

چهار س��ال قب��ل در لن��دن، هارتينگ با 
9سانتي متر بيشتر موفق شد طاليي را كه 
ايراني ها انتظار داش��تند برگردن احس��ان 
حدادي ببينن��د، از آن خود كن��د. آن روز 
شايد خيلي ها حس��رت خوردند و خيلي ها 
نيز از پش��ت جعبه جادويي فريادي بر سر 
حدادي زدند كه چه مي شد اگر 9 سانتي متر 
بيشتر پرتاب مي كرد تا خوشرنگ ترين مدال 
المپيك را برگردنش بياويزد. 9 سانت، فاصله 
متراژ زيادي نبود اما نه تا وقتي كه يك روز 
از نزديك ش��اهد تمرين كردن شانس اول 
مدال دووميداني اي��ران از نزديك نبوديم. 
شايد اگر حدادي را به قيافه نمي شناختيم، 
باورمان نمي شد ورزش��كاري كه در گوشه 
خلوت )شما بخوانيد بيابان پر خار و خاشاك( 
مجموعه آفتاب انقالب لباس تمرين به تن 
مي كرد مرد ش��ماره يك دووميداني ايران 
باشد. دووميداني كار المپيكي ايران كه تمام 
تجهيزات��ش در صندوق عق��ب اتومبيلش 
خالصه شده بود و تنها امكاناتي كه داشت 
تش��كچه اي كوچك بود و چمني كه جز او 
بس��ياري در آن مش��غول تمرين بودند. از 
دووميداني كاران آمات��ور تا اميدهاي آينده 
ايران. آن هم در زميني كه چمن آن از يك 
سال قبل كه دستگاه چمن زني خراب شده، 
 ديگر هرگز رنگ كوتاهي به خود نديده. بدتر 
از همه اما ش��ايد آهن هاي تعريف شده دور 
زمين بود كه ش��ايد، بايد روي جوي باريك 
آب را مي گرفت كه پاي ورزش��كاران در آن 
گير نكند. اما خود به دليل سربرافراش��تن 
)خراب ش��دن( دليلي بود براي مصدوميت 
احتمالي ك��ه چند مرتب��ه در حين تمرين 
پاي حدادي به آن گير كرد و خدا را ش��كر 
كرديم كه از اين برخورد نقش برزمين نشد 
و مصدوميت ش��انس دووميدان��ي ايران را 

خانه نشين نكرد!
فك�ر مي كنم فقط عش�ق به المپيك 
است كه باعث مي شود در اين گرماي 
سوزان و با اين شرايط غير قابل تصور 

تمرين كنيد. 
براي رس��يدن به موفقيت باي��د تالش كرد. 
هرچند كه همه شرايط جور نيست اما، اكنون 
وقت گله نيس��ت،  االن وقت تمرين و تالش 
است براي گرفتن بهترين نتيجه در المپيك و 
خوشحال كردن مردم. حتي اگر همه شرايط 
مهيا نباشد، من تالش خود را مي كنم. بقيه اش 
دست خداست و روز مسابقه كه اميدوارم روز 

من باشد و بتوانم بهترين نتيجه را بگيرم. 
به نظر مي رسد از اينكه مي گويند همه 
امكانات براي احس�ان حدادي اس�ت 

ناراحت هستي؟ 
بحث ناراحتي نيست. ش��ما خودتان شاهد 
امكاناتي كه دارم هس��تيد. من چه امكاناتي 
دارم كه بقيه ندارند؟ يك مربي و يك ماساژور، 
خب اين را كه بقيه دووميداني كاران هم دارند. 
اما اگر هم داشته باشم حقم است. بيشتر از 
همه ورزشكاران دووميداني كار قبل و بعد از 
انقالب مدال و عنوان گرفته ام. وضعيت محل 
تمرين را هم كه مي بينيد. ورزشكار المپيكي 
هست، غير المپيكي هست و از هر قشري دارند 
كنارت تمرين مي كنن��د. گاهي بايد مراقب 
باشم پرتاب هايم به ورزشكاراني كه تمرين 
مي كنند برخورد نكند. بعد يكي وسط تمرين 
مي آيد مي پرسد آقا،  بدنت خوبه؟ بدنت خرابه؟ 
خب چه بگويم ؟ اين هم از امكانات. مربي هم 

عصباني مي شود. مربي من دوست ندارد وسط 
تمرين با كس��ي صحبت كنم و تمركزم را از 

دست بدهم اما چه كنم؟
توقع ها از حدادي خيلي باالست. هنوز 
خيلي ها معتقدند طالي لندن س�هم 
هارتينگ نبود. فك�ر مي كنيد در ريو 

مي توانيد اين طال را پس بگيريد؟
همه مي توانند همه چي��ز بخواهند،   اما بايد 
ببينيم شرايط چطور است. اميدوارم تمريناتم 
خوب پيش برود و تا المپيك اتفاقات خوبي 
بيفتند و بتوانم يك پرتاب خوب بكنم و ركورد 
خوبي بزنم. خودم بيش از همه تحت فش��ار 
هستم. خودم توقع دارم كه در المپيك بهترين 
نتيجه را بگيرم. در اين مدت خيلي سختي 
كشيدم. سخت است، فشار زيادي را تحمل 
كردم. سه سال بدون مربي كار كردن راحت 
نيست، بعد هشت ماه به المپيك مانده بايد 
تمرينات پرفش��ار انجام دهم، 20 سالم هم 
نيست كه ديگر، سن و سالم دارد باال مي رود. 
آسيب ديدگي هست،  مسائل روحي، رواني 
هست، كار آساني نيس��ت. مردم توقع دارند 
اما باور كنيد كار آساني نيست برآورده كردن 
توقعات آنها. البته با تمام وجود براي شادكردن 
دل مردم و موفقيت در المپيك تالش مي كنم 

اما همه چيز به روز مسابقه بستگي دارد. 
حساسيت هايي كه مردم روي نتيجه گيري ات 

دارند برايت آزار دهنده شده ؟ 
بحث خس��تگي يا آزار دهنده بودن نيست. 
در شرايط عادي هم فش��ار زيادي را تحمل 
مي كنم. گاهي دلم مي خواه��د براي خودم 
باشم، اما نمي ش��ود. مثاًل همين چند وقت 
قبل يكي از دوس��تان پيشنهاد سفر كربال را 
داد. خودم هم خيلي دوس��ت داش��تم بروم 
كربال. رفتم كربال انرژي بگيرم اما اصال به دلم 
نچسبيد. چون نتوانستم آنطور كه بايد با خودم 
خلوت كنم، زيارت كنم و راحت باشم. هر جا 
مي رفتم مردم مي گفتند آقا طال مي گيري، 
 آقا اومدي طال بگيري ، آق��ا طال ديگه، مدال 
مي گيري كه، آقا بدن��ت خوبه ، بدنت خرابه؟ 
مي توني مدال بگيري و... دوس��ت داشتم در 
خلوت خودم باشم اما نشد. مردم از ما توقع 
دارن��د. از يك موزيس��ين، بازيگر يا هنرمند 
توقعي ندارند اما از ما دارند. فرصتي نداري كه 
براي خودت باشد. خب حق دارند،  ورزشكاران 
را دوست دارند. حق دارند توقع داشته باشند 
اما يك جايي مي رسد كه بدن و ذهن تو نياز 
به اس��تراحت و آرام��ش دارد. مي خواهي از 
اين پرسش ها دور باش��ي و استراحت كني، 

اما نمي شود. 
روي  هميش�ه  حساس�يت ها  اي�ن 

ورزشكاران بوده؟
بله، يك روز كه خوب باشي مي آيند فرودگاه 
و روي دوششان سوارت مي كنند اما امان از 
روزي كه خوب نباشي. همه شاهد برخوردها با 
سوريان بوديم. مي دانستم سهميه را مي گيرد 
اما تا گرفتن س��هميه چقدر حرف ش��نيد؟ 
خب اين خسته كننده اس��ت. از يك طرف 
بار تمرينات،  فشار اردوها. باالخره ما هم آدم 
هس��تيم، گاهي خسته مي ش��ويم و نياز به 

استراحت و آرامش داريم. 
حضور مداوم در اردوها چطور اس�ت، 
احسان حدادي مدام در اردوست اين 

خوب است يا خسته كننده؟
مي گويند احسان مدام در اردوهاي خارجي 
اس��ت. اين خوش��حال كننده نيست. براي 

ديگران شايد جذاب باش��د اما خسته كننده 
است. نه اينكه از نظر فني برايم خوب نباشد، 
 نه. خيلي هم مفيد است اما مدام دور از خانواده، 
 در اردوهاي خارج��ي، همه خارجي صحبت 
مي كنند. از دكتر و مربي گرفته تا فيزيوتراپ. 
هم زباني نداري،  تنهايي. راحت نيست. اردوي 
آفريقا در گرماي طاقت فرسا،  اردوي فرانسه، 
 ايتاليا،  آلمان، كيش. براي تفريح نمي روم، براي 
تمرين مي روم؛ آن هم تمرينات پرفشار. چهار 
ساعت صبح و چهار ساعت بعد از ظهر تمرين 
مي كنم. باور كنيد كسي تحمل تماشاي آن 
را هم ندارد. فش��ار زيادي را تحمل مي كنم، 
جس��مي و روحي - رواني. بعد مي شنوم كه 
مي گويند هم��ه چيز براي احس��ان حدادي 
است، اين فشاري را كه تحمل مي كنم بيشتر 
مي كند. اما امروز زمان گله و شكايت نيست. 
اين روزها فقط بايد ب��ه تمرين و موفقيت در 

المپيك فكر كرد. بعداً هم فرصت انتقاد و گله 
و شكايت هست. 

چ�ه چيز باع�ث خوش�حالي ات در ريو 
مي شود؟

خب، هي��چ چيز به ان��دازه ط��الي المپيك 
نمي توان��د آدم را خوش��حال كن��د. هم��ه 
ورزش��كاران اول آرزوي حضور در المپيك و 
بعد از آن كسب يكي از مدال هايش را دارند. 
خصوصاً طالي المپيك را. من هم همينطور. 
دوست دارم طالي المپيك را بگيرم. چه كسي 
بدش مي آيد. دوس��ت دارم با طالي المپيك 
مردم كشورم را خوشحال كنم و پرچم ايران 
را به اهتزاز درآورم. در هيچ شغلي جز ورزش 
نمي تواني پرچم كشورت را برفراز دنيا به اهتزاز 
در آوري. اين حس خيلي خوبي است. اما همه 

چيز بستگي به شرايط دارد. 
چه انتظاري از خودت داري. انتظار مردم 

بع�د از نقره لندن،  ديگر كمت�ر از نقره 
نيس�ت و چه بس�ا به طال مي انديشند. 
خصوصاً كه هنوز آن فريادهاي زش�ت 
هارتين�گ از ذهنش�ان پاك نش�ده و 
دوس�ت دارن�د انتق�ام آن را ب�ا طالي 

المپيك برايشان بگيري. 
همه چيز بستگي به شرايط دارد. سال 2008 
بهترين ب��دن را داش��تم. همه كارشناس��ان 
مي گفتند احسان اميد اصلي مدال طالي ايران 
است. وقتي روز افتتاحيه وارد ورزشگاه شديم، با 
آن كت سبز و شلوار سفيد كه در حال رژه رفتن 
بوديم، شنيدم كه كارشناسان مي گفتند ايران 
يك شانس طال دارد و آن هم احسان حدادي 
است. اين خيلي خوشحال كننده بود برايم. اما 
يك اتفاق و آسيب ديدگي باعث شد كه نتوانم. 
به همين دليل مي گويم همه چيز بستگي به 
شرايط دارد. اما از خودم انتظار دارم يك پرتاب 
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15 المپيك و يك نقره 
حدادي تمام دلخوشي 

دووميداني

سال1952 و المپيك هلس��ينكي بود كه 
پاي دووميداني ايران به بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش جهان باز ش��د، حض��وري كه البته 
هيچ گاه با موفقيت همراه نب��ود. به جز دو 
موردي كه در باال عنوان شد. علي باغبان باشي 
و نجم الدين فارابي دونده ه��اي ايران در دو 
المپيك هلس��ينگي و فنالن��د بودند كه يا 
رتبه هايي پايين كسب كردند يا اصالً به خط 
پايان نرسيدند. روح اهلل رحماني در پرش سه 
گام المپيك 1960 رم تنها دو و ميداني كار 
ايران بود كه او هم سي ام شد. المپيك 1964 
توكيو دو و ميداني ايران هم دونده مرد داشت 
و هم دونده زن، اما حاصل كار پنج آقا و چهار 
بانوي دونده ايران كسب مقام هاي پايين تر 
از بيس��ت و پنجم يا عدم شركت در مسابقه 
بود ت��ا دو و ميداني همچنان در حس��رت 
حضوري موفق بماند. س��ه المپيك 1968 
مكزيك، 1972 موني��خ و 1976 مونترال، 
همزمان با اوجگيري ورزش كشور و حضور 
چهره هاي شاخص در دو و ميداني همچون 
تيمور غياثي، ايوب بوداغي و جالل كشميري 
بود اما حتي درخشش اين قهرمانان در آسيا 
و مسابقات بين المللي نيز نتوانست تابوي 
حضور ملي پوشان دوي ايران در جمع 10 
نفر پاياني المپيك را بشكند چه رسد به ديدن 
سكو و كسب مدال. بهترين نتيجه اين سه 
المپيك مقام بيست و دومي تيمور غياثي در 
پرش ارتفاع المپيك 76 مونترال بود. تحريم 
دو المپيك 1980 و 1984 و پيروزي انقالب 
اس��المي و ش��رايط خاص حاكم بر كشور 
عمالً رش��ته دو و ميداني را با چالشي جدي 
روبه رو كرد، به طوري كه ناصر باباپور، دونده 
ماراتن و تنها ورزشكار دو ايران در المپيك 
88 سئول مقامي بهتر از نود و سومي كسب 
نكرد. حميد سجادي در دو المپيك 1992 
بارسلون و 1996 آتالنتا حرف زيادي براي 
گفتن نداشت. المپيك هاي 2000 سيدني 
و 2004 آتن هم با همين شرايط براي ايران 
به پايان رسيد اما ظهور نس��ل تازه اي از دو 
و ميداني كاران با چهره هايي چون مرادي، 
صميمي و حدادي نوي��د روزهاي خوبي را 
ب��راي دو و ميداني م��ي داد. روزهايي كه در 
دو المپيك بع��د دو و ميداني ب��ه آنها باليد. 
المپيك 2008 پكن از راه رس��يد و ايران با 
احسان مهاجر شجاعي، سجاد مرادي، امين 
نيك فر، احس��ان حدادي، عباس صميمي 
و هادي س��پهرزاد در چهار ماده 800 متر، 
پرتاب وزنه، ديسك و دهگانه در پكن حاضر 
شد. س��جاد مرادي در 800 متر نهم شد تا 
سرانجام نام يك دونده ايران در بين 10 نفر 
برتر قرار گيرد. اما المپيك لندن، هنرنمايي 
دونده هاي ايران در بازي هاي آسيايي 2010 
گوانگژو و كسب مدال هاي رنگارنگ باعث 
ش��د دو و ميداني ايران با 10 سهميه راهي 
المپيك لندن 2012 شود و بهترين نتيجه 
تاريخ خود را با كس��ب مدال نقره احس��ان 
حدادي در پرتاب ديس��ك به دست آورد. 
حدادي ديس��ك را به ميزان 68 متر و 18 

سانتي متر پرتاب كرد.  
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خوب كنم و يك ركورد خوب بزنم. 
پرتاب خوب يعني چند متر؟

پرتاب خ��وب را از روي مت��راژ آن نمي گويم. 
بحث من تكنيكي اس��ت. دوس��ت دارم يك 
پرتاب تكنيكي خوب داشته باشم. پارسال اين 
موقع 60 متر مي انداختم اما االن در بدترين 
شرايط بدني 64 متر مي اندازم. اما هنوز خيلي 
كار دارم تا يك پرتاب خوب. روزي 60پرتاب 
انج��ام مي دهم كه گاهي اين تع��داد به 100 
تا هم مي رس��د. البته تا زماني كه در تمرين 
هستم به ركورد فكر نمي كنم. فقط به تمرين 
و تكنيك فكر مي كنم. به اينكه تكنيكم را قوي 
كنم. مدتي هم هست كه زانويم مصدوم شده 
و آب آورده و هر چند وقت ي��ك بار بايد يك 
تزريق در زانويم داشته باشم كه بتوانم بچرخم 
و اميدوارم تا المپيك مشكلي پيش نيايد و در 
ريو بتوانم بهترين پرتاب را انجام دهم. ركورد 

بايد بماند براي ريو، براي روز مسابقه. اميدوارم 
روز مسابقه، روز من باشد و در اوج باشم و بتوانم 
بهترين پرتابم را انجام دهم و بهترين نتيجه را 

بگيرم و مردم را خوشحال كنم. 
هارتينگ به عنوان اصلي ترين رقيبت 
هم مصدوميتش برطرف شده و برخالف 
آنكه گفته مي ش�د در المپيك شركت 

نمي كند، به اين مسابقات مي رسد. 
خوشحالم كه مي رس��د. زماني هم كه گفته 
شد مصدوم ش��ده و المپيك را از دست داده 
ناراحت شدم. موفقيت در يك مسابقه زماني 
لذت بخش است كه تو از بين تمام نفرات قدر 
دنيا اول بشوي. نه اينكه چون حريفي نداشتي 
اول بشوي. ترجيح مي دهم در رقابت با حريفان 
سرسخت به موفقيت برسم. من نه به آنها كه 
بايد روي تمرينات خودم تمركز كنم. بايد آنقدر 
خوب تمرين كنم و پرتابم آنقدر خوب و قوي 

باشد كه بهترين نتيجه را بگيرم و كسي نتواند 
بهتر از من پرتاب كند. 

اگ�ر اين ب�ار موف�ق به كس�ب طالي 
المپيك شوي چه مي كني؟ با آن پرچم 
مخصوصي كه داري در ورزش�گاه دور 

افتخار مي زني؟
 اگر طالي المپي��ك را بگي��رم... اگر طالي 
المپي��ك را بگي��رم خب خيلي خوش��حال 
مي شوم، خيلي. اما هنوز به اينكه چه مي كنم 
فكر نكردم. شب قبل از مسابقه هم مي توان به 
اين مسائل فكر كرد. االن فقط تمركزم روي 
تمرينات است و بايد دنبال تاكتيك باشم نه 
اين چيزها. شب قبل از مسابقه حتماً به اين 
فكر مي كنم كه اگر ط��ال گرفتم چه كنم. اما 
اگر بهترين پرتابم را بكنم،  ركورد خوبي بزنم 
و مدال بگيرم، خب مثل هميش��ه آن پرچم 
پنج متري ايران را كه مخصوص خودم هست 

و هميشه همراهم،  با افتخار برمي دارم و با آن 
شروع به دويدن و خوشحالي كردن مي كنم و 

با افتخار، دور افتخار مي زنم. 
برنامه ات براي بعد از المپيك چيست ؟ 
مي گوي�ي خيلي خس�ته ش�دي اين 
يعن�ي بايد بعد از المپي�ك ريو منتظر 

خداحافظي احسان حدادي باشيم؟
خداحافظي كه فكر نمي كنم اما چند ماهي 
را حتماً اس��تراحت مي كنم. حتماً. خيلي به 
اس��تراحت نياز دارم. چند ماهي استراحت 
مي كنم. من حتي بعد از عملي كه داشتم هم 
استراحت نكردم و بعد از يك ماه تمريناتم را 
شروع كردم. واقعاً به استراحت نياز دارم. بعد 
از چند ماه استراحت، برمي گردم البته به اميد 
خدا. بايد ببينيم چه مي ش��ود. ام��ا اگر خدا 
بخواه��د برمي گردم و ب��راي المپيك بعدي 

تمرين مي كنم.   
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دوو ميداني يا همان ورزش مادر، در دنيا بيش از آنكه يك ورزش به حساب 
بيايد، يك فرهنگ محسوب مي ش��ود. فرهنگي كه به طور مستقيم با 
سالمت جوامع در ارتباط اس��ت و نمايانگر توانايي هاي مردم آن جامعه 
است. مثاًل دوندگان جامائيكايي و كنيايي كه در دو همواره حرف اول را 
مي زنند، صحنه اي از استقامت و سرعت در زندگي خود را در ميدان مسابقه 
به نمايش مي گذارند و فرهنگ استقامت جامعه خود را به تصوير مي كشند. 
دووميداني در دنيا به دليل ارتباط مستقيمي كه با سالمت جوامع دارد، 
از توجه بااليي برخوردار است، ورزشي ركوردي است و به همين دليل، 
احتمال اشتباه در آن از سوي ورزشكار و تيم، كاهش مي يابد و بدون در 
نظر گرفتن اتفاقات و نوادر، جايگاه آن،  قبل از هر مسابقه اي، حتي المپيك، 
مشخص اس��ت. با توجه به ركوردي بودن اين ورزش و مشخص بودن 
ركوردهاي دنيا، قبل از المپيك هم مثل مسابقات مهم ديگر، مي توان به 
طور احتمالي، نفراتي را كه شانس رفتن روي سكو يا كسب مدال دارند 
را شناسايي كرد. مگر آنكه در طول مسابقه، يك ورزشكار با مصدوميت 
روبه رو شود يا روز مسابقه، روز او نباشد و نتواند مثل هميشه ركورد خود را 
بزند يا ورزشكاري، شگفتي ساز شود و چنان ركورد دور از انتظاري بزند كه 

كمتر كسي تصور يا پيش بيني آن را مي كند. 
اين ورزش كه در المپيك در 23ماده بانوان و 24 ماده آقايان برگزار مي شود، 
47 ركورددار و 141 مدال دارد كه تاكنون از اين 141 مدال، يك مدال نقره 
در المپيك 2012 لندن سهم ايران شده است و بس. مدالي كه شايد ديگر 

هرگز تكرار نشود. چراكه بايد سال ها سال شود تا شنبه به نوروز شود. 
با يك ن��گاه اجمال��ي و سرانگش��تي و در نظ��ر گرفت��ن آخرين حضور 
دووميداني كاران ايران در آخرين مس��ابقات قهرماني آسيا، مي بينيم كه 
ايران از 141 مدال توزيع ش��ده، تنها دو مدال توسط حدادي و رجبي به 
دست آورده است. يعني يك هفتادم مدال هاي توزيع شده را كسب كرده و 
در رتبه بندي، رتبه هفتادمين كشور آسيا را كسب كرده. درحالي كه آسيا 
هفتاد كشور ندارد! اين جايگاه در مقايسه با دنيا، به رغم كسب يك مدال نقره 
در المپيك لندن، سقوط چشمگيري دارد. چراكه بعد از نقره اي كه چهارسال 
قبل حدادي در المپيك كس��ب كرد، دوو ميداني دنيا با سرعتي شگرف، 
 پيشرفت كرده اما دو و ميداني ايران، نه فقط درجا زده، كه افتي چشمگير 
هم داشته. بعد از آن موفقيت، مدال آور المپيكي سه سال بدون مربي مانده 
و تنها چند ماه قبل از ريو بار ديگر شانس تمرين كردن با مربي را داشته و نه 
تنها نتوانسته فاصله اش را با دنيا كم كند، كه حاال رسيدن به ركورد خودش 

هم برايش سخت و غيرممكن مي ماند. 
رسيدن به دووميداني دنيا، كار سختي است اما نه غيرممكن. البته به شرط 
آنكه با سرعتي بيش از دووميداني دنيا شروع به دويدن كنيم تا مثاًل يك 
س��اعت فاصله اي كه با دنيا داريم تا آخر حفظ نشود و بتوانيم جلو بزنيم. 
براي اين كار، بايد داشته ها و نداشته هايمان را بشناسيم. ايران يك كشور 
چهارفصل است با اقليمي متفاوت. يعني مثالً مثل جامائيكا و كنيا و... تنها در 
يك زمينه استعداد ندارد و استعدادهاي مختلفي دارد كه كافي است روي آن 
سرمايه گذاري كند. اما نه چند ماه قبل از المپيك. براي پركردن اين فاصله، 
برنامه ريزي و هدفگذاري الزم است اما نه شركت در جام كازانف كه جنبه 
تشريفاتي آن به فني اش مي چربد و از سه مدال كسب شده در اين جام، دو 
مدال به دليل دوپينگ بي ارزش مي شود. براي رسيدن به دو و ميداني دنيا 
كه فاصله اي شگرف با دو و ميداني ايران دارد، تنها توجه به مسائل فني كافي 
نيس��ت. يا جذب مربيان تراز اول. بايد برنامه اي ريخت براي آنكه مربيان 
داخلي، از توانايي مربيان برتر دنيا چيزي ياد بگيرند و بايد ورزشكاران را نه 
فقط از لحاظ فني ، كه اجتماعي و اخالقي تربيت كرد كه وقتي به جايگاهي 
رسيدند، از راهي كه در آن گام برمي دارند خارج نشده و به بيراهه نروند و هم 

تالش هاي خود و هم موفقيت هاي دووميداني كشور را از بين نبرند. 
در شرايط كنوني اما نمي توان انتظاري از دووميداني كاران ايران در المپيك 
داشت. دووميداني دنيا بعد از المپيك، با سرعتي مثال زدني مسير پيشرفت 
را در پي گرفته در حالي ك��ه دووميداني كاران ايران رها ش��ده اند و حال 
نزديك به المپيك، با اندك توجهي قرار است در رقابت هايي شركت كنند 
كه ركوردداراني قوي از سراسر دنيا براي مدال هاي آن مي جنگند و در اين 
شرايط تكرار ركوردهايي كه دووميداني كاران ايران پيش تر زده اند، خود يك 
كار بزرگ به حساب مي آيد و نمي توان از آنها توقع مدال داشت وقتي سال ها 
از برنامه دور بوده اند و چندماهي است براي ميدان بزرگي چون المپيك 
دست به كار شده اند. آن هم ميداني كه ورزشكاران دنيا سال هاست براي 

مدالهاي آن با برنامه ريزي هاي دقيق تالش مي كنند.   

 نمي توان انتظاري 
از دو وميداني ايران در ريو داشت

بهرام حسيبي

كاروان ايران در حالي راهي ريو مي شود كه سهم دووميداني كاران 
آن 10 ورزشكار است؛ رقمي كه نسبت به المپيك لندن كه در كسب 
سهميه ركورد خوبي زده بود،  هيچ تغييري نداشته است. دووميداني 
ايران كه در پكن شش نماينده داشت،  در لندن ركورد شكني كرد و 
10 ورزشكار اعزام كرد كه اين در نوع خود بسيار خوب و قابل قبول 
بود. خصوصاً كه در برخي رشته ها،  براي نخستين بار موفق به كسب 
سهميه شده بود. در المپيك ريو هم دو وميداني ايران با 10 ورزشكار 
حاضر خواهد شد. كسب 10 سهميه ورودي المپيك توسط دوو ميداني 
ايران، اگرچه عملكرد موفقي به حساب مي آيد اما پيشرفتي نداشته 
است، خصوصاً كه اين تعداد سهميه مي توانست بيش از اينها باشد اما 
بعد از 21 تيرماه كه آخرين فرصت كسب سهميه دو و ميداني المپيك 
بود، ايران موفق به كسب 10 سهميه توسط احسان حدادي و محمود 
صميمي در پرتاب ديسك، كاوه موسوي و پژمان قلعه نويي در پرتاب 
چكش، ليال رجبي در پرتاب وزنه، رضا قاسمي و حسن تفتيان در دوي 
100 متر، محمد جعفر مرادي در دوي ماراتن، حميدرضا زورآوند در 

20 كيلومتر پياده روي و محمد ارزنده در پرش طول شد. 

پرتابگران المپيكي
احسان حدادي بدون شك برجسته ترين دووميداني كار ايران و البته 
يكي از شانس هاي مدال كاروان ايران است. ركورد دار پرتاب ديسك 
آس��يا، طي مدت حضور خود در تيم ملي دووميداني، عنوان ها و 
مدال هاي زيادي را براي نخستين بار براي دو وميداني ايران به دست 
آورده، اوج كار حدادي اما كسب نقره المپيك لندن بود. حدادي البته 
تجربه المپيك پكن را هم دارد اما در آن مسابقات به رغم اينكه شانس 
اول دو وميداني ايران خوانده مي شد  به دليل مصدوميت ، موفق به 
كسب مقام نش��د اما بعد از نقره لندن، حاال انتظارات از او باال رفته 
است، هرچند حدادي با مصدوميت راهي ريو مي شود و سه سال بعد 
از المپيك لندن را بدون مربي سر كرد. حدادي در حالي موفق به 
كسب سهميه المپيك شد كه در كيش،  تمرينات پرفشاري را پشت 
سر مي گذاشت. او كه در مس��ابقات لوكزامبورگ ركورد 65/22 را 
ثبت كرده بود،  با كاهش ركورد ورودي المپيك به 65 متر، موفق به 
كسب سهميه شد.  محمودصميمي يكي ديگر از پرتابگران ديسك 
ايران در ريو در رقابت هاي بين المللي مجارستان با ثبت ركورد 65 
متري توانست به حد نصاب ورودي المپيك دست يابد. صميمي 
شلمزاري از خانواده برادران صميمي است كه تاكنون موفق به ثبت 
ركوردهاي ملي در تورنمنت هاي بين المللي شده اند.  كاوه موسوي و 
پژمان قلعه نويي دو پرتابگر چكش ايران دو روز مانده به پايان مهلت 
كسب سهميه ها در رقابت هاي بالروس با ثبت ركوردهاي 77 متر 
و 40 سانتيمتر و 77 متر و 18 سانتيمتر آخرين ورزشكاران ايران 
بودند كه المپيكي شدند و با ثبت ركوردهايي غيرمنتظره، در حال 

معرفي ورزشكاران دو وميداني ايران در المپيك2016

دووميداني در انتظار تكرار تك مدال لندن
يادداشت

شميم رضوان

انتظارات از حدادي با توجه به 
كسب نقره در المپيك لندن  

باال رفته است، هرچند حدادي 
با مصدوميت راهي ريو مي شود 
و سه سال بعد از المپيك لندن 

را بدون مربي سر كرد

حاضر نف��رات 14 و 16 م��اده پرتاب چكش 
جهان در س��ال 2016 هستند كه تكرار اين 
ركوردها در ريو نتيجه اي فوق العاده اس��ت. 
خصوصاً كه اين دومين حضور موس��وي در 
المپيك است.  ليال رجبي ديگر پرتابگر ايران 
و تنها نماين��ده دو و ميداني بان��وان ايران در 
ريو است كه يك س��ال پيش در جام كازانف 
قزاقستان المپيكي ش��د. رجبي در المپيك 
لندن نيز براي ايران به ميدان رفت اما موفق 
به كسب مدال نشد. رجبي نيز بعد از المپيك 
لندن با بي توجهي فدراس��يون مواجه شد و 
بارها حتي تصميم به كنار گذاش��تن ورزش 
قهرماني گرفت چراكه ش��رايط براي او مهيا 
نبود و در خصوص مربي نيز مثل هميشه با 

بزرگ ترين معضل مواجه بود. 

دوندگان ايران
رضا قاسمي و حسن تفتيان، دوندگان 100 
متر ايران نيز در جام كازانف قزاقستان سهميه 
المپيك گرفتند. تفتيان كه با ركورد 10 ثانيه 
و 12 صدم ثانيه سهميه گرفت، در رقابت هاي 
ورلد چلنج در جمهوري چك پس از يوسين 
بولت دونده نامدار جامائيكايي و دارنده ركورد 
100 متر جهان و المپيك، در رده س��وم قرار 
گرفت و چندي پيش ني��ز در مرحله ديگري 
از مس��ابقات ورلد چلنج به ركورد 10 ثانيه و 
چهار صدم ثانيه رس��يد و با شكستن ركورد 
ايران، عزم جدي خود براي رسيدن به ركورد 
زير 10 ثانيه در بازي هاي المپيك را نشان داد. 
ارزنده نيز البته مي تواند با تجربه اي كه از حضور 
در المپيك لندن دارد، در ريو عملكرد بهتري 

را به نمايش بگ��ذارد. محمدجعفر مرادي در 
رقابت هاي ماراتن دوبي با ثبت زمان دو ساعت 
و 17 دقيق��ه و 41 ثانيه المپيكي ش��د، البته 
مرادي هم با توجه به كاه��ش ركورد ورودي، 
س��هميه المپيك ريو گرفت اما در طول يك 
سال گذشته و بعد از كسب سهميه،  در هيچ 
مسابقه اي شركت نكرد تا مشخص شود در چه 
شرايطي قرار دارد و با توجه به اين اوضاع،  اگر 
در المپيك بتواند به خط پايان هم برسد نتيجه 

قابل قبولي كسب كرده باشد. 

پياده روي
س��هميه حميدرضا زورآوند در 20 كيلومتر 
پياده روي، يكي از سهميه هاي غير منتظره 
دو و ميداني ايران بود. اين ورزشكار در نخستين 
روز سال 1395 و در مسابقات قهرماني آسيا 
توانست از ركورد ورودي المپيك بگذرد. عبور 
از خط پايان در ريو، نتيجه قابل توجهي براي 

زورآوند خواهد بود. 

تنها پرنده
محمد ارزنده رك��ورددار پرش ط��ول ايران 
تنها نماينده مواد پرش��ي دو و ميداني كشور، 
در المپيك ريو اس��ت. ارزنده، امسال در جام 
كازانف توانست هشت متر و 16 سانتيمتر پريده 
و سهميه بگيرد. ارزنده كه در المپيك لندن نيز 
حضور داش��ت اين بار انگيزه زيادي دارد و در 
مصاحبه هايش گفته كه هدفش فقط حضور در 
المپيك نيست بلكه مي خواهد نتيجه خوبي به 
دست بياورد. تنها پرنده المپيكي ايران در ريو، 
در حال حاضر بيستمين ورزشكار پرش طول 

جهان در سال 2016 است. 

جامانده هاي دووميداني
دووميداني ايران اگر چه با كسب 10 سهميه 
المپيك عملكرد خوبي داشته اما تعداد اين 
س��هميه ها مي توانس��ت بيش از اينها باشد. 
كاروان اي��ران در حال��ي ب��ا 10 ورزش��كار 
دووميداني راهي ريو مي شود كه جاي نفراتي 
چون كيوان قنب��رزاده در پرش ارتفاع،  مريم 
طوسي دونده س��رعتي بانوان،  مهدي زماني 
در دوي 400متر و س��جاد مرادي در دوهاي 

نيمه استقامت خالي است.   
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از بچگي در ورزش همه فن حريف بودم
باغبان باش��ي در خصوص زمان و مكان تولدش 
مي گويد: »در مهر 1303 در طرقبه از توابع مشهد 
به دنيا آمدم. پدرم، آقامحمدحسن نام داشت كه 
در باغ ميوه اش كشاورزي مي كرد اما پدربزرگم از 
ورزشكاران قديم اين منطقه بود.«وي مي افزايد: »در 
مقطع دبستان به مدرسه خواجه نصير رفتم، البته 
همزمان با تحصيل به پدرم نيز كمك مي كردم. در 
آن زمان مسابقات ورزشي زيادي در پاچنار طرقبه 
برگزار مي شد كه در آنها شركت مي كردم و به رتبه 
نخست مي رسيدم. فرقي نمي كرد چه رشته اي 
باشد، در رشته هاي دووميداني، تيراندازي، كشتي 
باچوخه و...  بعد از آن هم چند سالي را در كارگاه 

كفش كار مي كردم.«

كشف استعداد در سربازي
پيشكسوت خراساني دووميداني ايران مي گويد: 
»جنگ جهاني دوم كه ش��روع ش��د، آلمان و 
شوروي وارد ايران شدند، در آن دو سال، ايران 
دست نيروهاي شوروي بود و ارتش رها شده بود. 
پس از اينكه ش��وروي از ايران خارج شد دوباره 
ارتش پا گرف��ت و نمايندگانش به ش��هرهاي 
مختلف كشور فرستاده ش��دند تا سربازگيري 
كنند. در همين روزها بود كه نماينده شان مرا 
هم براي اعزام به س��ربازي انتخاب كرد.«وي 
مي افزايد: »ب��ه هنگ 21 مش��هد رفتم. يكي 
دوماهي از خدمتم گذش��ته بود كه به واسطه 
دلتنگي پادگان را ترك كردم و به خانه پدري 
در طرقبه رفتم. وقتي برگشتم متوجه غيبتم 
شده بودند، همراه دو سرباز ديگر تنبيه شديم 
تا دو ب��ار دور زمين 2 هزار مت��ري بدويم، دور 
اول تمام نشده آنها از حال رفتند و من در حال و 
هواي خودم سه بار دور زمين دويدم بدون اينكه 
خسته شوم. همين باعث شد كه سروان ميبديان 
حرفم را باور نكند و دستور دهد دوباره شروع به 
دويدن كنم. وقتي با چشمان خودش ديد كه 
بدون خستگي مي دوم به رئيس تربيت بدني 
وقت، حسين بنايي زنگ زد و ماجراي مرا گفت و 
به اين ترتيب بود كه به مسابقه اي دعوت شدم.«

آغاز پيروزي هاي متوالي
باغبان باشي در خصوص نخستين پيروزي اش 
مي گويد: »هش��ت نفر بوديم كه قرار بود رقابت 
كنيم. هفت نفر ديگر لباس ورزشي داشتند اما 
من بايد با پوتين و لباس سربازي مسابقه مي دادم. 
تا آن زمان حرفه اي ورزش نكرده بودم و تازه در 
دور چهارم بود كه گرم شدم. دور دهم، نفر سوم 
شدم و يك دور مانده به انتهاي رقابت، دوم بودم. 
300 متر مانده بود به خط پايان كه نفر اول را هم 
گرفتم و در نهايت با وجود پوتين و لباس سربازي، 
با اخت��الف 50 متر برنده ش��دم. بنايي، رئيس 
تربيت بدني پس از اتمام مسابقه مرا بغل كرد و 
همانجا گفت كه با پوتين، ركورد ايران را شكسته ام. 
همانجا دستور داد برايم گلدان نقره بخرند و هنگ 
به احترامم به خط شود.«باغبان باش��ي تصريح 
مي كند: »خبر ركوردزني ام به تهران كه رسيد، 
سرهنگ مصطفي بهارمس��ت، مسئول ورزش 
ارتش برايم امريه ص��ادر كردند تا به تهران بروم 
و در مسابقات لشكرهاي كشور شركت كنم. با 
آنكه هيچكس را نمي شناختم اما منتظرم بودند 
و تا رسيدم به حضور فرمانده كل ارتش رسيدم. 
لباس ورزشي كه از رئيس تربيت بدني خراسان 
گرفته بودم را پوش��يدم و به ش��يرودي امروز و 

امجديه آن سال ها رفتيم.«

صداي شليك...
باغبان باش��ي در خصوص آن مسابقات مي گويد: 

گفت وگو با علي باغبانباشي، نخستين ورزشكار دو وميداني ايران در المپيك 

 از ركوردشكني با پوتين 
تا آشتي دادن تختي و نامجو

»اصالً از هيچ چيز مطلع نبودم و حتي وقتي شليك 
كردند، نگران ش��دم و مي خواستم دليل شليك 
را بفهمم! رئي��س تربيت بدني اگ��ر فرياد نمي زد 
سرباز چرا ايستادي؟ من همانطور مات نگاه اطرافم 
مي كردم. به خاط��ر مكثم در ابت��داي راه، از بقيه 
دوندگان عقب افتاده بودم اما در پايان توانستم ركورد 

ايران تا آن روز را بشكنم و به رتبه اول برسم.«

اولين ميدان خارجي
مرد طاليي دووميداني ايران اظهار مي كند: »در 
مسابقات خاورميانه تركيه با اينكه به رتبه پنجم 
رسيدم و دستم از مدال دور ماند اما ركورد ايران 
را بهبود بخشيدم. ضمن اينكه در اين مسابقه، 
فنون مختلف استقامت و طريقه هاي تمرين را 
آموختم.«وي مي افزايد: »پ��س از آن به تهران 
برگشتم و زير نظر استاد احمد ايزدپناه، تمريناتم 
را در ورزشگاه امجديه ادامه دادم. در سال هاي 
1327 و 1328 قهرمان ايران شدم و در مسابقات 

صحرانوردي هم شركت كردم و اول شدم.«

اولين نشان بين المللي
باغبان باشي در رابطه با كسب نخستين نشان 
بين المللي اش مي گويد: »نخس��تين نش��ان 
بين المللي ام به سال 1329 مربوط مي شود كه 
در مسابقات هند توانستم به مدال طال برسم. 
در همان س��ال در ايران با تيم ت��اج، قهرمان 

مسابقات دووميداني پايتخت شديم. در سال 
1330 )1951 ميالدي( عازم مسابقات آسيايي 
دهلي نو در هندوستان شدم. در اين مسابقات، 
در دوي 5000 متر اول شدم و در دوي 3000 
متر، به مدال نقره رسيدم.« وي مي افزايد: »سال 
بعد از آن هم در مسابقات بين المللي پاكستان 
و شهر الهور شركت كردم و توانستم در هر دو 

ماده به قهرماني و نشان طال برسم.«

المپيك در راه است
اما قهرمان دووميداني ايران س��ابقه حضور در 
المپيك را هم دارد. وي در دو دوره از مسابقات 
المپيك تابستانه شركت كرده است. باغبان باشي 
در خصوص آماده سازي اش براي اين رقابت ها 
مي گويد: »بعد از موفقيت در مسابقات مختلف، 
براي المپيك فنالند در س��ال 1952 انتخاب 
ش��دم. قبل از ش��ركت در المپيك، چهار ماه 
براي آمادگي هرچه  بيشتر به آلمان رفتم تا در 
دوره هاي آموزش ورزش و تغذيه شركت كنم. 
اگر به لطف خداوند در طول زندگي از سالمت 
مناسبي برخوردار بودم به واسطه همين دوره 
آموزشي بود.« وي مي افزايد:»در كاروان ايران 
نماينده دو استقامت بودم. كارواني كه پهلوان 
تختي را ه��م همراه خود داش��ت. در پايان در 
ماده 5000 متر در جايگاه سي و هفتم ايستادم 
و در ماده 3000 متر بامانع هفدهم شدم.« اما 

اين تنها حضور استاد باغبان باشي در المپيك 
نيس��ت. المپيك 1956 ملب��ورن نيز دومين 
حضور قهرمان دووميداني ايران در بزرگ ترين 
ميعادگاه ورزش جهان است. وي در خصوص آن 
دوره از رقابت ها مي گويد: »متأسفانه در آن دوره 
از رقابت ها در دو ماراتن نتوانستم به خط پايان 
برسم. اما خاطره من از آن مسابقات، به پيش از 
آغاز آن برمي گردد. سال 1335 براي آمادگي 
هرچه  بيشتر اردويي تداركاتي داشتيم. در بين 
آن، كالس زباني براي ورزشكاران تدارك ديده 
 بودند كه همه بايد در آن ش��ركت مي كرديم. 
روزي سر كالس، مرحوم نامجو با بغل دستي اش 
صحبت مي كرد كه تختي ب��ه وي تذكر داد تا 
سكوت كند و مانع علم آموزي سايرين نشود. 
همين مسئله باعث درگيري لفظي ميان آنان 
شد. پس از آن در خوابگاه من و تختي كنار هم 
بوديم، آن شب تختي اما تا صبح بيدار بود. صبح 
كه از وي دليل ناراحتي اش را پرس��يدم، گفت 
ديروز نامجو را ناراحت كرده و بايد هرطور شده از 
دلش دربياورد. صبح روز بعد از اردو خارج شدم 
و با دو جعبه شيريني اين دو قهرمان را آشتي 
دادم. تختي روح بزرگي داشت و نمي توانست 

ناراحتي ديگري را ببيند.«

افتخار ايران در پاريس و رم
باغبان باش��ي در خص��وص دو دوره مس��ابقه 

نوشتن از قهرمان بالمنازع تاريخ دووميداني ايران اگر سخت ترين كار نباشد، قطعًا 
يكي از سخت ترين هاست. استاد »علي باغبان باشي« سربازي بود كه در نخستين 
رقابتش هم قهرمان ايران را شكست داد و هم ركورد ايران را جابه جا كرد؛ ركوردي 
كه دست وكيل منفرد بود به دست دونده بي نام و نشان خراساني شكسته  شد تا 
فردايي پرمدال براي دووميداني كشورمان رقم بخورد.  آنچه مي خوانيد مطالبي 
ريز و درشت است از قهرماني كه اگر با همين سن و سال هم بخواهد بدود، خيلي 

از ما به گرد پايش هم نخواهيم رسيد.

شروين رمضاني

بين المللي ديگري كه ش��ركت كرد، مي گويد: 
»در مسابقات رم بايد با 12 نفر از بهترين دوندگان 
ايتاليايي رقابت مي ك��ردم. در ايران قباًل آنها را 
شكس��ت داده بودم و براي انتقام آم��اده  بودند. 
مشكل اصلي من آپانديسم بود كه عمل كرده  
بودم و براي اين مس��ابقات تنها يك ماه تمرين 
كرده  بودم. مسابقه كه آغاز شد تمام مسابقه را 
آرام دويدم تا اينك��ه در دور آخر قهرمان ايتاليا 
سرعتش را زياد كرد و من هم به تبعيت از وي 
سرعتم را زياد كردم تا اينكه در نهايت با اختالف 
30 متر با نفر دوم قهرمان شدم. تمام روزنامه هاي 
رم قهرماني ام را تيت��ر كردند.«وي در خصوص 
مس��ابقات پاريس نيز مي گويد: »در بحبوحه 
انقالب فرانسه، مسابقه اي در پاريس برگزار شد 
كه 31 رئيس جمهور از سراسر دنيا در آن حضور 
داشتند. 17 ش��ركت كننده بوديم و نزديك به 
100 هزار تماش��اگر. بازي پاياپايي ب��ود اما در 
دورهاي آخر، من و نمايندگان آلمان و مجارستان 
و فرانسه مانده بوديم. در دور آخر آلمان و مجار 
هم كنار رفتند و فقط من و دونده كشور ميزبان 
بوديم. در لحظات آخر هم��ه آن 100 هزار نفر، 
نماينده كشورشان را تش��ويق مي كردند اما در 
لحظات آخر يك متر و نيم پي��ش افتادم و كل 

فرانسوي ها سكوت كردند.«

روشن كردن آتشدان المپيك آسيا
اما يكي از خاطرات زيباي اس��تاد باغبان باشي 
به آغاز مسابقات آسيايي در تهران برمي گردد. 
وي دراين باره مي گويد: »پنجاه س��اله بودم كه 
تهران ميزبان مسابقات آسيايي شد، به عنوان 
آخرين نفري ك��ه مش��عل را در روز افتتاحيه 
حمل مي كند انتخاب شدم تا آتش��دان را هم 
من روش��ن كنم. از 215 پله باال رفتم تا مشعل 
را روشن كنم اما ديدم يكي از دو هزار كبوتري 
كه در ابتداي مراسم به نشانه صلح و دوستي به 
پرواز درآمده بودند، در وسط آتشدان قرار دارد. 
تصميم گرفتم به جاي روشن كردن آتشدان با 
دسته مشعل كبوتر را بپرانم تا مبادا آتش بگيرد. 
اتفاقاً از اين لحظه عكس و گزارش هاي زيبايي 
هم تهيه شد. در مسابقات آسيايي تهران يكي 
از مربيان تيم ملي دووميداني كش��ورمان بودم 
كه اتفاقاً توانستيم به مقام سوم دست يابيم.« وي 
مي افزايد: »ضمن اينكه سال 1376 نيز افتخار 
حمل مشعل بازي هاي غرب آس��يا، )از حرم تا 
حرم( را به دست آوردم و پس از دريافت مشعل 
بازي ها از خادمين امام رضا)ع( آن را به قهرمان 

بعدي تحويل دادم.«

شادترين لحظه زندگي قهرمان
قهرماني مثل علي باغبان باشي، لحظات شاد 
زيادي را سپري كرده است اما به واقع شادترين 
لحظه زندگي ورزش��ي اس��تاد باغبان باش��ي 
كجاس��ت؟ وي در اي��ن خص��وص مي گويد: 
»شادترين لحظه زندگي ام آنجايي رقم خورد كه 
در مسابقات آسيايي دهلي، به مدال طال رسيدم 
و سرود ملي ايران پخش شد و تمامي حاضران 

در ورزشگاه به احترام كشورم ايستادند.«

حادثه اي غم انگيز
اما اتفاقي تلخ باعث مي شود تا پاي چپ قهرمان 
دووميداني ايران كوتاه شود. وي در خصوص روز 
حادثه مي گويد: »روبه روي دانشگاه تهران در 
نوروز 54، پيكاني با چهار سرنشين با من برخورد 
كرد كه باعث شد تا پاي چپم هيچگاه مثل روز 
اول نشود و چهار سانت كوتاه شد. هشت ماهي 
در ايران درگير مداوا بوديم اما افاقه نكرد و ناچار 
شديم به خارج برويم. چند عمل جراحي داشتم 

كه باعث شد شرايطم بهتر شود.«  
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بايد واقع بين بود

براي كساني كه از نزديك سخنان حاضران 
در اردوهاي آمادگي ورزش��كاران اعزامي به 
المپيك را مي شنوند تكرار يك نظر توسط 
اغلب آنان عجيب مي نمايد. فضاي كش��ور 
المپيكي نيس��ت. كمي دقت بيشتر نشان 
مي دهد كه به رغم وجود مش��كالت مادي 
عديده، مقص��ود آنان تنها مس��ائل مربوط 
به پش��تيباني مالي و مادي نيس��ت.  منابع 
مالي مورد ني��از ورزش در داالن تو در توي 
ديوان ساالري از سال 94 به صورت قطره اي 
تزريق شده است و فدراسيون ها با مشكالت 
مالي دس��ت و پنج��ه نرم مي كنن��د. اينها 
خالصه وضعيت تيم هاي ملي براي حضور 
در بزرگ ترين مسابقه اي است كه در برزيل 
برگزار مي شود. نتايج تيراندازان نشان دهنده 
تكرار ميانگين هاي يكساله آنان بوده است. 
اين نتايج ج��ز در يكي دو مورد اس��تثنايي 
مش��ابه رقباي اصلي آنان در المپيك است.  
اگر اهداف برنامه مصوب را معيار قرار دهيم 
كه قاعدتاً بايد چنين تصور كنيم قرار نيست 
مدال��ي در تيراندازي گرفته ش��ود. حضور 
در مرحله پاياني )بين هش��ت نفر( در مواد 
تفنگ 10 متر و تفنگ سه وضعيت 50 متر 
بهترين چيزي است كه ممكن است محقق 
شود. البته كيفيت فني سه بانوي ورزشكار 
تيم تفنگ، اميدواري زي��ادي را ايجاد كرده 
است. بخصوص اين كه آنها حاال روي مواد 
خاص تمرك��ز كرده اند. باالخره مش��خص 
شد كه الهه احمدي صرفاً در تفنگ 10 متر 
شركت مي كند. نجمه خدمتي در دو ماده 
تفنگ 10 متر و تفنگ سه وضعيت به مصاف 
رقباي قدرتمند خود مي رود و جام بزرگ نيز 
صرفاً در تفنگ سه وضعيت مسابقه مي دهد.  
با اين حال نبايد توقع زيادي داشت. مقايسه 
وضعيت تيراندازان كش��ورمان با ش��رايط 
رقباي اصلي در رقابت هاي كس��ب سهميه 
المپيك در س��ال 94 واقعيت هاي زيادي را 
بازگو مي كند. واقعيت اين اس��ت كه آنان از 
نظر تعداد مسابقات آمادگي، تعداد تجربيات 
بين المللي، تعداد مسابقاتي كه براي كسب 
سهميه در آن شركت كرده اند، سابقه حضور 
در المپيك و تعداد ش��ليك در هر جلس��ه 
تمرين تفاوت فاحش��ي با رقباي خود دارند 
هر چند موفق به شكست آنان شدند اما اين 
پيروزي نبايد ما را فريب دهد. بايد واقع بين 
بود. بگذاريد دو تيرانداز را بر اس��اس نتايج و 
سوابقشان با هم مقايسه كنيم. نجمه خدمتي 
و س��يلينگ يي از چي��ن، در فاصله زماني 
مسابقات سال 2015 و 2016 رقيب چيني 
سابقه حضور در 58 مس��ابقه را در كارنامه 
دارد كه حاصلش دو طال و يك برنز است اما 
خدمتي تنها در 17 مسابقه شركت كرده كه 
حاصل آن يك برنز بوده است.  به روشني ديده 
مي شود كه به لحاظ تجربه فاصله زيادي ميان 
اين دو تيرانداز وجود دارد. البته از اين واقعيت 
نيز نمي توان چشم پوشيد كه خانم خدمتي 
در دو مسابقه مهم يعني بازي هاي آسيايي 
اينچئون و جام جهاني بر رقيب قدرتمند خود 
پيروز شده است وحتي با وجود محدوديت در 
امكانات و مسابقات به لحاظ امتياز چيزي از 

حريف كم ندارد.     

احمدرضا مدني حقيقت

تيراندازي يكي از رشته هاي پرمدال المپيك 
اس�ت و حاال ورزش ايران پن�ج نماينده در 
تيراندازي دارد. بانوان تيرانداز نقش مهمي 
در رش�د چش�مگير تيراندازي كشورمان 
در سطح جهاني داش�ته اند. الهه احمدي از 
جمله المپين هايي اس�ت كه در اين پروسه 
حضور داش�ته و مدت ها صدرنش�يني در 
رنكينگ جهاني را هم تجربه كرده اس�ت. 
بانوي تيران�داز براي دومين ب�ار حضور در 
المپيك را تجربه مي كند و اميدوار است در 

ريو نتيجه تالش هايش را بگيرد. 
رسيدن به دومين سهميه المپيك و حضور 
دوباره در اين آوردگاه براي هر ورزش�كاري 
مسئوليت سنگيني محسوب مي شود. از اين 

بابت چه احساسي داريد؟
قطعاً كار سخت تري پيش روي من است. دفعه اول 
هميشه شرايط متفاوتي دارد اما حاال وضعيت فرق 

كرده و من براي دومين بار است كه به المپيك اعزام 
مي شوم. به ويژه كه اين بار شانس كسب مدال نيز به 
حساب مي آييم. به همين دليل كارمان نسبت به دوره 

قبل دشوارتر شده است. 
در المپيك لندن با كسب رتبه ششم بهترين 
عملكرد تاريخ ورزش بانوان ايران را داشتيد. 
با گذشت چهار سال بسياري منتظرند شما 
در ريو به روي سكو برويد. باال رفتن انتظارات 

شما را نگران نمي كند؟
قطعاً كارم سخت ش��ده و بايد سعي كنم كه از پس 
انتظارات مردم و مسئوالن بربيايم. اگرچه هيچ وقت 
شرايط ملي پوشان تيراندازي ايران با رقباي خارجي 
قابل مقايسه نيست ولي به طور كلي رقابت در اين 
رشته هر روز سخت تر مي شود. ش��ايد با يك دهم 
اختالف اصالً به فينال نرسيم يا مدال نگيريم. ممكن 
شايستگي هاي زيادي هم داشته باشيم اما به خاطر 
همين اختالف كم نتوانيم به هدفمان برسيم. تمام 
نفراتي كه هم در اين دوره حاضر هستند و قرار است 
روز 16 مرداد با من در ماده 10 متر رقابت كنند همگي 
جزو بهترين ها و مدال هاي مختلفي در كارنامه دارند. 

همگي در تورنمنت هاي بين المللي بهترين عناوين را 
به دست آورده اند، قهرمان جهان شده اند يا مثل من 
حضور در المپيك را پيش از اين تجربه كرده اند. واقعاً 
شرايط دشوارتر از حد تصور است. سعي مي كنم در 
آن روز بهترين عملكردم را به نمايش بگذارم. اميدوارم 
خدا هم من را در رسيدن به هدفم ياري كند و بتوانم 

برتري ام را بين رقبا نشان دهم. 
وضعي�ت تيراندازي اي�ران پيش از المپيك 
موضوع�ي بود ك�ه انتقادهاي زي�ادي را به 
همراه داشت. اما ملي پوشان المپيكي بدون 
توجه به اين مس�ائل تمري�ن مي كردند. از 

ميزان آمادگي خود رضايت داريد؟
همواره تالش كرده ايم از امكانات و فرصتي كه در 
اختيار داشتيم نهايت استفاده را ببريم. در خصوص 
آمادگي هم بايد بگويم كه بعضي اوقات ورزشكار يك 
هفته مانده به مس��ابقات به اوج آمادگي مي رسد و 
اتفاقي كه مدت ها منتظرش بوديم مي افتد. اميدوارم 
كه اين مس��ئله براي تيراندازي هم رخ دهد. نبايد 
فراموش كنيم كه تيم ملي تيراندازي در چند ماه 
مانده به المپيك به سختي تمرين كرد. در اردوي 

الهه احمدي، بانوي المپيكي تيراندازي ايران:

روز اول منتظر مدال من باشيد
شيوا نوروزي

اميدوارم كه در روز 
مسابقه با ياري خدا و 
به پشتوانه تمرينات 

سختي كه انجام 
دادم، روز خوبي را 

سپري كنم. منظورم 
از روز خوب شانس 

آوردن و ثبت ركورد 
خوب نيست بلكه 
روز خوب براي من 

آمادگي باالي ذهني 
و جمع و جور كردن 

شرايط است

يادداشت كارشناس
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آماده س��ازي كه در آلمان داشتيم سخت ترين 
تمرينات را پشت سرگذاشتيم. شرايط محيطي 
خوبي برايمان فراهم شده بود و همه امكانات و 
آرامش الزم براي بچه ها مهيا بود اما تمرين كردن 
از صبح تا بعدازظهر واقعاً طاقت فرساست. رسيدن 
به نتيجه مطلوب تنها راهي است كه بتوانيم اين 

تمرينات سخت را فراموش كنيم. 
در حالي كه چند هفته به شروع بازي هاي 
المپيك براي همه رشته ها زماني حياتي 
به حساب مي آيد اما تيراندازي تا آخرين 
روزها با مشكالت دست و پنجه نرم كرد. 
فكر مي كنم اين مسئله براي همه رشته ها مهم 
است. اصوالً هفته هاي منتهي به مسابقات براي 
هر ورزشي و هر ورزش��كاري سرنوشت ساز به 
حساب مي آيد. حتي در برخي اوقات تنها يك 
هفته مانده به شروع رقابت ها ورزشكار به شرايط 
ايده آل مي رس��د. همه م��ا اميدواريم وضعيت 
همچنان روز به روز بهتر شود تا با آمادگي باال در 

المپيك حضور پيدا كنيم. 
صدرنشيني شما در رنكينگ فدراسيون 
جهاني بازتاب زيادي در رسانه ها داشت، 
اما پي�ش از اعزام به ري�و چند پله اي در 
رده بندي جهاني افت كرديد. اين موضوع 
در عملكرد ش�ما در المپي�ك تأثيرگذار 

خواهد بود؟
من به عنوان يك ورزشكار حرفه اي هم شرايط 
خودم را در نظر مي گيرم و هم ش��رايط رقبايم 
را. آنقدر كه براي ديگران و آنها كه بيرون از گود 
نشسته اند و مي بينند الهه احمدي پس از شش 
ماه صدرنشيني به رده هاي پايين تر سقوط كرده 
س��خت اس��ت، براي من كه تيرانداز المپيكي 
هس��تم پذيرفتن س��قوط در رنكينگ جهاني 
سخت نيست. در هر مسابقه اي كه شركت كنيم 
امتياز مي گيريم و اگر ش��ركت نكنيم، امتياز از 
دست مي دهيم. هر مدالي كه به دست بياوريم، 
امتياز زيادي به اندوخته هايمان اضافه مي شود. 
اين امتيازات در نهايت جايگاه تيراندازان را در 
رده بندي جهاني مشخص مي كند. پس از شش 
ماه صدرنشيني، در مس��ابقات تايلند شركت 
نكرديم، در مسابقات آلمان مدال نگرفتم و در 
مسابقات آذربايجان هم غايب بوديم. تمامي اين 
موارد باعث شد كه نتوانم امتيازي به دست بياورم 
و امتيازات من كم شد. در حالي كه رقبا در بيشتر 
رقابت ها ش��ركت مي كنند و امتياز مي گيرند. 
همين مسئله سبب شد كه رقبا از من جلو بزنند 
و اين موضوع در تيراندازي كامالً طبيعي است. به 
هر حال در اختيار گرفتن رده اول جهان افتخار 
بزرگي است، اما حفظ آن واقعاً دشوار است. اينكه 
در هر مسابقه حاضر باش��ي و بهترين امتياز را 

بگيري اهميت زيادي دارد. 
به كسب مدال المپيك اميدوار هستيد؟

معتقدم كه همه ورزشكاران شانس رسيدن به 
سكو را دارند. من اميدوارم كه در روز مسابقه با 
ياري خدا و به پشتوانه تمرينات سختي كه انجام 
دادم، روز خوبي را س��پري كنم. منظورم از روز 
خوب شانس آوردن و ثبت ركورد خوب نيست 
بلكه روز خوب براي من آمادگي باالي ذهني و 
جمع و جور كردن شرايط است. ورزش ما كاماًل 
ذهني است و ربطي به آمادگي بدني ندارد. مهم 
اين است كه بتوانم آن روز از پس مسابقه بربيايم و 
بتوانم بازي را اداره كنم. به فينال كه برسم هشت 
نفر هستيم كه همگي شانسي برابر داريم. ممكن 
است به خاطر يك دهم اختالف يك نفر مدال 
طال بگيرد و يك نفر هم اصاًل به مدال نرسد. در 
روز مسابقه 99 درصد نتايج ما به آمادگي روحي 
و رواني بستگي دارد. اين مسئله اهميت زيادي 
دارد. اولين روز المپيك نزديك به 60 نفر در خط 
تيراندازي در ماده تفنگ بادي 10 قرار مي گيرند. 

جالب اينكه از بين اين تعداد 30 نفر مدعي كسب 
مدال هس��تند. مدعياني كه پيش از اين مدال 
المپيك، جهاني و قاره اي زيادي كسب كرده اند 
و در مجموع جزو ورزشكاران عنوان دار ماده 10 
متر به حساب مي آيند. من هم جزو همان 30 نفر 
هستم؛ بايد مسابقه را مديريت كنم و جزو مدعيان 
به فينال برسم. در دوره قبل من عنوان ششم را 
كسب كردم، اما كسب اين مقام هم مالك نيست 
و نمي توانم بگويم حتماً عنوان المپيك لندن را 
تكرار مي كنم. هيچ چيز قطعي نيس��ت. سطح 

مسابقات هم از دوره قبل باالتر رفته است. 
حضور منظم در كمپ هاي تمريني هميشه 
يك�ي از دغدغه هاي اصلي فدراس�يون 
تيراندازي بوده اس�ت. تمرينات خارجي 
چه تأثيري در روند رو به رشد شما داشته 

است؟
متأس��فانه پيش از اعزام ب��ه المپيك خيلي از 
اعزام ها را از دس��ت داديم. تا قبل از اينكه من 
سهميه بگيرم اوضاع مان بهتر بود، اما از مردادماه 
سال قبل به بعد شرايط خوبي نبود به ويژه براي 
ورزشكاراني كه بايد در المپيك حاضر شوند و 
براي فدراسيوني كه پنج المپيك دارد. پس از آن 
چند سهميه اضافه شد اما ما مسابقات و اردوهاي 
زيادي را از دست داديم. درست است كه قبل از 
ش��روع المپيك اردويي در آلمان داشتيم ولي 
همه مي دانند كه در اين مدت هميشه در ثانيه 
آخر پول سفر مهيا مي شد. با اين حال همه ما 
سعي كرده ايم كه به اين مس��ائل فكر نكنيم. 
چون فكر كردن به مشكالت فقط ما را به حاشيه 
مي برد و كمكي به المپيكي ها نمي كند. در واقع 
كاري از دست ما برنمي آيد. تنها قدرتي كه داريم 
اين است كه توجهي به حاشيه ها نكنيم و به فكر 

نتايج خوب در المپيك باشيم. 
ب�ه عنوان ي�ك بانوي ورزش�كار ايراني، 
چط�ور ب�ار ورزش حرفه اي و مش�كالت 

زندگي را همزمان به دوش كشيده ايد؟
به س��ختي)با خنده(. براي يك ورزشكاري كه 
مجرد اس��ت و مس��ئوليتي به گردنش نيست 
هم شرايط سخت است. حاال اين شرايط براي 
ورزشكاري كه مسئوليت مادري هم برعهده دارد 
دشوارتر مي شود. واقعاً كار سختي است و بايد در 
اين شرايط باشيد تا كامال متوجه اين موضوع 
شويد. البته من خودم اين شرايط را پذيرفته ام 
و مي توانس��تم مثل خيلي ها خانه دار باشم يا 
كار اداري را انتخ��اب كن��م. در آن صورت هم 
تعطيالتم را داشتم و هم مرخصي، حقوق ثابت، 
بيمه و خيلي مزاياي ديگر. همه اين سختي ها را 
خودم پذيرفته ام به اين اميد كه به هدفم برسم. 
اميدوارم بتوانم پاسخ زحمت هاي همسر، مادر 
و خانواده ام را بدهم. در حقيق��ت اولين مدال 
رسمي كه در بازي هاي المپيك توزيع مي شود 
در تفنگ بادي 10 متر بانوان است. دوست دارم 
اولين مدال بانوان ايران را در همان روز اول و به 

نام كشورم به گردن بياويزم. 
هدف بزرگ تان چيست؟

بدون ش��ك براي همه ورزش��كاران رسيدن به 
مدال المپيك بزرگ ترين هدف است. المپيك 
بزرگ ترين مسابقه اي اس��ت كه يك ورزشكار 
مي تواند در آن ش��ركت كند. اين مس��ابقات را 
همه دنيا مي بيند و همه  خواهي نخواهي به اينكه 
كشورشان چند مدال گرفته توجه مي كنند. همين 
است كه ارزش المپيك را باال برده است. سال ها 
تالش كردم تا مدال جهاني بگيرم اما مدالي كه 
در المپيك گرفته شود بيشتر به چشم مي آيد. در 
المپيك نام كشور مطرح مي شود و اگر يك مدال 
به جمع مدال هايمان اضافه شود قطعاً جايگاه مان 
تغيير مي كند. از همين رو همه ورزشكاران آرزوي 

كسب مدال المپيك را دارند.  

تيراندازي ايران در المپيك پيش رو پنج نماينده دارد؛ نماينده هايي كه با همه مشكالت و 
كمبودها دست از تالش نكشيدند تا سهميه بگيرند. چهار نفر از آنها بانواني هستند كه اهداف 
بزرگي در سر دارند. تابستان سال گذشته اعزام ملي پوشان به مسابقات جام جهاني تيراندازي 
در روزهايي كه بي پولي امان اين رشته را بريده بود انجام شد و خوشبختانه ثمره حضور در اين 
مسابقات كسب دو سهميه بود. ملي پوشان رشته تفنگ بادي چراغ تيراندازي را در رسيدن 
به سهميه روشن كردند. در تفنگ بادي 10 متر بانوان 114 ورزشكار از سراسر جهان خود 
را به آذربايجان رسانده بودند كه از جمع نفرات حاضر نجمه خدمتي با امتياز 418/1 و الهه 
احمدي با امتياز 416/8 به مرحله نهايي صعود كردند. احمدي و خدمتي در مرحله نهايي 
اين ماده با پيروزي برابر حريفان در مكان اول و سوم قرار گرفتند تا عالوه بر كسب مدال طال 
و برنز سهميه المپيك 2016 را براي كشورمان به ارمغان بياورند. ملي پوشان تيراندازي البته 
در راه رسيدن به سهميه چالش هاي زيادي را پشت سرگذاشتند، لغو اعزام به مسابقات و 
همچنين لغو توزيع سهميه در مسابقات كويت از جمله اين چالش ها بود. رقابت هاي قهرماني 
آسيا كه در هند برگزار شد فرصت ديگري بود تا ساير نفرات دستشان به سهميه برسد. در بين 
نفرات اعزام شده كمتر كسي تصور مي كرد گلنوش سبقت اللهي بتواند جواز حضور در ريو 
را بگيرد. اما اين اتفاق افتاد و يك سهميه ديگر براي تيراندازي به دست آمد. در رشته تپانچه 
بادي اين دختر ملي پوش در جايگاه چهارم آسيا ايستاد و از آنجا كه كشورهاي چين تايپه 
و كره جنوبي به سهميه رسيده بودند يك سهميه ارزشمند به گلنوش سبقت اللهي رسيد. 
پوريا نوروزيان ديگر ملي پوش حاضر در قهرماني آسيا بود كه بليت ريو را براي خود رزرو كرد. 
نوروزيان در فينال رشته تفنگ 10 متر به مدال برنز دست يافت و با توجه به اينكه قزاقستان 
پيش از اين در مسابقات جهاني سهميه المپيك را كسب كرده بود، او و تيرانداز ژاپني جواز 
حضور در المپيك را كس��ب كردند تا چهارمين بليت برزيل را پوريا نوروزيان رزرو كند. در 
ادامه درخشش تيراندازان آخرين سهميه را مه لقا جام بزرگ در مسابقات كسب سهميه هند 
در ماده تفنگ سه وضعيت كسب كرد. عالوه بر كسب مدال نقره جام بزرگ موفق شد براي 
دومين دوره متوالي سهميه المپيك را از آن خود كرد. در صورتي كه مشكالت تيراندازي 

زودتر از اينها حل مي شد قطعاً تعداد المپيكي هاي اين رشته بيشتر از اينها بود.   

تيراندازي را بايد از جمله رشته هايي عنوان كرد كه از همان ابتداي حضور ايران در المپيك 
به عنوان يكي از رشته هاي ورزش كشور در اين آوردگاه حضور داشته است. توجه كنيد:

المپيك 1948 لندن 3 تيرانداز
المپيك 1960 رم يك تيرانداز

المپيك 1964 توكيو 4 تيرانداز
المپيك 1976 مونترال 4 تيرانداز

المپيك 1996 آتالنتا يك تيرانداز )خانم(
المپيك 2000 سيدني يك تيرانداز

المپيك 2004 آتن يك تيرانداز
اما جاي تأسف است كه حتي اين حضور كمرنگ در يكي از رشته هاي پرمدال المپيك، هيچ 
نتيجه اي را براي ايران در پي نداشته اس��ت و باز جاي تأسف بيشتر است كه تيراندازي به 
عنوان يكي از ورزش هاي سفارش شده در اسالم و تأكيد شده در آموزه هاي ديني ما بيشتر 
سهم مدال و قهرماني هايش را به كشورهاي  غيرمس��لمان مي دهد. به هر حال تيراندازي 
ايران با اين سابقه گام به المپيك 2012 لندن گذاش��ت اما قصه لندن با بقيه المپيك ها 
متفاوت بود؛ درخشش تيراندازان ايران به ويژه بانوان در رقابت هاي آسيايي گوانگژوي چين 

نويد به هدف نشستن تيرها را مي داد. 
الهه احمدي، مه لقا جام بزرگ و ابراهيم برخورداري با اين اوصاف راهي لندن شدند و انصافاً 
هم خيلي خوب تيراندازي كردند. حضور الهه احمدي در جمع تيراندازان مرحله نهايي و 

كسب عنوان ششمي اوج هنرنمايي تيراندازي ايران به ويژه بانوان بود. 
و حاال در المپيك 2016 باز هم اين بانوان ايران هستند كه آماده تر از قبل مي خواهند دنيا را 
متعجب كنند؛ پنج تيرانداز ايران مي خواهند تاريخ ساز شوند و ثابت كنند كه به رغم تمامي 
كمبود ها، بي فش��نگي ها و دوري از ش��رايط ويژه و خاص تمرينات رقباي آماده خود آنها 
مي توانند حتي روي سكوي المپيك گام بگذارند. آنها اين مسئله را در طول مسابقات جهاني 
و كسب سهميه بارها ثابت كرده اند و هر چند ميدان المپيك ميداني ديگر است و سختي هاي 

خاص خودش را دارد ولي مي خواهند بار ديگر به نام ايران افتخار آفريني كنند.   

هدف گيري مدال در ريو
تيراندازي با 5 نماينده از رشته هاي پراميد ايران در برزيل است

تيراندازي در انديشه تحول و افتخار آفريني

اشرف رامين

فريدون حسن

گزارش

تاريخچه
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ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوانايران در المپيك برزيل

 جودو در المپيك 
اميدوارمان مي كند؟

در حالي المپيك آغاز ش��ده كه اين  مس��ابقات 
پ��س از چهار س��ال عي��ار فن��ي ورزش از جمله 
جودو را در جمع قدرت هاي برتر دنيا مش��خص 
مي كند.  ج��ودوي ايران در حالي س��ي و يكمين 
دوره بازي هاي المپيك را تجرب��ه مي كند كه در 
طول پنج دوره گذش��ته با 19 ج��ودوكار تاتامي 
المپيك را تجربه كرده اس��ت، اما هنور نتوانسته 
طلسم بي مدالي را در اين بازي ها بشكند، حاصل 
كار 19 ج��ودوكار كش��ورمان در ادوار گذش��ته 
المپيك فقط شش عنوان پنجمي و يك هفتمي 
بوده است.  در المپيك 2016 ريو جودوي ايران با 
تلفيقي از تجربه و جواني با تركيب جواد محجوب، 
سعيد ماليي و عليرضا خجسته پاي در تاتامي نبرد 
با نامداران دنيا مي گذارد كه در اين ميان بسياري 
از كارشناس��ان معتقدند در اين دوره كم كاري و 
سهل انگاري معنايي ندارد و جودوكاران كشورمان 
بايد آنچه در توان دارند در تاتامي المپيك رو كنند 

تا طلسم بي مدالي جودو شكسته شود. 
بنا برگفته مسئوالن فدراس��يون و كادر فني تيم 
ملي و آنچه از ظواهر امر پيداست اينكه تيم سه نفره 
جودوي كشورمان با بهترين و آماده ترين تركيب 
راهي ريودوژانيرو مي شود، البته المپيك را نمي شود 
با هيچ مسابقه ديگري مقايسه كرد چراكه در رويداد 
بزرگي مثل المپيك تمامي نخبگان جودو با آمادگي 
كامل پاي در تاتامي مبارزه مي گذارند و نمي توان 

هيچ حريفي را دست كم گرفت. 
بايد قبول كنيم كه فدراس��يون به رغم مشكالت 
مالي براي نمايندگان المپيكي به لحاظ تداركات 
و برپايي اردوهاي تداركاتي و تمرين با جودوكاران 
برتر دنيا كم نگذاشت و همه شرايط را مهيا كرد. 
جودوي ايران با فراز و نش��يب هاي فراواني كه در 
يكي، دو س��ال اخير پيش رو داشت، در مسابقات 
مختلف از جمله گرندپريكس ها و گرند اس��لم ها 
ش��ركت كرد و سه س��هميه گرفت.  كارشناسان 
معتقدند با اردوهاي مشتركي كه ملي پوشان در 
چندماه اخير پشت سر گذاش��ته اند، جودوكاران 
كش��ورمان از نظر روحي و جس��مي در وضعيت 
ايده آلي قرار دارند و همه از موفقيت و پيروزي در 
تاتامي ريو مي گويند.  جواد محجوب، سعيد ماليي 
و عليرضا خجس��ته اكن��ون در بهترين وضعيت 
به سر مي برند و براس��اس گفته مربيان تيم ملي 
جودوكاران براي رويارويي ب��ا نامداران المپيكي 
آماده اند. س��ه نماينده جودوي اي��ران در حالي 
تاتامي ري��و را تجربه مي كنند ك��ه پس از خاتمه 
اردوي تداركاتي بارسلونا، تمرينات آماده سازي را 
به دور از هياهو در آكادمي المپيك تا زمان اعزام 
به ريودوژاني��رو ادامه مي دهند. با دسترس��ي به 
اندازه هاي بااليي كه از آمادگي اردوهاي تداركاتي 
چندماه اخير حاصل شد، كادر فني تيم ملي هم 
اكنون روي ضعف ها و معايب جودوكاران در اجراي 
فنون و ش��گردهاي مختلف كار مي كنند تا س��ه 
جودوكار المپيكي با تمام توان به جنگ رقبا بروند 
و جودوي ايران را پس از س��ال ها انتظار صاحب 
مدال كنند.  بدون ش��ك اگ��ر در تاتامي المپيك 
اتفاق غيرمنتظره اي پيش نيايد و جودوكاران به 
لحاظ روح��ي و رواني در موقعيت خوبي باش��ند 
و به درس��تي هدايت ش��وند، مي توان متوقع بود 
كه طلس��م بي مدالي جودوي ايران در تاتامي ريو 
شكسته مي ش��ود، در غير اين صورت بايد بازهم 

منتظر جواب هاي تكراري باشيم.   

جودوي ايران روزهاي خوبي را س��پري نمي كند. در 
شرايطي كه در اين رش��ته هنوز حاشيه حرف اول را 
مي زند س��ه نماينده المپيك جودو اميدوارند با خلق 
ش��گفتي در المپيك 2016 نقش ناجي را براي اين 
رش��ته رزمي بازي كنند. در بين نفرات اعزامي جواد 
محجوب بيش از سايرين شانس كسب مدال را دارد. 
اگرچه برخي از كارشناسان جودو معتقدند جودوكاران 
ايراني در ريو حرفي ب��راي گفتن ندارند اما ملي پوش 
چناراني اميدوار است تجربيات سال هاي گذشته در 
ريو به كمكش بيايد و او بتواند يك مدال خوش��رنگ 
با خود به ايران بياورد. محج��وب كه يك مدال طال و 
يك مدال نقره قاره كهن را در كارنامه دارد در اين دوره 
باز هم با تمام قوا به روي تاتامي مي رود. اين جودوكار 
كه دومين حض��ورش را در المپي��ك تجربه مي كند 
در المپيك لندن حسرت مدال به دلش ماند. در اين 
دوره اگرچه ش��رايط اردوها و فدراس��يون تغييري با 

شيوا نوروزي

كار سخت اميدهاي جودو در المپيك
نگاهي به 3 سهميه جودو در المپيك ريو

حاشيه در جودو حرف اول و آخر را مي زند. در حالي كه در روزهاي باقي مانده به شروع 
بازي هاي المپيك همه جا حرف از همدلي و اتحاد مي زنند و طبيعتاً اهالي رسانه نيز از 
انتشار اخبار حاشيه اي دوري مي كنند اما اين رش��ته مدال آور گويا نمي تواند از مسائل 
حاش��يه اي براي مدت زياد دور بماند. تغييرات گسترده فدراس��يون جودو كه تمامي 
ندارد و در همين چند ماه اخير ش��اهد بركناري رئيس و پس از آن بركناري سرپرست 
اين فدراسيون بوده ايم. گواري، سرپرست فعلي پس از مش��ورت با كميته فني رأي به 
انتخاب سرمربي خارجي داد! نصرت خان ولي اف در حالي به عنوان سرمربي جديد تيم 
ملي انتخاب شد كه تنها دو ماه و نيم فرصت داشت تا سه شاگرد المپيكي اش را مهياي 
حضور در ريو كند. انتخاب اين مربي ازبكستاني به قدري عجيب بود كه هنوز هم دليل 
قانع كننده اي براي توجيه آن اعالم نشده است. گذشته از سابقه زيادي كه نصرت خان 
در جودوي ازبكستان داشته زمان انتخاب اين مربي و سپردن سكان هدايت سه المپيكي 
جودو ايران به او به هيچ وجه منطقي نبود. عدم آشنايي او با جودو ايران، شيوه متفاوت 
تمريني و همچنين خو نگرفتن المپين ها با سرمربي جديد زمينه ساز حواشي جديد براي 
جودو بود. تا جايي كه حتي اخباري مبني بر بركناري نصرت خان هم به گوش رس��يد. 

اگرچه مسئوالن فدراسيون تمام تالش شان را به كار گرفتند تا هرگونه اختالف نظر بين 
سرمربي ازبك و ملي پوشان حاضر در اردو را تكذيب كنند اما اخبار درز كرده به بيرون اين 
اختالف را تأييد مي كند. پيش از آمدن نصرت خان به ايران جواد محجوب و سعيد ماليي 
زير نظر مربيان اختصاصي خود يعني مسعود خسروي نژاد و حامد ملك محمدي تمرين 
مي كردند. در واقع اين دو جودوكار در خواست تمرينات اختصاصي زير نظر اين مربيان 
را به فدراسيون داده بودند اما تغيير و تحوالت صورت گرفته سبب شد تا سرپرست جديد 
مثل هميشه تصميمات مديران قبل را نادرست خوانده و هر دو مربي را از كار بركنار كند. 
خبر قهر يكي از جودوكاران و وساطت براي بازگرداندن او نيز پس از اين تصميم منتشر 
شد. جالب تر اينكه گفته مي ش��د المپيكي ها از مربيان قبلي خود برنامه مي گيرند و بر 
اساس آن تمرين مي كنند. سال هاي سال است كه جودو ايران ديگر صالبت گذشته را 
ندارد و بايد اذعان كرد كه ضعف مديريتي، بركناري هاي عجوالنه و حواشي زياد تيشه 
به ريشه اين رشته زده است. در حالي كه انتظار مي رفت قدر سه سهميه ارزشمند جودو 
در المپيك را بدانيم اما با انتخاب بد موقع سرمربي ازبك نه تنها از المپيكي ها حمايتي 

صورت نگرفت بلكه با تصميمي غيرمنطقي زمينه براي جنجالي تازه فراهم شد. 

سرمربي اي كه سرمربي نيست!

zoom

گذشته نكرده ولي محجوب باز هم به آينده 
اميدوار است. در نخستين روزهاي سال 95 
بود كه محجوب در گرند پريكس تفليس 
با كسب مدال نقره خيالش از بابت كسب 
س��هميه المپيك راحت شد. شكست اين 
جودوكار مقابل حريف سوئدي 180 امتياز 
به اندوخته هايش افزود، به جمع 22 نفر اول 
رنكينگ جهاني رسيد و يك سهميه ايران 
قطعي شد. سعيد ماليي ديگر ملي پوشي 
اس��ت كه توانس��ت در جريان حضور در 
تورنمنت هاي مختلف خودش را به جمع 
22 نفر برساند و سهميه مستقيم المپيك 
را به دست آورد. عليرضا خجسته آخرين 
جودوكاري بود كه سهميه گرفت و خودش 
را به عنوان س��ومين المپيين معرفي كرد. 
خجسته 19 سال بيشتر ندارد و براي اولين 
بار است كه به المپيك راه پيدا كرده است. 
ملي پوش وزن 66 كيلو در مسابقات قهرماني 
آس��يا روي سكوي دوم ايس��تاد. خجسته 

در دور اول قهرماني آس��يا »لي تينگ« از 
هنگ كنگ را از پيش رو برداشت و سپس 
به مصاف »اسماقوليف« از قزاقستان رفت و 
او را هم شكست داد. در مرحله يك چهارم 
نهايي در مصاف با »ما دوان بين« از چين 
به پيروزي رسيد و جواز صعود به نيمه نهايي 
را گرفت. عليرضا خجس��ته در اين مرحله 
»هونگ چن« تايوان��ي را مغلوب كرد تا به 
فينال برسد. او براي رسيدن به مدال طال 
»داودوان التانوخ« مغولستاني را در پيش 
داشت كه در نهايت شكست را پذيرفت و به 
مدال نقره بسنده كرد. خجسته پس از آرش 
ميراسماعيلي كه در سال 2008 در جيجو 
كره جنوبي در وزن 66- كيلوگرم براي تيم 
ملي جودو در مسابقات قهرماني آسيا مدال 
طال كسب كرده بود پس از هشت سال به 
مدال رسيد. با اين مدال جمع امتيازهاي 
خجسته افزايش يافت و توانست با استفاده 

از سهميه قاره اي المپيكي شود.  

در بين نفرات 
اعزامي جواد 

محجوب بيش از 
سايرين شانس 

كسب مدال را دارد. 
اگرچه برخي از 

كارشناسان جودو 
معتقدند جودوكاران 
ايراني در ريو حرفي 

براي گفتن ندارند 

فتح اهلل  فتحي
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جودو

ايران در المپيك برزيل

 حاشيه 
بالي جان جودو

جودوي ايران تنها سابقه چهار دوره حضور 
در المپيك را تجربه كرده اس��ت.  س��ال 
2000 و المپيك سيدني بود كه جودوي 
ايران با سه ورزش��كار راهي المپيك شد، 
آرش ميراسماعيلي، محمود ميران و كاظم 
ساريخاني جودوكاران المپيكي ايران بودند 
كه حاصل تمامي مبارزات آنها روي تاتامي 
تنها عنوان پنجمي آرش ميراسماعيلي بود. 
چهار سال بعد جودوي ايران با هفت مبارز 
راهي المپيك 2004 آتن شد، ميراسماعيلي، 
آخوندزاده، ملك محم��دي، چاه خندق، 
عباس فالح، مسعود خسروي نژاد و محمود 
ميران المپيكي هاي ايران بودند. اتفاق خاص 
و بزرگي كه ب��راي جودوي اي��ران در آتن 
افتاد براي هميشه نام ميراسماعيلي را سر 
زبان ها انداخت. ميراس��ماعيلي در حالي 
كه يكي از ش��انس هاي اصلي مدال آوري 
ايران به حساب مي آمد در برابر حريف رژيم 
اش��غالگر قدس حاضر به مبارزه نشد تا به 
عنوان ورزش��كار پهلوان و جوانمرد نشان 
رادمردي را بر سينه بزند. جودوي ايران در 
المپيك 2008 پكن هم هفت مبارز را راهي 
المپيك كرد. البته تمامي تالش مبارزان 
ايران در دو وزن خالصه شد؛ جايي كه علي 
معلومات و محمدرضا رودكي دو مقام پنجم 
را براي ايران به دست آوردند. المپيك لندن 
هم ثمري ب��راي جودوي ايران نداش��ت و 
محمدرضا رودكي و جواد محجوب خيلي 
زود از گردون��ه  رقابت هاي المپيك 2012 
حذف شدند تا كار جودو در المپيك تمام 
شود. بايد به اين واقعيت مهم اعتراف كرد 
كه شكست هاي جودو در تمام اين سال ها 
و رقابت هاي المپيك تنها حاصل حاشيه ها، 
سوء مديريت ها و اختالفات زياد موجود در 
فدراسيون است و به طور حتم تا زماني كه 
اين حاشيه ها به پايان نرسد جودوي ايران 
هيچ جايگاهي در بزرگ ترين آوردگاه ورزش 
جهان نخواهد داشت. جودوي ايران در آسيا 
حرف هاي زيادي براي گفت��ن دارد اين را 
سابقه و افتخارات بي حد و حصر جودوكاران 
كشور در عرصه  مبارزه در قاره كهن ثابت 
مي كند اما ايراد كار اينجاست كه جودوي 
ايران به آسيا دل خوش كرده و نمي  خواهد 
س��قف پرواز خود را باالتر بب��رد. المپيك 
2016 ريو فرصت مناس��بي است كه سه 
نماينده خوب جودوي اي��ران ارزش هاي 
خود را ثابت كنند. البته همه مي دانيم كه 
كار بسيار سخت است، آن هم براي رشته اي 
كه حتي تا پايان حضور در المپيك هم اسير 
حاشيه هاي بعضاً خودساخته بوده و بيشتر 
توانش را صرف جلوگي��ري و مبارزه با اين 
حواشي كرده است.  جودي ايران تاكنون 
و پيش از المپيك ريو موفقيتي در المپيك 
كسب نكرده است، س��ؤالي كه اين روزها 
ذهن عالقه مندان جودو را به خود معطوف 
كرده اين است كه آيا المپيك ريو مي تواند 
المپيكي متفاوت براي جودوي ايران باشد؟ 
آيا ريو تبديل به سكويي براي پرتاب جودو 
به باال و فرار از حاشيه ها مي شود يا اينكه بعد 
از المپيك باز هم بايد شاهد درگيري هاي 

دروني جودو بود.  

فريدون حسن

گفت وگو با جواد محجوب، اميد اول جودوي ايران در المپيك 2016

 مي جنگم
با همه وجود

خس�روي نژاد مربي اختصاصي ش�ما معتقد 
اس�ت جواد محج�وب يك�ي از بهترين هاي 
جودوي جهان است. با توجه به شرايطي كه 

داريد خودتان هم چنين احساسي داريد؟
مسعود خسروي نژاد يكي از بهترين مربيان جودو است 
كه تاكنون ديده ام. او مثل برادرم است و مثل هميشه به 
من لطف داشته است. اما من نمي توانم از خودم تعريف 
كنم. در واقع چيزي از بقيه ك��م ندارم. با جودوكاران 
زيادي مبارزه كرده ام، نه مي گويم مي بازم و نه مي گويم 
همه را شكست مي دهم. بقيه مسائل بستگي به شرايط 
روز مسابقه دارد. هر چقدر زحمت كشيده باشي، هر 
چقدر تالش كرده باشي، هر چقدر تمرين كرده باشي، 
هر چقدر براي موفقيت خودت زمان گذاشته باشي و 
هر چقدر آرامش را تجربه كرده باشي به همان اندازه 
بعد از مسابقه مي تواني ثمره اش را ببيني. مسلم است 
كه بايد براي رسيدن به موفقيت و هدفي كه در ذهن 
داري از خوشي هايت بگذري، زحمت بكشي و وقت 
بگذاري. در غير اين صورت نمي تواني به هدفت برسي. 
در ورزش نيز همين واقعيت ص��دق مي كند و براي 

موفقيت بايد تالش كرد. 
اخت�الف نظري كه با نصرت خان، س�رمربي 
جديد تيم ملي جودو داش�تيد برطرف شد؟ 
گويا به همين دليل هم در اردوي تركيه غايب 

بوديد؟
اصاًل دوست ندارم در شرايط فعلي و در آستانه شروع 
مسابقات در مورد اين موضوع صحبت كنم،  اما بايد به 
اين مسئله اشاره كنم هدف من از بيان آن صحبت ها 
اين بود كه س��رمربي جديد بايد زودتر از اينها به تيم 
ملي مي آمد نه اينكه در فاصله دو ماه مانده تا المپيك 
سرمربي انتخاب شود. من با يك شيوه خاصي تمرين 
مي كنم و با همين شيوه هم مدال گرفتم. در حقيقت به 
شيوه تمريني ام اطمينان داشتم. همه بچه ها همينطور 
هستند. نمي توانيم در يك فاصله زماني كم مدل تمرين 
كردنمان را تغيير دهيم. اين در حالي است كه شايد 
سرمربي ازبك بهترين دنيا باشد. منتها زمان كافي براي 

رسيدن به هدف مورد نظر در اختيار نداشته است. 
فك�ر مي كني�د ب�راي اينك�ه مرب�ي جديد 
تأثيرگذاري الزم را در تيم داش�ته باش�د به 
چه مدت زمان ني�از دارد تا تجربياتش را در 

اختيار شاگردانش بگذارد؟
فرقي نمي كند مربي ايراني باش��د يا خارجي؛ دست 
كم يك س��ال زمان مي برد تا مربي جدي��د بتواند با 

ورزشكاران آشنا شود، شيوه هاي مربيگري اش را در 
تيم پياده كند، ورزشكاران با مربي جديد آشنا شوند و 
به تمريناتش عادت كنند. هر مربي نيز شيوه تمريني 
خودش را دارد چراكه ما جودوكار حرفه اي هستيم و 

تمرينات مان نيز حرفه اي است نه  آماتور. 
برنام�ه وي�ژه اي ب�راي اع�زام ج�ودوكاران 
المپيك�ي ب�ه تورنمنت ه�اي بين الملل�ي و 
اردوهاي تمريني ب�رون مرزي درنظر گرفته 
ش�د. با توجه به حضور مداوم ملي پوشان در 
كوران مسابقات و تمرين در كنار بهترين هاي 
جهان مي توان انتظار درخش�ش در المپيك 

ريو را از المپين هاي جودو داشت؟
 شرايطمان در يكي دو ماه آخر اصالً خوب نبود. اگرچه 
ورزشكاران حق دخالت در مسائل حاشيه اي را ندارند 
 اما حواشي در جو تيم تأثيرگذار است. ولي خوشبختانه 
اردوهاي خوبي برگزار شد و اگر اين اردوها هم نباشد 
قطعاً در المپيك هيچ نتيجه اي نخواهيم گرفت. در 
اردوهاي داخلي سعي كرديم كه آمادگي جسماني مان 
را باال ببريم. مشكالت زيادي در راه آماده سازي براي 
شركت در بازي هاي المپيك داشتيم از جمله اينكه 
در وزن من هيچ حريف تمريني وجود نداشته و ندارد. 
هيچ حريفي نيست كه من حتي بتوانم با آن فنون را 
مرور كنم! با اين حال كمپ هاي تمريني فرصت خوبي 
بود تا اين كمبودها را جبران كنيم. در كمپ بالروس و 
اسپانيا بهترين هاي جهان حضور داشتند البته كمپ 
آنتاليا نيز كيفيت بااليي داشت كه متأسفانه من به 
دليل مصدوميت شانس حضور در آن را از دست دادم. 
با اين حال معتقدم كه اعزام به ژاپن نيز مي توانست 
تأثير زيادي در پيش��رفت ملي پوش��ان داشته باشد 
چراكه اين كشور مهد جودو است و ما مي توانستيم 
روزي دو س��اعت مبارزه كنيم. ولي اين اعزام انجام 
نشد. بدون شك حضور در اين اردوها تأثير بسزايي در 

عملكرد ما در المپيك دارد. 
به كسب مدال المپيك خوشبين هستيد؟

وظيفه هر ورزش��كاري تالش كردن اس��ت، به هر 
مسابقه اي كه اعزام ش��ده ام تمام تالش��م را به كار 
بس��ته ام تا بهترين نتيجه را بگيرم. هميشه با تمام 
وجود جنگيده ام و المپيك نيز مثل ساير مسابقات 
است. كوچك تر كه بودم هميشه به خودم مي گفتم 
بايد در چهار المپيك مب��ارزه كنم و مدال بگيرم. در 
اولين المپيكم و در سن 20 سالگي به حريفي از رژيم 
صهيونيس��تي خوردم. حاال در 24 سالگي المپيك 

شيوا نوروزي

جودو يكي از رشته هاي رزمي مدال آور است  اما جودوكاران ملي كشورمان هنوز حسرت رسيدن 
به سكوي المپيك را دارند. جودوي ايران در چند س�ال اخير اسير حواشي خودساخته اي بوده 
كه تا به  امروز هم ادامه داشته و حتي اردوهاي نفرات المپيكي را نيز تحت تأثير قرار داده است. با 
وجود آنكه ملي پوشان اين رشته در چند دوره المپيك سهميه كسب كرده اند ولي هيچ كدام از 
آنها دستشان به مدال اين مسابقات نرسيده است. در المپيك ريو سه المپين جودو از كشورمان 
به روي تاتامي مي روند و در بين نفرات اعزامي جواد محجوب شانس بيشتري نسبت به سايرين 
دارد. ملي پوش وزن  100-كيلوگرمي ايران دو مدال طال و نقره آسيا را در كارنامه دارد. محجوب 
بهتر از هر كس�ي مي داند كه چه كار س�ختي در ريو در پيش دارد اما با انگيزه باال و توكل به خدا 

 اميدوار است طلسم ناكامي هاي جودوي ايران را بشكند.

دومم را تجربه مي كنم. براي من فرقي نمي كند در كدام رويداد و مسابقه 
مبارزه كنم و وظيفه اي كه به گردن دارم اين است كه قبل از المپيك تالش 
كنم، با جديت تمرين كنم، كم نگذارم و در المپي��ك با تمام وجود براي 
رسيدن به بهترين نتيجه بجنگم. بقيه مسائل دست خداست و بايد ببينيم 

در روز مسابقه چه اتفاقاتي رقم مي خورد. 
نهايت آرزوي جواد محجوب، اميد اول جودوي ايران چيست؟

هميشه دوست داشتم مثل نامورا )جودوكار ژاپني( بجنگم. نامورا در وزن 60 
كيلوگرم سه طالي المپيك را در كارنامه دارد و يكي از آرزوهايم اين است كه 
ركورد او را بشكنم. اگرچه جودوي ايران شرايط خوبي ندارد ولي من هم 24 
سال بيشتر سن ندارم و فرصت زيادي براي رسيدن به آرزوهاي بزرگ دارم. 
هميشه گفته ام كه من براي رسيدن به اهدافم با تمام وجود تالش مي كنم. 
فكر مي كنيد جودوي اي�ران در اين دوره از بازي هاي المپيك 

انتظارات را برآورده مي كند؟
به آينده جودوي ايران خوشبين هس��تم. هميشه در اوج نااميدي خدا به 
داد آدم مي رسد. هميشه وقتي  اميد انسان ها از همه جا قطع شده اتفاقي 
ناگهاني رخ مي دهد و همه چيز تغيير مي كند. نااميد نيستيم و تا به  امروز با 
تمام وجود تالش كرديم. همه بچه ها قيد خانواده، تحصيل و كار را زده اند و 

تمرين كرده اند تا در ريو به نتيجه اي كه مي خواهيم برسيم. 
با توجه به سختي هايي كه در اين مدت تحمل و شب و روزتان 
را صرف جودو كرده ايد مسئوالن به جودو و المپيكي هاي اين 

رشته توجه داشته اند؟ 
كمبودها هميشگي است. دلم نمي خواهد دروغ بگويم و بگويم هيچ مشكلي 
وجود ندارد. نه متأسفانه، يك هزارم رسيدگي كه به حريفانم در المپيك 
مي شود به ما نشده و نخواهد شد. به عنوان مثال مي توانم به لباس هايمان 
اشاره كنم. من لباس تيم ملي ام را با هزينه شخصي خريده ام و هر دست 
لباس جودو يك ميليون تومان اس��ت. به من گفتند لباس��ت را خودت 
خريداري كن و بعداً فدراس��يون پولش را مي دهد كه البته ندادند! خريد 
مكمل هاي مناسب و هزينه هاي باالي آن از ديگر مشكالت جودوكاران 
محسوب مي شود. در صورتي كه ش��غل اول و آخر ما ورزش است و هيچ 

درآمد ديگري هم نداريم.   
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تصميم ملي
كسي كه نايب رئيس فدراسيون است، چند 
م��دال جهان��ي در كارنام��ه دارد و پرچمدار 
ايران در المپيك 2004 نيز بوده است. او كه 
در س��ال 2000 اولين حضورش در المپيك 
را تجربه ك��رده بود در المپي��ك آتن يكي از 
شانس هاي اصلي كشورمان براي كسب مدال 
به شمار مي رفت. ميراسماعيلي در آن سال ها 
ستاره وزن 66 كيلوگرم جهان بود و در همه 
پيش بيني ها او بيشترين شانس قهرماني اين 
وزن در المپيك را داشت. اما در آتن قرعه اي 
نصيب پرچمدارمان شد تا اين ورزشكار براي 
حمايت از آرمان هاي جمهوري اسالمي ايران 
قيد مدال المپيك را بزند. مبارزه نكردن آرش 
ميراسماعيلي با حريفش از رژيم صهيونيستي 
در دهك��ده المپيك مثل بمب ص��دا كرد. با 
گذشت 10 سال از آن اتفاق ستاره جودو ايران 
از تصميمي كه گرفته هرگز پش��يمان نشده 
اس��ت: » جودوي ايران در المپيك س��يدني 
دومين حض��ورش را در اي��ن آوردگاه تجربه 
مي كرد. از من هم با 18 سال سن كسي انتظار 
مدال و معجزه را نداشت. از يك طرف با قرعه 
بسيار بدي روبه رو شده بودم و از سوي ديگر 
اگر جودو هم امتياز طاليي داشت قطعاً مدال 
برنز المپي��ك را مي گرفت��م. در المپيك آتن 
ش��رايطم كاماًل متفاوت بود چراك��ه در اين 
فاصله زماني دو م��دال ط��الي جهاني و دو 
طالي آسيايي كسب كرده بودم. همه نگاه ها 
براي كسب مدال المپيك به من بود و به ويژه 
اينكه با پرچمداري در آن دوره مسئوليتم نيز 
سنگين ش��ده بود. با اين حال در قرعه كشي 
جودوكار رژيم اش��غالگر قدس حريفم شد و 
شايد اگر قرعه ديگري نصيبم مي شد نتيجه 
متفاوتي رقم مي خورد. از گروه من كس��ي به 
فينال رس��يد كه پيش از اين چهار بار به من 
باخته بود و حت��ي مي توان ادعا ك��رد كه در 
قرعه من حريف سختي وجود نداشت. خيلي 
دوس��ت داش��تم مدال المپيك را به گردنم 
بياويزم. اما اين افتخ��ار بزرگي بود كه نصيب 
من شد. آرمان ها و ارزش هاي كشورمان براي 
همه ورزشكاران ايران باالتر از هر مدالي است. 
يك ورزشكار درواقع نماينده ميليون ها ايراني 
است و در چنين رويدادهايي بايد تصميماتش 

ملي باشد نه شخصي.«

شانس بزرگ
برخالف برخي انتقادها ك��ه مبارزه نكردن با 
حريف صهيونيستي را ش��انس بزرگي براي 
ملي پوش اسبق تيم ملي عنوان مي كنند، آرش 
ميراسماعيلي نظر ديگري درباره اين موضوع 
دارد: »خيلي ها گفتند كه آرش شانس آورد و 
به اين حريف برخورد كرد. اما كسي نمي گويد 
كه از پنج مدال جهان��ي تاريخ جودوي ايران 
چهار مدال را من به دست آورده ام و مدال هاي 
آسيايي هم كه مشخص اس��ت. همه اينها را 
نمي توان به پاي بازي نكردن با جودوكار رژيم 
غاصب گذاشت، حتي در المپيك سيدني هم 
شانس مدال داشتم و در المپيك پكن نيز اگر 
شرايط ويژه تري داش��تم مي توانستم مدال 
بگيرم. خيلي ها غيركارشناس��انه اظهارنظر 
مي كنند و همه افتخاراتم را به پاي همان يك 

بار كه مسابقه ندادم مي گذارم.«

پافشاري بر اعتقادات
ناي��ب رئيس فعل��ي فدراس��يون ج��ودو از 
ايستادگي بر اعتقادات و عقايد شخصي اش در 
المپيك آتن همچنان حمايت مي كند:»البته 

عقايد و اصول شخصي من هم در اين تصميم 
دخيل بود. بارها اين موضوع را گفته ام و شعار و 
كليشه نيست. من مي خواستم با كسب مدال 
در المپي��ك دل مردم و رهبرم را ش��اد كنم. 
ولي شرايط به گونه اي رقم خورد كه با مبارزه 
نكردن و مدال نگرفتن اين كار انجام شد. عدم 
رويارويي با ورزش��كار رژيم اشغالگر براي من 

كمتر از مدال طالي المپيك نبود.«

داوري هاي سياسي 
المپي��ك پكن س��رآغازي براي افت ش��ديد 
جودوي ايران ب��ود. آرش ميراس��ماعيلي از 
خاطرات تلخ هش��ت س��ال پي��ش برايمان 
گفت:»ديد بين الملل به خاطر اتفاقي كه در 
المپيك 2004 افتاد نسبت به من خوب نبود 

و در حقيقت مس��ئله را سياسي كرده بودند. 
همين موضوع ديد داوران نسبت به من را نيز 
تغيير داد و در تصميم آنها تأثيرگذاشت. منتها 
در فاصله المپيك آتن تا پكن من دو مدال برنز 
جهاني كس��ب كردم اما معتقدم اين مدال ها 

مي توانستند طال باشند.«

حاشيه بالي جان جودو
»با اينكه در سال 2008 تجربه ام بيشتر شده 
بود اما اتفاقاتي رقم خورد كه جودو ايران را به 
حاشيه اي س��نگين برد. تنش ها و حاشيه ها 
به تيم ملي ضربه زد و ج��ودوكاران المپيكي 
را از م��دال دور ك��رد. ج��ودوي كش��ورمان 
مي توانس��ت در چند دوره اخي��ر در المپيك 
مدال بگيرد. متأس��فانه از سال 2008 به بعد 
جودوي ايران به شدت افت كرد؛ خداحافظي 
مدال آوران گذشته از عرصه قهرماني، پرورش 
گلخانه اي جودوكاران، عدم اس��تعداديابي، 
عدم پشتوانه س��ازي و تغيير قوانين از جمله 
داليل افت جودو بود. ج��ودوي ايران اصيل 
نبود و آميخته از جودو كش��تي و چوخه بود. 

عدم مدال آوري، عدم ش��ركت در مسابقات 
بين المللي و حاشيه دروني فدراسيون بالي 
جان جودو شد. از طرفي شيوه كسب سهميه 
المپيك نيز تغيير كرد و به ماراتني دو س��اله 
تبديل شد. به خاطر همين چالش ها جودوي 

ايران به پايين ترين سطح خود رسيد.«

جاي خالي مدال المپيك
تمرينات جدي و نفسگير از جمله تفاوت هاي 
ميراسماعيلي با ساير جودوكاران هم دوره اش 
است، تمريناتي كه س��بب شد موفقيت هاي 
زيادي در دوران قهرماني اش كسب كند: »آن 
زمان يك مربي از كره ش��مالي داشتم كه به 
من سختكوشي، نظم و انضباط را آموخت. در 
آن سال ها يك وعده بيش از سايرين تمرين 
مي كردم. با اين سختكوشي به يك خودباوري 
رسيده بودم كه كسي نمي تواند من را شكست 
دهد. روانشناس، بدنس��از و متخصص تغذيه 
اختصاصي داشتم. يك دوران واقعاً حرفه اي 
را پشت سرگذاشتم كه يك مدال المپيك كم 
داشت. ناراضي نيستم و خدارا شكر مي كنم.«

نبايد سرمربي مي شدم
بعد از المپيك پكن ش��رايط ب��دي براي من 
پيش آمد. ش��ايد اگر حواش��ي و اختالفات 
داخل فدراس��يون مديريت مي ش��د شرايط 
ديگري رقم مي خ��ورد. بزرگ ترين خيانتي 
كه به من ش��د اين بود كه نبايد من به عنوان 
س��رمربي تيم ملي انتخاب مي ش��دم. ذوق 
س��رمربيگري داش��تم اما بدترين تصميمي 
بود كه مي توانس��تم بگيرم. چراكه بعد از دو 
سال دوباره به عرصه قهرماني برگشتم. نبايد 
سرمربيگري را مي پذيرفتم. در جودوي ايران 
اگر خالف جهت آب ش��نا كنيد قطعاً اجازه 
فعاليت به شما نمي دهند. دوست دارم همه 
تجربياتم را در اختيار جودوي ايران بگذارم.«

صبور باشيم
تأكيد ب��ر جوانگرايي و پرورش ملي پوش��ان 
تازه نفس نكته پاياني است كه پرافتخارترين 
جودوكار ايران بر آن تأكيد كرد: »متأس��فانه 
صبور نيستيم. چهار سال پيش من اعالم كردم 
كه قصد سرمايه گذاري روي تيم هاي پايه را 
دارم ولي هيچكس صبر نكرد و بعد از گذشت 
سه سال نتيجه اش را س��ال گذشته و در تيم 
نوجوانان كه سوم آسيا و جوانان كه دوم آسيا 
ش��دند ديديم. نوجواني كه با سرمايه گذاري 
خوب ب��ه رده جوان��ان و پ��س از آن به رده 
بزرگساالن رسيده آينده خوبي دارد. عليرضا 
خجس��ته كه س��هميه المپيك گرفته پيش 
از اين در مس��ابقات جهاني نوجوانان شركت 
كرده و حاال با 18 سال نفر دوم آسيا شده است. 
كسي خاك تشك خورده باشد مي تواند مفيد 
باش��د. براي موفقيت بايد مديريت در ورزش 

تخصصي شود.«

اميدوار به ريو
»خيلي ها نس��بت به مدال آوري ج��ودو ريو 
نااميد هس��تند. اما من با ديدي ديگر به قضيه 
نگاه مي كنم. جودوكاران ما پتانس��يل بااليي 
دارند و بايد به يك خودباوري برس��ند. بر اين 
باورم كه ملي پوش��ان اي��ران مي توان��د تاثير 
سختكوشي هايشان را در المپيك ببينند. روز 
قبل از بازي، دغدغه هاي روحي و رواني مسائلي 
است كه بايد مديريت ش��وند. در اين صورت 
مي توانيم به نتيجه گيري اميدوار باشيم. اگر يك 
مدال جودو بياوريم اين سد شكسته مي شود و 

جودو ايران دوباره احيا خواهد شد.«  

گفت وگو با آرش ميراسماعيلي، پرافتخارترين جودوكار ايراني 

 رويارو نشدن با جودوكار صهيونيست 
كمتر از طالي المپيك نيست

شيوا نوروزي

مشهورترين جودوكار ايراني اگرچه در كشورمان بارها پايش به حواشي فدراسيون باز شد اما در عرصه 
بين المللي حساب ويژه اي روي آن مي ش�ود. نام آرش ميراسماعيلي كه مي آيد همه ياد جودو مي افتند، 
جودويي كه سال هاست از روزهاي خوش خود فاصله گرفته و اسير حاشيه و سوءمديريت شده است. در ريو 
به رغم افت شديد جودو در يك دهه اخير سه نماينده از كشورمان به روي تاتامي مي روند و همين مسئله 

كافي است تا باز هم سراغ سرشناس ترين چهره جودو برويم.

عقايد و اصول شخصي من هم در اين 
تصميم دخيل بود. بارها اين موضوع 

را گفته ام و شعار و كليشه نيست. 
من مي خواستم با كسب مدال در 

المپيك دل مردم و رهبرم را شاد كنم
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تيروكمان پيش از آنكه يك ورزش باشد،  يك هنر است. يك هنر مقدس 
كه پيامبر اكرم)ص( در مورد آن مي گويند: »هركس تيراندازي بداند و آن 
را ترك كند يكي از نعمت هاي خداوند را ترك كرده است.« از تيروكمان 
مي توان به عنوان يكي از قديمي ترين هنرهاي بشري ياد كرد. هنري كه 
تاريخچه اي باس��تاني دارد و در عين حال، سال هاي س��ال است كه جزو 
رشته هاي ورزشي قرار گرفته و در المپيك نيز يكي از رشته هاي مدال آوري 
است كه حساب زيادي روي آن باز مي شود.  تيروكمان يك رشته ركوردي 
اس��ت و به همين جهت ارزيابي پيشرفت آن در س��طح دنيا، كار سختي 
نيست به طوريكه هركس كمترين اطالعي نيز از اين ورزش نداشته باشد، 
 با نگاهي به ركوردهاي ثبت شده،  به راحتي مي تواند به جايگاه تيروكمان 
در كش��ورهاي مختلف پي برده و آن را بررسي كند. پيشرفتي كه سرعت 
قابل توجهي نيز دارد. براي نمونه، سال 2009، ثبت ركورد 320 از 360 در 
فاصله 70 متري كه فاصله استاندارد و قانوني المپيك است،  ركوردي خوب 
و قابل توجه بود. اما امروز، زهرانعمتي تنها نماينده تيروكمان ايران با ثبت 
ركورد 320، در جايگاه بيست و پنجم قرار مي گيرد و همين جايگاه نشان 
مي دهد كه تيروكمان دنيا با چه سرعتي در حال پيشرفت است و فاصله آن 

با تيروكمان ايران تا چه اندازه است. 
يكي از اساسي ترين فاصله هاي قابل توجه تيروكمان ايران با دنيا، توجه به 
زيرساخت هاست. مسئله اي كه س��ال ها در تيروكمان ايران ناديده گرفته 
شده است، به طوري كه ورزشكاراني كه در اين رشته به عنوان ها و مدال هاي 
بين المللي نيز دس��ت يافتند، نفراتي بودند كه به دليل شرايط موجود، از 
س��نين جواني وارد اين رشته مي شدند و ش��روع كار حرفه اي آنها مثاًل از 
16، 17 س��الگي بود. اما خوشبختانه طي دو س��ال اخير، توجه به مسائل 
زيرساختي و ورزش پايه باعث شده تا شاهد حضور نونهاالن و نوجوانان در 
رشته تيروكمان باشيم به طوري كه داريم ورزشكاران 9، 10 ساله اي كه در 
تيروكمان به مدال هاي خوش رنگ آسيايي دست يافته اند و اين توجه به 
پايه ها، گامي بلند است به سوي پيشرفت هر چه بيشتر تيروكمان در آينده 
و مي تواند به مرور، فاصله قابل توجهي كه بين تيروكمان ايران با دنياست را 

كاهش دهد. در واقع ما بايد فاصله تيروكمان خود را با دنيا كم كنيم. 
 البته اينكه تيروكمان ايران تنها با يك نماينده راهي ريو مي شود، بيش از آنكه 
به دليل فاصله قابل توجه آن با تيروكمان دنيا باشد،  به دليل بدشانسي هايي 
است كه ورزشكاران اين رشته با آن مواجه شدند. در مسابقات انتخابي المپيك، 
اتفاقاتي رخ داد كه دست به دست هم داد تا تيروكمان ايران نتواند به بيش از يك 
سهميه دست يابد. در انتخابي اول، كشورهاي مطرح و قدري چون هند،  مكزيك 
و  ژاپن نتوانستند سهميه بگيرند و كسب سهميه آنها به مسابقات بعدي موكول 
شد و همين كار را در دور آخر براي ورزشكاران ايران كه به دنبال كسب سهميه 
بودند سخت تر كرد و با وجود آنكه بهتر از تمرين بودند و اسكورهاي خوبي زدند 
نتوانستند سهميه بگيرند در حالي كه اگر همانند مسابقات انتخابي لندن بود، 

سهميه بيشتري مي گرفتيم و در تيمي هم نماينده داشتيم. 
اما با وجود آنكه تيروكمان يك رشته ركوردي است و مي توان قبل از مسابقه، 
ورزشكاران و توانايي آنها را ارزيابي كرد و محك زد، داستان المپيك كاماًل 
متفاوت است و نمي توان هيچ پيش بيني اي كرد. براي مثال قبل از المپيك 
2012، بردي اليوسن،  ورزشكار تيروكمان امريكايي در رده آقايان رنكينگ 
اول جهان بود اما در المپيك نتوانست در انفرادي به جايي برسد و در بين 
چهار نفر هم قرار نگرفت و اين نش��ان مي داد بين نفرات برتر و قهرمان هم 
نمي توان در المپيك پيش بيني كرد. يا مثالً خانم آيدا رومان  كه يك ورزشكار 
مكزيكي است، قبل از المپيك لندن ركوردهاي بااليي نداشت و نهايتاً جزو 
15 نفر دنيا بود اما در المپيك درانفرادي 2012 موفق شد نقره بگيرد و اين 
نشان مي دهد كه ميدان المپيك، ميدان قابل پيش بيني اي نيست و نمي توان 
گفت تنها نماينده ايران نمي تواند در اين رقابت ها خوش بدرخشد. نعمتي 
با ش��رايط خاصي كه دارد، ركوردهاي خوبي مي زند اما نبايد اين مسئله را 
ناديده گرفت كه به زهرا نعمتي نه به عنوان يك ورزشكار پارالمپيكي كه در 
المپيك شركت كرده است، بلكه به عنوان يك قهرمان و نفر اول تيروكمان 
پارالمپيك نگاه مي ش��ود و اين كار او را س��خت تر مي كن��د. حريفان او در 
المپيك بدون شك نعمتي را دست كم نمي گيرند و خود را آماده رقابت با 
يك قهرمان و عنوان دار مي كنند و با وجود اين نبايد انتظار زيادي از او داشت. 
البته اين بانوي المپيكي بارها و بارها ثابت كرده آماده نبرد در سخت ترين 
ميدان هاست و اميدواريم در ريو نيز بتواند مثل هميشه خوش بدرخشد. هر 
چند اگر موفق نشود هم ايرادي به او وارد نيست و همين كه توانسته سهميه 
المپيك بگيرد و به عنوان تنها نماينده تيروكمان ايران در ريو حاضر باشد، 

 كاري بس بزرگ و قابل تقدير انجام داده است.  

بايد فاصله خود را با دنيا كم كنيم
آرزو حيدري

يادداشت كارشناس

المپيك لندن مي توانست با نخستين مدال تيروكمان ايران همراه باشد. اين چيزي بود كه 
سرمربي كره اي ميالد وزيري و زهرا دهقان قول آن را داده بود؛ مربي اي كه گفته مي شد 
بي جهت قولي نمي دهد. به طوري كه وقتي قبل از مسابقات آسيايي دوحه از او پرسيده 
بودند شاگردانش توان كسب مدال را دارند، باوجود آنكه مي دانست تنها اگر قول مدال 
بدهد  )حتي اگر تيمش توان كسب مدال را نداشته باشد( مي تواند راهي اين مسابقات 
ش�ود، گفته بود نه. اما براي لندن، قول مدال يا كس�ب يكي از رده هاي اول تا چهارم را 
داده بود. ولي او هرگز راهي لندن نشد و دو ماه قبل از المپيك 2012 عذرش را خواستند. 
مسئله اي كه تنش هاي زيادي را به وجود آورد و حتي باعث خط خوردن نام ميالد وزيري 
و زهرا نعمتي از نفرات اعزامي به لندن و جايگزين شدن نام ساره اسدي و نادر منوچهري 
شد. هر چند كه دست آخر هم وزيري و دهقان راهي المپيك شدند. اما نه خبري از مربي 
بود نه مدالي كه قول داده بود. ميالد وزيري و زهرا نعمتي قريبانه كمان كش�يده و تير 

انداختند اما تيرهايشان به هدف نخورد و دست خالي بازگشتند. 

سرمايه گذاري سوخت شد
نمي دانم چرا آن اتفاق ها رخ داد. هنوز هم به آن فكر مي كنم و به جوابي نمي رسم. نمي توان يك سوي 
ماجرا را مقصر دانست. در هر درگيري و تنشي، هر دو سو به اندازه خود مقصر هستند. شايد اگر به آن 
روزها برگردم،  به گونه اي ديگر رفتار كنم. البته خواسته ام هنوز همان خواهد بود. حرفم غيرمنطقي 
نبود. مي گفتم دو ماه قبل از المپيك، بهترين مربي دنيا را هم كه براي ما بياوريد، نه شناختي از روحيه 
و نه مسائل فني ما دارد و نمي تواند موفق شود. حاضر بودم خودم هزينه مربي را بدهم اما نمي دانم چه 
كسي مخالف بود كه موافقت نشد. ما برنامه خوبي داشتيم، طبق آن پيش رفته بوديم. هدفمان تنها 
كسب سهميه نبود. دنبال عنوان در المپيك بوديم. سرمربي كره اي گفته بود حتما يكي از سكوهاي 
اول تا چهارم را كسب خواهيم كرد. اما همه چيز دس��تخوش تغييرات شد. سرمربي اخراج شد و 
تنش هاي زيادي به وجود آمد. نمي دانم شايد من هم اشتباه كردم. آن زمان سن و سال كمي داشتم 
و كم تجربه بودم. جايي كه نبايد تند حرف مي زدم، با كسي كه نبايد حرف زدم. امروز اگر اين اتفاق 
مي افتاد، منطقي تر برخورد مي كردم. سعي مي كردم با دليل و برهان حرفم را ثابت كنم. اما هر چه كه 
بود گذشت. اما حيف شد. نه چون ميالد وزيري در لندن مدال نگرفت، چون سرمايه گذاري كه روي 

ميالد وزيري و زهرا دهقان شده بود سوخت شد. 

مسابقه غريبانه
در المپيك،  يك نفر بايد از تيم ما، كنار سيبل باشد و تيرها را براي ما بياورد و امتيازها را بخواند. گفتم 
حضور سرمربي ضرورت دارد. گفتم يكي بايد آن جلو باشد. يكي از نفراتي كه قرار بود از وزارت ورزش 
بيايد گفت من اين كار را مي كنم. گفتم مگر تير خواندن بلد هستيد، گفت ياد مي گيرم. امروز اين 
حرف ها خنده دار است اما آن زمان،  گريه دار بود. ما رفتيم المپيك. اما تنها. خيلي سخت و غريبانه 
مسابقه داديم. مسابقه اي كه مي توانست با افتخار براي كشورم برگزار شود، به شكلي متفاوت برگزار 

شد. از لحاظ روحي شرايط خوبي نداشتم. صبح مسابقه دادم 
و به جاي رفتن به خوابگاه براي استراحت، رفتم براي مسابقه 
خانم دهقان. بايد كمان او را آماده مي كردم. حداقل من پشت 
او مي ايستادم. من مربي نبودم اما بايد كاري كه از دستم بر 
مي آمد مي كردم. بهترين روزهاي زندگي ام،  روزهايي كه 
بايد از حضور در المپيك لذت مي بردم،  به تلخي گذشت. اما 

اميدوارم روزي آن را جبران كنم. 

فقط براي كشورم تير مي اندازم 
بعد از مسابقه، گويا همه در جريان ماجرا باشند، بسياري از 
خبرنگاران آمدند براي پرس و جو كه آيا بعد از اين براي كشور 
ديگري تير مي اندازي كه من با صراحت گفتم فقط براي ايران 
كمان مي كشم و تير مي اندازم. زمان زيادي برد تا خاطرات 
تلخ لندن را به دست فراموشي بسپارم. كسي نمي دانست در 
لندن چه برما گذشت. مردم خيلي چيزها را نمي دانستند. 
حتي اينكه چه تهديدهايي شديم اما هر چه كه بود تمام شد 
و به يك تجربه تبديل شد. هر چند كه تجربه تلخي بود. اما 
اميدوارم بتوانم خودم را براي المپيك هاي بعدي آماده كنم. 
در ريو هم فرصت حضور از دستم رفت. در تايلند مي توانستم 
سهميه بگيرم اما آن زمان براي ارتش هاي جهان مسابقه 
مي دادم و از نظر اخالقي درست نبود كه بخواهم كار را رها 
كرده و براي انتخابي المپيك بروم. تعاملي هم ايجاد نشد كه 
در هر دو مسابقات و اردوهاي نيروهاي مسلح و فدراسيون 
ش��ركت كنم. در تركيه هم به رغم تالشي كه كردم، بدنم 
يك لحظه خالي كرد و نتوانستم، شايد هم قسمت نبود. اما 
اميدوارم بتوانم روزي در المپيك براي كشورم تيري پرافتخار 

بيندازم و به آرزويم برسم. 

زهرا نعمتي كار سختي دارد
تيروكمان براي ريو بدشانسي آورد. بهترين هاي تيروكمان 
دنيا در مسابقاتي كه بايد سهميه نگرفتند تا كار ورزشكاران 
ما سخت شود و حاال كار زهرا نعمتي خيلي سخت است. 
دنيا به او به عنوان يك عنوان دار نگاه مي كند. رقبايش هم 
همين طور. نمي توان انتظار داشت مثل پارالمپيك طال 
بگيرد اما زهرا نعمتي هميشه ثابت كرده كه توانايي بااليي 
دارد و مي تواند از عهده سختي ها برآيد و اميدوارم نتيجه 

خوبي در ريو بگيرد.  

گفت وگو با ميالد وزيري كه در المپيك لندن بدون مربي مسابقه داد 

فقط براي ايران كمان مي كشم 
مي توانستيم با دست پر از لندن بازگرديم

دنيا حيدري
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 اولين بانوي پارالمپيكي ايران كه در لندن 
موفق به كس�ب طال شد، حاال به عنوان 
نخستين پارالمپيكي در ايران، سهميه 
المپيك گرف�ت. به نظر مي رس�د زهرا 
نعمتي متخصص كسب نخستين هاست 
و ش�ايد اولين بانوي ايراني باشد كه در 

المپيك مدال مي گيرد. 
فكر مي كنم همين قضيه ورود به المپيك خودش 
كار ارزشمندي باشد. كسب سهميه المپيك براي 
يك پارالمپيكي آن هم با شرايط خاصي كه دارد، 
قطعاً كار مشكلي است كه براي اولين بار در ايران 
اتفاق افتاد. كسب س��هميه هم به خودي خود 
كار دشواري بود. بايد با برترين هاي دنيا دست 
و پنجه نرم مي كردم براي كس��ب س��هميه اي 
كه خيلي ها به دنبال آن بودند. اينجاي كار يك 
مقدار با پارالمپيك فرق مي كند. كسب سهميه 
هم خيلي سخت بود چه برسد به كسب عنوان يا 
مدال در ريو البته من تمام تالشم را مي كنم،  مثل 
هميشه اما قطعاً مي دانم در المپيك بايد با كساني 
دست و پنجه نرم كنم كه از نظر جسمي خيلي 
راحت تر از من كار مي كنن��د و خيلي راحت تر 
كارشان را پيش مي برند. قطعاً كار من در ريو به 
مراتب از سايرين دشوار تر است اما نااميد نمي شوم 

و تمام تالشم را مي كنم. 

 بحث شرايط جسماني را مطرح كرديد. 
درست است كه در المپيك بايد با نفراتي 
رقابت كنيد كه از لحاظ شرايط جسماني 
با زهرا نعمتي تفاوت هاي زيادي دارند اما 
زهرا نعمتي با تمام تفاوت هاي جسماني 
كه دارد موفق ش�د تنها س�هميه تير و 
كمان ايران را به دس�ت بياورد. درحالي 
كه آنهايي ك�ه از لحاظ جس�ماني از او 
سرتر بودند موفق به كسب اين موفقيت 

نشدند. 
همين مسئله كار و مس��ئوليت مرا در المپيك 
ريو سخت تر مي كند. چه خوب مي شد اگر ساير 
دوستان نيز همراه من به المپيك مي آمدند تا يك 
مقدار كار براي من راحت تر و مسئوليتم كمتر 
مي شد. اين يك فشار مضاعف براي من است كه 
تنها نماينده تيروكمان ايران در المپيك هستم. 

حتماً اين را هم مي دانيد كه بعد از كسب 
س�هميه المپيك، حاال انتظارات از شما 

بيشتر هم شده است. 
خب بله،  قطعاً توقع مي رود كه بتوانم يك سري 
انتظارات را برآورده كنم و اين كار مرا دشوار تر هم 
مي كند و هيجان و استرسي را كه روي من است 

در غياب هم تيمي هايم بيشتر هم مي كند. 
 البته اين س�هميه باي�د در رقابت هاي 

المپيك 2012 لندن كس�ب مي ش�د نه 
2016 ريو، درست است؟

بله،  همين طور است. من چهار سال قبل اميدوار 
بودم سهميه حضور در المپيك لندن را بگيرم اما 
آن زمان متأسفانه حمايت هاي الزم نشد اما اين بار 
وقتي تصميم گرفتم، رئيس فدراسيون تير و كمان 
شخصاً خيلي كمك كردند و توانستم به هدفم كه 
كسب سهميه المپيك بود برسم و خوشحالم كه 

بعد از تالش فراواني كه كردم موفق شدم. 
 كسب س�هميه المپيك كار بزرگي بود 
اما جالب تر اين بود كه اين س�هميه در 
حالي كسب شد كه هنوز موفق به كسب 

سهميه پارالمپيك نشده بوديد. 
اين تصميم گيري را كميته پارالمپيك و رئيس 
انجمن تير و كمان ايران گرفته بودند. تصميم 
گرفته بودند كه من براي مس��ابقات كس��ب 
سهميه پارالمپيك شركت نكنم و در دور دوم 

به اين مسابقات بروم. 
در  زي�ادي  نگراني ه�اي  روزه�ا  آن   
اين ب�اره وجود داش�ت. گفته مي ش�د 
ممكن است سهميه المپيك را نگيريد 
و  ش�انس س�هميه پارالمپيك را هم از 
دس�ت بدهيد. با وجود اين چرا چنين 

تصميمي گرفته شد؟

نمي دانم هدفشان چه بود  ولي خب تصميمي 
بود كه آنه��ا گرفته بودند. من براي مس��ابقات 
آلمان كاماًل آماده بودم كه بروم آنجا و سهميه 
پارالمپيك را كسب كنم اما متأسفانه نشد و بعد 
از آن اولين مسابقات،  مسابقات كسب سهميه 
المپيك بود و بعد از كسب سهميه المپيك بود 
كه براي كسب سهميه،  در مسابقات پارالمپيك 
شركت كردم و فكر مي كنم نخستين پارالمپيكي 
بودم كه اول س��هميه المپيك گرفتم و سپس 

سهميه پارالمپيك!
 اي�ن تصميم گي�ري كارت را س�خت تر 

نمي كرد؟
چرا،  قطعاً كار سنگين تري بود. كسب سهميه 
پارالمپيك نيز در آن مقطع كار دش��واري بود. 
مسابقاتي بود كه فقط به مدال طالي آن سهميه 
مي دادند و ممكن بود اين اتفاق رخ ندهد و آخرين 
شانس من براي كسب سهميه از بين برود و زهرا 
نعمتي موفق به كسب سهميه پارالمپيك نشود و 

در اين مسابقات شركت نكند!
 دوس�ت داش�تيد در آلم�ان س�هميه 

پارالمپيك را به دست بياوريد؟
 بله،  آلمان قطعاً يك س��كوي خوب براي من 
بود. هم براي كسب مدال و هم ارتقاي رنكينگ 
پارالمپيك. در مسابقات آلمان كار براي كسب 

س��هميه هم راحت تر بود. 34 كمان��دار در آن 
رقابت ها حضور داشتند و با كسب يك برد هم 

مي توانستم سهميه بگيرم. 
 اما اتفاقات به ش�كلي رقم خورد كه به 
س�خت ترين ش�كل به موفقيت دست 
يابيد. ش�ايد هم ب�ا اين اتفاق�ات براي 
المپيك آماده تر شده باشيد. به هر حال 
همان طور كه خودتان هم اش�اره كرديد 
ش�رايط المپيك با پارالمپيك به مراتب 

سخت تر است. 
البته من خودم زن روزهاي سخت و جنگ هستم 
و قطعاً آن چيزي كه مرا به كسب سهميه المپيك 
و شركت در اين رقابت ها تشويق و ترغيب مي كرد 

همين كار سخت و سنگين بود. 
كس�ب اولين س�هميه المپيك در ايران 
توس�ط ي�ك پارالمپيك�ي چه حس�ي 

داشت؟
خوش��حال كننده بود. اولين نفري هستم كه 
به عنوان يك پارالمپيكي، سهميه المپيك را 
براي ايران مي گيرد. خب تعداد زيادي نيستند 
در دنيا كه به اين موفقيت دس��ت يابند و من 
چهاردهمين پارالمپيكي در كل دنيا هستم كه 
سهميه المپيك گرفته است و مي تواند در اين 

رقابت ها شركت كند. 

گفت وگو با زهرا نعمتي، ملي پوش تيروكمان كشورمان 
كه عالوه بر پارالمپيك با گرفتن سهميه المپيك نامش را در تاريخ ورزش ايران ثبت كرد

من هميشه قهرمانم!

خوب به ياد داريم روزهايي را كه براي كسب سهميه المپيك در مجموعه ورزشي آزادي و در سايت تيرو كمان تمرين مي كرد. 
بعد از اينچئون تصميم اش را براي كسب سهميه ريو گرفته بود. تصميمي كه چهار سال قبل به دليل حمايت نكردن مسئوالن 
موفق به اجراي آن نشده بود و اين بار، نمي خواست كه كوتاه بيايد. اتفاقاً اين بار حمايت خوبي هم از سوي تيروكماني ها شده 
بود. آن روز، بعد از تمرين در طول گفت وگويي كه داشتيم بارها وبارها تالش كرديم از او قولي بابت كسب سهميه بگيريم اما با 
وجود اعتماد به نفسي كه داشت، حاضر به دادن قول نشد. همانطور كه اين بار نيز قولي بابت مدال المپيك يا كسب عنواني 
خاص نداد اما قول داد كه تمام تالشش را مي كند تا در ريو، دو مرتبه پرچم ايران را با افتخار به حركت در آورد. يك مرتبه در 
روز افتتاحيه و يك مرتبه هم روزي كه اگر موفق به كسب عنوان يا مدالي شد و روي سكو رفت. اعتماد به نفس را مي توان 
در چشمان زهرا نعمتي ديد وقتي كمان به دست مي گيرد و تمام توانش را براي رها كردن تير از چله كمان مي گذارد اما حتي 
او هم با تمام اعتماد به نفسي كه دارد و تمرينات سخت و پرفشاري كه انجام مي دهد، به خوبي مي داند كه كار سختي در ريو 
دارد. هر چند كه گام اول را نيز در اوج سختي برداشت وقتي به عنوان نخستين پارالمپيكي ايران موفق به كسب سهميه 

المپيك شد. كاري كه تا پيش از او تنها 13 نفر در دنيا موفق به انجام آن شده بودند. 

دنيا حيدري
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 هيچ فك�ر كرديد اگر موفق به كس�ب 
سهميه المپيك نمي شديد،  چه مي شد؟

 بايد اين اتفاق مي افتاد، چاره ديگري هم نبود. 
خيلي تالش كرده بوديم. هم من، هم فدراسيون 
تيروكمان. فدراس��يون خيلي ت��الش كرد و 
اردوهاي خيلي خوبي در طول سال برنامه ريزي 
كرد. باوجود مشكالت، تقريباً تمام اعزام ها را 
رفتيم. بعد از اينچئون با حمايت فدراس��يون 
تيروكمان تمرين مي كردم و همه دس��ت به 
دست هم دادند كه اين اتفاق خوب بيفتد و چه 
خوب كه اين اتفاق افت��اد و نتيجه تالش هاي 
ش��بانه روزي مان را گرفتيم. ما تمام تالشمان 
را انجام داده بوديم. چه من، چه فدراس��يون و 
چه خانواده ام و اگر اين اتفاق رخ نمي داد و من 

سهميه نمي گرفتم جاي تعجب داشت. 
 از خودت�ان در المپيك چ�ه انتظاري 

داريد؟
واهلل من از خودم انتظاري ندارم اگر شما از من 
انتظاري نداشته باشيد )با خنده(. توقعات كه 
خيلي زياد است اما تير و كمان از جمله رشته هايي 
است كه نمي توان پيش بيني كرد. در المپيك 

قبل يك آقاي كره اي بود ركورد جهان را تغيير 
داد اما نتوانس��ت در جمع 16 نفر برتر جدول 
حاضر شود. مسابقه تيرو كمان يك مسابقه تك 
حذفي است و بهترين تيراندازان هم ممكن است 
خطا كنند و با كوچك ترين خطايي ممكن است 
فرصت را از دست بدهند. براي همين نمي توان 
تير و كمان را پيش بيني كرد. چراكه در المپيك 
قدرهاي دنيا از اقصي نقاط جهان مي آيند و به 
رقابت مي پردازند و تمام تالش شان را مي كنند 
كه با بهترين و خوشرنگ ترين مدال به كشورشان 
بازگردند و چه خوب بود اگر به تعداد همه مدال 
بود اما فقط سه مدال توزيع مي شود. با اين وجود 
من نااميد نيس��تم و تمام تالش��م را مي كنم و 
اميدوارم بهترين عملكردم را داشته باشم و به 

مدال فكر نكنم. 
 عملك�رد خ�وب يعن�ي چ�ه؟ يعن�ي 

قهرماني؟
 قهرماني؟ عملكرد خوب يعني يك تيراندازي 
خوب، وگرنه از لحاظ روحي كه من هميش��ه 
قهرمانم اما قول��ي نمي دهم،  تالش مي كنم اما 

قولي نمي دهم. 

 قولي نمي دهيد اما خيلي مطمئن حرف 
مي زنيد.

مطمئن حرف مي زنم چون مي دانم تمام تالشم 
را مي كنم و با تمام وجود مي جنگم و هرگز پا پس 
نمي كشم. حتي وقتي قبل از كسب سهميه آن 
اتفاقات افتاد هم با وجود آنكه برايم ناراحت كننده 

بود دست از هدفم برنداشتم. 
 اصلي تري�ن رقباي�ت در المپي�ك چه 

كساني هستند؟
در المپيك هم��ه رقيب هس��تند اما ش��ايد 
اصلي ترين رقبايم تيراندازان آس��ياي شرقي، 
 كره اي ها، چيني ها و امريكايي ها باش��ند ولي 

مي دانم كه هم خوب هستند و رقيب. 
 زهرا نعمتي عالوه بر اينكه تنها نماينده 
تيراندازي ايران در المپيك است و اولين 
پارالمپيكي ايران در المپيك،  پرچم دار 

هم است. 
خب نمي دانم چرا همه اين اتفاق ها با هم رخ داده 
تا فشارها روي من بيشتر باشد. تنها پارالمپيكي 
ايران هستم كه به المپيك مي روم، تنها نماينده 
ايران در تيرو كمان هس��تم كه اين فش��ارها را 

مضاعف مي كند و البته پرچم دار كاروان كشور 
عزيزم. بايد پرچم كشور را من حركت دهم اين 
افتخار بزرگي اس��ت. قطعاً  حس خوبي دارم كه 
جلوي كاروان،  به عنوان يك بانوي محجبه ايران 
و به نمايندگي از بانوان عزيز كشورم،  پرچم ايران 
را حركت مي دهم و اميدوارم ثابت كنم كه لياقت 
آن را داشته باشم كه پرچم كشورم را مقابل همه 
به اهتزاز در آورم و اميدوارم در ريو،  دو مرتبه موفق 
شوم پرچم ايران را باال ببرم. يك مرتبه در افتتاحيه 
المپيك و بار ديگر در روز مسابقه. اميدوارم لياقت 
پرچم داري كاروان ايران را داشته باشم و روزي 
برسد كه پرچم دار صلح و دوستي در جهان باشم. 
 با توجه به اينكه از چهار س�ال قبل به 
حضور در المپيك فكر مي كرديد،  حاال 
كه موفق شديد به اين هدف برسيد، آيا 

به المپيك بعدي هم فكر مي كنيد؟
اج��ازه بدهيد اي��ن المپيك را به س��المت 
بگذرانيم،  بعد ت��ا المپيك بع��دي هم خدا 
بزرگ است اما نياز به اس��تراحت دارم و بعد 
از يك استراحت خوب فكر مي كنم كه اصاًل 

تيروكمان را ادامه مي دهم يا نه.   

نعمتي تنها كماندار 
كاروان ايران در ريو

زهرا نعمت��ي، بانوي طالي��ي پارالمپيك 
لندن، تنها كماندار كاروان اعزامي ايران به 
لندن است؛ بانوي كمانداري كه پرچمدار 
كاروان نيز است. حضور كمانداران ايران در 
المپيك، از پكن شروع شد. بعد از حجت اهلل 
واعظي و نجمه آبتين و زهرا دهقان و ميالد 
وزيري در لندن، اين انتظار وجود داشت 
كه در ريو نيز كمانداران ايران سهم بسزايي 
در كاروان اعزامي به المپيك داشته باشند. 
اما برخالف انتظار، تنها كمانداري كه موفق 
به كسب سهميه المپيك شد،  زهرا نعمتي 
بود. بانوي كمان��دار پارالمپيكي كه بعد 
از كس��ب طالي پارالمپيك لندن، قصد 
تيرانداختن در المپيك را كرده بود. نعمتي 
در مسابقات توزيع سهميه المپيك ريو در 
بخش انفرادي بانوان با شكست حريفاني از 
ازبكستان، كره شمالي، مغولستان و ويتنام 
راهي فينال ش��د و بر اين اساس سهميه  
ايران براي حض��ور در بازي هاي المپيك 
ريو مسجل شد. او در فينال اين رقابت ها 
با كانگ اون جو كمانداري از كره شمالي 
رقابت كرد و با نتيجه 6 بر 2 شكست خورد 

و مدال نقره را بر گردن آويخت. 

كمانداران ناكام 
ص��ادق اش��رفي، امين پيرعل��ي، مجيد 
ميررحيمي و ساس��ان رضوي در بخش 
مردان و مليكا عبدالكريمي، زهرا نعمتي، 
شيوا خرمش��اهي و زهرا دهقان در ريكرو 
بانوان هش��ت نماينده ايران در مسابقات 
توزيع س��هميه المپيك در تايلند بودند 
كه به جز زهرا نعمتي ساير كمانداران در 
كس��ب س��هميه ناكام ماندند. در آستانه 
مسابقات جهاني چين و براي حضور موفق 
در مسابقات انتخابي المپيك در تركيه در 
نخستين گام اقدام كادر فني تيم ملي تغيير 
كرد و پارك ميوك وون كره اي جايگزين 
حجت اهلل واعظي ش��د، اما اين تغييرات 
نيز نتيجه نداد و در جريان مسابقات جام 
جهاني تيراندازي با كمان در آنتالياي تركيه 
پس از ناكامي كمانداران در كسب سهميه 
تيمي، مردان نيز در بخش انفرادي جواز 

حضور در المپيك را به دست نياوردند.

تاريخچه
المپيك 2008 پكن اولين تجربه كمانداران 
ايران براي حض��ور در بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش دنيا بود. دو نماينده ايران حجت اهلل 
واعظي و نجمه آبتين بودن��د كه واعظي با 
كسب 604 امتياز از 72 پرتاب تير در بين 
64 نفر شصت و سوم شد و نجمه آبتين هم با 
568 امتياز از 72 پرتاب تير خود در بين 64 
نفر در جايگاه شصتم قرار گرفت. در المپيك 
2012 لندن نوبت به مي��الد وزيري و زهرا 
دهقان رسيد. نكته جالب در خصوص اين 
دو كماندار اعزام بدون مربي آنها به المپيك 
بود؛ به طوري كه اين دو براي هم جور مربي 
نداشته را كشيدند، هنوز هم عالقه مندان 
به ورزش ياد دارند كه وزيري چگونه كمان 
دهقان را برايش تنظيم مي كرد. به هر حال 
وزيري با كسب 662 امتياز در جايگاه 32 
قرار گرفت و دهقان هم با 614 امتياز رتبه اي 

بهتر از رده 55 كسب نكرد.   
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محمدرضا سروش

با نگاهي به تاريخ ورزش جهان مشخص مي شود در ادوار 
مختلف ورزشكاراني بوده اند كه همانند پرچمدار ايران 
در مسابقات ريو 2016، با وجود معلوليت، در مسابقات 
المپيك نيز حضور يافته و افتخار آفريني كرده  اند. يكي 
از افتخارات ورزش كشورمان در مسابقات المپيك ريو 
كه چندي ديگر آغاز مي شود، اين است كه زهرا نعمتي، 
بانوي ورزشكار معلول كش�ورمان، پرچمداري كاروان 
ورزشي ايران را در اختيار خواهد داشت. خانم نعمتي كه 
ورزشكاري با عزم و اراده قوي باال است، در كنار حضور در 
پيكارهاي پارالمپيك، مي خواهد در المپيك ريو نيز بخت 
خود را براي كسب افتخار بيازمايد و شانس كسب مدال 
ايران را افزايش دهد. البته در گذشته نيز ورزشكاران 
خارجي بوده اند كه راه او را پيموده و دستاوردي هم كسب 
كرده اند. در اين فرصت سعي مي كنيم به اختصار با اين 

عده ورزشكار معلول اما صاحب افتخار آشنا شويم: 

جورج ايسير، قهرمان طاليي با پاي چوبي
اگر خانم زهرا نعمتي تا چند روز ديگر، ابتدا در المپيك و بعد 
پارالمپيك ريو 2016 ش��ركت خواهد كرد، 111 س��ال قبل 
ورزشكاري به نام »جورج ايس��ير« از امريكا حضور داشت كه 
با وجود معلوليت، در المپيك 1904 شركت كرد.  او كه در ايام 
كودكي و در حادثه تصادف قطار يكي از پاهايش را از دست داده 
بود اما با پاي پروتز، عزم و اراده اي قوي داشت. به همين دليل 
بود كه موفق شد سه مدال طال كسب كند.  ايسير كه برخي او 
را »مردي با پاي چوبي« صدا مي زدند، دو مدال نقره و يك برنز 

ديگر نيز كسب كرد. 

كارلو اورالندي، بوكسور ناشنوايي كه طال گرفت
برخالف ايسير كه پاي مصنوعي داشت، كارلو اورالندي ايتاليايي 
از نظر پا مشكلي نداشت. او در سال هاي 1920 تا 1930، حرف 
اول و آخر را در رشته بوكس كشورش مي زد.  مشكل معلوليت 
وي در واقع ناشنوايي بود. معلوليتي كه از كودكي با آن مواجه شد، 
اما مانعي براي پيشرفت نبود.  اورالندي كه بسيار مورد احترام 
مردم ورزش دوست ايتاليا بود، در مس��ابقات المپيك 1928 

شركت كرد و در سبك وزن، حتي مدال طال هم گرفت. 

دونالد گوالن، ساكت ترين ورزشكار المپيك
در رقابت ه��اي المپيك 1928 تنها ورزش��كار معلول حاضر، 
اورالندي ايتاليايي نبود. انگليسي ها هم ورزشكاري داشتند كه در 
ظاهر سالم و قادر بود در رشته قايقراني فعاليت كند.  نامش دانلد 
گوالن بود كه با وجود مشكل ناشنوايي، استعداد فراوان خود را در 
قايقراني نشان داده بود و به همين دليل عضو تيم كشورش بود.  
گوالن كه حتي نمي توانست صحبت كند، به عنوان ساكت  ترين 

ورزشكار المپيك يك مدال نقره گرفت. 

اوليور هاليسي، يك المپيكي با سابقه
اگر قرار باشد از بين ورزشكاران معلولي كه تاكنون در المپيك ها 
شركت و سابقه زيادي كسب كردند، يكي را نام ببريم، بايد به 
سراغ اوليور هاليسي اهل مجارستان برويم.  همان ورزشكاري 
كه در مسابقات 1928، 1932 و 1936 شركت كرد. هاليسي 
در واقع يك قهرمان خوش فرم واترپلو بود. بازيكني كه در زمان 
كودكي به خاطر تصادف با اتومبيل، بخشي از پايش را از دست 
داد.  اما به خاطر آنكه خانواده ورزش دوستي داشت، مورد حمايت 
قرارگرفت و آنقدر در ورزش پيش��رفت كرد كه در س��ه دوره 
المپيك حضور يافت.  وي در مسابقات 1928 با تيم كشورش 
مدال نقره گرفت. بعد در بازي هاي 1932 و 1936 مدال طال را 

برگردن خود ديد. 

به بهانه حضور زهرا نعمتي، ملي پوش پارالمپيكي ايران در ريو 

 ورزشكاران معلولي كه در المپيك ها افتخارآفرين شدند

كارلويي تاكاش، يك مجاري پرافتخار
مجارها البته يك قهرمان پرس��ابقه ديگر 
هم در عرصه المپيك ها داش��تند. كارلوي 
تاكاش، ورزشكاري بود كه در باالترين سطح 
تيراندازي در زمان خ��ود فعاليت مي كرد.  
او در رقابت ه��اي س��ال  1948، 1952 و 
1956 ش��ركت كرد. البته از همان ابتداي 
حضور، همه چيز برايش خوب و خوش پيش 
نرفت.  به عنوان مثال مي خواس��ت ابتدا در 
رقابت هاي سال  1936 ش��ركت كند، اما با 
يكسري مشكالت خروجي مواجه شد.  بعد 
پيكارهاي سال 1940 را هدف گذاري كرد 
كه حين تمرينات دست راست خود را كاماًل 
مصدوم شده ديد و حتي از اين ناحيه دچار 
معلوليت ش��د.  اين مشكالت سبب نشد تا 
او از ادام��ه تالش و فعالي��ت بازماند. آنقدر 
كوش��يد تا اينكه المپيك 1948 را تجربه 
كرد.  در همين سال در ماده 25 متر سرعتي 
با تپانچه، صاحب مدال طال شد و بعد در دو 
دوره ديگر، يعني سال هاي 1952 و 1956 

نيز شركت كرد. 

ليس هارتل، ورزشكاري از دانمارك
در تاري��خ ورزش دانم��ارك ي��ك قهرم��ان 
اسب سواري زن توانمند بوده كه با وجود مشكل 
معلوليت، در المپيك ها شركت كرده است.  اين 
ورزشكار ارزشمند »ليس هارتل« نام داشت كه 
در دوره هاي 1952 و 1956 شركت كرد كه در 

هر دو بار در رشته درساژ مدال نقره گرفت. 

 
 كونولي، مرد پرتاب چكش ها

در تاريخ المپيك ها ورزشكاري معلول از امريكا 
حضور داش��ت كه مرد پرت��اب چكش ها نام 
گرفته است.  اين چهره »هارولد وي كونولي« 
نام داش��ت كه در چهار دوره )1956، 1960، 
1964 و 1968( شركت كرد.  وي كه از ناحيه 
بازو دچار معلوليت بود، با تمرين و تالش بسيار 
حضور يافت. البته از نظر افتخار آفريني تنها در 

سال 1960 در رده هشتم جاي گرفت. 

ايدكو ريژيتو، قدرتمند در شمشيربازي
در مس��ابقات المپيك 1960، 1964، 1968، 
1972 و 1976 مجارستان يك نماينده معلول 
زن داشت كه نامش ايديكو ريژيتو بود.  قهرماني 
كه از كودكي به ورزش شمشيربازي عالقه وافري 
داشت و با وجود مشكل ناشنوايي، از استعداد 
زيادي نيز برخ��وردار بود.  وي ب��ه عنوان يك 
ورزشكار پرسابقه در بازي ها، صاحب دو مدال 
طال و برنز شد و جالب اينكه از پنج مدالي كه تيم 
كشورش در شمشيربازي در پنج دوره حضورش 

گرفت، در واقع تقريباً نيمي از آن وي بود. 

فلوت، ورزشكاري تحصيلكرده
در مسابقات المپيك 1984 يكي از نمايندگان 
امريكا در رش��ته ش��نا، جفري فلوت، جوان 
تحصيلكرده رش��ته حقوق بود.  شناگري كه 
از گوش راست 90 درصد و از گوش چپ 65 
درصد ناشنوايي داشت. وي در ماده 4 در 200 

متر شناي آزاد صاحب مدال طال شد.  

فايرهال، پرتحرك روي ويلچر
در مسابقات تير و كمان المپيك و پارالمپيك 
1984 قهرمان زني حضور يافت كه مشكل 
معلوليت داشت و از كشور نيوزيلند در اقيانوسيه 
مي آمد.  نامش»نيرولي فايرهال« بود و به خاطر 
معلوليت پا، روي ويلچر مي نشست، اما بسيار 
پرتحرك و دنبال موفقيت ب��ود.  فايرهال در 
رقابت هاي پارالمپيك سال 1980 و المپيك 
1984 ش��ركت كرد، اما در نهايت در كسب 

مدال، به آنچه مي خواست نرسيد. 

وتن بورگ، مطرح كننده نام بلژيك
بلژيكي ها باور دارند در تاريخ ورزش كشورشان 
قهرمانان بنام و متعصب زيادي تاكنون داشته اند 
كه يكي از آنها سونيا وتن بورگ بوده است.  خانم 
ورزشكاري كه با وجود معلوليت پا، تالش فراواني 
كرد هميشه صاحب افتخار باشد و نام بلژيك را 
در عرصه بين المللي مطرح كند.  وي در دو دوره 
پارالمپيك 1984 و 1988 حضور يافت و صاحب 
مدال شد. وتن بورگ كه قهرمان تيراندازي بود، 
در مسابقات المپيك بارسلونا نيز حضور يافت و 
در تپانچه بادي زنان، در رشته 10 متر با كسب 

مقام سي و هفتم به كار خود پايان داد. 

پائولو فانتاتو، موفق در پارالمپيك ها
پائولو فانتاتو، ورزشكار زن ايتاليا كه با مشكل 
معلوليت مواجه بوده، در رشته تير و كمان از 
جمله قهرماناني است كه هم در پارالمپيك 
و هم در المپيك ها ش��ركت كرده است.  وي 

اگر خانم زهرا نعمتي 
تا چند روز ديگر، 

ابتدا در المپيك و بعد 
پارالمپيك ريو 2016 

شركت خواهد كرد، 111 
سال قبل ورزشكاري 
به نام »جورج ايسير« 

از امريكا حضور داشت 
كه با وجود معلوليت، 

در المپيك 1904 
شركت كرد و 3 مدال 

طال كسب كرد
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پوالدمردان پراميدتر از گذشته

از زمان تولد با مش��كل فلجي مواجه بود. با اين 
حال در ورزش موفق عمل كرد. به خصوص در 
رقابت هاي پارالمپيك سال هاي 1988 تا 2004 
حضور مفيد داش��ت و در المپي��ك 1996 نيز 
شركت كرد.  وي البته اولين ورزشكاري است كه 
در رقابت هاي المپيك و پارالمپيكي كه در يك 
سال انجام گرفته، ش��ركت كرده است )1996 
آتالنتا.(  در مسابقات آتالنتا در المپيك رتبه 54 
را كسب كرد، اما در پارالمپيك صاحب مدال برنز 
شد.  فانتاتو در مجموع در پنج دوره پارالمپيك 

صاحب هشت مدال شد. 

پاركين، صاحب مدال از المپيك 4002
نماينده ناش��نواي آفريقاي جنوبي در ش��نا 
صاحب م��دال نق��ره 200 متر كرال س��ينه 

المپيك 2004 آتن شد. 
  

مارال رون يان، دونده كم بينا از امريكا
ورزشكار دونده كم بيناي امريكا، در مسابقات 
پارالمپي��ك 1992 و 1996 حض��ور ياف��ت.  
همينطور در المپيك 2000 و 2004 حاضر بود. 
در پيكارهاي سال 2000 سيدني وي در ماده 

1500 متر صاحب رده هشتم شد. 

بارتوليلو، ناشنوايي در المپيك 4002
اين قهرمان استراليايي مشكل ناشنوايي داشت 
و در رشته شمشيربازي در رقابت هاي المپيك 

2004 آتن شركت كرد. 

دوتوا، شناگري از آفريقاي جنوبي
اين زن ورزش��كار اهل آفريقاي جنوبي زماني 

كه 17 ساله بود، در حادثه تصادف رانندگي از 
ناحيه پا معلول شد. با اين حال دست از رشته 
ورزش��ي مورد عالقه اش يعني شنا برنداشت و 
در المپيك 2008 در كرال شانزدهم شد.  وي در 
مسابقات المپيك و پارالمپيك همان سال افتخار 
پرچمداري كاروان ورزشي كشورش را داشت. 

 
ناتاليا پارتيكا، شركت كننده اي همزمان

اين قهرمان زن رشته پينگ پنگ از لهستان 
كه دس��ت راس��ت خود را زمان تولد به طور 
كامل در اختيار نداشت، يكي از دو ورزشكاري 
بود كه در سال 2008 هم در المپيك و هم در 

پارالمپيك شركت كرد. 

ايم دونگ هيون، كره اي طاليي
اين قهرمان تقريباً كم بيناي كره جنوبي در رشته 
تير و كمان فعاليت داشت. وي در المپيك 2004 
و 2008 صاحب مدال طال شد. از المپيك 2012 

نيز مدال برنز گرفت. 
 

اسميت، واليباليستي معلول در المپيك
ديويد اسميت، عضو تيم ملي واليبال امريكا 
در المپيك 2012 لندن ب��ود. او از زمان تولد 

ناشنوا بود. 

كريس كول ويل، كم شنواي 2 المپيك
وي ك��ه چي��زي ح��دود 65 درص��د ق��درت 
شنوايي اش را از دست داده بوده، در تيم شيرجه 
امريكا عضو بوده و در پيكارهاي المپيك 2008 

و 2012 شركت داشت. 

پيسترويوس، دونده آفريقاي جنوبي
اين دونده معل��ول آفريقاي جنوبي كه از ناحيه 
هر دو پا مشكل داشت، در مسابقات المپيك و 
پارالمپيك 2012 شركت كرد كه اوج توانمندي  
او در رقابت ه��اي 400 مت��ر و 4 در 400 متر 

المپيك ديده شد. 

مليسا تاپر استراليا همانند زهرا نعمتي
در مس��ابقات المپيك ريو دوژانيرو مليسا تاپر، 
قهرمان تنيس بانوان استراليا كه از ناحيه بازو 
دچار معلوليت است، همانند خانم زهرا نعمتي 
حضور خواهد داشت. او در رشته تنيس هم در 
المپيك و هم پارالمپيك مي خواهد بدرخشد و 

كسب افتخار كند.   

در مسابقات المپيك ريو 
مليسا تاپر، قهرمان تنيس 
بانوان استراليا كه از ناحيه 
بازو دچار معلوليت است، 
همانند خانم زهرا نعمتي 

حضور خواهد داشت. او در 
رشته تنيس هم در المپيك 
و هم پارالمپيك مي خواهد 

بدرخشد

تيم ملي وزنه برداري كش��ورمان به عنوان يكي از س��ه رشته اصلي و 
مدال آور كاروان ايران در حالي راهي ريو 2016 مي ش��ود كه اين بار 
تيم پنج نف��ره پوالدمردان با ش��رايطي متفاوت اما بس��يار پر اميد تر 
از ادوار گذش��ته در آوردگاه ب��زرگ المپيك پا مي گ��ذارد. تيم ملي 
وزنه برداري كشورمان گرچه نسبت به المپيك 2012 لندن كه يكي 
از پرافتخارترين ادوار حضورش بود يك ملي پوش و سهميه كم دارد 
اما در تمامي دسته ها به ويژه 85، 94 و فوق سنگين شانس مدال طال 
و حتي ركورد شكني را دارد. در دسته 85 كيلوگرم كيانوش رستمي، 
وزنه بردار با اخالق كرمانش��اهي، يك��ي از با تجربه تري��ن نمايندگان 
كش��ورمان را داريم كه با تمام حواش��ي پيرامونش ب��ه دليل فعاليت 
انفرادي و تمرين بدون مربي توانس��ته به شرايط ايده آلي از آمادگي و 
ركوردي برس��د. وي كه تجربه حضور و مدال  آوري در المپيك را دارد 
در جام نامجو توانست ركورد دوضرب و مجموع جهان را ارتقا بخشيده 
و به نام خود ثبت كند. در غياب وزنه ب��ردار روس كه به تازگي محروم 
ش��ده مي رود تا ضمن كس��ب مدال طالي المپيك نيم نگاهي نيز به 

ركورد شكني داشته باشد. 
س��هراب مرادي وزنه ب��ردار اصفهاني كش��ورمان بعد از پاي��ان دوران 

محروميتش اكنون به بخت اول وزنه برداري براي 
كس��ب مدال طال تبديل ش��ده اس��ت. وي كه در 
مس��ابقات جهاني 2015 هيوس��تون و در جايگاه 
تماشاگران با حسرت شاهد توزيع مدال هاي دسته 
94 كيلوگرم بين حريفانش بود، آنهايي كه به هيچ 
وجه توان رقابت با او را نداش��تند، اين بار عزم خود 
را جزم كرده تا حقش را از پوالد س��رد و اين رشته 
بگيرد. سهراب نيز تجربه حضور در المپيك را دارد، 
اما تجربه اي تلخ. وي در المپي��ك 2012 به دليل 
شرايط روحي و استرس فراوان نتوانست عملكرد 
خوبي داشته باش��د اما حاال با درس هايي كه طي 
چهار س��ال گذش��ته از دنياي وزنه برداري گرفته 
راهي ريو مي شود تا جا پاي بزرگاني همچون ايلين 
ايليا قزاق و كوروش باقري به عن��وان ركوردداران 
المپيك بگذارد. وي به تازگ��ي در اردوي كالچاي 
وزنه 234 كيلوگرمي، يعني يك كيلوگرم بيشتر از 
ركورد جهان را مهار كرد تا آمادگي خود را پيش از 
اعزام به ريو به رخ حريفان بكشد. سهراب نيز همانند 
كيانوش رستمي بعد از مسجل شدن مدال طاليش 

قصد دارد نسبت به ركوردشكني اقدام كند. 
در دسته فوق سنگين نيز ش��رايط خاصي حاكم 
اس��ت. در حالي تم��ام نگاه ها به بهداد س��ليمي 

قوي ترين مرد المپيك است كه وي به تازگي از بند مصدوميت رهايي 
يافته و با غيرتي مثال زدني توانسته به ركوردهاي خوبي به خصوص 
در يكضرب دست يابد. بهداد براي رسيدن به مدال خوشرنگ المپيك 
و در غياب لوچف و روسالن آلبگوف وزنه برداران دوپينگي روس ها و 
تاالخادزه جوان گرجستاني را پيش رو دارد و اين در حاليست كه هيچ 
كدام از حريفان در يكضرب تصور رقابت با يل ايران را نخواهند داشت. 
بهداد مي رود تا در يكضرب ضمن ركورد شكني فاصله ركوردي خوبي 
را با رقبا ايجاد كند و با استفاده از همين توانايي بتواند فاصله احتمالي 
دوضرب ) به دليل شرايط فيزيكي ناشي از عمل زانو( را جبران كرده 
و مدال مجموع را نيز به خود اختصاص ده��د. عالقه مندان به ورزش 
همواره از بهداد انتظار كسب مدال طال و ركورد شكني دارند اما اين در 
حاليست كه بعد از آن مصدوميت شديد و نابهنگام كسي تصور حضور 
مجدد اين قهرم��ان بااخالق در المپيك را هم نداش��ت. بهداد با اراده 
پوالدينش به همراه تيم پزش��كي اتفاقي را رقم زد كه معادالت تمام 
كارشناسان را به هم ريخت. وي تمرينات اصلي خود را از فروردين ماه 
و در حالي آغاز كرد كه نمي توانست به زانوي جراحي شده خود فشاري 
وارد كند، اما با انگيزه كس��ب مدال طال و شادي هوادارانش در عرض 
چهار ماه به شرايطي رسيده كه باز هم مي توانيم 
به موفقيتش در بزرگ ترين آوردگاه ورزشي دنيا 

اميدوار باشيم. 
علي هاشمي و محمد رضا براري هم دو وزنه بردار 
ديگر حاضر در تيم هس��تند كه به تازگي و با نظر 
كميته فني فدراس��يون دوبنده دسته هاي 94 و 
105 كيلوگرم تي��م ملي را براي حض��ور در اين 
دوره از بازي ها بر تن كردند. هر دو جوان و با انگيزه 
هستند با اين تفاوت كه براري از تجربه بيشتري 
برخوردار است و مي تواند با تكرار ركوردهاي خوبي 
كه اين روزها در اردو به ثبت مي رساند نيم نگاهي 
به سكوي المپيك داشته باشد. علي هاشمي نيز 
به رغم جواني و حضور يكي دو س��اله اش در تيم 
ملي بزرگساالن ثابت كرده وزنه برداري جنگجو 
و مصمم است كه هيچ بعيد نيست برنامه ويژه اي 
براي سورپرايز كردن سجاد انوشيرواني به عنوان 
سرمربي تيم ملي داشته باشد. در كل از اين تيم 
مي توان توقع كس��ب حداقل س��ه مدال همانند 
المپيك 2012 لندن را داشته باشيم؛ سه مدالي 
كه مي تواند همانند 2000 س��يدني دو مدالش 
طال باش��د. به اميد موفقيت پوالدمردان ايران در 

آوردگاه ريو 2016.  

محمود عبداللهي

عالقه مندان به ورزش 
همواره از بهداد انتظار 

كسب مدال طال و 
ركورد شكني دارند 

اما اين در حاليست كه 
بعد از آن مصدوميت 

شديد و نابهنگام كسي 
تصور حضور مجدد 

اين قهرمان بااخالق 
در المپيك را هم 

نداشت. بهداد با اراده 
پوالدينش به همراه 
تيم پزشكي اتفاقي 

را رقم زد كه معادالت 
تمام كارشناسان را به 

هم ريخت
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وزنه برداري

ايران در المپيك برزيل

روزهاي پاياني تمرينات اس�ت و المپيك نزديك، 
بهداد سليمي بعد از آن مصدوميت وحشتناك در 

آستانه آغاز بازي هاي ريو چه شرايطي دارد؟
وضعيت خوبي دارم و شرايط نسبتاً خوبي است و حاال بايد 

ببينيم چه اتفاقي مي افتد. 
بعد از آن مصدوميت چند ماهي است تمريناتت را 
آغاز كرده اي، از تمريناتي كه در اين مدت داشته اي 

راضي هستي؟
راضي كننده است و ش��رايط بدني بدي ندارم. پس از پايان 
دوران نقاهت، تالش زيادي كرده ام تا بتوانم به آن آمادگي كه 

مد نظرم است براي المپيك برسم. 
 با آقاي انوشيرواني صحبت مي كرديم، اشاره كرد 
كه بهداد در حالي كه خيلي ها تصور نمي كردند به 
المپيك برسد، به اين مسابقات رسيده، در اين باره 

صحبت مي كني؟
خدا را ش��كر هم خودم تالش كردم كه به المپيك برسم و 
هم كادر قوي پشتم بود و هم خدا كمكم كرد كه اين اتفاق 
بيفتد. خوشحالم كه اين فرصت دوباره به من رسيد كه بتوانم 
در المپيك وزنه بزنم و با توجه به س��ختي هايي كه در اين 
مدت كشيده ام، نمي خواهم اين فرصت را از دست بدهم و 
مي خواهم با بهترين نتيجه با توجه به تالشي كه كرده ام از 

المپيك برگردم. 
مي شود گفت كه روزهاي مصدوميتت سخت ترين 

روزهاي دوران ورزشي ات بود؟
بله، واقعاً روزهاي سختي بود. كارهاي بازتواني بعد از عمل 
جراحي خيلي س��خت اس��ت، كس��اني كه عمل جراحي 

مردم از من انتظار بااليي ندارند!
گفت و گو با بهداد سليمي كه با وجود مصدوميت سختش آماده حضور در المپيك ريو شده است

 توان كسب 3 مدال را 
در ريو داريم

تيم مل��ي وزنه ب��رداري با نف��رات قابل 
اتكايي راهي ريو مي ش��ود. بيش از يك 
س��ال،  يك س��ال و نيم براي آنكه اين 
نفرات به فرم ايده آل برسند تالش شده. 
هر پن��ج وزنه برداري كه قرار اس��ت در 
المپيك براي اي��ران روي تخته بروند، 
جزو بهترين ها هس��تند و همه شانس 
كسب مدال و رفتن روي سكو را دارند. 
اما اينطور نيس��ت كه بگوييم پنج مدال 
از المپيك كس��ب خواهيم كرد. كسب 
پنج مدال كار آساني نيست. بدون شك 
تمامي وزنه برداران حاض��ر در المپيك 
نيز با هدف كس��ب مدال و سكو در اين 
رقابت ها شركت مي كند و براي رسيدن 
به آن نيز برنامه ريزي و تالش كرده اند. 
ام��ا مي توانيم بگوييم ك��ه وزنه برداران 
المپيكي ايران توان كس��ب سه مدال را 
دارند. كيانوش رستمي، يكي از مدعيان 
اصل��ي قهرماني در وزن خود اس��ت كه 
چندي پيش نيز ركورد مجموع دو ضرب 
را زد. ام��ا كار او براي كس��ب قهرماني 
س��اده هم نيس��ت و رقباي سرسختي 
از چين و روس��يه دارد و رقابت در وزن 
85 كيلوگرم بسيار نزديك است. در 94 
كيلو سهراب مرادي در بهترين شرايط 
خود ق��رار دارد. اگر چه رقابت س��ختي 
هم با وزنه بردار بالروس كه س��ال قبل 
با زدن وزنه 230 كيلو گرم قهرمان شد 
دارد اما از لحاظ روحي ش��رايط خيلي 
خوبي دارد و علي هاش��مي ه��م آنقدر 
ركوردهاي خوبي زده كه توانس��ته نظر 
مثبت كميته فني را ب��راي رفتن به ريو 
جلب كند. البته نمي ت��وان روي مدال 
هاشمي خيلي حساب كرد با اين وجود 
او از وزنه برداران خوبي است كه مي تواند 
وزنه هاي خوبي براي ايران بزند. در 105 
كيلو هم براري با توجه به شرايط سني 
ك��ه دارد نمي توان��د در المپيك بعدي 
در تركيب تيم ملي باش��د و بايد در اين 
المپيك تم��ام تالش خ��ود را بكند. در 
يك ضرب وضعي��ت او خيلي بهتر از دو 
ضرب است. هر چند كه در اين وزن ايليا 
ايلن به دليل دوپين��گ حضور ندارد اما 
وزن 105كيلوگرم وزن ش��لوغي است 
با مدعياني سرس��خت كه كسب عنوان 
و مدال را س��خت مي كند. سليمي يكي 
ديگر از شانس هاي تيم ملي وزنه برداري 
ايران در ريو است كه بايد براي رسيدن به 
مدال،  حريفان روس و گرجستاني خود 
را از س��د راه بردارد. حريفاني كه مدعي 
طال هس��تند اما ش��رايط بهداد هم اين 
روزها خوب است و مي تواند بار ديگر در 
المپيك براي ايران افتخار آفريني كند. 
در كل تمام نفرات تيم ملي وزنه برداران 
مدعي و حريفاني قدر هستند كه شانس 
مدال و عنوان را دارند اما نبايد از حريفان 
غافل شد و آنها را دست كم گرفت. با اين 
وجود تيم ملي وزنه برداري توان كسب 

سه مدال در ريو را دارد.      

 محمدحسين برخواه
پيشكشوت وزنه برداري

داش��ته اند، مي دانند كه دوره پس از آن چقدر 
پر درد و پرفشار است و واقعاً روزهاي پرفشاري 

را تجربه كردم. 
و حاال بعد از آن مصدوميت و در آستانه 
المپي�ك ري�و، ب�ه آمادگ�ي مد نظرت 

رسيده اي؟
به 90 درصد ركوردهايم رسيده ام و اميدوارم در 
روزهاي باقي مانده تا المپيك به آمادگي كامل 
برسم و در ريو در شرايطي روي تخته بروم كه 
بتوانم انتظاري كه از من هست را برآورده كنم. 

و مردم به كمتر از طال از بهداد س�ليمي 
رضايت نمي دهند. 

حداكثر تالش��م را مي كنم كه بهترين نتيجه 
را بگيرم. اگر ش��رايط خوب پيش برود و بتوانم 
طالي لندن را تكرار كنم براي خودم ريو بهترين 

و خاطره  انگيزترين المپيك مي شود. 
اين انتظارات باال، بهداد سليمي را نگران 
نمي كند؟ با وجود آن مصدوميت به هر 

حال انتظارها از تو باالست. 
انتظارات از من با توجه به مصدوميت پايين تر 
است. با عملكرد خوبي كه كيانوش رستمي و 
سهراب مرادي داشته اند، انتظارات از من كمتر 
است، به همين خاطر دارم راحت كار مي كنم تا 

آماده المپيك شوم. 
در مصاحب�ه ب�ا يك�ي از ش�بكه هاي 
تلويزيون�ي خارج�ي گفت�ه بوديد كه 

ريو آخرين المپيكي اس�ت كه ش�ركت 
مي كنيد، در اين رابطه بيش�تر صحبت 

مي كنيد؟
منظورم كلي بود، معتقدم باي��د طوري در هر 
مسابقه اي به خصوص الميپيك به ميدان برويم 
كه فكر كنيم آخرين المپيك است و اين طور 
نبايد باشد كه بگوييم اگر اين مسابقه نشد مسابقه 
بعدي، در حالي كه چهار سال تالش كرده ايم و 
وقت گذاشته ايم، به همين خاطر من هميشه 
فكر مي كنم مسابقه اي كه در آن شركت مي كنم، 
آخرين مسابقه است و همه تمام توان و انرژي ام را 

براي كسب بهترين نتيجه مي گذارم. 
و بهداد س�ليمي عنوان قوي ترين مرد 
جه�ان را در برزي�ل از روس ه�ا پ�س 

مي گيرد؟
تمام هدف من است كه بهترين نتيجه را در ريو 
بگيرم و قطعاً به اين فكر مي كنم كه بتوانم دوباره 
عنوان قوي ترين مرد جهان را به ايران برگردانم. 
با وجود محروميت لوچف روس، رقيبان 
سرسختي در اين مسير خواهي داشت. 
قطعاً كار آساني نخواهد بود، وزنه بردار روس كه 
2013 و 2014 قهرمان جهان ش��د، وزنه بردار 
گرجس��تان هم س��ال 2015 قهرمان شد، از 
جدي ترين رقيبان��م در ريو خواهن��د بود كه 
اميدوارم بتوانم آنها را پشت سر بگذارم و دست 

پر به ايران برگردم.   

پنجم آبان 94 ش�ايد تلخ ترين روز دوران ورزشي بهداد س�ليمي بود. پس از نايب 
قهرماني در ازبكستان و از دست رفتن عنوان قوي ترين مرد جهان، او براي مسابقات 
جهاني امريكا و پس گرفتن اين عنوان و خط و نش�ان براي رقبايش براي المپيك 
ريو آماده مي ش�د اما آن روز در حالي كه با آمادگي بس�يار خوبي تمرينات خود را 
دنبال مي كرد، در حركت دوضرب و پس از درخواست مجوز قرار گرفتن پشت وزنه 
262كيلوگرمي از سرمربي تيم ملي وزنه برداري، زماني كه اين وزنه سنگين را با قدرت 
روي سينه خود كشيد و مهار كرد، هنگام قيچي زدن براي تكميل حركت دوضربش، 

زانويش پيچ خورد تا س�نگيني وزنه 262كيلويي زانوي بهداد را با آسيب ديدگي 
شديدي مواجه و بخت نخست طاليي ش�دن كاروان وزنه برداري ايران در جهاني 
امريكا را با مصدوميت غيرمنتظره و جدي مواجه كند؛ مصدوميتي كه او را ماه ها از 
ميادين ورزشي دور كرد و عالوه بر غيبتش در وزنه برداري قهرماني جهان در امريكا، 
حضورش در المپيك ريو هم در هاله اي از ابهام قرار گرفت. قهرمان المپيك لندن با 
پشت سر گذاشتن روزهاي سخت مصدوميتش، آماده حضور در المپيك شده است. 
هر چند مي گويد با توجه به آسيب ديدگي اش نبايد انتظارات از او باال باشد اما مي گويد 
تكرار طالي لندن در ريو، المپيك 2016 را به خاطره انگيزترين اتفاق زندگي اش تبديل 
خواهد كرد. سليمي در روزهاي پاياني آماده سازي براي المپيك و بعد از يك تمرين 

سخت در سالن وزنه برداري مجموعه آزادي به سؤاالتمان پاسخ داد.  

سعيد احمديان

 وزنه بردار روس 
كه 2013 و 2014 

قهرمان جهان 
شد، وزنه بردار 
گرجستان هم 

سال 2015 قهرمان 
شد، از جدي ترين 

رقيبانم در ريو 
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وزنه برداري

ايران در المپيك برزيل

آقاي انوشيرواني، المپيك نزديك است، 
ركورده�ا و مي�زان آمادگي ملي پوش�ان 

برايتان راضي كننده است؟
ب��ا توج��ه ب��ه تمرين��ات، ركوردگي��ري و 
استراتژي هايي كه در چند ماه گذاشته داشته ايم، 
س��عي كرده ايم خطاها و اشتباهات به حداقل 
برس��د. بچه ها در ركوردها روند رو به رشدي را 
داشته اند و اميدواريم اين روند تا الميپك بدون 
آسيب ديدگي ادامه داش��ته باشد و تيم با تمام 

قدرت در مسابقات ريو روي تخته برود. 
 انتظار از وزنه برداري باالس�ت و همه از 
شما مدال هاي رنگارنگ مي خواهند، اين 

كارتان را سخت تر نمي كند؟
ورزش وزنه برداري ركوردي است و استرس هم 
دارد و اولين فشار و استرس تمركز روي رقباست 
و بايد اول آنها را شكست دهيم تا بتوانيم انتظارات 
را برآورده كنيم. مردم ايران و مسئوالن انتظار 
ويژه اي از وزنه برداري دارند و اين كامالً طبيعي و 
بحق است. وزنه برداري هميشه در المپيك حرفي 
براي گفتن داشته اس��ت و اين المپيك هم اگر 
خوش شانس باشيم، المپيك خوبي خواهد بود و 

مي توانيم كارهاي بزرگي انجام دهيم. 
المپيك قبلي يك ط�ال، دو نقره و يك 
برنز گرفتيم، در ريو اين كارنامه پربارتر 
خواهد ش�د ت�ا حداق�ل بتوانيم نتيجه 

لندن را تكرار كنيم؟
وزنه برداري ه��زار و يك اتفاق خ��وب و بد در 
كنارش هست و ما سعي مي كنيم تيم در يك 
شرايط ايده آل به مسابقات اعزام شود. بتوانيم 
هدفمان را به سرانجام برسانيم و حتي نيم نگاهي 

به اين داريم كه بتوانيم شگفتي ساز بشويم. 
برخ�ي ب�راي وزنه ب�رداري حتي س�ه 
طال هم كنار گذاش�ته اند؛ نتيجه اي كه 
مي تواند بهترين عملك�رد وزنه برداري 

در ادوار المپيك باشد. 
پنج سهميه داريم و با پنج وزنه بردار به ريو مي رويم. 
خيلي ها حرف از س��ه مدال ط��ال مي زنند و اين 
انتظارات را باال مي برد. گرفتن طال در المپيك كار 
ساده اي نيست و جنگ، جنگ كيلوهاست و يك 
وزنه بردار وقتي يك وزن��ه را مي اندازد كلي عقب 

مي افتد و جبران كردن سخت مي شود. با اين حال 
ما همه شرايط را در نظر مي گيريم تا يك تيم خوب 
به المپيك اعزام كني��م و بتوانيم آنطور كه مردم 

انتظار دارند، انتظاراتشان را برآورده كنيم. 
در يك�ي از آخرين اردوه�اي تيم براي 
المپيك در كالچاي، ركوردگيري ش�د 
اما به نظر مي رس�د برخي از ملي پوشان 
نتوانسته اند انتظاراتتان را برآورده كنند 
و به همين خاطر هم در مصاحبه اي عنوان 
كرديد كه اين ركوردگيري راضي كننده 

نبود. اين نگرانتان نمي كند؟
هدف از ركوردگيري آزمون و خطاها براي المپيك 
بود و مي خواستيم وزنه برداران را محك بزنيم كه تا 
چه حدي مي توانيم به استقبال كيلوهاي سنگين تر 
برويم. به جز علي هاشمي كه آسيب ديدگي برايش 
رخ داد، مي توانس��تيم به تمام اهدافم��ان از اين 
ركوردگيري برس��يم. تمام بچه ها ب��ا باالي 95 
درصد ركوردهايشان را ش��روع كردند و همه در 
حركت هاي اول موفق بودند و اين دستاورد بزرگي 
براي تيم بود و مش��خص كرد در المپيك با چه 

وضعيتي قرار است به جنگ رقبا با وزنه ها برويم. 
پ�س از بازگش�ت از اردوي كالچاي، در 
تهران به تمريناتتان براي المپيك ادامه 

داديد، وضعيت بهتر شده است؟
در تهران ارتفاع آمده باالتر و بدن ها س��بك و 
شرجي بودن هوا كمتر ش��ده است. با توجه به 
اردوها و تمريناتي كه داشته ايم، اين روند رو به 
رشد در تهران ادامه پيدا مي كند تا تيم در بهترين 

شرايط در ريو حاضر شود. 
به نظر مي رس�د يك�ي از با انگيزه ترين 
وزنه ب�رداران حاض�ر در اردو س�هراب 
م�رادي در دس�ته 94 كيلوگرم باش�د، 
خيلي ها روي مدال او در المپيك حساب 
كرده اند، شرايطش را چطور مي بينيد، به 
خصوص اينكه بعد از ماجراي محروميت 
و بازنشس�تگي اي كه ب�راي او رخ داد، 

انگيزه بااليي براي ريو دارد. 
قطعا همين طور است. سهراب مرادي از خيلي  
سال ها قبل از پديده هاي وزنه برداري جهان بوده و 
با توجه به شرايطي كه برايش پيش آمد نتوانست 

به حق خودش برسد. به همين خاطر تمام عزم خودش 
را جزم كرده كه بتواند در اين المپيك به اين مهم دست 
پيدا كند. شرايط سهراب فرق مي كرد، از روز اولي كه در 
اردو بود در اوج بود و حفظ اين وضعيت سخت بود اما 
توانست شرايطش را حفظ كند و اميدواريم بتواند در ريو 

به چيزي كه حقش هست برسد. 
و بهداد س�ليمي هم بع�د از يك مصدوميت 
ش�ديد، دوباره برگش�ت و آم�اده حضور در 

المپيك شده است. 
در حالي كه خيلي ها فكر نمي كردن��د بهداد بعد آن 
مصدوميت سخت بتواند به المپيك برسد اما برگشت و 
نشان داد اراده بااليي دارد. بهداد خوب تمرين مي كند، 
بيشتر از سه ماه نيست كه تمرين مي كند اما روحيه اي 
مثال زدني داردكه به خود ما هم در تيم انگيزه و انرژي 
مي دهد. شرايطش طوري است كه اميدوار شده ايم كه 
بهداد بتواند در دفاع از عنوان قهرماني اش كه در لندن 

به دست آورد، موفق باشد. 
يعني اميدواريد عنوان قوي ترين مرد جهان را 

از روس ها پس بگيريم؟
قطعاً به اين فكر مي كنيم. دنيا از ايران انتظار دارد در 
وزن هاي فوق سنگين كارهاي بزرگي انجام دهد. ما هم 
همين هدف را داريم و به اين فكر مي كنيم و مي دانيم 
كه در المپيك، رقابت هاي دسته 105+ حساسيت هاي 
ويژه خودش را دارد. البته فكر مي كنم سليمي بعد آن 
مصدوميت، همين كه به المپيك رسيده و در تركيب 
قرار گرفته كار بسيار بزرگي انجام داده و حتي اگر در 
برزيل اتفاقي بيفتد، چيزي از شايستگي هاي بهداد كم 
نمي شود، چون واقعاً نشان داده كه چقدر براي اعتالي 

نام ايران تعصب دارد و تالش مي كند. 
در مجموع وضعيت تيم با توجه به ركوردهايي 
كه در تمرينات قبل از المپيك به ثبت رسيد، 

را چطور ارزيابي مي كنيد؟
ما تيمي به المپي��ك مي بريم كه ركوردهايش��ان به 
ركوردهاي جهاني نزديك باشد و تيمي يك دست را 
روانه مسابقات كنيم. همه بچه ها براي رسيدن به آمادگي 
از جان مايه گذاشته اند، هر چند بعضي از بچه ها با توجه 
به آسيب ديدگي اي كه داشتند نتوانستند به ركوردهاي 
باال برسند اما فكر مي كنم تيم ايران، تيم قدرتمندي 
است و همه بچه ها توانايي اين را دارند روي سكو بروند. 

اميدوار كنن�ده صحب�ت مي كني�د و به نظر 

مي رسد مي توانيم اميدوار باشيم بعد از افتي 
كه وزنه برداري بعد از المپيك لندن داشت، در 
ريو ناكامي ها مسابقات جهاني جبران كند. چرا 

وزنه برداري بعد از المپيك لندن افت كرد؟
افت وزنه برداري بعد از لندن به فراموشي پشتوانه سازي 
و اهميت دادن به رده هاي پايه برمي گردد. دوس��تان 
عزيزي كه قب��ل از ما در تيم فعالي��ت مي كردند، در 
سنين پايه كاري انجام ندادند و اصل پشتوانه سازي را 
فراموش كرده بودند اما با تغييراتي كه صورت گرفته، 
رده هاي پايه در اولويت قرار گرفته اس��ت. كما اينكه 
تيم جوانان را در مدت كوتاهي جمع و جور كرديم كه 
شانس مدال نداشت اما دو مدال كسب كرديم ضمن 
ايكه بدشانسي هايي هم داشتيم ولي ايران قهرمان شد. 
تأسف مي خورم كه بعد از قهرماني جوانان كشورمان در 
جهان، شروع به انتقاد كردند، در حالي كه اين عنوان 

يك افتخار است و بايد به آن باليد. 
يكي از مشكالتي كه به خصوص در رقابت  هاي  
قهرماني جهان در سال 2015 تيم با آن روبه رو 
بود، انتخاب وزنه هاي نامناسب بود كه باعث شد 
تيم هم نتيجه نگيرد و اختالفاتي به وجود بيايد، 
حتي عنوان شد خود ملي پوشان وزنه هايشان 
را انتخاب كرده اند، براي جلوگيري از تكرار اين 

معضل چه راهكاري انديشيده ايد؟
طبق شرايط ركوردي و بدني كه ورزشكار دارد، براي او 
وزنه انتخاب مي كنيم. اولين هدف ما در شروع از وزنه ها 
اين است كه وزنه بردار كشورمان، بيشترين وزنه را بزند و 
اميدواريم در المپيك هم طوري وزنه ها را انتخاب كنيم كه 
ورزشكاران ما كمترين خطاها را داشته باشند و در بهترين 

جايگاه قرار بگيرند. 
س�ؤال پاياني؛ در لندن به عنوان ورزش�كار 
حضور داش�تيد و نقره گرفتيد و حاال در ريو 
به عنوان سرمربي، به نظر مي رسد كارتان در 

برزيل سخت تر است، استرس نداريد؟
آنقدر راحتم كه شايد باور نكنيد. حتي يك صدم ثانيه 
هم به اين فكر نمي كنم كه در پشت صحنه المپيك 
استرس داشته باشم. چون ورزشكار هم بودم استرس 
نمي توانست به من نفوذ كند. البته در المپيك در دل 
رقابت هاي سنگين استرس و التهابي حتماً هست اما 
س��عي مي كنم آن را خنثي كنم و با تمام توان روي 

موفقيت ورزشكاران تمركز كنم.  

در المپيك، 
رقابت هاي 

دسته 105+ 
حساسيت هاي ويژه 
خودش را دارد. البته 
فكر مي كنم سليمي 
بعد آن مصدوميت، 

همين كه به المپيك 
رسيده و در تركيب 

قرارگرفته كار 
بسيار بزرگي انجام 

داده است

 گفت وگو با سجاد انوشيرواني
سرمربي تيم ملي وزنه برداري

برداري  در ريو   وزنه 
همه را شگفت زده مي كند

سعيد احمديان

نگاه هاي زيادي در ريو به وزنه برداري كش�ورمان است، رشته اي كه در المپيك يكي 
از رشته هاي مدال آور بوده است و مسئوالن حساب جداگانه اي روي اين رشته براي 
كسب مدال باز مي كنند. پس از نتايج ضعيف وزنه برداري پس از المپيك لندن، حاال 
ملي پوشان اين رشته در المپيك براي جبران آن نتايج و تكرار موفقيت هاي المپيك 
2012 روي تخته مي روند. هر چند آسيب ديدگي بهداد سليمي در سال گذشته، شوك 
بزرگي به تيم وارد كرد اما با بازگشت او به تمرينات و همچنين آمادگي باالي كيانوش 
رستمي و سهراب مرادي اميدها به وزنه برداري در آستانه آغاز المپيك افزايش يافته 
است. سجاد انوشيرواني كه پس از بركناري حسين توكلي، به عنوان سرمربي تيم ملي 

فعاليت مي كند، اميدوارانه از نتايج شاگردانش در ريو صحبت مي كند.
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وزنه برداريتاريخچه

اولين مدال آور ايران در تاريخ المپيك يك وزنه بردار اس��ت؛ 
محمد جعفر سلماسي كه در المپيك 1948 لندن توانست با 
كسب يك مدال برنز نامش را ماندگار كند، ورزشكاري است كه 
ابتدا يك ژيمناستيك كار بود اما در ادامه به وزنه برداري رو آورد. 
سلماسي در سال 1295 در كاظمين متولد شد. دوره ابتدايي 
را در مدرسه اخوت، كه پدرش تأسيس كرده بود، گذراند. دوره 
متوسطه يا دبيرستان را در دو بخش يا دو سيكل و در دو دبيرستان 
بغداد، به نام هاي االعداديه الكرخيه و الثانويه المركزيه، به اتمام 
رساند. سپس در دانشگاه حقوق بغداد ثبت نام كرد؛ ولي پس از 
مدتي بنا بر داليلي تحصيالت در اين رشته را رها كرد. محمد 
جعفر سلماسي، فرزند ميرزا ابراهيم سلماسي بوده و نياكانش 
همگي در عراق متولد ش��ده بودند؛ ولي همه داراي شناسنامه 
ايراني بودند. ميرزا ابراهيم، پدر محم��د جعفر، در زمان حيات 
خود مدرس��ه اخوت را براي ايرانيان مقيم عراق، تأسيس كرد. 
امتياز اين مدرس��ه را دولت عثماني به مناسبت درجه اجتهاد، 
روحانيت و تحصيالتي كه وي داشت، به او واگذار كرده بود. در 
آن زمان اين تنها مدرسه براي ايرانيان مقيم عراق بود. سلماسي 
در هفت سالگي، روزي به تماش��اي سيركي در بغداد رفته بود. 
عمليات نرمشي يكي از س��يرك بازان توجه او را جلب كرد و از 
آن پس شروع به انجام حركات نرمش��ي نمود. او در زيرزمين 
خانه مسكوني خانوادگي، واقع در خيابان الرشيد، براي خود يك 
باشگاه ورزشي كوچك تدارك ديد. از هشت سالگي به تمرينات 
ژيمناستيك در حركات زميني پرداخت و بعدها كه بزرگ تر شد، 
وسايل اين ورزش را به س��اده ترين شكل سفارش داد، كه از آن 
جمله پارالل، بارفيكس و چند وسيله ساده ديگر بود. محمدجعفر 
سلماسي، قبل از تابستان سال 1323، بارها براي ديدار اقوام خود 
و مشاهده پيشرفت هاي ايران، از كاظمين به تهران آمده بود، ولي 
در اين سال، حضور او در تهران با دفعات قبلي تفاوت هاي عمده اي 
داشت، براي او در اين سفر وقايعي افتاق افتاد كه مسير زندگي اش 
را تغيير داد و از او يك قهرمان با نيروي خارق العاده، يك ورزشكار 

نام آور و يك مربي فرهيخته و نمونه اخالقي ساخت. 

اولين نشان المپيك براي ايران 
در مسابقات وزنه برداري المپيك 1948 لندن، سلماسي در روز 

برنز تاريخي آقا معلم در لندن
محمد جعفر سلماسي، اولين مدال آور ايران در المپيك يك وزنه بردار است

 از اعجوبه نصيري
تا رضازاده

تاكنون 12 وزنه بردار ايراني افتخار كسب 
مدال در رقابت هاي المپيك را به دس��ت 
آورده اند و وزنه برداري پس از كشتي، دومين 
رش��ته مدال آور ايران در المپيك است. در 
اين بين محمد نصيري با كسب سه مدال 
المپيكي )يك طال، يك نق��ره و يك برنز( 
پرمدال ترين وزنه بردار المپيكي كشورمان 
به شمار مي رود. نصيري در المپيك 1968 
مكزيكوسيتي ايران را صاحب اولين مدال 
طالي وزنه برداري المپي��ك كرد. خروس 
طاليي ايران موفق شد س��ه ركورد جديد 
براي المپيك برپ��ا كند كه رك��ورد 150 
كيلوگرمي اش در دو ضرب تا المپيك مسكو 
دست نخورده باقي ماند. وي كه تخصصش 
در دوضرب بود، در المپيك 1972 نيز مدال 
گرفت و بعد از رقيب هميش��گي اش ايمره 
فولدي نايب قهرمان شد، يعني قهرمان و 
نايب قهرمان المپيك قبلي جاي خود را با 
هم عوض كردند. المپيك 1976 مونترال 
چهارمين و آخرين حضور المپيكي نصيري 
بود كه با كس��ب مدال برنز به پايان رسيد. 
اين اعجوبه وزنه برداري ايران و جهان تنها 
ورزشكار ايراني اس��ت كه توانسته هر سه 
رنگ مدال ه��ا را در المپيك كس��ب كند.  
پرافتخارترين وزنه بردار المپيكي ايران نيز 
حسين رضازاده اس��ت كه در دو المپيك 
متوالي صاح��ب دو گردن آويز طال ش��د و 
قهرماني حسين رضازاده در المپيك هاي 
2000 سيدني و 2004 آتن، او را در رديف 
اسطوره هاي وزنه برداري دنيا قرار داده است. 
حسين رضازاده در المپيك 2000سيدني با 
ركورد 472 كيلوگرم ركورد جهان و المپيك 
را شكست و به برتري شوروي سابق در دسته 
مثبت 105 كيلوگرم پايان داد و طالي وزن 
مثبت 105 كيلوگرم را گرفت. او در المپيك 
آتن يك بار ديگر ركورد جهان و المپيك را 
شكست. در دوضرب 250 كيلوگرم را باالي 
سر برد تا طاليش قطعي شود. در ادامه وزنه 
263/5 كيلويي را انتخاب كرد كه 3/5 كيلو 
بيشتر از ركورد المپيك بود كه در سيدني 
به ثبت رسانده بود تا هم ركورد جديدي را 
ثبت كند و هم قهرمان شود.  پرمدال ترين 
المپيك هم براي تيم ملي وزنه برداري ايران، 
المپيك 2012 لندن ب��ود كه پوالدمردان 
كشورمان توانستند چهار مدال )يك طال، 
دو نقره و يك برنز( به دست بياورند. بهداد 
سليمي در دسته مثبت 105 كيلوگرم طال 
گرفت، سجاد انوشيرواني هم در اين وزن 
به مدال نقره رس��يد. نواب نصيرشالل در 
دسته 105كيلوگرم نقره گرفت و كيانوش 
رستمي هم در دسته 85 كيلوگرم به مدال 
برنز رسيد، هر چند در ادامه با محرز شدن 
دوپينگ وزنه بردار  روس، رستمي به مدال 
نقره رس��يد.همچنين در المپيك 2000 
سيدني، طلسم بي مدالي وزنه برداري پس 
از انقالب شكسته شد. پس از اينكه محمد 
نصيري در المپيك 1968 مكزيكوسيتي 
روي س��كوي نخس��ت المپيك ايس��تاد 
وزنه برداري ايران تا 32 سال بعد رنگ طال 
به خود نديد تا اينكه حسين توكلي قهرمان 
22 ساله محمودآبادي به اين انتظار 32 ساله 
پايان داد و اولين طالي وزنه برداري ايران 

پس از انقالب را كسب كرد.    

نهم اوت، به صحنه رقابت ها رفت. وي در ساعت 
10 صب��ح آن روز توزين ش��د. وزن او را در اين 
مسابقه 59/990 كيلوگرم نشان مي دهد. محل 
مسابقات، تاالر امپرس در ارلز كورت لندن، لبريز 
از تماشاچي بود. سلماسي آخرين حركت پرس 
را در اين دسته با برداشتن يكصد كيلوگرم انجام 
داد و يك ركورد جديد براي بازي هاي المپيك 
ايجاد شد. وقتي اسكاراستيت، گوينده صحنه اين 
مطلب را از بلندگو اعالم كرد، جمعيت به شدت 
اين ايراني سي و يك ساله را تشويق كردند.  يكي 
از علل ناكامي سلماسي در كسب نشان طال يا 
حداقل نقره، ضعف او در حركت دو ضرب بود. 
او درحالي كه 100 كيلو را به راحتي پرس كرد، 
در حركت دو ضرب تا 115 كيلوگرم نتوانست 
بيشتر بردارد و در مقابل وزنه 120 كيلوگرمي 
دو بار با عدم موفقيت روبه رو شد. سلماسي در 
المپيك 1948 لندن در اولين حضور ايران در 
المپيك اولين مدال ايران را در دسته پروزن )60 
كيلوگرم( به دست آورد. در آن زمان رقابت هاي 

وزنه برداري از سه بخش پرس نظامي، يك ضرب 
و دوضرب تشكيل مي شد و سلماسي در پرس 
نظامي با مهار وزنه 100 كيلويي ركورد المپيك 
آنتوني ترالزو امريكاي��ي را 7/5 كيلو ارتقا داد و 
از رقبا پيش افتاد. ام��ا محمود فياض مصري با 
وزن��ه 105 كيلو در يك ض��رب و 135 كيلو در 
دوضرب ركورد جهان را با 332/5 كيلو شكست و 
قهرمان شد. وزنه بردار ترينيداد و توباگو با مجموع 
317/5 كيلو در جاي دوم و سلماسي با 97/5 در 
يك ضرب و 115 در دوضرب و مجموع 312/5 در 
جاي سوم قرار گرفت.  سلماسي در يك مصاحبه 
گفت: »... و اولين كسي هم كه پس از آن پيروزي 
به ميدان آمد و مرا به دوش گرفته و دور س��الن 
گردش داد آقاي حسن سعديان، قهرمان كشتي 
ايران بود كه اين كار او موجب شد، حاضران در 
سالن به س��مت من بيايند. چنان حالي به من 
دست داد كه بيان آن برايم امكان پذير نيست و 
عجيب آنكه 20 سال قبل از آن، چنين صحنه اي 
را من در عالم خيال و رؤيا ديده بودم. و اين رؤيا با 
تمام كم و كاست  برايم در عالم واقعيت رخ داد. 
وقتي ديدم كه روزنامه ها و نشريات معتبر جهاني، 
عكس مرا به عنوان قهرمان المپيك چاپ و منتشر 
كرده اند، مي ديدم كه تصوير و تجسم صحنه هايي 
كه اينك اتفاق افت��اده، از كودكي در من وجود 
داشته است و اينجا بود كه به راستي دگرگون 
مي شدم و جالب است كه اين حس آينده نگري 
را بارها در خود تجربه كرده ام.« استاد سلماسي 
سال ها در آموزش و پرورش خدمت نمود و پس 
از بازنشستگي از سال 1373 در شهر قم سكني 
گزيد. وي پس از چند سال مبارزه با بيماري در 
روز دوشنبه 11 بهمن ماه 1378 در بيمارستان 
باهنر تهران درگذشت و پيكرش در قطعه 22 
بهش��ت زهرا )س( در كنار ش��ادروان نامجو به 

خاك سپرده شد.   

سلماسي:   وقتي 
روزنامه ها عكسم را 

منتشر كردند، مي ديدم 
كه تصوير صحنه هايي 
كه اينك اتفاق افتاده، 
از كودكي در من وجود 

داشته است
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بوكستاريخچه

تاريخچه

ريو، سيزدهمين دوره حضور بوكسورهاي كشورمان در المپيك است. 57 
بوكسور ايراني از المپيك 1948 لندن تا 2012 لندن براي ايران روي رينگ 
رفته اند، هر چند تاكنون هيچ بوكسور ايراني موفق به كسب مدال نشده و 

طلسم بي مدالي بوكس شكسته نشده است. 

اولين حضور با پدر آغاسي معروف
تيم ايران در اولين حضورش در بازي هاي المپيك با هشت بوكسور حاضر بود كه از اين 
هشت نفر تنها يك نفر به دور دوم راه يافت. امانوئل آغاسي پدر آندره آغاسي تنيسور 
معروف امريكايي، يكي از نمايندگان بوكس در لندن بود. از بين اين هشت بوكسور تنها 
حسين طوسي به دور دوم راه يافت و بقيه در همان دور اول با شكست مقابل حريفان 
از دور بازي ها حذف شدند. البته طوسي هم در دور دوم به نماينده ايرلند باخت و كنار 

رفت تا بدين وسيله كارنامه بوكس كشورمان در اولين حضور بسته شود. 

بوكسور بدون دستكش روي رينگ
بوكس پس از ش��ش دوره حضور از المپيك 1948 تا المپي��ك 76 مونترال، پس از 
انقالب در سه دوره متوالي در المپيك غايب بود و المپيك 92 بارسلون اولين دوره بعد 
از انقالب بود كه بوكس كشورمان در المپيك نماينده داشت. تيم ملي بوكس ايران در 
اين دوره از رقابت ها پس از سه دوره غيبت با تركيبي شش نفره حاضر بود كه نتوانست 
نتيجه خوبي كس��ب كند كه البته با حركت علي اصغر كاظمي نام بوكس در اذهان 
ماندگار شد! ماندگاري بوكس ايران در اين رقابت ها در اذهان عمومي به خاطر عملكرد 
ضعيف نبود، بلكه به خاطر كار علي اصغر كاظمي بود كه بدون دستكش روي رينگ 

المپيك حاضر شد و داوران او را از مبارزه منع كرده و بازنده اعالم كردند. 

پناهندگي و دوپينگ بوكس در سيدني
المپيك 2000سيدني يكي از پرحاشيه ترين حضور بوكسورهاي كشورمان در تاريخ 
ادوار المپيك اس��ت. در اين دوره كاروان ايران در حالي با پنج نماينده حضور داشت 
كه دوپينگ و پناهنده شدن دو بوكسور ايران، بوكس را تبديل به جنجالي ترين رشته 
كاروان ايران در استراليا كرد. محمدرحيم رحيمي به دليل دوپينگ در همان دور اول 
از مسابقات كنار گذاشته شد اما انوشيروان نوريان كه آن زمان كاپيتان تيم ملي بود 
بازي اول خود را انجام داد و شكست خورد و بعد از آن دوپينگش مثبت اعالم شد و از 
مسابقات كنار گذاشته شد. نوريان بعد از بازي هاي المپيك همراه تيم ملي به ايران 
بازنگشت و در استراليا ماندگار شد. كاپيتان تيم ملي بوكس ايران در المپيك 2000 
سيدني پس از اينكه دوپينگي بودنش اعالم شد شبانه اردوي تيم ملي را ترك كرد و به 
دولت استراليا درخواست پناهندگي داد. نوريان تنها بوكسور تاريخ ورزش ايران است 
كه سابقه حضور در سه دوره مسابقات المپيك را دارد. او غير از المپيك آتاالنتا كه در 
ديدار اول شكست خورد و حذف ش��د، در المپيك سيدني هم به خاطر مثبت اعالم 
شدن تست دوپينگ محروم شد. البته او در المپيك آتن هم در تيم بوكس استراليا 

وارد رينگ شد. البته نوريان هشت سال بعد دوباره به ايران بازگشت. 

دوره هايي با تنها يك نماينده
المپيك 2004 آتن و 2016 ريو تنها دوره هايي است كه بوكس ايران تنها با يك نماينده 
در اين مسابقات حاضر شده است. محمد عاش��ري تنها نماينده ايران در اين دوره از 
بازي ها بود كه پس از يك دور استراحت در دور دوم مقابل نماينده ايتاليا شكست خورد 
و حذف شد. پس از 12 سال بار ديگر، بوكس ايران تنها يك نماينده در المپيك دارد و در 

ريو تنها احسان روزبهاني است كه توانسته سهميه المپيك را به دست بياورد. 

پنجمي بهترين عنوان بوكس در المپيك
بوكس اگر چ��ه در المپيك از رس��يدن به مدال تا ام��روز بازمانده ام��ا بابك مقيمي، 
مرتضي سپهوند و احسان روزبهاني سه بوكسوري هستند كه بهترين نتيجه را در بين 
المپيكي هاي بوكس كشورمان گرفته اند و تا يك قدمي كسب مدال رفته اند. مقيمي در 
المپيك 96 آتالنتا به جمع هشت نفر پاياني راه يافت و مقابل بوكسوري از بلغارستان قرار 
گرفت كه در صورت پيروزي بر او مي توانست برنز المپيك را كسب كند اما در آن بازي 
حساس به دليل شكستگي دست قادر به ادامه مبارزه نبود و در مكان هشتم قرار گرفت. 
سپهوند هم در المپيك 2008 چين با پيروزي بر حريفاني از تونس و روماني به مرحله 
سوم رسيد و در صورتي كه مي توانست مانوئل دياز از دومنيكن را شكست دهد برنزش 
را قطعي مي كرد اما در اين رقابت شكست خورد و به مقام پنجمي بسنده كرد. هرچند 
اين نماينده دومنيكن توانست قهرمان اين بازي ها شود. روزبهاني هم در المپيك 2012 
لندن پس از دو پيروزي مقابل جيسون مونروي كلمبيايي و بهرام مظفر از تركيه به مرحله 
يك چهارم صعود كرد. وي در مسابقه بعدي خود مقابل عادل بيك نيازبتوف قزاقستاني 
قرار گرفت كه در پايان با نتيجه 13 بر 10 شكست خورد و از رسيدن به نيمه نهايي اين 

مسابقات بازماند، مسابقه اي كه ناداوري در آن مشهود بود.   

دوپينگ،  پناهندگي و دستكش هايي كه جا ماند!
ماني سعيدي

بوكس اي�ران در حالي در المپيك ري�و با تنها يك 
ورزشكار حضور دارد كه در المپيك لندن، اين رشته 
ورزشي چهار سهميه داشت. نزول بوكس از لندن 
تا ريو زنگ خطر را براي اين رشته به صدا درآورده 
است؛ ورزشي كه با حاشيه هاي فراواني در سال هاي 
اخير به خصوص در بعد مديريتي روبه رو بوده است. 
اكبر احدي مربي احس�ان روزبهاني تنها بوكسور 
المپيكي كشورمان درباره داليل افت بوكس و كاهش 
س�هميه هاي اين رشته در ريو نس�بت به المپيك 
گذشته مي گويد: » بايد ريشه يابي شود كه بوكس 
چرا يك دوره خيلي خوب براي المپيك كار مي كند 
و دوره بعدي ضعيف ظاهر مي شود. داليل متعددي را 
درباره اين مسئله مي توان برشمرد كه سبب شده اين 
رشته نتواند موفقيت هايي را كه از آن انتظار مي رفت 

براي كسب سهميه المپيك ريو بر آورده كند.«

مربي حاشيه امنيت ندارد
 احدي معتقد است حاشيه امنيت نداشتن مربيان يكي از 
اين داليل است: » عدم ثبات جايگاه مربيان تيم هاي ملي 
يكي از مسائلي است كه در سال هاي اخير به بوكس ضربه 
زده است. در همين چهار سال اخير نگاه كنيد، چند مربي 
عوض شده اند و بعد از يك مدت كوتاه جايشان را به مربي 
ديگري داده اند. اين نداشتن حاشيه امنيت، اعتماد به نفس 
را از مربي مي گيرد و او بالتكليف است. اين باعث مي شود 
تا نتواند برنامه ريزي بلند مدت براي تيم و ورزشكار داشته 
باشد و اين نگراني همواره براي وي وجود دارد كه هر لحظه 
ممكن است بركنار شود، به همين خاطر وقتي به يك مربي 
اطمينان خاطر نمي دهيم كه چه مدتي زمان داري، از اين 

مربي نمي توان انتظار داشت بتواند موفق باشد.«

تداركات در حد صفر
تداركات و نداشتن شرايط مناسب براي اردو و شركت در 
مسابقات مختلف از ديگر مواردي است كه به گفته احدي 
در نزول بوكس نقش زيادي داش��ته اس��ت: »متأسفانه 
اهميت اردوها و برگزاري مس��ابقات تداركاتي هنوز در 
ايران تبيين نشده اس��ت و تداركي كه براي شركت يك 
بوكس��ور جهت حضور در مس��ابقات مختلف از جمله 
ميدان مهمي مانند المپيك صورت مي گيرد، ضعيف و 
در پايين ترين حد است، به عنوان نمونه احسان روزبهاني 
در حالي مي خواهد در ريو روي رينگ برود كه در دوسالي 

كه از كسب س��هميه اش مي گذرد تنها در 
يك مسابقه تداركاتي شركت كرده است كه 
آن هم با توجه به مصدوميتي كه برايش به 
وجود آمد، نتوانست ادامه دهد اما در طرف 
مقابل كشوري مانند آذربايجان بعد از اينكه 
سهميه گرفت، يك اردوي 20 روزه در امريكا 
داشت، بعد از آن ميزبان يك تورنمنت بوكس 
در كشورش��ان بودند كه از ايران هم دعوت 
كردند كه شرايط براي حضور در اين كشور 
مهيا نشد. ديگر بوكسورها هم در اين كشور 
به آن كش��ور در حال رفت و آمد و مسابقه 
دادن هس��تند تا همه چيز دستشان بيايد، 
در ايران اما همان طور كه گفتم تنها بوكسور 
المپيكي مان فقط در يك مسابقه در دو سال 
گذشته شركت كرده و انتظار هم داريم با اين 

تدارك، در المپيك هم موفق باشد.«
به گفته سرمربي تيم بوكس در المپيك ريو، 
نداشتن مسابقه كار را براي مربي هم سخت 
مي كند: » مثل اين است كه من به احسان 
اهميت ش��نا و فوت و فن اين ورزش را ياد 
بدهم اما وقتي آبي نيس��ت كه او شنا كند، 
اين آموخته ها به چه درد او مي خورد. حاال 
من مربي در طول تمرين هر چه ياد دارم را به 
ورزشكارم منتقل كنم اما وقتي براي او شرايط 
مسابقه فراهم نمي شود، چطور مي تواند از 
اين تجربيات براي مسابقات بزرگ استفاده 
كند.« احدي معتقد است شركت ورزشكار 
در مسابقه باعث مي شود تا او توانايي هايش 
را بهتر بشناسد و با آمادگي بيشتري راهي 
مسابقه رسمي شود: » بوكسوري كه مسابقه 
نداشته باشد و روي رينگ نرود، نقاط ضعف 
و قوتش مشخص نمي شود. محك خوردن 
در مسابقه است كه مي تواند يك بوكسور را 
به پتانسيلي كه دارد آگاه كند. مسابقه هاي 
تداركاتي عالوه بر اينكه ترس بوكس��ور را 
مي ريزد، اعتماد به نفسش را هم باال مي برد. 
عالوه بر اي��ن با حريفان مختلف مس��ابقه 
مي دهد و آنها را مي شناس��د و مي داند كه 
در مس��ابقات چطور با اين حريفان مبارزه 
كند. نداشتن تدارك كافي اما نتيجه اش را در 
مسابقه نشان مي دهد. روزبهاني در حالي سال 
گذشته براي حفظ كمربند جهاني با بوكسور 
فرانسوي مسابقه داد كه اين بوكسور چهار 

مس��ابقه بوكس حرفه اي، سه بازي بوكس 
آماتور و چندين اردو را پشت سر گذاشته بود 
اما احسان حتي يك مسابقه هم نداد و نتيجه 
هم اين شد كه بوكسور فرانس��وي در راند 

هشتم روزبهاني را شكست داد.«

ورزشكار حمايت مالي نمي شود
عدم تأمين مالي ورزشكار هم از ديگر مسائلي 
است كه به عقيده س��رمربي تيم بوكس در 
المپيك ريو در موفق نبودن بوكس��ورهاي 
كشورمان نقش دارد: » وقتي از يك ورزشكار 
حمايت مالي نمي شود و به او در طول چهار 
سال هزار تومان هم نمي دهند، چطور بايد 
انتظار داشت كه اين ملي پوش بتواند روي 
موفقيت تمركز كند. به هر حال وقتي حمايت 
كافي در اين راستا نباشد، بوكسور هم با توجه 
به دغدغه هايي كه برايش به وجود مي آيد، 
نمي تواند تمام انرژي و انگي��زه اش را روي 
تمرين بگذارد و بتواند توانايي هايش را به طور 
كامل در مبارزه نشان دهد. وقتي ورزشكار 
شارژ مالي شود، قطعاً اين مسئله در موفقيت 

وي تأثيرگذار خواهد بود.«

توجه مقطعي به استعدادهاي بوكس
بي توجهي به اس��تعدادهايي كه در بوكس 
وجود دارد و رها كردن آنها از ديگر معضالتي 
است كه احدي مي گويد در نزول اين رشته 
تأثيرگذار بوده است: »ما اس��تعداديابي  و 
استعدادهاي نابي را هم كشف مي كنيم اما 
به صورت مقطعي از آنها استفاده مي كنيم 
و پس از مدتي ديگ��ر به اين ورزش��كاران 
توجه نمي كنيم و ي��ك بهره برداري جزيي 
مي كنيم. اس��تعدادهايي مانند مظاهري يا 
روزبهاني و بقيه را به صورت مستمر حمايت 
نمي كنيم تا موفقيت هايشان ادامه دار باشد.  
در رده ه��اي پايه هم برگزاري مس��ابقات و 
اردوهاي مقطعي، جوانان را دلسرد مي كند 
و مسئوالن بايد يك برنامه ريزي بلند مدت 
در طول سال داشته و حمايت همه جانبه اي 
از ورزشكار داشته باشند و با برگزاري اردوها و 
مسابقات مختلف، آنها را در كوران مبارزه نگه 
دارند تا بتوانيم از اين ظرفيت در مسابقات 

بين المللي استفاده كنيم.«  

سعيد احمديان

ايران در المپيك برزيلويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

گفت وگو با اكبر احدي درباره داليل كاهش سهميه هاي بوكس در ريو نسبت به المپيك لندن

حمايت نباشد، نتيجه بهتر از اين نمي شود
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گفت و گو با احسان روزبهاني، تنها بوكسور ايراني حاضر در ريو
 كه مي گويد در سخت ترين شرايط آماده حضور در رينگ المپيك شده است

پوست كلفت شده ام
چرا به ورزشي كه 10 تا وزن دارد و مي توان از آن دست كم 5 مدال گرفت، رسيدگي نمي كنند؟

سعيد احمديان

معترض است، از بي توجهي ها گاليه دارد و با زبان تند و تيزش از روزهاي سختي كه دارد براي المپيك آماده مي شود مي گويد، از 
مسئوالن هيچ انتظاري ندارد، البته با طعنه اين را به حرف هايش اضافه مي كند همين كه كاري به كارش ندارند، خيالش را راحت 
كرده تا حداقل تكليفش مشخص باشد. اولين سهميه المپيك را براي كاروان ورزش كشورمان در اسفند 93 به دست آورد اما 
حسرت مي خورد كه چرا آنقدر زود سهميه گرفته و آرزو مي كرد كاش حداقل در دقيقه 90 المپيكي مي شد تا در اين دو سالي 
كه زودتر از بقيه سهميه گرفته، كمي مورد توجه بود و مي توانست شرايط آماده سازي بهتري براي المپيك داشته باشد! تنها 
بوكسور المپيكي كشورمان است و شايد تنها ترين عضو كاروان ايران در ريو هم باشد. وقتي براي گفت وگو با او به مجموعه ورزشي 
انقالب رفته بوديم، چند روز بيشتر از تولدش نگذشته بود؛ روزي كه دوستانش جشن كوچكي برايش گرفته بودند؛ جشني كه او 
و مربي اش اكبر احدي در سالن بوكس مجموعه را حداقل براي چند ساعت از تنهايي درآورده بود. وقتي روز تولدش را يادآوري 
كرد، در حالي كه براي تمرين داشت آماده مي شد، رو به ما گفت: »تيتر بزن تمرين قهرمان تنها در روز تولد«؛ قهرماني كه برخالف 
حريفانش در برزيل، با كمترين مسابقه و ارد و  به ريو مي رود، با كنايه مي گويد قهرمان تمرين است. تنها براي يك مسابقه در اين 
چند سال براي آمادگي اش در راه المپيك، اعزامش كرده اند، آن هم در حالي كه ساير بوكسور ها اين طرف و آن طرف دنيا در حال 
مسابقه دادن هستند؛ حكايت احسان روزبهاني است، اولين المپيكي ايران و تنها بوكسور حاضر در ريو كه با مرارت هاي زيادي 
آماده رفتن روي رينگ المپيك شده است. با تمام سختي ها از آرزوهاي بزرگش در ريو مي گويد، از اينكه مي خواهد طوري بجنگد 

كه جلوي مردم رو سفيد شود. صحبت هاي دارنده مدال برنز بازي هاي آسيايي اينچئون خواندني است و البته تند.  
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المپي�ك نزديك اس�ت و به نظر مي رس�د اين روزها 
سخت داري براي المپيك آماده مي شوي. 

فقط تمرين مي كن��م، تمرين خ��وب و آماده مي ش��وم براي 
المپيك. 

آن هم تمرين در فضايي كه مي گويي هيچ حمايتي 
از تو نمي شود و نه خبري از اعزام به مسابقات است 
و نه اردو  هاي خارجي، ش�ايد همين بود كه ش�ايعه 
قهرت در فاصله 40 روز تا المپيك، به حاش�يه هاي 

زيادي دامن زد!
عدم رسيدگي كه 24 ساعته است و بوده و ادامه خواهد داشت و 
داستان تازه اي نيست، يك داستان قهر هم انداختند وسط كار كه 
من يك هفته قهر كرده ام و تمرين نكرده ام. در حالي كه قهري در 
كار نبود و من بعد يك ماه تمرين يك هفته استراحت مي روم اما 
شايعه كردند پول مي خواهد و چيز  هايي گفتند كه صحت نداشت 
و درست نبود. يك هفته نبودم، ديدم چيزي تغيير مي كند يا نه؟ 
كسي زنگي مي زند و سراغم را مي گيرد يا نه؟ اما ديدم هيچ خبري 
نشد و كسي هم سراغ نگرفت و من مثل يك بچه خوب دوباره به 

تمرين برگشتم.
اين كم توجهي ها و تمرين در شرايط سخت بدون اردو 

و مسابقه، احسان روزبهاني را دلسرد نكرده است؟
اين مسائل خيلي وقت است كه هس��ت و به عدم رسيدگي ها 
عادت كرده ام، طوري كه پوست كلفت شده ام و توجهي ديگر 

به آن نمي كنم. 
اما اولين ورزش�كار ايراني بودي كه سهميه گرفتي و 

تصور مي شد بيشتر از اين تحويلت بگيرند. 
وقتي اولين ورزشكار بودم كه سهميه گرفتم، چه فرقي كرد؟ اگر 
در مسابقات يك ماه مانده به المپيك سهميه مي گرفتم يا دو سال 
پيش، تفاوتي براي كس��ي داشت؟ معتقدم اگر امسال سهميه 
مي گرفتم، حداقل توجه به من بيش��تر بود و امكانات اردويي و 
تمريني بهتري داشتم. من اسفند 93 سهميه گرفتم، در حالي كه 
هنوز بقيه ملي پوشان انتخابي تيم ملي شركت مي كردند و در كادر 
فني تغيير و تحول داشت، پيدا مي كرد. اولين سهميه را گرفتم 
اما وقتي براي هيچ مسئولي مهم نيست و رسيدگي نمي كنند 
و سر نمي زنند. اولين سهميه چه ارزش��ي داشت. با وجود اين 

بي توجهي ها، هر مسئولي مي آيد مي گويد مدال طال، طال!  
با شرايط س�ختي هم در مسابقات سهميه گرفتي! با 

هزينه شخصي و تنها. 
مسابقات بوكس حرفه اي بود، كه بعد از ليگ جهاني جزو هشت 
بوكسور برتر قرار گرفتم. چهار مسابقه با بهترين هاي بوكس 
جهان دادم و بعد به فينال رس��يدم و با شكست دادن قهرمان 
آفريقايي قهرمان جهان شدم. قهرمان شدم اما فدراسيون هيچ 
نامي از من نياورد، در حالي كه اگ��ر در هر جاي دنيا بود يا هر 
رشته اي مانند واليبال يا هر رشته ديگري بود اين عنوان را روي 
سرشان مي گذاشتند. من هر جا مي رفتم به عنوان قهرمان جهان 
مي رفتم و كمربند قهرماني گرفته بودم و آنجا سهميه گرفتم اما 

در ايران كسي من را تحويل نگرفت. 
بعد از كسب سهميه هم شرايط برايت فرقي نكرد؟

نه، هيچ چيزي تغيير نكرد، بعد از بازي هاي آسيايي اينچئون 
كه دو سال مي گذرد، در هيچ مسابقه آماتوري شركت نكردم 
و رينگ نديدم، تازه 40 روز قبل از المپيك بود كه به تورنمنت 
چين رفتم كه با توجه به اينكه شرايط خوبي نداشتم، فقط رفتم 

كه رينگ ببينم!
و با اين وضعيت پس مانند كسب سهميه، در ريو هم 

همان روزهاي سخت در انتظارت است؟
بله، براي بوكس بايد در رينگ و مسابقه شركت كنيد و همه 
بوكسورها در مسابقات اس��ت كه آماده مي شوند. بايد داخل 
رينگ برويد تا آماده شويد اما من قهرمان تمرينم! هيچ كدام 
از حريفانم اندازه من تمرين نمي كنند. روزي 10 بار هم نوبت 
تمريني بگذارند، تمرين مي كن��م اما فكر نمي كنم بتوانم در 
مسابقه خوب ظاهر شوم، چون نه رينگ ديده ام و نه با حريفي 
مسابقه داده ام و نه تنم به تن حريفانم نخورده، هيچي و هيچي، 

اين وضعيت من قبل از المپيك است. 
با اين حال در لندن هم تا يك قدمي مدال پيش رفتي 
اما مسابقه با حريف قزاق و حاشيه هايش دستت را از 

مدال خارج كرد. 
همه ديدند حق خوري شده و ناداوري باعث شد تا به مدال نرسم. 
بوكس مافياست و بايد نفوذ داشته باشيم. بايد داور داشته باشيم 
و پول خرج كنيم. بدون اين نمي توانيم در مسابقات مدال بگيريم 

تنها در رينگ

بوكس كشورمان در شرايطي در المپيك 
لندن با چهار بوكسور حضور داشت كه در 
ريو تنها يك نماينده دارد. احسان روزبهاني 
تنها بوكس��ور موفق دو س��ال اخير ايران 
محسوب مي شود كه با تحمل مشت هاي 
سنگين و مصدوميت هاي فراوان به عنوان 
نماينده ايران در اين رشته مهيج و پرطرفدار 
سهميه حضور در بازي هاي المپيك 2016 
ريودوژانيرو شركت مي كند تا شايد برگ 
تازه اي را در دفتر افتخارات ورزش ايران ورق 
بزند. بوكسور پرتالش كشورمان توانست 
در وزن 81 كيلوگرم و با قهرماني در ليگ 
حرفه اي جهان سهميه حضور در المپيك 
2016 را كسب كند. او در واقع دومين نفر 
در اين وزن بود كه بليت سفر به برزيل را در 
جيبش گذاشت. در وزن 81 كيلوگرم، 26 
بوكسور مطرح جهان حضور دارند كه بيش 
از 90 درصد آنها هم در رنكينگ جهاني و هم 
از لحاظ افتخار و مدال باالتر از روزبهاني قرار 
دارند و همين مسئله كار را براي تنها بوكسور 
المپيكي ايران سخت خواهد كرد. ميشل 
بورگس )برزيل(، مانفردونيا )ايتاليا(، هرووژ 
سپ )كرواسي(، متيو بادرليكه )فرانسه(، 
جوليو س��زارالكروز )كوبا(، جوس��پ وارد 
)ايرلند جنوبي(، بنچابال )الجزاير(، صالح 
)مصر(، كاتنده )اوگاندا(، راميرز )ونزوئال(، 
كارلوس مينا )اكوادور(، آديلبك نيازيمبتوف 
)قزاقستان(، رسولوف )ازبكستان(، اركين 
اديلبك يويو )قرقيزستان(، پيتر مولنبرگ 
)هلن��د(، جوش��وئا بواتس��ي )بريتانيا( و 
مهمت اون��ال )تركي��ه( مهم ترين رقباي 
احسان در رينگ ريو خواهند بود. مشتزن 
شايسته ايران در المپيك 2012 لندن هم 
حضور داشت و حتي توانس��ت خود را به 
جمع هشت نفر برتر برساند كه با شكست 
مقابل رقيب هميشگي اش از قزاقستان در 
عين شايستگي بدون كسب مدال به خانه 
بازگش��ت. حاال او دومين المپيك زندگي 
ورزشي اش را پش��ت سرخواهد گذاشت و 
با تجربه اي باال از حضور در ليگ جهاني و 
بازي هاي آس��يايي وارد رينگ خواهد شد 
تا شايد تاريخ بوكس ايران را از نو بنويسد. 
بوكس ايران در 20 س��ال اخير همواره در 
سطح قاره كهن مدال آور بوده، اما هيچ گاه 
مشتزنان ايران در آوردگاه بزرگ المپيك 
جايي در بين مدال آوران نداشته و حتي قبل 
از اعزام نيز كمتر كارشناسي آنان را در قواره 
يك مدال آور مي داند. در روزهاي اخير كه 
بوكس ايران روند جوانگرايي را طي مي كند 
و در حال پوست اندازي است، روزبهاني تنها 
بوكسور بين المللي كش��ورمان محسوب 
مي شود، اما به واقع خود او نيز مي داند نسبت 
به يك سال قبل كه قهرمان ليگ حرفه اي 
جهان شد در افت محسوسي است و همين 
مس��ئله موجب نگراني اهالي ورزش شده 
است. بوكسور پرتالش و بين المللي ايران 
پس از كس��ب كمربند قهرماني جهان و 
المپيكي ش��دن كمي وارد حاشيه شد و با 
مسئوالن فدراسيون براي مدتي اختالف 
پيدا كرد و حاال بايد ديد كه اين بوكس��ور 
در ريو خواهد توانست طلسم مدال نگرفتن 

بوكس را بشكند.  

امير ميرزائيان

و حقمان را مي خورند. 
يعني در بوكس، عالوه بر داخل رينگ، 
بايد حواس�مان به خ�ارج از رينگ هم 
باشد و بتوانيم با البي شرايط را به نفع 

خودمان داشته باشيم؟
قطعاً همين است. مسئوالن بايد خرج كنند و 
نفوذ داشته باشند تا حداقل حقمان را نخورند. 
در آن صورت است كه بوكس پيشرفت مي كند 
و اتفاق هاي خوبي مي افتد. اما متأسفانه دوست 

ندارند بوكس پيشرفت كند. 
منظ�ورت را واضح ت�ر مي گوي�ي، چه 
كساني هستند كه نمي خواهند بوكس 

پيشرفت كند؟
اي��ن را برويد از مس��ئوالن بپرس��يد، همه از 
ورزشكار مي پرس��ند اما اين چرا ها را نبايد از 
ورزش��كار پرس��يد. چرا به بوكس رسيدگي 
نمي شود را بايد مسئوالن جواب دهند. بگويند 
چرا به رشته اي كه 10 تا وزن دارد و مي تواند پنج 

مدال خوب كسب كند، رسيدگي نمي كنند. 
با اين بي توجهي ها، احس�ان روزبهاني 
با چهار سال پيش كه در لندن مسابقه 

داد، چه تفاوتي كرده است؟
در اين مدت هيچ تغييري نكرده ام و هيچ اتفاقي 
نيفتاده است. فقط در اين مدت مسابقات بوكس 
حرفه اي رفتم و تجربه بوكس حرفه اي ام بيشتر 
شده وگرنه از نظر امكانات و رسيدگي ها هيچ 
چيز تغيير نكرده كه آمادگي و انگيزه ام نسبت 
به لندن بيشتر شود. اوضاع بدتر هم شده است 
حداقل قبل از المپيك لندن من دو سه تا اردو و 
يك مسابقه رفتم اما براي ريو هيچ آماده سازي 
خاصي نداشتم و تنها يك مس��ابقه به چين 
رفتم. همه حريفان من االن در آلمان، امريكا يا 
كشورهاي ديگر در حال مسابقه دادن هستند، 
تنشان به حريفان خوبي مي خورد، حقوق هاي 

خوبي دارند اما من هيچ!
نااميدكننده صحبت مي كني، با وجود 
تمام ناماليماتي كه تحمل كرده اي اما 
م�ردم از تو انتظار دارند، نمي خواهي 
طلس�م م�دال نگرفت�ن بوك�س را 

بشكني؟
با وضعيتي كه داشته ام تنها براي اين در ريو 
روي رينگ م��ي روم كه بتوانم جلوي مردم 
روسفيد شوم. با تمام سختي ها، هدف هاي 
بزرگي دارم و اميدوارم ش��رايطي به وجود 

بيايد كه بتوانم به آن برسم. 
و قول مدال؟

لندن قول دادم و همه ديدند چه اتفاقي افتاد اما 

االن قول نمي دهم. انتظار طال دارند اما مگر طالي 
المپيك الكي است؟ من هم مي توانم مثل آقايان 
كه فقط حرف مي زنند، بگويم مدال مي گيرم و از 
اين وعده ها، اصالً كاپ بهترين بوكسور المپيك 
را مي گيرم اما اين وقتي اتفاق مي افتد كه شما در 
بهترين شرايط آماده حضور در مسابقه اي شويد، 

نه مانند من كه فقط تمرين مي كنم. 
درخواستت از مسئوالن؟ 

هيچي، فق��ط همين كه كاري ب��ه كار من 
ندارند راحتم. 

نسبت به حريفانت چه شناختي داري؟
نزديك ب��ه 26 نفر س��هميه گرفته اند كه 
بهترين ها هستند، 18 نفرشان را مي شناسم 
و همه حريفان من خوب هس��تند. ايرلند، 
كوبا، قزاق و. . . همه حريفان سختي هستند. 
خيلي وزنم سخت است و همه جدي ترين 

رقيبانم هستند. 
گفتيد حريفانت مشكالت تو را ندارند؟

نه، اصاًل قضيه حريفانم با من فرق مي كند، 
خيلي ارزش قائل مي شوند برايشان و اكثر 
اوقات در اردو و مسابقه هستند اما من اين 
وضعيتي را كه مي بينيد دارم. يك سوم من 
هم تمرين نمي كنند، اما اينقدر س��اپورت 
مالي و فكري مي شوند كه هيچ دغدغه اي 

براي مدال گرفتن ندارند. 
با ش�رايطي كه قبل از ريو داش�تيد، 
برنامه احسان روزبهاني بعد از المپيك 

چيست؟
مي خواهم خداحافظي كنم، ديگر برايم بس 
است. بعد از المپيك فقط در مسابقات بوكس 

حرفه اي مي خواهم شركت كنم. 
در سن 28 سالگي مي خواهي از تيم 
ملي خداحافظي كنيد؟ فكر نمي كني 
هنوز جا براي كس�ب افتخار بيش�تر 

داريد؟
بوكسورها معموالً تا40 سالگي ادامه مي دهند 
اما براي من بوكس آماتوري و حضور در تيم 
ملي ديگر كافي است. در اين مدت اين همه 
موقعيت و ش��رايط زندگي را از دست دادم. 
پيشنهادهاي آذربايجان، امريكا و قزاقستان 
را رد كردم تا شرايط تغيير كند اما هيچ نگاهي 
تغيير نكرد و ديگر بس است و من دينم را به 

بوكس ادا كرده ام. 
اگر شرايط تغيير كند؟

تغيير نمي كند. 
حرف يا نكته اي؟

نه، هيچي!    

از نظر امكانات و 
رسيدگي ها هيچ 

چيز تغيير نكرده كه 
آمادگي و انگيزه ام 

نسبت به لندن بيشتر 
شود. اوضاع بدتر هم 

شده است حداقل 
قبل از المپيك لندن 

من دو سه تا اردو و 
يك مسابقه رفتم 
اما براي ريو هيچ 

آماده سازي خاصي 
نداشتم و تنها يك 

مسابقه به چين رفتم. 
همه حريفان من االن 

در آلمان، امريكا يا 
كشورهاي ديگر در 
حال مسابقه دادن 

هستند
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علي اصغر كاظمي را در تاريخ بوكس ايران با اتفاقات 
المپيك بارس�لون به ي�اد مي آورند؛ بوكس�وري كه 
بدون دس�تكش روي رينگ حاضر ش�د تا آن اتفاق 
عجيب در تاريخ بوكس ايران در المپيك ثبت ش�ود. 
كاظمي اين روزها مانند خيلي از پيشكسوتان بوكس 
خانه نشيني را به حضور در ميادين مربيگري ترجيح 
مي دهد. او مي گويد وقتي كساني كه حتي يك مشت 
هم نخورده اند، س�كاندار مديريت بوكس ش�ده اند، 
قديمي هاي اين رشته ورزشي نه انگيزه اي براي خدمت 

دارند نه از آنها دعوت مي شود. 

مخفيانه بوكس تمرين مي كردم
 كاظمي در ابتداي گفت وگو درباره شروع فعاليتش در بوكس 
مي گويد: »اولين مسابقه ام به سال 59 برمي گردد، در مسابقات 
قهرمان كشوري در وزن 67 كيلو زير نظر مرحوم علي بحري 
در تيم استقالل جنوب عضو بودم و توانستم مدال طال بگيرم 
و قهرمان شوم.« او در حالي پس از اين قهرماني آماده شركت 
در انتخابي تيم ملي مي شود كه به يكباره رشته بوكس ممنوع 
مي شود: »اواخر سال 59 بود كه اعالم كردند بوكس ممنوع 
است و رينگ ها را از داخل سالن بيرون انداختند. اگر چه شايد 
برخي فكر مي كردند به خاطر خشونت اين ورزش بود اما هيچ 
دليل خاصي براي اين ممنوعيت اعالم نش��د و هيچ فتواي 
مكتوبي هم درباره ممنوع بودن بوكس از سوي مراجع صادر 
نشد. فكر مي كنم در اين موضوع سليقه اي برخورد شد و باعث 

شد تا بوكس ممنوع شود.« 
كاظمي كه آن روزها كارمند بخش عقيدتي سياسي ژاندارمري 
بود، در محل كار ب��ه تمرين بوكس ادام��ه مي دهد و حتي 
س��ربازان را در اين ورزش آموزش مي دهد: »مسئول ورزش 
هم بودم و نه تنها در خفا كار مي كرديم، بلكه بچه هاي پادگان 
را تمرين مي دادم، كيس��ه اي داشتيم و تمرينات را مخفيانه 
ادامه مي داديم.« البته كاظمي در روزهاي ممنوعيت بوكس 
به ورزش كوهنوردي رو مي آورد: » پس از ماجرايي كه براي 
بوكس به وجود آمد، ورزش كوهنوردي را به صورت حرفه اي 
آغاز كردم و سال 63 با بچه هاي ارتش و حسن آقاي خالدي قله 
كليمانجارو را فتح كرديم. همچنين عالوه بر صعود به قله هاي 

مرتفع ايران، بارها قله دماوند را فتح كرده ام.« 

به جاي رينگ، روي موكت بوكس مي كرديم
10 سال بعد از ممنوعيت بوكس، س��ال 69 اين ورزش آزاد 
مي شود و كاظمي هم دوباره اين ورزش را به صورت حرفه اي 
پي مي گيرد: » با تالش هاي آقاي غفوري فرد و حاج احمد آقا 
ناطق نوري ممنوعيت بوكس برداشته شد و جالب است همان 
طور كه سال 59 دليل خاصي درباره ممنوع شدن بوكس عنوان 
نشد، در سال 69 هم بدون اينكه دليلي را اعالم كنند، بوكس 
آزاد شد! در آغاز دوباره فعاليت ورزش بوكس امكانات نداشتيم 
و به جاي رينگ، روي موكت بوكس مي كرديم و مردم هم دور 
تا دور موكت به جاي طناب هاي دور رينگ ايس��تاده بودند و 
خوابگاه ما هم يك كانكس بود!« با وجود اين كمبودها اما بوكس 
در اولين حضور بين المللي اش درخشان ظاهر مي شود: »با تنها 
شش ماه تمرين در بازي هاي آسيايي پكن در سال 90 ميالدي 
با شش  بوكسور شركت كرديم و سه مدال گرفتيم.« كاظمي هم 
در اين مسابقات در وزن 81 كيلو موفق مي شود نايب قهرمان 
شود: » با شكست دادن نماينده مغول و كره جنوبي كه قهرمان 
و عنوان دار بود، در فينال به حريف چيني خوردم و با توجه به 
اينكه اين كشور ميزبان بود، با امتياز به نماينده ميزبان باختم 

قبل از مسابقه حذف شدم!
 علي اصغر كاظمي پيشكسوت بوكس كشورمان

 از المپيك بارسلون و ماجراي مبارزه بدون دستكش مي گويد

سعيد احمديان

و نقره گرفتم.« عالوه بر كاظمي، در بازي هاي 
آسيايي ايرج كيارستمي و سيامك ورزيده هم 
دو مدال برنز مي گيرند تا بوكس ايران با يك 
نقره و دو برنز حضور موفقي در اولين حضور 

بين المللي بعد از آزاد شدن داشته باشد. 

نايب رئيس با كارت مربي در المپيك!
مس��ابقات قهرماني بوكس آس��يا در تايلند 
در س��ال 1991 دومين حض��ور بوكس بود، 
مسابقاتي كه كاظمي باز هم مدال نقره مي گيرد 
تا به عنوان كاپيتان تيم مل��ي بوكس آماده 
حضور در بزرگ ترين ميدان ورزشي دنيا يعني 
المپيك 92 بارسلون شود: » با شش سهميه 
به المپيك بارس��لون رفتيم، اين موفقيت ها 
مديون مربي روس تيم ملي يعني ديميتري 
بود كه بوكس كشورمان را متحول كرد. آسه 
بال كوبايي هم يكي ديگر از مربيان تأثيرگذار 
در بوكس ايران بود كه متأسفانه جبهه گيري 
مربيان داخلي برابر آنها در س��ال هايي كه در 
تيم ملي فعاليت مي كردند باعث شد تا حضور 
آنها در ايران طوالني نش��ود.« كاظمي و پنج  
بوكسور ديگر در حالي عازم بارسلون مي شوند 
كه سرمربي تيم ديميتري به دليل آنچه نبود 
آي دي كارت عنوان مي شود، همراه تيم اعزام 
نمي ش��ود؛ اتفاقي كه بوكس��ور پيشكسوت 
كشورمان درباره آن اينطور توضيح مي دهد: » 
به جاي ديميتري، آقاي مقصودي نايب رئيس 
فدراسيون با كارت مربيگري به اسپانيا آمد و 
حق مربي روس را گرف��ت، در حالي كه اصاًل 
ايشان نه قهرمان بوده و نه بوكسور حرفه اي 

بوده است.«

دير رسيدم دستكش ندادند
غيبت سرمربي روس مش��كالت زيادي را به 
وجود مي آورد اما حاش��يه اصل��ي بوكس در 
مس��ابقات المپيك بارس��لون در روز مسابقه 
كاظمي رقم مي خورد و آن هم همان ماجراي 
رفتن او روي رينگ بدون دستكش است. در 
مسابقات المپيك مرسوم است كه دستكش هاي 
بوكس را ميزبان به بوكسورها مي دهد. او درباره 
آن اتفاق مي گويد: » اولين مسابقه ام در المپيك 
بود، در دهكده مي خواستيم به سالن مسابقه 
برويم كه آقاي مقص��ودي در خارج از دهكده 
بودند و تا آنها برگشتند و ما به سالن رسيديم 
يك ربع قبل از مسابقه بود. بوكسور پاكستاني 
روي رينگ رفته بود و آقاي هويت دوست كه 
سرپرس��ت تيم بود رفت كه دستكش بگيرد 
كه مسئوالن گفتند بايد چهار مسابقه قبل از 
مبارزه دستكش تهيه مي كرديد. به هر حال به ما 
دستكش ندادند و آقاي هويت دوست گفت برو 
توي رينگ، منم بدون دستكش رفتم و حريف 
پاكس��تاني را برنده اعالم كردن��د و من بدون 
اينكه هيچ مسابقه اي بدهم با اين اشتباه حذف 
شدم!خيلي براي من سخت بود، يك سال اردو 
بوديم و زحمات زيادي كش��يده بودم. دلسرد 

شدم و از بوكس خداحافظي كردم.«

چه كرده ايم كه  بوكس پيشرفت كند؟
نايب قهرمان بوكس بازي هاي آسيايي پكن 
بعد از المپيك تا سه چهار سال از بوكس دور 

مي ش��ود و بعد به عنوان مربي دوباره به اين 
ورزش برمي گردد و سرمربي تيم ملي بوكس 
مي شود. با اين حال حضور افرادي كه خاك 
اين ورزش را نخورده اند در فدراسيون سبب 
مي ش��ود تا كنار برود: » در فدراسيون كسي 
سرجاي خودش نيست، حاج آقا ناطق نوري 
زحمت زيادي براي بوكس كشيده و اگر ايشان 
نبود بوكس را جمع مي كردند اما متأسفانه در 
فدراسيون كساني مانند دبير فدراسيون سر 
كار هس��تند كه حتي يك عكس با گرمكن 
ورزشي ندارند و اين س��بب شده تا خون دل 
خورده هاي بوكس از اين ورزش دور شوند. اين 
در حالي است كه در همه فدراسيون ها، دبير از 
قهرمانان سابق آن رشته است.« كاظمي البته 
مشكالت بوكس را فراتر از اين مي داند: »وقتي 
وزارت ورزش از بوكس حمايت نمي كند، وقتي 
بوكس در نيروهاي نظامي، دانشگاه ها، آموزش 
و پ��رورش و. . . ممنوع اس��ت و بوكس ليگ 
ندارد، چطور انتظار داريم اين ورزش مي تواند 

استعداديابي كند و قهرمان بسازد.«

خاطره  مبارزه محمدعلي
يكي از خاطرات به يادماندني ديگر از كاظمي 
مسابقه بوكس نمايشي او با محمد علي  اسطوره 
بوكس جهان است. محمدعلي كه بهار امسال 
درگذش��ت، اوايل دهه 70 به اي��ران آمد و در 
مسابقه اي نمايشي با كاظمي شركت كرد. پس 
از رايزني هايي كه از سوي مسئوالن فدراسيون 
بوكس صورت گرفت، محمدعلي دو بار به ايران 
س��فر كرد. در آن مقطع احمد ناطق نوري در 
اوايل دهه 70 تصميم گرفت در ورزشگاه شهيد 
شيرودي و سالن شهيد همت مبارزه دوستانه اي 
بين محمد علي و يكي از نمايندگان تيم ملي 
ايران برگزار ش��ود. با توجه ب��ه محبوبيتي كه 
محمد علي داشت همه مايل بودند كه مقابل 
او دستكش به دس��ت كنند. مرتضي شيري، 
مرحوم ايرج كيارس��تمي و علي اصغر كاظمي 
س��ه گزينه اي بودند كه قرار بود هر كدام يك 
راند مقابل محمدعلي مبارزه كنن��د، اما بنا به 
تصميمات ناطق ن��وري قرار ش��د كاظمي به 
عنوان كاپيتان تيم ملي وارد رينگ و سه راند با 
اسطوره ورزش دنيا مبارزه كند. كاظمي با بيان 
اينكه مبارزه با محمدعلي ب��راي او يك افتخار 
بود، ادامه مي دهد: »محمدعلي واقعاً حرفه اي 
رفتار كرد و مانند روزهايي كه در اوج مبارزاتش 
رقيباني مانند جرج فريزر و فورمن داشت، مقابل 
من قرار گرفت. او هميشه در چنين رقابت هايي 
كنار رينگ مي رفت و ه��واداران خود را مجاب 
مي كرد تا نام علي را بلند صدا بزنند.« بوكسور 
پيشكسوت كشورمان خاطرات زيادي از حضور 
محمدعلي در ايران دارد: »در سفري كه به ايران 
آمده بود به نماز اول وقت اعتقاد زيادي داشت و 
هميشه نمازش را سر وقت و با جماعت مي خواند. 
با محمدعلي به تله كابين رفته بوديم كه يك 
جانباز را ديد به سمت او دويد و جانباز را حسابي 
بوسيد تا نش��ان دهد كه براي كساني كه براي 
دفاع از كشورشان دچار جرح شده اند، ارزش قائل 

است و آنها قهرمانان واقعي هستند.«  

محمدعلي در سفري 
كه به ايران آمده بود 

به نماز اول وقت اعتقاد 
زيادي داشت و هميشه 

نمازش را سر وقت و با 
جماعت مي خواند. با 

محمدعلي به تله كابين 
رفته بوديم كه يك 

جانباز را ديد به سمت 
او دويد و جانباز را 

حسابي بوسيد

   محمدعلي و علي اصغر كاظمي در اوايل دهه 70
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يك تن�ه شمش�يربازي اي�ران را به اوج 
بازگردانده و اجازه نداد بيش از اين حسرت 
داش�تن يك شمش�يرباز در المپيك را 
داش�ته باش�يم. مجتبي عابديني همان 
المپيني است كه در المپيك لندن پس از 
شش دوره اولين سهميه را براي ايران در 
اين رشته گرفت. چهار سال پيش خيلي ها 
روي شمشيربازان كشورمان حسابي باز 
نكردند و معتقد بودن�د حضور عابديني 
در لندن تأثيري در پيش�رفت تيم ملي 
شمشيربازي ندارد ولي حاال جزو معدود 
كشورهايي هستيم كه دو سهميه در اين 
رشته در ريو در اختيار داريم و مي توانيم 
به روزه�اي خ�وش آينده بينديش�يم. 
عابدين�ي از المپيك لندن ت�ا ريو موفق 
شد در مسابقات مختلف نتايج درخشاني 
كسب كند، صعود 24 پله اي در رنكينگ 
جهاني، مدال نق�ره بازي هاي آس�يايي 
اينچئون، كسب دو سهميه و مدال نقره 
مسابقات جايزه بزرگ كره جنوبي كه حكم 
اولين مدال جهاني شمشيربازي ايران را 
داشت از جمله موفقيت هاي اين المپين 
كشورمان بوده اس�ت. مجتبي عابديني 
اميدوار اس�ت در ريو به درخشش ادامه 

دهد و سكوي المپيك را تجربه كند. 
    

ب�راي  المپي�ك  س�هميه  دو  كس�ب 
شمشيربازي ايران اتفاقي شگفت انگيز 
ب�ود، چطور ش�د كه توانس�تيد به اين 

موفقيت دست پيدا كنيد؟
براي كسب س��هميه المپيك ريو از سال 94 
كارمان شروع شد و جمعاً در 10 مسابقه بايد 
شركت مي كرديم. از بين آنها هفت مسابقه را 
كه بيشترين امتياز را داشت حساب مي كردند. 
اس��تارت مان را در مس��ابقات قهرماني آسيا 
زديم. در آنجا توانستم مدال برنز را كسب كنم 
كه امتياز مثبتي برايمان داشت. اول از همه 
ما به فكر گرفتن يك سهميه بوديم و پس از 
اينكه عملكردمان درخشان بود به سهميه دوم 
نيز فكر كرديم. در ايتاليا سهميه ام را قطعي 
كردم. از آن به بعد در مسابقات كره و لهستان 
براي گرفتن دومين س��هميه جنگيديم. در 
گرند پريكس كره جزو 14 نفر برتر مسابقات 
ش��ناخته ش��دم، به اين ترتيب بود كه علي 
پاكدامن هم به عنوان نفر اول آس��يا دومين 

سهميه را به دست آورد. 
چطور شد به جمع كش�ورهايي كه دو 

سهميه گرفته اند پيوستيد؟
ايران يكي از هفت كش��وري است كه در اين 
دوره المپيك توانست دو سهميه شمشيربازي 
بگيرد. فرانس��ه كه مهد اين رشته به حساب 
مي آيد فقط يك سهميه گرفت. امريكا، كره، 
ايران، روسيه، آلمان، مجارس��تان و و ايتاليا 
بودن��د كه موفق ب��ه گرفتن هر دو س��هميه 

المپيك ريو شدند. 
با اين حس�اب مي توانيم ادعا كنيم كه 
شمشيربازي ايران به جمع بهترين هاي 

جهان اضافه شده است؟
قطعاً همين طور است. ما يك سال است كه 
جزو بهترين شمش��يربازان جهان شناخته 
ش��ده ايم. در رنكين��گ المپي��ك م��ن رده 
س��يزدهم دنيا را دارم و علي پاكدامن هم در 

رده شانزدهم قرار گرفته است. 
شرايط آمادگي تيم را پيش از اعزام به 

ريو چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اردوهاي خوبي را پشت سرگذاشته ايم. پيش 
از س��فر به ريو يك اردوي تمريني باكيفيت 
را در آلمان داشتيم. خوش��بختانه وضعيت 
اردوها خوب بوده و سطح آمادگي تيم نيز در 
شرايط مطلوب قرار دارد. همچنين تمرينات 
بدنسازي خوبي هم داشتيم و اميدوارم تا قبل 
از شروع رقابت هايمان در المپيك به آمادگي 

صد در صدي برسيم. 
به مدال المپيك هم فكر مي كنيد؟

چراكه نه. در حقيقت هيچ ورزشكاري نيست 
كه به مدال المپيك فكر نكند. من هم از اين 
قاعده مستثني نيستم. هميشه به بازي هايم 
در المپيك و ارائه عملكردي قابل قبول در ريو 

فكر مي كنم. 
شانس شمش�يربازي ايران در المپيك 

چقدر است؟
خودمان به س��كوي المپيك مي انديشيم و 
در واقع يك��ي از برنامه ريزي ه��ا همين بوده 

اس��ت. روي كاغذ نيز قطعاً ش��انس گرفتن 
مدال را داريم و خوشبختانه قرعه خوبي هم 
نصيب مان شده. در المپيك و در هر مسابقه 
بايد روز ورزشكار باشد تا بتواند توانايي هايش 
را نشان دهد. بايد منتظر بمانيم و ببينيم چه 
نتيجه اي براي ما رق��م مي خورد. تا حدودي 
حريفان من و علي پاكدامن مشخص شده اند. 
در دور اول با حريف كانادايي روبه رو مي شوم. 
او قهرمان كاپ اروپاس��ت. به امي��د خدا و با 
دعاي مردم در دور بع��د با حريفي به نام گوو 
از كره مبارزه مي كنم و در صورت پيروزي به 

جمع هشت نفر برتر اين دوره مي رسم. 
از اردوهاي برون مرزي كه پيش از اعزام 
به برزيل براي شمش�يربازان ملي پوش 
در نظر گرفته شده بود راضي هستيد؟

براي رس��يدن به آمادگي مطل��وب و حضور 
موفق در المپيك باي��د در اردوهاي مختلف 
شركت كنيم تا براي رقابت هاي سخت آماده 

شويم. تمرين با بهترين ها قطعاً مفيد است و 
با حريفان تن به تن مي جنگيم. از همين رو 
اعزام به اردوهاي تمريني خارج از كشور اين 
فرصت را به ما مي ده��د كه خودمان را پيش 
از مس��ابقات محك بزنيم و ب��ه اوج آمادگي 
برس��يم. در اردويي كه در آلمان داشتيم هم 
خودش��ان ما را دعوت كرده بودن��د. در اين 
اردو شمشيربازان امريكا، روسيه، كره، ژاپن، 
فرانسه و... حضور داشتند كه همگي سهميه 
المپيك گرفته اند و خودش��ان را براي رفتن 
روي سكو آماده مي كنند. در واقع كشورهاي 
برتر شمش��يربازي جه��ان در آلمان حضور 

داشتند. 
ش�ما تجربه حض�ور در المپيك لندن 
را ه�م داريد و اين دومين باري اس�ت 
ك�ه حض�ور در اين رقابت ه�ا را تجربه 
مي كنيد. فكر مي كني�د المپيك ريو با 

لندن چه تفاوت  هايي دارد؟
حضور در المپيك براي هر ورزشكاري افتخار 
است و همه دوس��ت دارند براي يك بار هم 
كه ش��ده اين رويداد را تجربه كنند. از لحاظ 
آمادگي نس��بت به المپيك لندن در شرايط 
بهتري قرار دارم. تالش هايم در اين چهار سال 
نتيجه داده و در آن دوره س��ي و هفتم جهان 
بودم ولي االن به رده سيزدهم رسيده ام. قطعاً 
در اين مدت بهتر تمرين كرده و بهتر نتيجه 
گرفته ايم. تجربه ام نيز در مقايسه با المپيك 
لندن بيشتر شده و مي توانم در اين دوره از آن 
استفاده كنم. اميدوارم در ريو بتوانم همه توان 
و قدرتم را به كار بگيرم. هم��ه فكر و ذكر ما 
شده المپيك و در انديشه كسب نتيجه اي در 
خور شأن شمشيربازي ايران هستيم، ضمن 
اينكه براي رسيدن به اين جايگاه و كسب دو 
سهميه المپيك زحمت زيادي كشيده ايم و 
اميدوارم در برزيل حاصل تمرينات بي وقفه 

را ببينيم. 
امكانات�ي ك�ه در اختي�ار المپين هاي 
شمش�يربازي ايران گذاشته شده قابل 
قي�اس ب�ا امكان�ات حريفان ش�ما در 

المپيك است؟
امكانات مان كه اص��اًل در ح��د و اندازه هاي 
المپيك نيست. متأسفانه س��الن خوب و در 
ش��أن تيم ملي شمش��يربازي نداري��م. تنها 
سالني كه داريم سالن آكادمي ملي المپيك 
است كه آن هم تنها براي ملي پوشان اسلحه 
سابر كفايت مي كند و ملي پوشان هر سه ماده 
نمي توانند همزمان با هم در س��الن تمرين 

كنند. 
از توجه مسئوالن به اين رشته مدال آور 
رضايت داريد؟ با توجه به اينكه هم در 
المپي�ك لن�دن و هم در ري�و صاحب 

سهميه شده ايد؟
ن��ه توجه��ات راضي كنن��ده نيس��ت و ب��ه 
ش��كلي نبوده كه ملي پوش��ان راضي باشند. 
شمشيربازي رش��ته اي نيست كه براي همه 
شناخته ش��ده باش��د. يكي از مشكالت مان 
اين است كه از نبود اسپانس��ر رنج مي بريم. 
همين مسئله سبب ش��ده كه رشته اي مثل 
شمش��يربازي از پخ��ش زن��ده تلويزيون��ي 
محروم باشد. تا به امروز اسپانسرها عالقه اي 
به شمش��يربازي نش��ان نداده ان��د. من علي 
پاكدامن و س��رمربي مان تمام هم و غم مان 
اين بود ك��ه بتوانيم دو س��هميه المپيك را 
براي كش��ورمان بگيريم و يك بار ديگر ثابت 
كنيم كه ب��راي ورزش ايران مفيد هس��تيم. 
اميدواريم كه مسئوالن هم توجه بيشتري به 
شمشيربازي داشته باشند و به اين رشته نگاه 

ويژه اي داشته باشند.  

 درخشش عابديني
در كسب 2 سهميه

درخشش شمش��يربازي ايران در عرصه 
بين المللي پس از المپيك لندن س��رعت 
بيش��تري به خ��ود گرف��ت. تي��م ملي 
ششمشيربازي كشورمان امسال در المپيك 
ريو با دو نماينده به جنگ حريفان مي رود. 
مجتبي عابديني و عل��ي پاكدامن هر دو 
در اسلحه سابر براي كسب سكو به ميدان 
مي روند و برخالف ادوار گذش��ته در اين 
رشته شانس مدال هم داريم. اين در حالي 
است عابديني چهار س��ال پيش در لندن 
صاحب سهميه شد و شميربازي ايران را به 
المپيك برد. اين المپين اگرچه در مسابقه 
اول بازنده شد و از گردونه رقابت ها كنار رفت 
اما همين تجربه براي او كافي بود تا در اين 

دوره با جديت بيشتري مبارزه كند. 
شمشيربازان ايران براي رسيدن به سهميه 
المپيك بيش از يك سال زحمت كشيدند 
و از آنجا كه رنكينگ بازيكنان در كس��ب 
سهميه نقش مهمي داشت، كار ملي پوشان 
بيش از پيش سخت شد. در اين بين حضور 
موفق در مسابقات جايزه بزرگ كره جنوبي 
اهميت بااليي داش��ت. ش��اگردان پيمان 
فخري در اين تورنمنت دو س��هميه خود 
در ريو را قطعي كردند. عابديني و پاكدامن 
در س��ئول خوش درخشيدند تا خيالشان 
از بابت جواز المپيك راحت ش��ود و تعداد 
سهميه هاي كاروان ايران باال رود. مجتبي 
عابديني ك��ه وضعيت بهتري نس��بت به 
پاكدامن داشت در جايزه بزرگ سئول در 
دور اول استراحت داشت و در دور دوم نيز 
با عملكردي درخشان حريف فرانسوي را 
شكست داد. رويارويي با گوو يانگ خطري 
جدي براي ملي پوش باانگيزه كش��ورمان 
محسوب مي شد. قهرمان جهان در كشور 
خودش بازي مي كرد و خود را از پيش برنده 
مي ديد اما تعصب و استعدادهاي ناب ايراني 
به عابديني كمك كرد تا با اختالف دو امتياز 
يانگ ك��ره اي را از پيش رو ب��ردارد تا يك 
گام ديگر به هدفش نزديك ش��ود. پس از 
آن ژيالگي مجارس��تاني ب��راي عابديني 
خط و نشان مي كشد، به ويژه كه اين بازي 
تكليف نفر صعودكننده به جمع هش��ت 
شمشيرباز برتر جهان را مشخص مي كرد. 
خوشبختانه در ادامه س��ير صعودي ما در 
شمش��يربازي اين عابديني بود كه 15 بر 
12 حريف قدرتمندش را مغل��وب كرد و 
خود را به جمع برترين هاي دنيا رس��اند. با 
اين پيروزي جمع امتيازهاي او به عدد 21 
رسيد و كسب دو سهميه در المپيك قطعي 
شد. عالوه بر اين با غلبه بر رقيب مجارستاني 
انتقام شكست علي پاكدامن مقابل ژيالگي 
نيز گرفته شد. پاكدامن در دور دوم نتيجه را 
به اين مجارستاني واگذار كرد و از ادامه رقابت 
بازماند. كيم جانگ با داشتن رنكينگ پنجم 
جهان نيز از پس نماين��ده ايران برنيامد تا 
عابديني به نيمه نهايي برسد. حريف ايتاليايي 
نيز حرفي براي گفتن نداشت و فينال اين 
دوره از رقابت ها با حضور يك ايراني برگزار 
شد اما در فينال نتيجه را به رقيب امريكايي 
واگذار كرد و به مقام نايب قهرماني رسيد. 
افزايش سهميه شمش��يربازي ايران به دو 
سهميه رشد خوب اين رشته در چهار سال 

گذشته را نشان مي دهد.   

مجتبي عابديني ملي پوش المپيكي شمشير بازي ايران:

روي كاغذ
شانس مدال دارم

امكانات مان كه اصاًل در حد و اندازه هاي المپيك نيست. متأسفانه 
سالن خوب و در شأن تيم ملي شمشيربازي نداريم. تنها سالني 
كه داريم سالن آكادمي ملي المپيك است كه آن هم تنها براي 

ملي پوشان اسلحه سابر كفايت مي كند

شيوا نوروزي
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سير صعودي شمشيربازي ايران در سال هاي اخير 
به قدري سرعت گرفت كه حتي منتقدان سرسخت 
نيز باورشان نمي شد ملي پوشان شمشيربازي تا اين 
اندازه در تورنمنت هاي معتبر موفق ظاهر شوند. در 
اين بين سابريست هاي كشورمان بيش از سايرين 
خوش درخشيده اند. اين واقعيت شيرين موضوعي 
اس��ت كه پيمان فخري ش��ش س��ال پيش آن را 
پيش بيني كرده بود. سرمربي تيم ملي شمشيربازي 
از اينكه برنامه ريزي اش به ثمر نشسته ابراز رضايت 
مي كند:»شش س��ال پيش وقتي تازه مسئوليت 
تيم ملي اسلحه س��ابر را به من دادند، در جلسه اي 
در آكادمي ملي المپيك حضور داشتم كه مسئول 
برنامه ريزي آكادم��ي از من پرس��يد چقدر طول 
مي كشد تا سابر ايران هم بتواند خودش را به سطح 
اول دنيا برساند؟ من در جواب اين مسئول گفتم پنج، 

شش سال. ايشان قدري متعجب شدند و گفتند واقعاً 
با شش سال كار مي ش��ود به اين هدف رسيد؟ من 
گفتم بله، اگر ما بتوانيم شش سال مفيد را با برنامه 
جلو ببريم قطعا مي توانيم به چين و كره اي كه در 

آسيا و دنيا شناخته شده هستند، برسيم.

دانش ايراني
تجربه خوب فخري در تيم ملي س��بب شد تا اين 
مربي مانع از سقوط دوباره سابر ايران شود:»خود من 
زماني كه عضو تيم ملي بودم در سال 1999 قهرمان 
آسيا شدم و اولين مدال تاريخ شمشيربازي ايران را 
در قاره به دست آوردم. شمشيربازان چين و كره در 
مسابقات آن سال به ترتيب نفرات دوم و سوم شدند. 
اما شش سال بعد همين چين و كره به قدرت هاي 
آسيا تبديل شدند و سابر ايران با سقوط وحشتناكي 
كه كرد از دور خارج شد. همين اتفاق باعث شد تا من 
چين و كره را الگوي خودم قرار دادم تا بتوانم مثل آنها 
كارهاي بزرگ كنم. كشورهايي كه بر خالف ايران كه 

مدام به دنبال جذب مربيان خارجي هستند سعي 
كردند با استفاده و بهره گيري از علم و دانش مربيان 

داخلي شان خودشان را به همه ثابت كنند.« 

قهرماني آسيا آغاز راه بود
رس��يدن به اهداف از پيش تعيين شده و پيوستن 
به جمع بهترين هاي آسيا نكات ديگري است كه 
سرمربي تيم اسلحه سابر به آن اش��اره دارد:»االن 
درست شش سال از آن زماني كه من سرمربي تيم 
ملي سابر شدم گذشته و به اهدافي كه ترسيم كرده 
بوديم، رسيديم. وقتي اين تيم را تحويل گرفتم، 25 
جهان بوديم، آرزوي خود م��ن اين بود كه بتوانيم 
يك روز در بين 16 تيم اول مس��ابقات جهاني قرار 
بگيريم اما حاال به جايي رسيديم كه در رده بندي 
جهاني تيم نهم هستيم. ضمن اينكه عنوان دومي 
آس��يا را بعد از كره اي ها كه تي��م چهارم رنكينگ 
جهان هستند داريم. موفقيت سابريست هاي ايراني 
با مسابقات قهرماني آسيا س��ال 2013 آغاز شد. 
جايي كه توانستيم براي اولين بار چين را شكست 
دهيم و نايب قهرمان شويم. سال 2014 اگر چه در 
همين رقابت ها مدال نقره مان به برنز تبديل شد اما 
در بازي هاي آسيايي 2014 اينچئون كره جنوبي، 
بزرگ ترين رويداد ورزشي قاره كهن بعد از 40 سال 
چين قدرتمند را شكست داديم و نايب قهرماني اين 

رويداد مهم را به دست آورديم.« 

ياركشي براي مقابله با ايران
قدرت نمايي در حضور قدرت ه��اي جهان افتخار 
ديگري بود كه تيم ملي شمش��يربازي ايران به آن 
دست يافته است:»اوج كار اين بچه ها وقتي بود كه 
در مسابقات قهرماني جهان اخير برزيل فرانسه مهد 
شمشيربازي دنيا و امريكا تيم اول رده بندي جهاني 
را شكس��ت دادند و به عنوان چهارم رسيدند. تنها 
هفت كشور موفق ش��دند براي بازي هاي المپيك 
2016 ريو دو سهميه بگيرند كه ما توانستيم جزء 
اين كش��ورها باش��يم. اين در حالي است كه تيم 
فرانسه كه در المپيك 2008 پكن مدال نقره گرفت 
يك سهميه براي المپيك ريو به دست آورده است. 
تا دو سال پيش از بين سه، چهار درخواستي كه راي 
اردوي مشترك با تيم هاي مطرح دنيا مي داديم با 
يكي از آنها موافقت مي شد اما حاال طوري شده كه 
تيم هاي بزرگ ياركشي مي كنند و مي خواهند ايران 

در گروه آنها باشد.«

شاهكار عابديني
عملكرد درخشان مجتبي عابديني در جام جهاني 
كره شمشيربازي كشورمان را به اوج رساند. پيمان 
فخري در اين ب��اره مي گويد:»ش��اهكار مجتبي 
عابديني در رقابت هاي ج��ام جهاني كره جنوبي 
امسال هم بركس��ي پوشيده نيس��ت. هيچ كس 
حتي فكرش را هم نمي كرد اين بازيكن بتواند در 
چنين رويداد مهمي كه با حضور 200 شمشيرباز 
برگزار شد بتواند چهار قهرمان دنيا را شكست دهد 
تا نايب قهرمان ش��ود و اولين مدال جهاني تاريخ 
شمشيربازي كش��ورمان را به دس��ت آورد. هيچ 
قهرماني نمانده كه عابديني از سال گذشته تا كنون 
او را شكست ندهد. اينها كساني هستند كه روزي 
جواب س��الم بچه هاي ما را نمي دادند اما االن كار 
به جايي رسيده كه آنها ما را به اردوهاي مشترك 
دعوت مي كنند. تيم ملي فعلي س��ابر بچه هاي با 
استعداد و جواني دارد كه نسل طاليي اين رشته را 
در ايران به وجود آورده اند. اينها نفراتي هستند كه 
سال هاي سال مي توان به آنها تكيه كرد و مي توانند 
جايگزين خوبي براي س��تاره اي چ��ون مجتبي 
عابديني باشند. قطعاً استعدادهاي جديد ديگري در 
آينده به جمع اين تيم اضافه خواهد تا روند موفقيت 

سابر ايران در آسيا و جهان ادامه دار باشد.«  

يادداشت

شمشيربازي ايران را مي  توان غريب ترين ورزش تاريخ المپيك براي كشورمان 
توصيف كرد؛ رشته اي دوست داشتني كه هيچ گاه نتوانسته به حق خود در 
المپيك برسد. البته اين قصه در بازي هاي آسيايي و رقابت هاي جهاني هم 
صدق مي كند. داستان شمشيربازي ايران در المپيك از سال 1964 و المپيك 
توكيو آغاز شد جايي كه ايران چهار شمش��يرباز را روانه ژاپن كرد كه البته 
كارشان به جايي نرسيد. المپيك 1972 مونيخ دو شمشيرباز ايراني را به خود 
ديد كه آنها هم نتوانستند كار خاصي انجام دهند تا اينكه نوبت به المپيك 
1976 مونترال رسيد كه شمشيربازي با اعزام 13 ورزشكار به ركوردي تاريخي 
دست پيدا كرد. نكته جالب اينكه چهار تن از شمشيربازان ايران در اين المپيك 
بانوان بودند كه در اسلحه فلوره به ميدان رفتند. مهوش شفايي، گيتي محبان، 
ژيال الماسي و مريم آچك كه عملكردي فوق العاده داشتند و به رغم نرسيدن به 
سكو و كسب نكردن مدال شمشيربازان بزرگي از امريكا، انگلستان و لهستان را 
از پيش رو برداشتند و نام خود را براي هميشه در شمشيربازي ايران و المپيك 
ثبت كردند. مونترال آخرين حضور شمشيربازي ايران پيش از انقالب اسالمي 
در المپيك بود و بعد از آن هم هش��ت دوره المپيك طول كشيد تا مجتبي 
عابديني بتواند سهميه حضور در بزرگ ترين آوردگاه ورزشي دنيا را كسب 
كند. عابديني در المپيك 2012 لندن حضور پيدا كرد، در حالي كه كسي از او 
توقع معجزه نداشت و همه به اينكه او در المپيك دست به قبضه شمشير مي برد 
افتخار كردند. عابديني خيلي زود حذف شد، اما تالش او در لندن باعث شد تا 
طي چهار سال گذشته شمشيربازي ايران با جهشي فوق العاده در آسيا و جهان 
حاال با دو سهميه ارزشمند در المپيك ريو حضور داشته باشد، دو سهميه اي كه 

قطعاً مي  توانند حرف هاي زيادي در المپيك براي گفتن داشته باشند.  

شمشيربازي ايران رشدي غيرقابل انكار در چند سال گذشته داشته و با در نظر 
گرفتن اين پيشرفت حاال در آسيا حرف دوم را مي زنيم. با اينكه هنوز كره تيم 
اول قاره به حساب مي آيد اما سير صعودي شمشيربازي ايران باعث شد كه 
عابديني در جام جهاني نفر دوم دنيا شود. با اين حال پس از يك دوره پيشرفت، 
اعزام ها و تمرينات متوالي بدون استراحت اميد اول شمشيربازي كشور را دچار 
افت كرد. اما خوشبختانه در قهرماني آسيا دوباره به شرايط خوب گذشته 
بازگشت. تداوم اين روند ما را به جايي رساند تا در بين بهترين هاي جهان دو 
سهميه ارزشمند المپيك به دست بياوريم. برنامه ريزي هاي دقيق و اجراي 
آن در اسلحه سابر به ثمر نشسته و در اين ماده به خودباوري الزم رسيده ايم. 
شرايطي فراهم شده كه اميدواريم در ريو نيز به اهداف مان رسيده ايم. البته 
وضعيت مسابقات المپيك با جام جهاني متفاوت است چراكه در جام جهاني 
ممكن است تعداد نفرات شركت كننده به 200 نفر هم برسد اما در آوردگاه 
المپيك تعداد شمشيربازان به 40 نفر نمي رسد. در ريو بازي ها حذفي است و 
در صورتي كه دو نماينده ما در وضعيت خوبي باشند مي توانند به مراحل پاياني 
برسند. پيش از اين شمشيربازان ايران نمي توانستند در عرصه بين المللي قد 
علم كنند اما حاال شرايط كامالً تغيير كرده و قدرت هاي دنيا روي بازيكنان 
ما حساب ويژه باز كرده اند تا جايي كه قهرمانان جهان و تيم هاي مطرح دنيا 
خواستار برگزاري اردوي تمريني با ايران شده اند. از آنجا كه ملي پوشان ما 
ناشناخته هس��تند قدرت هاي دنيا تالش كردند تا اردوهاي مشتركي را با 
نماينده هاي ايران برگزار كنند. در المپيك دو المپين كشورمان بايد بيشتر از 
هميشه تمركز كنند تا به نتيجه دلخواه دست پيدا كنند. بايد به اين نكته اذعان 
داشت كه عابديني و پاكدامن هر دو حريفان حاضر در المپيك را مي شناسند 
و با آنها مصاف داده اند. با اين وجود نتيجه گيري در ريو به مسائل روحي و رواني 
نيز بستگي دارد. با در نظر گرفتن موفقيت هاي اخير شمشيربازان امكان مدال 
گرفتن وجود دارد. در شرايطي كه وضعيت روحي رواني ملي پوشان مطلوب 
باشد و اسير مصدوميت نشوند شانس زيادي براي رفتن روي سكوي المپيك 
را داريم؛ عابديني در لندن دچار مصدوميت ش��ده بود و نتوانست عملكرد 
واقعي اش را به نمايش بگذارد. براي آنكه بتوانيم در سال هاي آينده و دوره هاي 
بعدي پا به پاي قدرت هاي جهان پيش برويم نيازمند برنامه ريزي بلندمدت 
چهار ساله هستيم. با اين حال ورزش ايران همواره از نداشتن برنامه ريزي 
بلندمدت رنج برده و اصوالً چند ماه مانده به شروع رقابت ها همه به فكر چاره 
مي افتند. اميدواريم از همين حاال به فكر برطرف كردن كمبودها و نداشتن 
سالن هاي استاندارد باشيم تا روند رو به رشد شمشيربازي ايران همچنان 

تداوم داشته باشد.   

مونترال اوج درخشش شمشيربازي

شانس باالي شمشيربازي در كسب مدال

اميدواري پيمان فخري به درخشش شمشيربازان در المپيك

دنيا به قدرت شمشيربازي 
ايران ايمان آورده است

تاريخچه

شيوا نوروزي

عباس فاريابي
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دوچرخه سواري
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 ايران فاصله زيادي 
 تا مدال 

دوچرخه سواري دارد

دوچرخه سواري،   يكي از  رش��ته هاي پرطرفدار 
دنياس��ت كه در المپيك نيز توجه خاصي به آن 
مي شود.  رش��ته اي كه البته با توجه به پيشرفت 
تكنولوژي،  ارتباط تنگاتنگي با اين دانش دارد. چه 
به لحاظ سخت افزاري و چه نرم افزاري.  به همين 
دليل،  افرادي كه با اين رش��ته در ارتباط هستند، 
ناچار به استفاده از دانش روز دنيا هستند. در واقع 
امروزه تمام مس��ائل مربوط به دوچرخه س��واري 
با دستگاه هاي پيش��رفته انجام مي شود. از جمله 
س��نجش توانايي،  قدرت بدني،  ش��رايط تنفسي 
و... ورزش��كار و حتي دوچرخه اي كه قرار است با 
آن ركاب بزند. دانش و امكانات پيشرفته، به روز و 
مدرن، در واقع نياز اصلي دوچرخه سواري در زمان 
حال است كه باعث پيشرفت و رشد چشمگير آن 
در دنيا شده اس��ت. البته اين پيشرفت بيشتر در 
كشورهاي اروپايي و امريكايي اس��ت و در آسيا، 
دوچرخه س��واري هنوز نتوانس��ته به سطح دنيا 
برس��د و فاصله زيادي ب��ا آن دارد ب��ه طوري كه 
تاكنون تنها يك ركابزن ژاپن��ي موفق به حضور 
در مس��ابقات توردوفرانس كه يكي از مهم ترين 
مس��ابقات دوچرخه س��واري است ش��ده است، 
عالوه بر هزينه در زمينه هاي مختلف و اس��تفاده 
از تكنولوژي روز دنيا، برگزاري مسابقات متعدد و 
تورهاي سطح باال و مهم بين المللي، باعث پيشرفت 
چش��مگير ورزش دوچرخه سواري در كشورهاي 
اروپايي و امريكايي شده و همين پيشرفت، باعث 
ايجاد فاصله اي بس��يار زياد و قابل محسوس بين 
كشورهاي اروپايي با آسيايي شده است به طوري 
كه امروز اگر چه كشورهاي آسيايي از جمله ايران با 
كسب سهميه در اين رقابت ها حضور پيدا مي كنند 
و براي شركت در المپيك چش��م به وايلد كارت 
ندارند، اما همچنان نمي توان از آنها انتظار كسب 
عنوان، س��كو يا مدال را در اين رقابت ها داشت و 
تنها مي توان انتظار كس��ب نتيجه اي بهتر نسبت 
به قبل را داش��ت. تفاوت دوچرخه س��واري ايران 
با دنيا، تفاوت در تجهيزات پيش��رفته،  تكنولوژي 
به روز و برگزاري مس��ابقات س��طح بااليي است 
كه در آس��يا نمونه آن نيز به ندرت وج��ود دارد. 
البته دوچرخه س��واري ايران طي سال هاي اخير 
پيشرفت چشمگيري داش��ته و توانسته در آسيا 
حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد اما اين 
پيشرفت هنوز به اندازه اي نيست كه بتواند در دنيا 
عرض اندام كند و گواه آن نيز انتخاب ركابزن 40 
س��اله براي المپيك ريو اس��ت كه نشان از دست 
بسته دوچرخه سواري ايران براي حضور در يكي 
از تورنمنت هاي بزرگ ورزش��ي دنيا دارد. با اين 
وجود، مي توان انتظار داش��ت كه ركابزنان ايران، 
با كسب نتايجي بهتر از گذشته، گامي بلند براي 
پيشرفت دوچرخه س��واري ايران بردارند. اما اين 
پيشرفت زماني حاصل مي شود كه بستر مناسب 
در كشور مهيا شود. بستري چون ايجاد پيست هاي 
مناسب، تجهيز امكانات سخت افزاري و نرم افزاري، 
 برگزاري تورها و مسابقات متعدد و راه اندازي ليگي 
منظم كه مي تواند زمينه هاي رش��د هر چه بهتر 
دوچرخه سواري را در پي داشته باشد اما با شرايط 
كنوني، انتظار كس��ب مدال از دوچرخه س��واري 
ايران در المپيك، انتظاري باال و بيهوده است كه 
ركابزنان ايران به رغم تالش فراوان،  از عملي كردن 

آن عاجز هستند.   

حسين عسگري در سن 40 سالگي اولين س��هميه المپيك را در رشته دوچرخه سواري به 
دست آورد؛ سهميه اي  كه دومين س��هميه المپيك ايران براي حضور در ريو بود. عسگري 
در رشته استقامت و تايم تريل جاده در مسابقات قهرماني آسيا با كسب مدال  طال سهميه 
دوچرخه سواري را به نام ايران زد، البته كسب س��هميه رشته دوچرخه سواري در المپيك 
 »uci« قوانين خاص خودش را دارد و طبق ضوابط تعريف شده از سوي اتحاديه بين المللي
در پايان هر سال به كشورهاي هر قاره با توجه به نتايج كسب شده توسط تيم ملي، تيم هاي 
باشگاهي و ورزشكاران، امتيازدهي و جايگاه كشورها در قاره خود مشخص شود. طبق قوانين، 
در دوچرخه س��واري جاده ، چهار تيم برتر رنكينگ آسيا سهميه المپيك مي گيرند. به اين 
ترتيب كه تيم اول رنكينگ سه سهميه و تيم هاي دوم تا چهارم هر كدام دو سهميه رشته 
دوچرخه سواري جاده را در المپيك مي گيرند و ايران باتوجه به اينكه از نظر رنكينگ در رتبه 
يك قرار دارد، موفق به كسب سه سهميه در المپيك ريو شد اما عسگري همانطور كه انتظار 
مي رفت،  به دليل بيماري نتوانس��ت خود را مهياي حضور در ريو كند و براي چهارمين بار، 
 جاده هاي المپيك را ركاب بزند و كميته فني دوچرخه سواري، قادر ميزباني، آروين معظمي 
گودرزي و ميرصمد پور سيدي را به عنوان ركابزنان المپيكي و مهدي سهرابي را كه در المپيك 
لندن ركاب زده بود به عنوان ذخيره اين تيم انتخاب كرد. تيم ملي دوچرخه سواري جاده ايران 
با تركيب سه ملي پوش در المپيك ريو به ميدان مي رود كه يكي از اين ملي پوشان طبق قانون 
مي تواند عالوه بر مسابقات تيمي )استقامت(، در رقابت هاي انفرادي تايم تريل هم ركاب بزند. 
با توجه به اينكه در دوچرخه سواري سهميه به تيم داده مي شود، تيم ملي دوچرخه سواري 

 نگاهي به شرايط دوچرخه سواري
 در آستانه المپيك 2016

همان 3 سهميه لندن

دوچرخه سواري ايران در بازي هاي آسيايي، تورهاي باشگاهي قاره كهن و طي سال هاي 
اخير در برخ��ي تورهاي جهاني حرف هاي زي��ادي براي گفتن دارد. كس��ب مدال هاي 
بيشمار طال، نقره و برنز در اين رويدادها مؤيد اين مسئله است اما ركابزنان ايران در تاريخ 
حضورشان در رقابت هاي المپيك هيچ گاه نتوانسته اند مقام هاي تك رقمي به دست آورند 
و اين مسئله تا جايي پيش رفته كه امروز و در آستانه المپيك 2016 ريو ركابزنان ايران 
حتي حضور در جمع تيم هاي اول تمام كننده مسابقات را هم براي خود پيروزي قلمداد 
مي كنند.  حضور دوچرخه سواري ايران در رقابت هاي المپيك به المپيك 1964 توكيو 
برمي گردد، كه البته هيچ مقامي براي چهار ركابزن ايران در پي نداش��ت.  المپيك هاي 
1972 مونيخ و 1976 مونترال عرصه حضور سه ركابزن ايران در ماده استقامت به نام هاي 
غالمحسين كوهي، حسن آريانفر و محمود شكوري دلشاد بود كه حاصل تالش آنها دو 
مقام بيست و چهارم و س��ي  و دوم كوهي و يك مقام بيس��ت و چهارمي آريانفر بود.  در 
المپيك 1988 سه ركابزن ايران يعني مهدي صفرزاده، جليل افتخاري و مصطفي چايچي 

هم مقام هايي بهتر از قبل در تايم تريل و دور امتيازي كسب نكردند.  خسرو قمري هم از 
جمع هفت ركابزن حاضر در المپيك 92 بارسلون با كسب مقام بيست و يكم تايم تريل 
بهترين نتيجه را گرفت.  ظهور نسل جديد دوچرخه سواران ايران از المپيك 2000 سيدني 
به بعد هر چند با تالش هاي آنها در مسابقات آسيايي نويد روزهاي خوبي را مي داد اما باز 
هم ميدان المپيك ميداني نبود كه دوچرخه سواران ايران بتوانند در آن حرفي براي گفتن 
داشته باشند.  شاخص ترين دوچرخه سواران چهار المپيك اخير ايران عبارتند از حسين 
عسگري، امير زرگري، مهدي سهرابي، قادر ميزباني، عليرضا حقي و عباس سعيد ي تنها 
كه در المپيك هاي 2000 سيدني، 2004 آتن، 2008 پكن و 2012 لندن در بخش هاي 
استقامت، جاده و تايم تريل تقريباً همان نتايج قديمي هاي دوچرخه سواري را تكرار كردند 
و مقام هايي پايين تر از بيستم به دست آوردند.  اوج كار دوچرخه سواري ايران در المپيك را 
مي توان كسب مقام پانزدهم حسين عسگري در ماده استقامت المپيك 2004 آتن عنوان 

كرد؛ مقامي كه چه در دوره هاي قبل و چه بعد از آن هرگز تكرار نشده است.  

دوچرخه سواري، فقط عبور از خط پايان!

تاريخچه

دنيا حيدري

محمود وفايي

جاده ايران در المپيك 2012 لندن با تركيب 
مهدي سهرابي و امير زرگري به عنوان نفرات 
اصلي در ماده استقامت جاده و عليرضا حقي 
در ماده تايم تريل ش��ركت كرد و در ريو نيز 
بدون هيچ پسرفت يا پيشرفتي،  بار ديگر با سه 
دوچرخه سوار در المپيك حاضر خواهد شد. 
قادر ميزباني  ركابزن 40ساله المپيكي ايران، 
 مسن ترين ورزشكار كاروان اعزامي ايران به 
ريو است كه سابقه حضور در المپيك پكن 
را دارد؛ رقابت هايي كه دوچرخه سوار ايران 
براي نخستين بار در بين 70 نفر اول مسابقه از 
خط پايان گذشت. ميزباني در لندن مصدوم 
بود اما در ري��و، براي آخرين ب��ار حضور در 

المپيك را تجربه مي كند. 
معظمي گودرزي، بهتري��ن ركابزن ايران 
در تايم تريل انفرادي است كه بيش از 100 
مدال از مسابقات كشوري به دست آورده، 
ضمن اينكه يك طال و دو برنز مس��ابقات 
قهرماني آسيا )اميد(، دو نقره قهرماني آسيا 
در بخش مردان،  يك طالي كاپ آسيا و  نقره 

اينچئون را در كارنامه دارد. 

ميرصمد پورسيدي، يكي ديگر از ركابزنان 
المپيكي ايران اس��ت كه از افتخارات وي 
مي ت��وان به كس��ب م��دال ط��الي تور 
دوچرخه س��واري آسيا در س��ال 2015 

اشاره كرد. 
 دوچرخه سواري ايران درصدد آن بود كه در 
پيست و كوهستان نيز سهميه بگيرد. هرچند 
چايچي مرب��ي تيم ملي دوچرخه س��واري 
پيست گفته بود در صورت شركت در كاپ ها 
و حضور مؤثر در مس��ابقات پيش رو كسب 
سهميه المپيك ركابزنان پيست قطعي است 
اما اينطور نش��د و تيم ايران كه در مسابقات 
دوچرخه سواري قهرماني آسيا اميد داشت 
با كس��ب مدال طال در ماده ه��اي كايرين و 
اومنيوم ش��انس اندك خود براي المپيكي 
شدن را حفظ كند، اين فرصت را از دست داد و 
بار ديگر دوچرخه سواري پيست ايران موفق 
نشد جواز حضور در المپيك را از آن خود كند. 
چايچي البته براي ركابزنان كوهس��تان نيز 
شان 90 درصدي در نظر گرفته بود اما در اين 
رشته نيز سهميه اي به ايران تعلق نگرفت.   
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پيش از هر چيز بايد بگويم كه 
نه من، كه از ركابزنان آسيا نبايد 
در المپيك انتظار مدال داشت. 
دوچرخه سواري دنيا خيلي باالتر 
از دوچرخه سواري آسياست. مردم 
فقط مي گويند چرا مدال نگرفته ايم

حسرت مدال المپيك و باالتر از آن 
مدال توردوفرانس. من استعداد 

آن را داشتم كه در المپيك عرض 
اندام كنم و حتي در مسابقات 

توردوفرانس كه باالترين مسابقات 
دوچرخه سواري در دنياست

آرزويش كسب مدال المپيك بود. سال هاي 
زيادي را هم براي رسيدن به اين آرزو ركاب 
زد. عنوان هاي بسياري را هم براي اولين بار 
براي دوچرخه سواري ايران به دست آورد 
اما هرگز نتوانس�ت به آرزويش در المپيك 
دس�ت يابد. فاصله زياد دوچرخه س�واري 
ايران و آسيا با دوچرخه سواري دنيا، به رغم 
موفقيت هاي زيادي كه طي همه اين سال ها 
كس�ب كرد، اجازه نداد به مدال يا سكوي 
المپيك دست يابد. المپيك ريو، حاال آخرين 
المپيكي اس�ت كه قادر ميزباني مي تواند 
در آن ركاب بزن�د؛ المپيك�ي ك�ه مي داند 
نمي تواند به عنوان يا مدال آن فكر كند اما 
مي خواهد با نتيجه اي خوب و قابل قبول به 
حضورش در المپيك پايان دهد. شايد روزي 
بتواند فرزندانش را به گونه اي تربيت كند كه 
آرزوي مدال آوري او در المپيك را برآورده 
كرده و روي س�كوي يك�ي از بزرگ ترين 

تورنمنت هاي ورزشي دنيا بايستند. 

 انتخاب ش�دن ب�راي المپيك در س�ن 
40س�الگي، شايد براي كمتر ورزشكاري 
پيش بيايد؛ انتخابي كه البته با ابراز تأسف 
خودتان هم همراه بود. در حاليكه حضور 
در المپيك آرزوي هر ورزشكاري است. 

بله، حضور در المپيك آرزوي هر ورزشكاري است. 
من هم مثل هم��ه. من از اينكه ب��راي حضور در 
المپيك انتخاب شدم ابراز تأسف نكردم، بلكه از اين 
ناراحت بودم كه چرا نبايد دوچرخه سواري باشد كه 
بتواند به جاي من 40 ساله به المپيك برود. مطمئناً 
اگر دوچرخه سواري نزديك به من هم بود،  كميته 
فني انتخابش مي كرد اما متأسفانه نبود. نمي دانم 
چرا، شايد انگيزه ها كم شده،  شايد استعدادها كم 
شده،  شايد ديگر كسي عالقه اي به اين رشته آنطور 
كه بايد و شايد ندارد و شايد دوپينگ... نمي دانم، 
فقط جاي تأسف دارد كه دست كميته فني آنقدر 
باز نيست كه از بين قادر ميزباني 40 ساله و يك 
دوچرخه سوار جوان تر،  مرا كنار بزند وگرنه حضور 

در المپيك براي من هميشه آرزوست. 
 باتوج�ه ب�ه اينكه ب�راي اولين ب�ار در 
16 س�الگي و ب�راي حض�ور در المپيك 
بارسلون به اردوي تيم ملي دعوت شديد، 
مي توانس�تيد در المپيك هاي بيشتري 
حضور داش�ته باش�يد اما ريو، دومين و 

آخرين المپيك قادر ميزباني است. 
وقتي رده جوانان و زير 18 س��ال ب��ودم، براي 
اولين بار به اردوي تيم ملي بزرگساالن دعوت 
ش��دم. آن زمان من فقط 16 سال سن داشتم. 
تيم ملي براي المپيك بارسلون تمرين مي كرد. 
مي توانستم به المپيك بروم. چون در سربااليي در 
آن تيمي كه همه بزرگان دوچرخه سواري حضور 
داشتند كسي به گرد پاي من هم نمي رسيد و 
در دوچرخه س��واري دنيا، حرف اول را كساني 
مي زنند كه در سربااليي مهارت دارند و موفق 
هستند. اما سرمربي تيم ملي به من اعتماد نكرد. 
شايد چون تجربه نداشتم. هرچند بعدها كه فوت 
و فن دوچرخه سواري را ياد گرفتم، فهميدم كه 
حق من بود كه به المپيك بارسلون بروم. بعد از 
آن،  در المپيك شرايط تا قبل از المپيك پكن 
براي حضور در المپيك مهيا نشد. در آتن هم به 
دليل حضورم در يك باشگاه تايواني،  نتوانستم در 
مسابقات انتخابي شركت كنم؛ چراكه مسابقات 
انتخابي با مسابقات باشگاهي من در يك زمان 
بود و يك المپيك ديگر را هم از دس��ت دادم تا 

پكن اولين المپيكي باشد كه شركت مي كنم. 

 

در پكن، براي اولي�ن بار، به عنوان يك 
دوچرخه سوار ايراني از خط پايان عبور 

كرديد. اما به عنوان هفتادمين نفر!
من عنوان هاي زي��ادي را براي اولي��ن بار براي 
كشورم كسب كردم. گذش��تن از خط پايان به 
عنوان 70 نفر اول كار آساني نيست. خيلي سخت 
و سنگين است. من، به همراه عسگري و سهرابي 
در المپيك پكن ركاب مي زديم. براي كس��ب 
سهميه هم نقش پررنگي داشتم و مي خواستم 
در المپيك هم عملكرد خوبي داش��ته باش��م. 
در دوچرخه س��واري قانوني وجود دارد كه اگر 
دوچرخه سوار بيشتر از حد نصاب عقب بماند، 
 از مسابقه اوت مي شود. اما در آن مسابقات من و 
عسگري، براي نخستين بار، به عنوان يك ركابزن 
ايراني از خط پايان مسابقات المپيك عبور كرديم. 
آن هم به عنوان 70 نفر اول و اين كار بزرگي بود. 

 چ�ه حس�ي داش�تيد ؟ ب�ه ه�ر حال 
نخس�تين ركابزن ايران�ي بوديد كه از 

خط پايان مس�ابقات دوچرخه سواري 
المپيك عبور مي كرد. 

حس خيلي خوبي است. كار بزرگي بود. هر بار 
كه عنوان يا مقامي براي كشورم كسب مي كنم، 
حس خيلي خوبي دارم. خصوصاً اگر آن اتفاق 
براي اولين بار باشد كه رخ مي دهد. ما توانسته 
بوديم براي نخس��تين بار در دوچرخه سواري 
ايران،  مسابقه المپيك را در حد نصاب آن تمام 

كنيم و اين خيلي خوشحال كننده بود. 
 بع�د از اين موفقيت، انتظار مي رفت در 
لن�دن به مرات�ب بهتر ظاهر ش�ويد اما 

المپيك 2012 را از دست داديد!
خب بايد پيش��رفت مي كردم. در پك��ن اگر به 
عنوان 70 نف��ر اول از خط عبور ك��رده بودم،  در 
لندن بايد بهتر عمل مي كردم. در كسب سهميه 
هم تالش زيادي كردم و س��هم زي��ادي نيز در 
به دس��ت آوردن آن داش��تم اما، متأسفانه سال 
2012، اصاًل سال خوبي براي من نبود. هر چند 
كه اين براي ورزشكاران طبيعي است. خصوصاً 
دوچرخه سواران. سال 2012 خيلي سخت تمرين 
كردم. فشار زيادي به خودم آوردم و اين باعث شد 
مصدوم شوم و به شدت از ناحيه كمر آسيب ديدم. 
به طوريكه كل مسابقات سال 2012 را چه المپيك 
و چه مسابقات باشگاهي ام را از دست دادم. ماه ها 
استراحت مطلق بودم و نتوانستم سراغ دوچرخه 

بروم. اين خيلي سخت و عذاب آور است اما چاره اي 
نبود، بايد تحمل مي كردم. 

 المپيك لندن مي توانست آخرين فرصت 
حض�ور ق�ادر ميزباني در اي�ن رقابت ها 
باشد. اما يك بار ديگر فرصت حضور در 
المپيك را پيدا مي كنيد. فكر مي كرديد 
در س�ن 40 س�الگي يك بار ديگر براي 

حضور در المپيك انتخاب شويد؟
من اصاًل براي حضور در المپيك تالش نكرده 
بودم. تيم شهرداري تبريز رنكينگ اول آسيا را 
دارد. من هميش��ه براي موفقيت و جايگاه تيم 
تالش كرده بودم. برخالف آنچه در ظاهر به نظر 
مي رسد، دوچرخه سواري يك ورزش انفرادي 
نيست و تيمي است. عملكرد تيم،  بستگي به 
عملكرد تك تك دوچرخه سواران دارد. من هم 
به عنوان مسئول فني تيم و به عنوان پيشاهنگ 
و پيشرو تيم، هميشه براي موفقيت آن تالش 
كردم و خ��ب نتيجه اين تالش ه��ا و موفقيت 

شهرداري تبريز اين بود كه يك بار ديگر شانس 
حضور در المپيك را داشته باشم، اما همانطور كه 
خودتان هم اشاره كرديد، با توجه به سن و سالي 
كه دارم، اين آخرين المپيك قادر ميزباني است. 
 سن و سال قادر ميزباني باالست اما حاال 
تجربه خوبي هم دارد. فكر مي كنيد اين 
تجربه مي تواند به موفقيت او در آخرين 
المپيكي كه دارد كمك كند؟ خصوصاً كه 

انتظارات مردم نيز از او باالست. 
قب��ل از هر چي��ز بايد بگوي��م كه نه م��ن، كه از 
ركابزنان آس��يا نبايد در المپي��ك انتظار مدال 
داش��ت. دوچرخه س��واري دنيا خيل��ي باالتر از 
دوچرخه سواري آسياست. مردم اطالعات فني 
خوبي در اين باره ندارند و فقط مي گويند كه پس 
چرا مدال نگرفته ايم. البته بايد انتظارات مردم را 
هم برآورده كرد. براي المپيك ريو هدف سنگيني 
دارم. دوست دارم و تالش مي كنم كه با گروه سر، 
 گروه اصلي مسابقات را تمام كنم و با 40-30 نفر 
اول از خط پايان بگذرم. اين كار خيلي سختي است 
و آسان نيست. در المپيك پكن هم كه به عنوان 70 
نفر اول از خط عبور كردم كار سنگيني بود و اين به 
مراتب سخت تر و سنگين تر است. اما مي خواهم با 
عملكرد خوبي به حضورم در المپيك پايان دهم. 
البته االن نمي توان قولي داد جز قول اينكه تمام 
تالشم را مي كنم. بايد مس��ير مسابقه را يكي دو 
بار بروم،  روز مسابقه هم خيلي مهم است. شرايط 
جوي و شرايط خودم در روز مسابقه اهميت زيادي 

در موفقيت يا عدم موفقيتم در ريو دارد. 
 انتظ�ارات خودت�ان ه�م زياد اس�ت و 
اينطور نيس�ت كه بگوييم فقط مردم از 

تو توقع دارند. 
بله، از خ��ودم انتظ��ار باالي��ي دارم چ��ون از 
استعدادهايم باخبر هس��تم. من مي توانستم 
موفقيت هايي به مراتب بيش��تر از اين داشته 
باشم اگر بستر مناسب فراهم بود و از همان ابتدا 
حمايت مي شدم. اس��تعداد من يك استعداد 
خدادادي بود، بايد از آن بهتر از اين اس��تفاده 

مي شد اما، شرايط مهيا نشد. 
 به نظر مي رسد حسرت عميقي در دل 

قادر ميزباني باقي مانده است؟ 
همين طور است. حسرت مدال المپيك و باالتر از 
آن مدال توردوفرانس. من استعداد آن را داشتم كه 
در المپيك عرض اندام كنم و حتي در مسابقات 
توردوفرانس كه باالترين مسابقات دوچرخه سواري 
در دنياس��ت. مي توانس��تم يكي از مدعيان اين 
رقابت ها باشم. من استعداد خوبي در سربااليي 
داشتم. در همان اولين اردويي كه قبل از المپيك 
بارسلون دعوت ش��دم، هيچ يك از ركابزنان آن 
زمان كه صاحب نام دوچرخه سواري زمان خود 
بودند نتوانستند به گرد پاي من برسند. در دنيا نيز 
دوچرخه سواري موفق است كه بتواند در سربااليي 
موفق عمل كند و من استعداد خيلي خوبي در اين 
زمينه داشتم. اما متأسفانه اين حسرت هميشه 
با من باقي مي ماند كه ش��روع دوران ورزشي من 
از اوايل دهه 70 بود كه ورزش خيلي مثل امروز 
شرايط خوبي نداش��ت و دوچرخه س��واري نيز 
همين طور. قادر ميزباني مي توانس��ت حتي در 
توردوفرانس عرض ان��دام كند و صاحب پيراهن 
طاليي شود اما استعدادهايش سوخت. مي توانست 
در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشد و براي مدال 
المپيك بجنگد اگر راهنماي مناسبي داشت و بستر 
مناسبي براي اهميت دادن به اين استعداد. اما هر 
چه كه بود گذشت، اميدوارم المپيك پيش رو را با 
موفقيت پشت سر بگذارم. ركاب زدن در المپيك 
حس و حال فوق الع��اده اي دارد اميدوارم بتوانم 
باعث افتخار مردم كشورم ش��وم و روزي بتوانم 
فرزندانم را اگر استعداد و عالقه آن را داشتند، براي 

مدال المپيك آماده و مهيا كنم.   

 استعداد من سوخت
شايد فرزندانم مدال آور المپيك شدند

 گفت وگو با قادر ميزباني،  ركابزن ملي پوش دوچرخه سواري 
كه در40 سالگي در المپيك ركاب مي زند 

دنيا حيدري
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 C حضور در فينال 
منطقي ترين انتظار از قايقراني

قايقراني، رش��ته نوپايي در 
ايران است. هر چند 70 سال 
قبل، انگليس��ي  ها با حضور 
در جن��وب اي��ران، اولي��ن 
باشگاه قايقراني را در مسجد 
سليمان تأس��يس كردند و 
20 سال بعد از آن نيز اولين 

باشگاه بادباني ايران در آبادان راه اندازي شد اما قايقراني 
در واقع از سال 84 به طور رسمي كار خود را در ايران آغاز 
كرد. حضور قايقراني در 14 دوره رقابت هاي المپيك در 
12 رشته ) سه رشته براي بانوان و 9 رشته براي مردان( 
و توزيع 36 مدال در آن باعث توجه ويژه كشورها به اين 
رشته ورزشي ش��ده اس��ت، البته توجه به قايقراني در 
كشورهاي اروپايي با ايران بسيار متفاوت است. در دنيا، 
در بيشتر ش��هرها، كلوب هاي قايقراني متعددي وجود 
دارد كه عالوه بر ايجاد تفريح و سرگرمي، استعدادهاي 
قايقراني را نيز شناسايي مي كند، به طوري كه ورزشكاران 
در طول س��ال با حضور در كلوب هاي قايقراني، از ابتدا 
با قوانين و اين رش��ته به صورت اصولي آش��نا ش��ده و 
در مسابقات مختلف  به ش��رايط ايده آل مي رسند و در 
مسابقات كشوري،  از بين قايقرانان متعدد،  استعدادهاي 
درخور توجه براي حضور در تيم ملي انتخاب مي شوند. 
به اين شكل نه فقط قايقرانان از كودكي تحت آموزش 
قرار مي گيرند كه به دليل حضور در كلوب ها، همواره در 
ش��رايط ايده آل و آمادگي كامل قرار دارند اما در ايران، 
به رغم عالقه مندان فراوان و حتي اس��تعدادهاي خوب، 
شرايط براي پرورش وجود ندارد چراكه نه فقط پيست 
استانداردي نيس��ت كه قايق ها نيز از نوع درجه سوم و 
چهارم است كه نمي تواند نيازهاي قايقرانان را برآورده 
كند و براي حضور در مسابقاتي چون المپيك، بايد چشم 
به اردوهاي خارجي داشت. حال آنكه ايجاد يك پيست 
استاندارد نه فقط باعث شكوفا شدن استعدادها مي شود 
 كه مي تواند باعث حضور قايقرانان ساير كشورها در ايران 
شده و عالوه بر درآوردن هزينه پيست، شرايط رقابت را 
نيز فراهم  آورد اما با توجه به شرايط فعلي و فاصله بسيار 
زياد قايقراني دنيا ب��ا ايران، نمي توان انتظ��ار زيادي از 
قايقراني ايران در المپيك داشت. نه فقط در اين دوره از 
رقابت ها كه ايران تنها يك نماينده جوان و بي تجربه در 
المپيك دارد كه در هيچ يك از دوره ها چراكه حريفان 
و رقباي ايران همواره قايقراناني هس��تند كه نه تنها در 
طول سال تمرينات منظم و حساب شده اي را پشت سر 
گذاشته اند، كه گاه تجربه سال ها حضور در المپيك را نيز 
داشته اند. عالوه بر آن، قايقراني يك ورزش دانشگاهي 
و تخصصي است كه به علم روز دنيا نياز دارد. قايقرانان 
دنيا  در هر زمينه مثل تغذيه،  روانشناس��ي،  بدنسازي، 
بيومكانيك و فيزيول��وژي يك متخصص و مربي خاص 
خود را دارند اما در ايران، قايقراني به يك ورزشكار و يك 
مربي خالصه مي ش��ود كه مربي عالوه بر مسائل فني ، 
بايد به ساير مسائل نيز رس��يدگي كند و با اين شرايط 
نمي توان از قايقرانان ايران انتظار معجزه داشت، خصوصاً 
كه اين رشته، يك ورزش ركوردي است و جايگاه تيم ها و 
ورزشكاران با توجه به شرايط و ركوردي كه دارند از قبل 
تقريباً مشخص است، البته اينطور نيست كه نتوان به دنيا 
رسيد. مي توان با يك برنامه ريزي، با تخصيص بودجه اي 
مناسب و فراهم كردن برخي ش��رايط، طي چهار سال 
فاصله قايقراني ايران با دنيا را به حد قابل توجهي كاهش 
داد تا قايقراني ايران در المپيك حرفي براي گفتن داشته 
باش��د اما تا قبل از آن، حضور در فينال C منطقي ترين 
انتظاري است كه مي توان از قايقرانان ايران داشت كه در 
12 رشته )سه رشته براي بانوان و 9 رشته براي مردان( 

برگزار مي شود.  

افشين فرزام

دنيا حيدري

به جرئت مي توان گفت كه تنها تصويرهاي ب�ه ياد ماندني از قايقراني ايران 
در المپيك 2008 مربوط به هما حسيني و محسن شادي است. بانوي پاروزن 
ايران در المپيك 2008 پكن پرچمدار كاروان ايران و نماينده شايسته بانوي 
مسلمان ايراني بود، اما محسن شادي  هنوز هم پس از گذشت چهار سال از 
المپيك لندن خميازه  هاي  منحصر به فردش در خط استارت مسابقات لندن 
از يادها نرفته؛ خميازه هايي كه مي گويد از استرس باال بوده است!  تاريخچه 
حضور ايران در قايقراني المپيك را كه ورق بزنيم در نهايت به س�ال 2000 و 
المپيك سيدني مي رسيم جايي كه ايران تنها با يك پاروزن حضور داشت و 
اتفاق خاصي هم رخ نداد.  قايقراني ايران موفق به حضور در المپيك 2004 
آتن نش�د، هر چند پاروزنان ايران از چهره  هاي  شاخص آسيا و مدال آوران 
بزرگ قاره كهن بودند.  اما المپي�ك 2008 پكن را با دو نماينده آغاز كرديم؛ 

محسن شادي و هما حسيني، اما نتيجه، نتيجه اي نبود كه بايد باشد، البته 
توقع چنداني هم نبود محسن شادي بيست و ششم شد و هما حسيني هم 
بيست وهشتم. هر چند خاطره خوب پرچمداري بانوي قايقران ايران براي 
هميش�ه در تاريخ المپيك ماندگار ش�د. المپيك 2012 لندن حال و هواي 
ديگري داشت، درخشش قايقرانان ايران در رقابت  هاي  آسيايي چين همه را 
اميدوار كرده بود.  احمدرضا طالبيان، آرزو حكيمي، محسن شادي و سولماز 
عباسي در چنين شرايطي به لندن رفتند اما باز هم نتيجه اي به دست نيامد 
تا قايقراني ايران با افتي فاحش در المپيك پي�ش رو تنها با يك نماينده به 
برزيل برود. مهسا جاور بي ترديد كاري سخت براي به اثبات رساندن حقانيت 
قايقراني ايران دارد؛ كاري كه حداقل در دوره  هاي  گذشته از عهده هيچ كدام 

از قهرمانان قايقران و پاروزن ايران برنيامده است.      

پرچمداري حسيني، خميازه  هاي  شادي و ديگر هيچ

حضور دو دوره اي قايقراني در المپيك ه�اي لندن و پكن اين 
انتظار را ب�ه وجود آورده بود كه اين رش�ته،  در ريو نيز س�هم 
بسزايي از كاروان اعزامي ايران داشته باشد. در المپيك لندن، 
 احمدرضا طالبيان،  محس�ن ش�ادي ، آرزو حكيمي و سولماز 
عباسي چهار نماينده ايران بودند، اما قايقرانان تيم ملي ايران در 
رقابت هاي انتخابي المپيك ريو نتوانستند نتيجه مطلوبي كسب 
كنند و مهسا جاور و عادل مجللي تنها قايقرانان ايراني بودند كه 

موفق به كسب سهميه ريو شدند. 

معادالت پيچيده شد
قايقراني ايران، دو فرصت براي كسب سهميه داشت، مسابقات جهاني 
و قاره اي. در بخش كانوئينگ، مسابقات قهرماني جهان در ميالن ايتاليا 
اولين فرصت پاروزنان براي رزرو بليت ريو بود اما سهميه اي كسب نشد. 
بعد از آن، مسابقات قهرماني آسيا در اندونزي مهم ترين فرصت اين 
رشته براي كسب سهميه بود و مسئوالن اميدوار بودند بين دو تا چهار 
سهميه را در آب هاي آرام كسب شود. در بخش بانوان نيز فدراسيون 
اميد داشت با وجود كسب يك سهميه در كاياك توسط چين، آرزو 
حكيمي بتواند با قرار گرفتن در سكوي دوم سهميه بگيرد، اما حكيمي 
چهارم شد تا قايقراني ايران برخالف دوره گذشته در كسب سهميه در 

بخش آب هاي آرام ناكام ماند. 

جاور تنها بانوي المپيكي قايقراني
در مسابقات قاره اي روئينگ، مهسا جاور در قايق تك نفره و نازنين ماليي 
و حميرا برزگر در قايق دو نفره در اين مسابقات حضور داشتند. در بخش 
مردان هم عاقل حبيبيان در قايق تك  نفره رقابت كرد. سياوش سعيدي 

»جاور« و »مجللي«، جوركش تمام قايقراني
تنزل قايقراني از لندن تا ريو

و حامد خدري، نمايندگان ايران در قايق دو نفره سبك وزن بودند. در 
مسابقات قهرماني آسيا در دو نفره مردان فرصت زيادي براي المپيكي 
شدن پيش بيني نمي شد اما در تك نفره سنگين وزن عاقل حبيبيان 
شانس زيادي براي كسب سهميه داشت. خصوصاً كه با توجه به توزيع 
هفت سهميه المپيك در قايق تك نفره سنگين وزن، همه انتظار داشتند 
عاقل حبيبيان در اين مسابقات سهميه المپيك را بگيرد تا نتيجه لندن 
بار ديگر تكرار شود. قرار بود حبيبيان جايگزين خوبي براي محسن شادي 
شود، اما نه تنها مدال نگرفت حتي نتوانست بين هفت نفر اول قاره كهن 
باشد و سهميه بگيرد. بعد از عدم كسب نتيجه توسط ملي پوشان آب هاي 
آرام، چشم همه به روئينگي ها بود تا با كسب سهميه طلسم سهميه 
نگرفتن قايقراني در المپيك ريو را بشكنند، اما برخالف انتظار، تنها مهسا 

جاور بود كه با كسب نقره مسابقات آسيايي، سهميه گرفت

سهميه غير منتظره
درحالي كه مهسا جاور تنها نماينده ايران در قايقراني المپيك ريو بود، 
10 روز قبل از شروع اين رقابت ها بود كه با مثبت شدن دوپينگ ورزشكار 
قزاقستان در رقابت هاي انتخابي المپيك، فدراسيون جهاني قايقراني 
سهميه ريو را به عادل مجللي داد تا قايقراني ايران دو نماينده در سي و 
يكمين دوره بازي هاي المپيك داشته باشد. عادل مجللي در رقابت هاي 
انتخابي المپيك سوم شد و نماينده قزاقستان اول، كه سهميه پاروزن قزاق 
به دليل دوپينگ از ليست حذف شد و عادل مجللي به عنوان قايقران دوم 
به سهميه رسيد. نماينده ازبكستان كه دوم شده بود به دليل حضور قايق 
دو نفره اين كشور در المپيك سهميه نگرفت و به همين دليل مجللي به 
عنوان نفر دوم آسيا سهميه كانوي 200 متر گرفت و شصت و چهارمين 
المپيكي كاروان ايران شد. عادل مجللي مقدم كانو سوار ايران كه دو طال 
و يك برنز مسابقات قهرماني آسيا و همچنين برنز اينچئون را در كارنامه 
دارد اولين حضورش در المپيك را لطف خدا مي داند و درصدد آن است 

كه از اين فرصت غيرمنتظره نهايت استفاده را ببرد.   

چشم همه به 
روئينگي ها بود تا با 

كسب سهميه طلسم 
سهميه نگرفتن 

قايقراني در المپيك 
ريو را بشكنند، اما 

برخالف انتظار، تنها 
مهسا جاور بود كه با 

كسب نقره مسابقات 
آسيايي، سهميه گرفت
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خوشحالم كه تنها زن پاروزن با حجاب ريو هستم

 گفت وگو با مهسا جاور 
تنها قايقران المپيكي ايران در ريو
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دنيا حيدري

شش سال درياچه آزادي را پارو زد تا سرانجام به آنچه مي خواست برسد و 
حاال تنها نماينده قايقراني ايران در المپيك ريو است. مهسا جاور بعد از طالي 
اينچئون، تنها يك هدف داشت و آن هم كسب سهميه المپيك بود. اما هرگز 
تصورش را هم نمي كرد مجبور باشد بار قايقراني ايران را در ريو، به تنهايي 
به دوش بكشد. بانوي قايقراني كه با كسب نهمين سهميه بانوان المپيكي 
ايران ركورد سهميه بانوان را شكست، حاال به اميد كسب ركوردي در خور 
نام ايران در درياچه آزادي پارو مي زند و باال و پايين مي رود تا بتواند بار ديگر 

براي ايران افتخار آفريني كند. اما اين بار،  در ميداني به بزرگي المپيك. 
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شش سال پيش وقتي براي اولين بار به 
آب زدي و پارو به دست گرفتي تصورش 
را مي ك�ردي ك�ه روزي تنه�ا نماينده 

قايقراني ايران در المپيك باشي؟
روز اول تصور المپيك تقريباً غير ممكن است، 
چراكه سد هاي بزرگي پيش رو است. نه تنها 
براي من، بلكه براي هر ورزشكاري. رسيدن به 
سهميه المپيك كار آساني نيست كه اولين روز 
قايقراني بخواهي به آن فكر كني يا اميد داشته 
باشي اما نمي توان از اين هم گذشت كه حضور 
در المپيك آرزوي هر ورزش��كاري است كه 
بسياري براي رسيدن به آن تالش مي كنند. 
هر چند همه به رغم تالش��ي كه مي كنند، 
نمي توانند موفق شوند و خيلي خوشحالم من 
جزو آن دسته از ورزشكاراني هستم كه نتيجه 

تالش هايم را گرفتم و به المپيك راه يافتم. 
سهميه اي كه گرفتي هم ركورد بانوان 
را جابه ج�ا ك�رد و هم ركورد كس�ب 
س�هميه زنان ايران را شكس�ت. چه 

حسي داشتي؟
اشك هايي كه بعد از كسب سهميه ريختم گواه 
حس من بود. حس خيلي خوبي بود. رشته 
من، يك رش��ته ركوردي ا كه جابه جا كردن 
ثانيه به ثانيه آن سال ها زمان مي برد و من چند 
سالي بود كه ركوردم را جابه جا نكرده بودم مگر 
چند ثانيه. قبل از انتخابي مربي ام گفته بود كه 
پيش��رفت كرده ام و تايم خوبي دارم اما فكر 
نمي كردم تا اين اندازه كه بتوانم در انتخابي با 
يك ركورد خوب سهميه بگيرم. اما هم ركورد 
بانوان ر روئينگ را جابه جا كردم و هم با يك 

مدال خوشرنگ سهميه گرفتم. 
فكر مي كردي سهميه بگيري؟

بله،  قبل از مسابقه گفته بودم مطمئنم سهميه 
را مي گيرم، چون چن��د ماه قبل در قهرماني 
آسيا در تك نفره سنگين وزن برنز گرفته بودم 
و اين نشان مي داد من جزو هفت نفر اول آسيا 
هستم اما دلم مي خواست با مدالي خوشرنگ 
سهميه بگيرم كه اين اتفاق رخ داد و با دو ثانيه 

فاصله، نقره گرفتم. 
يعن�ي فق�ط دو ثاني�ه با ط�ال فاصله 

داشتي؟ 
دو ثانيه در رش��ته ما خيلي زياد است. گاهي 
بچه ها به فاصله هزارم ثانيه مدال را از دست 
مي دهند. دلم مي خواست طال بگيرم اما نشد و 

با ركورد هفت دقيقه و 35 ثانيه نقره گرفتم. 
رك�وردي ك�ه در مس�ابقات انتخابي 
المپيك زدي، 20 ثانيه با مدال المپيك 
فاصل�ه دارد. ب�ا توجه به اي�ن فاصله 
زماني فكر مي كني مهسا جاور چقدر 

در المپيك ريو شانس موفقيت دارد؟
به زبان، 20 ثانيه گفتن راحت اس��ت اما 20 
ثانيه زمان زيادي است كه حداقل 15 تا 20 
نفر اين تايم را دارند. در المپيك ما 28 قايق 
هس��تيم. من هفت قايق را در آسيا گرفتم و 

به خودم اين اجازه را نمي دهم كه اجازه دهم 
يكي از آن هفت قايق من را در ريو بگيرد. يك 
قايق هم كه خودم هس��تم و بايد با 20 قايق 
ديگر رقابت كنم. س��عي مي كنم در المپيك 
مقتدرتر عمل كنم و در بهترين شرايط،  نفر 

اول فينال C باشم. يعني سيزدهمين قايق. 
يعني در بين آس�يايي ها رقيبي وجود 
ن�دارد ك�ه بخواه�د در المپيك تنها 
نماين�ده قايقراني اي�ران را به چالش 

بكشد؟
نه اصاًل اينطور نيس��ت. اتفاقاً در آسيا رقباي 
قدري دارم. چين كه در جهاني سهميه گرفت، 
كره جنوبي كه مرا گرفت و به طال رسيد. چين 
تايپه و قزاقستان كه ثانيه اي آنها را رد كردم 
همه حريفان قدري هستند كه در المپيك با 
ركوردي بهتر مي آيند و ديگر در حد انتخابي 
نيستند و به مراتب بهتر پارو خواهند زد. اما من 
نبايد اجازه دهم آنهايي را كه پيش از اين رد 
كردم از من عبور كنند. كارم سخت تر از قبل 
است و اين را به خوبي مي دانم اما تمام تالشم 
را مي كنم تا براي كشورم افتخار آفرين باشم و 
يك مرتبه ديگر هم بعد از پايان مسابقات اشك 

شادي بريزم نه اشك حسرت. 
دو فرصت براي كسب سهميه داشتي، 
هم جهاني و هم آس�يايي. اما تنها در 
انتخاب�ي آس�يا ش�ركت ك�ردي. اين 
ريس�ك بزرگي نبود كه يك ميدان را 

حذف كردي؟
اين نظر سرمربي تيم بود و فكر مي كنم نظر 
خوبي هم بود. در جهاني شانسي براي كسب 
سهميه نداشتم و ممكن بود روحيه و انگيزه ام 
نيز خراب ش��ود. روئينگ 100 سال در اروپا 
قدمت دارد. ش��هرهاي مختل��ف اروپا بيش 
از 100 كلوب قايقران��ي دارد. قايقران ها در 
كلوب  ها در طول س��ال كار مي كنند و مدت 
زمان كم��ي در اردوي تيم ملي هس��تند و 
تجربيات بااليي دارند اما قدمت رشته من در 
ايران تنها 10 سال است. من در شهر خودم 
امكان تمرين ندارم. 10 ماه در س��ال در اردو 
هستم. پيست اس��تاندارد ندارم. 9 دور صبح 
و 9 دور عصر باي��د دور درياچه پارو بزنم. اين 
از لحاظ رواني تأثير منفي زيادي دارد. با اين 
اوصاف پارو زدن كنار قايقراناني كه سال هاي 
س��ال تجربه دارند و چند المپيك رفتند كار 
آساني نبود. پس ترجيح داديم تمام توانمان را 

روي كايا بگذاريم كه موفق هم شديم. 
هش�ت م�دال رنگارن�گ بين المللي، 
كسب تنها سهميه قايقراني ايران در 
ريو و شكس�تن ركورد سهميه بانوان 
عناويني هستند كه انتظارات از جاور 
را باال مي برد. چه قولي براي المپيك به 

مردم كشورت مي دهي؟
قول مي دهم بهترين نتيجه ممكن را برايشان 
كس��ب كنم و اميدوارم بتوانم روي اين قولم 

باشم و نفر اول فينال C باشم. 
مي دان�ي ك�ه به عن�وان ي�ك بانوي 
مس�لمان و باحج�اب ايران�ي چش�م 
خيلي ه�ا به تو و عملكردي اس�ت كه 

خواهي داشت. 
بله، من از اينكه متفاوت باش��م لذت مي برم. 
از اينكه تنها بانوي باحجاب مسابقات هستم 
خوشحالم و اميدوارم بتوانم به عنوان بانوي 
باحجاب و مس��لمان ايراني، نتيجه اي بگيرم 
كه دنيا را به تحس��ين وادارد و براي كشورم 
افتخار آفرين باش��م و اميدوارم مردم نيز مرا 
از دعاي خير خود محروم نكنند. پارو زدن با 

حجاب برايم لذتبخش تر است.   

از اينكه تنها بانوي باحجاب 
مسابقات هستم خوشحالم 
و اميدوارم بتوانم به عنوان 

بانوي باحجاب و مسلمان 
ايراني، نتيجه اي بگيرم كه دنيا 

را به تحسين وادارد و براي 
كشورم افتخار آفرين باشم

خميازه هايم در لندن به خاطر استرس بود!
گفت وگو با محسن شادي، ملي پوش سابق قايقراني ايران

المپيك ريو، مي توانس��ت سومين المپيك 
محسن شادي باشد اگر يك سري مسائل، 
باعث نمي ش��د تا او به اي��ن زودي از دنياي 
ورزش قهرماني خداحافظي كند. تا قبل از 
شادي، قايقراني ايران تنها با وايلد كارت موفق 
به حضور در المپيك مي شد اما دو سال بعد 
از حضور شادي در قايقراني، ايران توانست 
نخستين سهميه قايقراني خود در المپيك 
را به دس��ت آورد و در پكن، ش��ادي و هما 
حسيني، با كسب سهميه در بين قايقرانان 
حاضر شدند. اتفاقي كه شروعي خوبي بود 
براي قايقراني ايران. ب��ه خصوص كه بعد از 
اين سدشكني، ايران چهار قايقران به لندن 
اعزام كرد اما شرايط آنگونه كه انتظار مي رفت 
پيش نرفت و حمايت ها به گونه اي نبود كه 
قايقراني در ريو، بيش از لندن سهميه داشته 
باشد و حاال مهسا جاور تنها نماينده قايقراني 
ايران در برزيل است. اتفاقي كه شادي،  آن را 
لطف فدراسيون مي داند: »فاصله قايقراني 
ما با دنيا خيلي زياد اس��ت. با اين وجود اگر 
حمايت باشد، مي توانيم نتايج خوبي بگيريم. 
من دو سال بعد از آنكه وارد اين ورزش شدم 
سهميه گرفتم. دو طال و يك نقره جهاني دارم. 
در المپيك لندن هم مي توانستم نفر پانزدهم 
باشم، در جهاني قايق هجدهم بودم كه از خط 
رد شد و مي توانستم اين بار نفر پانزدهم باشم 
اما، بايد قبول كنيم كه آن طور كه بايد حمايت 
نمي شويم. مي تواند شرايط بهتر از اين باشد. 
فكر مي كنيد چرا بعد از چهار سهميه لندن 
اكنون تنها يك سهميه داريم؟ اين از لطف و 

توجه خاص آقايان است.«
مي گويد س��ختي هاي راه براي من و امثال 
من بود كه با روي كار آمدن اين رش��ته در 
ايران شروع كرديم اما همه چيز مي توانست 
خيلي متفاوت تر و بهتر از آن چيزي باش��د 
كه امروز هست: »روئينگ، رشته تخصصي 
من، از س��ال 85 وارد ايران ش��د و من جزو 
اولين نفراتي بودم كه به آن روي آوردم. اين 
كار را س��خت تر مي كرد. خب ما نه پيستي 

داريم نه امكاناتي. استعداد اما داريم. خودم 
روي استعدادي كه داشتم توانستم بعد از دو 
سال حضور در اين رشته اولين سهميه تاريخ 
قايقراني را براي ايران كسب كنم در حالي كه 
تا قبل از آن با وايلد كارت مي رفتيم. در پكن 
من و هما حسيني تجربه زيادي نداشتيم و 
نفر بيست و پنجم ش��دم از بين سي و چهار 
شركت كننده اما در لندن،  تجربه ام بيشتر 
بود. نه ب��ه اندازه رقبايم. اتفاق��اً هم از لحاظ 
تجربه از آنها كم داشتم و هم وزن. من كنار 
آنها بسيار كوچك بودم اما مي توانستم نفر 
پانزدهم باشم اگر ش��رايط مهيا بود. من در 
شرايط سختي س��هميه گرفتم. چند هفته 
قبل از انتخابي المپيك خواهرم را به دليل 
بيماري از دست دادم و شرايط خيلي بدي 
داشتم. دنيامالي مرا به زور از آن شرايط بيرون 
كشيد و توانستم سهميه بگيرم. آن هم با نقره. 
در حالي كه طال براي من بود اما بدنم پنجاه 
متر آخر خالي كرد و نقره گرفتم. درشرايطي 

كه تا پنجاه متر آخر نفر اول بودم.«
خميازه  هايش در المپيك لندن، سوژه شد، 
برخي مي گفتند از روي خس��تگي اس��ت و 
عده اي هم تصور مي كردند ش��ادي اصاًل در 
حال و هواي المپيك نبوده است و از بيكاري 
آنچنان خميازه كشيد كه سوژه رسانه ها شد اما 
خميازه هاي او در واقع بيانگر استرسي بود كه 
داشت: »آن خميازه ها عصبي بود. من هميشه 
همين طور هستم. از كادر فني و هم تيمي هايم 
هم كه سؤال كنيد مي گويند. استرس كه مرا 
مي گيرد، مدام خميازه مي كش��م. گاهي از 
استرس چند روز قبل مسابقه نه خواب دارم 
و نه خوراك اما خميازه ها ن��ه از بي خوابي و 
نه خستگي است،  كه از اس��ترس زياد است. 
در اينچئون و س��اير مس��ابقات عكاس��ان 
مي توانستند چنين صحنه اي را شكار كنند 
اما اين عكس در المپيك لندن سوژه شد. ما 
40 دقيقه قبل از مسابقه داخل آب مي رويم. 
آن زمان تمام فكر من مردم بودند. نه خودم، 
نه پاداش و نه حتي خانواده ام ذهنم را مشغول 
نكردند. فقط به اين فكر مي كردم كه بايد تمام 
تالشم را بكنم تا مردم خوشحال شوند. وظيفه 
سنگيني روي دوشم بود. مي دانستم نمي توانم 

در المپيك مدال بگيرم اما مي توانستم بهتر از 
اين عمل كنم. ولي نشد، از آب هم كه بيرون 
آمدم، با ناراحتي گفتم ديديد، نشد، نذاشتن، 
نخواستن... بركناري رئيس فدراسيون،  اوضاع 
آن زمان فدراس��يون،  كشمكش ها، هم چيز 
دس��ت به دس��ت هم داد تا نتوانم به عنوان 
پانزدهمين قايق از خط بگذرم. هر چه كه بود 
تمام شد اما  اي كاش از نفرات بعدي حمايت 
شود، فاصله ما با دنيا زياد است اما اگر حمايت 
باشد، مي توان كاري كرد، مي توان رشد كرد اما 

اگر نباشد، هيچ.«
شايد هنوز هم حسرت روزهايي كه از دست 
رفت را مي خورد. اينكه نتوانس��ت در لندن، 
به آنچه مي خواست برسد يا حاال كه در ريو 
نيست. چشم ش��ادي هنوز دنبال آب و پارو 
و قايق اس��ت اما هنوز هم نمي تواند از آنچه 
كه بايد استفاده كند: »آرزوي هر ورزشكاري 
حضور در المپيك اس��ت. وقت��ي مي تواني 
س��هميه بگيري،  به يك چيز فكر مي كني. 
انتظار مردم، وظيفه اي كه روي دوش توست 
اما، يك جايي خسته مي شوي ، كم مي آوري. 
نمي گذارند. شرايط مهيا نيست. شايد در اين 
المپيك هم حضور داشتم اگر... . فشارهاي 
زيادي را تحمل مي كرديم. هدفم اين بود كه 
قبل از اينچئون خداحافظي كنم. با فدراسيون 
در گيري داشتم، اردوها را ترك مي كردم. من 
همان شادي بودم كه چند هفته بعد از فوت 
خواهرش سهميه گرفته بود. قايق و پارو و آب 
را دوست داش��تم. پارو زدن و افتخارآفريني 
براي كشورم را هم دوست داشتم اما، ورزشكار 
حمايت مي خواهد. دنيامالي در بدترين شرايط 
مرا بيرون كشيد و به ميدان نبرد پرتاب كرد. باز 
هم مي شد اما... حتي االن هم دلم مي خواهد 
پارو بزنم اما پيستي نيست. براي ورزشكاران 
هم نيست چه برسد به من. در استان هم اجازه 
نمي دهند حتي روي سد تمرين كنيم. خب 
چطور بايد پيش��رفت كرد؟ با كدام انگيزه و 
هدف و برنامه. مي توانيم در المپيك هم حرفي 
براي گفتن داشته باشيم با تمام فاصله اي كه 
بين ما و دنيا هست اما بايد شرايط مهيا باشد، 
 امكانات فراهم شود و حمايت باشد و حمايت 

باشد و حمايت باشد.«   

دنيا حيدري

قايقراني
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تيم ملي شناي ايران متشكل از پنج شناگر 
پس از ماه ها تمرين مستمر در ايران، حدود 
يك ماه در اردوي آماده سازي كسب سهميه 
المپيك در مجارستان به سر مي برد. مسابقات 
اصلي انتخابي المپيك بوداپست مجارستان 
نيز از چهارش��نبه )نهم تيرماه 1395( آغاز 
مي ش��ود. يكي از اين پنج ش��ناگر در مسير 
كسب سهميه المپيك آريا نسيمي شاد بود. 
آريا متولد 16 آبان 1378 و ش��هر مش��هد 
است. او در بين پنج شناگر حاضر در اردوي 
مجارستان با 17 سال سن جوان ترين است. 

قورباغه روي تيم ملي ش��ناي ايران از هشت 
سالگي به اين رشته رو آورد. 9 سالش كه شد 
به عضويت تيم هيئت شناي استان خراسان 
رض��وي در آمد و يك س��ال بعد نخس��تين 
مسابقات كش��وري اش را تجربه كرد. آريا را 

همه به ركوردشكني هايش مي شناسند. او 
از 12 سالگي ش��روع به كوالك كرد و اكنون 
هفت ركورد رده سني و دو ركورد بزرگسال 
را در اختيار دارد. او در اس��تخر مسافت بلند 
ركورددار 200متر قورباغه در تمامي رده هاي 
سني از 11 سال تا بزرگس��ال است. او عالوه 
بر اين ماده رك��ورد 50 و 100متر قورباغه را 
در رده سني 13-14 س��ال و 15-17 سال 
هم در اختيار دارد. در استخر مسافت كوتاه 
هم ركورد ملي 200مت��ر قورباغه در اختيار 
اوس��ت.  در اع��زام كاروان ورزش��ي ايران به 
بازي هاي آس��يايي اينچئون نام اين شناگر 
زياد شنيده شد. در آن مسابقات آريا با كمتر 
از 16 سال سن جوان ترين عضو كاروان ايران 
بود. همچنين در المپيك ريودوژانيرو نيز آريا 

جوان ترين عضو كاروان ايران است. 
او كه عالوه بر ش��نا عالقه زيادي به نواختن 
پيانو هم دارد به دليل ش��رايط تحصيلي و 
حضورش در مدرسه تيزهوشان بسياري از 

مراحل اردو را دور از س��اير ملي پوشان و در 
ش��هر خودش پيگيري ك��رد. اعضاي كادر 
فني تيم ملي جزئيات تمرين و رژيم غذايي 
و بدنس��ازي وي را زير نظر داشتند و مرتب 
به تمرينات او در مشهد س��ر مي زدند.  آريا 
نسيمي شاد در مسابقات انتخابي بوداپست 
مجارستان در ماده هاي 50، 100 و 200متر 
قورباغه مس��ابقه مي دهد. بهترين ركورد او 
و اي��ران در ماده 200مت��ر قورباغه تا كنون 
2 دقيقه و 18 ثانيه و 88 ص��دم ثانيه بوده 
است. او براي كسب سهميه ورودي المپيك 
بايد اين مسافت را در 12: 04: 1 شنا كند و 
ركورد ايران را باز هم بشكند. در ماده  100 
متر قورباغه هم بهترين زمان او 1. 04. 12 
بوده اس��ت. آريا اميدوار است اين عدد را به 
69: 02: 1 نزديك كند و عالوه بر شكستن 
ركورد ملي ايران بعد از هشت سال، سهميه 
هم بگيرد. باتوجه به عدم حضور ماده 50متر 
قورباغ��ه در المپيك، نسيمي ش��اد در اين 

ماده براي كسب س��هميه مسابقات جهاني 
بوداپست 2017 تالش مي كند. 

به دنبال اختص��اص يك س��هميه حضور 
در المپيك به ش��ناگران ايران، فدراسيون 
جهاني شنا از »آريا نسيمي شاد« ملي پوش 
17 ساله كشورمان به صورت رسمي دعوت 
كرد. آريا نسيمي شاد سهميه حضور در ماده 
200 متر قورباغه المپي��ك را با حد نصاب 
زمان ورودي 2 دقيقه و 20 ثانيه و 22 صدم 
ثانيه كسب كرد. نسيمي شاد كه جوان ترين 
عض��و كاروان ايران در بازي هاي آس��يايي 
اينچئون بود، پيش از اين در مسابقات شناي 
جوانان جهان و مسابقات جهاني كازان نيز 
حضور داشت و به همين دليل اولويت اصلي 
فدراسيون جهاني براي اختصاص سهميه 
اعطايي به ش��مار مي رفت. او انگيزه زيادي 
دارد كه با نمايش خ��وب در ريودوژانيرو از 
همين حاال ب��راي درخش��ش در المپيك 

2020 هم نفس بگيرد.   

 شكستن ركورد ملي 
در المپيك

2020 نفس گرفتن شنا براي درخشش در المپيك 

حضور در المپيك براي هر ورزشكاري 
افتخاري بزرگ اس��ت. در شرايطي كه 
شناي ايران نتوانست به سهميه المپيك 
ريو دست يابد فدراس��يون جهاني اين 
رش��ته بر اس��اس قوانيني كه دارد يك 
سهميه اهدايي به كشورمان داد. با توجه 
به وضعيتي كه ش��ناي ايران دارد بايد 
اذعان كنيم ك��ه در بين رقب��ا در نيمه 
پايي��ن ج��دول رده بندي ق��رار داريم. 
از طرفي فاصل��ه زيادي ب��ا ركوردهاي 
جهاني و آسيايي داريم. در حال حاضر 
ش��ناگراني مي توانن��د از وايل��د كارت 
اس��تفاده كنند كه در مسابقات جهاني 
2015 شركت كرده باشند. در صورتي 
كه اين ش��ناگران نتوانند به ركوردهاي 
ورودي برس��ند به يك نفر از هر كشور 
وايلد كارت تعلق مي گيرد. اين در حالي 
است كه ركوردهاي ش��ناگران بايد در 
حد رضايت فينا باش��د. كش��ور ما نيز با 
دو شناگر خود جمال چاووشي فر و آريا 
نسيمي شاد در كازان حضور داشت و هر 
دو ش��ناگرمان هم در مسابقات جهاني 
به آب زدند. منتها فدراس��يون جهاني 
بر اس��اس قوانين خود ركوردهاي ثبت 
شده هر دو نفر را بررسي و از بين آن ها 
يك نفر را براي حض��ور در ريو انتخاب 
كرد. نسيمي ش��اد 17 س��اله است و در 
رشته شنا ورزشكاري جوان و آينده دار 
محسوب مي شود. ركوردهاي اين شناگر 
المپيكي با حريفانش در ريو فاصله دارد 
و اميدواري��م او در المپيك خوب ش��نا 
كند. نسيمي ش��اد اگرچه ركورد 100 
متر قورباغه كشور را جابه جا كرده اما در 
المپيك بايد در ماده 200 متر قورباغه 
به آب بزند. به هيچ وجه نمي توان نتيجه 
احتمال��ي در ريو را پيش بين��ي كرد اما 
انتظار داريم ك��ه تنها نماينده ش��ناي 
ايران بتواند رك��ورد ملي مان را جابه جا 
كند. آريا نسيمي ش��اد در حالي به ريو 
مي رود كه س��طح چند ملي پوش ايران 
نسبت به س��ايرين باالتر اس��ت. دليل 
اصلي اختالف س��طح موجود در شناي 
ايران توزيع نامناس��ب امكانات اس��ت. 
در ش��رايطي كه ساير كش��ورها روز به 
روز خ��ود را ب��ه امكانات بهت��ر مجهز 
مي كنند بسياري از ش��هرهاي ما فاقد 
امكانات اوليه و اس��تانداردهاي جهاني 
هستند. متأس��فانه بخش خصوصي نيز 
حاضر به س��رمايه گذاري و تيم داري در 
شنا نمي ش��ود. هرچه امكانات موجود 
بيشتر ش��ود و اس��تخرهاي تمريني با 
اس��تانداردهاي روز دني��ا در اختي��ار 
شناگران قرار بگيرد س��رعت پيشرفت 
ش��ناي ايران كه در حال حاضر بس��يار 
كند اس��ت قطعاً افزايش پيدا مي كند. 
در صورتي كه س��رمايه گذاري مناسبي 
صورت بگيرد چهار تا ش��ش س��ال بعد 
مي توانيم در آسيا خودمان را به تيم هاي 

مدال آور برسانيم.   

خشايار حضرتي

اميرداود كمالي

يادداشت كارشناس

به تاريخ المپيك كه نگاه كنيم متوجه مي ش�ويم كه شناگران زيادي از 

آسيا در المپيك حضور داش�ته اند اما از اين تعداد س�هم المپيك براي 

شناي ايران بسيار ناچيز است. در مجموع تاكنون شش شناگر ايران به 

المپيك راه پيدا كرده اند كه چهار نفر از آنها با wildcard به المپيك رفته  

و خودشان نتوانسته اند سهميه كسب كنند. اولين شناگر المپيك ايراني 

حيدر شنجاني بود كه در سال 1962 توكيو در 100 متر آزاد به آب زد. 1996 

آتالنتا حامد رضاخاني، حميدرضا مبرز 2000 س�يدني، محمد بيداريان 

2012 لندن و آريا نسيمي شاد در المپيك 2016 ريو همگي با استفاده از 

wildcard به المپيك رس�يده اند تا واقعًا اين پرسش در ذهن ها شكل 

بگيرد كه اگر اين كارت جادويي نبود ش�ناي ايران چه سرنوش�تي پيدا 

مي كرد. در اين بين بعد از حيدر شنجاني و محمد عليرضايي در المپيك 

2008 پكن موفق شدند با كسب سهميه راهي المپيك شوند. نكته قابل 

توجه در خصوص تمام قهرمانان ايران اينكه هيچ كدام نتوانستند موفقيت 

قابل توجهي به دست بياورند و همگي در همان مراحل ابتدايي به راحتي 

از گردونه رقابت ها خارج ش�دند. واقعيت غيرقابل انكار در مورد شناي 

ايران اين اس�ت كه تا زماني كه تحولي اساسي در اين رشته مورد تأكيد 

دين اسالم روي ندهد نبايد انتظار حضوري مؤثر و حتي نزديك شدن به 

سكوي افتخار المپيك از شناگران ايران را داشت.  

اگر wildcard نبود؟
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فق�ط چند روز تا آغاز بازي   هاي المپيك 
باقي مانده، در اين روزها چه مي كني؟

 فكر مي كنم 13مرداد عازم برزيل شوم و در 
اين فرصت باقي مانده، صبح و عصر تمرين 
مي كنم. زيرنظر خش��ايار حضرتي سرمربي 
تيم ملي در دو استخر 9 دي و آزادي تمرينات 
انفرادي را دنبال مي كن��م و به جز تمرينات 

فني، تمرينات بدنسازي هم دارم. 
براي المپيك روزي چند ساعت شنا 

مي كني؟
 تمريناتم براي مس��ابقات متفاوت است اما در 
حال حاضر روزهاي زوج سه ساعت و روزهاي 
فرد روزي شش ساعت ش��نا مي كنم. به طور 
ميانگين در مجموع حدود پنج ساعت در روز شنا 

مي كنم و همه زندگي ام در شنا خالصه است. 
چطور از بين تو و جمال چاووش�ي فر 
وايل�د كارت المپي�ك نصي�ب آري�ا 

نسيمي شاد شد؟ 
 من و جمال چاووش��ي فر س��ال گذشته در 
مسابقات جهاني كازان روسيه شركت داشتيم 
كه يكي از شرايط اخذ وايلد كارت المپيك بود. 
فكر مي كنم چون ركورد بهتر و سن كمتري 

داشتم اين سهميه به من تعلق گرفت. 
فكرش را مي كردي براي المپيك ريو 

انتخاب شوي؟
 با توجه به اينكه در مسابقات جهاني كازان 
ش��ركت كرده بودم، احتمال مي دادم من يا 
چاووشي فر براي المپيك ريو گزينش شويم. 
اولي�ن حض�ور در المپي�ك را چطور 

ارزيابي مي كني؟

 كار س��ختي دارم. براي ريس��ك و كسب 
تجربه به برزيل مي روم تا در آينده به نتايج 
خوبي دس��ت پيدا كنم. در شناي قورباغه 
حريفان بسيار قدرتمندي دارم با اين حال 
بايد بگويم در حال حاضر نه من و نه شناي 
ايران آمادگي كسب مدال را نداريم. من به 
جز كسب تجربه مي خواهم خوب كار كنم و 

بار ديگر ركورد ايران را جا به جا كنم. 
در بازي ه�اي آس�يايي اينچئون هم 
جوان تري�ن ورزش�كار كاروان ايران 
بودي و حاال هم همين ش�رايط براي 

شما در ريو تكرار شده است. 
 بله من در بازي هاي آسيايي دو سال قبل 
هم در اينچئون شركت داش��تم و در مواد 
50، 100، 200 متر قورباغه و تيمي مختلط 
مسابقه دادم اما در المپيك ريو تنها در ماده 
200 متر قورباغه ش��ركت خواهم كرد و با 
16 سال و 9 ماه مسابقه خواهم داد كه براي 
مسابقات ش��ناي المپيك همان 17 سال 

محاسبه مي شود. 
با تجربه المپيك آس�يايي اينچئون، 
چط�ور  را  ري�و  جهان�ي  المپي�ك 

پيش بيني مي كني؟ 
 المپيك ميدان بزرگ و س��نگيني اس��ت. 
آنهايي ك��ه المپي��ك را تجرب��ه كرده اند 
مي دانند مس��ابقات المپيك جو سنگيني 
دارد ام��ا من تمام تالش��م را براي كس��ب 

بهترين نتيجه خواهم كرد. 
امريكايي  مايكل فلپ�س رك�ورددار 
شناي المپيك را هم در برزيل خواهي 

ديد، نظرت در مورد او چيست؟
 دوس��ت دارم فلپس ايران شوم، اما فلپس 
ش��دن به اين راحتي ها نيست. در المپيك 
شناگران خوب و قدرتمندي حضور دارند 
كه مي توان��م از آنها چيزه��اي زيادي ياد 
بگيرم. من به جز فلپ��س الگوهاي ديگري 

هم در داخل و خارج كشور دارم. 
محمد عليرضايي هم س�ابقه حضور در 
شناي قورباغه المپيك را دارد، تا به حال 

در مورد المپيك با او صحبت كرده اي؟
 عليرضايي قب��ل از من تجرب��ه حضور در 
مسابقات ش��ناي قورباغه المپيك را دارد و 
من بعضي اوقات با او حرف مي زنم. ارتباط 
خوبي با ه��م داري��م و از راهنمايي هايش 
اس��تفاده مي كنم. محمد بيداريان هم در 
المپيك 2012 لندن حضور داش��ت و من 
با او هم صحبت كرده ام. او درباره شرايطم 
مي پرسد و من از تجربه اين شناگران خوب 
ايران استفاده مي كنم چون تمام هدفم براي 

جا به جايي ركورد ايران در ريو است. 
از چ�ه زماني تصميم گرفتي ش�نا را 
به عنوان ورزش حرفه اي دنبال كني؟

 من از 9 س��الگي به صورت حرفه اي ش��نا 
كردم. اولين ركورد رس��مي ام را وقتي 12 
ساله بودم به ثبت رساندم زماني هم كه در 
س��طح حرفه اي باال آمدم، از 15 سالگي به 
تيم ملي راه پيدا كردم و از آن موقع در تيم 
ملي فعاليت مي كنم. در بازي هاي آسيايي 
ركورد بزرگساالن ايران را شكستم و دوست 

دارم در المپيك هم ركوردشكني كنم. 

 دوست دارم »مايكل فلپس« شوم!
 آريا  نسيمي شاد 

 تنها شناگر المپيكي ايران از آرزويش مي گويد

فدراسيون جهاني شنا )فينا( در فاصله حدود سه هفته تا آغاز بازي هاي المپيك 2016 ريو 
يك سهميه از طريق وايلد كارت به شناي ايران داد. اين سهميه از بين جمال چاووشي فر 
و آريا نسيمي شاد دو شناگر مطرح ملي پوش ايران كه در مسابقات جهاني كازان روسيه 
در سال گذشته شركت داشتند، به آريا نسيمي شاد جوان در ماده 200 متر قورباغه تعلق 
گرفت. شناگري كه هنوز به 17 سال نرسيده است و جوان ترين ورزشكار كاروان ورزش 
ايران در المپيك ريو محسوب مي شود. آخرين س�هميه ورزش ايران در ريو در حالي به 
شناي ايران اختصاص يافت كه پس از ناكامي شناگران ايران در مسابقات انتخابي المپيك 
در مجارستان، اين ش�انس با ارزيابي جهاني به نسيمي شاد رسيد كه شرايط انتخاب به 
حضور اين شناگر در مسابقات جهاني بزرگساالن و جوانان، سن كم و ركورد مناسب و يك 
جاي خالي در ماده 200 متر قورباغه بازمي گردد.  شناگران ايران قبل از حضور در مسابقات 
انتخابي المپيك اردوي يك ماهه اي در مجارستان برپا كرده بودند و حاال نيز تنها شناگر 
المپيكي ايران اردوي فشرده اي تا المپيك در تهران دارد.  آريا نسيمي شاد از روي آوردن 
حرفه اي به ورزش شنا، انتخابش براي المپيك ريو و اهدافش در بزرگ ترين آوردگاه جهاني 

ورزش مي گويد. اين شناگر جوان ايراني به فكر ركوردشكني دوباره براي ايران است.

انسيه بحري

چرا م�اده قورباغ�ه را به عنوان ش�ناي تخصصي 
انتخاب كردي؟ 

 قورباغه شناي سختي است اما سختي آن را دوست دارم و 
من اين شنا را به عنوان رشته تخصصي ام انتخاب كرده ام و 

مي توانم در آن رقابت كنم. 
فكر مي كني با توجه به س�ن كم و ش�رايط خوب 
ركوردي بتواني در آينده نخستين مدال آور ايران 

در ميدان هاي بزرگ دنيا باشي؟
 چراكه نه. اگر حمايت خوبي ش��وم مي توان��م مدال آور هم 
باشم. بقيه شناگران موفق ايراني هم چنين شرايطي دارند اما 
مسئوالن شرط حمايت را ابتدا مدال آوري مي دانند در حالي 

كه در مورد شنا حداقل اين بحث منطقي به نظر نمي رسد. 
يعني فدراسيون شنا به اندازه كافي از ورزشكارانش 

حمايت نمي كند؟
 ببينيد بودجه فدراسيون شنا كم است و به زحمت كفاف 
شركت ما را در مسابقات مي دهد. شنا براي موفقيت به جز 
مسابقات مهم، نياز به اردوهاي بين المللي دارد چون روي 

عملكرد شناگران تأثير زيادي مي گذارد. 
حاال كه براي المپيك ريو انتخاب شده اي، حمايت 

مالي شده اي؟
 بله. فدراس��يون ش��نا با توجه به حضورم در اردوي تيم 
ملي حقوق مي دهد. من تمرينات خيلي س��ختي پشت 
سر گذاشته ام و اكنون هم در فاصله يك هفته به المپيك 
سخت و سنگين تمرين مي كنم تا آغاز مسابقاتم در ريو به 

اوج آمادگي برسم. 
ب�ا تحصيل و تمرين به ط�ور همزمان چطور كنار 

مي آيي؟
 سال دوم دبيرستان را به پايان رس��انده ام و امسال در سوم 
دبيرستان در رشته علوم تجربي تحصيل مي كنم. براي هدفم 

سختي هاي همزمان درس و تمرين را تحمل مي كنم.   

محمد بيداريان  و 
عليرضايي در المپيك 

2012 لندن حضور 
داشتند و من از تجربه 

اين شناگران خوب 
ايران استفاده مي كنم 
چون تمام هدفم براي 

جا به جايي ركورد ايران 
در ريو است
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يادداشت كارشناس

پينگ پنگ ايران پتانسيل بااليي دارد. اين را كسب سه سهميه المپيك 
ثابت مي كند؛ سهميه اي كه در مصاف با قدرت هاي بزرگ دنيا كه در آسيا 
مستقر هستند به دست آمد. در واقع آسيا در پينگ پنگ حرف اول را مي زند 
و پنج نفر رنكينگ اول دنيا،  به جز آلمان، همه آسيايي هستند و اين قدرت 
آسيا در پينگ پنگ را به رخ مي كشد اما داشتن پتانسيل باال به تنهايي كافي 
نيست. بلكه هدفي مشخص و برنامه اي مدون الزم است تا از اين پتانسيل 

باال استفاده كرد تا موفقيت پينگ پنگ ايران را در آسيا باعث شود. 
قبل از هر چيز، پينگ پنگ ايران با مشكل س��خت افزاري مواجه است كه 
بايد اين مش��كل را حل كند. مشكل س��خت افزاري و نبودن بودجه الزم و 
كافي، اصلي ترين مشكل پينگ پنگ ايران اس��ت كه مانع از آن مي شود تا 
استعدادهاي آن شكوفا شده و پتانسيلي كه دارد، نتيجه دهد. براي مثال، يك 
پينگ پنگ باز 12 ساله ژاپني كه در مسابقات آسيايي اول مي شود، در طول 
يك سال در 20 تورنمنت شركت كرده اما در مقابل پينگ پنگ باز ايراني در 
همين رده سني ، در طول سال تنها يك تورنمنت را تجربه كرده. همين يك 
نمونه ساده مي تواند تفاوت موجود بين پينگ پنگ ايران با آسيا را به تصوير 
بكشد. يا در چين، يك كمپ تمريني پينگ پنگ هست با پنج طبقه كه در 
هر طبقه صد ميز پينگ پنگ دارد. يا در آلمان با جمعيت 70 ميليون، 10 
هزار باشگاه پيشرفته پينگ پنگ وجود دارد با تمام امكانات از مربي بدنساز و 
ماساژور و كوچينگ گرفته تا الي آخر. اما در ايران، يك كمپ تمريني مناسب 
با تمام امكانات جامع و الزم براي برگزاري اردوهاي تيم ملي وجود ندارد و 
پينگ پنگ بازان تيم ملي بايد مدام درخواست توپ بدهند براي تمرين. اين 
در شرايطي است كه در بسياري مواقع شاهد آن هستيم كه مسئوالن تمام 
تالش خود را مي كنند اما شايد اين تالش بايد از كانال هاي ديگر انجام شود و 

حمايت نفرات باالتر را به دنبال داشته باشد تا بهتر و بيشتر جواب دهد. 
اعزام مستمر بازيكنان به كمپ هاي تمريني و تورنمنت هاي بين المللي 
هزينه زيادي در پي دارد اما اي��ن هزينه مي تواند نتيجه اي قابل توجه را 
در پي داشته باشد و باعث عرض اندام ورزش��كاران ايران در عرصه هاي 
بين المللي شود. سطح پينگ پنگ ايران با توجه به استعدادهاي موجود 
و پتانسيلي كه از ورزشكاران شاهد هستيم پايين نيست و سطح خوبي 
است اما در شرايط مطلوب و آرماني،  بايد هشت تا ده سال با برنامه هاي 
كوتاه مدت و بلندمدت كار كرد تا بتوانيم در آسيا به جايگاه قابل توجهي 
دست يابيم، چراكه قرار گرفتن در بين هشت تيم آسيايي به معناي قرار 

گرفتن در جايگاه پنجم،  ششم دنياست. 
به تصوير كشيدن تفاوت هاي موجود بين پينگ پنگ ايران با دنيا خود 
نشان مي دهد كه در المپيك بايد چه انتظاري از ورزشكاران ايراني داشت. 
ورزشكاراني كه كسب سهميه هم به تنهايي يك كار بزرگ براي آنها به 
حساب مي آيد. مثالً ندا شهسواري،  تقريباً سهميه المپيك ريو را از دهان 
شير بيرون كشيد اما اكنون بايد بدون مربي راهي المپيك شود؛ مسئله اي 
كه بدون شك نه فقط در روحيه كه در كار فني او نيز تأثير زيادي خواهد 
داشت اما براي اثبات دشواري كار پينگ پنگ بازان ايران در ريو بيان همين 
مسئله كافي است كه بگوييم كره شمالي به عنوان يكي از صاحب نامان دنيا 
در پينگ پنگ، هيچ ورزشكار مردي را راهي المپيك نمي كند و تنها بانوان 
پينگ پنگ باز خود را به اين مسابقات مي فرستد. حال آنكه پينگ پنگ 
بازان اين كشور در رنكينگ جهاني، رتبه هاي 30 و كمي باالتر و پايين تر را 
در اختيار دارند كه جايگاه خوبي به حساب مي آيد اما كره شمالي ترجيح 
مي دهد به جاي سرمايه گذاري روي آقايان،  روي بانوان خود حساب كند 
كه احتمال قرار گرفتن آنها در جايگاه سوم المپيك به مراتب بيشتر است 
و اين نش��ان مي دهد كه در المپيك، نفرات نخبه كشورها و قدرت هاي 
برتر دنيا حضور دارند. نفراتي كه اردوهاي تمريني پرتعدادي را پشت سر 

گذاشته و در تورنمنت هاي فراواني شركت كرده اند. 
البته اين بدان معنا نيس��ت كه پينگ پنگ بازان ايراني قبل از شروع هر 
مسابقه اي بازنده اند. نه. نوشاد و ندا شهس��واري دومين المپيك خود را 
تجربه مي كنند كه اين تأثير زيادي روي نتيجه گيري و عملكرد آنها در دنيا 
دارد. نيما هم اگرچه المپيك اولي است كه مي رود اما در مسابقات آسيايي 
امتيازهاي خوبي كسب كرده و بارها شگفتي ساز شده و مي تواند در كنار دو 
نماينده ديگر ايران، نتايج قابل توجهي به دست آورده و از آبروي پينگ پنگ 
ايران دفاع كند اما كسب مدال،  انتظار زيادي است از ورزشكاراني كه از 
لحاظ سخت افزاري با مشكالت فراواني مواجه هستند و حتي بدون مربي 

در اين رقابت ها شركت مي كنند.   

 كسب مدال
 انتظار زيادي از پينگ پنگ بازان ايراني است

ناصر شاملو

پينگ پنگ ايران با سه نماينده راهي ريو مي شود. در المپيك لندن، 
ندا شهسواري موفق شد براي نخستين بار به عنوان يك بانوي ايراني، 
جواز حضور در رقابت هاي المپيك را به دست آورد و به همراه نوشاد 
عالميان،  دو نماينده تنيس روي ميز ايران در المپيك 2012 بودند و 
اين بار،  نيما عالميان نيز به اين جمع اضافه شده است تا پينگ پنگ 
ايران براي نخس��تين بار،  با سه س��هميه راهي المپيك شود و حاال، 

پينگ پنگ بازان ايران به دنبال خلق شگفتي در ريو هستند. 

دومين تجربه شهسواري
فروردين ماه سال جاري بود كه ندا شهسواري، براي كسب جواز حضور 
در المپيك ريو، در مسابقات آس��ياي ميانه شركت كرد. شهسواري 
بعد از صعود به دور نيمه نهايي، موفق شد با شكست ريما گوفرانوا از 
ازبكستان با نتيجه 3- 4 به مرحله پاياني راه يابد و در اين مرحله نيز 
اولگا كيم، ديگر پينگ پنگ باز ازبكستاني را با نتيجه 3- 4 از سد راه 
برداشت و با قهرماني در مسابقات تنيس روي ميز رقابت هاي آسياي 
ميانه براي دومين دوره متوالي سهميه حضور در بازي هاي المپيك 
2016 ريو را به دس��ت آورد. شهس��واري در لندن براي نخستين بار 

موفق به كسب سهميه المپيك بانوان در دنيا حيدري
پينگ پنگ شد اما نتوانست نتيجه اي قابل 
توجه كسب كند. اما هدفگذاري شهسواري 
در ريو، تنها كسب سهميه نيست و بانوي 
پينگ پنگ باز كاروان اعزامي ايران به برزيل 
درصدد خلق ش��گفتي در المپيك است. 
البته بايد ديد مي تواند بدون مربي، آن طور 

كه بايد در المپيك ريو حاضر شود يا نه. 

نخستين برادران پينگ پنگ باز المپيك
بعد از آن نوب��ت به ب��رادران عالميان بود 
كه براي كس��ب س��هميه ت��الش كنند. 
نوش��اد عالميان در كنار برادرش نيما، از 
بهترين هاي رش��ته تنيس روي ميز ايران 
به ش��مار مي روند. هر دوي آنها به دنبال 
كسب س��هميه بودند، اما در ديدار پاياني 
رقابت ه��اي تني��س روي مي��ز انتخابي 
المپيك ري��و 2016 در هنگ كنگ، نيما 
عالميان و نوش��اد عالميان ب��ه مصاف هم 
رفتند كه اين ديدار با پيروزي نيما همراه 

بود. به اين ترتيب نوشاد از كسب سهميه 
المپيك بازمان��د اما او يك ش��انس ديگر 
براي المپيكي شدن داشت كه به خوبي از 
آن استفاده كرد. اين پينگ پنگ باز جوان 
ايران در مرحله دوم مسابقات انتخابي تيان  
يي جيانگ از هنگ كنگ را در ديدار پاياني 
با نتيجه چهار بر يك شكست داده و موفق 
به كسب سومين سهميه پينگ پنگ براي 
حضور در المپيك ريو شد. حضور همزمان 
نيما و نوشاد عالميان در المپيك ريو،  باعث 
شد تا براي نخس��تين بار شاهد حضور دو 
برادر در مسابقات تنيس روي ميز المپيك 
باشيم. نوش��اد كه در لندن با دو برد و يك 
شكس��ت از دو رقابت ها كن��ار رفت طبق 
گفته هاي خود براي كس��ب مدال تالش 
مي كند. )پي��روزي چهار بر صفر نوش��اد 
عالميان مقابل ژاستين هان استراليايي در 
لندن، اولين پيروزي تاريخ تنيس روي ميز 
ايران در بازي هاي المپيك بود كه به نام اين 

ورزشكار جوان ثبت شد.(  

پينگ پنگ هر چند در تاريخ ورزش ايران سابقه اي 78 ساله دارد و با اقبال عمومي هم روبه روست اما هنوز نتوانسته جايگاه مناسبي در بين رشته  هاي  
بين المللي و مطرح ورزش ايران پيدا كند. البته ظهور تك ستاره هايي همچون برادران عالميان و حتي بانواني چون ندا شهسواري اين نويد را مي دهد كه 
پينگ پنگ بتواند در سال  هاي  پيش رو حرف  هاي  زيادي براي گفتن داشته باشد.  با اين حال و به رغم اين قدمت، اين ورزش را بايد در زمره ورزش  هاي  
جوان و تازه ديده شده المپيكي ايران لحاظ كرد.  پينگ پنگ ايران براي نخستين بار در سال 1992 به المپيك راه يافت، جايي كه ابراهيم عليدخت حرف 
چنداني برابر چهره  هاي  مطرح دنيا در بارسلون براي گفتن نداشت.  مجيد احتشام زاده چهره شناخته شده تنيس روي ميز ايران نفر دومي بود كه حضور 
در المپيك را تجربه كرد، هر چند كه سيدني 2000 هم جايي نبود كه حتي قهرماني چون احتشام زاده بتواند عرض اندام كند.  دو المپيك بعدي يعني 2004 
آتن و 2008 پكن را دو ملي پوش خوب ايران يعني محمدرضا اخالق پسند و افشين نوروزي تجربه كردند و هر چند به جايگاه در خور توجهي دست پيدا 
نكردند اما سنگ بناي حضور خوب دو پينگ پنگ باز ديگر كشورمان را در المپيك بعد گذاشتند.  وقتي نوشاد عالميان و ندا شهسواري پا به رقابت  هاي  
المپيك 2012 لندن گذاشتند، تصور همگان تكرار نتايج قبلي بود اما تالش  هاي  اين دو ملي پوش و صعود عالميان به مراحل بعد همه را اميدوار كرد كه از 
اين به بعد بايد حساب جداگانه اي روي اين رشته المپيكي ورزش ايران باز كرد. هر چند در المپيك 2016 ريو كسب مدال براي سه نماينده شايسته ايران 

بسيار سخت خواهد بود اما آنها بدون ترديد به جايگاهي شايسته تر از دوره  هاي  قبلي المپيك دست خواهند يافت.    

در جست وجوي جايگاهي شايسته 

پينگ پنگ برادران عالميان و ندا!
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وقتي به صورت حرفه اي وارد پينگ پنگ ش�دي به 
دنبال رسيدن به چه هدفي بودي؟

من اصالً قصد نداش��تم كه پينگ پنگ را به صورت حرفه اي 
دنبال كنم. برخالف نوشاد كه پنج سال زودتر از من اين رشته را 
شروع كرده بود من چنين هدفي نداشتم و خيلي ديرتر از او وارد 
پينگ پنگ شدم. پدر من از همان بچگي با نوشاد كار مي كرد اما 
به رغم اينكه من و نوشاد فقط يك سال تفاوت داريم اما خيلي 
ديرتر از او شروع كردم. من فقط به صورت تفنني پينگ پنگ 
بازي مي كردم و اصالً قصد ورود حرفه اي نداشتم اما وقتي وارد 
شدم احساس كردم مي توانم به صورت حرفه اي پينگ پنگ را 
دنبال كنم و حتي در مقطعي عنوان قهرماني نوجوانان كشور را 

به دست آوردم و وارد آكادمي پينگ پنگ شدم.
همين عامل باعث پيشرفتت شد؟

آن زمان آقاي شهنازي رئيس فدراسيون بود و آقاي قارداشي 
دبيرش. فدراسيون در آن مقطع مربي و بازيكنان كره اي را به 
استخدام درآورده بود كه چهار س��ال به طور شبانه روز با ما 
تمرين مي كردند. واقعاً شايد روزي 8 تا 9 ساعت تمرين داشتيم 
و همان دوره بود كه من، نوشاد و ساير بازيكنان خودمان را باال 
كشيديم و خيلي پيشرفت كرديم. من مديون آن مقطع هستم 

كه مربيان و بازيكنان كره اي سطح ما را باال بردند.
 فكر مي كردي كه روزي س�هميه المپيك را كسب 

كني؟
نه اصالً. چون معموالً از ايران فقط يك نفر مي توانست سهميه 
المپيك را كسب كند و آن موقع نوشاد با اقتدار نفر اول ايران 
بود. من فكرش را هم نمي كردم كه بتوانم نوش��اد را پش��ت 
سربگذارم اما اين دوره و براي المپيك ريو اين اتفاق رخ داد و در 
فينال مسابقات گزينشي هنگ كنگ توانستم با غلبه بر نوشاد 

سهميه المپيك را كسب كنم.
آن لحظه چه حسي داشتي؟

من قب��ل از ش��روع رقابت هاي گزينش��ي هنك كنگ جزو 
شانس هاي كسب سهميه محسوب مي ش��دم چون در آن 
مقطع نوشاد افت كرده بود و در رنكينگ هم تقريباً هم رده شده 
بوديم و حتي در مقطعي از من عقب افتاد. البته در حال حاضر 

گفت وگو با نيما عالميان، پينگ پنگ باز المپيكي كشورمان

قرار نبود پينگ پنگ باز شوم!

از من باالتر است. در فينال هنك كنگ تقريباً با 
هم برابر بوديم و آنجا اعتماد به نفس من خوب 
بود و با اينكه بازي را از نوشاد عقب بودم موفق به 

شكست نوشاد و كسب سهميه شدم.
صعود تو و نوش�اد ب�ه المپيك خيلي 
مورد توجه در مقايسه با بعضي رشته ها 
قرار نگرفت. اين موضوع حس بدي را 

به شما القا نمي كند؟
قطعاً همين طور اس��ت. اما موضوع اين است 
كه تنيس روي مي��ز از لحاظ حرفه اي خيلي 
ورزش شناخته شده اي به حساب نمي آيد و 
بعد حرفه اي آن خيلي عمومي نيس��ت. يك 
تماش��اچي عادي خيلي متوجه اين ورزش 
نمي ش��ود و فكر مي كند پينگ پنگ ورزش 
راحتي اس��ت درحالي كه اين رشته جزو سه 
ورزش سخت دنيا به حساب مي آيد و دركش 
براي مردم عادي كمي س��خت اس��ت. اين 
كم توجهي ها هم هميشه مارا اذيت مي كرده 
اما ديگر چاره نيست. من فكر مي كنم اگر پخش 
تلويزيوني پينگ پنگ بيشتر شود شرايط خيلي 
فرق مي كند. ما در مسابقات جهاني هم شركت 
مي كنيم اما هيچ تصوي��ري از اين رقابت ها 

پخش نمي شود.
حدود چه�ار ماه از زم�ان صعودت به 
المپيك تا شروع اين رقابت ها فرصت 
بوده. اين زمان چگونه براي تو س�پري 

شده است؟
ما تمرينات خوبي را زير نظر سرمربي تيم آقاي 
جميل لطف اهلل نسب پش��ت سرگذاشتيم و 
همه چيز عالي بوده است. فدراسيون هم تمام 
حمايت خود را انجام داده و يك ماه هم در سه 
كشور چين، كره جنوبي و ژاپن مسابقاتي را 
برگزار كرده ايم. در مسابقات تور جهاني هم در 

كره جنوبي شركت كرديم و به نسبت امكانات 
خوبي برايمان مهيا شده است.

اردوي  در  ه�م  ك�ره اي  بازيكن�ان 
آماده س�ازي ش�ما حضور دارن�د. اين 
بازيكنان چقدر مي توانند به شما كمك 

كنند؟
هم از كره شمالي و هم از كره جنوبي حريفان 
تمريني در اردو حضور دارند كه البته سطح 
بازيكنان كره جنوبي باالتراست و مي توانند به 
آمادگي ما كمك كنند. به هر حال تمرين با اين 
بازيكنان باعث مي شود اگر با حريفاني از شرق 
آسيا در المپيك مصاف داشته باشيم با شناخت 

بيشتري به مصاف آنها برويم.
تغيير س�رمربي تيم ملي پينگ پنگ 

چقدر شرايط را بهبود بخشيده؟
كاًل شرايط بعد از تغيير مديريت فدراسيون 
تنيس روي ميز بهتر شده است و تغيير كادر 
فني هم خيلي به ما كمك كرده است. من واقعاً 
خوشحالم كه آقاي قارداشي رئيس فدراسيون 
شده است. اين فدراسيون واقعاً يك فدراسيون 
تمام پينگ پنگي است برخالف فدراسيون 
قبلي ما حداقل 20 سال است كه افراد فعلي 
فدراسيون را در جامعه پينگ پنگ مي بينيم 

و از جنس اين ورزش هستند.
لي�گ ايران چق�در مي تواند به ش�ما 

كمك كند؟
ليگ برتر پينگ پنگ چند س��الي مي ش��ود 
كه افت كرده اس��ت اما در زمان رياست آقاي 
ش��هنازي يكي از بهترين ليگ ها را داشتيم. 
باور كنيد خيل��ي از بازيكن��ان خارجي به ما 
مي گفتند كه ما دوس��ت داريم در ليگ برتر 
ايران بازي كنيم. ليگ پويا ضامن پيش��رفت 

اين ورزش است

واكنش ها بعد از صع�ودت به المپيك 
چگونه بوده است؟

در شهر خودمان يعني بابل كه خيلي خوب بود 
به خصوص از طرف مسئوالن شهر به خوبي 
مورد استقبال قرار گرفتيم. آن موقع ما دو نفر 
اولي بوديم كه از اين شهر سهميه المپيك را 
كسب كرده  بوديم البته دو سهميه ديگر هم 
بعد از آن به دست آمد. در اس��تان مازندران 
كه خيلي خوب بود البته در س��طح ايران هم 
بد نبود. به هر حال در تاريخ ورزش ايران بعد 
از برادران خادم ما دومين برادراني هستيم كه 
با هم در المپيك حضور خواهيم داشت. ضمن 
اينكه در رشته پينگ پنگ اين اتفاق براي اولين 
بار در تاريخ المپيك در بين همه كشورهاي دنيا 

رخ مي دهد.
پيش بيني خودت از المپيك چيست؟

تا يك مرحل��ه اي خب قرع��ه خيلي دخيل 
اس��ت. ما از حضور در بين 64 نفر كارمان را 
شروع مي كنيم و تا 32 هم قرعه دخيل است 
اما بعد از آن ديگر بايد خوب باش��يم و قرعه 

دخيل نيست. 
به نظرت تا كج�ا مي تواني پيش بروي 

اگر قرعه مناسبي نصيبت شد؟
قطعاً قول مدال كه نمي توان��م بدهم اما قول 
مي دهم كه عملك��رد خوبي از خ��ودم به جا 
مي گذارم و حداقل برد كسب كنم. چون كسب 
پيروزي در المپيك بسيار سخت است. تا قبل 
از حضور نوشاد در المپيك لندن ما هيچ بردي 
به دست نياورده بوديم. من از نظر بدني شرايط 
خوبي دارم و همه چيز بستگي دارد كه در روز 
مسابقه در چه وضعيتي از نظر روحي باشم. 
كادر فني ط��وري برنامه ريزي ك��رده كه در 

المپيك به اوج آمادگي برسم.  

مرتضي ميثاقي

 سه سهميه از 63 سهميه كسب شده كاروان ورزش 
ايران به رشته تنيس روي ميز اختصاص دارد. رشته اي 
كه توانست اين سه سهميه را در اواخر فروردين ماه 
در قسمت مردان و بانوان كسب كند. سهميه بانوان 
به ندا شهس�واري تعلق دارد كه همانند رقابت هاي 
2012 لندن موفق به حضور در المپيك شده است اما 
در بخش مردان اين بار نوش�اد عالمي�ان ديگر مانند 
لندن به تنهايي راهي المپيك نخواهد شد و برادرش 
نيما هم در بين نفرات اعزامي به المپيك حضور خواهد 
داشت. برادران عالميان اولين برادران ايراني بعد از امير 
و رسول خادم خواهند بود كه موفق به كسب سهميه 
المپيك شده اند و نكته جالب اينكه نيما و نوشاد اولين 
برادران در تاريخ پينگ پنگ المپيك به شمار مي روند. 
برادر كوچك تر يعني نيما در رقابت هاي گزينش�ي 
هنك كنگ با غلبه بر برادر بزرگ تر يعني نوشاد سهميه 
را كسب كرد و نوشاد هم دو روز بعد از اين شكست با 
غلبه بر ساير حريفانش دومين سهميه پينگ پنگ 
مردان را به دست آورد تا براي دومين بار طعم صعود به 
المپيك را بچشد. در آخرين روزهاي اردوي ملي پوشان 
پينگ پنگ ايران قبل از اعزام به ريو پاي صحبت هاي 
برادر كوچك تر يعني نيما عالميان نشستيم كه قرار 

است اولين حضورش در المپيك را تجربه كند.

من و نوشاد فقط يك 
سال تفاوت داريم 
اما خيلي ديرتر از 

او شروع كردم. من 
فقط به صورت تفنني 

پينگ پنگ بازي 
مي كردم و اصاًل قصد 
ورود حرفه اي نداشتم
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آغاز داستان المپيك
واليبال در المپيك 1964 توكيو به رش��ته هاي حاضر در 
بزرگ ترين جشن ورزشي دنيا اضافه شد. آن روزها ايران 
هم كه نايب قهرماني بازي هاي آسيايي در سال 1958 را 
در كارنامه داشت، مهياي تالش براي حضور در المپيك 
مي شد. سال 1958 براي واليبال ايران يك نقطه عطف بود؛ 
سالي كه تيم كشورمان با هدايت فريدون شريف زاده در 
سومين دوره بازي هاي آسيايي توانست با حضور بازيكناني 
مانند محمود عدل، محمد شريف زاده، سياوش فرخي و... 
به مقام نايب قهرماني آسيا برسد. مسابقات انتخابي در هند 
برگزار شد و اما تيم كش��ورمان نتوانست مجوز حضور در 
المپيك را بگيرد، كره جنوبي كه آن سال ها از تيم هاي قدر 

آسيا بود، راهي المپيك شد. 

ناكام اما اميدوار به آينده
پس از س��ال هاي غيبت در انتخابي هاي المپيك، ايران 
در انتخابي 1988 س��ئول براي دومين بار براي الميپكي 
شدن جنگيد، هر چند در آن مسابقات هم دست واليبال از 
رسيدن به المپيك كوتاه ماند اما آن سال ها واليبال با آمدن 
محمدرضا يزداني خرم روزهاي تازه اي را تجربه مي كرد. با 
توجه به ضعف ورزش ايران در رشته هاي توپي و گروهي، 
محمد حسن غفوري فرد رئيس وقت سازمان تربيت بدني 
سال 68 به يزداني خرم مأموريت مي دهد كه به فدراسيون 
واليبال برود و اين رشته را تكاني بدهد. غفور ي فرد همچنين 
آن سال ها در سفري به كوبا از كاسترو براي كمك به واليبال 
ايران درخواست كمك مي كند، اما كاسترو به وي مي گويد 
شما ايراني ها كه قد بلند نداريد! كاس��ترو ادامه داده بود 

واليبال ايران چگونه بعد از 53 سال المپيكي شد

داستان صعود از 1964 توكيو تا 2016 ريو
سعيد احمديان

شش سال پيش كمتر كس�ي بود كه اين روزها را 
پيش بيني كند؛ روزهايي كه واليبال كش�ورمان 
سري بين س�رها در آورده و با عبور از آسيا، يكي 
از تيم هاي مطرح واليبال دنيا است. سال 2011 با 
آمدن والس�كو اما رؤياي واليبال در مسير عملي 
شدن قرار گرفت؛ مس�يري كه سايت فدراسيون 
جهاني واليبال س�رعت آن را به »رشد موشكي« 
تعبير ك�رد؛ تيم�ي كه در آس�يا ب�راي قهرماني 
مي جنگيد و س�ال ها آرزوي گرفتن يك س�ت از 
چين و ژاپن را داش�ت، در كمتر از دو سال قدرت 
نوظهور واليبال دنيا نام گرفته بود؛ ليگ جهاني، 
جام جهان�ي و قهرماني جهان مس�ابقاتي بود كه 
دعوتنامه هايش را فدراس�يون جهان�ي واليبال 
مشتاقانه به ايران مي فرستاد اما حضور در المپيك 
تنها جاي خالي كارنامه تيمي بود كه در پنج سال 
گذش�ته، نام ايران در واليبال دنيا را س�ر زبان ها 
انداخته بود. خرداد امس�ال اما آن جاي خالي هم 
پر شد تا كارنامه واليبال براي ثبت در تاريخ چيزي 
كم نداش�ته باش�د. مس�ابقات انتخابي المپيك 
در ژاپ�ن پايان طلس�م 53 س�اله المپي�ك بود، 
شكستن طلسمي كه واليبال ايران با جبارزادگان 
و ش�اگردانش براي اولين بار 53 س�ال پيش در 
انتخابي المپيك 1964 توكيو در هندوستان براي 
رس�يدن به آن تالش كرد، خ�رداد 95 در توكيو 
شكس�ته ش�د و بليت ريو براي واليباليست هاي 
كش�ورمان رزرو ش�د تا در برزيل، واليبال اولين 

حضور تاريخي را در المپيك تجربه كند. 

كه بايد به مس��ئوالن جهاني بگوييم كه قد 
واليباليست ها را كوتاه كنند تا ايران هم بتواند 

در اين رشته حضور داشته باشد. 
» فدراس��يون 2 اتاق در مجموعه ش��يرودي 
داشت. يك سالن هم بود كه اجازه مي دادند. 
تيم ملي بزرگساالن دهم آسيا بود و جوانانمان 
دوازدهم. « اي��ن روايت يزداني خ��رم از آغاز 
كارش در واليبال بود. ب��ا آمدن مربي بزرگي 
به نام ايوان بوگانيكوف روس، واليبال ايران، 
پشتوانه س��ازي را آغاز مي كند. يزداني خرم 
در مصاحبه اي در اين باره گفته است: »ايوان 
وقتي واليباليست هاي ما را ديد گفت با اين قد 
و شرايط فيزيكي به جايي نمي رسيد. بايد در 
مدارس دنبال استعدادها بگرديم. ما هم رفتيم 
دنبال اين پروژه؛ اما مشكل اول مشكل آموزش 
و پرورش ب��ا خارجي ها بود. يعني مي گفتند 
خارجي ها ح��ق ورود به م��دارس را ندارند و 
حضورشان در مدارس ممنوع است. تا اينكه 
باالخره با رايزني هاي فراوان توانستيم مجوز 
ورود او به مدارس را بگيريم. بوگانيكوف دنبال 
نفراتي با بلندي قامت بيش از يك متر و 90 
سانتيمتر بود. ايوان دنبال بازيكناني با پايين 
تنه بلندتر از باال تنه و انگش��ت هاي كشيده 
مي گشت. قرار شد تحت هيچ شرايطي افراد 
كوتاه تر از 190 سانتيمتر جذب نشوند چون 
بحث س��رمايه گذاري جدي براي قهرماني 
روي آنها بود. اول تهران را به 4 قسمت شرق، 
غرب، شمال و جنوب تقسيم كرديم. در اين 

ميان از آموزش و پرورش هم ياري خواستيم 
كه انصافاً كمك كردند. بعد همين طرح را به 
شهرستان ها برديم و مراكز استان ها. به آنها 
لباس، كفش، توپ و تور داديم. حتي تا حقوق 
س��رايدارها را در برنامه هاي خود گنجانديم. 
مي خواستيم پيش��رفت كنيم و بايد هزينه 
اين پيش��رفت را پرداخ��ت مي كرديم.« اين 
پشتوانه سازي با رفتن يزداني خرم بعد از 17 
س��ال و آمدن محمدرضا داورزني هم ادامه 
پيدا مي كند تا واليبال ايران پله پله مس��ير 
پيشرفت را طي كند و موفقيت هاي واليبال 
در رده هاي پايه زمينه را براي پيشرفت اين 
رشته در رده بزرگساالن آماده كند. با توجه 
به اين پشتوانه سازي ها تيم ملي جوانان ايران 
در سال 92 ميالدي به مقام سوم آسيا رسيد و 
يك سال بعد در مسابقات جهاني نهم شد. در 
همين سال تيم بزرگساالن ايران با مربي گري 
بوگاينكف به مقام پنجم آس��يا دست يافت. 
تيم ملي نوجوانان ايران هم از سال 1998 به 
بعد همواره در جايگاه قهرمان يا نايب قهرماني 
مسابقات آسيا قرار گرفت. تيم نوجوانان ايران 
در سال 2007 به مقام قهرماني جهان دست 
يافت و در سال هاي 2001 و 2009 نيز نايب 

قهرمان شد. 

باز هم پشت درهاي بسته المپيك
با توجه به اين برنامه ريزي ها واليبال در مسير 
رشد قرار مي گيرد و با حضور پارك كي وون 

كره اي به گفته يزداني خرم، ساختار واليبال 
ايران هم شكل مي گيرد. در انتخابي المپيك 
2004 آتن، تيم كشورمان با پارك كي وون 
اس��تراليا و الجزاير، ژاپن و كره را شكس��ت 
مي دهد اما شكست مقابل چين باعث مي شود 
تا واليبال در رقابتي نزديك نتواند المپيكي 
شود. چهار سال بعد در روزهايي كه داورزني 
جايگزين يزداني خرم شده است، چهارمين 
تالش واليبال براي المپيكي ش��دن صورت 
مي گيرد اما ايران با رودان گائيچ در انتخابي 
المپيك 2008 ضعيف نتيجه مي گيرد، هر 
چند خيلي ه��ا مي گويند اعتم��اد گائيچ به 
جوانان و بردن يك تيم جوان به اين مسابقات 
باعث شد تا آنها آبديده شوند و در سال هاي 
بعد بازيكنان اين تيم، جزو ستاره هاي واليبال 

قرار بگيرند. 

با والسكو يك ست كم آورديم
سال 2011 اما براي واليبال ايران، يك سال 
متفاوت بود، سالي كه مي توان تاريخ واليبال 
در كش��ورمان را به قبل و بعد از آن تقس��يم 
كرد. خ��رداد 90 همزمان ب��ا ورود كارلوس 
كرش براي هدايت تي��م ملي فوتبال، خوليو 
والسكو سرمربي مشهور آرژانتيني هم براي 
س��رمربيگري ايران به تهران مي آيد. حضور 
والس��كو در واليبال ايران سرمنشأ اتفاقات 
بزرگ و تاريخي مي شود و كشورمان در كمتر 
از دو سال از تيمي درجه 2 در آسيا به سطح 

واليبال كشورمان 
در بازي هاي انتخابي 

المپيك با شكست 
دادن ونزوئال، چين، 

لهستان، ژاپن، كانادا 
و استراليا روز 13 

خرداد جشن صعود 
به المپيك مي گيرد 

تا طلسم 53 ساله 
واليبال شكسته شود
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واليبال كشورمان در حالي طلسم المپيك را شكست 
و يكي از تيم هاي حاضر در المپيك 2016 خواهد بود 
كه اولين تالش واليبال براي المپيكي شدن به 52 سال 
قبل برمي گردد. در المپيك 1964 توكيو بود كه واليبال 
به رشته هاي المپيك اضافه شد و تيم كشورمان از همان 
اولين حضور رشته واليبال در المپيك، براي صعود به 
اين مسابقات تالش كرد. اكبر تنها پيشكسوت واليبال 
كشورمان يكي از بازيكنان اولين تيمي است كه براي 

اولين بار در مسابقات انتخابي المپيك شركت كرد. 

واليبال در فضاي باز
تنها ابتدا درباره شرايط واليبال در دهه 40 شمسي مي گويد: 
»آن موقع واقعاً امكانات كم بود و سالن زيادي مانند االن وجود 
نداشت، تهران تنها دو سالن دانشگاه و امجديه را داشت. حتي 
در زمين هاي خاكي هم تمرين مي كردي��م و مجبور بوديم 
قبل از شروع بازي زمين را جارو بزنيم. باشگاه ها هم امكانات 
نداشتند و حتي لباس ها را خودمان مي خريديم كه البته در 
ادامه وضع بهتر شد.« پيشكسوت واليبال كشورمان در ادامه 
با اشاره به توپ هايي كه آن زمان اس��تفاده مي كردند، ادامه 
مي دهد:»توپ كم بود و توپ هايي آن زمان بود به اسم سملس 
كه سيم خالي بود و دست ها را اذيت مي كرد و مشكالتي را به 
وجود مي آورد.« تنها كه در پست پاسور بازي مي كرده است، 
عنوان مي كند كه اول يك اسپكر بوده اما بعد بنا به درخواست 
مربي تيم، پاسور مي شود: »در پست اسپكر هم بازي كرده ام اما 
آقاي جبارزادگان از من خواست تا پاسور شوم و من هم بعد از 
آن در اين پست بازي كردم. شايد به نوعي مي توان گفت مبدع 
پاس كوتاه در ايران بودم و از شش منطقه زمين پاس مي دادم. 
در آن زمان پاس كوتاه دادن را نه كسي به ما گفته بود و نه آن را 
در جايي ديده يا خوانده بوديم و خودمان در تمرين آن را تجريه 
كرديم. در حين تمرين با مرحوم ناصر عدل احساس كرديم كه 
مي شود با پاس كوتاه هم اسپك زد.« درخشش تنها در پست 
پاسور باعث شد تا مجالت ورزشي از او به عنوان يك ستاره ياد 
كنند: »پاس هاي اين كوچولو اسپكرهايي مانند محمود عدل، 

هندي ها پوئن ها را جابه جا كردند!
اكبر تنها، پيشكسوت واليبال كشورمان از 53 سال پيش و اولين حضور واليبال در انتخابي المپيك مي گويد

مجتبي مرتضوي، حسن كرد، محمود مطلق سعيد احمديان
و س��ياوش فرخي را به وجد مي آورد.«  تنها 
در دهه 40 واليبالش را با باشگاه بوستان آغاز 
مي كند، تيمي كه در تهران رقيب ندارد و همه 
تيم ها را سه سته شكست مي داد، سپس تنها 
به تيم تهران جوان مي رود، آن تيم كه با حضور 
بهترين بازيكنان آن زمان واليبال تشكيل شده 
بود، چندين سال قهرمان مي شود و از آنجاست 
كه تنها به تيم ملي دعوت مي شود:»تيم ملي 
در سال 1958 با شكست مقابل ژاپن نايب 
قهرمان آسيا شد و بعد از آن قرار بود تيم به 
بازي هاي آس��يايي 1962 هنگ كنگ برود 
اما به دستور مقامات سياسي هيچ تيمي به 
اين بازي ها نرفت و واليبال هم اين مسابقات 
مهم را از دست داد.« به گفته تنها اين وقفه 
به ضرر واليبال تمام مي ش��ود: »وقفه چهار 
ساله باعث شد تا تيم ملي تقريبا تعطيل شود 
و نه خبري از اردوهاي شبانه روزي مانند امروز 
بود و نه بازي هاي تداركاتي. نهايت اردويي كه 
داشتيم در تهران تشكيل مي شد و فقط بعد از 
تمرين يك ناهار بچه ها با هم بودند و خبري از 

برگزاري اردو در هتل نبود.«

روايت اولين حضور
تيم در نهايت براي اولين بار در سال 1963 به 
مسابقات انتخابي المپيك اعزام مي شود:»بعد 
از اينكه قرار شد واليبال به بازي هاي المپيك 
اضافه ش��ود، اولي��ن دوره انتخابي المپيك 
در آسيا سال 1963 به ميزباني هندوستان 
و در فضاي باز برگزار ش��د. با توجه به اينكه 
ژاپن ميزبان بود، بدون ش��ركت در انتخابي 
سهميه داشت و در اين مسابقات غايب بود 
و عالوه بر ايران، تيم هاي كره ش��مالي، كره 
جنوبي، هندوس��تان، فيليپين، پاكستان و 
رژيم صهيونيستي حضور داشتند. آن زمان 
تيم هاي كره ش��مالي، كره جنوب��ي و ژاپن 

تيم هاي قدر واليبال آس��يا بودند.« در اين 
مس��ابقات كه به صورت دوره برگزار ش��د، 
ايران تيم هاي پاكس��تان و فيليپين را 3 بر 
صفر شكست مي دهد اما مقابل كره شمالي 
و ك��ره جنوبي 3 ب��ر صفر بازنده مي ش��ود. 
در بازي با هند هم اتفاق��ات عجيبي باعث 
مي شود تيم ميزبان 3 بر 2 ايران را شكست 
دهد:»در آن مسابقه در ست پنجم متأسفانه 
پوئن ها را جا به جا كردند، آن موقع تابلو نبود 
و دس��ت نويس بود. عكس هاي اين مسابقه 
هم نش��ان داد كه هندي ها با سوء استفاده 
از ميزباني، پوئن ه��ا را ع��وض كرده اند اما 
خب اعتراض فايده اي نداش��ت و آنها 3 بر 2 
برنده شدند.« در اين مسابقات كره جنوبي با 

قهرماني راهي المپيك مي شود. 

ضعف سرويس و توپ گيري را حل كنيم
تنها درباره مقايس��ه بازي ه��اي واليبال در 
50 سال پيش با امروز مي گويد:»اولين فرق 
اين بود ك��ه در آن زمان نت وجود داش��ت و 
همچنين سيستم امتيازگيري رالي نبود و بايد 
سرويس وقتي در اختيار تيم بود امتياز بگيرد 
كه كار را خيلي سخت كرده بود. همچنين بر 
خالف امروز، قدها بلند نبود و پاسور بايد ميلي 
متري پاس مي داد تا اسپكر به مشكل نخورد 
اما امروز اگر نيم متر اين ط��رف و آن طرف 
هم بشود، اسپكر با توجه به قد بلندش توپ 
را مي زند.« او درب��اره پيش بيني اش از نتايج 
واليبال در المپيك ريو هم معتقد است:»در 
گروه سختي قرار گرفته ايم اما مي شود صعود 
كرد. نقطه ضعف تيم، سرويس و توپ گيري 
است كه اگر اين دو مشكل را برطرف كنيم، 
بچه ها چيزي از بهترين هاي جهان كم ندارند. 
با برطرف كردن اي��ن دو ضعف مي توانيم به 
اينكه تيم كش��ورمان در برزيل بتواند نتايج 

خوبي بگيرد، اميدوار باشيم.«  

50 سال پيش تهران 
تنها دو سالن دانشگاه 

و امجديه را داشت. 
حتي در زمين هاي 

خاكي هم تمرين 
مي كرديم و مجبور 

بوديم قبل از شروع 
بازي زمين را جارو 

بزنيم و حتي لباس ها را 
خودمان مي خريديم

   عكسي تاريخي از اولين تيم ملي واليبال ايران كه در سال 1963 در انتخابي المپيك به ميدان رفت

اول واليبال جهان مي رسد، حضور در ليگ 
جهاني و بازي با تيم ه��اي مدعي واليبال 
دنيا و شكست دادن تيم هايي مانند برزيل، 
ايتاليا، روسيه، لهستان و ديگر قدرت هاي 
واليبال دنيا باعث مي شود تا ايران تبديل به 
قدرت نوظهور واليبال دنيا شود. در بين اين 
پيروزي ها شكست دادن كوبا در ليگ جهاني 
آن ه��م در هاوانا براي محمدرض��ا يزداني 
خرم، رئيس سابق فدراس��يون واليبال اما 
لذت ديگري داشت: » كاسترو مي خواست 
واليب��ال ايران را مورد تمسخر قرار دهد، 
اما ما پس از حدود 30 سال جواب خوبي به 
آنها داديم.« با اين موفقيت ها همه در انتظار 
صعود واليبال به المپيك بودند اما در انتخابي 
المپيك لندن با وجود امتي��از برابر ايران با 
استراليا، كانگوروها به خاطر يك ست بيشتر 
المپيكي مي شوند تا والسكو و شاگردانش با 

وجود شايستگي ناكام بمانند. 

و سرانجام سالم به المپيك
با رفتن والسكو، موفقيت هاي واليبال با كواچ 
هم ادامه پيدا كرد اما ايران در اولين گام براي 
صعود به المپي��ك ري��و ضعيف ترين نتايج 
س��ال هاي اخير را مي گيرد. رقابت هاي جام 
جهاني ژاپن كه شهريور 94 در توكيو برگزار 
مي شود، اولين تالش واليبال براي صعود به 
ريو بود اما تيم كش��ورمان با هفت شكست 
در 9 بازي روزهاي تلخي را سپري مي كند و 
انتخابي المپيك در توكيو كه خرداد 95 برگزار 
مي شود، آخرين فرصت واليبال براي رسيدن 
به برزيل است. فدراسيون واليبال براي اينكه 
ريسك نكند، كواچ را بركنار مي كند و رائول 
لوزانو سرمربي مشهور آرژانتيني كه سه تيم 
را المپيكي كرده بود، به عنوان سرمربي جديد 
انتخاب مي كند، انتخابي كه نتيجه مي دهد 
و سرانجام واليبال كش��ورمان در بازي هاي 
انتخابي المپيك با شكست دادن ونزوئال، چين، 
لهستان، ژاپن، كانادا و استراليا روز 13 خرداد 
جش��ن صعود به المپيك مي گيرد تا طلسم 
53 ساله واليبال شكسته شود. سعيد معروف، 
مهدي مهدوي، سيد محمد موسوي، عادل 
غالمي، مصطفي شريفات، شهرام محمودي، 
اميرغفور، حمزه زريني،  فرهاد قائمي، مجتبي 
ميرزاجانپور، ميالد عبادي پور و مهدي مرندي 
حاال 12 مرد واليبال ايران هستند كه به عنوان 
اولين واليباليس��ت هاي ايران��ي حضور در 
المپيك را تجربه مي كنند. تيم ايران در گروه 
B اين مسابقات با لهستان، روسيه، آرژانتين، 
كوبا و مصر همگروه اس��ت و شاگردان لوزانو 
در اولي��ن حضور به شگفتي س��ازي نيز فكر 
مي كنند، هر چند صعود به جمع هشت تيم 
برتر المپيك هم مي تواند براي اين تيم افتخار 

بزرگي باشد.   

پشتوانه سازي با رفتن 
يزداني خرم بعد از 17 سال و 

آمدن محمدرضا داورزني هم 
ادامه پيدا مي كند تا واليبال 

ايران پله پله مسير پيشرفت 
را طي كند و موفقيت هاي 

واليبال در رده هاي پايه زمينه 
را براي پيشرفت اين رشته در 

رده بزرگساالن آماده كند
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خ�وان س�يچلو ك�ه در روزه�اي حضور 
والسكو دست راست اين مربي آرژانتيني 
بود، با آمدن لوزانو ه�م از او به عنوان مغز 
متفكر تيم ايران نام برده مي شود، مربي 
40 ساله آرژانتيني كه سال 2011 همراه با 
والسكو به ايران آمد و در پنج سال گذشته 
به جز مدت زماني كه به قطر رفت و هدايت 
تيم ملي اين كشور را بر عهده گرفت، در 
ايران مشغول به كار بوده است. سيچلو كه 
به خاطر تجربه المپيك دوباره به پيشنهاد 
فدراسيون كش�ورمان بله گفته است از 
پتانس�يل واليبال براي حض�ور در جمع 
هشت تيم پاياني المپيك صحبت مي كند 
و معتقد است كه والسكو واليبال ايران را 
به يك بيداري رساند كه بازيكنان ايراني 
مي توانند در جمع بهترين ها باشند، راهي 
كه مي گويد امروز با لوزانو هم ادامه دارد و 

البته سخت تر از قبل است. 

بع�د از رقابت هاي انتخاب�ي المپيك و 
ليگ جهاني كه فش�ار زي�ادي به تيم 
وارد كرد، در آستانه بازي هاي ريو، تيم 
توانسته ريكاوري خوبي انجام دهد و به 

قول معروف آن خستگي در برود!
از همين حداقل زماني كه در حد فاصل ليگ 
جهاني و المپيك داش��تيم ب��راي ريكاوري 
اس��تفاده كرديم و نكاتي را كه تيم الزم دارد 
روي آن كار كرده اي��م. در مجم��وع اوض��اع 
تيم خوب اس��ت، فقط اين روزها داريم روي 
يكسري نقاط جزئي تا رس��يدن به المپيك 

كار مي كنيم. 
يعن�ي تيم س�رحال آماده حض�ور در 
المپيك اس�ت و خيلي ها انتظار دارند 
تيم نس�بت به لي�گ جهان�ي، در ريو 

نمايش بهتري داشته باشد. 
اميدواريم كه راندمان و نمايش تيم در المپيك 
نس��بت به ليگ جهاني باالتر باشد. االن تيم 
خيلي خوب اس��ت و اميدوارم با كارهايي كه 
در اين مدت شده بتوانيم شروع خوبي داشته 
باش��يم و در مرحله گروهي در المپيك پنج 

بازي خوب انجام دهيم. 
موضوعي كه در بازي هاي اخير واليبال 
نگران كنن�ده ب�ود، ضع�ف درياف�ت و 
سرويس در تيم بود، اين مشكل تا چه 

حد براي المپيك بر طرف شده است؟
نمي ش��ود گفت كه ب��ه ص��ورت كامل اين 
مشكل حل شده است اما در اين مدت وقت 
زيادي روي برطرف ش��دن اين مش��كالت 
تيم گذاش��ته شده اس��ت و تمرين كرديم تا 
راندمان تيم در دريافت و سرويس بهتر باشد. 
سرويس هاي موجي در ليگ ايران از كيفيت 
بااليي برخوردار هستند اما در ليگ ايران چه 
در سرويس هاي پرشي و چه دريافت ها كه اين 
دو با هم متناظر هستند، آنجوري كه بايد باشد 
قوي نيست. ش��ايد عجيب باشد اما يكسري 
از افرادي كه ب��ه تيم ملحق مي ش��وند تازه 
تمرين زدن سرويس پرشي را آغاز مي كنند! 
سرويس هاي موجي ايران همانطور كه گفتم 
خوب است اما در سطح دنيا، سرويس زن هاي 
پرشي خيلي خوبي هستند كه مي توانند فشار 

بياورند به تيم و به تيم ضربه بزنند. 
و اين مش�كل مي تواند در المپيك هم 

اذيتمان كند!
به هر حال پيش��رفت تيم مس��تقيم بستگي 
به برطرف شدن اين مشكل ها و اسپك هاي 

سعيد احمديان

والسكو واليبال ايران را بيدار كرد
 گفت وگو با خوان سيچلو، مربي آرژانتيني تيم ملي واليبال

 كه معتقد است رسيدن ايران به جمع 8 تيم پاياني المپيك هم كار بزرگي است

خيلي بلند دارد. تيم ايران موقعي كه به بازي 
سرعت مي دهد و از پاس هاي سرعتي استفاده 
مي كند، از راندمان خيلي خ��وب برخوردار 
است ولي وقتي دريافت خوب نيست و توپ 
فاصله مي گيرد از تور، اينجاست كه تيم دچار 
مشكل مي ش��ود. اگر بتوانيم اين مشكالت 
را حل كني��م، مي توانيم ج��زو بهترين هاي 

دنيا باشيم. 
درباره گ�روه ايران در المپيك صحبت 
كنيم، روسيه، لهستان، آرژانتين، مصر 
و كوبا حريفانمان در مرحله گروهي ريو 

خواهند بود. 
در اين گروه قهرمان المپي��ك حضور دارد، 
آخرين قهرم��ان جهان اس��ت، آرژانتين كه 
شش��م رنكينگ دنياس��ت و مصر و كوبا، اگر 
بخواهيم از گروه باال بياييم، بايد مصر و كوبا 
را شكست دهيم. عالوه بر پيروزي مقابل اين 
دو تيم، هر برد ديگ��ر در اين گروه يك پوئن 
مثبت و اضافه تر براي ماست كه مي تواند تيم 
اي��ران را در جدول گروه باالتر بي��اورد. البته 
شرايط ساده اي نيس��ت. در گروه چهار تيم 
برزيل، فرانس��ه، امريكا و ايتاليا حضور دارند 
كه هر كدام از اين تيم ها قوي هس��تند. اگر 
در گروهمان باال بياييم و حتي جزو تيم هاي 
باالي گروه هم باشيم، باز در مرحله بعد كار 
ساده اي براي صعود به نيمه نهايي نخواهيم 
داشت. ولي فكر مي كنم بايد سعي كنيم كه 

تمركز روي برد مصر و كوبا داشته باشيم. 

نيمه نهاي�ي براي ايران قابل دس�ترس 
است؟

فكر مي كنم قابل دسترس بودن واژه مناسبي 
براي بيان شرايط تيم نيس��ت، چون ايران به 
عنوان يكي از كانديداهاي م��دال در المپيك 
خودش را معرفي نكرده است. اگر ايران از گروه 
صعود كند و بين هشت تيم نهايي قرار بگيرد، 
كار بزرگي كرده اس��ت. هيچ موق��ع در تاريخ 
واليبال، تيمي كه براي اولي��ن بار به المپيك 
صعود كرده است، نتوانسته به نيمه نهايي برسد. 
ولي همه چيز بستگي دارد به يك بازي، اگر ما 
خيلي خوب بازي كنيم و از آن طرف، تيم حريف 
بلغزد و ب��د بازي كند، اين ش��انس را خواهيم 
داشت ولي فكر مي كنم واژه قابل دسترس براي 

ايران آن هم در اولين المپيك زود است. 
درب�اره اولين بازي صحب�ت مي كنيد، 
بازي با آرژانتين، تيم كش�ورتان، حتمًا 

روز سختي برايتان خواهد بود؟
شايد يكي از س��خت ترين بازي ها براي من 
باش��د، جلوي اس��تادم و تيم كش��ورم بازي 
مي كنم. از بين 12 بازيكن تيم آرژانتين، 10 
نفر شش سال با آنها كار كرده ام. از طرفي ديگر 
اين ايران است كه فرصت حضور در المپيك 
را داده است و من وظيفه خودم مي دانم كه از 
ايران و حيثيت واليبال ايران دفاع كنم و اين 

راحت نيست. 
به همين خاطر هم به ايران برگش�تيد 

كه حضور در المپيك را تجربه كنيد؟

دقيقاً همين طور است، اين يك تصميم مهم 
براي من بود، تصميمي كه بتواند كمك كند 
به گروهي از بازيكنان ت��ا واليبال ايران براي 
اولين بار به المپيك صعود كند و اين هم براي 
من و هم براي كساني كه در واليبال هستند، 

يك تجربه غير قابل وصف است. 
به س�ال 2011 بر گرديم و روزهايي كه 
ش�ما و آقاي والس�كو به ايران آمديد 
و تحول واليبال با نس�لي از بازيكنان 
كه به نس�ل طاليي واليبال معروفند، 

كليد خورد. 
من فكر مي كنم در وهله اول اسم نسل طاليي  
را كه به اين بازيكنان داده مي ش��ود رسانه ها 
به تي��م داده اند و آن را يك اس��م روزنامه اي 
مي دانم. س��ال 2011  تيم ايران در حالي با 
همين بازيكنان اين نس��ل قهرمان آسيا شد  
2013 كه مجدد تيم قهرمان آسيا شد، خيلي 
از بازيكنان با تيم نبودند اما باز هم تيم قهرمان 
ش��د و اين نش��ان مي داد كه واليب��ال ايران 
پتانسيل دارد و فقط بازيكناني كه سال 2011 
قهرمان شدند و شما به عنوان نسل طاليي نام 
مي بريد، نيستند كه مي توانند قهرمان شوند. 
كار اصلي كه والسكو انجام داد، بيداري نسل 
واليبال بود. بيداري يكسري بازيكنان مستعد 
بود. والس��كو به آنها يادآوري كرد كه بردن و 
رفتن به جلو و رسيدن به سطح باال براي شما 
بعيد نيس��ت، يك برنامه ريزي خوب و سعي 
و تالش بازيكن��ان اين نس��ل را مي خواهد. 
بازيكنان سعي زيادي كردند، به عنوان مثال 
صحبت مي ش��ود كه س��عيد معروف يكي از 
بهترين پاسورهاي دنياس��ت. بازي او نسبت 
به قبل دگرگوني زيادي داشت و اين تغييري 
بود كه بازيكناني مانند او با رس��يدن به اين 
باور كه مي توانند بهتر شوند، توانستند ايجاد 
كنند. ريش��ه اين تغييرات هم همان حسي 
بود كه والس��كو به بازيكنان القا كرد كه آنها 
مي توانند. رس��يدن به اين باور كه بازيكنان 
مي توانند بهتر باشند، مي تواند بهترين عمل 

در تغيير تيم باشد. 
از ش�ما هم به عنوان مغ�ز متفكر تيم 
والسكو نام برده مي شد و سهم بزرگي 

در اين موفقيت ها داشتيد. 
والس��كو يك بخش از كار و برنامه ريزي را به 
من تفويض مي كرد. من ب��ه كار گروهي باور 
دارم، جايي كه هر كسي وظيفه اش را به خوبي 
انجام مي دهد ت��ا در نهايت تيم خوب نتيجه 
بگيرد. حاال اين اسم مي تواند مغز متفكر باشد 

يا هر اسم ديگري. 
 ب�ا بازنشس�ته ش�دن اي�ن نس�ل از 
واليبال، چ�ه كاري بايد صورت بگيرد 
تا بتوانيم با نس�ل بعدي هم همين راه 

موفقيت تيم فعلي را ادامه دهيم؟
اينجا نقش فدراسيون خيلي پررنگ است كه 
بتواند تيم را احيا كند و بحث پشتوانه سازي 
را ادام��ه دهد. بازيكنان خوب��ي داريد اما اين 
س��رمايه گذاري و برنامه ريزي مي خواهد كه 
بتوانند راه نسل فعلي را ادامه دهند. االن مدت 
زيادي اس��ت كه تيم با آقاي شهنازي تمرين 
مي كند، 20 نفر بازيكن با اس��تعداد هستند 
و دارند تمرين مي كنند. به همين ترتيب در 
رده هاي پايه در تيم هاي نوجوانان، جوانان و... 
تيم ها با اين هدف دارند تمرين مي كنند. قباًل 
يكسري از بازيكنان بودند كه نمي دانستند چه 
پتانسيلي دارند و توانستند با باوري كه به آنها 
تزريق شد توانايي هايشان را نشان دهند. االن 
كار سخت تر است چون بازيكنان مي دانند كه 
پتانسيل بااليي دارند و بايد سخت كار كنند تا 

به سطح عالي برسند.  

ايران به عنوان يكي از 
كانديداهاي مدال در المپيك 
خودش را معرفي نكرده است. 

اگر ايران از گروه صعود كند 
و بين هشت تيم نهايي قرار 

بگيرد، كار بزرگي كرده است. 
هيچ موقع در تاريخ واليبال، 

تيمي كه براي اولين بار به 
المپيك صعود كرده است، 

نتوانسته به نيمه نهايي برسد
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فغاني ناكامي تيم ملي اميد را جبران كرد
تيم ملي اميد ايران به رغم حضور س��تارگان 
فراوان و تداركات مناس��ب بازهم در صعود به 
رقابت هاي المپيك ريو 2016 ناكام بود اما تيم 
داوري عليرضا فغان��ي، محمدرضا منصوري و 
رضا سخندان به نوعي ناكامي تيم ملي فوتبال 
امي��د را در صعود به رقابت ه��اي المپيك ريو 
2016 جبران كردند. اگرچه قضاوت هاي اين 
داور مشهدي در رقابت هاي داخلي معموالً با 
جنجال و حاشيه همراه است، اما تيم سه نفره 
داوري فغاني، منصوري و س��خندان عملكرد 
متفاوتي در رقابت هاي بين المللي داش��تند تا 
جايي كه فينال جام ملت هاي آس��يا 2015 و 
فينال جام باشگاه هاي جهان 2015، به فغاني 
37 ساله سپرده شد كه نش��ان دهنده اعتماد 
فراوان فيف��ا به تيم داوري ايران��ي بود. حضور 
تيم داوري فوتب��ال ايران را مي ت��وان يكي از 
بزرگ ترين اتفاقات داوري در چند سال اخير 
دانست چراكه تابه حال هيچ تيم داوري كاماًل 
ايراني براي قضاوت در بازي هاي فوتبال المپيك 
به اين تورنمنت دعوت نشده بود. فغاني و تيم 
شايسته اش مي توانند با قضاوت كم اشتباه در 
المپيك ريو 2016، شانس خود را براي قضاوت 

درجام جهاني 2018 روسيه افزايش دهند. 

قضاوت براي جوكوويچ و رفقا
ش��ايد يك��ي از گمنام ترين ام��ا معتبر ترين 
تيم هاي داوري ايران در رقابت هاي المپيك 
ريو 2016، تي��م داوري تنيس ايران باش��د؛ 
رشته اي پولساز و فوق العاده جذاب كه تنيس 
اي��ران و حتي كل ق��اره آس��يا در آن ادعاي 
چنداني ندارد. تيم ملي تني��س ايران هم در 
س��ال هاي اخير مدام در حال صعود و سقوط 
به دسته دوم و سوم ديويس كاپ بوده و بعيد 
است به اين زودي ها تنيسورهاي ايران توان 
عرض اندام در مسابقات بين المللي را داشته 
باشند اما با وجود اين در سال هاي اخير علي 
نيلي و عادل برقعي دو داور بين المللي تنيس 
ايران حضور در باالترين سطح رقابت هاي اين 
رش��ته را تجربه كرده اند. علي نيلي 38 ساله 
از سال 2008 نش��ان طالي داوري و از سال 
2013 هم نشان طالي سرداوري تنيس دست 

پيدا كرد. نيلي كه اولين سرداور طاليي تنيس 
قاره آس��يا هم اس��ت تابه حال قضاوت ديدار 
نيم نهايي فينال ويمبلدون2015 كه مابين 
جوكوويچ و فدرر برگزار شد، فينال رقابت هاي 
ايندين ولز و بسياري ديگر از رقابت هاي معتبر 
جهاني را س��وت زده اس��ت. نيلي همچنين 
اولين داور ايراني اس��ت كه توانسته در فينال 
يك گرند اسلم معتبر جهاني تنيس قضاوت 
كند.  عادل برقعي داور 32 س��اله همداني و 
نش��ان برنز ايران هم ديگر نماينده تنيس در 
المپيك خواهد بود. برقعي هم در رقابت هاي 
US OPEN و ايندين ولز امريكا، نيمه نهايي 
تنيس اوپن استراليا 2016، فينال بازي هاي 
اينچئون كره جنوب��ي 2014 و بس��ياري از 
تورنمنت هاي معتبر جهاني را قضاوت كرده 
و حاال به هم��راه علي نيل��ي نماينده تنيس 
اي��ران در رقابت ه��اي المپيك ري��و 2016 
خواهند بود، البت��ه اين دو نفر بع��د از پايان 
رقابت هاي المپيك هم بالفاصله راهي امريكا 
مي شوند تا در رقابت هاي 40 ميليون دالري 
US OPEN قضاوت كنند. همين مس��ئله 
نشان دهنده سطح بسيار باالي داوري اين دو 

داور شايسته تنيس ايران است. 

اميني، ريش سفيد داوران ايراني
در مي��ان داوران ايراني حاضر در المپيك ريو 
2016، خسرو اميني داور مطرح شنا، شيرجه 
و واترپلو را مي توان باتجربه ترين داور حاضر در 
كاروان ورزشي ايران دانست. اميني كه نايب 

رئيس فدراسيون جهاني شنا، شيرجه و واترپلو 
)FINA( هم است از المپيك 1976 مونترال 
سابقه قضاوت در رقابت هاي المپيك را دارد. 
اميني كه در 11 المپيك و 11 دوره رقابت هاي 
آسيايي قضاوت كرده در رقابت هاي المپيك 
ريو2016 به عنوان ناظر فدراس��يون جهاني 
بر برگزاري رقابت هاي واترپلوي المپيك ريو 
نظارت خواهد كرد و همين مسئله اميني را در 
سطحي باالتر از بقيه داوران ايراني حاضر در 

المپيك قرار مي دهد. 

مورد جالب محمد شاهميري
اگرچ��ه 15 داور ايراني در رقابت هاي المپيك 
ري��و2016 حاضر هس��تند اما اكث��ر آنها در 
رشته هايي قضاوت مي كنند كه كاروان ايران 
نماينده اي در آن رشته ها ندارد. شايد در بين 
همه اين داوران محمد شاهميري داور مطرح 
51 ساله واليبال ايران يك استثنا باشد چراكه 
هم شاهميري و هم تيم ملي واليبال ايران در 
رقابت هاي ريو حضور خواهند داشت. اين داور 
شهرياري از سال 2003 از س��وي FIVB به 
عنوان داور بين المللي انتخاب شد و تا به حال 
مسابقات معتبري مانند فينال قهرماني زنان 
جهان در س��ال 2011 را قضاوت كرده است. 
اولين حضور شاهميري در رقابت هاي المپيك 
به مسابقات 2008 پكن بازمي گردد. شاهميري 
از سال 2012 به عنوان داور طاليي FIVB هم 
انتخاب شد. در اهميت اين نشان بايد گفت كه 
در كل جهان تنها 14 داور بين المللي اين نشان 

طاليي را دريافت كرده اند. 

حاشيه در داوري كشتي
از بي��ن داوران ايران��ي حاض��ر در المپي��ك 
ري��و2016، نماين��ده ورزش اول اي��ران به 
عجيب ترين نحو ممكن انتخاب شد. تا همين 
سه ماه پيش و طبق اعالم فدراسيون جهاني 
اردوان صاحب جمع ب��ه عنوان يكي از داوران 
كشتي آزاد انتخاب شده بود اما ناگهان همه 
چيز تغيير كرد و نام صاحب جمع از بين داوران 
حاضر در المپيك حذف شد و نام محمد ابراهيم 
امامي رئيس كميته داوران فدراسيون كشتي 
به عنوان تنه��ا داور المپيكي كش��تي ايران 
انتخاب ش��د. نام صاحب جمع در حالي خط 

خورد كه كشورهايي نظير بلغارستان، آلمان 
و فرانس��ه هر كدام با دو داور در المپيك ريو 
حاضر خواهند بود. اگرچه امامي خط خوردن 
ن��ام صاحب جم��ع را از بي��ن داوران حاصل 
تصميم فيال دانست اما بروز اين اتفاق عجيب 
و حضور تنها يك داور ايراني در رشته كشتي 
نش��ان دهنده ضعف مفرط اعتبار بين المللي 
كشتي ايران است؛ ضعفي كه در هر دوره باعث 
قرباني شدن برخي از كشتي گيران تيم ملي 

ايران در رقابت هاي المپيك شده است. 

شاهكار داوران هندبال
هندب��ال ه��م مث��ل فوتب��ال در صع��ود به 
رقابت هاي المپيك ريو ن��اكام بود اما حضور 
دو داور ايراني رقابت هاي ريو تا حدي ناكامي 
اين رش��ته را جبران كرد. عليرضا موسويان 
و مجيد كالهدوزان دو داور شايس��ته ايران 
نمايندگي هندبال را در المپيك ريو به عهده 
خواهند داشت. موسويان 39 ساله كه رئيس 
كميته داوران فدراسيون هندبال هم است از 
س��ال 2006 به عنوان داور قاره اي و از سال 
2008 داور بين المللي شد. مجيد كالهدوزان 
هم از سال 2003 به جمع داوران بين المللي 
پيوسته اس��ت. اين دو داور شايسته هندبال 
ايران در مسابقات جوانان جهان 2015 برزيل 
عملكرد درخشاني داشتند و ر رده دوم بهترين 
داوران اين مسابقات قرار گرفتند. همچنين 
قضاوت ديدار نيمه نهاي��ي انتخابي المپيك 
2016 بين فرانسه و مصر باعث شد اين دو نفر 
براي دومين بار در تاريخ هندبال ايران براي 
قضاوت راهي المپيك شوند. پيش از اين تيم 
دو نفره مجيد كاله دوزان و محسن كرباسچي 
به عنوان تيم داوري دو نفره ايران در المپيك 

2008 پكن حضور داشتند. 

چهارمين حضور المپيكي داوران تكواندو
اولي��ن حض��ور داوران تكواندوي اي��ران در 
رقابت ه��اي المپي��ك در مس��ابقات 2000 
س��يدني رخ داد. مجتبي نظ��م ده اولين داور 
المپيكي ايران بود. بعد از سيدني داوران ايراني 
در المپيك 2008 پك��ن و 2012 لندن هم 
حضور داشتند. طبق اعالم فدراسيون جهاني 
تكواندو حافظ مه��دوي داور باتجربه تكواندو 

اي��ران در المپيك ري��و2016 حضور خواهد 
داش��ت. مهدوي پيش از اي��ن در رقابت هاي 
قهرماني جهاني كره 2011، قهرماني جهاني 
مكزي��ك2013 و فينال گرندپ��ري 2015 
قضاوت كرده بود. اين داور اهل پارس آباد مغان 
سابقه حضور در رقابت هاي المپيك را نداشت 
اما به دليل قضاوت كم نقص خود در مسابقات 
بين المللي توانست مجوز قضاوت در المپيك 

ريو2016 را هم به دست بياورد. 

تيروكمان هم نماينده دارد
داوود نعمتي ني��ا داور بين المللي تيروكمان 
ايران هم يك��ي از 15 داور ايران��ي حاضر در 
المپيك ريو2016 خواهد بود. سابقه قضاوت 
در پاراالمپيك 2012، پاراالمپيك تايلند2013 
از جمله تجربيات بين المللي نعمتي نيا به شمار 
مي رود. وي اخيراً نش��ان افتخار نقره اي را كه 
باالترين نش��ان افتخاري فدراسيون جهاني 
تيروكمان هم به شمار مي رود ، دريافت كرد. 

رشته بي ادعاي بدمينتون
در بي��ن داوران ايران��ي حاض��ر در المپي��ك 
بدمينتون هم سهميه دارد. مهدي ميرمقدم 
از سال 93 به جمع داوران جهاني پيوست. 10 
دوره قضاوت در رقابت هاي غرب آسيا و جام فجر 
تجربه بين المللي مير مقدم را به حدي رساند كه 
در فينال بازي هاي آسيايي گوانگژو2010 به 

عنوان كمك داور هم قضاوت كرد. 

حذف داور ايراني بوكس در دقيقه 90
عالوه ب��ر اي��ن 14 داور، باب��ك بردب��ار داور 
بين المللي بوكس ايران آخرين داوري بود كه 
به جمع داوران المپيكي ايران اضافه شد اما در 
فاصله يك هفته تا آغاز  المپيك نامش از بين 
داوران حاضر در ريو خط خورد.پيش از بردبار 
فقط همايون اردالن در المپيك آتالنتا به عنوان 
داور بوكس در المپيك قضاوت كرده بود. بردبار 
كه داور س��ه س��تاره بوكس هم است پس از 
موفقيت در مسابقات كسب سهميه المپيك 
كامرون، چين و مس��ابقات جهان��ي باكو  به 
المپيك دعوت شد اما در فاصله يك هفته مانده 
به آغاز بازي هاي ريو، فدراسيون جهاني بوكس 

نامش را از ليست داوران حذف كرد.   

ريو با طعم قضاوت 
14 داور ايراني 

داوران ايراني در المپيك 2016 در 8 رشته قضاوت مي كنند

نمايندگان ورزش ايران در رويداد عظيم المپيك، تنها به ورزشكاران محدود 
نمي شود. هر دوره تعدادي از داوران باتجربه در رشته هاي مختلف المپيكي هم 
به اين رقابت ها دعوت مي شوند اما به ندرت نامي از آنها در رسانه هاي ورزشي 
مطرح مي شود. داوراني كه بعضًا رقابت هاي بسيار حساسي را هم در المپيك 
سوت مي زنند اما نام و شهرت آنها در هر دوره زير هياهوي رسانه اي مدال آوران 
و ناكامان كاروان المپيك ايران گم مي شود. در رقابت هاي المپيك ريو2016 هم 

15 داور مطرح و بين المللي ايران حضور خواهند داشت.

زهراصادقيان

اگرچه 15 داور ايراني در 
رقابت هاي المپيك ريو2016 

حاضر هستند اما اكثر آنها در 
رشته هايي قضاوت مي كنند كه 
كاروان ايران نماينده اي در آن 

رشته ها ندارد. شايد در بين همه 
اين داوران محمد شاهميري داور 
مطرح 51 ساله واليبال ايران يك 

استثنا باشد
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 اگر داور واليبال نمي شدم 
كشاورز خوبي مي شدم

گفت وگو با محمد شاهميري،  داور بين المللي واليبال ايران كه در ريو دومين حضورش در المپيك را تجربه مي كند

54



داوران

ايران در المپيك برزيل ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

 داوري در واليبال متفاوت است
من از سال 2001 وارد دنياي حرفه اي داوري 
شدم. در بسياري از مس��ابقات بين المللي و 
جهاني معتب��ر هم به عن��وان داور اول و دوم 
قضاوت ك��ردم. البت��ه داوري در واليبال به 
كلي با بسياري از رشته ها متفاوت است. مثاًل 
برخالف فوتبال داور اول و دوم فرقي ندارند 
و ممكن اس��ت يك داور ام��روز در يك بازي 
داور اول باشد و در بازي بعدي داور دوم. قرار 
گرفتن بي��ن 20 داور حرف��ه اي FIVB كار 
بسيار سختي است، چراكه فدراسيون جهاني 
مدام در ح��ال آزمايش و امتح��ان داورهاي 
مطرح جهاني اس��ت. برخي آزمون هاي فني 
و آمادگي جس��ماني و به تازگي تس��ت هاي 
روانشناس��ي هم به آن اضافه شده، حضوري 
هس��تند، اما گاهي اوقات فدراسيون جهاني 
فيلم برخي از مس��ابقات واليبال را از طريق 
اينترنت براي ما ارسال مي كند و من تنها بايد 
در عرض 10 دقيقه و به صورت آنالين ايرادات 
و مش��كالت داوري بازي را براي فدراسيون 
جهاني واليبال ارسال كنم. شايد اين آزمون 
زياد كار دشواري نباشد اما ديدن فيلم بازي و 
ارسال نتايج آزمون بازي با وضعيت نابسامان 
اينترنت ايران بسيار س��خت تر از اين آزمون 

فدراسيون جهاني واليبال است!

صعود ايران به المپيك به نفع من است
سال ها در بس��ياري از رقابت هاي بين المللي 
حضور داشته ام اما اولين بار است به همراه تيم 
ملي كش��ورم راهي المپيك مي شوم. مسلماً 
حضور تيم ملي در المپيك بسيار به نفع من 
خواهد ب��ود چراكه مي توانم به س��طح باالي 
واليبال ايران در نزد ديگر داوران همكارم افتخار 
كنم. البته واليبال ايران در اين سال ها وجهه 
بسيار خوبي در جهان كسب كرده، استقبال 
گسترده تماشاگران ايراني از بازي هاي ليگ 
جهاني ب��راي همكاران من بس��يار عجيب و 
شگفت انگيز اس��ت. من بارها براي روسيه و 
لهس��تان در رقابت هاي خانگي شان قضاوت 
كردم اما به جرئت مي گويم تماشاگران هيچ 
كدام با تماشاگران ايراني توان رقابت ندارند. 
خوش��بختانه توان ميزباني ايران هم در آسيا 
بي نظير است همين مسئله يك پوئن مثبت 

براي واليبال ايران محسوب مي شود. 

اهميت اعتبار ايران
 در همين مسابقات ليگ جهاني امسال و در 

جريان بازي فرانسه و بلژيك يك داور قطري 
خطاي جاگيري از تيم فرانسه گرفت كه اين 
تي��م 10 امتياز عقب افتاد. مربي فرانس��ه به 
ش��دت به مليت داور معترض بود. مي گفت 
مگر قطر واليب��ال دارد ك��ه داور آن به ليگ 
جهاني آمده، خوش��بختانه حضور ايران در 
بي��ن 12 تيم اول جهان باعث ش��ده حداقل 
هيچ مربي اي اينگونه از م��ن ايراد نگيرد. در 
بازي هاي ليگ جهاني واليبال كه لهس��تان 
ميزبان آن بود در يك امتياز بسيار حساس به 
كوبياك به خاطر اعتراضش كارت قرمز دادم. 
برخالف تصورم مطبوعات و مردم لهستان از 
اين قاطعيت من بسيار حمايت كردند و آن را 
ستودند. مس��لماً اعتبار واليبال ايران در اين 

ماجرا مؤثر بود. 

فضاي المپيك متفاوت است
من در تمامي رقابت هاي معتبر جهاني حاضر 
بودم اما به جرئ��ت مي توان��م بگويم فضاي 
المپيك با هر تورنمنتي فرق مي كند. وقتي 
بحث حضور در المپيك مي شود به ياد شعار 
المپيك 2008 پكن مي افت��م كه يك دنيا و 
يك رؤيا بود. هر تيمي مي تواند هر س��ال در 
رقابت هاي جهاني حضور پيدا كند اما صعود 
به المپيك واقعاً سخت و پيچيده است. مثاًل 
تيم ملي صربستان، قهرمان المپيك 2000 
س��يدني ش��د اما در المپيك 2016 حضور 
ندارد. اهميت مدال و اعتبار بازي ها به حدي 
است كه همه تيم ها متفاوت ظاهر مي شوند. 
در مورد گروه ايران هم بايد بگويم من برخالف 
نظر اهالي واليبال معتقدم در گروه خوبي قرار 
نگرفته ايم، چون ب��ه احتمال زي��اد از گروه 
خود صعود مي كنيم و از آن طرف هم بايد به 
مصاف تيم هايي مثل برزيل، فرانسه، ايتاليا و 

حتي امريكا برويم كه اي��ن كار ايران را براي 
صعود س��خت تر مي كند. در ص��ورت صعود 
تيم ملي ايران به مراحل پاياني مس��لماً من 
هم ش��انس قضاوت در بازي ها را از دس��ت 
مي ده��م و احتماالً تنها باي��د در رقابت هاي 

بانوان قضاوت كنم. 
 

چشم شاهين به ضرر داوران نيست
به تازگي از سيستم چشم شاهين در مسابقات 
جهاني استفاده مي شود كه البته توسعه يافته 
همان ويدئو چك اس��ت. اگرچ��ه وجود اين 
سيستم بسيار به نفع داوري است اما هيچ گاه 
جاي داور را نخواهد گرفت چراكه داوري در 
واليبال آني و تش��خيصي اس��ت و به همين 

خاطر حتماً بايد داور حضور داشته باشد. 
 

در ايران گمنام هستيم
متأس��فانه در ايران زياد به داوران المپيكي 
توجهي نمي شود. به خاطر دارم در المپيك 
2008 حت��ي خيلي ه��ا نفهميدن��د من به 
المپيك رفته ام. پاداش��ي هم كه براي كسب 
سهميه ورزش��كاران تعيين شده هيچ گاه به 
داوران پرداخت نمي شود در حالي كه انتخاب 
شدن به عنوان داور المپيك بسيار سخت تر 
از كسب سهميه اس��ت. البته براي المپيك 
ريو2016 آقاي هاشمي و كميته ملي المپيك 
در مراسمي از داوران حاضر تقدير كردند كه 
حركت بسيار خوب و ارزنده اي بود. فدراسيون 
واليبال هم به خوبي و صادقان��ه بارها از من 
حمايت كرده است.  در حالي كه كشورهاي 
آسيايي براي حضور داوران خود در مسابقات 
معتب��ر جهاني رايزني مي كنن��د ما از چنين 
حمايتي بي بهره ايم. امسال از آسيا من، يك 
داور چين��ي و قطري راهي المپيك ش��ديم. 
عدم حضور داوراني از كره و ژاپن نشان دهنده 
سختي و رقابت وحشتناك داوري براي حضور 

در المپيك است. 

 
 گاليه از پست ايران

متأس��فانه در س��ال هاي اخي��ر به خاط��ر 
سيستم پس��تي ايران زياد اذيت شدم. مثاًل 
در مس��ابقات گرند پري جهان FIVB يك 
هدست اختصاصي به اندازه گوش من ساخته 
و قرار ش��د بالفاصله براي من به ايران ارسال 

شود اما دريافت آن ماه ها طول كشيد!
همينط��ور بس��ياري از وس��ايل ديگري كه 
FIVB براي ما ارس��ال مي كن��د به همين 
سرنوشت دچار مي ش��ود. البته تحريم هاي 
بانكي هم به داوري ضربه زده اس��ت، تقريباً 
يك سال و نيم است نتوانسته ام از فدراسيون 
جهاني دستمزدم را دريافت كنم تا جايي كه 
مسئوالن FIVB از من خجالت مي كشند اما 

خب كاري از دست آنها ساخته نيست. 
 

عاشق كشاورزي و طبيعتم
اصالتاً اهل شهريارم و در خانواده اي كشاورز 

متولد شدم، هميشه هم به اين موضوع افتخار 
مي كنم. هر بار فرصتي براي استراحت پيدا 
مي كنم براي سواركاري و تفريح به زادگاهم 
برمي گردم. عالقه ام به كشاورزي و سواركاري 
به حدي است كه اگر داور واليبال نمي شدم، 
حتماً كش��اورز خوبي مي شدم.  تا چهار سال 
ديگر و سن 55 سالگي مي توانم قضاوت كنم و 
بعد از بازنشستگي ام حتماً به كشاورزي روي 
خواهم آورد. آنقدر عاشق قضاوت در واليبال 
هستم كه گاهي حتي بازي هاي آماتوري كه 
در شهريار انجام مي شود را قضاوت مي كنم 
اما بي تعارف پيشنهاد قضاوت مسابقات بين 

ارگان هاي دولتي را رد مي كنم. 
 

 آرزويم خداحافظي در يك فينال است
خدا را شكر به بيش��تر آرزوهايم رسيده ام اما 
دوست دارم با قضاوت در فينال يك مسابقه 
جهان��ي از دني��اي داوري خداحافظي كنم. 
متأسفانه در سطح من داور بين المللي واليبال 
ديگري در ايران وجود ندارد. البته دو داور در 
سطح س��ه ليگ جهاني داريم اما كار سختي 

براي صعود به سطح حرفه اي داوري دارند. 
 

لوزانو و معروف فوق العاده هستند
براي حفظ آمادگي بدني ام و به درخواس��ت 
لوزانو در بيش��تر تمرينات تيم حضور دارم، 
چراك��ه لوزانو معتقد اس��ت حتي بازي هاي 
تمريني تيم بايد داور داش��ته باش��د. لوزانو 
يك تمرين دهنده و روانش��ناس فوق العاده 
اس��ت. از نكات جالب تمرين، هوش بس��يار 
خوب س��عيد معروف اس��ت. لوزانو به زبان 
اسپانيايي با بازيكنان حرف مي زند. اما اكثر 
مواقع حتي قبل از اينكه مترجم حرف هاي 
لوزانو را ترجمه كند سعيد گزيده حرف هاي 
لوزانو را به بازيكنان منتقل مي كند. به نظرم 
در آينده به عنوان مربي مي تواند بسيار موفق 
باشد. البته بقيه كادر لوزانو هم عالي هستند 
از سيچلو گرفته تا آندرس مربي بدنساز تيم 
ملي. كادر ايراني تيم ملي هم كيفيت بااليي 
دارند. به نظرم لوزانو كاماًل ارزش دستمزدي 
را كه مي گيرد دارد و مي تواند واليبال ايران 

را متحول كند. 
 

 ترسي از ويروس زيكا ندارم
اين روزها حرف هاي زيادي در مورد خطرات 
موجود در ريو مطرح ش��ده كه ويروس زيكا 
يكي از آنهاس��ت. اگر بخواهم صريح باش��م 
من هنوز حتي به اين مشكل فكر هم نكرده 
بودم. در تمام سال هايي كه به عنوان يك داور 
حرف��ه اي واليبال فعالي��ت مي كنم هيچ گاه 
به مس��ائل حاش��يه اي فكر نكردم. خيلي از 
همكارانم با غذاهاي بس��ياري از كشورهاي 
دنيا مشكل دارند اما من خدا را شكر ذائقه ام 
طوري است كه اصاًل مشكلي با غذاهاي هيچ 

كشوري ندارم. 
 

 از قهرماني امريكا حيرت كردم
اولين قضاوتم در المپيك 2008 بازي مرحله 
پلي آف بين امريكا و صربستان بود. صربستان 
در يك گروه قدرتمند اول شده بود اما امريكا 
به سختي در گروه مقابل به چهارمي رسيده 
بود. همه معتقد بودند لهستان به راحتي از سد 
امريكا عبور مي كند اما آنها با شكست لهستان 
و س��اير تيم هاي مدعي راهي فينال شدند و 
سپس به نشان طالي المپيك رسيدند. دقيقاً 
مشابه ماجرايي كه براي تيم فوتبال پرتغال در 
بازي هاي يورو رخ داد. قهرماني امريكا در آن 

بازي ها هيچ گاه از خاطرم نمي رود.   

متأسفانه در ايران زياد به 
داوران المپيكي توجهي 

نمي شود. به خاطر دارم در 
المپيك 2008 حتي خيلي ها 

نفهميدند من به المپيك 
رفته ام. پاداشي هم كه براي 
كسب سهميه ورزشكاران 

تعيين شده هيچ گاه به داوران 
پرداخت نمي شود، در حالي 

كه انتخاب شدن به عنوان 
داور المپيك بسيار سخت تر 

از كسب سهميه است

عالقه ام به كشاورزي و 
سواركاري به حدي است كه 

اگر داور واليبال نمي شدم، 
حتماً كشاورز خوبي مي شدم.  

تا چهار سال ديگر و سن 55 
سالگي مي توانم قضاوت كنم و 
بعد از بازنشستگي ام حتماً به 

كشاورزي روي خواهم آورد

13 سال پيش واليبال ايران هنوز نه در سطح جهاني مطرح بود و نه حتي رقابت هاي 
آسيايي. ملي پوشان واليبال ايران به تازگي در رقابت هاي آسيايي پوسان به مقام 
نايب قهرماني رسيده بودند كه اين بزرگ ترين افتخار واليبال ايران در آن سال ها 
بود. اما در همان روزهاي گمنامي تيم ملي واليبال، يك نفر ديگر از اهالي اين رشته 
در باالترين سطوح اين رشته فعاليت مي كرد. البته نه به عنوان واليباليست بلكه 
به عنوان داور بين المللي.  محمد شاهميري كه در سن 32 سالگي به عنوان داور 
بين المللي واليبال انتخاب  شده بود، بعد از چند سال داوري بين المللي به  عنوان 
يكي از داوران جهاني اين رشته براي قضاوت به رقابت هاي قهرماني جوانان جهان 
2003 ژاپن دعوت شد.  اين آغاز موفقيت هاي داوري اين داور ارزنده واليبال ايران 
بود كه اتفاقاً خيلي زود پله هاي ترقي را طي كرد تا جايي كه براي قضاوت به المپيك 
2008 پكن هم دعوت شد. حضور مدام شاهميري در رقابت هاي جام جهاني، گرند 
پري و بسياري از مسابقات جهاني معتبر ديگر باعث شد كه براي دومين بار براي 
قضاوت در رقابت هاي المپيك المپيك ريو2016 برزيل دعوت شود. امسال اولين 
باري است كه محمد شاهميري و تيم ملي واليبال به طور همزمان در المپيك حضور 

دارند و از اين حيث شايد بتوان آنها را ركورددار ورزش هاي تيمي ايران دانست. 

زهرا صادقيان
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مردان بسكتبال ايران از شمال ايتاليا با دست خالي بازگشتند. 
بازي هاي بسكتبال گزينشي المپيك در دامنه هاي كوه آلپ 
بدون خاطره شيرين براي بسكتبال ايران به پايان رسيد. 
ايران بعد از باخت به يونان برابر تيم مكزيك هم مغلوب شد 
تا رقابت هاي انتخابي المپيك براي تيم ملي، پاياني غم انگيز 
داشته باشد. تيم ايران با نگاهي حسرت آميز به رقابت هاي 
2015 جام ملت هاي آس��يا، وارد بازي هاي تورين شد. راه 
ساده اي كه مي توانست بسكتبال ايران را براي سومين دوره 
در تاريخ اين ورزش المپيكي كند با گرد و خاك فيليپيني ها 
و چيني ها و البته غفلت تيم ملي بسكتبال، براي بسكتبال 
ما به عمليات غير ممكن تبديل شد تا ايران با از دست دادن 
بخت صعود از بازي هاي قهرماني آسيا در مسير سخت تر و از 
بازي با دو تيم از بهترين هاي قاره هاي اروپا و امريكا به دنبال 
سهميه المپيك ريو باشد. تيم ملي در نخستين بازي برابر 
يونان به ميدان رفت. تيم پنجم بسكتبال اروپا با تغييراتي در 
تركيب نفرات چند سال اخير خود، براي پيروزي بر تيم ملي 
ترديدي به دل راه نداد و با 25 امتياز در يك بازي كامالً يك 
طرفه به پيروزي رسيد. در دومين بازي، تيم مكزيك بدون 
ستاره خود در تيم رئال مادريد اسپانيا، بازي نزديكي با تيم 
ملي به نمايش گذاشت، اما در آخر نماينده قاره امريكا ميدان 
را با برتري ترك كرد تا تيم ملي بدون پيروزي با بازي هاي 
گزينشي المپيك خداحافظي كند و به رؤياي صعود خود به 

المپيك ريو مانند المپيك 2012 لندن پايان دهد. 

حذف در رقابت هاي گزينشي
ب��راي بررس��ي شكس��ت هاي بس��كتبال اي��ران بايد به 
عوامل»بيروني« و »دروني« سال هاي اخير بسكتبال توجه 
كرد. چرا تيم ملي در بازي هاي 2015 قهرمان آس��يا نشد 
و سهميه مس��تقيم نگرفت، ابتدا با شناخت عوامل بيروني 
نتايج خوبي در اختيارمان قرار مي دهد. اين س��ير نزولي در 
سال 2014 با شكست تيم ملي بسكتبال در فينال بازي هاي 

آسيايي كره جنوبي آغاز ش��د و سپس با عنوان سومي جام 
ملت هاي 2015 ادامه يافت. تيم ملي در اين سال ها تدارك 
مناسبي نديد از سوي ديگر ليگ هاي بسكتبال به دليل كمبود 
سرمايه و كاهش تيم ها، محل مناس��بي براي رقابت ميان 
بازيكنان نبود. برخي از چهره هاي سرشناس، رهسپار ليگ 
پردرآمد با اعتبار بين المللي چين شدند و تعداد اندك بازيكن، 
س��طح رقابت در ليگ هاي داخلي را پايين آورد. بي ثباتي 
در نحوه برگ��زاري بازي هاي ليگ برت��ر، عمده ترين دليل 
بي انگيزگي برخي باشگاه ها از جمله مهرام شد تا از حضور در 
ليگ برتر انصراف دهند. فدراسيون بسكتبال كه در سال هاي 
گذشته روي ليگ و تيم ملي تمركز بيشتري داشت با ضعف در 
اداره كردن اين بخش ها جايگاه ليگ و تيم ملي را با هم در آسيا 
از دست داد. در اين سال ها نداشتن جايگزين مناسب براي 
نسل قبلي بسكتبال نيز از ديگر ضعف هاي بسكتبال ايران 
بوده كه حتي تيم ملي در راه رقابت هاي گزينشي المپيك 
را تحت الش��عاع قرار داد و به موازات حذف نفرات با تجربه، 
انتقادهاي تازه اي از روند آماده سازي تيم ملي شكل گرفت كه 

در مجموع روي تيم ملي تأثير منفي گذاشت. 

در ايران باختيم يا در تورين؟
حذف نفرات با تجربه از عوامل دروني مشكالت تيم ملي بود 
كه با سرعت غير معمولي صورت گرفت. تيم ملي بسكتبال 
در فاصله المپيك لندن تا ريو چهار س��ال براي تغييرات 
تدريجي فرصت داش��ت، اما همه اتفاقات در مدت دو ماه 
باقيمانده به بازي هاي انتخابي المپيك روي داد و به طور 
طبيعي با انتقاد حاميان نفرات ب��ا تجربه تيم ملي روبه رو 
ش��د كه زمان را براي اين تغييرات مناس��ب نمي ديدند. 
آنها به دنبال اين تغييرات، تيم مل��ي را در تهران و پيش 
از بازي هاي تورين بازنده دانس��تند. اين تغييرات فعاليت 
تيم ملي بسكتبال را به حاش��يه برد تا جايي كه قهرماني 
در غرب آس��يا و قهرماني در بازي هاي بين المللي اطلس 
اسپرت چين منتقدان درك بائرمن سرمربي تيم ملي را 
مجاب نكرد و آنها همچنان بر مواضع خود مبني بر حذف 
نابهنگام س��تاره هاي تيم ملي بس��كتبال اصرار داشتند. 

جابه جايي موقعيت بازي بازيكنان از مشكالت فني تيم ملي 
در بازي هاي گزينشي تورين بود كه به طور محسوسي به 
چشم آمد. دو بازي با تغييرات فراوان و آشفتگي در چيدمان 
نفرات، بازي هايي بدون تمركز از بازيكنان ايران را به نمايش 
گذاش��ت. ماحصل اين نوع بازي كردن، نوسانات بازي و 
اشتباهات پي درپي فردي بود به ويژه در بازي با مكزيك كه 
ايران بخت زيادي براي پيروزي بر حريف داشت، اما تمركز 
ناكافي در لحظه هاي آخر كار دست تيم ملي داد. تيم ملي 
هرگز در دو بازي نتوانس��ت راهكار مناسبي براي غلبه بر 
مشكالت تهاجمي خود پيدا كند و ضعف كارهاي دفاعي نيز 

فرصت هاي خوبي در اختيار مهاجمان حريف قرار داد. 

حركت اصولي براي 2020
بسكتبال ايران براي ايجاد يك حركت هماهنگ و هدفمند 
به برنامه مدون و مبتني بر ديدگاه هاي علمي – تشكيالتي 
نياز دارد. در سايه برنامه ريزي مناسب مي توانيم با تحولي 
شگرف در مسير توسعه پايدار حركت كنيم. هر چند اين كار 
زمان بر است اما همفكري و همكاري در تمامي زمينه ها به 
ويژه باشگاه ها، برنامه ريزي با اهداف كوتاه، ميان و بلند مدت 
را اجرايي مي كن��د. در اوايل دهه 80 بهترين باش��گاه ها با 

سرمايه گذاري مناسب وارد چرخه تيم داري در بسكتبال شده 
بودند كه نتيجه آن در جام باشگاه ها و سپس جام ملت هاي 
آسيا با راهيابي به المپيك 2008 پكن آشكار شد. متأسفانه در 
سال هاي اخير اين روند رو به جلوي گذشته از حركت ايستاده 
است. خارج از تعريف كلي كه در زمينه اقتصاد ايران يا توجه 
به بخش خصوصي وجود دارد، متأسفانه در نظام تيم داري 
در بسكتبال نتوانستيم  نوآوري داشته باشيم و خودمان با 
برنامه هاي ناكارآمد مسبب حذف بسياري از تيم ها شديم. 
ليگ هاي پايه اي را هم به كلي از ياد برده ايم در شرايطي كه از 
كميت بايد به كيفيت رسيد. ليگ برتر با هزينه هاي سنگين 
و مقرراتي كه هر دوره باال و پايين مي ش��ود، فرصتي براي 
تيم هاي پايه اي ايجاد نمي كند تا جوانان مس��تعد معرفي 
شوند. بايد دس��ت كم 60 تيم در ليگ هاي مختلف داشته 
باشيم تا از ميان آنها و به جاي هشت تيم، 16 تيم حرفه اي 
در ليگ برتر داشته باشيم. متأسفانه رشد بسكتبال ما رشدي 
گلخانه اي است و از ظرفيت درآمدزايي بسكتبال كه در دنيا 
وجود دارد، بي بهره هستيم همين طور از قابليت هاي تجاري 
ش��دن اين ورزش غافل ش��ده ايم. در گذشته باشگاه هايي 
داشتيم كه وظيفه خودشان را بازيكن سازي مي دانستند، اما 
اينك حاكميت پول، چرخه سازندگي را متوقف كرده است. 
با مطالعه سرنوشت دو دهه گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه 
هيچگاه باشگاهداري خصوصي در بسكتبال ايران روز خوش 
نداشته و رنگ و روي موفقيت به خود نديده است. در تيم 
ملي با استعداد اما كم تجربه مان به ديدارهاي تداركاتي نياز 
داريم. بسكتبال ايران براي تثبيت موقعيت آسيايي راه آساني 
در پيش دارد، اما براي رسيدن به جايگاه جهاني بايد با رقباي 
اروپايي و تيم هاي قاره هاي ديگر رودررو شد و تجربيات بيشتر 
از تقابل با رقباي سرسخت به دست آورد. بسكتبال ايران با 
وجود نسل خوبي از بازيكنان تاكنون دو المپيك 2012 و 
2016 را از دست داده است، در شرايطي كه كسب سهميه 
هر دو دوره از طريق رقابت هاي آس��يا ممكن بود. در پايان 
رقابت هاي گزينشي المپيك بايد به فكر بازي هاي 2020 
توكيو بود و اينكه با در نظر گرفتن عوامل بيروني و دروني، 

اشتباهات گذشته را تكرار نكرد.    

افشين رضاپور

بسكتبال ايران براي تثبيت موقعيت 
آسيايي راه آساني در پيش دارد، اما 
براي رسيدن به جايگاه جهاني بايد 

با رقباي اروپايي و تيم هاي قاره هاي 
ديگر رودررو شد و تجربيات بيشتر 
از تقابل با رقباي سرسخت به دست 
آورد. بسكتبال ايران با وجود نسل 

خوبي از بازيكنان تاكنون دو المپيك 
2012 و 2016 را از دست داده است
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شنبه 16 مرداد )6آگوست(

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 16 مرحله مقدماتی
از ساعت 18 فينال تيراندازی)تفنگ بادی 10 متر( الهه احمدی و نجمه خدمتی

از ساعت 16:30 مرحله مقدماتی زنان  و مردان و دور اول زنان
از ساعت 22 دور اول زنان و مردان )تنيس روی ميز( نوشاد و نيما عالميان،  ندا شهسواری

از ساعت 17 )دوچرخه سواری( استقامت جاده

از ساعت 16 قايقرانی)رويينگ تك نفره(-مهسا جاور

يك شنبه 17 مرداد )7آگوست(

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 2:30 دور اول مردان و دور دوم زنان
از ساعت 16:30 دور دوم مردان و زنان

از ساعت 22 دور دوم مردان و زنان

)تنيس روی ميز( نوشاد و نيما عالميان و ندا شهسواری
در صورت صعود

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 22:30 فينال جودو وزن 66 كيلوگرم-عليرضا خجسته فر 

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 18:30 فينال تيراندازی)تپانچه بادی 10 متر زنان( گلنوش سبقت الهی

از ساعت 18:30 بوكس وزن 81 - كيلوگرم احسان روزبهاني

)دوشنبه 18 مرداد )8آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 1:30 دور سوم مردان و زنان  تنيس روی ميز

از ساعت 6:05 واليبال )ايران-آرژانتين(

از ساعت 16:30 مرحله يك سی و دوم و يك شانزدهم
از ساعت 22:30 مرحله يك سی و دوم و يك شانزدهم

.از 18 تا 20 مرداد رقابت هاي اين دومرحله برگزار می شود

تيرو كمان )زهرا نعمتی(

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 19:30 فينال تيراندازی)تفنگ 10 متر بادی مردان(-)پوريا نوروزيان(

)سه شنبه 19 مرداد )9آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 16:30 مقدماتی بخش دقت
از ساعت 19:30 مقدماتی بخش سرعت 

از ساعت 23 فينال

)تيراندازی)تپانچه 25 متر زنان
)گلنوش سبقت الهی(

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 22:30 فينال جودو وزن 81 -كيلوگرم - سعيد ماليی

از ساعت 20:30 مرحله گروهی شنا)200 متر قورباغه(-آريا نسيمی شاد

)چهار شنبه 20مرداد )10آگوست

ساعت رشته ورزشي

ساعت 35 دقيقه بامداد )واليبال(لهستان -ايران

از ساعت 16 )دوچرخه سواری( تايم تريل انفرادی

از ساعت 16 مرحله مقدماتی و يك چهارم نهايی  )شمشيربازی(علی پاكدامن و مجتبی عابدينی

)پنج شنبه 21مرداد )11آگوست      

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 1 بامداد نيمه نهايی و فينال  )شمشيربازی)در صورت راه يابی ايران

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 19:30 فينال 

)تيراندازی)تفنگ سه وضعيت زنان
)مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی(

ساعت 17 )واليبال)ايران-كوبا

از ساعت 17:30 مقدماتی- از ساعت 22:30 فينال )جودو وزن -100كيلوگرم)جواد محجوب

)جمعه 22مرداد )12آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 17 مقدماتی )دووميدانی)پرتاب ديسك
)احسان حدادی  و محمود صميمی(

از ساعت 17 مقدماتی دووميدانی)پرتاب وزنه زنان(-ليال رجبی

از ساعت 22 دووميدانی)پياده روی(-حميد زورآوند

 )شنبه 23 مرداد)13 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 2:30 بامداد وزنه برداری دسته 85 كيلوگرم

از ساعت 3:50 بامداد مقدماتی دووميدانی)پرش طول(-محمد ارزنده

از ساعت 17 مقدماتی دووميدانی)دوی 100 متر(-حسن تفتيان و رضا قاسمی

از ساعت 17 فينال دووميدانی)پرتاب ديسك(-احسان حدادی و محمود صميمی

ساعت 17   )واليبال )مصر -ايران

 )يكشنبه 24 مرداد)14 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 2:30 بامداد وزنه برداری دسته 94 كيلوگرم

از ساعت 3:50 بامداد نيمه نهايی و فينال دووميدانی)دوی 100 متر(- حسن تفتيان و رضا قاسمی

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 20:30 فينال 

)تيراندازی)تفنگ سه وضعيت مردان
)پوريا نوروزيان(

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 23:30 فينال

كشتی فرنگی اوزان 59 و 75 كيلوگرم
)حميد سوريان و سعيد عبدولی(

 )دوشنبه 25 مرداد(15 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 17:30 مقدماتی
 

كشتی فرنگی اوزان 85 و 130 كيلوگرم

از ساعت 23:30 فينال حبيب اهلل اخالقي و بشر باباجان زاده

ساعت 22:30 )واليبال)ايران-روسيه

 )سه شنبه 26 مرداد(16 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 2:30 بامداد  وزنه برداری دسته 105 كيلوگرم

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 23:30 فينال 

كشتی فرنگی اوزان 66 و 98 كيلوگرم
)اميد نوروزی  و قاسم رضايی(

 )چهارشنبه 27 مرداد)17 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 2:30 بامداد وزنه برداری دسته 105+كيلوگرم

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 22:30 يك چهارم نهايی و نيمه نهايی

 تكواندو وزن 58-كيلوگرم
)فرزان عاشورزاده(

از ساعت 17 مقدماتی دووميدانی )پرتاب چكش(-كاوه موسوی و پژمان قلعه نويی

 )پنج شنبه 28 مرداد )18 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 3:30 بامداد شانس مجدد و فينال تكواندو وزن 58-كيلوگرم -)فرزان عاشورزاده( در صورت راه يابی

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 22:30 يك چهارم نهايی و نيمه نهايی

تكواندو وزن 57- كيلوگرم زنان
)كيميا عليزاده(

)جمعه 29 مرداد)19 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 3:30 شانس مجدد و فينال )تكواندو وزن 57-كيلوگرم زنان- )كيميا عليزاده

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 23:30 فينال

كشتی آزاد اوزان 57 و 74 كيلوگرم
)حسن رحيمی و حسن يزدانی(

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 22:30  يك چهارم نهايی و نيمه نهايی 

تكواندو وزن 80-كيلوگرم
)مهدی خدابخشی(

 )شنبه 30 مرداد)20 آگوست

ساعت رشته ورزشي

از ساعت  3:30 بامداد فينال تكواندو وزن 80-كيلوگرم)مهدی خدابخشی(- در صورت راه يابی

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 23:30 فينال

كشتی آزاد اوزان 86 و 125 كيلوگرم
)عليرضا كريمی  و كميل قاسمی(

از ساعت 16:30 مقدماتی
از ساعت 22:30 يك چهارم نهايی و نيمه نهايی

تكواندو  وزن 80+كيلوگرم
)سجاد مردانی(

يكشنبه 31 مرداد)21 آگوست( 

ساعت رشته ورزشي

از ساعت 3:30 بامداد شانس مجدد و فينال تكواندو  وزن +80كيلوگرم )سجاد مردانی( در صورت راه يابی

از ساعت 17:30 مقدماتی
از ساعت 23:30 فينال

كشتی آزاد اوزان 65 و 97 كيلوگرم
)ميثم نصيری  و رضا يزدانی(

از ساعت 17 دووميدانی)ماراتن(-محمد جعفر مرادی
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تاريخچه

بانوان ايران در المپيك
مژده مرداني، كاتا كار بانوي ايران در المپيك ناشنوايان جهان بر خالف بقيه ورزشكاران كه با پرچم دور 
افتخار مي زدند، تصميم مي گيرد پرچم را دور خودش بپيچد تا نهايت عشقش به ايران را نشان دهد و اين 
تصوير به يادماندني در قاب دوربين علي كاوه ثبت مي شود. مرداني يكي از هزاران بانوي ورزشكار كشورمان 
است كه بارها پرچم سه رنگ ايران را در مسابقات بين المللي برافراشته اند تا پاسخي محكم به جوسازي 
مسموم كشورهاي غربي باشد كه در بوق و كرنا مي كنند و از محدوديت هاي بانوان در كشورمان مي گويند. 
حاال المپيك ريو ميزبان 9 بانوي ورزش�كار ايراني اس�ت كه ركورد حضور زنان كشورمان را در المپيك 

شكسته اند و خط باطلي بر تبليغات دشمنان كشورمان مي خواهند بكشند.     

  پرونده

وه
 كا

لي
ع



گزارش
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حضور پررن�گ و موفق بانوان ايران�ي در المپيك 
نش�انه خوبي براي ورزش ايران اس�ت. با گذشت 
نزديك به چهار دهه از انقالب شكوهمند اسالمي 
پيشرفت ورزش زنان كشور، رشدي صعودي داشته 
است. هرچند كه اگر مسئوالن توجه بيشتري به 
بانوان مستعد ايراني مي كردند اين قشر باانگيزه 
مي توانستند افتخارات بيشتري كسب كنند، اما 
بايد اذعان كنيم كه زنان ملي پوش همگام با مردان 
براي رسيدن به قله هاي افتخار تالش زيادي كرده 
و همه كاس�تي ها و كمبودها را به جان خريده اند. 
افزايش تعداد س�هميه هاي بانوان كش�ورمان در 
المپيك ريو مهر تأييدي است بر اين ادعا. درخشش 
ورزشكاران زن در اين دوره بيش از هميشه نمايان 
شده؛ چراكه براي اولين بار تعداد سهميه هاي بانوان 
در المپيك به عدد 9 رسيده است. بانوان ايراني تنها 
در هفت دوره المپيك حضور داشته اند كه بيشترين 
تعداد مربوط به المپيك 2012 بود كه هش�ت بانو 
از كش�ورمان به لن�دن رفتن�د. در المپيك هاي 
1996، 2000 و 2004 تع�داد بان�وان كاروان به يك 
سهميه كاهش يافت. در اين دوره اما 9 ورزشكار از 

كشورمان در ريو به جنگ حريفان مي روند. 

4 بانوي تيراندازي 
تيراندازي رشته اي مدال آور است كه در دين مبين اسالم 
تأكيد زيادي به آن شده است. خوشبختانه سير صعودي 
اين رش��ته در ايران قابل توجه ب��وده و در اين بين بانوان 
تيراندازي حسابي خوش درخشيده اند. مرداد سال گذشته 
زماني كه بحران بي پولي در فدراسيون به اوج رسيده بود، 
دو بانوي تيرانداز موفق ش��دند در جام جهاني آذربايجان 
دو سهميه شيرين براي كش��ورمان به دست بياورند. در 
رشته تفنگ بادي 10 متر، الهه احمدي و نجمه خدمتي به 
فينال رسيدند و در نهايت نيز ضمن كسب مدال طال و برنز 
جام جهاني جواز حضور در ريو را نيز به ارمغان آوردند. اين 
در حالي است كه گلنوش سبقت الهي در بهمن ماه و در 
جريان مسابقات قهرماني آسيا يك سهميه ديگر به كاروان 
كشورمان افزود. سبقت الهي در تپانچه 10 متر سومين 
سهميه تيراندازي را به دست آورد. در ادامه اين درخشش ها 
مه لقا جام بزرگ در مسابقات كسب سهميه هند در ماده 

پيام ورزشكاران محجبه ايران به دنيا
بانوان كشورمان با كسب 9 سهميه ركورد حضور در المپيك را شكستند

شيوا نوروزي

رسانه هاي غربي با 
حمايت مستقيم امريكا 
از اوايل انقالب تاكنون 

به هر دري زده اند تا 
به همه دنيا بگويند 

كه ورزشكاران زن در 
ورزش ايران جايگاهي 

ندارند! ادعايي خنده دار 
كه حضور پررنگ و موفق 

بانوان مان سبب شده 
تيرشان به سنگ بخورد

تفنگ 3 وضعيت عالوه بر مدال نقره براي دومين 
دوره متوالي سهميه المپيك را از آن خود كرد. 

جاور اولين و آخرين سهميه قايقراني
انتظار مي رفت قايقرانان ملي پوش در جريان كسب 
سهميه المپيك عملكرد بهتري داشته باشند، اما 
اين اتفاق رخ نداد و مهسا جاور تنها قايقران ايراني 
است كه در ريو پارو مي زند. اين پاروزن سختكوش 
در مسابقات انتخابي روئينگ آسيا و اقيانوسيه 
به آرزويش رسيد. مس��ابقات روئينگ تك نفره 
س��نگين وزن بانوان در كره جنوبي برگزار شد و 
با صعود جاور به فينال A تك سهميه ايران در 
رشته قايقراني به دست آمد. اين در حالي است كه  
قايقراني كشورمان در دوره گذشته چهار سهميه 
داشت و حاال مهسا جاور از استان زنجان بايد جور 
مردان را هم در ريو بكشد. او نهمين سهميه را به 
دست آورده و در حقيقت ركوردشكني اين دوره 

را بايد به پاي جاور نوشت. 

رجبي و اولين سهميه
ليال رجبي اگرچه اصليتي بالروس��ي دارد، اما در 
چند سال گذشته يك ايراني دو آتشه شده و براي 
پيشرفت ورزش بانوان كش��ورمان تالش زيادي 
مي كند. او كه در المپيك لندن نيز حضور داشت 
براي گرفتن سهميه زودتر از س��ايرين دست به 
كار شد و در مس��ابقات جام كازانف قزاقستان نيز 
به هدفش رسيد. ملي پوش پرتاب وزنه كشورمان 
وزنه خود را  18/04 متر پرتاب كرد تا عالوه بر كسب 
سهميه حضور در المپيك ريو، عنوان قهرماني اين 
ماده را در جام كازانف به خود اختصاص دهد. رجبي 
در اين دوره اولين سهميه بانوان كاروان كشورمان را 
به دست آورده است. به رغم تالش هاي رجبي براي 
پيشرفت، فدراسيون دووميداني توجه زيادي به اين 
ورزشكار مستعد نمي كند و كمبودها و بي توجهي ها 
حتي او را به فكر انص��راف از المپيك نيز انداخت. 
مريم طوسي دونده 200 متر زنان ايران به رغم همه 

تالش هايش نتوانست به سهميه ريو دست يابد. 

كيمياي تكواندو ايران
مسابقات كسب سهميه در قاره آسيا كه در مانيل 
فيليپين برگزار شد، اين بار نيز براي تكواندوي 

اي��ران خوش يمن بود. چهار س��ال پيش وقتي 
سوسن حاجي پور با گرفتن سهميه لقب دومين 
بانوي المپيكي اين رشته را از آن خود كرد، انتظار 
مي رفت كه در ريو باز هم شاهد مبارزه يك دختر 
تكواندوكار ايراني روي ش��ياپ چانگ باش��يم. 
كيميا عليزاده خوش آتيه اين آرزو را در فروردين 
ماه محقق كرد. ملي پوش تكواندو در وزن -57 
المپيكي پس از س��ك دور اس��تراحت حريف 
اندونزيايي اش را قاطعانه مغلوب كرد و پس از آن 
نيز تكواندوكار نپالي را از پيش رو برداشت. كسب 
دومين پيروزي در مسابقات كسب سهميه، حكم 
صعود به فينال و گرفتن جواز المپيك عليزاده را 
امضا كرد. كيمياي تكواندوي ايران كه در نهايت 
به مدال طال اين مسابقات هم دست يافت يك 
ماه بعد در جريان مسابقات جهاني روسيه خوش 
درخش��يد و اولين مدال )برنز( تاريخ تكواندوي 
بانوان ايران را به گردن آويخت. اغلب كارشناسان 
اين رشته معتقدند كه عليزاده باتوجه به آمادگي 
و انگيزه بااليي كه دارد مي تواند در ريو هم طعم 
گرفتن مدال المپيك را بچش��د. اكرم خدابنده 
ديگر نماينده تيم ملي تكواندو، از رس��يدن به 

سهميه المپيك بازماند. 

نعمتي براي تيروكمان
افتخارآفريني زنان ايراني تمامي ندارد. در المپيك 
ريو پرچم كشورمان به دس��ت بانويي است كه 
به رغم معلوليتي كه دارد توانسته سهميه حضور 
در المپيك را كسب كند. زهرا نعمتي ملي پوش 
تيران��دازي با كمان معل��والن پ��س از آنكه در 
پارالمپيك لندن مدال طال را به گردن آويخت 
به اين فكر افتاد كه در ريو ركوردي منحصر به فرد 
از خود به جاي بگذارد و تاريخ ساز شود. نعمتي 
كه با عزمي راسخ و بدون احساس ضعف در كنار 
ملي پوشان تير و كمان تمرين كرد، در نهايت پاييز 
سال گذشته به آرزويش رسيد. مسابقات قهرماني 
تير و كمان آسيا به ميزباني تايلند برگزار شد و اين 
بهترين فرصت براي نعمتي بود. بانوي طاليي 
پارالمپيك 2012 در ماده ريكرو انفرادي كماندار 
ويتنامي را برد و با صعود به فينال سهميه اش در 
المپيك 2016 را قطعي كرد. اي��ن اولين بار در 
تاريخ ورزش ايران است كه يك ورزشكار معلول 

در المپيك به ميدان مي رود. جالب تر اينكه بانوي 
كرماني در مسابقات كسب سهميه پارالمپيك نيز 
شركت كرد و با قهرماني در اين مسابقات جواز 
حضور در پارالمپيك ريو را نيز به چنگ آورد. اين 
افتخار در سايت هاي خارجي بازتاب گسترده اي 
داشت تا جايي كه سايت المپيك ريو به صورت 
خاص به اين موضوع پرداخ��ت و از آن به عنوان 
يكي از اتفاقات ويژه ريو 2016 ياد كرد. درخشش 
زهرا نعمتي در ورزش ايران به همين جا ختم نشد. 
مسئوالن كميته ملي المپيك اگرچه همانند ادوار 
گذشته گزينه هايي را براي پرچمداري كاروان 
مدنظر داش��تند، اما بدون شك نعمتي بيش از 
سايرين واجد شرايط پرچمداري ايران در المپيك 
ريو بود. همانطور كه پيش بيني مي شد اين تصميم 
مهم گرفته شد و زهرا نعمتي پانزدهمين پرچمدار 

كشورمان در المپيك خواهد بود. 

رتبه ششمي در المپيك
طي اين س��ال ها زنان ايراني براي درخش��ش 
در المپيك تالش زي��ادي كرده اند. به رغم همه 
بي توجهي ها و ناديده گرفته شدن هاي بسيار آنها 
همپاي مردان جنگيده اند. با وجود آنكه تاكنون 
هيچ كدام از ورزشكاران زن كشورمان در المپيك 
مقام درخوري كس��ب نكرده اند، اما در المپيك 
لندن الهه احمدي با قرار گرفتن در رتبه ششمي 
رشته تيراندازي بهترين عنوان بانوان ايراني در 

المپيك را به نام خود ثبت كرد. 

خيال باطل بيگانگان
رس��انه هاي غربي با حمايت مستقيم امريكا از 
اوايل انقالب تاكنون به هر دري زده اند تا به همه 
دنيا بگويند كه ورزشكاران زن در ورزش ايران 
جايگاهي ندارند؛ ادعاي��ي خنده دار كه حضور 
پررنگ و موفق بانوان مان س��بب شده تيرشان 
به سنگ بخورد. همانطور كه پيش از اين اشاره 
شد، بانوان ايران براي رسيدن به اهداف بزرگشان 
تالش مي كنند. حضور موفق آنها درعرصه هاي 
بين المللي آن هم با حجاب اس��المي توهمات 
بيگانگان و معاندان را خنثي كرده است. به ويژه 
آنكه در اين دوره از نظر تعداد زنان ايراني حاضر 

در المپيك ركورد  زده شده است.   



گفت و گو
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براي اولين بار بود كه يك بانوي مسلمان در دهكده المپيك با حجاب 
كامل اسالمي ظاهر مي شد. در حالي كه كسي انتظارش را نداشت مه لقا 
جام بزرگ، ملي پوش تيراندازي ايران كه سهميه حضور در المپيك را 
كس�ب كرده بود در لندن و در دهكده مس�ابقات دست از چادرش 
نكشيد و با حجاب برتر در مسابقات شركت كرد. عالوه بر اينكه تا آن 
زمان ورزشكاران خارجي هيچ ورزشكاري را با چادر در دهكده نديده 
بودند، رسانه هاي دنيا نيز از به تصوير كشيدن اين موضوع حسابي به 
وجد آمده بودند. پس از آنكه رسانه آلماني به صورت ويژه به حجاب 
اسالمي بانوي تيراندازي كشورمان پرداخت، باز هم ثابت شد كه بانوان 

ايراني به راحتي باورهاي ديني شان را ناديده نمي گيرند. 

2 سهميه 2  المپيك
جام بزرگ، ملي پوش تيراندازي كشورمان از ديار همدان حاال براي دومين 
بار اس��ت كه رقابت در المپيك را تجربه مي كند. بانوي المپيكي اگرچه از 
مشكالت تمام نشدني تيراندازي حرف مي زند اما همچون ساير المپيكي ها 
به رسيدن به نتيجه درخشان اميدوار است: »اردوي خوبي در هانوفر پشت 
سرگذاشته ايم و قبل از آن هم در مسابقات فرانسه حاضر بوديم. در آن مسابقه 
خوشبختانه عملكرد خوبي داشتم و يك ركورد هم شكستم. اميدوارم هرچه 
زودتر مشكالت تيراندازي حل ش��ود و بتوانيم برنامه هايمان را در المپيك 

گفت و گو با »مه لقا جام بزرگ«، بانوي محجبه كاروان ايران در المپيك ريو

همه دنيا من را با چادرم مي شناسند
پياده كنيم. تالش مي كنم با حداكث��ر توانايي كه دارم شيوا نوروزي

در ريو نتيج��ه زحمات و تمرينات مس��تمرم را بگيرم. 
اميدوارم تيراندازان المپيكي پيش از شروع مسابقات به 
حداكثر آمادگي برسند. حضور در المپيك كه بزرگ ترين 
گردهمايي ورزشي جهان است براي همه ورزشكاران 
افتخاري بزرگ به حساب مي آيد. من نيز مانند سايرين 
به اين حضور افتخار مي كنم. با اين حال گرفتن اولين 
س��هميه و اولين حضور در المپيك حس و حال خاص 
خود را دارد و همچنين به كسب دومين سهميه كمك 
بزرگي مي كند. در اين مدت تجرب��ه حرفه اي ام بيش 
از گذشته ش��ده و اميدوارم بتوانم از اين تجربه در ريو 
استفاده كنم. تمام تالشم را مي كنم تا يك نتيجه ايده آل 

را در برزيل رقم بزنم.«

توجه رسانه هاي خارجي
همانطور كه در ابتداي مطلب اش��اره شد ورزشكاران 
مسلمان كه از سراسر جهان به محل برگزاري المپيك 
مي آيند به رغم رعايت پوشش اسالمي ترجيح مي دهند 
از چادر استفاده نكنند. با اين وجود دختر تيرانداز ايران 
با وجود اين رسم نانوشته حاضر نيست بدون چادر به 
ريو برود. جام بزرگ در لندن نيز دست از اعتقاداتش 
نكشيد و در ريو نيز قطعاً همين كار را مي كند. توجه 
رسانه هاي خارجي به اين مسئله موضوعي است كه 
مه لقا جام بزرگ به آن اشاره مي كند: »من سال هاست 
كه در رش��ته تيراندازي فعاليت حرف��ه اي دارم و در 
مس��ابقات بين المللي زيادي حاضر ش��ده ام. در اين 
مدت ديگر همه رقباي جهاني من را مي شناس��ند و 
كامالً با من آش��نا هستند. منتها ش��رايط در دهكده 
المپيك كامالً متفاوت است. حتماً مي دانيد كه در اين 
بازي ها هزاران ورزشكار از كشورهاي مختلف خود را 
به المپيك مي رسانند تا با رقبا رقابت كنند. به همين 
دليل در دهكده ورزشكاران متفاوت با نژادها، عقايد و 
افكار مختلف حضور دارند. از طرفي همه ورزشكاران 

در يك محل متمركز هستند و بسياري با پوشش من 
آشنا نيستند. براي خيلي ها عجيب است كه من با چادر 
به المپيك آمده ام. مثل المپيك لندن كه خيلي ها من 
را براي اولين بار مي ديدند و اين موضوع بازتاب زيادي 
در رسانه هاي خارجي داشت. حتي يك رسانه آلماني 
عكس من را با چادر منتشر مي كند و در اين باره مطلب 
مي نويسد. فكر مي كنم براي اكثريت ورزشكاراني كه 
به المپيك مي آيند ديدن ورزشكاري با حجاب كامل 

اسالمي جالب و مورد توجه باشد.«

به اصولم پايبند هستم
پافش��اري روي اعتقادات از جمله مس��ائلي است كه 
جام بزرگ به ش��دت روي آن تأكي��د دارد: »انتخاب 
حجاب ربطي به مسابقات و ورزش ندارد. زماني كه سن 
زيادي نداشتم خودم پوشش چادر را انتخاب كردم و در 
اين سال ها نيز هيچ مسئله يا موضوعي سبب نشده كه 
من از حجابم دست بكشم. قبل از اينكه تيراندازي را به 
طور حرفه اي آغاز كنم چادر سرم مي كردم و به طور كلي 
انتخابم را پيش از شروع ورزش انجام دادم. حاال هم كه 
ورزش مي كنم همچنان به اصولم پايبند هستم و هيچ 
مسئله اي هم نمي تواند من را وادار كند دست از عقايدم 

بردارم. چادر در حقيقت نماينده عقايدم است.«

خودم چادر را انتخاب كردم
برخالف آنكه برخي معتقدند استفاده از چادر دست 
و پا گير است و مانع حضور بانوان در جامعه و مجامع 
بين المللي مي شود تيرانداز المپيكي كشورمان نظر 
ديگري دارد: »خيلي ها از من مي پرسند كه چرا حجاب 
برتر را انتخ��اب كردي و چطور با چادر در مس��ابقات 
ش��ركت مي كني. اين س��ؤالي اس��ت كه بارها از من 
پرسيده شده و من هم هميش��ه در جواب اين سؤال 
گفته ام وقتي چيزي را بر اساس عقايد و اصولت انتخاب 
مي كني و هيچ اجباري هم در كار نيست ديگر سخت 

نيست. اگر خودت بپذيري كه چادر چيست و استفاده 
از آنچه مزايايي دارد فكر نمي كنم ديگر سختي احساس 

كني چراكه موضوعي كامالً پذيرفته شده است.«

اميدوار به كسب مدال
مه لقا جام بزرگ دومين باري اس��ت ك��ه رقابت در 
المپيك را تجربه مي كند. او هم مثل ساير ورزشكاران 
براي رسيدن به اوج آمادگي تالش زيادي كرده و براي 
آنكه نتيجه زحماتش را ببيند اميدوار است دستش به 
مدال المپيك برسد، موضوعي كه اگر به واقعيت برسد 
قطعاً شاهد اولين بانوي مسلمان با پوشش چادر روي 
س��كوي المپيك خواهيم بود: »تمامي بانوان ايراني 
براي كسب سهميه المپيك س��ال ها تالش كرده  و 
با حريفان قدرتمند جنگيده اند. در ادامه درخش��ش 
ورزشكاران زن كش��ورمان در اين دوره هم همچون 
گذشته براي رسيدن به اهدافش��ان كوشش زيادي 
كردند. خوشبختانه در اين دوره درخشش بانوان بيش 
از ادوار قبل بوده و تعداد دختران كشورمان در المپيك 
ركورد شكسته است. با اين حال من معتقدم كه عالوه 
بر اين موضوع كه بانوان ما با حجاب در مسابقات حاضر 
مي شوند نتيجه خوب درخشش زنان ايراني را كامل 
مي كند. كس��ب نتيجه خوب نه تنها براي كشورمان 
مفيد است بلكه در نشان دادن اعتقاداتمان نيز تأثير 
مي گذارد. اميدوارم امسال يكي از بانوان ايراني باشم 
كه به مدال المپيك دست پيدا مي كنم. همانطور كه 
گفتم من براي رس��يدن به اين اهداف ماه ها تمرين 
كرده ام و در مس��ابقات مختلف حاضر ب��ودم. از خدا 
مي خواهم كه اين آرزو را محقق كند. قطعاً بانوان ما 
امسال شانس رس��يدن به مدال المپيك و شكستن 
طلس��م نگرفتن مدال را دارند. با اي��ن حال من فعاًل 
رنكينگ 11 هس��تم و هنوز نفرات زي��ادي جلوتر از 
من قرار دارند. با اين حال من هم مثل سايرين نااميد 

نخواهم شد و با تمام قوا مبارزه مي كنم.«  

  حضور مه لقا جام بزرگ با حجاب برتر چادر در المپيك لندن مورد توجه رسانه ها قرار گرفته بود
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حال و هواي ورزش بانوان در آستانه المپيك آرام 
است يا پر استرس؟

هم آرام، هم پر استرس. در چند ماه اخير لحظات خوبي 
در ورزش بانوان داشته ايم و اتفاق هاي بي نظيري را با هم 
جش��ن گرفته ايم، مثل زماني كه زهرا نعمتي توانس��ت 
سهميه المپيك را بگيرد. در اين مدت اتفاق هاي زيادي 
در ورزش بانوان ب��راي اولين بار افتاد و ح��اال منتظرم تا 
يك اولين با ارزش ديگر اتفاق بيفتد و شايد به اين خاطر 

مي توانيم بگوييم استرس هم داريم. 
اولين مدال؟

چراكه نه؟ خيلي اميدوارم در ريو اين طلس��م بش��كند و 
دختران ما به جمع مدال آوران در المپيك ملحق ش��وند. 
اگر اين اتفاق بيفتد، بزرگ ترين اتفاق ورزش بانوان در تمام 

طول تاريخ افتاده است. 
صحبت از مدال آوري دخت�ران در المپيك، توقع 

بااليي نيست؟
نگاه هاي متفاوت��ي در اين زمينه وج��ود دارد و بعضي ها 
مي گويند اين توان وجود دارد و برخ��ي مي گويند، فعاًل 
براي صحبت در مورد مدال آوري بانوان زود است اما من 
دلم مي  خواهد در مورد نگاه شخصي خودم و چيزي كه در 
قلبم حس مي كنم، حرف بزنم. 30 دهه است كه در ورزش 
بانوان فعاليت مي كنم و خيلي خوب پتانسيل دختران و 
زنان ورزشكار را مي شناسم. االن مي گويم زمان مناسبي 
است كه انتظار مدال داشته باش��يم. نه اينكه اگر خدايي 
نكرده، اين اتفاق نيفتاد، بگويي��م بچه ها ضعيف بوده اند. 
وجود توقع مدال آوري به اين معنا نيست كه ملي پوشان 
را تحت فش��ار بگذاريم، اما حرف من اين است كه وقتي 
الهه احمدي در سال گذشته، شش ماه در صدر رنكينگ 
تيراندازان برتر جه��ان بوده، يعني به حدي رس��يده كه 
بتواند در المپيك مدال بگيرد. حاال اينكه مدتي هم فراز 
و نشيب داشته، مهم نيست. من با در نظر گرفتن نتايجي 
كه در تيراندازي و تكواندو، طي يك س��ال اخير به دست 

آمده، مي گويم ش��انس داريم و اميدوارم در ريو دختران 
كاري كنند كارس��تان. اگر م��ا در ريو به مدال برس��يم، 
خيلي اتفاق هاي مثبت ديگري براي ورزش بانوان پيش 
مي آيد. هم توجه بيشتري از سوي مديران مي شود و هم 
پول بيشتري در اين بخش تزريق مي شود. من از آرزويي 
مبتني بر شناختم حرف مي زنم اما نبايد اين را هم ناديده 
بگيريم كه ورزش است و هر اتفاقي ممكن است در طول 

مسابقه رخ بدهد. 
از بين اين 9 نفر، دو  سه نفري هستند كه پتانسيل 
كس�ب مدال دارند، اما 9 نفر هس�تند كه سهميه 
گرفته اند، يعني يك نفر بيشتر از المپيك قبل. اين 

عدد 9 چه پيغام هايي دارد؟
اين تيمي كه از بانوان ش��كل گرفت��ه ، ويژگي هاي زيادي 
دارد و اگر بتوانيم درست قدم برداريم - كه معتقدم تا اينجا 
اينطور بوده است- مي توانيم پيغام هاي زيادي را به ورزش 
كش��ور و حتي دنيا برس��انيم. من نمي گويم از 9 سهميه 
خوشحال باش��يم كه معتقدم اگر در بعضي رشته ها بهتر 

مديريت شده  بود، بايد سهميه هاي بيشتري مي گرفتيم اما 
وقتي حركت ورزش بانوان در چند سال اخير و تالشي كه 
براي برداشتن موانع انجام شده را نگاه مي كنيم، آن موقع 
است كه مي توانيم خوشحال باش��يم. ما مي توانيم با زهرا 
نعمتي پيغامي فراتر از ورزش زنان به وسيله يك خانم به 
دنيا برسانيم كه يك انسان با وجود مشكالتي كه برايش رخ 
مي دهد، مي تواند اينطور بايستد و توانمند باشد. اين اتفاق 
مثبت براي ايران زماني پررنگ تر مي شود كه او يك خانم 
محجبه است. من نمي دانم در بعد تبليغاتي بايد چقدر كار 
كنيم كه اين همه پيغام را با هم منتقل كنيم؛ كاري كه زهرا 
نعمتي با گرفتن پرچم در دستش و حركت جلوتر از بقيه 
اعضاي كاروان ايران در مراسم افتتاحيه انجام مي دهد. زن 
بودن، پرچمدار بودن و توانمند بودن، برتري ويژه اي به زهرا 
نعمتي داده كه به نظرم با اين ويژگي ها و البته اميد و انگيزه 
بااليي كه دارد، مي تواند ب��ا دنيا حرف بزند. من بي صبرانه 
منتظر ديدن اين لحظه هستم، ضمن اينكه نبايد از بقيه 
ورزشكاران هم غافل شد. به نظرم مجموعه اي از پيغام هاي 

خاص داريم كه توسط اين 9 بانو و فارغ از نتيجه اي كه به 
دست مي آورند، مي توانيم به دنيا بدهيم. 

مثاًل ب�ا اله�ه احم�دي، مي ت�وان اهمي�ت نقش 
مادري اش را پررنگ كرد. 

بله و با تمام اين قهرمانان، با ص��داي بلند اين حرف را زد 
كه حجاب محدوديت نيست. شايد برخي بگويند كه اين 
شعار است اما وقتي قهرمانان ما را مي بينند، قطعاً نظرشان 
برمي گردد. من مي گويم اين المپيك ويژه اس��ت، چراكه 
مي توانيم الگوي پررنگي براي دختران ايران و آنهايي كه 

مي خواهند در ورزش قدم بردارند، ارائه كنيم. 
از اتفاق هاي مثبت نبايد چشم پوشي كرد و دقيقًا 
ب�ه خاطر همي�ن حس ه�اي خوب اس�ت كه اين 
حس�رت تازه مي ش�ود كه چرا در برخي رشته ها 
آنطور كه بايد به بانوان توجه نمي شود يا مثاًل چرا 

سهميه هاي بيشتري نگرفتيم؟
من هم گفتم كه همانقدر كه خوشحاليم، بايد به ضعف ها 
هم فكر كنيم. من فكر مي كنم اگر بهتر مديريت مي شد 
يا براي آماده سازي بانوان در رشته هايي مثل دووميداني 
و قايقراني، زودتر برنامه ريزي مي ش��د، ما در اين رشته ها 
بايد س��هميه بيشتري مي داش��تيم. به هر حال المپيك، 
جاي نخبگان ورزش دنياست و كساني در اين قالب قرار 
مي گيرند كه زحمت زيادي مي كش��ند، البته اين حرف 
به اين معنا نيس��ت كه دختران و زنان ورزش��كار زحمت 
نكش��يده اند چراكه هر س��هميه المپيك يا نتيجه اي كه 
به دس��ت مي آيد، نتيجه يك كار گروهي و در وهله اول، 
نتيجه نگاه رئيس فدراسيون است. اميدوارم با تالش هايي 
كه مي كنيم و البته نتايج خوبي كه ورزشكاران به دست 
مي آورند، اين نگاه هر روز پرنگ تر شود. در وزارت ورزش و 
كميته ملي المپيك، اين شرايط به وجود آمده و در پروسه 
آماده سازي و حتي انتخاب پرچمدار، ديديم كه حمايت 
خيلي خوبي از بانوان شد. من فكر مي كنم، در حوزه برخي 

فدراسيون ها بايد كار بيشتري انجام شود.   

پايان دوران نمايشي
بانوان كه پس از انقالب از 1996 به صورت سمبليك و فقط براي گفتن اينكه »بانوان در ايران فعاليت ورزشي 
دارند« تنها يك نماينده در اين رويداد مهم داشتند، براي لندن خارج از سهميه هاي هميشگي وايلد كارت، 
هشت سهميه گرفتند و در تيراندازي هم الهه احمدي به فينال رسيد. بعد از المپيك لندن، زمان برنامه ريزي 
براي بازي هاي آسيايي اينچئون رسيد و با توجه به حذف دراگون بت، اگرچه تعداد ورزشكاران اعزامي كمتر 
شد، اما مدال هاي بيشتري به دست آمد و مشخص شد كه بانوان در مسير رشد قرار دارند،  فقط بايد با توجه 
بيشتر، سريع تر در اين مسير قدم بردارند. در بازي هاي آسيايي اينچئون، حميد عباسعلي و نجمه خدمتي در 
رشته هاي كاراته و تيراندازي، دو طال به دست آوردند و 14 ورزشكار ديگر در رشته هاي مختلف از دووميداني 
گرفته تا تكواندو و ووشو، به مدال هاي نقره و برنز رسيدند تا نشان دهند دختران ورزشكار ايران، نبايد فقط 
براي يك »شو«ي تبليغاتي به مسابقه هايي چون بازي هاي آسيايي بروند؛ حرفي كه دختران ورزشكار حاال 

مي خواهند در المپيك به زبان بياورند و بگويند دوران حضور نمايشي به پايان رسيده است.     

تحليل حضور تيم 9 نفره بانوان در ريو از زبان رباب شهريان

 بانوان المپيكي 
حرف  هاي زيادي براي گفتن دارند

تاريخ حضور زنان ايران در المپيك به 1964 بر مي گردد؛ 
جايي كه چهار ورزشكار راهي المپيك شدند و بعد هم 
1976 مونترال تا اينكه از 1996 آتالنتا حضور در المپيك 
سهميه اي شد و اينجا بود كه بانوان تنها با وايلدكارت 
به المپيك رفتند. اگر قرار باشد چشم ها را باز كرد و به 
زنان ورزشكار نمره داد بايد اين المپيك به بعد را معيار 
قرار داد و عبور كرد از آتالنتا، سيدني و آتن، عبور كرد 
از المپيك هايي كه زنان در كاروان ايران نقش نمادين 
داشتند و فقط با سهميه وايلد در هر دوره يك نفر راهي 
المپيك شد و رسيد به پكن؛ جايي كه هما حسيني، نجمه 
آبتين و ساراخوش جمال فكري، طلسم را شكستند و با 
رسيدن به حد نصاب هاي الزم، جواز حضور در المپيك 
را گرفتند. اين س�ه س�هميه در لندن به عدد 8 رسيد 
و حاال كه كاروان ايران توش�ه جمع ك�رده تا راهي ريو 
شود، 9 بانو توانسته اند س�هميه بگيرند و همين عدد، 
حداقل يك گام به جلو؛ عددي كه از نگاه نفر اول ورزش 
بانوان، پيغام هاي زيادي را در خود دارد. رباب شهريان از 
زواياي مختلف به اين سهميه ها نگاه مي كند و خوشحال 
است كه در اين يك س�ال اخير، خيلي از اولين ها براي 
زنان ورزشكار ايران رقم خورده و آرزو مي كند كه اين 
اولين ها، به اولين مدال بانوان در المپيك برسد. اين 9 
نفر و آماده شدن شان براي المپيك، بهانه اي است براي 
صحبت با ش�هريان؛ بانويي كه 30 است در بخش  هاي 
مختلف ورزش زن�ان مديريت مي كند و معتقد اس�ت 
كه حاال به بهترين روزهايش رس�يده است؛ كسي كه 
دلسوزي اش براي ورزش زنان بر كساني كه خيلي خوب 
حوزه زنان را مي شناسند، پوشيده نيست و مي دانند اگر 
حرفي مي زند، از سر شناختي است كه تمام اين سال ها 
به دست آورده است. او معتقد است زمان مدال آوري در 

بزرگ ترين رويداد ورزشي جهان رسيده است. 

آزاده پيراكوه

zoom
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 جميله س��روري خاطرات خود از المپيك توكيو را با نحوه 
انتخابش ب��راي حض��ور در اين المپيك ش��روع مي كند و 
مي گويد: »بنا به شرايطي كه هنوز نمي دانم آن سال مقرر 
ش��ده بود بانوان هم به المپيك اعزام شوند. به جز من چهار 
بانوي دو وميداني كار نيز در كاروان ايران حضور داشتند، البته 
در ژيمناس��تيك آقاي جالل بازرگان هم بود. براي انتخاب 
ژيمناست خانم سه، چهار مسابقه انتخابي گذاشتند كه من در 
همه آنها اول شدم، با اينكه سن من از تمام رقبايم كمتر بود اما 
به خاطر شرايط فيزيكي خوبم از همه پيشي مي گرفتم، وقتي 
ديدند من اول مي شوم خواستند به بهانه قانون كشورهاي 
اسالمي كه به بانوان زير 16 سال اجازه حضور در المپيك را 
نمي داد مانع اعزام من شوند كه آن هم نشد و سرانجام من به 

عنوان مسافر توكيو راهي المپيك شدم.«

بدون مربي در المپيك
 هيچ تص��وري از المپيك نداش��تم، فكر مي ك��ردم دارم به 
مسافرت خارج از كشور مي روم، شرايط آنجا اصالً برايم خوب 
نبود. همراهان و رقبايم حداقل 10، 12 سال از من بزرگ تر 
بودند، به همراه چهار بانوي دو و ميداني كار و خانم عزت پيرنيا 
كه سرپرس��ت بانوان بودند از بقيه كاروان جدا شديم، البته 
مهندس واال رئيس فدراسيون ژيمناستيك هم خيلي مراقبم 
بود، هم رشته اي نداش��تم و اين شرايط را سخت  تر مي كرد. 
جالب اينكه نگذاشتند مربي چك هم با من بيايد اما نامه اي 
به سرمربي تيم ملي چكسلواكي نوشت و از او خواست با من 
تمرين كند. از همه جالب تر اينكه ژاپني ها يك خانم را براي 

همراهي من فرستادند كه قرار بود راهنماي من باشد.
  

فرار از سالن
 خانم ژاپني همراهم براي اينكه مرا با شرايط مسابقات و سالن 
برگزاري رقابت ها آشنا كند با خود به سالن برد، وقتي وارد سالن 
شديم تنها چيزي كه به خاطرم مانده اين است كه از ترس فرار 
كردم، فكرش را بكنيد يك بچه 12 س��اله كه جز تمرين در 
خانه و يا سالن كوچك و بدون امكانات سازمان تربيت بدني 
كار ديگري نكرده بود ناگهان خود را در ميان يك سالن بزرگ 
با آخرين امكانات و حرفه اي هاي دنياي ژيمناستيك مشاهده 

بانوان ايران هر چند تاكنون موفق به مدال آوري در المپيك نش�ده اند اما هرگاه فرصت 
خودنمايي پيدا كرده اند توانسته اند با وجود تمام مشكالت پيش رو در بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش دنيا حاضر باشند. المپيك 1964 توكيو اولين المپيكي بودكه زنان ايران در آن حاضر 
بودند. نازلي بيات ماكو در پرش ارتفاع، ژوليت گفركف در پرتاب ديسك، سيمين صفامهر 
در دو 100 متر و جميله سروري در ژيمناستيك بانوان المپيكي ايران در توكيو بودند.  نتايج 
ضعيف بانوان ايران در توكيو مس�ئوالن ورزش را وادار كرد كه در المپيك متوالي آنها را 
اعزام نكنند اما در المپيك 1976 مونترال تيم شمشيربازي فلوره بانوان ايران قهرمان 
آسيا راهي كانادا شد.  مهوش شفايي، گيتي محبان، ژيال الماسي و مريم آچك بانوان ايران 
در المپيك 1976 بودند و در واقع آخرين بانواني كه پيش از وقوع انقالب اسالمي حضور در 
المپيك را تجربه مي كردند به اين ترتيب بخش اول حضور بانوان ايران در المپيك تنها با 
هشت ورزشكار المپيكي زن ايران بسته شد؛ حضوري كه البته خوب بود، به خصوص براي 

شمشيربازها كه با شكست دادن حريفان بزرگي از انگلستان و امريكا همراه بود.    

تاريخچه حضور بانوان ايران در المپيك پيش از انقالب

روايت حضور جميله سروري
 اولين بانوي ايراني در المپيك

 تنهايي هاي  
 دختر بچه 12ساله

 در توكيو 1964
فريدون حسن

 تصور حضور يك دختر بچه 12 س�اله آن هم تنها در بزرگ ترين آوردگاه ورزش 
جهان حتي بعد از گذشت 52 سال مي تواند دلهره آور باشد، حتي اگر امروز هم 
سكاندار بانوان ژيمناستيك ايران باشي، اين ترس را مي توان از ميان خاطرات 
گنگ و مبهم جميله سروري تنها بانوي ژيمناستيك ايران حاضر در المپيك به 
خوبي بيرون كشيد و ديد. او كه در سن 12 سالگي راهي توكيو شد تا در المپيك 
1964 نماينده تنهاي ايران باش�د. پيدا كردن و نشس�تن پ�اي حرف هاي خانم 
سروري چندان سخت نبود، يك تماس و هماهنگي الزم و بعد هم حرف هايي از 
جنس خاطره و ترس،  روايتي از تنهايي هاي دختر بچه 12 ساله اي كه با حريفان 

بزرگ تر از خود در المپيك رقابت كرد.

مي كند. فرار كردم و سوار اتوبوس شدم و به كمپ 
بازگشتم. از شدت ترس تب كردم و مجبور شدند 
دو روز در بيمارستان بستري ام كنند. در اين دو 
روز اعضاي كاروان اي��ران خيلي به من محبت 
داش��تند، البته به جز من بقيه بانوان نيز مورد 
توجه بودند و همه ب��ه نوعي حمايت مي كردند 
اما در خص��وص من با توجه به س��ن كم اوضاع 
متفاوت تر بود، همه مي آمدند و دلگرمي مي دادند 

به خصوص كش��تي گيران از جمع آنها مرحوم 
تختي را به خوبي به ياد مي آورم دست هاي بزرگي 

داشت و مرا به ياد پدرم مي انداخت.
  

محبت ژاپني ها 
به هر حال ب��ه المپيك رفته ب��ودم و بايد آماده 
مسابقه مي ش��دم، چون من تنها بودم. با چهار 
ورزشكار ديگر از كشورهاي مختلف تشكيل يك 

تيم آزاد را داديم. م��ن با پرچم ايران، يكي ديگر 
از خانم ها با پرچم كشور خودش و سه نفر ديگر 
هم كه از يك كش��ور بودند با پرچم كشورشان 
در مراسم شروع مسابقات حاضر شديم، خيلي 
تشويق شدم به خصوص خانم هاي ژاپني بسيار 
به من محبت كردند. اينقدر به من هديه دادند كه 
نمي دانستم بايد چه كارشان كنم. براي مسابقات 
ابتدا حركات اجباري را بايد انجام مي داديم كه 
من بدون مشكل آنها را انجام دادم، مشكل من 
اين بود كه حركات دومم راحت تر و كم امتيازتر 
از حركات اول بود و همانط��ور كه مي دانيد اين 
مسئله بايد برعكس باش��د تا ورزشكار بتواند به 
مراحل بعدي صعود كند، البته نبود مربي در كنارم 
در اين مسئله بسيار مؤثر بود و باعث شد كه نتوانم 
به مراحل باالتر صعود كنم. در مجموع در بين 67 
نفر شركت كننده وقتي نتايج اعالم شد من نفر 
62 بودم. امروز كه فكر مي كنم از خودم مي پرسم 
آن پنج، شش نفري كه بعد از من قرار گرفتند چه 
شرايطي داشتند كه نتوانستند حتي از من باالتر 

قرار بگيرند!
 

بازگشت شكوهمند
 در بازگش��ت به ايران خيلي مورد استقبال قرار 
گرفتم، روزنامه ها خيلي مي نوش��تند، بس��يار 
مورد توجه بوديم، هم من ه��م بقيه دختراني 
كه ژيمناستيك كار مي كردند. شايد حضور من 
در المپيك باعث ش��ده بود كه نگاه ها به سمت 
ژيمناستيك و ورزش بانوان بيفتد هر چند كه 
كارشكني ها و عدم حمايت ها باعث شد تا من به 
عنوان اولين و آخرين بانوي ژيمناستيك ايران در 
المپيك معرفي شوم. البته بايد اين را بگويم كه 
امروز مي فهمم به چه رقابت هايي اعزام شده بودم، 
آن سال  در ذهن يك دختر بچه 12 ساله المپيك 
معني و مفهومي نداشت، من واقعاً نمي دانستم 
قرار است به چه رويداد بزرگي اعزام شوم، البته 
پدرم اين شرايط را به خوبي درك مي كرد. وقتي 
قرار شد اعزام شوم او سر از پا نمي شناخت، من 
امروز متوجه مي ش��وم كه او چه حس و حالي 
داشت، بايد اقرار كنم كه ما را به المپيك بردند 
اما امروز بچه هايي كه سهميه مي گيرند كاري 
بسيار بزرگ انجام مي دهند. حضور در المپيك 
آرزوي هر ورزشكاري است، من امروز مي فهمم 
كه المپيك يعني چه ولي آن سال براي يك دختر 
بچه 12 ساله كه از دنياي كوچك خود به يكباره 
وارد دنيايي بزرگ و حرفه اي مي شد المپيك جز 
ترس، تنهايي و بيماري معنايي نداشت. هر چند 
كه من با تمام اين مشكالت در حد توانم تالش 

كردم و به نظرم موفق هم بودم.

فراموشي
 حضور من در المپيك 1964 توكيو آخرين حضور 
ايران در ژيمناستيك المپيك بود، بعد از آن ديگر 
هيچگاه اين اتفاق رخ نداد، چه در رده آقايان چه 
براي خانم ها، همان زمان آقاي بازرگان كه 20 ساله  
بودند شش ماه در ژاپن ماندند تا در كالس هاي 
پيشرفته شركت كنند، حتي در بازگشت براي 
من برنامه س��فر به ش��وروي و ديگر كشورهاي 
اروپايي را تدارك ديدند كه هيچ كدام اجرا نشد. 
ژيمناستيك مظلوم واقع شده چه قبل از پيروزي 
انقالب چه بعد از آن. اينكه خودمان را محدود به 
يك سالن ورزشگاه شهيد شيرودي آن هم بدون 
امكانات روز دنيا كرده ايم خود بزرگ ترين مشكل 
است، من همين جا اعالم مي كنم كه به لحاظ فني 
هيچ تفاوتي بين خانم ها و آقايان ژيمناس��تيك 
وجود ندارد. ما در كل ضعيف هستيم و تا زماني كه 
وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند سهم ما از 
المپيك و مسابقات جهاني همين است و بايد تنها 

به خاطرات گذشته دلخوش باشيم.  

خانم ژاپني همراهم 
براي اينكه مرا با 
شرايط مسابقات 
و سالن برگزاري 

رقابت ها آشنا كند 
با خود به سالن برد، 

وقتي وارد سالن 
شديم تنها چيزي 

كه به خاطرم مانده 
اين است كه از ترس 
فرار كردم به خاطر 

اينكه چنين سالني را 
تاكنون نديده بودم!
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گفت وگو

باورم نمي شد پرچمدار باشم
يك ماه مانده به المپي��ك، تنها و بدون مربي تمري��ن مي كردم. از 
طرف ديگر، نتوانسته بودند مجوزهاي الزم براي خروج از كشور را 
اخذ كند، به همين دليل اعزام من در هاله اي از ابهام قرار داشت. در 
حالي كه كاماًل از اعزام نا اميد شده بودم و مي دانستم ديگر به المپيك 
نمي روم، يكي دو هفته مانده به اعزام كاروان ايران به المپيك ، يك 
روز در تاكسي بودم كه از راديو ش��نيدم به عنوان پرچمدار كاروان 
ايران انتخاب شده ام. هيچ چيزي به من نگفته بودند. اصاًل در جريان 
هيچ چيزي قرار نمي گرفتم و فقط تمرين مي كردم. آن هم نا اميدانه 
از حضور در المپيك. خوشحال ش��ده بودم، چه چيزي مي توانست 
براي يك ورزشكار مهم تر از اين باشد كه در المپيك شركت كند و 
پرچمدار هم باش��د. به اهتزاز در آوردن پرچم كشورت در ميداني 
چون المپيك آرزوي هر ورزشكاري اس��ت و شادماني آن توصيف 
شدني نيست. خانواده ام نيز به شدت خوشحال بودند. باورم نمي شد 
پرچمدار كاروان ايران شده باشم، اما هنوز نمي دانستم مي توانم به 
آتالنتا بروم يا نه! روزنامه ها هم خيلي ب��ه آن نپرداختند. اما بعد از 
المپيك و بعد از بازتابي كه رسانه هاي خارجي از حضور يك بانوي 
محجبه ايراني در المپيك داش��تند، تازه متوجه شدند چه اتفاقي 
افتاده اس��ت. اين در حالي بود كه پيش از المپيك كمتر توجهي به 

حضورم در المپيك آتالنتا داشتند.

چهارساعته به المپيك رفتم
 قرار بود ساعت 3 بامداد كاروان به آتالنتا پرواز كند. ساعت 23 روز قبل 
يعني تنها چهار ساعت مانده به پرواز با من تماس گرفتند كه وسايلت را 
جمع كن و به فرودگاه بيا كه به المپيك مي رويم. دو روز قبل از شروع 
مسابقات رسيديم. اختالف ساعت ايران و امريكا 12 ساعت بود. بدنم 
در دو روز نتوانسته بود با شرايط تطبيق پيدا كند. اين در حالي بود كه 
يك روز قبل از مسابقات بايد در افتتاحيه شركت مي كرديم. يك كالس 
توجيهي براي پرچمداران گذاشته بودند كه از آن خبر نداشتم وكسي 
در خصوص آن به من حرفي نزده بود. براي كسي مهم هم نبود. شركت 
من در المپيك آتالنتا فقط يك مانور تبليغاتي در راستاي حضور بانوان 
محجبه بود. درحالي كه مي توانست يك حضور موفق باشد براي به رخ 

كشيدن توانايي هاي يك بانوي محجبه ايراني. 

تاريخچه حضور بانوان در المپيك بعد از انقالب 
در خصوص شرايط فوق العاده بانوان ايران پس از انقالب اسالمي و حضور در المپيك همين بس كه آنها سه بار پرچمداري كاروان ايران را در كارنامه دارند؛ 1996 
ليدا فريمان، 2008 هما حسيني و 2016 زهرا نعمتي افتخار حركت در جلوي كاروان ايران و پرچمداري را داشته و دارند.  به هر حال فرصت حضور در المپيك 
براي بانوي محجبه و مسلمان ايران از سال 1996 پديد آمد؛ جايي كه ليدا فريمان در رشته تفنگ 10 متر شركت كرد.  در المپيك 2000 سيدني منيژه كاظمي در 
تپانچه 10 متر بادي سهميه گرفت و نسيم حسن پور در همين رشته در المپيك 2004 آتن حاضر شد.  المپيك 2008 پكن شروع ركوردشكني بانوان در كسب 
سهميه بود. در آن سال نجمه آبتين در تير و كمان، هما حسيني در قايقراني و سارا خوش جمال فكري در تكواندو المپيكي شدند ضمن اينكه تيم فوتبال بانوان 
با كارشكني  هاي  انجام شده به دليل داشتن حجاب اسالمي از المپيك كنار گذاشته شد.  اما براي المپيك 2012 لندن اوضاع متفاوت تر شد؛ حضور هشت بانوي 
ايراني در المپيك يك ركورد خارق العاده براي ورزش بانوان بود. الهه احمدي و مه لقا جام بزرگ )تيراندازي(، ندا شهسواري )پينگ پنگ(، سوسن حاجي پور 
)تكواندو(، زهرا دهقان )تير و كمان(، سولماز عباسي و آرزو حكيمي )قايقراني( و ليال رجبي )پرتاب وزنه( بانوان المپيكي ايران بودند كه بهترين نتيجه را الهه 
احمدي در تيراندازي با حضور در مرحله فينال و ايستادن روي پله ششم به دست آورد.  و حاال در المپيك 2016 ريو بانوان ايران باز هم با ركوردشكني در كسب 
سهميه 9 ورزشكار را راهي برزيل مي كنند؛ الهه احمدي، نجمه خدمتي، مه لقا جام بزرگ و گلنوش سبقت اللهي در تيراندازي، ليال رجبي در پرتاب وزنه، كيميا 

عليزاده در تكواندو، مهسا جاور در قايقراني، ندا شهسواري در پينگ پنگ و زهرا نعمتي بانوي پارالمپيكي و المپيكي تير و كمان ايران.     

راه را براي بقيه بانوان هموار كردم
گفت وگو با ليدا فريمان، اولين بانوي ايراني كه پس از انقالب به المپيك رفت

دنيا حيدري

شوك المپيك از حضور بانوي محجبه ايراني
روز افتتاحيه، براي ورود به ورزشگاه، بايد از يك راهروي 
تقريباً تاريك عبور مي كرديم تا به زمين افتتاحيه برسيم. 
براي اينكه كاروان ها با هيجان وارد محوطه شوند، يك 
مسافت را بايد مي دويدند. پرچم در دستان من بود و شروع 
به دويدن كردم. حس خوبي داشتم، اما زمين خيس بود 
و كفش هايي كه به پا داشتم باعث شد تا در حين دويدن، 
 سر بخورم! به سختي تعادلم را حفظ كردم كه اگر موفق 
نمي شدم،  با توجه به اينكه لباسم كامال سفيد بود زمين 
خيس و كثيف،  اتفاق ناگواري مي افتاد. همه كاروان شوكه 
شده بودند. اما به خير گذشت. وقتي وارد ورزشگاه شدم، 
گويي كسي توقع حضور يك بانوي ورزشكار با حجاب 
كامل را نداشته باشد، يك لحظه بعد از ديدن من، سكوت 
برپا شد. اما خيلي زود همه شروع به تشويق كردند كه اين 

هم برايم جالب بود و هم باعث افتخار. 

مي توانستم بهتر كار كنم
نمي گوي��م در المپي��ك ش��انس مدال داش��تم اما 

مي توانس��تم خيلي بهتر كار كنم اگر مجبور نبودم 
تا ساعت 3 بامداد در افتتاحيه حضور داشته باشم و 
بعد از آن ساعت 6 صبح و تنها با سه ساعت استراحت 
راهي سالن مسابقه شوم. از خستگي توان ايستادن 
نداشتم. پاهايم به ش��دت مي لرزيد. احتياج داشتم 
با كس��ي صحبت كنم تا از لحاظ روحي به شرايطي 
بهتر برسم اما تنها كسي كه پشت س��رم بود،  خانم 
فرهادي زاد بود،  كس��ي كه در تمام اين س��ال ها با 
من مشكل داش��ت. از خط آتش بيرون آمدم و به او 
گفتم كه از كارم رضايت ندارم و نمي دانم بايد چه كار 
كنم تا وضعيتم بهتر ش��ود. او در جواب به من گفت 
كه عيبي ندارد همينطور خوب اس��ت و ادامه بده! از 
طرفي تمام نگاه ها روي من ب��ود. چرا كه تنها بانوي 
محجبه آن مس��ابقات بودم اين توجه ها مرا خسته 
مي كرد و باعث استرسم مي شد. دست آخر هم همه 
چيز دست به دس��ت هم داد تا از بين 49 ورزشكار 
چهل وششم بش��وم. درحالي كه مي توانستم بهتر از 
اين نتيجه بگيرم اگر از لحاظ روحي و جس��مي، در 

شرايط مناسبي قرار داشتم. 

فرصتي براي بانوان
اما معتقد هس��تم كه هر اتفاقي كه مي افتد مي تواند 
مقدمه اي براي يك اتفاق بهتر باشد. من زماني راهي 
المپيك شدم و پرچمدار كاروان ايران كه اين اتفاق تا 
قبل از آن براي هيچ بانوي ورزشكاري رخ نداده بود. اين 
گام بزرگي بود، اگر چه براي من سختي هاي بسياري به 
دنبال داشت. اما يك فرصت و ايجاد انگيزه براي ديگران 
بود. به طوري كه بعد ها، الهه احمدي كه در حال حاضر 
قهرمان اين رشته است گفت »از زماني كه حضور شما 
را در المپيك ديدم انگيزه گرفتم كه اين رشته را ادامه 
دهم«. سختي هايي كه من كشيدم،  براي ديگران انگيزه 
ايجاد كرد و امروز، بدون ش��ك تالش بانوان ورزشكار 
ايران مي تواند براي سايرين ايجاد انگيزه كرده و حتي 
راه را براي آنها هموار سازد و اتفاق بهتري را به دنبال 
داشته باشد. من سختي هاي زيادي را تحمل كردم اما 
لذت هاي زيادي هم بردم. حضور در المپيك به عنوان 
پرچمدار، آن هم در آن شرايط و زماني كه بلوغ فكري 

در خصوص ورزش بانوان وجود نداشت.   

17 سال از روزي كه براي نخس�تين بار يك بانوي ورزشكار 
ايراني پرچمدار كاروان المپيكي كش�ور بود مي گذرد. ليدا 
فريمان، نخستين بانوي ورزشكار ايران بود كه در رقابت هاي 
المپيك،  پيشاپيش همه، پرچم كش�ور را در دست داشت و 
پيش مي رفت و نخستين بانوي تيراندازي كه از ايران به المپيك 
راه يافت. المپيكي كه حض�ور در آن، براي فريمان مانند هر 
ورزشكار ديگري يك آرزو بود كه سال 1996 محقق شد. هر 
چند كه آتالنتا مي توانست خاطراتي به مراتب بهتر را براي او و 
حتي ورزش ايران رقم بزند. اما نگاه ها به ورزش بانوان 17 سال 
قبل به شكلي كامال متفاوت از آنچه كه امروز هست بود. تفاوتي 
كه س�ختي هاي زيادي را براي بانوي تيرانداز ايران به دنبال 
داشت. با وجود اين، ليدا فريمان تاكيد مي كند كه اگر بارها و 
بارها به عقب بازگردد،  همان راهي را مي رود كه سال ها پيش 
رفته: »به گذشته كه برمي گردم و خاطرات را كه مرور مي كنم، 
خيلي آزرده مي شوم. چرا كه سختي هاي زيادي را پشت سر 
گذاشتم، اما اگر باز هم به عقب برگردم،  همين راه را مي روم. چرا 
كه همه آنچه پشت سرگذاشتم ناراحتي نبوده و روزهاي خوبي 
هم داشتم . اما بدون شك اين بار متفاوت عمل مي كنم، آستانه 
تحملم را باال مي برم و خيلي مسائل را ناديده مي گيرم. من به 
المپيك رفتم. آن هم به عنوان پرچمدار كاروان ايران. اين كم 

چيزي نيست و نصيب هر ورزشكاري نمي شود.« 
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برزيل پايتخت ورزش دنيا
برزيل را با فوتبال و قهوه اش مي شناس�ند، كشور پهناور 
امريكاي جنوبي كه روزگاري مستعمره پرتغال بود و امروز 
جنگل هاي استوايي، آمازون، سواحل بكر و دست نخورده 
و روحيات پر ان�رژي مردم برزيل هر طرف�دار جهانگردي 
و گش�ت و گذار را به خود جذب مي كند و نام برزيل بين 10 
اقتصاد برتر دنيا ديده مي ش�ود. برزيلي ها دو  س�ال بعد از 
ميزباني جام جهاني، امسال پذيراي بزرگ ترين جشنواره 
ورزشي دنيا هستند، المپيك، هر چند گروهي از مردم برزيل 
منتقد اين ميزباني ها هستند و مي گويند دولت بهتر است 
سر و ساماني به محله هاي فقير نش�ين و زاغه هاي اطراف 
ريوژانيرو و سائوپائولو بدهد. با تمام اين اعتراض ها اما از 16 

مرداد به مدت سه هفته ميزبان المپيك است.    

  پرونده
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گزارش

برگزاري المپيك براي برزيل هزينه هاي سنگيني 
به همراه داش��ته و از مدت ها قب��ل اعتراضات 
مردمي عليه دولت اين كشور شدت يافته است. 
با وجود اين ويروس زيكا به جان برزيل افتاده و تا 
به امروز هم به رغم ادعاهاي مطرح شده راهكاري 
براي مبارزه با آن پيدا نكرده اند. مقامات برزيل 
براي اينكه ميزباني بازي هاي 2016 را از آن خود 
كنند به هر دري زدند و حاال كه ميلياردها دالر 
صرف آماده سازي شهر ريو كرده اند اصالً دوست 
ندارند همه زحمات شان را زيكا نقش برآب كند؛ 
ويروسي كه تاكنون بسياري به آن مبتال شده اند 
و ورزشكاران زيادي هم به خاطر ترس از زيكا قيد 
حضور در المپيك را زده اند. خطر ابتال به زيكا 
بحث گردشگري و توريسم المپيك را به شدت 
تحت تأثير قرارداده است. برزيلي ها از برخورد 
ساير كشورها با اين مس��ئله ناراضي هستند. 
چراكه آنها انتظار داشتند همه كشورهاي حاضر 
در المپيك آنها را در جهت مقابله با زيكا حمايت 
كنند. اين در حالي است كه كشورهايي چون 
امريكا و همچنين كميته بين المللي المپيك نه 
تنها كمكي به برزيل در مهار زيكا نكردند بلكه با 
هشدارهاي گاه و بيگاه خود در اين باره موجي 
از نگراني را در بي��ن كاروان هاي ع��ازم ريو در 
سراسر جهان ايجاد كردند. تا جايي كه چند تن از 
ورزشكاران شناخته شده دنيا تصميم گرفتند در 

اين دوره از المپيك شركت نكنند. 

زيكا چيست؟
اين بيماري گرمسيري براي اولين بار در جنگل 
زيكا در كشور اوگاندا شناسايي شد و تحقيقات 
پزشكان نشان داد كه ويروس آن از طريق پشه 
به انسان منتقل مي ش��ود. اين پشه ها از خون 
افراد بيمار تغذيه كرده اما اين بيماري تأثيري 
در پشه ها ندارد. پيش از اينكه زيكا به امريكاي 
جنوبي و به ويژه برزيل برسد تعدادي از مردم 
آفريقا، آسياي جنوب شرقي و برخي جزاير دور 

افتاده اقيانوس آرام را درگير خود كرده بود. اما 
در سال 2015 اين ويروس مهلك بيش از 80 
هزار برزيلي را دچار بيم��اري كرد، بيماري اي 
كه هيچ درماني براي آن يافت نشده است. نكته 
ناراحت كننده تر اينكه تنها يك پنجم ناقالن اين 
ويروس متوجه بيماري خود مي شوند. انتقال اين 
بيماري از طريق زنان باردار به نوزادان موردي 

است كه در امريكا رسماً گزارش شده است. 

عاليم بيماري
بيماراني كه به اين ويروس مبتال شده اند حداقل 
يك هفته با تب شديد دست و پنجه نرم مي كنند. 
فعاليت زياد ويروس زيكا سبب بروز عفونت، تب 
شديد، خارش هاي پوستي، جوش، التهاب چشم، 
درد مفاصل، سردرد و كسلي مي شود. آسيب هاي 
مغزي در نوزادان و ابتالي آن به ميكروسفالي از 
ديگر عاليمي است كه در كشورهاي درگير زيكا 
تاييد شده است. متخصصان به مبتاليان توصيه 
مي كنند اس��تراحت كافي را فراموش نكنند، 
مصرف مايعات مي تواند در بهب��ود زيكا موثر 
باشد و تحت نظر بودن بيماران از جمله تاكيدات 

پزشكان به توريست هاي عازم برزيل است. عالوه 
بر اين به توريست هاي المپيك هشدار داده شده 
كه با پوشيدن لباس هاي آستين بلند و اقامت در 
محل هايي كه تهويه مناسب دارد خود را از گزند 

پشه ناقل زيكا در امان نگه دارند. 

كابوس زيكا در ريو
ويروس كش��نده زيكا نه تنها برزيل بلكه ساير 
كشورها را نيز درگير خود كرده است. اين بيماري 
كه از طريق يك پشه منتقل مي شود به ديگر 
كشورها هم رفته و مردم كشورهايي چون امريكا 
را آلوده كرده است. تا جايي كه در سراسر قاره 
امريكا احتمال ابتال به اين بيماري وجود دارد. 
حتي پيش از شروع مسابقات سازمان بهداشت 
جهاني نسبت به ش��يوع زيكا در كل اين قاره 
هشدار داد و به مس��افران و توريست ها توصيه 
كرد كه پيش از س��فر و پس از بازگش��ت از هر 
يك از كشورهاي امريكايي آزمايشات پزشكي 
را جدي بگيرند. تنها چند روز تا روش��ن شدن 
مش��عل المپيك باقي مانده و ترس از ابتال به 
زيكا برزيل، تيم هاي شركت كننده و مسافران 

عازم اين كش��ور را به شدت تهديد مي كند. در 
اين م��دت برزيلي ها تالش كرده ان��د تا جو راه 
افتاده عليه خود را خنثي كنن��د. اين در حالي 
است كه حتي بحث به تعويق افتادن المپيك 
2016 نيز به گوش رس��يد، خبري كه هرگز از 
سوي مقامات IOC تأييد نشد. اوضاع زماني 
بحراني تر شد كه تعدادي از ورزشكاران المپيكي 
اعالم كردند حاضر به حضور در برزيل نيستند. 
علت اصلي تصميم آنها ويروس زيكا بوده و حتي 
كميته المپيك امريكا نيز به ورزشكارانش اجازه 
داد در صورت ترس از ابتال قيد المپيك را بزنند. 
همه اين تهديدات سبب شد تا مقامات برزيل 
رسما بيانيه اي صادر و هرگونه اپيدمي زيكا را 
تكذيب كردند. برزيلي ه��ا در بيانيه خود اعالم 
كردند كه اين بيماري كامال تحت كنترل است 
و تمامي مسئوالن و نهادي هاي اين كشور در 
آمادگي صد در صد به سر مي برند. در اين بين 
بيشترين خطر متوجه توريست هاي خارجي 
است. مقامات برزيل با شروع بازي ها منتظر ورود 
هزاران گردشگر از كشورهاي مختلف هستند، 
توريست  هايي كه شايد هيچ اطالعي از زيكا و 

دردسرهاي آن نداشته باشند. تماشاي بازي هاي 
المپيك تنها هدف آن ها از سفر به برزيل است اما 
اين امكان وجود دارد كه حضور خارجي ها در 
ريو انتقال اين ويروس را شدت بخشد. از طرفي 
ميزان آمادگي مسئوالن برزيلي نكته ديگري 

است كه ابهامات زيادي درباره آن وجود دارد. 

انصراف هاي پي در پي
خطر ابتال به زيكا برخي از گلف بازان سرشناس 
دنيا را بر آن داشت تا از حضور در المپيك 2016 
انصراف دهند. جوردن اسپيت، جيسون دي، 
داستين جانس��ون و روي مكلوري چهار گلف 
باز درجه يك جهان هستند كه به خاطر زيكا 
به ريو نمي روند. نكته جالب اينكه اين رش��ته 
پس از 112 س��ال به المپيك راه يافته بود اما 
از ويروس زي��كا به عنوان تهدي��د جدي براي 
ورزشكاران اين رشته ياد شده است. البته گفته 
مي شود مسابقات گلف المپيكي پاداش نقدي 
نداشته و گلف بازان مطرح نيز به همين دليل 
بي خيال المپيك شده اند. توماس برديچ تنيسور 
سرشناس اهل جمهوري چك و رائونيچ نفر دوم 
ويمبلدون نيز از ديگر ورزشكاران انصراف داده از 

المپيك هستند. 

ايران گوش به زنگ است
ترس از پش��ه هاي ناقل ويروس زيكا به حدي 
اس��ت كه مس��ئوالن كميته مل��ي المپيك 
كش��ورمان نيز اين احتمال را بررسي كرده اند. 
در ش��رايطي كه نهادهاي بهداشتي دنيا هيچ 
گونه ممنوعيتي مبني بر سفر به برزيل را اعالم 
نكرده اند فدراسيون پزشكي ورزشي ايران تدابير 
ويژه اي براي پيشگيري از ابتال به زيكا انديشيده 
و آموزش هاي الزم را به ورزشكاران اعزامي داده 
است. عالوه بر آموزش هاي الزم، قرار است پماد 
و اسپري هاي ضد حشرات در اختيار ورزشكاران 
عازم برزيل قرار بگيرد. طبق گفته مس��ئوالن 
ورزشكاراني كه از ريو به ايران مي آيند تنها در 
صورت داشتن عالئم بيماري مورد آزمايش هاي 

الزم قرار مي گيرند.   

ويروسي كه ورزشكاران و توريست ها را در برزيل تهديد مي كند 

»زيكا« بالي جان المپيك ريو
زيكا در سرزمين زيكو

يك ويروس ديگر هم در تهديد ريو 2016 با داعش رقابتي تنگاتنگ داشته كه شايد همين باعث غفلت بيشتر برزيلي ها از تروريسم تكفيري شد. 
اين ويروس جديد كه سرزمين اسطوره ژوگو بونيتو زيكو، را به چالش مي كشد »زيكا« نام دارد كه توسط پشه اي موسوم به »آيدس آيگيپتي« 
و عمدتاً در مناطق گرم و مرطوب آسياي جنوب شرقي و آفريقا به انسان منتقل مي شود. شيوع ويروس زيكا در سال 2015 در برزيل مطرح 
شد چراكه در اين سال، هزاران نوزاد به اندازه 10 برابر ميزان معمول ساالنه با نارس��ايي ميكروسفالي به دنيا آمدند، عارضه اي كه در آن مغز 
به طور غيرطبيعي كوچك است. تا پيش از اين در امريكاي جنوبي شيوع اين ويروس گزارش نشده بود چراكه پشه عامل آن درست مثل داعش 
يك اقيانوس با اين قاره فاصله داشت. به همين دليل مسئوالن برزيلي اعتقاد دارند كه باز هم مثل داعش، پاي امريكا در مورد شيوع زيكا در 
كشورشان در ميان است چراكه نخستين مسافران ناقل زيكا از ينگه دنيا به ديار آمازون پريده بودند. البته كارلوس نوزمان رئيس كميته ملي 
المپيك برزيل و رئيس اجرايي »ريو 2106« عميقاً به همه كشو رهاي حاضر در اين رويداد تابستاني اطمينان خاطر داده است كه خطري از 
جانب زيكا، شركت كنندگان را تهديد نمي كند. دليل او خيلي ساده است؛ پشه مزبور تابستان ها جوالن مي دهد ولي به خاطر پديده قرينگي 
فصل ها در نيمكره هاي جنوبي و شمالي، المپيك در فصل زمستان برزيل برگزار مي شود. با اين همه توجيه ميزبان چندان هم منطقي نيست 
چراكه طبق مشاهدات برخي هموطنان ما از سفر جام جهاني دو سال پيش در آن ديار، زمستان ريو و شهرهاي نزديك به آن در ميزان گرما و 
شرجي تفاوت چنداني با تابستان هاي كالسيك جاهاي ديگر ندارد. به همين دليل سفارتخانه هاي برزيل در كشورهاي ديگر كماكان وظيفه 

دارند با انتشار خبرنامه هايي در مورد نحوه پيشگيري از ابتال به زيكا، مسافران را در مبدأ در جريان خطرات احتمالي بگذارند.

شيوا نوروزي
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ضد حال اقتصادي، بيماري و فقر براي المپيك ريو

ميراث المپيك براي برزيل مشتي زباله است

برزيل را با فوتبالش مي شناسند؛ با ساق هاي طاليي بازيكنان زرد پوشي كه اين كشور را به مهد 
فوتبال دنيا بدل كرده است؛ حاال اين كشور سرسبز و ساحلي ميزبان بزرگ ترين رويداد ورزشي 
دنيا است. برزيل اميد دارد تا ش�ايد با كمك اين ميزباني بتواند چرخ هاي اقتصادش را از زير بار 

مشكالت مختلف بيرون بكشد، اما كمتر كسي اين اميدواري را جدي مي گيرد.

الناز خمامي زاده
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درست هفت سال پيش در يك غروب زيباي آفتابي بود كه 
مردم برزيل شادي كنان به ساحل »كوپاكابانا« ريختند و به 
پايكوبي پرداختند. در ان روز كميته بين المللي المپيك نام 
ريودوژانيرو را به عنوان ميزبان مسابقات المپيك تابستاني 
س��ال 2016 ميالدي اعالم كرده بود. در واقع براي اولين 
بار در تاريخ 120 س��اله برگزاري بازي ه��اي المپيك، اين 
رويداد بزرگ ورزش��ي به امريكاي جنوبي مي رفت. در آن 
روز تمام نگاه ها معطوف به برزيل بود؛ كش��وري با سرعت 
رش��د اقتصادي باال و رئيس جمهوري به نام لوئيز ايناسيو 
اوال داس��يلوا معروف به »لوال« كه در هم��ان روز به مردم 
كشورش قول بزرگي داد؛ اينكه ديگر نوبت برزيلي ها است 
تا در كان��ون توجه جهان قرار بگيرند: »دني��ا به اين فهم و 
درك رسيده كه ديگر دور، دور برزيل است.« در آن روزها 
برزيلي ها سر از پا نمي شناختند. كشورشان از نظر سرعت 
رشد اقتصادي هفتمين كش��ور برتر دنيا بود و حاال كسب 
افتخار بزرگ برگزاري بازي هاي المپيك نماد يك دستاورد 
بزرگ اقتصادي و رخت بر بستن فقر از اين كشور محسوب 
مي شد. تصورات برزيلي ها در سال 2009 زمين تا آسمان با 

تصورات سال هاي پس از آن فرق مي كرد. 
حاال از آن روزها هفت سال گذشته است. در فاصله اين چند 
سال خيلي چيزها در برزيل دستخوش تغيير شده، از جمله 
رئيس جمهور اين كشور كه قباًل قول برگزاري شكوهمند 
يك رويداد بزرگ ورزشي را به مردمش داده بود. در فاصله 
تنها چند روز تا آغاز اين رويداد بزرگ همه چيز در هاله اي 
از شك و ترديد قرار دارد. اگرچه توماس باخ رئيس كميته 
بين المللي المپيك در آستانه بازي هاي المپيك ريو گفته 
است كه از برگزاري عالي مسابقات المپيك در برزيل خيالش 
تخت راحت است اما برزيل در اين روزها با بزرگ ترين ركود 
اقتصادي خود در 100 سال گذشته رو به رو است؛ بيش از 
30 سال از تغيير دولت و حاكم شدن دموكراسي مي گذرد و 
اما اين كشور يكي از بزرگ ترين بحران هاي سياسي 30 سال  
گذش��ته را پيش روي خود مي بيند و در عين حال درگير 
معضل بالقوه اي تحت عنوان بحران بهداشت است. به اين 

مشكالت بايد بحران سياسي را هم افزود. 
 

كشتي بحران زده سياست در برزيل 
مردم برزيل ماه ها در حال تظاه��رات عليه دولت و كابينه 
»ديلما روسف« رئيس جمهوري بودند كه بعد از »داسيلوا« 
بر س��ر كار آمد و اما در دوره او ركود اقتصادي برزيل را فرا 
گرفت. دولت روس��ف در عين حال متهم به فساد مالي از 
جمله پولشويي و رشوه گيري بود. كاهش قيمت كاالهاي 
تجاري اين كشور در دوره رياست جمهوري روسف باعث 
شد كه اقتصاد برزيل ضربات ش��ديدي را متحمل شود و 
كاهش پلكاني رش��د اقتصادي نيز افزايش نرخ بيكاري و 
فقر را در پي داشت. اگرچه با استيضاح و بركناري روسف از 
رياست جمهوري، ناآرامي ها و آشوب هاي گسترده خياباني 
برزيل نيز تا حدودي فروكش كرده اما هنوز كه هنوز است 
آينده سياسي اين كشور در هاله اي از ابهام قرار دارد. حاال 
ميش��ل تامر به عنوان رئيس جمهوري موقت برزيل مدام 
مردم كش��ورش را به وحدت و اعتماد ملي فرا مي خواند تا 
شايد آرامش به اين كشور امريكاي التين بازگردد؛ دريغ از 
اينكه در چنين شرايطي برزيل مانند يك تيم فوتبال است؛ 
تيمي كه در آستانه جام جهاني سرمربي اش را بركنار كرده و 

به برنامه هاي مديريتي يك سرمربي موقت تن داده است!
چند ماه پيش از برگزاري اين مس��ابقات، پيش بيني يك 
اقتصاددان برزيلي آب پاكي را روي دس��ت تمام برزيلي ها 
به خصوص جمعيت 4/1 ميليون نفري ش��هر ريو ريخت. 
اوئيز مارتينز دملو، متخصص علم اقتصاد ورزش از دانشگاه 
فدرال ريو دو ژانيرو در جمله اي مأيوس كننده گفت: »ميراث 
برگزاري المپيك براي برزيل تنها مشتي زباله خواهد بود!« 
حاال المپيك ريو براي برزيل به يك دغدغه پر ابهام تبديل 
شده است. س��ؤاالت متعددي مطرح است اعم از اينكه آيا 
بازي هاي ريو طبق وعده برزيلي ها با خوبي و خوشي برگزار 
خواهد ش��د يا آنكه اين رويداد تنها مشكالت اين كشور را 

تشديد خواهد كرد. 
 

بحران اقتصادي برزيل
المپيك به غير از آنكه آوردگاهي براي رقابت سالم و قهرماني 

و غرور ملي اس��ت يك رويداد ب��زرگ اقتصادي 
محسوب مي شود. ش��هرهاي ميزبان معموالً به 
ش��كلي كالن روي اين بازي ها س��رمايه گذاري 
اقتصادي مي كنند. براي مثال از محل برگزاري 
المپيك زمستاني سوشي رقمي حدود 50 ميليارد 
دالر عايد روس ها شد. با اين حال برخي حقايق 
تلخ را نمي ت��وان از واقعيت برگ��زاري بازي هاي 
بزرگ ورزش��ي مثل المپيك جدا ك��رد. برخي 
شهرها و كش��ورها مدت ها بعد از اينكه مهمانان 
المپيكي خ��ود را تا فرودگاه بدرق��ه كردند تازه 
متوجه مي ش��وند ك��ه در س��رمايه گذاري هاي 
كالنش��ان با چه ضرر و زيان هاي بزرگي مواجه 
ش��ده اند. حاال برزيلي ها مي ترس��ند كه مبادا از 
برگزاري المپي��ك ريو چيزي جز ض��رر و زيان 

نصيبشان نشود. 
وزارت ورزش برزي��ل در ابت��دا ب��رآورد ك��رده 
بود ك��ه برگ��زاري بازي هاي المپي��ك از منظر 
س��رمايه گذاري هاي خارج��ي و تأثيرات مثبت 
اقتصادي براي برزيل بي��ش از 30 ميليارد دالر 
آورده به همراه داشته باش��د اما اقتصاددانان با 
اين باور مخالف هس��تند. آنها در اعتقادي كلي 
بر اين باورند كه المپيك آن چنان آورده بزرگ 
اقتصادي براي شهر و كشورهاي ميزبانش ندارد. 
شركت ها و مؤسس��ات جهاني آمار به برزيلي ها 
و س��رمايه گذاران خارجي اين كش��ور هشدار 
داده اند كه برخالف پيش بيني هاي خوش رنگ 
و لعاب حاميان المپيك از برگزاري بازي هاي ريو 
انتظار و توقع كسب سودهاي كالن اقتصادي را 

نداشته باشند. 
برزيل با بدترين ركود اقتصادي خود در 100 سال 
گذشته مواجه است. در سال 2010 ميالدي نرخ 
توليد ناخالص ملي اين كشور با رشدي 7 درصدي 
مواجه بود. درست يك سال قبل از آن و با اتكا به 
اين رش��د اقتصادي، كميته بين المللي المپيك 
برگزاري بازي هاي المپيك 2016 را به ريو واگذار 
كرد. اين رشد ش��تابنده براي سه سال آتي جاي 
خود را به رش��دي متوس��ط داد و بعد از آن ديگر 
هيچ وقت نرخ رشد توليد ناخالص ملي برزيل مثل 
سال 2010 شكوفا نشد؛ سقوط آمارهاي اقتصادي 
برزيل اما از سال 2014 ميالدي آغاز شد. اين كشور 
در دو سال گذش��ته به بدترين بحران اقتصادي 
مبتال شده است. بحراني كه برزيل تا پيش از يك 
قرن گذشته در تاريخش هرگز نظير آن را مشاهده 
نكرده اس��ت. اكنون نرخ بيكاري در اين كشور به 
11 درصد رسيده و حقوق ها و دستمزد اقشار اين 
كشور كاهش پيدا كرده است. برزيل در آستانه آغاز 
بزرگ ترين رويداد ورزشي سال دنيا با پديده فقر و 
مشكالت بهداشتي مرتبط با آن دست به گريبان 
است. ميزبان بازي هاي المپيك ريو وارد يك دوره 
رياضت اقتصادي شده است؛ اتفاقي كه مي تواند 
تالش هاي مسئوالن اين كشور براي مبارزه با فقر را 

به مخاطره بيندازد. 

جنگ اقتصاد و چنگ فقر بر سر برزيل
اقتصاددان��ان پيش بيني مي كنند ك��ه ركود در 
برزيل كماكان ادامه داش��ته باش��د و نرخ آن در 
سال جاري به ميزان 3 درصد ديگر افزايش پيدا 
كند. عالوه ب��ر ركود اقتصادي، به��اي اجناس و 
كاالها در اين كش��ور س��ير صعودي را در پيش 
گرفته آن ه��م در حالي كه نرخ ت��ورم برزيل در 
س��ال 2015 ميالدي 10/67 درصد اعالم شده 
اس��ت. خبرگزاري رويترز از اي��ن روند به عنوان 
بدترين بحران اقتصادي دهه هاي اخير برزيل ياد 
مي كند به ويژه آن كه بعد از سال ها به كارگيري 
سياست هاي اقتصادي نامنظم، سرمايه گذاران 
خارجي ني��ز اعتماد خود براي س��رمايه گذاري 
در اين ب��ازار نوظهور را از دس��ت داده اند. به اين 
مشكالت بايد ش��كاف طبقاتي گس��ترده ميان 

طبقه اغنيا و فقرا را نيز اف��زود. در حالي كه رفاه 
طبقه ثروتمند جامعه برزيل افزايش يافته شكاف 
طبقاتي ميان طبقه فقير و ثروتمند گسترش پيدا 
كرده است. روزنامه »اينترنشنال بيزنس تايمز« 
چندي پيش از افزايش شكاف درآمدي ميان دو 
طبقه مرفه و طبقه فقير برزيل خبر داده بود. ريو 
شهر خوش اقبالي كه بازي هاي المپيك را ميزباني 
مي كند با فقر گسترده در محله هاي زاغه نشينش 
رو به رو است. حدود يك پنجم ساكنان اين شهر 
در محله هاي فقير نشين زندگي مي كنند. فقر با 
خودش معضالت بهداشتي را هم به همراه دارد و 
اين محله هاي زاغه نشين به خاطر شرايط اسفناك 
غير بهداش��تي، تغذيه نامناس��ب و آلودگي شان 
ش��هرت دارند. در كنار اين معضل، بس��ياري از 
پزش��كان درباره برگزاري بازي ها در ريو آن هم 
در بحبوحه شيوع ويروس زيكا در برزيل هشدار 
مي دهند و حتي از لزوم جا  به جايي محل برگزاري 
بازي ها يا به تعويق انداخت��ن زمان برگزاري آن 
سخن مي گويند. اين هش��دارها به خودي خود 
مي تواند از شمار گردشگران بازي هاي تابستانه 

المپيك ريو بكاهد. 
حقوق بشر پيشتر انتخابات كابينه ميشل تامر، 
رئيس جمهور موقت برزيل را به چالش كشيده بود. 
از ديگر مسائل نگران كننده براي اين كميسيون 
برنامه هاي رياضت��ي دولت تام��ر در حوزه هاي 
مسكن، آموزش و پرورش و فقر است. كارشناسان 
اقتصادي هشدار داده اند كه بحران سياسي نيز به 
خودي خود تالش دولتمردان برزيل براي مبارزه 

با ركود اقتصادي را تضعيف مي كند. 
عالوه بر اين يكي از سؤاالتي كه در فاصله آغاز بحران 
اقتصادي برزيل و موعد برگزاري بازي هاي المپيك 
ريو مدام مطرح و پاس��خ هاي مختلفي به آن داده 
شده اين است كه آيا برزيل از نظر زيرساخت هايش 
به موقع براي برگزاري اين بازي ها آماده مي شود. 
سؤال ديگر اين است كه با توجه به آشفتگي هاي 
سياسي و اقتصادي در اين كشور تا چه اندازه توجه 
مسئوالن برزيل معطوف به برگزاري اين بازي ها و 
آماده سازي زيرساخت هاي مورد نياز آن بوده است. 
واقعيت اين است كه برگزار كنندگان بازي هاي ريو 
از يك بازه زماني مجبور ش��دند كه كمتر از كيف 
پولش��ان خرج كنند چراكه در ماه ژانويه بودجه 
عملياتي براي برگزاري اين بازي ها با كاهش 500 
ميليون دالري مواجه شد و به 1/85 ميليارد دالر 
رسيد. حاال با موجي از مشكالت حل نشده، شك و 
شبهه بر برگزاري بازي هاي المپيك سايه انداخته 
است. اين گونه است كه نيل شيرينگ، اقتصاددان 
معروف مي گويد: »با وج��ود اين پس زمينه هاي 
سياسي و اقتصادي بعيد مي دانم كه بازي ها به نحو 

احسن برگزار شود.«
 

برزيلي ها چه فكر مي كنند؟
چشم انداز بهبود اين شرايط براي مردم برزيل تيره 
و تاريك است با اين حال هنوز بسياري از برزيلي ها 
به المپيك ريو به چشم يك جرقه مثبت براي بهتر 
شدن اوضاع مي نگرند. آنها اميدوار هستند كه تا قبل 
از بازي ها بيماري هاي شايع ويروسي و باكتريايي در 
برزيل ريشه كن شده و گردشگران با ارزهاي خود 
به اين كشور سرازير شوند. چشم اميد برزيلي ها به 
ريشه كن شدن فقر و تمركز بر ملي گرايي به عنوان 
ابزاري براي كاهش خشونت در اين كشور است. با 
اين حال نتايج كم رمق برگزاري جام جهاني 2014 
در برزيل اميدواري ها براي مشاهده تغييرات پايدار 
و محسوس حاصل از بازي هاي المپيك تابستانه را 
كمرنگ مي كند. مردم دنيا خود را براي تماشاي 
بازي هاي المپيك ريو آم��اده مي كنند اما ممكن 
است شاهد كشوري باشند كه به خاطر نا آرامي ها 
و غوطه ور ش��دن در چنگال اقتصاد و سياس��ت 

بيمارگونه اش ويرانه اي بيش نيست.   

ريو شهر خوش اقبالي 
كه بازي هاي المپيك را 
ميزباني مي كند با فقر 
گسترده در محله هاي 
زاغه نشينش رو به رو 

است. حدود يك 
پنجم ساكنان اين 
شهر در محله هاي 
فقير نشين  زندگي 

مي كنند. فقر با خودش 
معضالت  بهداشتي 
را هم به همراه دارد 

و اين محله هاي 
زاغه نشين به خاطر 

شرايط اسفناك 
غير بهداشتي، 

تغذيه نامناسب  
و آلودگي شان 

دارند شهرت 

چشم انداز بهبود اين 
شرايط براي مردم 

برزيل تيره و تاريك 
است با اين حال هنوز 
بسياري از برزيلي ها 

به المپيك ريو به 
چشم يك جرقه 

مثبت براي بهتر شدن 
اوضاع مي نگرند. 

آنها اميدوار هستند 
كه تا قبل از بازي ها 
بيماري هاي شايع 

ويروسي و باكتريايي 
در برزيل ريشه كن 

شده و گردشگران با 
ارزهاي خود به اين 
كشور سرازير شوند
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روز 29 ژوئ��ن، پنج هفت��ه مانده به افتتاحي��ه المپيك ريو، 
برزيلي ها يك پيغام پرتغالي از جهنم دريافت كردند: »برزيل، 
تو هدف بعدي ما هستي!« اين نخس��تين پيامي بود كه بر 
صفحه نخستين گروه پرتغالي زبان داعش در شبكه تلگرام 
نقش بست. درس��ت مثل اياالت متحده و مكزيك، دو غول 
امريكاي شمالي كه هر كدام چند برابر خود انگليس و اسپانيا، 
انگليسي زبان و اسپانيولي زبان دارند، برزيل در نيمه جنوبي 
دنياي التين هم چنين نسبتي با استعمارگر اروپايي سپري 
ش��ده اش يعني پرتغال دارد. بنابراين طبيعي بود كه وقتي 
سازمان تروريستي تكفيري موس��وم به »دولت اسالمي«، 
يك صفحه مجازي جديد به زبان پرتغالي مي گشايد، هدف 
اولش برزيل 205 ميليوني باشد نه آن كشور كوچك اروپايي 
كه جمعيتش 20 برابر كمتر است. البته پيام تلگرامي داعش 
چندان جديد نبود. اين در واقع ترجمه پرتغالي همان پيامي بود 
كه ماكسيم هاشارد، جالد فرانسوي اين تشكيالت تروريستي 
بيش از يك ماه پيش از آن خطاب به ميزبان المپيك توئيت 
كرده بود. اين پيام همچنين از »خواهران و برادران« تروريست 
پرتغالي زبان مي خواست كه در »جهاد ترجمه« با پروپاگانداي 
داعش عليه المپيك ريو همكاري كنن��د. برخالف توئيتر و 
فيس بوك كه گويا س��رويس دادن به تكفيري هاي جاني را 
رسالت خود مي دانند، تلگرام آنها را بيش از چند ساعت تحمل 
نكرد. اما اين حربه تبليغاتي كار خ��ودش را كرد و حاال عامه 
مردم سرزمين سامبا و قهوه و فوتبال، خطر تروريسم را هم 

»تروريسم«، رشته ناخوانده المپيك!
داعش، ويروسي كه ريو 2016 را تهديد مي كند

به فهرست موضوعات محاوره هاي روزانه شان شروين طاهري
افزوده اند. انصافاً تا همين اواخر برزيلي ها به هر 
خطر و چالشي در راه ميزباني اولين المپيك در 
امريكاي التين فكر مي كردند به جز سازماني 
تروريستي در آن سوي اقيانوس ها؛ از تظاهرات 
گس��ترده در اعتراض به هزينه هاي ميزباني 
و تأخير در زمانبندي س��اخت ورزشگاه ها و 
زيرساخت هاي دهكده المپيك گرفته تا معضل 
گنگ هاي مواد مخ��در در »فاوال« بدنام ترين 
محله ريو دو ژانيرو و گنگ هاي مس��لح. البته 
تازگي داش��تن خطر داعش براي برزيلي ها 
چندان عجيب نيست حتي با اينكه آنها همين 
دو سال پيش ميزبان رويدادي بزرگ مثل جام 
جهاني 2014 بودند كه قاعدتاً به اندازه المپيك 
و پارالمپيك براي عرض اندام جهاني داعش 
و دوستان تكفيري اش جذابيت داشته است. 
با اينكه معضل داعش درس��ت در كمركش 
جام 2014 تبديل به دغدغه اي جهاني ش��د 
اما آن زمان حواس ملت سامبا و فوتبال به هر 
چيزي بود اال فتنه تكفيري ها در كشورهاي 
اسالمي. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم »لولوي 
داعش« در روز 29 ژوئن 2014 به دنبال اعالن 
خليفه گري »ابوبكر البغدادي« در مس��جد 
جامع شهر تازه اشغال شده موصل در شمال 
عراق رسانه اي شد، يعني درست دو سال پيش 

از نخس��تين پيغام پرتغالي تكفيري ها عليه 
المپيك ريو و البته در دومي��ن روز از مرحله 
يك هش��تم نهايي تورنمنتي كه دست آخر 
اش��ك برزيلي ها را درآورد. با اين حال در آن 
روز به خصوص اكثر برزيلي ها به خاطر پيروزي 
نفسگير شب قبل سلسائو در ضربات پنالتي 
مقابل شيلي شادمان بودند و اگر هم دغدغه اي 
داشتند معطوف بود به تظاهرات ضد خياباني 
گسترده در خيابان هاي ريو و سن پائولو و ديگر 
ش��هرهاي بزرگ. عجيب آنكه وقتي يكي از 
سركردگان داعش در داغ ترين روزهاي جام 
جهاني 2014 نامه اي به رئيس فيفا نوشت و 
اين مسابقات را كه مصداق فساد و خرابكاري 
مي دانست به حمله تروريستي تهديد كرد، باز 
هم با برزيلي ها كه همان موقع سرگرم ضيافت 
جام بيستم بودند، كاري نداشت و منظورش 
برگزار نش��دن جام جهاني 2022 در قطر به 
عنوان »يك امارت اسالمي تحت خالفت« امير 

تكفيري ها يا همان البغدادي بود. 
با اين حال كساني مثل دريادار آدمير سوبرينيو، 
رئيس ستاد مشترك نيروهاي نظامي برزيل 
معترف هستند كه اين كشور خيلي دير به فكر 
خطر داعش افتاد. به گفت��ه او آنها تازه زماني 
تروريسم تكفيري را جدي گرفتند كه حمالت 
خونين داعش به پاريس و سپس بروكسل، اروپا 

را در وحشت فروبرده بود. 
مسئله ديگري كه باعث ش��د خطر ويروس 
داعش خيلي دير به چشم برزيلي ها بيايد وجود 
چندين نوع ويروس تروريستي مشابه بومي در 
اقليم خودشان است. نه تنها باندهاي مافيايي 
تبهكاري سازماندهي ش��ده يا خودجوش در 
گوش��ه و كنار كش��ور جوالن مي دهند بلكه 
ريو دو ژانيرو، پايتخت تبهكاران مسلح محسوب 
مي ش��ود كه بيش��تر در ارتباط با مواد مخدر 
و اخاذي بابت گروگان گيري فعال هس��تند. 
در برخي محله هاي شهر كمتر كسي جرئت 
مي كند پس از تاريك شدن هوا در خيابان ها 
پرسه زند. از آغاز سال 2016 تا ماه چهارم آن 
آوريل، 2036 نفر در درگيري هاي مسلحانه ريو 
و حومه جان باخته اند. در ماه مي  ميالدي )سه 
ماه پيش( سه عضو از يك تيم اعزامي اسپانيا در 
سانتا ترزا در حومه شهر توسط پنج جوان كه 
دوتايشان مسلح بودند ربوده شدند. دو ماه پيش 
يكي از محافظان ش��هردار ريو ربوده و كشته 
شد و بعد اعضاي يكي از تيم هاي پارالمپيك 
استراليا ربوده ش��دند. تيراندازي ها به تندراه 
تردد ويژه مسابقات يا خط قرمز نيز كه دهكده 
المپيك )بارا د تيژوكا( را به مناطقي ديگر از ريو 
يعني دئودورا، كوپاكابانا و ماراكانا كه رشته هاي 
مختلف برگزار مي شود وصل مي كند كشيده 

يكي از مسائلي 
كه باعث شد خطر 

ويروس داعش خيلي 
دير به چشم برزيلي ها 

بيايد وجود باندهاي 
مافيايي تبهكاري 

سازماندهي شده يا 
خودجوش در گوشه 

و كنار كشور است كه 
جوالن مي دهند و ريو  
را پايتخت تبهكاران 

مسلح كرده اند
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شده و آخرين قرباني اين اتفاق يك دختر 17 
ساله بود. همچنين حدود يك ماه پيش مأموران 
امنيتي يك پ��ا و چند عضو قطع ش��ده از يك 
زن جوان را در س��احل معروف كوپاكابانا روي 
ش��ن هاي محل برگزاري رقابت ه��اي واليبال 

ساحلي المپيك پيدا كردند. 
در كن��ار تبه��كاران، ش��به داعش هاي بوم��ي 
يعني گروه هاي ش��به نظامي آنارشيست هم با 
انگيزه هاي سياسي بر سطح تهديد ها افزوده اند. 
در آستانه مراس��م افتتاحيه، سازمان اطالعات 
برزيل متوجه تحركات يك گروه تروريس��تي 
داخلي به نام »گرگ هاي تنها« وابس��ته به يك 
حزب تندروي غيرقانوني شده كه از داعش نيز 
خطرناك تر به نظر مي رس��د. اين خشونت هاي 
بومي حتي پيش از ظهور داعش باعث شده بود 
كه مقامات فدرال برزيل هن��گام برگزاري جام 
جهاني 2014 از كاروان هر كشوري بخواهند تيم 
امنيتي مخصوص خودش را همراه داشته باشد 
كه چند افسر مجرب امنيتي نيز در همين رابطه 
همراه يوزپلنگ هاي ايراني شدند. مأموران ويژه 
كشورمان در المپيك نيز كاروان ايران را پاسداري 
مي كنند. در هر صورت همكاري با سازمان ها و 
ارگان هاي امنيتي خارجي براي در امان ماندن از 
خطر تروريسم حياتي است كه در اين ميان تجربه 
گران دس��تگاه هاي ذيربط كشورمان در مبارزه 
با تروريس��م تكفيري و با توجه به روابط حسنه 
تهران- برازيليا مي تواند يكي از فاكتورهاي پنهان 

امنيت المپيك و پارالمپيك 2016 باشد. 
در اين رابطه وزارت دف��اع برزيل، پليس فدرال 
و سازمان امنيت برزيل بسيج شده اند تا جلوي 
هر گونه خرابكاري را بگيرند. بي��ش از 85 هزار 
نيروي تأميني، شامل كماندوها، پليس و لباس 
شخصي ها وظيفه حفظ امنيت مسابقات 17 روزه 
المپيك و 12 روز بازي هاي پارالمپيك را برعهده 
دارند. رويدادهايي متوالي كه ح��دود 40 هزار 
ورزشكار و همراه و 600 هزار تماشاگر و توريست 
را به ريودوژانيرو مي كشانند. اين در حالي است 
كه غير از كالنشهري به وسعت ريو و با جغرافياي 
پيراموني پيچيده ش��امل خليج ها و ارتفاعات و 
آبراهه هاي صعب العبور، پنج شهر از قلب آمازون 
گرفته در شمال كشور تا جنوب شامل برازيليا، 
سالوادور، مانوئوس، بلوهوريزونته و سن پائولو در 

برگزاري فوتبال المپيك شريك ريو هستد. 
مقامات امنيت��ي كالس هاي آموزش��ي براي 
داوطلبان، رانندگان تاكسي و مأموران هتل ها 
در نظر گرفته اند تا آنها ياد بگيرند در صورت لزوم 
چگونه با خطرات تروريستي برخورد كنند. هنوز 
مشخص نيست كه اقدامات پيشگيرانه تا چه حد 
مي تواند مؤثر واقع شود و آيا تروريسم در نقش 
پري س��يزدهم يا همان مهمان شوم ناخوانده 
مي تواند بزرگ ترين بزم سال را خراب كند يا نه؟ 
آيا تروريسم رشته اي ناخوانده است با برندگان 
و بازندگان و قوانين خاص خ��ود كه خود را به 

المپيك تحميل كرده است؟  

از س��ال 2010 كه ميزباني المپيك 2016 به برزيل 
سپرده شد و همسو با آن برگزاري جام جهاني فوتبال 
2014 هم سهم برزيلي ها گشت يك سؤال بي پاسخ 
بر زبان اكث��ر برزيلي ها جاري ب��وده و دولت هاي اين 
كش��ور همواره گوش هاي خود را به روي آن بس��ته 
نگه داشته اند. نقطه اوج اين روند و صداي تظاهرات و 
آواي اعتراضات در سال هاي 2012 و 2013 و سپس 
اواخر 2014 و اوايل 2015 رويت و شنيده شد. دولت 
ديلما روسف كه جانشين دولت لوالداسيلوا شد و ابتدا 
صحبت از صحت رفتارهايش در ميان بود)اما به آرامي 
فسادهاي مالي آن هويدا ش��د و در نهايت مجبور به 
كناره گيري در ماه هاي نخس��ت سال 2016 گشت( 
هرگز به اين س��ؤال جواب نداد كه هزينه هاي دقيق 
ميزباني جام جهاني فوتب��ال 2014 و المپيك 2016 
به چه ميزان مي رسد اما برآوردها و برخي اخبار منابع 
داخلي حكاي��ت از رقمي باالي 5 ميلي��ارد دالر براي 
حسن برپايي اين مسابقات مي دهد. استدالل دولت 
روس��ف كه البته اينك ديگر بر س��ركار نيست براي 
برپايي اين مسابقات به رغم اين هزينه هاي كالن اين 
بوده كه المپيك ها و جام هاي جهاني ظرف حداكثر سه 
سال پولي را كه هزينه آنها شده پس مي دهند و حتي 
چيزي فراتر از آن را نصيب دولت هاي مجري المپيك ها 
مي كنند و سر آخر سودي كالن براي برگزاركنندگان 
اين رقابت ها مي ماند اما در كشوري كه رشد اقتصادي 
آن در دهه جاري روندي معكوس داش��ته و وارداتش 
بيش از صادرات آن ش��ده، اين دفاعيه ها براي مردم 
عادي هيچ ثمري ندارد و آنها همچنان مي پرسند چرا 
فرصت هاي ش��غلي از ميليون ها جوان بيكار برزيلي 
گرفته و دريايي از پول و س��رمايه نصيب شركت هاي 
چند مليتي ش��ده كه در امر ميزباني المپيك امسال 

با  برزيل شريكند؟
بي��ش از 60 درصد اس��تاديوم هاي مح��ل برگزاري 
المپيك امس��ال بناهايي تازه ساز هس��تند و كمتر از 

المپيك پرزرق و برق فقرا

 new york times / مترجم: وصال روحاني

 آيا تروريسم در نقش پري 
سيزدهم يا همان مهمان شوم 
ناخوانده مي تواند بزرگ ترين 

بزم سال را خراب كند يا 
نه؟ آيا تروريسم رشته اي 

ناخوانده است با برندگان و 
بازندگان و قوانين خاص خود 
كه خود را به المپيك تحميل 

كرده است؟

40 درصد سالن ها و اماكن موجود  بوده اند كه براي اين مهم ترميم و بازسازي 
شده اند و استدالل دولت برزيل براي هزينه 3 ميليارد دالري ساخت و نوسازي 
آنها اين بوده كه اين اماكن و همچنين دهكده المپيك واقع در شهر ريو دوژانيرو 
پس از اتمام بازي ها صرف امور عمومي مي شود و از اين طريق درآمدزا خواهند 
شد. به عنوان مثال دهكده المپيك با قوه پذيرش بيش از 7 هزار مسافر بعد از 
المپيك به يك مجتمع بزرگ هتلي و توريس��تي تبديل خواهد شد و فرماندار 
ريودوژانيرو مدعي است پول حاصل از بهاي اسكان توريست ها و مسافران داخلي 
و خارجي ظرف فقط يك سال تمامي مخارج ميزباني المپيك را پس خواهد داد. 
در صحت اين ادعا شك زيادي وجود دارد ولي اگر اين ماجرا كامالً صحيح هم بود، 
مشكالت اقتصادي و اجتماعي فعلي برزيل را حل نمي كرد و پاسخگوي اين سؤال 
طبيعي و بديهي مردم برزيل نبود كه وقتي حجم بدهكاري هاي خارجي دولت 
اين كشور در دهه جاري از 38 ميليارد دالر هم فراتر رفته چه نيازي به ميزباني 
المپيكي در كار است كه از هر جا و گوش��ه آن قرض و پول و وابستگي مي بارد 
و مديريت هر قسمت آن مس��تلزم كندن چيزي از اندوخته هاي ناچيز مردم و 
ريختن آن به حساب شركت هاي چند مليتي سهيم در برگزاري المپيك است.

تظاهرات وسيع مردم برزيل در س��ال هاي اخير و در ايامي كه پيشتر از آن ياد 
كرديم، محصول همين بي سياستي ها و نابرابري ها بوده و كار به اعتراض شديد 
و خياباني و طوالني مدت مردم برزيل و به خصوص طبقات متوسط و تنگدست 
اين كشور كشيده شده اما دولت ديلماروسف هرگز جوابي مستدل و قانع كننده 
به معترضان نداده بود و مي كوشيد در سايه زرق و برق مسابقات و اعتباري كه 
يك ميزباني قوي براي برزيل به ارمغان مي آورد كمبودهاي حاصله و اجحاف هاي 
صورت گرفته در حق مردم را توجيه كند. امروز كه پول ناش��ي از ميزباني جام 
جهاني فوتبال 2014 نيز زندگي سخت مردم برزيل را آسان نكرده و بيشتر صرف 
روغن زدن چرخ هاي پوسيده اقتصاد برزيل شده مردم بيش از پيش حق دارند 
بپرسند كه چرا المپيك فشار طاقت فرساي قبلي روي آنها را تا مرز نابودي باال 
برده و اگر اين پول ها صرف بهبود امور مردم مي شد اوضاع بهتر از امروز نمي بود؟ 
حق اطالق واژگان »المپيك فقرا« به المپيك پيش رو نيز كه از س��وي برخي 
مجامع غربي صورت گرفته، گرهي را نگش��وده است زيرا المپيك 2016 حتي 
متعلق به فقرا هم نيست و در سيطره تجمل طلب هايي است كه المپيك زمينه 
پر رونق تر شدن بساط كاري آنها به حساب مي آيد و نما و شكل و ابزار آن نيز با 
زندگي طبقه متوسط در ايالت ريودوژانيرو تفاوتي اساسي دارد. اين المپيك مثل 
ترن سريع پيشرفته اي است كه در مسير عبورش فقط توفان حاصل از حركتش 
را بر چهره شهرها مي كوبد و فخر مي فروشد و فقر به بار مي آورد و مي رود و پولي 
كه در درازمدت نويد مي دهد، آنقدر دهان هاي باز را در جامعه سياسي و اقتصادي 
كشور مهياي بلعيدن خود مي يابد كه سهمي ولو اندك از آن براي مستمندان و 

نيازمندان واقعي برزيل باقي نمي گذارد.  

حق اطالق واژگان »المپيك 
فقرا« به المپيك پيش رو 

نيز كه از سوي برخي مجامع 
غربي صورت گرفته، گرهي 

را نگشوده است زيرا المپيك 
2016 حتي متعلق به فقرا 

هم نيست و در سيطره 
تجمل طلب هايي است كه 
المپيك زمينه پر رونق تر 
شدن بساط كاري آنها به 

حساب مي آيد و نما و شكل 
و ابزار آن نيز با زندگي طبقه 

متوسط در ايالت ريودوژانيرو 
تفاوتي اساسي دارد
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چهار سال تمام اس�ت كه مردم برزيل از دولت هاي اين كش�ور براي تقبل ميزباني 
المپيك 2016 انتقاد مي كنند و گوشي براي شنيدن آن نمي يابند. حرف آنها اين است 
كه در فضاي تورم شديد و بدهكاري هاي عظيم دولت و موج بيكاري و فقر در سطح 

برزيل، چرا بايد اين پول كالن صرف برگزاري يك المپيك پرزرق و برق شود.



گفت و گو

ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوانبرزيل پايتخت ورزش دنيا

گفت و گو با سانتياگو ايرازابال مورائو، سفير برزيل در ايران

شبيه شما ايراني ها هستيم
سمبوسه در آبادان؟ فكر بدي نيست!
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گفت و گو

برزيل پايتخت ورزش دنيا ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

 فاصله بس�يار كوتاهي تا آغاز نخستين المپيك در برزيل و امريكاي 
جنوب�ي داريم، آيا ريو 2016 واقعاً يك نقطه عطف براي اين كش�ور و 

قاره خواهد بود؟
براي امريكاي جنوبي قطعاً يك نقطه عطف است چون اولين المپيكش است، اگرچه اولين 
المپيك در نيمكره جنوبي نيست و ما قبالً المپيك هاي ملبورن و سيدني را داشته ايم. 
در عين حال اين يك لحظه مهم و تاريخي براي برزيل است، به خصوص از لحاظ تعداد 

ورزشكاران شركت كننده، افراد فعال در رقابت ها و تعداد رشته هاي ورزشي حاضر. 
آيا فكر مي كنيد ميزباني المپيك الزاماً منجر به پيشرفت برزيل شود؟

اين س��ؤال چند پاس��خ  دارد؛ اول از همه بله چون منافع اقتصادي زيادي براي 
خود ش��هر ريودوژانيرو به همراه دارد از جمله در تعداد هتل ها. همچنين شهر 
توريست هاي بيشتري را پذيرا مي ش��ود، حدود نيم ميليون نفر. كشور مدام در 
شبكه هاي تلويزيون خواهد بود و اين يك تبليغ بزرگ روزانه براي برزيل خواهد بود 
ضمن اينكه شهر ريودوژانيرو صاحب محله هاي جديدي از جمله دهكده المپيك 

و ورزشگاه هاي بيشتر و بهتري مي شود. 
مي دانيم كه البته المپيك به غير از ريو در چهار شهر ديگر هم انجام 

مي شود. 
همه رشته ها نه، فقط فوتبال. بقيه رشته ها همگي در دهكده المپيك يعني »بارا دو 

تيژوكا« و اطراف آن برگزار خواهد شد. 
»بارا دو تيژوكا« نزديك »فاوال« محله فقيرنشين ريو است؛ آيا المپيك 

كمكي به فاوال خواهد كرد؟
ما قاعدتاً انتظار داريم كه المپيك شهر ميزبان را برخوردار سازد و البته اميدواريم 
كل شهرهاي ما شامل اين رونق شود و طبيعتاً فاوال. ما چندين فاوال در برزيل داريم 
و از جمله آن فاواليي كه شما در ريو نام برديد كه بزرگ ترين منطقه از اين دست در 
كشور است ولي اتفاقاً خيلي هم نزديك بارا دو تيژوكا نيست؛ در منطقه اي ديگر از 

شهر)منتهي اليه ارتفاعات غربي( قرار دارد. 
و بقيه برزيل؟

خب اين المپيك عمدتاً در ريو خالصه مي شود اما به طور كلي انتظار داريم روي ساير 
بخش هاي كشورمان هم تأثير بگذارد چون يك جشن و رويداد فراگير ملي است اما به 
هر حال در ريو متمركز است. اين بهترين المپيك از لحاظ مشاركت بخش خصوصي 

هم محسوب مي شود كه باالترين سطح در نوع خود در تاريخ المپيك است. 
فكر كنم در حدود 30 ميليارد دالر هزينه كرده ايد. 

مش��اركت عظيمي بين دولت و بخش خصوصي در جريان است. بنابراين پس از 
رقابت ها، تأسيسات و حتي دهكده المپيك توسط بخش خصوصي مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت؛ آپارتمان ها و همين طور ورزشگاه ها براي شو ها و برنامه هاي مختلف 

مورد بهره برداري قرار مي گيرند. 
برزيل در حالت عادي هم تأسيسات ورزشي خوبي داشت ولي چطور 
توانس�ت ظرف فقط هفت سال زيرساخت ها و امكاناتش را تا اين حد 

شروين طاهري
توس�عه دهد؟ براي ما ايراني ها اين بس�يار 
عجيب است كه شما در اين زمان نسبتاً كوتاه 
زيرساخت هاي الزم براي ميزباني المپيك را 

فراهم كرديد. اين چطور ممكن شد؟
اين به واسطه توسعه زيرساخت هاي شهري، حمل 
و نقل عمومي، سيس��تم فاضالب و ن��ه فقط در ريو 
بلكه در تمام ش��هرهايي محقق شد كه ميزبان جام 
جهاني 2014 فوتبال هم بودند. مثالً براي جام جهاني 
خطوطي لوله كشي شد كه به منظور المپيك به اين 
برنامه با مشاركت بخش خصوصي شتاب بخشيده 
شد. بنابر اين تحت مشروعيت برنامه ميزباني المپيك 

در ريو، تمام برزيل به نوعي بهره مند شدند. 
در مورد هم�كاري دولت و بخش خصوصي، 
فكر مي كنيد اين تجربه به عنوان يك مدل 

برزيلي قابل انتقال به ايران باشد؟ 
مشاركت بخش خصوصي در زمينه هاي مختلفي انجام 
شده است. يكي از آنها ساخت هتل هاي جديد است تا 
تعداد اتاق هاي پيشنهادي براي توريسم باالتر برود. اين 
كار هم در ريودوژانيرو انجام شده و هم ديگر شهرهايي 
كه ميزبان جام جهان��ي بودند. بعد بخش خصوصي 
با دولت در ساخت ورزشگاه ها مشاركت كرد. خيلي 
ورزشگاه هايي كه شما در جام جهاني ديديد، طوري 
طراحي شده بودند تا قابل استفاده در آينده براي ساير 
رويدادها مثل شوها يا كنسرت هاي بزرگ هم باشند 
كه پس از برگزاري رقابت ها با همين هدف در اختيار 
بخش خصوصي قرار مي گيرند. اين تجربه كامالً مثبتي 

است كه قابل انتقال به ديگر كشورها نيز است. 
از  برزي�ل  ب�رآوردي ك�ه دول�ت  آخري�ن 
س�رمايه  گذاري مالي در پروژه هاي المپيك 

داشته چقدر است؟ 
برآوردهاي رسمي حدود 60 ميليارد دالر است كه نصف 
و نصف توسط دولت و بخش خصوصي تقبل شده است. 
سه ماه پيش در جلسه مشتركي كه با رئيس 
كميته المپيك ايران داشتيد گفته بوديد كه 
تكميل ورزشگاه ها و زير ساخت ها حدود 98 

درصد بوده است. حاال كامل شده اند؟
اميدارم. ان شاء اهلل )با خنده(. اما آن چه اهميت دارد 
اين است كه تأسيسات ورزشي آماده اند و نه فقط آماده 
بلكه آزمايش هم شده اند. آخرينشان ولودروم بود كه 

اوايل ژوئن)خرداد ماه( تحويل شد. 

ولودروم يا همان ورزشگاه دوچرخه سواري... 
بله. ما تا االن همه تأسيسات ورزشي را كه حدود 7 هزار 
ورزشكار و 11 هزار همراه در المپيك در آنها شركت 
خواهند كرد آزمايش كرده اي��م. اين رويدادي عظيم 
است.  اما آن چه هنوز آماده نيست، سامانه حمل و نقل 
عمومي ريودوژانيروست. باقي هر چه به خود رقابت هاي 
المپيك مربوط مي شود از جمله دهكده حاضر است. 

انگار مس�ئله حمل و نقل در كشور پهناوري 
مث�ل برزي�ل كالً موض�وع غريبي اس�ت كه 
داستان هاي جالبي هم در ورزش راجع به آن 
هست. مثالً رونالدوي برزيلي گفته است كه به 
خاطر همين سيستم عجيب رونالدويي شده 
كه امروز مي شناسيم چون او از خانواده فقيري 
بود كه نمي توانس�تند هزينه رف�ت و آمد هر 
روزه با اتوبوس به يك باشگاه خوب را بپردازند 
و مجبور شد با قطار بين شهري كه ارزان تر بود 
به يك باشگاه فقير برود اما سرنوشت او آنجا 

طور ديگري رقم خورد و ستاره شد. 
وسعت برزيل يك واقعيت است و ما همچنان منتظر 
يك سامانه حمل و نقل مناسب هستيم. اما آن چه من 
االن درباره اش صحبت مي كنم سامانه متروپوليتن 
يا درون شهري است. به عنوان مثال خط قطار بين 
س��احل كوپاكابانا و ديگر محدوده ه��اي برگزاري 
مسابقات. اين ها براي بهره برداري در المپيك كمي 
تأخير داشته اند. البته اين سازه ها مستقيماً مربوط 
به المپيك نبوده و به خود شهر ريودوژانيرو اختصاص 

داشته ولي براي ميزباني ضروري هستند. 
برزي�ل مثل يك قاره اس�ت ك�ه مليت هاي 
مختلفي مانند آلماني ها، ايتاليايي ها، ژاپني ها 
و حت�ي عرب ه�ا از لبن�ان و س�وريه در آن 
زندگ�ي مي كنند. اين ش�به ق�اره بودن چه 

تأثيري بر رشد اين كشور مي گذارد؟
خب هنوز هم توس��عه برزيل مديون آن است. اين 
تركيب نژاده��ا و فرهنگ هاي مختلف نتايج مهمي 
در اقتصاد و جامعه برزيلي داش��ته چنان كه ما حاال 
يك اجتماع چند فرهنگي هستيم و همه مان از آن 
بهره مند مي شويم. ما چندين مراسم جشن سال نو 
داريم؛ برزيلي يا همان مسيحي، حتي چيني و نوروز. 
اين يك ديگ مذاب است كه تأثير عميقي بر رشد ما 

گذاشته و اميداريم كه تداوم يابد. 
در عين حال برزيل برخي بدرفتاري ها با بوميان 
سرخپوس�ت به ويژه در نواحي آمازون داشته 
اس�ت. آيا فكر مي كنيد در آينده آنها در روند 
توس�عه اجتماعي كشور هضم شوند آن هم با 
توجه به اينكه خيلي از برزيلي ها يك رگه سرخ 
پوس�تي دارند. آيا اين بومي ها اصرار دارند كه 
در زيس�تگاه هاي اصلي شان بمانند يا بيش از 

اين در فرهنگ برزيلي ادغام مي شوند؟
آنها مشاركت وسيعي در اقتصاد و فرهنگ برزيل دارند. 
البته ما يك رويكرد داريم و نه مشاجره كه خيلي از اين 
قبايل بومي مي خواهند تفاوت هاي فرهنگي خودشان را 
حفظ كنند. اين به معناي آن نيست كه در اقتصاد كشور 
مشاركت نكنند كه اتفاقاً هر روز بيش��تر در آن ادغام 

مي شوند. اما به لحاظ فرهنگي جذب آنها تنها راه نيست 
بلكه گاهي حفاظتشان راه درست تري است. چون شما 
بايد فرديت قبايل مختلف را كه فرهنگ، زبان، تاريخ و 
ديگر ويژگي هاي خاص خودشان را دارند صيانت كنيد. 
همين اتفاق هم افتاده در عين اينكه ما تعداد زيادي از 
سرخپوست ها را داريم كه در جامعه ادغام شده اند. آنها 
قبايل و سرزمين هاي اصلي شان را ترك گفته و تبديل به 
شهرونداني عادي شده اند. اين تعادلي است كه ما به آن 
دست يافته ايم. به همين خاطر است كه محدوده هاي 
بقا و كار اين قبايل مشخص شده اند؛ محدوده هايي به 
وسعت نصف قاره اروپا كه فقط به قبايل اختصاص داشته 
و در آن فرهنگ و اقتصاد خاص خودشان را دارند ولي 
فرصت دارند بخشي از اقتصاد و جامعه كل برزيل هم 
باشند. يك تعامل فرهنگي است ولي شما همواره بايد 
تعادل را هم به منظور صيانت از فرديتشان حفظ كنيد. 
اين كاري است كه ما در اين 20 سال اخير خودمان را با 

شدت و حدت وقفش كرده ايم. 
هم�ان طور ك�ه حتماً مي داني�د صنعت نفت 
آبادان، يكي از تيم هاي ليگ برتري ايران است 

كه به عنوان برزيل ايران شناخته مي شود. 
آره )با خنده( خيلي غافلگير شدم وقتي ديدم كه دوباره 

به ليگ برتر برگشته، عاليه!
در آبادان يك سنت جالب الف زدن وجود 
دارد و داستاني هست كه مي گويد برزيلي ها 
يك قبيل�ه در اصل آباداني و خوزس�تاني 

بودند كه از آن جا به برزيل رفته اند. 
داستان جالبيه! بعداً به شما مي گويم كه چرا!

آيا ش�ما تا به حال ش�نيده ايد كه در برزيل 
درباره داستان يك تيم ايراني صحبت شود 

كه با برزيلي ها همذات پنداري مي كنند؟
بله. در جريان جام جهاني در برزيل، يكي از شبكه هاي 
تلويزيوني ما از هر كشور شركت كننده چند فيلم كوتاه 
نشان مي داد كه در مورد ايران، يكي از اين فيلم هاي 
كوتاه درباره نفت آبادان بود. پس در برزيل مي دانند 
كه چنين تيمي وجود دارد و خودشان و لباسشان هم 

شبيه برزيلي ها هستند. 
آيا نمي خواهيد اين تيم را به برزيل دعوت 

كنيد؟
ايده خوبي است و مي توانيم درباره اش فكر كنيم. اما 
من مي خواهم در جواب پرس��ش قبلي شما درباره 
بوميان برزيل موضوعي را بگويم. ما المپيك بوميان 
را در برزيل برگزار مي كنيم ك��ه بومي ها از همه جا، 
استراليا، نيوزلند، برزيل، اياالت متحده و مكزيك در 
آن شركت مي كنند. اين رقابت ها فقط در برزيل برگزار 
مي شود و آخرين بار ژوئيه)تير ماه( 2015 برگزار شد 
كه در واقع سيزدهمين دوره اين المپيك بود. اولين 

دوره اش در 1996 برگزار شده بود. 
خب برگرديم به برزيل ايران؛ اگر بخواهيد مدير 
يك باشگاه ش�ويد كدام را انتخاب مي كنيد؟ 
باش�گاه محبوبتان در اسپانيا، رئال مادريد، يا 

باشگاه زادگاهتان گرميو يا نفت آبادان؟
رئال مادريد واقعاً عاليه. 

پس آبادان چه؟ دوس�ت نداري�د در جايگاه 
وي�ژه ورزش�گاه آب�ادان بنش�ينيد و موقع 

تماشاي بازي شان سمبوسه بخوريد؟
)مترجم براي آقاي مورائو توضيح مي دهد كه سمبوسه 

همان ساموساي برزيلي است. ( اوه، فكر خوبي است!
تا حاال هيچ وقت آنجا بوده ايد؟

نه ولي فكر مي كنم بروم. 
قول مي دهيم اگر به عنوان يك ديپلمات برزيلي 
به آن جا س�فر كنيد ش�انس زيادي داريد تا به 

عنوان فرماندار افتخاري آبادان انتخاب شويد. 
)سفير مي خندد(

در جريان جام جهاني 2014 ش�ما لطفتان را 
به تيم ملي اي�ران ثابت كرديد. آيا اين روند 
در المپيك ريو هم ادامه پيدا مي كند و شما 

همراه كاروان ايران مي رويد؟
نمي دانم. اگ��ر بتوانم همزمان ب��ا المپيك به خانه 

يكي از شبكه هاي تلويزيوني 
يك فيلم كوتاه نشان مي داد 

كه درباره تيم فوتبال صنعت  
نفت آبادان بود. پس در برزيل 

مي دانند كه چنين تيمي وجود 
دارد و خودشان و لباسشان هم 

شبيه برزيلي ها هستند

برزيل يك قاره است. الزم نيست بكوبي و تا ته دنيا و اعماق جنگل هاي 
آمازون بروي تا به اين نتيجه برسي. كمتر از يك ربع پس از ورودمان 
به ساختمان اعماق محله زعفرانيه تهران، خود به خود به اين ادراك 
رسيديم. نه اينكه مثل بعضي سفارتخانه ها عمارتي در نداشته باشد. 
اتفاقاً ساختمان جديد س�فارتخانه برزيل، برخالف عمارت مشهور 
پيش�ينش كه زماني خيابان برزيل حوالي ون�ك را به نامش كردند، 
س�اختماني معمولي اس�ت اما آن چه غير معمول است، هم برزيلي 
پنداري كاركنان آن، حتي نگهبان راننده و نيروهاي خدماتي ايراني 
آن است و به همين خاطر وقتي وارد دفتر سفير مي شوي قاره بودن اين 
كشور برايت مسجل مي شود. شخص سفير، آقاي » سانتياگو ايرازابال 
مورائو« اصالتاً باسك است از شمال اسپانيا اما متولد اروگوئه و منشي 
او كه در حين گفت و گوي ما حاضر مي شود، خانم »مايرا سائيتو«، يك 
ژاپني تمام عيار. مترجم انگليسي زبان سفير هم ارمني است! كمي 
بعد تر كه مصاحبتمان گل مي كند، صحبت به بومي هاي سرخپوست 
آمازون و اجداد احتمالي برزيلي ها در ايران يعني همين »وولك« هاي 
آباداني خودمان مي كشد. شگفتا كه كشش جادويي اين ملت پس از 
گذشت ساعتي و بدون آنكه ذره اي نمك گير سفير شويم – گفت و گو 
در اواخر ماه مبارك رمضان انجام شد - همه ما را به يك اندازه برزيلي 
مي كند. آقاي مورائو 64 س�اله كه در اصل حقوق دان بوده، ديپلمات 
كمي نيست. سابقه سفارت برزيل در امريكا و سازمان ملل را دارد و 
تنها سفيري است كه به جاي زبان ملي اش )پرتغالي(، با مراجعان به 
انگليسي صحبت مي كند. مي گويد جزو معدود برزيلي هايي بوده كه 
فوتبالش خوب نبوده و به همين خاطر ديپلمات شده ! شايد به همين 
دليل هم طرفدار سفت و سخت رئال مادريد است و در مرتبه اي پايين تر 
باشگاه گرميوي برزيل. البته در پايان ديدارمان مي شد احساس كرد كه 

به »نفت آبادان « و واليبال ايران هم دل سپرده است.

71



گفت وگو

ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوانبرزيل پايتخت ورزش دنيا

برگردم، اميدوارم در كنار تيم المپيك ايران هم بمانم. شما اين دوره تيم اعزامي 
بزرگي داريد متشكل از 63 ورزشكار كه بيشترشان در كشتي و رشته هاي اينچنيني 
هستند ولي در عين حال تيم واليبال خوبي هم داريد. اگرچه بايد بگويم متأسفانه 
نمي تواند از سد برزيل عبور كند. البته شما سه بار در اين جا ما را برده ايد. بار آخر در 

ورزشگاه بودم، تيم فوق العاده اي داشتيد!
براي ريو 2016 چه همكاري خاصي با كميته ملي المپيك ايران داريد؟

ما در چند زمينه همكاري داشته ايم كه يكي از آنها اطالعاتي است كه برزيل انتظار 
دارد براي حفظ امنيت مسابقات از ايران دريافت كند، همانطور كه در جام جهاني 
هم چنين تبادلي انجام شد. البته نمي دانم كه اطالعات نهايي براي المپيك كي به 
دستمان مي رسد. ما واقعاً خرسنديم كه ايران با چنين هيئت بزرگي از قهرمانان به 

كشورمان مي آيد و اين براي من خوشحال كننده است. 
درباره تعداد آن دس�ته از ايراني ها به جز كاروان المپيك كه به برزيل 

سفر مي كنند مثل نمايندگان رسانه ها و توريست ها چه مي دانيد؟
هنوز رقم دقيقش را نمي دانم. همين قدر مي دانم كه درخواست ويزا افزايش پيدا 
كرده است بنابر اين ما انتظار سفر يك جماعت بزرگ ايراني را به المپيك داريم. 
تصور من اين است كه بزرگ ترين بخش ايراني ها از امريكا به برزيل بيايند چنانكه 
در جام جهاني ديديم اما در عين حال براي دريافت تعداد زيادي تقاضاي ويزا از 

داخل ايران آماده شده ايم. 
در جريان جام جهاني گذش�ته چند ايراني فقط از ايران براي حمايت 

تيم ملي ايران به برزيل سفر كردند؟
گفتنش سخت است. ما حدود 3 هزار رواديد صادر كرديم كه رقم بزرگي است ولي در 
عين حال تعداد زيادي از ايراني هايي كه به برزيل سفر كردند تابعيت دوگانه داشتند 

بنابراين با گذرنامه ايراني به برزيل نرفته اند كه ما متوجه شويم. 
شما گفته بوديد كه در جريان جام جهاني 2014، يك تيم ويژه از پليس 
ايران در كنار تيم ملي ايران حاضر بود. آيا دولت فدرال برزيل فقط به 

ايران چنين اجازه اي را داده بود. 
نه، همه كش��ورهاي ش��ركت كننده مجوز حضور يك تيم امنيتي در رقابت ها را 
داشتند و ما قصد داريم همين الگو را با تعداد بيشتري از مأموران امنيتي كشورهاي 
شركت كننده در المپيك ريو تكرار كنيم. ما انتظار داريم 206 هيئت ملي در ريوي 

2016 شركت كنند... 
آي�ا برزيل تهدي�دي واقعي از س�وي داع�ش يا ديگر س�ازمان هاي 

تروريستي احساس مي كند؟
نه و نگراني هم وجود ندارد چون قوياً آماده هستيم. ما يكي از بزرگ ترين سامانه هاي 
امنيتي را با 80 تا 100 هزار نفر حول و حوش ريودوژانيرو ايجاد كرده ايم. سامانه اي 
خيلي قوي و تخصصي براي كنترل امنيت. البته پيش داوري نمي كنيم چون برزيل 
تا كنون هدف حمالتي تروريستي از آن دست كه در جهان شاهد بوده ايم قرار نگرفته 

ولي به اهميت نظارت در مورد چنين چيزهايي هم واقفيم. 
آيا توصيه خاصي در مورد كاروان المپيك ما در جلس�ه مش�ترك با 

رئيس كميته ملي المپيك ايران به آقاي كيومرث  هاشمي داشتيد؟
نه به آن صورت. تنها چيزي كه به هر هيئت اعزامي به المپيك مي گويم اين است كه 
»لحظه مهم ولي در عين حال شلوغي است و افراد بايد فوق العاده محتاط باشند«. 

بيشتر از اين؟ نه. تنها نصيحت ويژه ام شادباش به قهرمانان است. 
فكر مي كني�د كدام يك تهدي�د بزرگ تري براي ريو 2016 باش�ند؟ 

ويروس زيكا، داعش يا تظاهرات محلي؟
بگذاريد گام به گام پيش برويم. در مورد تروريسم ترسي نداريم فقط مواظبيم. ثانياً 
ما انتظار هيچ تظاهرات خاصي در طول ايام المپيك را از سوي برزيلي ها نداريم. اگر 

هم چنين اتفاقي رخ دهد نزديك دهكده بازي ها نخواهد بود. 
... و زيكا! مسلماً ويروسش در برزيل هست ولي پشه ناقلش ديگر نيست چون االن 
آن جا فصل زمستان است و همين طور اينكه ما سخت كار كرديم تا از بين ببريمش. 
پس ترسي وجود ندارد خصوصاً اينكه طبق آماري كه داريم، در هر يك ميليون نفر 

احتمال ابتالي 1/8 نفر به ويروس زيكا وجود دارد. 
آيا برزيلي ها بين خودشان مزاح نمي كنند كه ارتباطي بين زيكا و زيكو 

وجود دارد؟
)با خنده(... فقط مي توانم بگويم كه اگر زيكا همانقدر مؤثر باشد كه زيكو بود، آن 

وقت مشكل خواهيم داشت. 
نظرت�ان درباره فروش بليت هاي المپيك به خود برزيلي ها چيس�ت 

چراكه شايعه شده آنها فقط براي فروش به خارجي ها هستند؟
ببينيد چند سري مختلف فروش بليت داشته ايم. اول بليت  هايي كه به طور اصولي 
به متقاضيان جهاني المپيك فروخته شده اند. حاال هم داريم 7 ميليون قطعه بليت 
را به شهروندان خودمان مي فروشيم. البته مشكل اينجاست كه بليت هاي مختص 
برزيلي ها هنوز كاماًل فروش نرفته اند. پس قصه آبادان��ي بودن برزيلي ها پربيراه 
هم نيست چون ما در اين زمينه خيلي به شما ايراني ها ش��باهت داريم و كارها 
را گذاشته ايم براي لحظه آخر. ش��ايد حتي روز قبل از آغاز مسابقات. اما مي توان 

اطمينان داشت كه همه بليت ها فروش مي روند. 
 آيا تصور نمي كنيد چالشي در برزيل وجود دارد ميان تالش براي رسيدن 
به مدال طالي فوتبال المپيك يا موفقيت بيشتر در جدول كلي مدال ها؟

درست است. فوتبال ما متأس��فانه هرگز در المپيك اول نشده است. اين بار اما 
تيم فوتبال المپيك برزيل آماده و قدرتمند است. مدال طالي فوتبال المپيك 

طبيعتاً براي نسل جوان ما يك چالش است ولي فكر 
مي كنم تيمي رقابتي داريم و خب نيمار هم هست. 
ما سرمربي تيم ملي )دونگا( را تغيير داديم ولي او 
انگيزه اي براي اينك��ه همراه تيم المپيك كار كند 
نداشت و پس از بحث هايي در اين مورد سرمربي 
فعلي تيم زير23 سال يعني روجريو ميكاله ابقا شد. 

ببينيم چه مي شود. 
با توجه به اينكه برزيل هميشه الگويي براي 
ايراني ها بوده عجيب بود كه در المپيك لندن 
ما در جدول نهايي مدال ها در رتبه هفدهم 

قرار گرفتيم و برزيل در رتبه 22. 
بله. ما ب��ه لحاظ تاريخ��ي در ورزش ه��اي جمعي 
خيلي خوب بوده ايم مثل فوتبال و واليبال... ولي در 
ورزش هاي انفرادي كمتر توفيق داشته ايم كه شما در 
عوض موفق تر بوده ايد مثل كشتي. اما رتبه هاي لندن 

را فراموش كنيد. اين دفعه شرايط فرق مي كند. 
همانطور كه مي دانيد، ايراني ها هميشه برزيل 
را در ورزش قبول دارند. فكر نمي كنيد بر اين 
اساس رابطه در ايران- برزيل مي تواند بيشتر 
به ورزش تكيه كرد و اينكه ورزش مي تواند 
جايگاه گوش�ت گاو را به عن�وان مهم ترين 

عامل داد و ستد بين دو كشور بگيرد؟
ما ب��اور داريم كه رواب��ط در زمين��ه ورزش تأثير 
عميقي دارد و به مردم اجازه مي دهد كه يكديگر 
را بهتر بشناسند و كمك مي كند تا روابط دو جانبه 
تقويت شود. در مورد ورزش زمينه هاي بسياري 
وجود دارد كه ايراني ها مي توانند همكاري شان با 

برزيلي ها را گسترش دهند. در رشته هاي جمعي 
مثل فوتبال ما تجربيات بهتري داريم و در رشته اي 
انفرادي ش��ما. پس مي توان تبادل را از همين جا 

شروع كرد. 
حتماً مي دانيد كه در ايران فيلمي با موضوع 
برزي�ل به نام »من س�الوادور نيس�تم« و با 

حضور ريوالدو فروش خيلي خوبي داشته. 
بله خيلي مهم است. البته بار دومي است كه موضوع 
برزيل دستمايه سينماي ايران مي شود. در آينده اين 
تبديل به يك روند خواهد شد و اميدوارم فيلم هاي 
ايراني يا با موضوع ايران هم در برزيل حضور پيدا 
كنند. فيلم هاي ايراني واقعاً براي ما جالب هستند 
و آنها را تماشا مي كنيم. در جشنواره هاي برزيلي 
شاهد بوده ايم كه چند فيلم ايراني مورد استقبال 
عمومي برزيلي ها ق��رار گرفته ان��د و برخي از آنها 
حتي از جشنواره ها فراتر رفته و وارد چرخه تجاري 
سينماي برزيل شده اند مثل »جدايي« يا »گذشته« 
يا »درباره الي« و چند فيل��م ديگر. تعداد زيادي از 

مردم برزيل اين فيلم ها را تماشا كرده اند. 
فكر مي كنيد برزيلي ها ايراني ها را بيشتر به چه 
عنوان مي شناس�ند؟ وقتي اسم ايران مي آيد 

آنها بيشتر ياد چه چيزهايي مي افتند؟
اين ديگر يك راز نيست كه تحريم هاي طوالني مدت 
كار خودش��ان را كرده اند و به همين خاطر تجسم 
تصويري از ايران براي برزيلي ها دش��وار بوده است، 
بنابراين با تصويري متش��تت از ايران در كشورمان 
مواجه بوده ايم. اما حاال كم كم ايران حضوري هر روزه 

در رسانه هاي برزيلي پيدا مي كند. 
منفي يا مثبت؟

قطعاً مثبت. 
آخرين تيتري كه درباره ايران در روزنامه هاي 

برزيلي خاطرتان هست چه بود؟
اغلبشان در مورد سياست و مسائل منطقه )خاورميانه( 
هستند و همين طور اقتصاد. ايران به طور روزافزون در 
حال تبديل شدن به هدفي مهم براي بخش خصوصي 
برزيل است و نه فقط براي فروش بلكه براي خريد و 
س��رمايه  گذاري در ايران. اين چيزها به مردم كمك 

مي كند تا تالش كنند ايران را بهتر بشناسند. 
رس�انه هاي برزيلي چه واكنش�ي به پديده 

واليبال ايران داشته اند؟

مي دانيد موضوع واليبال شما براي ما خيلي جالب 
است. مربي فعلي تان آرژانتيني است و مربي پيش از 
او هم آرژانتيني بود. اين براي برزيلي ها قابل تحمل 
نيست )با خنده(. دو سال پيش بود كه شاهد خيزش 
واليبال ايران در ليگ جهاني بوديم كه در گروه ارشد 
مسابقات قرار داشتيد و با برزيل و لهستان و ايتاليا 
بازي كرديد. ما واقعاً شگفت زده شده بوديم كه ايران 
از چنين گروهي صعود كرد و بيش��تر شگفت زده 
شديم وقتي كه ما را دو بار در آنجا و اينجا در تهران 
شكست داد. اين مدتي دهان ما را باز نگاه داشته بود 
تا اينكه ديگر شگفتي تمام شد و شما را برديم. تيم 
ايران خيلي قدرتمند و شامل بازيكناني بلند قامت 
است و فكر مي كنم مربي صرب قبلي تغييراتي عمده 

در آن ايجاد كرده است. 
فكر مي كني�د در ري�و 2016، برزي�ل گروه 

دشواري در كنار آرژانتين داشته باشد؟ 
نه آسان است. آنها فقط همسايه ما هستند، همين!

 و پرسشي كه انتظار داريم در جواب آن برق 
غرور را در چش�مان شما ببينم؛ آيا آن لحظه 
تاريخي را كه برزيل به عنوان ميزبان المپيك 
2016 انتخاب ش�د به ي�اد داري�د؟ با حضور 
رئيس جمهور لوال داس�يلوا و حتي نويسنده 
بزرگ برزيلي پائولو كوئليو و همچنين اوباما.... 
بله. اوباما براي حمايت از نامزدي شيكاگو آمده بود و 

همچنين شهر مادريد هم رقيب ديگر ما بود. 
آن موقع كه رئيس جمهور لوال آن جمله معروف 

را گفت كجا بوديد و چه حسي پيدا كرديد؟
كدام؟

»من لوال نبودم اگر اوباما پيروز مي شد!«
)با خنده( آها! حاال يادم آمد. من آن لحظه برزيل بودم 
و خيلي خوشحال. لذت و رضايت بزرگي بود. تصميم 
بزرگي هم بود چون براي اولين بار بود كه امريكاي 
التين ميزبان المپيك مي شد آن هم بعد از لندن كه با 

قدرت در حال آماده سازي بود. 
در آن لحظه افتخار ب�ه خودتان چه گفتيد 
خصوصاً كه برزيل به تازگي به عنوان ميزبان 

جام جهاني 2014 هم برگزيده شده بود؟
با خودم گفتم كه اين بسيار خوب است،  بعد از آن همه 
سال كه فقط فوتبال داشتيم، اين باعث قدرت گرفتن 
همه ورزش ها در برزيل خواهد ش��د. همه ورزش ها 

دارند به سوي ما مي آيند. 
فقط ورزش؟ 

و همچنين پروژه هاي بزرگ. م��ا به عنوان ميزبان 
المپيك و پارالمپيك و جام جهاني انتخاب شده بوديم 
كه اين يك دوره يك دهه اي از ميزباني رويدادهاي 
مهم ورزشي توسط برزيل را كامل مي كرد. اين دوره با 
المپيك ارتش هاي جهان شروع شد و با كوپا آمه ريكا 
و جام جهاني و همچنين المپيك بوميان ادامه پيدا 

كرد و به المپيك واقعي رسيد. 
و آخرين پيام؟

ريو 2016، بزرگ ترين رويداد ورزشي تاريخ است، 
پس از آن لذت ببريد. ما با ش��ما خواهي��م بود و در 
جريان آن كمك تان مي كنيم. در هر حال، اهميت 
دارد كه بداني��م موضوعات متناقض��ي در رابطه با 
المپيك به تيتر رسانه ها تبديل شده اند كه به ميزباني 
ريودوژانيرو مربوط مي شوند و اين واقعيت كه شهر در 
حال حاضر با شرايط كاماًل دشوار اقتصادي روبه رو 
اس��ت. اما بايد بدانيم كه اين تأثيري روي المپيك 
ندارد چون اين رقابت ها بودجه اي كامالً مجزا دارد. ما 
گزارش هايي مي شنويم در اين مورد كه مثاًل برخي 
مناطق خليج كوپا كوبانا آلوده هستند. ممكن است 
چنين باشد و بعضي سواحل آلوده باشند ولي مهم اين 
است كه بدانيم كه قرار نيست المپيك در آن جا برگزار 
شود و محدوده ورزش هاي آبي كاماًل پاك هستند 
ب��دون كوچك ترين ذره اي آالين��ده. اين تيترهاي 
رس��انه اي متناقض نبايد ذهنيت ما را نسبت به آن 
چه واقعاً در دهكده المپيك مي گذرد خراب كند. ما با 

رويدادي شگفت انگيز مواجه هستيم.  

ما يكي از بزرگ ترين 
سامانه هاي امنيتي را با 80 تا 

100 هزار نفر حول و حوش 
ريودوژانيرو ايجاد كرده ايم. 

سامانه اي خيلي قوي و 
تخصصي براي مقابله با حمالت 

تروريستي و كنترل امنيت
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نمادهاي المپيك ريو

برزيل پايتخت ورزش دنيا ويژه بازي هاي المپيك 2016/ ريو   |    روزنامه جوان

المپيك بزرگ تري�ن رويداد ورزش�ي جهان 
است كه هر چهار سال يك بار هزاران ورزشكار 
را از سراسر دنيا به كش�ور ميزبان اين بازي ها 
مي كش�اند. پروس�ه انتخاب ميزبان هر دوره 
بسيار پيچيده و طوالني است و شهرهايي كه 
خواهان برگزاري المپيك هس�تند از سال ها 
قبل براي رس�يدن به اين ه�دف برنامه ريزي 
مي كنند. احداث ورزشگاه هاي جديد، بازسازي 
امكان�ات س�خت افزاري و آماده كردن ش�هر 
از جمله اقداماتي اس�ت كه مس�ئوالن كشور 
خواهان ميزباني انج�ام مي دهند. پس از آنكه 
IOC نظر نهاي�ي اش را اعالم ك�رد و تكليف 
ميزبان مش�خص ش�د ميزبان جدي�د متعهد 
مي ش�ود تم�ام قواني�ن مس�ابقات را رعايت 
كنن�د. از آنجا كه از 48 س�ال پي�ش تاكنون 
اس�تفاده از عروس�ك در المپيك باب ش�ده 
ميزبانان تالش كرده اند كه از نمادهاي زيستي 
و حيات وحش كش�ور خ�ود اس�تفاده كنند. 

شيوا نوروزي

عروسك هاي شانس
سال هاست كه همزمان با برگزاري بازي هاي المپيك ضمن 
اهداي مدال به ورزشكاران اول تا سوم عروسك هايي نيز به 
آنها داده مي شود. المپيك زمستاني 1968 اولين باري بود 
كه ميزبان از عروسك استفاده كرد. در آن دوره كه گرنوبل 
فرانسه ميزبان بود، فرانسوي ها عروسك شانسي به شكل 
يك اسكي باز را رونمايي كردند. از آن سال به بعد ميزبانان 
تالش كردند تا در طراحي اين نمادها از حيوانات بومي خود 
كه نشان دهنده زيستگاه محل برگزاري است بهره ببرند و 

آنها را به شكل و شمايل انساني نشان دهند. 

وينيسيوس معروف
مسئوالن برگزاري المپيك 2016 نيز وقت زيادي را صرف 
طراحي عروس��ك هاي وي��ژه ريو كردند. آنه��ا حتي براي 
نامگذاري عروس��ك هاي ريو از م��ردم نظرخواهي كرده و 
نظرسنجي بزرگي به راه انداختند تا در نهايت دو عروسك 
اين دوره »وينيسيوس« و »تام« نام گرفتند. در نظرسنجي 
برگزار ش��ده 323 هزار نفر از مردم برزيل شركت كردند و 
در مجموع پس از گذشت سه هفته 44 درصد از آنها به اين 
دو نام رأي دادند. مسئوالن برزيلي نام هايي چون »اوبا و ابا« 
و »تيبا تك و اس��كوئينديم« را نيز در نظرسنجي المپيك 
2016 قرار داده بودند كه در نهايت رأي الزم را به دس��ت 
نياوردند. از همان روزي كه برزيل به عنوان ميزبان المپيك 
2016 برگزيده ش��د معلوم بود كه اين دو نماد بيشترين 
رأي را به خود اختصاص مي دهند. وينيسيوس گربه ساني 
است زردرنگ كه به همراه برادرش تام كه موهايي پوشيده 
از برگ درخت��ان دارد در المپي��ك هواداران را س��رگرم 
مي كنند. مس��ئوليت پروژه توليد اين عروسك ها برعهده 

عروسك هاي المپيك 2016 از طبيعت و حيات وحش برزيل الهام گرفته شده اند

جذابيت هاي وينيسيوس براي توريست هاي ريو
كمپاني Birdo در سائوپائولو بود. مسئوالن 
برگزاري المپيك برزيل اعالم كردند كه اين 
نمادها در حقيقت بيانگر حيوانات و گياهان 
برزيل با الهام از فرهنگ پاپ، انيميش��ن و 
شخصيت هاي بازي هاي كامپيوتري هستند. 
وينيس��يوس اقليم و حيات وحش برزيل را 
نش��ان مي دهد و تام )عروسك پارالمپيك( 
نيز طبيعت سبز اين كشور را به تماشاگران 

عرضه مي كند. 

الهام از موسيقي
برزيلي ها عالقه زيادي به موسيقي دارند تا 
جايي كه مس��ئوالن اين كشور در المپيك 
2016 ني��ز به اين مس��ئله توج��ه زيادي 
نش��ان داده اند. نام هاي انتخاب شده براي 
عروس��ك هاي المپيك نيز ب��ه احترام دو 
موزيسين نامدار برزيل به نام  هاي »وينيسيو 
دو مورائس« و »تام جوبيم« انتخاب شده اند. 
اين دو خواننده جنبشي را به راه انداختند و 
در آن از زيبايي هاي شهر ريو خواندند. بت 
لوال، مدير اجرايي رقابت هاي المپيك 2016 
ريو انتخاب اين نمادها را نشان دهنده تنوع 
فرهنگي و تنوع كش��ورهاي شركت كننده 
خوانده اس��ت. اين نماد ها در واقع شادي و 
هيجان مورد نظر برزيلي ه��ا به هواداران را 
نش��ان مي دهد. ايجاد يك ارتباط عاطفي 
با مخاطبان و به ويژه ب��ا بچه ها كه در واقع 
س��فيران اين رويداد مهم هستند از جمله 
اهداف مس��ئوالن برگزاري المپيك براي 

انتخاب اين نمادها هس��تند. برزيل داراي 
تنوع نژادي و قومي بااليي اس��ت. به دليل 
تركيب نژادي مردم بومي ب��ا پرتغالي ها و 
ديگر نژادها، مردم اين كشور وارث فرهنگ، 
آداب و رسوم متنوعي هستند. از همين رو 
مردم برزيل به فرهنگ و س��نت هاي خود 
پايبند هستند و آنها در هر شرايطي پايبندي 

خود را به فرهنگشان نشان مي  دهند. 

اهداف اقتصادي
وينيس��يوس قرار اس��ت ب��راي برزيلي ها 
درآمدزا هم باشد. استفاده از اين عروسك 
جذابيت مس��ابقات را افزايش مي دهد. به 
همي��ن دليل اس��ت ك��ه برگزاركنندگان 
المپي��ك اميدوارند كه با وجود عروس��ك  
وينيس��يوس جوان ها به تماش��اي بازي ها 
جذب ش��ده و اقبال بيش��تري به المپيك 
نش��ان دهند. فروش تعداد باالي��ي از اين 
عروسك از ديگر اهداف  انتخاب وينيسيوس 
است. يك سال پيش بود كه مقامات برزيل 
براي درآمدزايي هرچه بيش��تر انيميشني 
را با حضور وينيس��يوس تولي��د و آن را در 
تلويزيون برزيل به نمايش درآوردند. عالوه 
بر اين انتخاب وينيس��يوس سبب شده تا 
طراحان برزيلي 12 هزار محصول المپيكي 
را با الهام از اين عروس��ك تولي��د و به بازار 
عرضه كنند. كس��ب درآم��د 398 ميليون 
دالري از فروش اين محصوالت المپيكي اوج 
آرزوهاي اقتصادي برزيل به شمار مي رود. 

لوگوي وينيسيوس و تام در اختيار كودكان
اين روزها كش��ور ميزبان قص��د دارد از طرق 
مختلف بخشي از هزينه هايي را كه در ريو انجام 
داده، جبران كند. س��اخت لوگ��وي نمادهاي 
انتخ��اب ش��ده از جمل��ه آنهاس��ت. لوگوي 
وينيسيوس و تام براي اولين بار در تاريخ طراحي 
شده اند، لوگويي كه از 197 قطعه تشكيل شده و 
كودكان باالي هفت سال به راحتي مي توانند از 
آن استفاده كنند. كودكان، عالقه مندان به لوگو 
به راحتي مي توانند به تام و وينيس��يوس را در 
مغازه هاي ريو 2016 و فرودگاه هاي ريودوژانيرو 
و سائوپائولو تهيه كنند و توريست ها نيز قطعاً از 

اين لوگوها سوغات به كشور خود مي برند. 

ميشا، معروف ترين نماد
در سال هاي اخير طراحان تمام سعي و تالش 
خود را ب��ه خرج داده اند تا به بهترين ش��كل 
ممكن حيوانات بومي كش��ور ميزب��ان را با 
فيگورهايي شبيه انسان به نمايش بگذارند. 
در جمع اين عروسك ها )مسكات ها( »ميشا« 
بيش از سايرين معروف شد. در المپيك 1980 
مسكو تصميم گرفتند خرس روسي را به همه 
دنيا معرفي كنند كه البته در اين كار نيز موفق 
بودند. اين خرس روس��ي به سرعت در همه 
جهان معروف و در مدتي كوتاه به شخصيتي 
جذاب در انيميش��ن هاي تلويزيوني تبديل 
شد. همچنين داستان ها، كتاب ها و شعرهاي 

زيادي درباره ميشا به چاپ رسيد.   

برزيل داراي تنوع 
نژادي و قومي بااليي 

است. به دليل تركيب 
نژادي مردم بومي 

با پرتغالي ها و ديگر 
نژادها، مردم اين كشور 
وارث فرهنگ، آداب و 

رسوم متنوعي هستند. 
از همين رو مردم برزيل 
به فرهنگ و سنت هاي 

خود پايبند هستند
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رؤياي المپيك
776 سال قبل از ميالد به وسيله افيتوس و با آرزوي برقراري صلح در 
محلي دشتي به نام المپيا برگزار شد. تنها مرداني كه آزاده زاده مي شدند 
و نه برده، مي توانستند در مسابقات المپيك شركت كنند و دختران 
مجرد در تاريخي ديگر در ستايش همسر زئوس به مسابقه مي پرداختند 
و بانوان متاهل نيز حق شركت نداشته و در صورت مخالفت بهاي آن را 
با جان خويش مي پرداختند. از 1896 هم المپيك به صورت نوين آغاز 
شد ورزشكاران جهان براي به دست آوردن اهداف سريع تر، قوي تر و 
باالتر بدون توجه به مليت، مذهب و  نژاد پيكار مي كنند و شعار كوبرتن 
را مبني بر در صفا زيستن، در صفا مبارزه كردن و به نيروي جسماني 
خود صدمه نزدن را س�رلوحه كار خود قرار مي دهند، هر چند به نظر 
مي رسد المپيك بر خالف اهداف اوليه اش از اهدافش سال هاست دور 

شده و سياست سايه سنگيني بر آن انداخته است.    

  پرونده
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قصه المپيك
اما داستان المپيك براي ورزش ايران از المپيك 1936 برلين 
شروع ش��د كه معروف به المپيك نازي ها بود. در آن سال 
تصور نكنيد كارواني تحت عنوان كاروان ورزش��ي ايران به 
اين المپيك اعزام شد، نه اين گونه نبود. در آن سال ها آدولف 
هيتلر در آلمان ظهور كرده بود و مي رفت كه با آتش افروزي 
در جهان نژاد ژرمن را برترين نژاد زمين معرفي كند. بابت 
همين بدون آنكه خبري از مسابقات ورودي المپيك كه در 
چند دهه اخير باب شده بود، باشد، از ورزشكاران كشورهاي 
مورد نظرش دعوت كرد با س��فر به برلين در المپيكي كه 
به المپيك نازي ها مشهور بود، شركت كنند. المپيكي كه 
ورزش��كاران ايراني هم جزو مدعوين بودن��د، اما هيچگاه 

كارواني از ايران با اين عنوان به آلمان اعزام نشد. 

يك سرود ملي الزم داريم
اما حكايت حضور ورزش��كاران ايران��ي در المپيك برلين 
شنيدني است. در آن سال ها حوالي دهه 1315 شمسي كه 
هنوز خبري از دانشگاه تهران نبود، محصالن ايراني براي 
تحصيالت عالي��ه در قالب كاروان هاي دانش��جويي راهي 

فرنگ )اروپا در گويش آن روزگار( مي شدند. 
دانشجوياني كه با نزديك ش��دن به زمان برگزاري المپيك 
1936 با اطالع از دعوت ورزشكاران ايراني به اين تورنمنت 
بين المللي خود را از فرانسه، انگلس��تان، اتريش و ايتاليا به 
سفارت ايران در برلين رساندند تا به همراه چند دانشجوي 
ورزش��كار آلماني كه در انتظار آنها بودن��د در قالب كاروان 
ورزشكاران ايران قدم به اين مسابقات بگذارند. كارواني 19 
نفره كه تنها درخواست آنها از مركز )تهران( ارسال يك صفحه 
گرامافون ضبط شده سرود ملي بود كه برايشان ارسال شد. 
ايران تا آن زمان چيزي به نام س��رود ملي نداشت. داستان 
ساخت س��رود ملي خود مجالي ديگر مي خواهد و ربطي به 
اين گزارش ندارد. با اين حال اولين سرود ملي ايران در زمان 
ناصرالدين شاه و به سفارش او توسط موسيقيدان فرانسوي 
كه در دارالفنون تدريس مي كرد، س��اخته شد كه به هنگام 

نگاهي به حضور 2 كاروان ورزشي ايران در المپيك برلين و لندن

پاي ورزش ايران چگونه به المپيك باز شد

سفر ش��اه قاجار به خارج از كشور يا ميزباني 
او از مهمانان خارجي با نام »س��رود پرچم« 
نواخته مي شد. سرودي كه در زمان حكومت 
پهل��وي اول تغيير و با س��فارش رضاخان به 
ملك الشعراي بهار، سعيد نفيسي و بديع الزمان 
فروزانفر و چند ش��اعر ديگر و همراهي چند 
موسيقيدان در قالبي سه تكه با عنوان »سالم 
پرچم و ايران ملي« ساخته و نواخته مي شد. 
با اين حال صفحه مورد نظر گرامافون براي 
دانشجويان ورزشكار حاضر در المپيك برلين 
ارسال و توسط آنها تحويل دست اندركاران 
برگزاري اين تورنمنت شد. سرودي كه تنها 
به عنوان نماد ايران در رژه افتتاحيه نواخته و 
بعد از آن تا پايان كار ديگر شنيده نشد تا معلوم 
شود دانشجويان دست خالي ماندند و مدالي 

نصيب ايران نشده است.

از كلوپ ورزشي تا ميدان المپيك و 
پرده نقره اي به بهانه شهرت

همان طور كه اشاره شد اولين كلوپ و نشريه 
منظم ايراني كه فق��ط اختصاص به ورزش و 
رويدادهاي ورزشي داش��ت، توسط مرحوم 
منوچهر مهران و همس��رش منير مهران با 
عنوان نيرووراس��تي به راه افت��اد كه اهداف 
آنها در دو واژه باشگاه و نشريه كه بايد رعايت 
مي ش��د، كاماًل واضح و گويا بود كه در كنار 
ورزش ب��ه اخالق و منش ه��اي پهلواني هم 
توجه داشتند. اين اهداف و شهرت كلوپ نيرو 
وراستي منوچهر مهران را به جاي رساند كه 
به عنوان نماينده حسين عال كه در سال هاي 
1315 تا 1320 گرفتار وزارت و رياست بانك 
ملي ب��ود در رأس تربيت بدني ق��رار گيرد؛ 
مهراني كه در ابتداي اين مقال به فعاليت هاي 
او براي حضور ورزشكاران ايراني در المپيك 

اشاره شد. با اين حال با شروع فعاليت باشگاه 
نيرو وراستي به تدريج كلوپ هاي ديگر ورزشي 
با نام آتش و پوالد هم در گوشه و كنار پايتخت 
به راه افتادند ك��ه جهان پهلوان تختي از اين 
دومي در حوالي خاني آباد بر تارك كش��تي 
ايران و جهان نشست. كشتي، بوكس، كشتي 
كج و وزنه  برداري كه با پرورش قهرمانان نامي 
در اين رشته ها هر كدام هواداران خاص خود 
را داشته و اين وزنه برداري بود كه اولين مدال 
المپيك را براي ورزش ايران در تاريخ برگزاري 
اين مسابقات به ارمغان آورد؛ ورزشكاراني كه 
هر كدام روي تش��ك زمخت كشتي، چهار 
گوشه رينگ بوكس و كشتي كج و زورآزمايي 
با پوالد س��رد تالش داش��تند نام خود را در 
ميادين ورزشي و بعدها كه به سينما راه يافتند 
بر سر زبان ها بيندازند )اكثر قهرمانان كشتي 

كج جذب سينماي آن روزگار مي شدند(.

مسافران لندن
المپيك در دو دوره گرفتار جنگ خانمانسوز 
بين الملل اول و دوم ش��ده و ب��ه اين بهانه 
برگزار نش��د. المپيك 1916 ب��ه ميزباني 
آلمان و 1940 به ميزبان��ي ژاپن كه هر دو 
كش��ور )آلمان و ژاپن( به هم��راه ايتاليا با 
عنوان قواي متحدين با دول شوروي، اياالت 
متحده امريكا و انگليس در قالب متفقين در 
جنگ بودند. به همين بهانه داس��تان اولين 
مدال المپيك ايران و حضور رسمي در اين 
مسابقات از المپيك 1948 لندن شروع شد 
كه انگليسي ها پس از ميزباني المپيك 1908 
ميالدي براي دومين بار در اين سال، ميزبان 
برگزاري اين رويداد بزرگ و جهاني شدند. 
المپيكي با حضور 4 هزار و 99 ورزش��كار و 
59 كشور كه جعفر سلماس��ي در ميان آن 

4هزار و 99 نفر تنها ورزشكاري بود كه براي 
ورزش ايران مدال گرفت و اولين برنز المپيك 
را به نام ورزش��كاران س��رزمين پارس ثبت 
كرد. تنها مسئله و دلخوري ديپلماتيك اين 
تورنمنت فاصله صندلي و قرار گرفتن پادشاه 
ايران بود كه محمدرضا پهلوي از اين فاصله 
نسبتاً  دور در مراسم افتتاحيه ناراحت شد و 
با دلخوري به ايران بازگشت. جالب اينجا بود 
كه داستان قرار گرفتن صندلي ها همچنان 
ادامه داش��ت و دس��ت اندركاران برگزاري 
مسابقات محل نشس��تن ملكه انگلستان و 
همراهانش را به هنگام برگزاري مس��ابقات 
دو ماراتن از لحاظ مسائل امنيتي چند متر 
اضافه و مقاب��ل ورودي كاخ باكينگهام قرار 
دادند و چند متر بر مسافت اين مسابقه اضافه 
ش��د كه در پايان دوباره به مس��افت اصلي 
برگشت و اين اتفاق ديگر تكرار نشد. جعفر 
سلماسي به عنوان اولين مدال آور ايراني نام 
خ��ود را در دومين حضور كاروان ورزش��ي 
ايران در المپيك كه همين المپيك 1948 
لندن اولين حضور رسمي )به غير از حضور 
نيمه رسمي دانشجويان ايراني در المپيك 
برلين( خوانده مي شود، ثبت كرد و بعد از او 
امامعلي حبيبي كشتي گير مازندراني كه به 
پلنگ مازندران هم شهره شد، اولين طالي 
المپيك را در المپي��ك 1964 توكيو به نام 

خود ثبت كرد.
بهترين نتايج كاروان هاي ورزشي ايران در 
تمام ادوار المپيك مربوط به المپيك 1956 
ملبورن استرالياست كه ورزشكاران ايراني با 
قرار گرفتن در رتب��ه چهاردهم به كار خود 
پايان دادند، اگ��ر چه در آخري��ن دوره در 
2012 لندن با كس��ب 12 نشان در جايگاه 

هفدهم قرار گرفتند.  

حكايت حضور 
ورزشكاران ايراني 

در المپيك برلين 
شنيدني است. در 
آن سال ها حوالي 

دهه 1315 شمسي 
كه هنوز خبري از 

دانشگاه تهران نبود، 
محصالن ايراني براي 

تحصيالت عاليه در 
قالب كاروان هاي 
دانشجويي راهي 

فرنگ )اروپا در گويش 
آن روزگار( مي شدند

با س�اخته شدن اس�تخر ورزش�گاه امجديه )شهيد 
شيرودي( كه اولين بخش اين ورزشگاه قبل از تكميل 
شدن زمين چمن و ديگر تأسيسات بود، اكثر بچه هاي 
پايتخت به خص�وص جوان هاي محله ناصر خس�رو، 
در خونگاه و پامنارگاه و بيگاه س�ري به آن مي زدند تا 
تني به آب بزنند. اس�تخري كه بعدها با سر و سامان 
گرفتن اداره آن و آمدن مربي ش�نا، مح�ل برگزاري 
مسابقاتي شد كه چند تا از ش�اگردان جوان صاحب 
ركورد شدند؛ جوان هايي كه منوچهر مهران، رئيس 
باش�گاه نيرو و راس�تي و نماينده حس�ين عال، وزير 
آن زم�ان )1315 – 1316 شمس�ي( دعوتش�ان كرد 
در قالب ورزش�كاران ايراني راهي المپيك شوند كه 
نپذيرفتند. با اين حال المپيك 1948 لندن با باشگاه 
نيرو وراستي و ديگر كلوپ و باشگاه هاي ورزشي فعال 
در پايتخت براي ورزش ايران ش�روع شد. باشگاهي 
در حوالي خيابان جمهوري و ميدان بهارستان كه در 
اكثر رشته ها از كشتي پهلواني و زورخانه اي تا كشتي 
جهاني، بوكس، وزنه برداري و هالتر زدن و بدنس�ازي 
فعال بود. دو س�الن بزرگ با سكوهايي براي نشستن 
تماشاگران و ورزش�كاران كه اكثر آنها را اعالن هاي 
نصب ش�ده در ورودي  باش�گاه به داخل مي كشاند. 
مرحوم منوچه�ر مهران و همس�رش »منير مهران« 
با راه اندازي اين باش�گاه و در پي آن روزنامه ورزشي 
»نيرو وراس�تي« نام خود را در مي�ان اهالي ورزش به 
عنوان اولين فعاالن ورزش ايران ثبت كردند  وكار به 
جايي رسيد كه منوچهر مهران با رسيدن به رياست 
تربيت بدني در پي اعزام كاروان هاي ورزشي ايران به 

مسابقات و تورنمنت هاي مختلف بود.  

ايرج باباحاجي
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المپيك از كجا آمد؟

 ريشه هاي 
اساطيري المپيك 

 در دستان
 پلوپس و هركول
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داستان ها، افسانه ها و اسطوره ها هميشه 
در انحصار ادبيات داستاني و رمان ها نيست. 
گاه ورزش هم در گذر از داالن تاريخ با كوله 
باري از اساطير و افسانه هاي مختلف همراه 
مي ش�ود. المپيك، رويداد بزرگ ورزشي 
دنيا نيز با داس�تان هاي اس�اطيري يونان 
باستان آميخته است. از داستان پلوپس و 
ازدواج پر ماجرايش با دختر شاه تا داستان 
هركول و تالشش براي تميز كردن اصطبلي 
كه 30 س�ال رنگ تميزي به خ�ود نديده 
بود. شايد كمتر كسي از اين داستان هاي 

اساطيري 3 هزار ساله با خبر باشد. 

المپيك و حقايق تاريخي
بازي هاي المپيك حدود س��ال 776 پيش از 
ميالد در ش��هر المپياي يونان برگزار مي شد. 
حتي تقويم يوناني هم بر پايه المپيك و يك 
فاصله چهار س��اله ميان هر دوره اين رويداد 
ورزشي بود. بازي ها در دره پوشيده از درخت 
المپيا در ش��هر اليس برگزار مي شد. يونانيان 
باستان در همان جا و در بيشه اي كه به زئوس، 
خداي بزرگ خدايان يونان باستان اختصاص 
داشت مجسمه هاي مختلف و معابد بسياري را 
بنا كردند. بزرگترين معبد شامل مجسمه اي از 
زئوس بود كه از عاج و طال ساخته شده بود. اين 
مجسمه را فيدياس مجسمه ساز بزرگ يونان 
باستان ساخته بود كه هم اكنون به عنوان يكي 

از عجايب هفتگانه بشر شناخته مي شود. 
مورخان و محققان معتقد هستند بازي هاي 
المپيك س��ال 776 پيش از ميالد نخستين 
دوره برگ��زاري بازي هاي المپيك باس��تاني 
يونان نبوده است اما از نظر آنها بازي هايي كه 
از سال 776 پيش از ميالد به بعد برگزار شد 
شكل انسجام يافته تري به خود گرفت. از آن 
س��ال به بعد اين رقابت ها به شكل فستيوال 
س��ازماندهي و در نتيجه تفاهم و توافق صلح 
ميان ش��هرهاي اليس و پيزا هر چهار س��ال 
يك بار برگزار شد. برخي محققان ريشه هاي 
المپيك يونان باستان را به پادشاه » ايفيتس« 
نس��بت مي دهند. » ايفيتس « ب��ه تبعيت از 
غيبگويان نيايشگاه شهر دلفي يونان دستور 
كاش��ت درختان زيتون را داد تا از شاخه هاي 
آنها براي قهرمان��ان بازي هاي المپيك يونان 

تاجهايي از برگ زيتون ساخته شود. 
هيپياساليسي كه سوفيستي )سوفيسم نحله اي 
فكري در يونان باستان بود ( يوناني بود ليستي 
از قهرمانان بازي هاي المپيك را در سال 400 
پيش از ميالد تهيه كرد. نگاهي به اين ليست 
نش��ان مي دهد كه تنها رقابت و بازي المپيك 
باستاني يونان ورزش دو 200 متر بوده است كه 
يوناني ها آن را » استاديوم« مي ناميدند. پس از 
آن كم كم ورزش هاي جديدي به المپيك اضافه 
شد. يكي از اين ورزش ها يك رقابت پنجگانه 
بود كه شامل دو، كشتي، پرش، پرتاب ديسك 
و پرتاب نيزه مي ش��د. كم كم بوكس و س��اير 

ورزش ها هم به المپيك افزوده شد. 
برندگان اين رقابت ها مفتخر به كس��ب تاجي 
از برگ هاي هم��ان درخت زيتون مقدس��ي 
مي شدند كه پشت معبد زئوس كاشته شده بود. 
طبق سنت، اين درخت را هركول ) هراكلس( 
كاش��ته بود كه بنيانگذار اين بازي ها شناخته 
مي شد. قهرمان ها سپس در اطراف بيشه رژه 
مي رفتند. مردم با بوق و كرنا و ش��عارهايي كه 
برگرفته از اشعار يك ش��اعر برجسته بود آنها 

را همراهي مي كردند. بازي ه��اي المپيك در 
يونان باس��تان بدون وقفه برگزار مي شد. اين 
بازي ها حتي در سال 480 پيش از ميالد و در 
دوراني كه يونان غرق در جنگ با ايران باستان 
بود برگزار و با نبرد ترموپيل همزمان شد. اگرچه 
برگزاري اين بازي ها هيچگاه به حالت تعليق در 
نيامد اما در سال 364 پيش از ميالد اين رويداد 
ورزشي تحت عنوان المپيك برگزار نشد، چراكه 
اركاديايي ها ) ساكنان بخش باستاني در يونان( 
محل برگزاري بازي ها را تس��خير كرده و اين 

رويداد را از نو سازماندهي كرده بودند. 
فيلي��پ مقدوني و پس��رش اس��كندر بعد از 
نبرد خايرونيا در س��ال 338 پي��ش از ميالد 
كنترل شماري از شهرهاي يونان را در دست 
گرفتند. آنها يك بناي يادب��ود خانوادگي به 
نام » فيليپي��وم« را بنا كردن��د و در طول هر 
دوره از برگزاري بازي هاي المپيك جلس��ات 
و مالقات ه��اي سياس��ي را در المپيا تدارك 
مي ديدند. در سال 146 پيش از ميالد رومي ها 
كنت��رل يونان باس��تان و در نتيج��ه كنترل 

بازي هاي المپيك را در دست گرفتند. 
بازي هاي المپيك از س��ال 776 تا 393 پيش 
از ميالد هر چهار س��ال يك بار برگزار مي شد. 
از س��ال 393 به بعد اما بازي هاي المپيك به 
دستور تئودوسيوس تعطيل ش��د، چراكه در 
آن دوران مس��يحيت تبديل به دين رس��مي 
امپراطوري روم ش��ده و بازي هاي المپيك به 
عنوان جشنواره اي كفرآميز و مغاير با اخالقيات 
مسيحيت تلقي مي شد. به همين خاطر در سال 
393 دوران مسيحيت، امپراطور تئودوسيوس 
برگزاري المپيك را ممنوع كرده و بدين ترتيب 
به سنتي هزار ساله پايان داد. اين وقفه طوالني 
مدت تا سال 1896 بيش��تر دوام نياورد. از آن 
س��ال به بعد بازي هاي المپيك نوين آغاز و به 
فراموشي 1502 ساله بازي هاي المپيك پايان 
داده ش��د. باني احياي دوباره المپيك كس��ي 
نبود جز بارون پير دو كوبرتن فرانس��وي. او در 
اواخر ق��رن 19 ميالدي كمپي��ن موفقي را با 
هدف احياي اين بازي ها برگ��زار كرد و به اين 
ترتيب اولين دوره بازي هاي تابستانه به شكلي 
مدرن در روز يك شنبه 24 مارس سال 1896 
ميالدي در شهر آتن يونان برگزار شد.  اينكه چرا 
يونانيان باستان برگزاري رقابت هاي ورزشي با 
اين وسعت را پايه گذاري كردند بسياري ممكن 
است از علل و ريشه هاي اسطوره اي آن بي خبر 
باشند اما افس��انه هاي مختلفي وجود دارد كه 
داليل آغاز بازي هاي المپيك را شرح مي دهد. 
يك داستان اساطيري ريشه المپيك را شرط 

ازدواج يك پادشاه يوناني مي داند. 

داستان هاي اساطيري و المپيك
در يونان باستان داستان هاي اساطيري بسياري 
آغاز بازي هاي المپيك را حكايت مي كنند كه 
رايج ترين آنها داس��تان پلوپس قهرمان يوناني 
اس��ت. نام اس��تان پلپونز )جزيره پلوپس( نيز 
برگرفته از نام او اس��ت. پلوپس ش��اهزاده اي از 
ليديا در آس��ياي صغي��ر بود كه دل به عش��ق 
هيپوداميا دختر اوينومائوس ش��اه پيزا سپرده 
بود. اوينومائوس اما خواستگاران دخترش را به 
نبردي سخت در ميدان رقابت ارابه راني دعوت 
كرد به اين ترتيب كه پيروز اين نبرد مي توانست 
با دختر شاه ازدواج كند و اما در صورت شكست 
سرش از تنش جدا شده و با آن قصر اوينومائوس 
تزئين مي ش��د. پلوپس به كم��ك ميرتيلوس 
ارابه ران مخصوص شاه نقشه اي را طراحي كرد تا 
بتواند اوينومائوس را در نبرد ارابه ها شكست دهد. 
پلوپس و ميرتيلوس به شكلي مخفيانه محورهايي 
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نه به خاطر منافع مادي.  ورزش و ورزشكاري 
نزد يونانيان باستان از اهميت بسياري برخوردار 
بود. آنچه بي��ش از هر چيز به پس��ران جوان 
آموزش داده مي شد ورزش، موسيقي و در كنار 

آن رشته هايي چون فلسفه بود. 

جنبه هاي مذهبي بازي هاي المپيك
در يونان باستان بازي هاي المپيك به شكلي 
ويژه با پرستش خدايان و قهرمانان اساطيري 
ارتباط داشت. بازي ها اغلب مراسمي مذهبي 
در بزرگداش��ت قهرمانان درگذشته بودند. 
بازي ه��ا همچنين در قالب جش��نواره هاي 
باروري و حاصلخيزي نيز برگزار مي ش��دند. 
بازي هايي كه در المپيا برگزار مي شد هم با 
مراسم تشييع اوينومائوس و داستان پلوپس 
در ارتباط بود و هم به نوعي جشنواره اي در 
راستاي اداي دين به خدايان و الهه هاي يونان 
باستان محسوب مي شد. در واقع بازي هاي 
المپيك زماني ب��راي اداي دي��ن به زئوس 
برگزار مي شدند اما در نهايت كم كم اين وجهه 

مذهبي خود را از دست دادند. 

جهاني سازي بازي هاي المپيك
بازي هايي كه در المپياي يونان برگزار مي شد 
از همان ابتدا در مستحكم س��ازي پيوند ميان 
يوناني ها و تقويت وحدت ملي آنها نقش مؤثري 
داشت. در طول دوره هلني يوناني هايي كه در 
جوامع خارج از يونان همچون س��وريه، آسيا 
يا مصر به دني��ا آمده بودند س��خت به حفظ 
فرهنگ يوناني پايبند بودند. آنها به اين منظور 
امكانات ورزشي را در محيط زندگي خود فراهم 
كرده و س��نت هاي ورزش��ي خود را در همان 
محل زندگي شان ادامه دادند و حتي اقدام به 
برگزاري رقابت هاي مشابه كردند كه گاه حتي 
ش��ركت كنندگان آن براي رقابت هاي بيشتر 
راهي المپيا يونان مي شدند. در قرن دوم پس 
از ميالد به همه كس��اني كه در حيطه قلمرو 
روم باس��تان زندگي مي كردند عنوان و امتياز 
شهروندي روم اعطا مي ش��د. بعد از آن بود كه 
المپيك يونان شاهد حضور ش��مار زيادي از 
ورزشكاران خارجي بود. به اين ترتيب المپيك 
يونان كم كم وجهه اي بين المللي پيدا كرد. حاال 
بعد از 16 قرن بازي هاي المپيك همچنان شاهد 

سيل عظيم ورزشكاران از سرتاسر دنياست. 

بازي هاي المپيك مدرن
امروزه تقريبا همه كش��ورها تيم ورزشكاران 
خود را براي رقابت در قالب رشته هاي مختلف 
به المپيك مي فرس��تند. ه��دف از برگزاري 
المپيك در عصر مدرن امروز ترويج دوستي 
ميان ملت ه��ا و نيز حفظ و پ��رورش آرمان و 
ش��عار معروف » عقل س��الم در بدن سالم « 
است. بازي هاي مدرن المپيك به آن دسته از 
رقابت هاي ورزشي اطالق مي شود كه تقريباً به 
مدت 12 قرن در يونان برگزار شد. برگزاري اين 
ورزش ها در سال 394 پس از ميالد ممنوع و اما 
دوباره برقرار شد و سپس اين رقابت ها در سال 
1896 ميالدي داراي وجهه اي بين المللي شد. 
در سال 1924 ميالدي بازي هاي زمستاني نيز 
به بازي هاي المپيك افزوده شد. در سال هاي 
1916، 1940 و 1944 ميالدي وقايع اسفناك 
جهاني جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم 
منجر به لغو برگزاري بازي هاي المپيك شد 
اما برگزاري اين بازي ها مجدداً از سال 1948 
ميالدي از سر گرفته شده و اين بازي ها از آن 
زمان تاكنون هر چهار سال يك بار و بدون وقفه 

برگزار شده است.   

از جنس موم را جايگزين محورهاي برنزي ارابه 
شاه كردند. وقتي اوينومائوس با ارابه اش از كنار 
پلوپس عبور مي كرد موم آب شد و شاه از ارابه اش 
به زمين پرت و كشته شد. پلوپس با هيپوداميا 
ازدواج و براي بزرگداشت اين پيروزي بازي هاي 
المپيك را پايه گذاري كرد. نسخه ديگري از اين 
داستان اساطيري نيز وجود دارد كه بازي هاي 
المپيك را رويدادي در بزرگداش��ت و مراس��م 

تشييع اوينومائوس مي داند. 

افسانه هركول
افس��انه ديگر درباره منش��أ المپي��ك از دل 
اشعار»پيندار« شاعر و سخنور برجسته يونان 
باستان بيرون مي آيد. او در اش��عارش درباره 
پنجمين شاهكار هركول قهرمان اسطوره اي 
يونان باستان سروده است. بر اساس نوشته هاي 
او آوگياس شاه اليس اصطبلي بزرگ با 3 هزار 
گاو داشت كه 30 سال تميز نشده بود. هركول 
كم كم خود را به ش��اه نزديك مي كند و از قول 
مي گيرد كه در صورت تميز كردن اين اصطبل 
حدود يك دهم گاوهاي شاه را به عنوان دستمزد 
دريافت كند. هركول به عنوان پنجمين شاهكار 
خود طي يك روز ب��ا منحرف ك��ردن آب دو 

رودخانه كالدئوس و آلفيئوس به سوي اصطبل 
بزرگ شاه آن را شست وشو داده و تميز مي كند. 
با اين حال آوگياس به قولش عمل نكرده و در 
نتيجه هركول با او وارد جنگ مي شود. هركول 
با پيروزي در اين جنگ كنترل ش��هر اليس را 
در دس��ت مي گيرد و به افتخار پدرش زئوس 
بازي هاي المپي��ك را برگ��زار مي كند. گفته 
مي ش��ود كه هركول خود به مردان حاضر در 
المپيك فن كشتي يا اندازه گيري طول و عرض 

زمين مسابقه را آموزش مي داده است. 

اهميت المپيك در يونان باستان
يونانيان باستان بي نهايت رقابتي و اهل ورزش 
بودند. مفهوم » رقابت « و » مسابقه « نزد آنها 
داراي اهميتي ويژه بود. آنها دوس��ت داشتند 
هميشه و در همه چيز بهترين باشند. تمام وجوه 
زندگي شان به خصوص ورزش حول محور اين 
مفاهيم مي چرخيد. بنابراين پيروزي در المپيك 
يكي از بزرگ ترين افتخارات هر يوناني محسوب 
مي شد و اينكه جايزه برنده بازي هاي المپيك 
يونان باستان تنها يك تاج از برگ زيتون بوده 
به خوبي مؤيد اين نكته است. ورزشكاران يونان 
باستان به خاطر كسب افتخار رقابت مي كردند 

النازخمامي زاده

در يونان باستان پلوپس قهرمان يوناني است. نام استان پلپونز )جزيره 
پلوپس( نيز برگرفته از نام او است. پلوپس شاهزاده اي از ليديا در 

آسياي صغير بود كه دل به عشق هيپوداميا دختر اوينومائوس شاه پيزا 
سپرده بود. اوينومائوس اما خواستگاران دخترش را به نبردي سخت 

در ميدان رقابت ارابه راني دعوت كرد به اين ترتيب كه پيروز اين نبرد 
مي توانست با دختر شاه ازدواج كند و اما در صورت شكست سرش از 

تنش جدا شده و با آن قصر اوينومائوس تزئين مي شد
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ناديا كومانچي مشهور 9 س��ال پس از قبضه 
كردن ژيمناس��تيك المپيك ه��ا از روماني 
گريخت تا از پوسيده بودن نظام كمونيستي 
بگويد اما ماندگارترين كارهاي تاريخ المپيك ها 
از سياهپوستان سرزده است. از جسي اوونس 
كه هيتلر را سر جايش نشاند تا تامي اسميت 
كه روي سكوي افتخار المپيك از ظلم دولت 

پرتزوير امريكا به سياهان سخن گفت. 
يكي از اولين اصولي كه در منش��ور المپيك 
نقش بس��ت، پرهيز از سياس��ت و تأكيد بر 
ورزش گرايي و ارج ش��مردن عدل و انصاف و 

عمده تلقي شدن آماتوريسم بود. 
بارون پي ي��ر دوكوبرت��ن طراح فرانس��وي 
المپيك  هاي مدرن و مردي كه س��ال ها پس 
از توقف و تعطيلي المپيك  هاي كهن طراحي 
المپيك  ه��اي نوين را بر عه��ده گرفت و اين 
بازي ها را از اواخر قرن نوزدهم در يونان از نو 
راه اندازي كرد، هميشه تأكيد مي كرد ورزش 
اوج باروري اش را زماني كسب مي كند كه اوالً 
از پول گرايي و حرفه اي گري  مالي پرهيز جويد 
و ثانياً از سياست تأسي نكند و مسابقات ويژه 
ورزشكاران و بازتاب توان آنها باشد و سياست 
در اين ام��ور دخالت نكن��د و در هيچ يك از 

پايه  هاي المپيك به كار گرفته نشود. 
دوكوبرتن البته مي دانست هر چه زمان بيشتر 
به پيش برود، ادامه اجراي اين اصول سخت تر 
خواهد ش��د و اينجا و آنجا تخلف هايي شكل 
خواهد گرفت. آنچه او نمي دانست اين بود كه 
ورزش چنان سياسي و چنان اقتصادي خواهد 
شد كه اين امور بر پايه ها و بنيادهاي المپيك 
تبديل خواهد شد و شرايط به شكلي در مي آيد 
كه از ابتداي دهه 1990 به بعد اجراي المپيكي 
بدون ذخاير عظيم مالي و پشتوانه  هاي سياسي 
غيرممكن خواهد شد. اما دوكوبرتن درگذشت 
و در نتيجه نديد كه چطور دولت  هاي مختلف 
شروع به انواع بهره گيري  هاي ناجوانمردانه از 
المپيك ها كردند و كمپاني ها و ش��ركت  هاي 
مختل��ف اقتصادي ب��ا هدف س��ودجويي از 
دنياي جانبخش ورزش دست به هر حركت 
مالي درست و نادرس��تي زدند. محصول اين 
رويكردها در فاصله چند روز تا شروع المپيك 
جديد در ريودو ژانيرو با تمامي وسعت و با همه 
زشتي  هاي بزك كرده آن پيش روي ماست و 
آن المپيكي است كه نه آماتوري است و نه فاقد 
وابستگي  هاي آشكار و نهان به عناصر پرنفوذ 
سياسي و معجوني بي هويت است كه بسياري 
از آزادگان فعلي جهان نمي پسندند و همين 
طور روح دوكوبرتن و ساير مرداني كه پايه  هاي 
المپيك نوي��ن را نهادند و س��پس بيرون كار 
نشستند تا ويراني آن را به چشم ببينند و صرفاً 

افسوس بخورند. 

نقش اول 
در همه حال و از هر منظري به المپيك ها نگاه 
كنيم، سياهپوستان نقش بسيار مهمي در آن 
داشته اند. ش��روع حركت اساسي آنها دراين 
زمينه در المپيك 1936 در ش��هر برلين بود. 
آدولف هيتلر رهبر ديوانه وقت آلمان و سركرده 
حزب جنايت��كار نازي پس از س��ال ها تبليغ 
بي پش��توانه پيرامون برتري نژادش بر ساير 
تبارها در دل المپيك خانگي با سياهپوستي 
مواجه شد كه مي توانست تمامي فرضيه  هاي 
وي را در يك چش��م بر هم زدن ب��ر باد دهد. 
آن سياهپوست بالنسبه جوان جسي اوونس 
بود. اگر قرار ب��ود حرف  هاي هيتلر درس��ت 

از آب درآي��د، دو و ميدان��ي كاران ژرمن بايد 
دست اوونس را از هر مدالي در چهار ماده اي 
كه در آنها شركت جس��ت، كوتاه مي كردند و 
وي را شكست خورده و س��رخورده به كشور 

زادگاهش – امريكا – بازپس مي فرستادند. 
قضيه بر عكس ش��د و اوون��س در هر چهار 
ماده اي كه برگزيده بود مدال طال گرفت و آن 
مواد »دو« هاي 100 و200متر، »دو« 400 
متر امدادي و پرش طول بودند. همه ناظران و 
حتي خود ژرمن ها به چشم ديدند كه چطور 
هيتلر خون دل خورد ت��ا صحنه باخت  هاي 
مكرر مردان كشورش را برابر اوونس ببيند و 
به سبب اجبار دم نزد. اوونس مثل يك اسب 
راهوار مسابقه اي و يك موجود بسيار چاالك 
پيست  هاي برلين را قبضه كرد و مدال هايي را 
كه هيتلر بر پايه اس��تدال ل  هاي چوبين خود 
متعلق به ژرمن ها دانس��ته بود به تاراج برد و 
اين درس تاريخي براي همه زورمداران بود، 
اال خود هيتل��ر كه در پاي��ان نافرجام جنگ 
جهاني دوم وقتي فهميد نيروهاي متفقين او 
و متحدانش را شكست داده و وي را محاصره 
كرده اند و وي را محاكمه و به سزاي اعمالش 
خواهند رساند، از ترس آنها خودش را سر به 

نيست كرد. 

لوييس كار اوونس را تكرار كرد اما ...
جنگ  نژادي هيتل��ر و اوونس هم��ان پايان 
محتومي را داش��ت كه همگان مي دانستند 
و پيش بين��ي مي كردن��د ولي آواي رس��اي 
سياهان به همين حد ختم نشد و هر از چند 
گاه به داليلي از نو س��ر برمي آورد و در قامت 
و حركات يك سياهپوس��ت ديگر جلوه گري 
مي كرد. كاري را كه اوونس در س��ال 1936 
انجام داد و وصف عظم��ت آن به رغم تمامي 
توضيحات فوق همچنان س��خت اس��ت. در 
سال 1984 يعني 48 س��ال بعد از المپيك 

برلين در المپيك لس آنجلس كارل لوييس 
هم تكرار كرد و وي نيز در همان چهار ماده اي 
كه اوونس در آنها طال گرفته بود، بر س��كوي 
نخست ايس��تاد اما او بحث سياسي يا نژادي 
با هيچ كس نداش��ت ول��ي در اين حدفاصل 
يك به پاخي��زي سياس��ي – اجتماعي ديگر 
در صحنه المپيك ها روي داده بود كه قريب 
به 50 سال بعد هنوز نقل محافل است. تامي 
اسميت كه چند س��ال پيش درگذشت، در 
المپي��ك 1968در مكزيكوس��يتي بع��د از 
پيروزي اش در دو 200 متر مردان و ايستادن 
بر س��كوي نخست براي نش��ان دادن مظالم 
سال  هاي طوالني به سياهان يعني هم نژادان 
خود مشتش را گره كرد و به سمت باال گرفت و 
در اين راه جان كارلوس ديگر دونده امريكايي 
نيز كه در اين م��اده به مدال برنز رس��يد، با 
او همپا ش��د و وي نيز مش��تش را گره كرد و 
آنها يكي از به ي��اد ماندني ترين صحنه  هاي 

  ً المپيك ها را خلق كردند. تامي اسميت بعدا
در مصاحبه هايش گفت آن حركت براي اعالم 
همسويي با نهضت »مارتين لوتركينگ ترور 
شده« و همراهان وي و كشاندن نظر مردم به 
س��مت حوادث اجتماعي داخل امريكا بود و 
مي خواست بگويد دولت پر تزوير اين كشور تا 
آنجا كه به مدال  هاي قهرمانان رنگين پوست 
احتياج دارد، از آنها سوء استفاده مي كند اما به 
محض تمام شدن عمر مفيد آنان، از خيرشان 
مي گذرد و آنها را در تنگدس��تي و در فضاي 
عدم توجه و اعتماد رها مي كند. دولت رياكار 
امريكا كه در آن زمان آماده رياست جمهوري 
پر از حيله و فس��اد ريچارد نيكسون مي شد، 
كوشيد آن واقعه خاص را در ساير رويدادهاي 
المپيك گم كند اما نتوانست و در سال 2016 
و در كمترين فاصل��ه تا آغ��از المپيكي تازه 
اس��م و حركت و طالي تامي اسميت و جان 
كارلوس از ماندگارترين رويدادهاي كل تاريخ 
المپيك ها به حساب مي آيد و با اينكه اسميت 
فعاًل فعاليت خاصي نمي كند و حاشيه نشين 
است اما حتي اين مس��ئله نيز بر غربت وي و 

تأثيرگذاري كار او افزوده است. 

تبعات فرار كومانچي از روماني 
اينكه سياهان در ازاي تاريخ المپيك ها چقدر در 
بر چيدن ظلم و تبعيض از صحنه اين رقابت ها 
در ساير كارها و دستاوردهايشان موفق بوده اند، 
مورد بحث و ترديد قرار دارد اما ش��كي نيست 
كه تك صداهاي معترض سفيدها هرگز با آنها 
برابري نكرده است. از رده دوم مي توان به حضور 
ناديا كومانچي ژيمناست افسانه اي رومانيايي 
در المپيك  هاي 1976 و 1980 اشاره كرد كه 
به كسب مجموعاً پنج طال، يك نقره و يك برنز 
منتهي شد و وي به نخستين ژيمناست تاريخ 
المپيك ها تبديل شد كه به نمره كامل 10 در 
اين ورزش دست يافته اس��ت و او اين كار را نه 
يك بار بلك��ه هفت مرتبه ط��ي 12 بار اجراي 
برنامه هايش در مونترال كانادا محل برگزاري 

المپيك 1976 انجام داد. 
كومانچي 9 س��ال بع��د از المپي��ك 1980 
مسكو از بخارست گريخت و به غرب رفت تا 
بگويد نظام كمونيستي هم پوسيده و نيازمند 
بازبيني اس��ت و فقط چند ماه بعد از فرار او 
نيكالي چائوشسكو رهبر كمونيستي روماني 
در يك به پاخيزي مردمي كش��ته و به واقع 
اعدام انقالبي ش��د و رژيم  هاي كمونيس��تي 
در ساير كشورهاي اروپاي شرقي يكي يكي 
فرو ريختن��د. غربي ها س��ال ها كوش��يدند 
سيستم  هاي بسيار موفق ورزشي كشورهاي 
بلوك شرقي و به ويژه آلمان شرقي را محصول 
دوپينگ   هاي گسترده توصيف و آنها را مشتي 
متقلب توصيف كنند و حتي امواج تبليغاتي 
اخير عليه دو و ميدان��ي كاران و وزنه برداران 
روسي كه پاي اكثرشان را از المپيك 2016 
ريو دور نگه مي دارد، محص��ول اين رويكرد 
سرشار از فساد بوده، اما گذشت زمان نشان 
داد اتحاد آزادگان جهان علي��ه حكومت زر 
و زور در امري��كا و ش��ركاي آن محكم ت��ر از 
پرونده سازي  هاي امريكا عليه سايرين است و 
افشاگري  هاي ادوارد اسنودن و ويكي ليكس 
در س��ال  هاي اخير هر چند در درجه اول در 
عرصه  هاي ورزشي نبوده اما از آن هم به كلي 
بي بهره نيست و نشانگر فس��اد امريكايي ها 
و شركايش��ان با تمامي وسعت آن است. اين 
فسادي است كه المپيك ها را همواره تهديد 
كرده و فقط كارهاي تاريخي جسي اوونس و 
تامي اسميت و نظاير آنها المپيك را كمي تا 

قسمتي محفوظ نگه داشته است.  

وصال روحاني

   دخالت سياست در المپيك بارها سوژه كاريكاتوريست ها شده است

   توصيه آدولف هيتلر به ورزشكاران آلمان در المپيك 1936

تامي اسميت كه چند سال 
پيش درگذشت، در المپيك 

1968در مكزيكوسيتي بعد از 
پيروزي اش در دو 200 متر مردان 

و ايستادن بر سكوي نخست 
براي نشان دادن مظالم سال  هاي 

طوالني به سياهان يعني 
هم نژادان خود مشتش را گره 
كرد و به سمت باال گرفت و در 

اين راه جان كارلوس ديگر دونده 
امريكايي نيز كه در اين ماده به 
مدال برنز رسيد، با او همپا شد

 سپتامبر سياه 
در مونيخ

المپيك 1972 مونيخ را هم مي توان در 
زمره المپيك هاي سياس��ي قرار داد. در 
س��ال 1972 ميالدي اعضاي يك گروه 
فلس��طيني كه خود را گروه س��پتامبر 
سياه مي ناميدند 11 ورزشكار اسرائيلي 
را در محل برگزاري بازي هاي المپيك به 
گروگان گرفتند. يك سازمان فلسطيني 
موسوم به سپتامبر س��ياه كه اعضاي آن 
خ��ود را طرفدار گ��روه فتح ب��ه رهبري 
ياسر عرفات معرفي مي كردند در جريان 
بازي هاي المپيك سال 1972 در مونيخ، 
بزرگ ترين عمليات خ��ود را طرح ريزي 
و اجرا كردن��د. در جريان اي��ن عمليات 
اعضاي اين گروه با حمله شبانه به خوابگاه 
دهكده المپيك مونيخ، ورزشكاران تيم 
ملي اسرائيل را به گروگان گرفتند. اندكي 
پس از آغاز حمله، س��پتامبر سياه اعالم 
كرد خواهان آزادي 234 زنداني خود از 
زندان هاي اسرائيل است؛ همچنين آنها 
از دولت آلمان نيز خواستند بنيانگذاران 
ارتش س��رخ آلمان را از حبس آزاد كند. 
در حالي كه دولت آلم��ان در چند نوبت 
مذاكره با گروگانگيران س��عي در فيصله 
ماجرا داش��ت در نهايت 36 ساعت پس 
از آغ��از گروگانگيري موافق��ت كرد كه 
بالگردي در اختيار گروگانگيرها بگذارد 
تا بدون خونريزي از آلمان خارج ش��وند. 
گروگانگيرها پذيرفتند و با گروگان ها به 
فرودگاه منتقل شدند؛ گفتني است قباًل 
و در جريان گروگانگيري در محل اقامت 
ورزشكاران اسرائيلي، دو تن از گروگان ها 
كشته شده بودند. طبق گزارش رسانه هاي 
وقت اما پليس آلمان در فرودگاه عمليات 
نجات گروگان ها را آغاز ك��رد. مأموران 
امنيتي پيش از پرواز بالگردها به س��وي 
گروگانگيرها شليك كردند كه آنها نيز در 
مقابل بالگرد حامل 9 گروگان را منفجر 
كردند؛ در اين انفجار هم��ه گروگان ها 
كشته شدند. در ادامه ميان گروگانگيران 
و پليس آلمان زد و خورد صورت گرفت 
كه يك پليس و چهار فلسطيني كشته 
و چهار فلسطيني ديگر دستگير شدند. 
چند هفته پس از اي��ن عمليات اعضاي 
دستگير شده س��پتامبر سياه در جريان 
ربوده ش��دن هواپيماي خطوط هوايي 
لوفت هانزا توس��ط ديگر فلس��طيني ها 
آزاد و به ليبي فرس��تاده شدند. اسرائيل 
اما چندي بعد با مأمور ك��ردن تيمي از 
بهترين كماندوهاي موس��اد دس��ت به 
تالفي زد و شماري از كساني را كه به هر 
شكل با اين عمليات در ارتباط بودند ترور 
كرد. محمد عوده يك��ي از گروگانگيران 
فلس��طيني س��ال ها پس از اين رويداد 
در مصاحب��ه اي گفته بود ه��دف آنها از 
گروگانگيري كشتن ورزشكاران اسرائيلي 
نبوده و تنها مي خواستند توجه جهانيان 
را به مسئله فلسطين جلب كنند. عوده 
متولد بيت المقدس بود و نقش كليدي 
او در طراح��ي گروگانگي��ري موني��خ 
نخستين بار در س��ال 1999 ميالدي و 
زماني فاش شد كه او كتاب خاطراتش را 
با نام فلسطين، از بيت المقدس تا مونيخ 

منتشر كرد.   

79



سياست

س��فر نكردن ب��ه مس��كو و دوري جس��تن 
از لس آنجلس ظاه��راً اي��ران را از صحنه دو 
المپيك پياپي خارج س��اخت، اما عماًل بر راه 
مستقل كشورمان در همه ش��ئون از جمله 

ورزش پافشاري كرد.
دو دوره متوالي بازي هاي المپيك تابستاني طي 
دهه 1980 از سوي ايران تحريم سياسي شد 
و اين به درستي و بسيار بجا هم انجام پذيرفت. 
ابتدا المپي��ك 1980 كه توس��ط روس ها در 
مسكو برگزار ش��د، به س��بب تهاجم نظامي 
س��ال 1979 روسيه به افغانس��تان كه دولت 
كمونيستي ببرك كارمل در آن پايگاهي نداشت 
و ادامه حيات آن مستلزم دخالت نظامي روسيه 
بود، از سوي دولت و جامعه ورزش ايران تحريم 
و بحث شركت در آن منتفي شد. حمله روس ها 
به مردم مسلمان افغانس��تان كه در آن زمان 
هنوز دچار بالي طالبان و امثال آن نشده بودند، 
اقدام ناجوانمردانه اي بود كه اكثر كش��ورهاي 
مس��لمان آن را محكوم كردند و محكم ترين 
برخورد را با آن دولت ايران داشت كه تصميم 
گرفت در حمايت از مردم مسلمان افغانستان 
كه كشورشان توسط كمونيست ها و وابستگان 
داخلي آنها تسخير شده بود، اصالً به مسكو نرود 
و از خير شركت دادن ورزشكاران خود در اين 

آوردگاه بگذرد.
المپيك 1980 مسكو البته به همان دليل از 
س��وي برخي دولت هاي غربي مدعي صلح و 
تمدن نيز تحريم شد، اما آن ماجرا سبب شد 
برخي فترت هاي ناخواسته و دوري هاي مشهور 
از المپيك ها براي ورزش ما و به خصوص براي 
برخي رشته هاي آن نيز شكل بگيرد و سرآمد 
آن رشته ها فوتبال بود. رش��ته اي كه از قضا 
مجوز شركت در المپيك مسكو را با حضوري 

موفقيت آميز در مسابقات انتخابي المپيك در 
سنگاپور با هدايت حسن حبيبي كسب كرده 
بود، اما به دليلي كه برشمرديم و به اين سبب 
كه كابل توسط سربازان روسي حامي ببرك 
كارمل تسخير شد، آن تيم به مسكو  نرفت و 

در المپيك 1980 غيبت كرد.
بنابراين تصور رايج درباره اينكه غيبت ما در 

فوتبال المپيك ها از 1976 به بعد شروع شده 
و به تبع آن عمرش اينك به 40 سال مي رسد 
در عين درس��ت بودن غلط اس��ت، زيرا اگر 
در س��ال 1980 ماجراي دخالت روسيه در 
مسائل حكومتي افغانس��تان پيش نمي آمد، 
فوتبال ايران در آوردگاه مسكو حضور يافته 
و بخت آزمايي كرده بود و طول مدت غيبت 
ما در مسابقات فوتبال المپيك ها به 36 سال 
مي رسيد )كه واقعاً نيز چنين است( و نه 40 
سالي كه در افواه گفته و ش��نيده مي شود و 
قانوناً غلط است، اما به سبب دوري جستن ما 
از المپيكي كه 36 سال پيش در مسكو شكل 

گرفت، ناقض آنچه روي داد، نيست!
در آن س��ال كه برخ��الف امروز ش��ركت در 
بسياري از رش��ته ها منوط به كسب سهميه و 
رسيدن به آمار مقرر نمي شد، ايران در حدود 
10 رشته خيال شركت در المپيك را داشت و 
اگر ورزش هاي انتخابي ما بيشتر از آن نمي شد، 
بدين سبب بود كه يك س��ال بعد از پيروزي 
انقالب شكوهمند اسالمي رسيدگي به بسياري 
از شئون ديگر كشور الزامي تر از ورزش برشمرده 
مي ش��د و الزم بود كه ابتدا مسائل مديريتي و 
نكات كامل تر ترس��يم و تعيين شود و سپس 
به سراغ ورزش بروند و زماني كه نوبت ورزش 
رسيد، ديگر براي ترسيم يك المپيك موفق تر و 
طراحي حضوري پرتعدادتر در آن دير شده بود 
و در هر حال حركت  نسنجيده دولت وقت اتحاد 
جماهير شوروي در هجوم به كابل همان حضور 

نه چندان پرتعداد را هم منتفي ساخت.

تبعات برخوردهاي منفي دولت ريگان
المپيك 1984 البته ش��رايطي متفاوت و در 
عين حال مشابه داشت. مخالفت خواني هاي 
دولت امريكا با انقالب ايران كه پس از پيروزي 
انقالب هرگز فروكش نكرده بود و با به قدرت 
رس��يدن رونالد ري��گان در امري��كا از ژانويه 

1981 شدت گرفته بود،  عماًل راه حضور در 
اين المپيك را نيز مسدود ساخت. زمينه هاي 
برخورد منفي دولت امريكا با انقالب ايران و 
تداوم و استمرار طرف مقابل در اين امر عماًل 
س��فر به لس آنجلس را غيرممكن ساخت و 
قطع رسمي روابط دو كشور كه پس از اسير 
شدن جاسوسان امريكايي در سفارتخانه اين 
كشور در تهران تحكيم بيشتري يافته بود، نيز 
حضور در المپيك 1984 را غيرمنطقي جلوه 
مي داد. ادامه تهاجم هاي امريكا به تعدادي از 
كش��ورهاي جهان به بهانه برقراري امنيت و 
ساقط كردن تروريست ها نيز كه در سال هاي 
منتهي به المپيك 1984 ص��ورت پذيرفته 
بود، رويارويي شرق و غرب را در لس آنجلس 
تش��ديد كرد و نه تنها ايران بلكه تعدادي از 
كش��ورهاي اروپاي ش��رقي و مردمان بلوك 
شرق نيز اين دوره از المپيك را بايكوت كردند 
و همين مسئله سبب شد آرمان خواهي، سالح 
و سياس��ت اصلي ورزش ما به حساب آيد و 
جهان بپذيرد كه ورزش ايران شعار »نه غربي، 
نه شرقي« را بسيار جدي مي شمرد و واقعاً به 

آن عمل مي كند.
32 سال پس از آن تاريخ در حالي كه امريكا 
كوشيده اس��ت در ش��يكاگو و نيويورك نيز 
ميزبان المپيك باشد )اما رأي نياورده است( 
ورزش ايران با قدرت و استمراري كه محصول 
همان تحريم هاي صحيح و ايس��تادن بر سر 
اصول است، تدارك ش��ركت در جديدترين 
دوره المپي��ك را در ريودوژاني��روي برزيل 
مي بيند و حتي براي لحظه اي هم افس��وس 
تحريم هاي اعمال ش��ده در قبال مس��كوي 
1980 و لس آنجل��س 1984 را نمي  خورد و 
برعكس همان وقايع را پايه ها و داليل اصلي 
قوت گرفتن خود مي دان��د و هرچه در ريو به 
دست آيد، چه كم و چه زياد نشانه و تأييديه اي 

در اين خصوص تلقي خواهد شد.  

ورزش ايران در قاب المپيك هاي سياسي

از 1980 مسكو تا 1984 لس آنجلس
وصال روحاني

 المپيك
با سياست آميخته است

بايد قبول كرد كه در عصر جديد ورزش، 
هر كش��وري ك��ه ميزبان��ي دوره اي از 
رقابت هاي مهم بين المللي چون المپيك 
را بر عه��ده مي گيرد، اه��داف مهمي از 
برگ��زاري آن دارد؛ اهداف��ي اقتصادي، 
تجاري و حتي سياسي. به عنوان مثال 
در المپيك 1988 س��ئول، مس��ئوالن 
بلندپايه ك��ره جنوبي، اين كش��ور تازه 
مطرح شده در دنيا، فقط و فقط در نظر 
داش��تند تا كش��ور خود را به جهانيان 
معرفي كنند و خب��ر از ظهور يك قطب 
اقتصادي در دنيا را بدهند. اگر امروز به 
وضعيت كشور كره جنوبي در معادالت 
بزرگ اقتصادي و تجاري نگاهي بيندازيم 
بيشتر به صحت اين موضوع پي مي بريم. 
در مورد كشور چين هم همين موضوع 
وج��ود داش��ت و در دوره اي از اعطاي 
ميزباني به اين كشور جلوگيري مي شد 
كه قطع��اً وجود مس��ائل و مش��كالت 
سياسي روز دنيا در اين تصميم بي تأثير 
نبود، اما براي سال 2008، ميزباني پكن 
براي المپيك تابس��تاني مورد موافقت 
گرفت تا مشخص شود مسائل مختلفي 
در اعطاي ميزباني به يك كش��ور وجود 
دارد. در حقيق��ت موافقت ب��ا ميزباني 
پك��ن، پذيرش مجدد چي��ن در جامعه 
جهاني ب��ود. از همين رو اي��ن نتيجه را 
مي گيريم كه نمي توان المپيك را صرفاً 
يك سري مسابقات ورزشي دانست و آن 
را از مسائل ديگر ايزوله كرد. پديده هاي 
مختلف��ي در جه��ان وج��ود دارند كه 
شايد در ابتدا فارغ از بسياري از مسائل 
مختل��ف بوده اند اما با گذش��ت زمان و 
اس��تفاده از تبليغات، به ناگاه مس��ائل 
ديگ��ري را نيز در كنار خ��ود مي بينند. 
روزگاري گفته مي شد كه المپيك محلي 
اس��ت براي حضور آماتورها و از حضور 
حرفه اي ه��اي ورزش در آن جلوگيري 
مي ش��د اما آيا المپيك هاي امروزي، از 
حضور حرفه اي ها در مسابقاتشان بهره 
نمي برن��د؟و حاال المپيك و سياس��ت! 
معلوم اس��ت كه بس��ياري از كش��ورها 
بر اس��اس مقدم��ات سياس��ي خود در 
مسابقات حاضر مي شوند حتي اگر گفته 
ش��ود رقابت هاي المپيك، مسابقه فرد 
مقابل فرد) ورزش��كار مقابل ورزشكار( 
است نه كشورها مقابل هم. اما حقيقت 
امر اين نيست و مثال هاي زيادي وجود 
دارد كه اين مي تواند اين قضيه را نقض 
كند. فقط كافي اس��ت ب��ه دو المپيك 
1980 مس��كو و 1984 ل��س آنجلس 
رجوع كنيم و تحريم گس��ترده غرب و 
كمونيسم عليه يكديگر را در آن شاهد 
باشيم. دو المپيكي كه توسط جمهوري 
اس��المي و بر اس��اس ش��عار نه شرقي، 
نه غربي، جمهوري اس��المي، توس��ط 
مسئوالن بلندپايه ورزش ايران تحريم 
ش��د و ورزش��كاران ما در آن رقابت ها 

شركت نكردند.    

 سيدمصطفي هاشمي طبا
 عضو سابق كميته بين المللي المپيك

32 سال پس از آن تاريخ در 
حالي كه امريكا كوشيده است در 

شيكاگو و نيويورك نيز ميزبان 
المپيك باشد )اما رأي نياورده 
است( ورزش ايران با قدرت و 
استمراري كه محصول همان 

تحريم هاي صحيح و ايستادن 
بر سر اصول است در تدارك 
شركت در المپيك  ريو است
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تاريخچه

دست اندركاران برگزاري المپيك 1948 لندن 
پس از گرفتن ميزباني اين تورنمنت مهم براي 
كشورشان كه دو سه س��الي مي شد از جنگ 
خانمانسوز بين الملل دوم و بمباران هاي شبانه 
هواپيماهاي لوفت واهه نيروي هوايي نازي هاي 
آلماني خالص شده بودند بالفاصله سربازخانه ها 
را سر و ساماني دادند و به عنوان دهكده بازي ها 
و محل اسكان ورزشكاران كشورهاي حاضر در 
اين تورنمنت جهاني در نظر گرفتند. دهكده و 
محل اسكان هايي كه به ترتيب و با مرور زمان و 
برگزاري المپيك در كشورهاي مختلف به جايي 
رسيد كه امروز اكثر آنها از بهترين و لوكس ترين 
امكانات در بهترين نقاط شهر ميزبان بازي ها بنا 
شده و مورد استفاده قرار مي گيرند. لندني ها 
در گذر زمان پ��س از ميزباني در س��ال هاي 
1908 و 1948 مي��الدي كه ذكر آنها ش��د و 
استفاده از سربازخانه براي اسكان ورزشكاران 
براي سومين بار در س��ال 2012 ميالدي كه 
ميزبان اين بازي ها بودند عالوه بر استفاده از 
بهترين امكانات و ايجاد وس��ايل رفاهي براي 
ورزشكاران مقيم در دهكده بازي ها حواسشان 
به ترافيك شهري لندن هم بوده و براي رفت و 
آمد ورزشكاران مسير ويژه در نظر گرفته بودند 
كه هيچ وسيله ديگري حق تردد و رفت و آمد 

در آن را نداشت.

 اولين دهكده المپيك در تهران به بهانه 
بازي هاي آسيايي

 اما اين مقدم��ه اي بر س��اخت اولين دهكده 
المپيك در تهران است كه بهانه آن برگزاري 
هفتمين دوره بازي هاي آسيايي با ميزباني ايران 
بود. دهكده اي كه در جريان آماده سازي تيم 
ملي فوتبال براي حضور در اولين جام جهاني 
)جام جهاني 1978 آرژانتين( محل اردوهاي 
دايمي حشمت مهاجراني سرمربي آن وقت تيم 
ملي و شاگردانش بود و با به ثمر رسيدن انقالب 
اسالمي مأوايي براي تمام كاركنان شاغل در 
ادارات تربي��ت بدني از پليس ه��اي مراقب تا 

دست اندركاران بازنشسته بازي ها و مسابقات 
تحت نظارت تربيت بدني شد.

تهران- ميزبان ورزشكاران آسيايي
با معرفي اي��ران به عن��وان ميزبان هفتمين 
دوره بازي هاي آس��يايي در اواخر دهه 40 و 
آغاز دهه 50 شمسي فعاليت ها براي ساخت و 
تكميل ورزشگاه هاي مورد نياز و ديگر امكانات 
اس��تارت خورد. فعاليت ه��اي ديگري مانند 
ساخت آتشدان آتش مشعل بازي ها در ميدان 
ورودي پايتخ��ت )ميدان آزادي(، س��اخت 
مركز مطبوعات و محل فعاليت خبرنگاران و 
عكاسان حاضر در اين رويداد، محل برافراشتن 
پرچم كش��ورهاي حاضر در اي��ن تورنمنت 
قاره اي و همچنين آماده سازي مشعل بازي ها 
در ورزش��گاه 100 هزار نفري ك��ه امروز هم 
هنوز در جاي خود ق��رار دارد و نماد و يادآور 
خاطره بازي هاي آس��يايي به ميزباني تهران 
اس��ت. در كنار تمام اين موارد و آماده سازي 
ورزشگاه 100 هزار نفري آزادي هزاران كبوتر 
نيز در مركزي نگهداري مي ش��د تا در جشن 
افتتاحيه از آنها استفاده شود؛ كبوتراني كه يكي 
از مسئوالن بلندپايه ورزشي با انتقال فضله و 
چلغوز آنها به زمين كشاورزي خود خبرساز 
شده و تا چند روز سوژه مطبوعات ورزشي بود.

در كنار پرورش اين كبوتران پرچم مخصوص 
بازي هاي آس��يايي به صورت تي شرت هاي 
سفيدي با پرچم هاي كش��ورهاي حاضر در 
بازي هاي آس��يايي توليد ش��د و اكثر آنها در 
اختيار ورزشكاران و هنرپيشه ها قرار گرفت 
تا با پوش��يدن اين پيراهن ها ميزباني ايران و 

بازي هاي آسيايي را تبليغ كنند.

 بزرگ ترين اتفاق در ورزش ايران
 بازي ها از تاريخ دهم تا بيست و پنجم شهريور با 
حضور 3 هزار ورزشكار از 25 كشور شروع شد كه 
همين بزرگ ترين و آخرين تورنمنتي بود كه در 
ايران برگزار مي  شد؛ امتحاني كه كمك كرد ايران 
ميزبان المپيك 1984 )سال 1363( باشد كه 
در نهايت در سال 1356 به خاطر فضاي انقالب 
اين ميزباني به هم خورد و پس گرفته شد. با اين 

حال هفتمين دوره بازي هاي آسيايي به ميزباني 
تهران اولين و آخرين تورنمنت بزرگ ورزشي بود 

كه در ايران برگزار شد و ديگر تكرار نشد.
 

اقامت ورزشكاران پاي البرز
 اما با تكميل شدن ورزشگاه يكصد هزار نفري 
آزادي و ديگر سالن ها بايد فكري هم براي اقامت 
3 هزار ورزش��كار مي ش��د. دهكده اي كه كار 
ساخت آن از سال 1348 شمسي شروع شد و 
در سال 1353 براي اقامت ورزشكاران تيم هاي 
حاضر در بازي هاي آسيايي آماده شد. دهكده اي 
كه عالوه بر خانه هاي وياليي آپارتمان هايي هم 
بود تا ورزشكاران اعزامي از ساير كشورها در آنها 
اسكان يابند. با اين حال مسئوالن سازنده عالوه 
بر ساخت محل اسكان ورزشكاران ديگر مراكزي 
مانند سينما، باشگاه، گردشگاه، رستوران و حتي 
صرافي براي تبديل پ��ول خارجي به ريال هم 
ساخته بودند تا مسابقات آسيايي بدون مشكل 
خاصي برگزار شود. دهكده اي كه نمونه كاري 
براي پذيرايي از مهمانان جام جهاني و المپيك 
بود كه دستگاه ورزش وقت در آن زمان در حال 
برنامه ريزي بود تا ميزباني مسابقات ذكر شده 
را بگيرن��د. يك مجموعه مس��كوني در دامان 
سلسله جبال شمالي پايتخت كه از حال و هواي 
خاصي برخوردار بود. خانه وياليي براي تيم هاي 
فوتبال، بسكتباليس��ت ها و اهال��ي واليبال تا 
آپارتمان هايي براي وزنه برداري، ژيمناستيك، 
دو و ميداني ، واترپل��و، هاكي، تنيس روي ميز 
تا ساير رشته ها كه ورزشكاران معدودي در آنها 

فعاليت داشتند.

از ساكنان ورزشكار تا كاركنان ورزش 
در دهكده

 با پايان بازي هاي آسيايي در تهران در اواخر 
شهريور خانه هاي دهكده تخليه شد تا براي 
تورنمنتي ديگر آماده شوند. دهكده اي كه با 
وقوع انقالب اس��المي محل اسكان كاركنان 
دستگاه هاي ورزش ش��د تا از اين دهكده به 
عنوان شهركي در حاشيه پايتخت ياد شده و 
تنها خاطره اي از آن براي ورزشكاراني ماند كه 
روزگاري به عنوان ورزش��كار در آنها به مدت 

10روز اقامت كرده بودند. البته اين پايان كار 
نبوده و به قول يكي از روزنامه نگاران قديمي 
اگر اشيا و ديوارها زبان داشتند از خاطرات ياد 
مي كردند كه دستگاه ورزش در قراردادي با 
اولين سازنده آجر بهمن)آجرهاي سفال قرمز 
رنگ( كه در آن روزگار براي نماي ساختمان ها 
به كار مي رفت خانه هاي يك دهكده ورزشي 
را كامل كرد تا ميزبان بزرگ ترين اتفاق قاره 
كهن همان بازي هاي آسيايي باشيم. مجتمع 
مسكوني كه براي رؤياي المپيك ساخته شد و 

چون خوابي ماند و نشد آنچه قرار بود شود.
اگرچه دهك��ده بازي ها ميزب��ان جام جهاني 
و المپيك نشد اما س��ر مربيان وقت تيم ملي 
فوتبال در سال هاي 1356 و 1357 از آن براي 
اردوها و آماده سازي تيمي استفاده كرده بودند 
كه مسافر جام جهاني 1978 آرژانتين شده بود. 
يكي از خبرنگاران قديمي در مرور خاطرات آن 
روزها اشاره داش��ت تهران ديروز مانند تهران 
امروز نبود كه با يك يا دو كورس تاكسي سوار 
شدن يا اتوبوس واحد به دهكده برسي اين محل 
در آن سال ها در حاشيه بياباني تهران و در پنج 
كيلومتري ورزشگاه يكصد هزار نفري واقع شده 
بود و تا چشم كار مي كرد ديگر خبري از خانه و 
مجتمع هاي آپارتماني امروز نبود. بابت همين 
حشمت مهاجراني سرمربي آن زمان تيم ملي 
خيالش راحت بود كه ملي پوشان نمي توانند 
خود را به پايتخت برسانند. فوتباليست هايي 
كه تنها تفريح آنها قدم زدن در محوطه دهكده 
و استفاده از سرسبزي آن بود از تلفن هم خبري 
نبود جز يك رش��ته تلفن دفت��ر مديريت كه 
بازيكناني چون حسن نظري رد سيم هايش را 
دنبال كرده و با گرفتن يك انشعاب از آن و وصل 
به گوشي كه داشتند با خانواده و ساير دوستان 
صحبت مي كردند؛ اتفاقي كه بيشتر شب ها رخ 
مي داد چرا كه خب��ري از مديريت نبود. با اين 
حال شاگردان مهاجراني در اين اردوها آماده 
بازي با تيم ه��اي ملي هلند، اس��كاتلند و پرو 
شدند كه نتيجه بر همگان مشخص است. اين 
آخرين استفاده از خانه هاي دهكده بود و بعد 
از آن ميزبان كاركنان سازمان ورزش و تربيت 

بدني شد.  

 از خانه هايي براي ورزشكاران تا كاركنان دستگاه ورزش

نوستالژي دهكده المپيك

ايرج باباحاجي

آسيايي هايي كه ميزبان 
المپيك بوده اند

در حالي رؤياي برگ�زاري المپيك در 
اي�ران در س�ال 1980 بر ب�اد رفت كه 
تا امروز س�ه كشور آس�يايي ميزبان 
المپي�ك بوده اند و ژاپني ها در س�ال 
2020 براي دومين بار ميزباني المپيك 

را تجربه خواهند كرد. 

1964 توكيو
بازي هاي المپي��ك براي اولين بار در آس��يا 
برگزار ش��د و ژاپني ها هم ميزباناني مشتاق 
بودند. آخرين مرحله حمل مشعل به استاديوم 
اصلي المپيك توكيو توسط نوجواني صورت 
گرفت كه در روز بمباران ش��هر هيروشيما 
توسط امريكايي ها به دنيا آمده بود. اين تجديد 
خاطره اي بود از آن جنايت فجيع امريكايي ها 
كه همه حاض��ران در اس��تاديوم را به گريه 
واداش��ت ضمن آنكه ياد همه كشته شدگان 
را گرامي داشتند. به گواهي همه كارشناسان، 
ژاپني ها بازي ها را از نظر سازماندهي و برگزاري 

در سطح بسيار بااليي برگزار كردند. 

1988 سئول
كره جنوبي دومين ميزبان آسيايي المپيك 
بود و المپيك 1988سئول را بايد محل اتحاد 
مجدد كش��ورها از نظر حضور در المپيك 
دانست، زيرا اكثر كشورهاي صاحب ورزش 
)به غير از كوبا( در آن حضور داش��تند. تنها 
كره شمالي )كه خواستار برگزاري مشترك 
بازي ها بود(، كوبا، اتيوپي، ماداگاسكار، سيشل 
و آلباني ب��ه عنوان اعتراض در اي��ن دوره از 
بازي ها شركت نكردند. آلباني براي چهارمين 
دوره متوالي در بازهاي شركت نكرد كه اين 
در نوع خود، يك ركورد بايكوت بازي هاي 
المپيك از طرف يك كش��ور عضو كميته 

بين المللي المپيك محسوب مي شود. 

2008 پكن
اين س��ومين بار بود كه بازي هاي المپيك 
تابستاني پس از توكيو ژاپن در سال 1964 
و سئول كره جنوبي در سال 1988، در آسيا 
برگزار مي شد. پكن حق برگزاري بازها را در 
بين بيش از چهار رقيب در 13 ژوئيه 2001 
با كسب اكثريت مطلق آرا از اعضاي كميته 
بين المللي المپيك )IOC(  پس از دو دور 
رأي گيري به دست آورد. دولت جمهوري 
خلق چين بازي ها را ترويج داد و به شدت 
براي امكانات جديد و سيستم هاي حمل 
و نقل س��رمايه گذاري كرد. در مجموع 37 
سالن براي ميزباني مسابقات و رويدادهاي 
ورزش��ي، از جمله 12 مورد به طور خاص 
براي اين بازي ها ساخته شد. آرم رسمي اين 
دوره بازي هاي المپيك، با عنوان رقص پكن 
با اشاره به شهر ميزبان، شامل يك شخصيت 
خطاطي شده به معني پايتخت بود. رسانه ها 
عالقه و استقبال بي سابقه مخاطبان در بازي 
را گزارش كردن��د و اين بازي هاي المپيك 
داراي بيش��ترين مخاطبان تلويزيوني در 
تاريخ المپيك به شمار مي رفت، دستاوردي 
كه بعداً بازي هاي سال 2012 از آن پيشي 
گرفت. برخي از سياستمداران و سازمان هاي 
غير دولتي انتخاِب چين به عنوان ميزبان 
المپيك را به دليل سابقه حقوق بشري اين 

كشور مورد انتقاد قرار دادند.     
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رشته هاي پر مدال درالمپيك
كارل لوئيس پرافتخارترين دو و ميداني كار جهان اس�ت. لوئيس يكي از معدود افرادي است كه 
در چهار المپيك صاحب مدال طال ش�ده اس�ت. از 1984 تا 1996، چهار بار طالي پرش طول، دو 
بار طالي صد متر، دو بار طالي چهار در صد متر و يكبار طالي دويست متر را از آن خود كرد تا اين 
دونده امريكايي با 9 مدال طالي المپيك با اختالف بهترين دووميداني كار تاريخ شود، رشته اي كه 
در آن 47 مدال طال در المپيك توزيع مي شود، يكي از رشته هاي پر مدال. امريكايي ها با داشتن 
دونده هايي مانند لوئيس در كنار كشورهاي آفريقايي دروكنندگان اين مدال ها هستند، در حالي 

كه سهم دوميداني ايران از 15 دوره حضور در المپيك تنها يك نقره است.    

  پرونده



گزارش
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تا آغاز المپي��ك چند روز بيش��تر باقي نمانده اس��ت. 
رقابت  هايي كه هنوز هم كه هنوز است كشورهاي مختلف 
در تالش هس��تند تا به هر طريقي كه شده ورزشكاران 
بيشتري را راهي آن كنند، تا مدال بگيرند، افتخار آفريني 
كنن��د و حتي به صورت ت��ك نفره هم كه ش��ده پرچم 
كشورشان را به اهتزاز در بياورند. مثل جامائيكا با اوسين 
بولت كه حاال كشورش را به همه دنيا شناسانده است و تا 
نامي از بولت مي آيد همه مي گويند»اهل جامائيكاست.«  
اتفاقاً همين رش��ته دووميداني )ماده دو 100 متر( كه 
اوسين بولت سال هاست مدال طالي آن را براي خودش 
قبضه كرده يكي از پرمدال ترين و پرطرفدار ترين رشته ها 
در المپيك است. هرچند تماشاي اين مسابقه فقط 10 
ثانيه طول مي كش��د اما هيجانش آنقدر زياد اس��ت كه 
عالقه مندان را س��اعت ها منتظر مي گذارد تا همين 10 
ثانيه را با پرداختي گزاف به تماشا بنشينند.  در المپيك 
امسال بيش از10هزار ورزش��كار از 205 كشور حضور 
خواهند داشت و قرار است 306 مدال طال در رشته هاي 
مختلف توزيع شود كه 47مدال مخصوص دووميداني 
خواهد بود. رش��ته هاي قايقراني )روئينگ، كانوئينگ و 
بادباني( با40 مدال و ش��نا با 34 مدال جزو رشته هاي 
پر مدال المپيك ها هس��تند. دقيقاً رشته هايي كه ايران 
سهم زيادي در آنها ندارد! رشته  هايي كه در اصطالح به 
آنها رشته هاي مادر گفته مي شود و با وجود اينكه ايران 
پتانسيل زيادي در انجام دادن آنها دارد اما... در شرايطي 
كه وع��ده و وعيد هاي مس��ئوالن ما براي توس��عه اين 
رشته هاي مادر فقط در جريان رقابت هاي المپيك پررنگ 
مي شود بايد گفت كه اين رش��ته ها اولويت اصلي ساير 

كشورها براي رسيدن به موفقيت و كسب مدال است. 

دو و ميداني47 مدال طال
همانطور كه در باال اشاره شد در المپيك امسال و از بين 
306 مدال 47 مدال به رش��ته دووميداني در ماده هاي 
مختلف اختصاص دارد. رشته اي كه ايران سهم چنداني 
در آن ندارد. در المپيك قبل فقط احس��ان حدادي بود 
كه توانست براي نخستين بار در تاريخ دووميداني ايران 
مدال نقره را بگيرد. با وجود اينكه خيلي ها مي گويند شايد 
احسان بتواند در نبود   هارتينگ آلماني اين بار مدال طالي 
پرتاب ديسك را از آن خودش كند اما نحوه آماده سازي او 
و نبود امكانات شانس او را براي رسيدن به اين عنوان كم 
كرده است. بدون تعارف بايد گفت پس از احسان شايد 
حسن تفتيان)وي چندي پيش در مسابقه اي كه بولت 
هم حضور داش��ت سوم ش��د( و ليال رجبي شانس هاي 

دووميداني ايران باشند. 

شنا 34 مدال طال
يكي از رشته  هايي كه پيامبر اكرم)ص( سفارش زيادي به 
آن كرده است در ايران حسابي مغفول است. اوضاع شنا در 
ايران اصالً خوب نيست و سهميه اي هم كه براي ملي پوشان 
ما به دست آمده از طريق وايلد كارت به دست آمده است. 
وايلد كارت، در اصطالح خودماني همان فرجه اس��ت كه 
فدراسيون جهاني براي توسعه كشورهايي كه دارند در اين 

رشته ها تالش مي كنند تخصيص مي دهد. 

كشتي 18 مدال طال
در كشتي ايران حرف اول را مي زند. چه در المپيك، چه در 
قهرماني جهان و چه در جام جهاني. امسال هم در فرنگي 
مدعي هستيم و هم در آزاد. باور خيلي ها اين است كه فرنگي 
ايران دو مدال طال مي گيرد و در رش��ته آزاد هم دو طالي 
ديگر به ملي پوشان كش��ورمان مي رسد. با اين حال هيچ 
چيزي در ورزش حس��اب و كتاب ندارد و شايد اين تعداد 

مدال طال بيشتر شد و شايد هم... 

ژيمناستيك 18 مدال طال
ژيمناستيك هم يكي ديگر از آن ورزش هايي است كه در 
ايران و در سن قبل از مدرسه رفتن هر پسر و دختر ايراني آن 
را تجربه كرده است اما هيچ فكري به حال توسعه آن نشده 
است تا از اين همه پتانسيل در سال هاي بعد استفاده شود. 
در المپيك 18 مدال در ژيمناس��تيك توزيع مي شود كه 
متأسفانه ايران هيچ نماينده اي در اين رشته ورزشي ندارد. 

دوچرخه سواري 18 مدال طال
ايران در المپيك پنج نماينده در ماده هاي مختلف دوچرخه 
س��واري دارد اما هيچ كدام از ركابزنان ايران شانس اين را 
ندارند كه بتوانند به مدالي در اين رقابت ها دست پيدا كنند. 
البته اگر قرار باشد همه چيز را بر پايه بخت و اقبال گذاشت 
اين احتمال وجود دارد كه نام دوچرخه سواري از ايران در 
بين مدال آوران المپيك قرار بگيرد اما در حالت عادي اگر 
ركابزنان ايران از خط پايان عبور كنند بهترين نتيجه ممكن 

را گرفته اند. 

وزنه برداري 15 مدال طال
در وزنه برداري كشور ما يكي از كشورهاي مدعي است. از 
زماني كه حسين رضازاده ركوردهاي مختلفي را در جهان و 
المپيك شكست تا به امروز ورزشكاران ما مدال هاي زيادي 
را در اين رشته گرفته اند. در المپيك قبل بهداد سليمي، 
نواب نصير شالل و كيانوش رستمي مدال آوران ايران در 
اين رشته بودند. در المپيك امسال هم شايد شانس سليمي 
خيلي كم باش��د اما خيلي ها ش��انس كيانوش رستمي و 

سهراب مرادي براي كسب مدال طال را باال مي دانند. 

تيراندازي15 مدال طال
در رشته تيراندازي شايد ايران شانس اين را داشته باشد كه 
دو مدال از اين 15 مدال را از آن خودش كند. الهه احمدي 
و نجمه خدمتي دو بان��وي تيرانداز ايران هس��تند كه اگر 
درالمپيك اتفاق خاصي نيفتد مي توانند مدالي را براي ايران 
به ارمغان بياورند. الهه احمدي و خدمتي در ماه  هاي منتهي به 
المپيك رتبه خوبي در رنكينگ جهاني داشتند. به خصوص 

احمدي كه براي چند بار در صدر اين رنكينگ قرار داشت. 

كانوئينگ16 مدال طال
ماده  هايي مثل كانوئينگ در رش��ته قايقراني از آن دسته 
رشته  هايي اس��ت كه اگر روي آن س��رمايه گذاري شود 
مي تواند در آينده براي ورزش ايران خوب باش��د. هستند 
خيلي از كشورهايي كه حتي دريا و درياچه هم ندارند اما با 
احداث درياچه هاي مصنوعي قهرماناني پرورش مي دهند 

كه در المپيك مدعي مي شوند و مدال مي گيرند. 

 قايقراني14 مدال طال
در رشته قايقراني)روئينگ( ايران فقط يك نماينده دارد كه آن 
هم مهسا جاور است. جاور خودش هم چندان اميدي به كسب 
مدال در المپيك ندارد و او بيشتر مي خواهد تا در اين المپيك 
فقط تجربه كس��ب كند. جاور تمام برنامه  هاي��ش را براي 
المپيك 2020 توكيو گذاشته است. البته خودش مي گويد 
همه چيز بستگي به روز مسابقه و شرايط حريفان دارد. ركورد 
جاور با ركورد نفر اول تقريباً 5 ثانيه اختالف دارد كه جبران 

كردن اين 5 ثانيه كاري سخت در روئينگ خواهد بود. 

جودو 14 مدال طال
بدون تعارف بايد گفت كه حال و روز جودوي ايران چند سالي 
است كه خوب نيست. در كمتر مسابقات بين المللي بوده كه 
جودوكاران ايران توانسته باشند در چند سال اخير مدال 
ارزشمندي گرفته باشند. بايد گفت كه شانس جودوكاران 

ايران براي كسب مدال در ريو تقريباً صفر است. البته ورزش 
است و هزار و يك اتفاق اما خيلي بعيد است كه جودوكاران 

كشورمان بتوانند در اين رقابت ها به مدال برسند. 

بوكس 13مدال طال
در رشته بوكس احسان روزبهاني تنها نماينده ايران در المپيك 
ريو خواهد بود. به عقيده خيلي ها احس��ان كه در حال حاضر 
بهترين مشتزن كشور است شانس زيادي براي تصاحب مدال 
طال ندارد. آنها مي گويند او حتي بعيد اس��ت كه بتواند مدال 
برنزش در بازي هاي آس��يايي را تكرار كند. به خصوص اينكه 
شرايط آماده سازي اين ملي پوش در آستانه المپيك چندان 
خوب نيست و او حمايت چنداني از سوي فدراسيون نمي شود. 

شمشير بازي 10 مدال طال
مجتبي عابديني و علي پاكدامن شمش��ير بازان ايران در 
رقابت هاي المپيك هستند. در شرايطي كه كمتر كسي 
روي مدال آوري آنها حس��اب باز مي كند اما بايد گفت كه 
آنها غول هاي بزرگ شمشير بازي دنيا مثل امريكايي ها و 
فرانسوي ها را شكس��ت داده اند. شمشيربازان ايران شايد 
نتوانند مدال طال بگيرن��د اما اين ش��انس را دارند كه در 

المپيك براي ايران مدالي ديگر به ارمغان بياورند. 

بادباني 10 مدال طال
در رشته بادباني در المپيك 10 مدال توزيع مي شود. ايران 
در اين ماده از رشته قايقراني هيچ نماينده اي ندارد. شايد اگر 
هم نماينده اي در اين رقابت ها داشتيم نمي توانستيم روي 

مدال آنها حساب ويژه اي باز كنيم. 

شيرجه 8 مدال طال
هنوز راه زيادي مانده اس��ت تا ش��ناي ايران در ماده هاي 
مختلف رشته شنا در المپيك مدعي باشد. وقتي ملي پوشان 
با سهميه وايلد كارت وارد اين رقابت ها مي شوند جاي هيچ 
حرف و حديثي باقي نمي ماند. شناي ايران در ماده شيرجه 
حتي اگر نماينده هم داشت كمتر كسي اين شانس را برايش 
قائل بود كه بتواند مدال طالي المپيك را بر گردن بياويزد. 

تكواندو 8 مدال طال
تكواندو يكي از آن رشته  هايي است كه ملي پوشان ايران 
شانس زيادي در گرفتن مدال طاليش دارند. پيش بيني 
سخت است اما هر چهار تكواندو كار ايران توانايي اين را دارند 
كه در اين رقابت ها مدال طال را ب��ر گردن بياويزند. فرزان 
عاشورزاده سونامي تكواندو ايران و يكي از شانس هاي اصلي 
مدال طال است. خدا بخشي و مرداني هم توانايي اين را دارند 
كه مدال طال را در ريو گاز بزنند. اين در حالي است كه كيميا 
عليزاده هم كه در بخش بانوان تكواندو كار مي كند از شانس 

بااليي براي تصاحب مدال طال برخوردار است.   

خوب، بد، كم!
بررسي رشته هاي پر مدال در المپيك و سهم ايران در دريافت اين مدال ها

مهرداد كلهران مقدم

از بين 306 مدال 47 مدال به رشته 
دووميداني در ماده هاي مختلف 

اختصاص دارد. رشته اي كه ايران سهم 
چنداني در آن ندارد. در المپيك قبل 

فقط احسان حدادي بود كه توانست براي 
نخستين بار در تاريخ دووميداني ايران 

مدال نقره را بگيرد



گفت و گو
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بخش ها بايد اقدام كند، آن هم به اين صورت كه 
با انجام يك كار كارشناسي، طرحي را آماده كند 
تا مراحل قانوني اش را طي كرده و شايد اليحه اي 
به مجلس برود تا اين قانون تغيير كند. به نظرم تا 
زماني كه اقداماتي اينچنين انجام نشود، كميته اي 
مثل كميته رشته هاي پايه و پرمدال، بيشتر شبيه 

مسكن است اما راهكار اساسي نيست. 
درس�ت اس�ت كه براي حركت در مسير 
هدفي كه گفتيد به يك برنامه بلندمدت 
نياز اس�ت، اما سعي كرده ايد حداقل  ها را 
در كميته مل�ي المپيك، در بعد قهرماني 
و در فدراس�يون هايي ك�ه زي�ر نظر تان 

هستند، انجام دهيد؟
اين اصاًل وظيفه كميته نيست. 

منظورم انجام كارهاي پايه اي نيست. مثاًل 
بگوييد به خاطر مدال آوري، س�ه رش�ته 
كشتي، تكواندو و وزنه برداري در اولويت 
هس�تند، اما در كنارش اين هفت، هشت 
رشته، را هم كمي خاص تر نگاه مي كنيم. 

حرف درس��تي اس��ت ولي در بحث اعتبارات، 
حقيقت اين است كه آنقدر محدوديت اعتبارات 
وجود دارد كه ما مجبوريم ب��ه اولويت ها توجه 
كنيم. مثاًل وقتي اعتباري به كميته ملي المپيك 

مي آيد، به هر حال يا درگير بازي هاي آس��يايي 
هس��تيم، يا المپيك. ضمن اينك��ه رويدادهاي 
ديگر هم هس��تند، مثل المپيك جوانان. با اين 
اعتب��ارات، در يك دوره چهار س��اله، من مدير 
مجبورم كه اين رويدادها را ببينم. شما ببينيد، 
حتي وزارت ورزش ك��ه متولي تمام ورزش هم 
هس��ت، به خاطر محدوديت ها اع��الم مي كند 
كه مجبور به اولويت بندي است ولي اگر اعتبار 
باشد، مطمئناً بايد رشته هايي مثل ژيمناستيك، 
دووميداني و شنا، اعتبارات خوبي، حتي بيشتر 
از رش��ته هاي مدال آور ما بگيرند. در يك جمله 
بخواهم بگويم، پاسخ اين سؤال اين است كه به 
خاطر محدوديت هاي اعتباري، كاري كه تمايل 
داريم را هنوز نتوانسته ايم در كميته ملي المپيك 

انجام دهيم. 
در دوره ه�اي مختل�ف مديري�ت ورزش 
كش�ور، با توجه ب�ه اينكه م�دال آوري از 
بعد سياسي و... براي كشور اهميت دارد، 
هي�چ مديري اين ريس�ك را نمي كند كه 
اعتبارش را صرف رشته هاي پايه و پرمدال 
كند و همين شده كه ما در تمام اين سال ها 

حركتي را در اين رشته ها نديده ايم. 
مدال آوري خواست جامعه است. مردم ما – كه 

البته خواست شان به حق اس��ت - مي  خواهند 
ورزشكار شان هميشه برنده باشد. اين واقعيت 
انكار ناپذير اس��ت. اي��ن موضوع كار را س��خت 
مي كند. ش��ما ديديد كه مثل اگ��ر يك تيمي، 
يك بازي را هم مي بازد، م��ردم چقدر ناراحت 
مي ش��وند. بنابراين وقتي اين نگاه وجود دارد، 
طبيعي است كه يكي از رويكردها بايد اين باشد. 
ضمن اينكه ما به خاطر مش��كالتي كه استكبار 
برايمان به وجود آورده، در بسياري از بخش ها 
از جمله افتصاد و... مشكالتي داريم و با توجه به 
اي��ن محدوديت ها هيچ ح��وزه اي مثل ورزش، 
نمي تواند توان مردم ايران را نش��ان دهد. وقتي 
ورزشكار ما به المپيك مي رود و مدال مي گيرد، 
ديگر استكبار نمي تواند بگويد شما حق نداري 
بروي روي سكو. نمي تواند بگويد، چون با شما 
مشكل دارم، نمي گذارم پرچمت باال برود. حتي 
بايس��تد و به س��رود ايران، احترام بگذارد. اين 
ظرفيت ورزش اس��ت؛ پس نبايد مدال آوري را 
ناديده گرفت. اما حرف اين اس��ت كه به خاطر 
همه اين ظرفيت ها بايد در رشته هاي بيشتري 
مدال آور شويم. به خاطر مشكالت زيادي، اجازه 
نداده اند ايران و توانايي هايش ديده ش��ود اما با 
ورزش مي توانيم خيلي از اي��ن نگاه ها را تغيير 
دهيم. به همين خاطر الزم است، با كمك گيري 
از آموزش و پرورش كار پايه اي انجام شود و هم 
اينكه اعتبارات متوليان ورزش بيش��تر شود تا 
بتوانند در اين بخش س��رمايه گذاري كنند. ما 
در كميته ملي المپيك و در مس��ير ريو، بيشتر 
از اعتباراتي كه به اين رشته ها اختصاص داديم، 
نمي توانستيم كاري انجام دهيم. با اين حال من 
مي گويم اگر در همين المپي��ك پيش رو، يك 
رشته، به رش��ته هاي مدال آورمان اضافه شود و 
مثاًل تيراندازي بتواند م��دال بگيرد، در همين 
رشته اتفاق هاي خوبي مي افتد؛ مثل تأثيري كه 
مدال احسان حدادي داشت؛ اگرچه شايد تغيير 

كمي كند باشد.   

بع�د از بازي ه�اي آس�يايي اينچئ�ون، در نشس�ت خب�ري، وضعيت 
رش�ته هاي پايه و پرمدال را در ورزش كش�ور نق�د كرديد و بعد از آن 
برنامه ريزي ها براي كسب سهميه المپيك آغاز شد. اين نگاه نقادانه، در 

برنامه ريزي هايتان وجود داشت؟
نه. به اين صراحت مي گويم، نه؛ چون برايش استدالل دارم. من از ضعف ورزش گفتم؛ 
ضعفي كه بسيار ريشه اي است و اگر همه عزممان را جزم كنيم، باز هم تا دو دوره 
المپيك، نمي توانيم منتظر نتايج اقداماتمان باشيم. ضمن اينكه معتقدم توجه به 
اين رشته ها، كاري نيست كه صرفاً توسط كميته ملي المپيك انجام شود. اين كاري 
است كه بايد در آموزش و پرورش شروع شود و ثمره اش به فدراسيون ها تحويل داده 
شود. االن من دارم مي گويم كه همين رشته تيراندازي كه عملكرد خوبي داشته، در 
همين المپيك ريو، حتي بتواند يك مدال، حتي برنز را كسب كند، موفقيت بسيار 
بزرگي به دست آمده است. اين نشان مي دهد كه ما در اين رشته ظرفيت داريم و 
بايد توجه بيشتري كنيم، اما توجه كردن يك شبه اتفاق نمي افتد. اين مدال كمك 
مي كند به تغيير نگاه. مثال ديگري بزنم، در مورد شنا. اين فدراسيون اگر خيلي زياد 

مورد توجه باشد، اما استخر نداشته باشد، چه كاري مي تواند انجام دهد؟
به آموزش و پرورش اشاره كرديد، سال ها در اين مورد صحبت شده اما 

به نظر نمي رسد، هيچ وقت دغدغه باشد. 
زماني كه من در آموزش و پرورش بودم، طرح هايي در اين زمينه و در رشته هاي 
شنا و ژيمناستيك اجرا كرديم اما بعد به خاطر محدوديت هاي مالي دنبال نشد. 
طرح »سبا«يي كه اجرا كرديم، برگرفته از همين نگاه بود. سالي يك ميليون نفر، 
مي رفتند براي يادگرفتن شنا. خب طبيعي بود كه از دل اين يك ميليون نفر، 50 
استعداد بيرون مي آمد. اينها كارهايي است كه بايد انجام شود. اين بخش از كار اگر 
به خوبي به وظايفش عمل كند، مي توانيم نتيجه اش را در هيئت ها، فدراسيون ها 

و در كالن، در تيم هاي ملي ببينيم. 
در مقطعي كه در س�ازمان وقت ورزش بوديد، كميته رشته هاي پايه و 
پرمدال را راه اندازي كرديد كه بعد از رفتن ش�ما متوقف ش�د و باز در 
اين دوره مديريت وزارت مي بينيم كه اين كميته راه اندازي شده است. 
اين كميته ها با تعريفي كه در بخش قبلي ارائه كرديد، متفاوت است. به 

نظرتان اين كميته ها سمبليك نيست؟
نه؛ س��مبليك نيس��ت. اين كميته  تنها كاري كه مي تواند انجام دهد، اين اس��ت 
كه تس��هيالتي در اختيار هيئت ها و فدراس��يون ها قرار دهد. اين كميته مي تواند 
پيش��نهاداتي دهد براي تس��هيل قوانين. براي مثال االن موضوع ماده 88، دست 
بسياري از فدراسيون ها را بسته است. رئيس فدراسيون شنا بايد مجوز داشته باشد 
تا بتواند استخر را در اختيار هيئت ها قرار دهد اما االن به مزايده گذاشته مي شود كه 
هيئت هم مي تواند متقاضي باشد. اما توان مالي هيئت ها اجازه نمي دهد كه در اين 
مزايده ها حرفي براي گفتن داشته باشد. كميته رش��ته هاي پايه و پرمدال، در اين 

وضعيت رشته هاي پرمدال در مسير ريو  از نگاه كيومرث هاشمي

محدوديت اعتبار نمي گذارد 
رشته هاي پر مدال ديده شوند

حاال دو سالي از نقدي كه رئيس كميته ملي المپيك به بي توجهي به رشته هاي پايه و پرمدال 
داشت، مي گذرد و در اين مدت همه فكر و ذكر مسئوالن كميته ملي المپيك، ريو بوده اما 
رويه براي توجه به رشته ها هماني بوده كه از قبل هم وجود داشته. يك گروه، رشته هايي كه 
ايران در آنها توان مدال آوري دارد )كشتي، وزنه برداري و تكواندو(، گروه دوم، دسته اي كه 
كسب سهميه شان قطعي بوده و گروه سوم هم آنهايي كه شانس سهميه داشتند، اما قطعي 
نبوده است. رشته هاي پايه و پرمدال )دووميداني، شنا، ژيمناستيك، قايقراني، تيراندازي، 
دوچرخه سواري و البته بوكس كه در تقسيم بندي مسئوالن وزارت ورزش به اين فهرست 
اضافه شده است(، هم يا اصالً سهمي در اين سه گروه نداشته اند، يا اگر هم داشته اند، تقسيم 

شده اند بين گروه دوم و سوم و عمالً در گروه اول، نامي از اين رشته ها ديده نمي شود.   

zoom

آزاده پيراكوه

هنوز شيريني بازي هاي آسيايي اينچئون در كام ورزشي ها بود كه كيومرث 
هاشمي، رئيس كميته ملي المپيك، در نشست خبري بعد از بازي ها، مدال هاي 
به دست آمده در اينچئون را از روي زخم كهنه ورزش كنار زد و يادآوري كرد 
كه شايد 20 مدال ايران در آسيايي، ش�ده 21 مدال و يك قدم جلو رفته ايم، 
اما واقعيت ورزش را نبايد پنهان كرد: »واقعيت اين است كه سهم ايران براي 
مدال آوري در رشته هاي پرمدال در آسيا ناچيز است و در المپيك، در طول 
تاريخ، فقط يك بار يك مدال نصيب دووميداني شده است. اين يعني اينكه 
كاري كه بايد انجام شود، نش�ده و ورزش ايران در اين زمينه عقب است.« با 
اين ذهنيت، شادي به جا مانده از بازي هاي آسيايي به خاطره ها سپرده شد 
و آستين ها باال رفت براي المپيك و حاال اين سؤال مطرح است كه در مسير 
المپيك و با توجه به نگاهي كه رئيس كميته ملي المپيك داشته، رشته هاي پايه 
و پرمدال در مسير آماده سازي براي ريو، چه سهمي به خود اختصاص داده اند؟ 
آيا در رويكردي كه نسبت به اين رشته ها وجود داشته، تفاوتي اتفاق افتاده 
است؟ يا همه چيز مثل سابق است؛ بي تغيير؟ اين سؤال، محوري است براي 

گفت وگو با رئيس كميته ملي المپيك در آستانه آغاز بازي هاي المپيك.
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گزارش

رشته هاي پرمدال در المپيك

ايران
تاريخ دقيقی برای اينكه ايران از كدام المپيك به ورزشكارانش 
پاداش مدال در المپيك را می داده است موجود نيست اما 
همه از وقتی كه چشم باز كرده اند سكه های طال كه تعداد 
آنها هر چهار سال يك بار بيشتر می شد را ديده اند. البته در 
ايران ميزان پرداخت جوايز چندان با تورم همخوانی ندارد! اگر 
قرار باشد مرور خاطرات كنيم تا برای يادآوری آن نيازی به 
جست وجو در اينترنت نباشد بايد از المپيك آتن گفت. جايی 
كه جوايز نقدی برای م��دال آوران طال 100 ميليون تومان 
تعيين شده بود. چهار سال بعد و در المپيك پكن مسئوالن 
وقت ورزش ايران فقط 10 ميليون تومان به جايزه مدال آوران 
اضافه كردند و اگر ورزشكاری مدال طال را برگردن می آويخت 

110 ميليون تومان در حسابش بود. 
به المپيك لندن می رسيم. جايی كه اميد خيلی ها اين بود كه 
با تغيير در ورزش و تشكيل وزارتخانه اتفاق های ويژه ای بيفتد. 
اميدی كه رنگ حقيقت به خود گرفت اما باز هم ورزشكاران 
را چندان راضی نكرد. آن سال جايزه برای كسب مدال طال 
200 سكه بهار آزادی تعيين شد. نقره 150 تا و برنز هم 100 
سكه طال. لندن هم به گوشه ای از خاطرات تبديل شد و بد يا 
خوب ورزشكاران طبق وعده هايی كه مسئوالن وزارت ورزش 
داده بودند جايزه های خودشان را دريافت كردند.  امسال اما 
به نظر می رسد كه شرايط كمی بهتر از قبل است. بر اساس 
آخرين اخبار، دارنده مدال طالی بازی های ريو 300 سكه 

می گيرد، 200 س��كه برای مدال نقره در نظر گرفته شده و 
150 سكه هم برای مدال آوران برنز اما... اين اما از آن جهت 
است كه در خط های بعدی اين گزارش آنجا كه ميزان پاداش 
كشورهای ديگر مطرح شود به خوبی می شود فهميد كه چرا 
ورزشكاران ساير كشورها خيلی با انگيزه تر تمرين می كنند، 

مسابقه می دهند و مدال می گيرند. 

تركيه
كشور همسايه ايران كه اين روزها اوضاع نابسامانی را تجربه 
می كند، صنعت توريسم آنها به دليل بمب گذاری های اخير، 
رابطه سرد با روسيه و... بسيار پايين آمده با اين حال مدال آور 
طالی ترك ها در بازی های المپيك، 800 هزار دالر دريافت 
خواهد كرد. نيازی به حساب كردن با ماشين حساب نيست. 
حتی اگر دالر را رند كنيم و مبنا را بگذاريم روی 3 هزار تومان، 
می شود رقمی حدود 2 ميليارد و 400 ميليون تومان. اين در 
حالی است كه بر اس��اس قانون تركيه مدال آوران المپيك 

مادام العمر حقوق دولتی دريافت خواهند كرد. 

آذربايجان
ديگر كشور همس��ايه ايران هم جايزه های ويژه ای را برای 
مدال آورانشان در المپيك تدارك ديده اند. بر اساس آخرين 
آمار، 600 هزار دالر جايزه ورزشكارانی است كه مدال طال 
بگيرند. اين جايزه را دولت پرداخت می كند. به اين رقم بايد 
300 دالر پاداش كميته المپي��ك آذربايجان را هم اضافه 

كرد. 900 دالر ضربدر 3 هزار تومان...

تاجيكستان
70 ه��زار دالر پاداش نقدی ای اس��ت كه دول��ت و كميته 
المپيك تاجيكستان برای مدال آورانشان در نظر گرفته اند. 
اين آمار البته هنوز رسمی نشده اس��ت اما آنها در المپيك 
لندن، 63 هزار دالر به طاليی های خود پاداش داده بودند و به 
تمام مدال آوران خود)چه طال، چه نقره و چه برنز(واحد های 

مسكونی دو خوابه اهدا كردند. 

روسيه
پاداش رس��می ك��ه كميته مل��ی المپيك روس��يه برای 
ورزش��كاران المپيكی آنها در نظر گرفته برای مدال طال 
150 هزار دالر، مدال نقره 85 ه��زار دالر و مدال برنز 60 
هزار دالر است. اين در حالی اس��ت كه اين جايزه را فقط 
كميته ملی المپيك روسيه به ورزش��كارانش می دهد. بر 
اساس اخبار رس��يده، ورزش��كاران مدال آور روس كه در 
المپيك موفق به كسب مدال طال شوند تا 500 هزار دالر از 

ارگان های مختلف پاداش می گيرند. 

مالزی
مالزيايی ها تا به حال موفق به كس��ب مدال طال در رقابت های 
المپيك نشده اند. اين در حالی است كه آنها در المپيك لندن 600 
هزار دالر را برای مدال آوران در نظر گرفته بودند و امسال هم با 
افزايش 100 دالری اين ميزان را به 700 هزار دالر رسانده اند تا 

انگيزه ورزشكاران خود را برای كسب مدال طال بيشتر كنند. 

سنگاپور
سنگاپوری ها در دوره قبل بازی های المپيك نه مدال طال 
گرفتند و نه مدال نقره. آنها كار خودشان را با كسب دو مدال 
برنز و كسب مقام 75 جهان به پايان رساندند. سنگاپوری ها 
در المپيك پكن و لندن 500 ه��زار دالر برای مدال آور طال 
تعيين كرده بودند و امسال هم همين ميزان پاداش را برای 

مدال آوران خودشان تعيين كرده اند. 

بريتانيا
مجموعه بريتانيا شايد در ساير رقابت های ورزشی به صورت 
تك تك ش��ركت كنند اما وقتی به المپيك می رسند با هم 
متحد می ش��وند. به همين دليل پاداش��ی كه برای آنها در 
نظر رفته می ش��ود سرسام آور اس��ت. آنها در المپيكی كه 
خودش��ان به ميزبانی لندن برگزار كردن��د 2 ميليون پوند 
به طاليی های خود اهدا كردند. البته بار اين رقم س��نگين 

روی دوش كميته المپيك آنها نبود. اسپانسرهايی كه برای 
برگزاری اين مسابقات پيشقدم شده بودند بيشتر اين مبلغ 
را پرداخت كردند. هنوز رقم دقيق بريتانيا برای المپيك ريو 

مشخص نشده است. 

چين
چند دوره ای اس��ت كه چينی ها با مدال های رنگارنگی كه 
به دس��ت مي آورند در صدر جدول رده بندی المپيك قرار 
می گيرند. آنها در المپيك لندن 104 مدال گرفتند كه 46 تا 
از اين مدال ها طال بود. با اين حال جايزه ای كه چينی ها برای 
مدال آوران خودش��ان در نظر می گيرند چندان چشمگير 
نيست. جايزه مدال آوران چينی برای المپيك ريو به 100 
هزار دالر بيشتر نمی رسد. با اين حال بسياري از قهرمانان 
چينی كه با اسپانسرهای بزرگ دنيا قرارداد دارند چند برابر 

اين پاداش را از آنها دريافت می كنند. 

امريكا
شايد باورش سخت باشد اما سال های سال است كه پاداش 
مدال آوران امريكايی ك��ه معم��والً در رده دوم مدال آوران 
المپيك قرار دارند تغييری نكرده اس��ت! امريكايی ها برای 
مدال طال 25 ه��زار دالر، مدال نقره15 ه��زار دالر و مدال 
برنز10 هزار دالر در نظر گرفته ان��د. البته ناگفته نماند كه 
ورزشكاران مطرح و مدال آور امريكا بخش اعظم جوايزشان را 

از طريق اسپانسرها دريافت می كنند. 

ژاپن
پاداش چش��م بادامی ها برای المپيك قبل حدود 50 هزار 
دالر برای مدال آوران طال بود. 30 هزار دالر برای مدال نقره 
و 15 هزار دالر برای مدال برنز. آنها برای المپيك ريو اين رقم 
را به 100 هزار دالر برای مدال طال، 80 هزار دالر برای مدال 
نقره و 65 هزار دالر برای مدال برنز اختصاص داده اند. البته 
ژاپنی ها هم اسپانس��رهای زيادی دارند كه ورزشكاران اين 

كشور را حمايت می كنند. 

قزاقستان
قزاق ها كه در رش��ته های مختلفی صاحب مدال می شوند 
برای المپيك ريو 400 هزار دالر را به مدال آور طال اختصاص 
داده اند. 300 ه��زار دالر برای مدال نق��ره و 200 هزار دالر 
برای مدال برنز. اين در حالی است كه آنها مثل هر سال برای 
نفرات چهارم، پنجم و ششم كاروانشان هم پاداش تخصيص 
می دهند. ارقامی كه شايد ناچيز باش��د اما برای باال رفتن 

روحيه ورزشكاران اين كشور اهميت زيادی دارد.  

 قياس پاداش مدال آوران كشورها  
با مدال آوران ايران

 پاداش هاي ما 
و پاداش هاي آنها

از زمانی كه ورزش، حرفه ای 
شد و توجه كشورهای جهان 

به سمت مهم ترين رويداد 
ورزشی جهان رفت، اين 

جايزه ها هستند كه انگيزه 
ورزشكاران برای كسب مدال 

را باال می برند. منابع خوب مالی 
زندگی خيلی ها را دگرگون 

می كند و نه تنها افتخار ملی 
و جهانی را روی سينه شان 

سنجاق می كند، بلكه 
زندگی شان را تكان می دهد

 ش�ايد اگر زمان به خيلی قبل تر برگردد، سال ها سال قبل، 
كمتر كسی است كه فكرش را بكند با مدالی كه در المپيك 
می گيرد آينده خودش، خانواده اش و نسل های بعدی اش را 
هم از لحاظ مالی تأمين می كند!البته اين داس�تان چندان 
مربوط به ايران نمی ش�ود! روزی كه عده ای دور هم نشسته 
بودند تا ب�رای رقابت ه�ای المپي�ك شعار»س�ريع ترين، 
باالتري�ن و قوی تري�ن« را انتخ�اب كنند خودش�ان هم به 
ذهن شان خطور نمی كرد كه اين شعار در آينده ای نزديك به 
شعار»سريع ترين، باالترين، قوی ترين و پولدارترين!« تبديل 
شود.  از زمانی كه ورزش، حرفه ای ش�د و توجه كشورهای 
جهان به س�مت مهم ترين رويداد ورزشی جهان رفت، اين 
جايزه ها هستند كه انگيزه ورزش�كاران برای كسب مدال 
را باال می برند. منابع خوب مالی زندگی خيلی ها را دگرگون 
می كند و نه تنها افتخ�ار ملی و جهانی را روی سينه ش�ان 

سنجاق می كند، بلكه زندگی شان را تكان می دهد.
المپيك است و حضور ورزشكاران در اين تورنمنت نه تنها از جنبه 
ورزشی اهميت دارد، بلكه گاهی پای سياس�يون را هم به آن باز 
می كند و آنها در گوشه و كنار تمام مشغله هايی كه دارند جايی را 
برای آن خالی می كنند. حتی بعضی ها انتقام هايشان را با ورزش از 
سياست می گيرند و به همين دليل هم است كه وقتی در رأس كار 
قرار می گيرند برای ورزشكاران كشورشان هزينه می كنند و اگر آنها 
موفق به كسب مدال شوند پاداش ويژه ای را تقديمشان می كنند.  
در اين گزارش سعی شده قياسی انجام شود بين پاداش كشورهايی 
كه در المپيك شركت می كنند. در بسياری از كشورها اين پاداش ها 
از س�وی دولت تأمين می ش�ود و در كش�ورهای حرفه ای تر اين 

اسپانسرها هستند كه اين وظيفه را به دوش می كشند.  

مهرداد كلهران مقدم
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رسانه ها در المپيك
دوربين ها را بش�ماريد تا اهميت بازي هاي المپيك برايتان مش�خص ش�ود، اين ورزشكار نه يك 
شخصيت سياسي يا يك سلبريتي دنياي هنر است، او يكي از مدال آوران بازي هاي المپيك است 
كه خبر و عكس هايي كه از او به سراسر جهان مخابره مي شود، مي تواند اخبار دنياي سياست و هنر را 
تحت الشعاع قرار دهد و اين رسانه ها هستند كه از خبرنگار، گزارشگر گرفته تا فيلمبردار و عكاس، 
گزارش ها، اخبار، عكس هاي ناب روي آنتن تلويزيون ها، تلك�س خبرگزاري ها يا جلد روزنامه ها 
مي فرستند تا المپيك در سه هفته اي كه برگزار مي شود، خبر يك رسانه هاي جهان باشد، رسانه هايي 

كه نقششان در بازتاب بازي هاي المپيك انكار نشدني است.   

  پرونده



تحليل

رسانه ها در دوره هاي ابتدايي المپيك
بايد اذعان كرد كه از همان نخس��تين نشس��تي 
كه اعضاي كميته بين المللي المپيك به رهبري 
كوبرتن برگزار كردند، رس��انه ها در كنار جنبش 
بوده اند. شايد در آن روز همان عكسي كه به يادگار 
از اعضا گرفته شد، تنها نقش رس��انه اي در زمان 
خود را برعهده داشت، اما رفته رفته با آغاز نخستين 
دوره بازي هاي المپيك نوين، نقش رس��انه ها در 
طيف هاي مختلف پررنگ تر شد. شايد در آن روزگار 
نقش رسانه هاي نوشتاري چندان پررنگ نبود، اما 
در همان دوران طراحان پوسترها )كه نوعي رسانه 
در زمان خود محسوب مي شد( و عكاسان نقش 
زيادي در به تصوير كش��يدن جنبش داشتند. با 
پيشرفت جنبش و برگزاري هر چهار سال يك بار 
بازي ها در ش��هرهاي مختل��ف، اندك اندك اين 
رسانه ها بودند كه نفس وجود بازي هاي المپيك، 
فلس��فه نهفته در پس اين جنبش و رش��ته هاي 
مختلف ورزشي و ورزش��كاران و قهرمانان براي 
عموم معرفي كردن��د.  در حقيقت رس��انه ها در 
دوران ابتدايي المپيك نوين، از يك طرف بايد اصل 
به وجود آمدن چنين بازي هايي ورزش��ي را براي 
مردم روشن مي كردند و از طرفي فلسفه اي را كه 

در پس بازي ها به عنوان فلسفه المپيزم قرار داشت 
براي عموم تبيين مي كردند. جذاب ترين بخش 
كار هم معرفي رشته هاي ورزشي مختلف و قوانين 
و نحوه رقابت ها بود كه در كنار معرفي قهرمانان هر 
رشته صورت مي گرفت. شايد اين موارد اصلي ترين 
نقش رس��انه ها در دوره هاي ابتدايي المپيك تا 
بازي هاي 1960 رم بود. جايي كه انقالب تلويزيون 
و پخش تلويزيوني رقابت ها، پنجره هاي جديدي 

روي اين جنبش گشود. 
پيش از ورود به مبحث انق��الب تلويزيون بايد 
اذعان كرد كه رس��انه هاي نوشتاري و عكاسان 
نيز با رشد گام به گام بازي هاي المپيك، حركت 
رو به رشدي را در خود داشته اند. اين گروه كه 
هميش��ه يكي از اركان اساسي بازي ها بوده اند، 
در س��ال 1924 و در خالل بازي هاي المپيك 
پاريس انجمني را ايجاد كردند به عنوان انجمن 
جهاني رسانه هاي ورزشي. تشكيل اين انجمن 
نيز به فعاليت منسجم و هماهنگ رسانه هاي در 

جنبش المپيك كمك كرد. 

انقالب تلويزيون در جنبش المپيك
احساسات نژادپرستانه و مغرورانه آدولف هيتلر، 
رهبر آلمان نازي اگرچه براي دنيا خرابي، قتل 

و نسل كشي به همراه داشت، اما در بازي هاي 
المپيك نوآوري هاي زي��ادي به وجود آورد. از 
موضوع ورود نخس��تين مش��عل به بازي هاي 
المپيك و برگزاري بس��يار پرخ��رج و پرزرق و 
برق بازي هاي 1936 برلين كه بگذريم، پخش 
رسمي تلويزيوني بازي ها از همين رقابت هاي 
برلين آغاز شد و ادامه داشت. پخش تلويزيوني 
بازي ها، جنبش المپيك را به دوردس��ت ترين 
نقاط و خانه هاي بس��ياري از مردم برد و باعث 
شد بسياري از افرادي كه دور از محل برگزاري 
اصلي بازي ه��اي بودند با جنب��ش المپيك و 
بازي هاي آن آش��نا ش��وند. اين نخستين قدم 
در راه رش��د بيش از پيش حضور رسانه ها در 
المپيك بود، اما از دهه 60 و بازي هاي 1960 
رم بود كه كم كم ش��بكه هاي تلويزيوني براي 
پخش بازي ها پول پرداخت كردند و حق پخش 
انحصاري رقابت ها را خريدند. اين دومين گام 
بزرگ حضور تلويزيون در كنار جنبش المپيك 
بود و همين اقدام باعث ش��د ت��ا كم كم ثروت 
بس��يار بزرگي به حس��اب كميته بين المللي 
المپيك سرازير ش��ود. امروزه اين انقالبي كه 
در ده��ه 60 ميالدي در جنب��ش المپيك رخ 
داد، ميليارده��ا دالر در ه��ر دوره از بازي هاي 
المپيك به كميته بين المللي، فدراسيون هاي 
جهاني و كميته هاي ملي المپيك سودرساني 
دارد. بنابراين با ورود رسانه  فراگيري همچون 
تلويزيون، نقش رسانه ها در جنبش المپيك يك 

گام بيشتر از اطالع رساني محض شد. 

رسانه ها و المپيك در قرن 12
امروزه اگر ورزشكاران، قهرمانان، مربيان و مديران 
اركان اساسي بازي هاي المپيك را تشكيل دهند، 
بدون ش��ك رس��انه ها نيز اهميتي كمتر از اين 
اركان در جنب��ش المپيك ندارن��د. اكنون اگر 
حدود 10 هزار ورزش��كار حرفه اي در بازي هاي 
حاضر مي ش��وند و در دهك��ده مخصوص خود 
قرار مي گيرند، چيزي ح��دود 10 هزار خبرنگار 
حرفه اي هم به صورت رسمي به المپيك مي روند 

و آنها نيز در دهكده ها و هتل هاي مخصوصي كه 
ميزبان بازي ها تدارك ديده اس��كان مي يابند. 
رس��انه ها امروز مركز تخصصي خود را در محل 
برگزاري بازي ها دارند و در هر سالن و محل رقابت، 
جايگاه اختصاصي آنها مشخص است. بنابراين 
رس��انه ها امروز يك ركن اساس��ي در بازي هاي 
المپيك محسوب مي شوند و نمي توان المپيك را 
بدون حضور آنها متصور بود.  همين حضور پرشور 
رسانه ها در بازي هاي المپيك هم باعث شده تا 
رسانه هاي متعدد نوشتاري، ديداري و شنيداري 
در كشورهاي مختلف دنيا پديد آيد كه به صورت 
تخصصي در مورد المپيك و رشته هاي ورزشي آن 

فعاليت مي كنند. 

جنبش رسانه هاي اجتماعي در المپيك
آخرين موج رسانه اي كه دنيا و از جمله بازي هاي 
المپيك را در محدوده تالطم خ��ود قرار داده، 
مربوط به رسانه هاي روزافزون اجتماعي است 
كه ميليون ها انسان را در يك لحظه به يكديگر 
متصل كرده و امكان كنش و واكنش مستقيم 
را فراهم م��ي آورد. اين رس��انه هاي اجتماعي، 
خبرنگاران، عكاس��ان و فيلمبرداراني به تعداد 
كاربرانش��ان دارند كه با سرعت بس��يار باال، به 
انتشار اخبار و تصاوير مي پردازند، حتي سريع تر 
از آنكه رسانه هاي رسمي بتوانند به نشر اخبار و 
اطالعات بپردازند. در حين بازي هاي المپيك 
لندن بي��ش از 4 ميلي��ارد توئي��ت در صفحه 
اجتماعي توئيتر راجع به بازي ها منتش��ر شد. 
ش��بكه هاي ديگري نيز همچ��ون فيس بوك، 
گوگل پالس، اينس��تاگرام، وايب��ر، واتس اپ و 
تلگرام هم در سال هاي اخير رشد چشمگيري 
كه داشته اند، به فراگيرترين رسانه هاي اجتماعي 
در حوزه المپيك بدل شده و در شرايطي سريع تر 
و راحت تر پيام هاي ورزشي در رابطه با بازي هاي 

المپيك را به مخاطبان منتقل مي كنند.   
* عضو كميس��يون رس��انه هاي فدراس��يون 
بين المللي وزنه برداري و سردبير اسبق بخش 

ورزشي خبرگزاري ايسنا

آخرين موج رسانه اي 
كه دنيا و از جمله 

بازي هاي المپيك را در 
محدوده تالطم خود 
قرار داده، مربوط به 

رسانه هاي روزافزون 
اجتماعي است كه 

ميليون ها انسان را در 
يك لحظه به يكديگر 

متصل كرده  است

تأملي بر نقش رسانه ها در جنبش المپيك

رسانه هاي اجتماعي موج چهارم رسانه اي در المپيك

اگرچه اس�اس ابتدايي بازي هاي المپيك نوين به آنچه بازمي گردد كه يونانيان 
در بيش از هفتصد سال پيش از ميالد مسيح در دش�ت المپيا انجام مي دادند، 
اما بازي هاي نويني كه كوبرتن و دوستان فرهيخته اش از سال 1894 در فرانسه 
پايه گذاري كردند )نخستين دوره آن در سال 1896 در آتن برگزار شد(، يكسره 
بر مبناي اصولي اخالقي بنا ش�ده بود كه از آن به فلسفه المپيك يا المپيزم ياد 
مي كنند. اين طرز نگاه يا فلس�فه اي كه در پس اين بازي ه�اي بزرگ قراردارد، 
باعث شد تا اين جنبش داراي ريشه اي فرهنگي و اخالقي باشد و اين رويداد را 
نسبت به ساير رويدادهاي بزرگ ورزشي قرن بيستم متمايز كند.  گردهمايي 
كوچكي كه در سال 1894 توسط چندين نفر در دانش�گاه سوربن فرانسه رخ 
داد و منجر به تشكيل كميته بين المللي المپيك شد )البته كوبرتن از پنج سال 
پيش كار خود را به صورت رسمي آغاز كرده بود(، امروز پس از گذشت قريب به 
120 سال به بزرگ ترين رويداد كره خاكي بدل شده است. اين اتفاق بدون شك 
رخ نمي داد مگر با گسترش بيش از پيش رس�انه ها و تمركز و پوشش آنها روي 
بازي هاي المپيك و اهداف و فلس�فه برگزاري آن. در ادامه اين نوشتار، حضور 
و نقش رس�انه ها در بازي هاي المپيك را در چهار مرحله توضيح خواهيم داد تا 
دريابيم رسانه هاي عمومي چه نقشي در پيشرفت روزافزون اين رويداد بزرگ 

داشته اند و اكنون رابطه رسانه ها با جنبش چگونه است.

محمدرضا آخوندي*
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علي كاوه عكاس قديمي مطبوعات ورزشي 
با در اختيار داش�تن باالترين آمار حضور در 
بازي هاي المپيك در ادوار مختلف و بازي هاي 
آسيايي بهانه اي شد براي گفت وگويي مفصل 
با اين چه�ره؛ مردي ك�ه در لن�ز دوربينش 
خاطرات تلخ و ش�يرين ورزش ايران نهفته 
است؛ مردي كه اغراق نيست اگر او را تاريخ 
مصور ورزش كشور بناميم با او همكالم شديم 
و او از شروع كارش و خاطراتي كه از اين همه 

سال دوربين به دست داشتن دارد، گفت.
    

چند سال است عكاسي مي كنيد؟ 
االن 110 سال اس��ت كه عكاس��ي مي كنم! تعجب 
مي كنيد و با خودتان مي گوييد مگر مي شود. 70 ساله 
هستم اما همزمان در س��ه جا كار مي كردم، صبح ها 
تلويزيون بودم، از ده��ه 40 هم با مطبوعات همكاري 
مي كردم و عالوه بر اين در كاخ گلستان هم كار بازسازي 
عكس ها را انجام مي دادم. پنج شنبه ها و جمعه ها هم 
مسابقات اسب سواري و فوتبال را عكاسي مي كردم. همه 
اينها را كنار هم بگذاريد مي شود همان عددي كه به شما 
گفتم. آن قدر درگير كار و عكاسي بودم كه هيچ  وقت 
رنگ جمعه را نديدم. روزي براي مأموريتي تهران نبودم 
كه همسرم زنگ شد و گفت فرهاد دانشگاه قبول شده 
است، من گفتم مگر فرهاد ديپلم گرفته؟! اينقدر سرگرم 

كار بودم كه حتي بزرگ شدن فرزندانم را هم نديدم. 
درباره حضورتان در روزنامه هاي ورزشي بعد 

از انقالب هم صحبت مي كنيد؟
بعد از انقالب عالوه بر تلويزي��ون با روزنامه هاي ابرار 
ورزشي، نود و فضيلت جوانان از اولين شماره همكاري 
داشتم.   اسفند 90 با قطع همكاري يكي از روزنامه ها، 

كالً از مطبوعات بيرون آمدم. 
چرا كار در روزنامه را كنار گذاشتيد؟

اس��فند 90 در يكي از روزنامه ها براي من تنها170 
هزار تومان حقوق رد كرده بودند، با خودم گفتم با 54 
سال سابقه و تجهيزات عكاسي كه بيش از 50 ميليون 
مي ارزد، اين حقوق نوعي توهين و بي احترامي است. 
به همين خاطر كار روزنامه را بوسيدم و گذاشتم كنار 
و االن هم با حقوق بازنشستگي و كارهاي پروژه اي كه 

انجام مي دهم، گذران امور مي كنم.
از شروع كار خود بگوييد.

من از دهه 40 با عالقه اي كه به عكاسي داشتم به سوي 
اين حرفه رفتم. اوايل كار به صورت جسته و گريخته 
با چند نشريه همكاري داشتم و بعد از آن به مؤسسه 

اطالعات رفتم و تا آخر كار همان جا بودم. 
چطور شد به سوي عكاسي ورزشي رفتيد؟

آن زمان در مؤسسه اطالعات يك عكاس براي تمام 
س��رويس ها عكس مي گرفت كه يك اتفاق باعث 

تغيير رويه شد. 
چه اتفاقي؟

يك بار براي مجله جوانان با حضور در يك گفت وگو با 

هنرمندان آن دوران عكاسي كردم كه پس از بازگشت 
به مؤسسه حواسم نبود و موقع در آوردن فيلم ها نور 
ديد و سوخت. شايد باورتان نشود بابت اين اتفاق در 
اختيار كارگزيني قرار گرفتم كه بخشيده شدم، اما 
پس از آن مؤسسه اطالعات براي هر سرويس از هنري 
تا ورزشي عكاسان مجزا تعيين كرد كه من با دنياي 

ورزش همكاري كردم. 
سابقه چند حضور در المپيك را داريد؟

من به طور كلي در 9 المپيك از 1976 مونترال كانادا 
تا 2004 آتن حضور داش��تم كه در اي��ن ميان بايد 
پاراالمپيك 2008 پكن و پاراالمپيك 2000 سيدني 
و 2004 يونان را هم به آنها اضافه كرد. البته حضور 
در بازي هاي آس��يايي و المپيك ناشنوايان را هم در 

كارنامه ام دارم. 
با اين حساب بازي هاي آسيايي تهران را هم 

به ياد داريد؟
سال 1353 شمسي بود كه بازي هاي آسيايي در تهران 
برگزار و مجتمع مسكوني المپيك براي سكونت آنها 
ساخته شد. ساختمان هايي كه در اين سال ها كاركنان 
تربيت بدني در آنها ساكن شده اند. اين را بگويم كه اين 
استراحتگاه از همان اول دهكده المپيك بود كه قرار 
بود پس از ميزباني بازي هاي آسيايي به سراغ گرفتن 
ميزباني المپيك و جام جهاني هم برويم كه با وقوع 

انقالب اسالمي همه چيز تغيير كرد. 
شايعه است كه ميزباني المپيك 1980 روسيه 
ق�رار بوده به ايران داده ش�ود ك�ه به خاطر 

وقوع انقالب به روسيه رسيد؟
همين طور است و همان طور كه اشاره شد بازي هاي 
آسيايي، آزمايشي براي ميزباني المپيك بود كه براي 
1980 خيز برداشته بوديم، اما نصيب روس ها شد، هر 

چند ما هم آن را تحريم كرديم. 
در تمام اين المپيك هايي كه حضور داشتيد، 

بيشتر كدام رشته را دنبال مي كرديد؟
بيشتر كشتي را پيگيري مي كردم؛ چراكه در اين رشته 

مدعي بوديم. 
كار در مجله دنياي ورزش چطور بود؟

خيلي خوب بود. خاطرات زيادي دارم. يادم هس��ت 
وقتي براي عكاسي دربي مي رفتم، اگر پرسپوليس 
مي برد، بهترين عكاس مي شدم و اگر مي باخت بدترين 

عكاس. يك جورهايي اين مجله پرسپوليسي بود. 
ظاهراً مدتي هم در تلويزيون بوديد؟

چند سالي تحت نظر استاد بهمنش كار مي كردم، اما 
ماندگار نشدم و با زنده ياد مهدي دري به مطبوعات 

آمدم( دري همان كسي بود كه تختي را ساخت. 
اشاره به كشتي كرديد در حالي كه ما در المپيك 

سيدني و در وزنه برداري هم مدعي شديم.
عجب المپيكي بود. حس��ين توكلي با طالي خود 
ركورد محمد نصيري وزنه بردار قديم��ي را پس از 
48 سال تغيير داد و كار رضازاده هم مورد توجه تمام 
جهان قرار گرفت.  يادم هست باالترين مدال هايي كه 
ما در وزنه برداري داشتيم مربوط به المپيك 1976 

مونترال بود كه نصيري برنز گرفت. 
اتفاق افتاده كه سوژه اي را از دست داده باشيد؟

ايرج باباحاجي

گفت وگو با علي كاوه،  مرد دوربين به دست 9 دوره المپيك

110 سال است عكاسي مي كنم!
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اين اتفاق براي هر عكاس��ي رخ مي دهد، اما من حواسم 
جمع ب��ود. گاه مي ديدم همكاران رس��انه اي براي خريد 
سوغات مي رفتند، اما من دوربين به دوش از اين سالن به 
آن سالن مي رفتم تا در جريان مسابقات باشم. مثاًل يادم  
هس��ت  برخي دوس��تان و همكاران تصاوير وزنه برداري 
2000 سيدني را نداش��تند و بنده بدون هيچ ادعايي در 

اختيارشان گذاشتم. 
اتفاق�اً بعد از المپي�ك س�يدني و طالهايي كه در 
وزنه ب�رداري، كش�تي و تكوان�دو گرفتي�م، توجه 
خيلي از رس�انه ها به المپيك  هاي بعدي جلب شد 

و عكاسان زيادي راهي المپيك شدند؟
دقيقاً همين طور است. ما در سيدني در اكثر رشته ها طال و 

نقره گرفتيم و در المپيك 2004 آتن با كار عليرضا حيدري 
كه حريف چغر روس را شكست داد و به برنز المپيك رسيد، 

همه او را تشويق مي كردند. 
از بازي هاي آسيايي خاطره اي داريد؟

در مسابقات آس��يايي تهران يك شمش��يرباز ايراني در 
مبارزه ب��ا حريف ژاپني، او را با شمش��ير مج��روح كرد و 
شمشير وارد شكمش ش��د. اتفاقي كه عكسش را داشتم 
و آسوشيتدپرس »AP« دنبالش بود. وقتي فهميدند من 
دارم به سراغم آمدند، قيمت بااليي را ارائه كردند كه گفتم 

پول نمي خواهم و عكس را دادم. 
در المپيك ركوردي هم جابه جا شد؟

حميد سوريان با طالهايي كه در المپيك گرفت، از عبداهلل 
موحد كه ركورددار طالي المپيك بود، رد شد. 

 اتفاق افتاده در يك المپيك با مش�كلي اتفاقي كه 
در جام جهاني برزيل ب�راي يك عكاس ايراني رخ 

داد، روبه رو شويد؟
خوشبختانه در اين چندين دهه كه در ورزش بودم با مشكل 

پول و دوربين روبه رو نشدم. 
در بازي هاي آسيايي گوانگجو چين هم بود؟

ما آنجا 22 تا طال گرفتيم كه 12 تا را من عكاسي كرده بودم. 
در اواي�ل صحبت هايتان اش�اره كردي�د زياد اهل 
گ�ردش و خري�د س�وغات در كش�ورهاي ميزبان 

المپيك نبوديد.
براي اينكه من با هزينه اين مردم و با عنوان نماينده آنها به اين 

مسابقات مي رفتم و نمي توانستم دنبال گردش بروم. 
چرا عكاسي ما فقط منحصر به فوتبال و در نهايت 

كشتي مي شود؟
درست مي گوييد. متأسفانه عكاسان ما بيشتر دنبال چهره هاي 
مطرح هستند و به اين فكر نمي كنند كه شايد در ووشو هم 

طال بگيريم. 
اش�اره ب�ه چهره ه�اي مط�رح كرديد. خود ش�ما 
تصويري از امام )ره( داريد كه روي اسكناس حك 

شده است.
آن عكس را در همراهي با همكاران تلويزيون گرفتم. اين را 
بگويم كه بعد از انقالب دوباره به تلويزيون برگشتم و براي آنها 

عكاسي مي كردم. از رهبر كبير انقالب هم عكاسي كردم كه 
روي اسكناس نشست. يادم هست در مراسم ارتحال امام هم 
عكاسي كردم كه يك نشريه خارجي خريدار آن تصاوير بود 

كه ندادم و اشاره كردم كه براي تلويزيون است. 
اما برخي همكاران قديمي ش�ما نگاتيو و اس�اليد 

عكس هاي قديمي را فروخته اند.
اين كار درستي نيس��ت، چون آن نگاتيوها كه در نشريه 
آرشيو مي شود، براي آنها نيست. در كل بيشتر نمي خواهم 

به آن بپردازم و فقط بايد بگويم كه كار درستي نيست.
ظاهراً در جنگ تحميلي هم عكاسي كرده ايد.

همين طور اس��ت و يك خاطره زيبا از آن روزها دارم. يادم 
هس��ت در جريان عمليات والفجر كه همزمان با برگزاري 
يكي از دربي هاي تهران ش��ده بود، رزمندگان آبي و قرمز 
براي يكديگر ك��ري  مي خواندند. هيچ وق��ت آن روزها را 

فراموش نمي كنم. 
 بهترين س�وژه اي كه عكاس�ي كرده ايد، چه بوده 

است؟
 ورود آزادگان عزيز به كش��ور بود كه در ميان آنها اسير يك 
ساله تا هشت ساله داشتيم. البته در ميادين ورزشي هم در 
يك بازي كه باران مي باريد يك توپ جمع كن حواسم را به 
خودش جلب كرد كه در آن شرايط كارش را به نحو احسن 

انجام مي داد. 
اتفاق افتاده با عكس هاي خود برنده جايزه معتبري 

شويد؟
 يك عكس از حميد سوريان گرفتم كه در مجارستان برنده 

بهترين عكس ورزشي شد. 
 ب�ا وجود س�ال هاي متم�ادي حض�ور در المپيك 

رابطه اي هم با عكاسان خارجي داريد؟
 متأسفانه چون به زبان تسلط كافي نداشتم نمي توانستم با 

همكاران خارجي خود ارتباط بگيرم. 
 بهترين عكاسان خارجي از كدام كشورها بودند؟

 يك عكاس امريكايي بود كه بهترين عكس ها را در المپيك 
مي گرفت. شايد باور نكنيد برخي از عكاسان امريكايي 70،  80 
سال سن داشتند، اما هنوز هم عكاسي مي كردند. عكس هايي 

كه مي دانستند خواهان دارد. 

 از باب�ت جور كردن تجهيزات عكاس�ي مش�كلي 
نداشتيد؟

 از اين بابت هيچ مش��كلي وجود ندارد. در تمام رويدادها 
مانند المپيك و جام جهاني دو ش��ركت نيك��ون و كنون 
ابزار را به صورت مجاني در اختيار عكاس��ان مي گذارند تا 

عكاسي كنند. 
 شده براي نگرفتن يك تصوير افسوس بخوريد؟

 بازي ايران - استراليا در س��يدني بود كه خداداد عزيزي 
گل زد و تا آمدم از شادي او عكس بگيرم يك بابايي پريد 
او را بغل كند كه جلوي لنز من بود و نتوانستم از آن لحظه 

عكس بگيرم. 
 پسرتان هم يك دوره وارد حرفه عكاسي شد، اما 

نماند و رفت.
 تقصير من شد، چراكه بيشتر دوست داشتم دنبال تحصيالت 
برود. عكس هاي خوبي هم مي گرفت، اما همانطور كه گفتم 

دوست داشتم مهندس شود. 
 اتفاق افتاده از عكس هاي خود نمايش�گاه برگزار 

كنيد؟
 نه.

 چرا؟
 براي اينكه يك عكس گرفتم كه در جيب همه است)تصوير 

امام )ره( روي اسكناس(
 با اينكه بازنشس�ت ش�ده ايد، دوست نداشتيد به 

المپيك ريو برويد؟
 شايد باورتان نشود، مسئوالن المپيك اعالم كرده اند اگر قصد 
حضور در المپيك را دارم، ميهمان آنها باشم و اينجا هيچكس 

از مسئوالن توجهي به ما ندارد. 
روزگار بازنشستگي چطور مي گذرد؟

 بيش��تر مواظب همس��ر بيمارم هس��تم. درب��اره دعوت 
المپيكي ها يادم رفت از مارتينتي رئيس سابق فدراسيون 
جهاني  كشتي ياد كنم كه از سال 1973 كه يك كشتي گير 
بود، او را مي شناسم تا اين اواخر كه همكاره فدراسيون جهاني 
كشتي بود و حتي يك بار هم از من تجليل كرد. اين كارها 
قشنگ است كه يك آدم با پيمودن پله هاي ترقي پشت سر 

خود را فراموش نكند و حواسش به آن هم باشد.  

در مسابقات آسيايي تهران يك شمشيرباز 
ايراني در مبارزه با حريف ژاپني، او را 

با شمشير مجروح كرد و شمشير وارد 
شكمش شد. اتفاقي كه عكسش را داشتم 

و آسوشيتدپرس »AP« دنبالش بود. 
وقتي فهميدند من دارم به سراغم آمدند، 
قيمت بااليي را ارائه كردند كه گفتم پول 

نمي خواهم و عكس را دادم

   علي كاوه: اين بهترين عكسم است،عكس يك توپ جمع كن كه زير باران است و حس مسئوليت شناسي اش را نشان مي دهد
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 عكس هاي »جاويد«
از پكن و لندن

المپيك بزرگ ترين آوردگاه هر ورزشكار حرفه اي 
دنياست و اين آوردگاه به مثابه آخرين ايستگاه نمود 
موفقيت اوست و براي خبرنگاران و عكاسان حضور 
در چنين رويدادي نشان از موفقيت در دنياي رسانه 
است زيرا شما در بهترين و استانداردترين شرايط در 
كنار رسانه  هاي معتبر دنيا كار مي كنيد از همين حيث 
من افتخار حضور در دو دوره المپيك پكن و لندن را 
داشتم كه ان شاءاهلل در المپيك ريو هم در كنار كاروان 
ورزشي ايران خواهم بود. عكس  هاي پيش رو تجربه 

من در ثبت اين رويداد مهم ورزشي دنياست.    

جاويد نيك پور– عكاس ورزشي 
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رؤياي المپيك را از همان 14 سالگي كه با يك دنيا 
اميد و آرزو براي كشتي گرفتن روي تشك مي رفت، 
 در س�ر مي پروراند. اما سرنوش�ت هادي عامل به 
گونه اي ديگر رقم خورده بود. شايد زماني كه در سن 
20 سالگي ناچار شد به دليل شكستگي هاي مكرر و 
آسيب ديدگي جدي دست تشك كشتي را ببوسد و 
از دنياي ورزش خداحافظي كند، هرگز فكرش را هم 
نمي كرد كه روزي فرا برسد كه بيش از هر ورزشكاري 
تجربه حضور در المپيك را داشته باشد، اما امروز، 
هادي عامل خود را آماده گزارش كردن در ششمين 

المپيك مي كند.
 

آرزوي المپيك و طالي آن 
تشك كشتي شايد نتوانست آرزوهاي او را برآورده كند اما 
گزارش كردن كش��تي، حاال افتخارات فراواني براي عامل 
به دنبال داش��ته كه از جمله آن حضور در شش المپيك و 
مهم تر از اين، حضور در قلب مردم است: »ساعت هشت شب 
چهارم خرداد، شب جمعه و وسط امتحانات بود كه دستم 
شكست. آن زمان 14 سال داشتم. آن شكستگي اما مانع از 
كشتي گرفتن من نشد. باز هم به محض بهبودي ادامه دادم. 
از همان زمان به المپيك و حتي طالي آن فكر مي كردم. پس 
با يك شكستگي نمي توانستم پا پس بكشم. با آن شرايط تا 
20 سالگي ادامه دادم. دستم بارها شكست اما ادامه دادم. تا 
اينكه ديگر انگشت هايم از حركت افتاد و ناچار شدم از دنياي 
ورزش خداحافظي كنم. خب اتف��اق خوبي نبود، آرزوهاي 
بزرگي داش��تم اما چاره اي هم نبود. دستم البته با جراحي 
كه در آلمان انجام دادم بهتر شد. انگشت هايم حركت كرد و 
مي توانستم كارهاي روزمره را انجام دهم اما ديگر نمي توانستم 

كشتي بگيرم. 

تحقق يك رؤيا
روزي كه تشك كشتي را بوسيدم و ورزش را كنار گذاشتم، 
فكرش را هم نمي كردم 21 سال بعد، مي توانم به المپيك 
بروم و مطمئناً فكر نمي كردم روزي برس��د كه بيش از هر 
ورزشكاري به المپيك رفته باشم. ريو، ششمين المپيكي 
خواهد بود كه تجربه مي كنم. اولين بار، سال96 بود كه به 
المپيك رفتم. المپيك آتالنتا. با هزينه شخصي رفتم. آن 
زمان، رفتن به امريكا از امروز سخت تر بود. اما ارزش آن را 
داشت. المپيك سيدني هم دومين المپيكي بود كه موفق 
به حضور در آن ش��دم. با هزينه شخصي رفتم و در آنجا به 
گروه ملحق شده و گزارش كردم اما از سومين المپيك، صدا 
و سيما شرايط حضورم در المپيك را مهيا كرد و حاال ريو، 
 ششمين المپيكي خواهد بود كه تجربه مي كنم و در حالي 
كه فكر مي كردم ديگر به دليل خداحافظي از دنياي ورزش 
قهرماني رنگ المپيك را هم نخواهم ديد، آرزويم محقق شد؛ 
آن هم نه يك بار، كه شش بار و بيش از هر ورزشكاري و خدا 

را هزاران مرتبه بابت اين لطف و موفقيت شاكر هستم. 

ميداني براي يادگيري 
المپيك،  فراتر از ميدان يك يا چند مسابقه است. المپيك 
فضا و  فرصتي است براي پيوند انسان ها. فلسفه آن نيز از ابتدا 
همين بوده و با همين نيت پايه گذاري شده است. هدف اصلي ، 
احياي انسانيت و پيوند و دوستي بين فرهنگ ها و تمدن ها 
بوده كه چيزي به مراتب باالتر از برد و باخت در ميدان مسابقه 
است. در المپيك،  مردم از همه قاره ها مي آيند، با تفاوت هاي 
فراوان،  با فرهنگ ها و آداب و رسوم و اعتقادات مختلف. اما ياد 
مي گيرند كه چطور كنار هم با دوستي و انسانيت و فراتر از 
تبعيض هاي نژادي زندگي كنند. قبل از آنكه به المپيك بروم 
اينها را شنيده بودم اما به صورت شعاري. ولي در المپيك،  به 
طور مستقيم اين پيوند انسانيت به دور از هر گونه تبعيض 
نژادي،  فرهنگي و اعتقادي را لمس كردم. المپيك ميدان 
بزرگي اس��ت براي يادگيري. يك بار كه آن را تجربه كنيد، 
 چيزهاي زيادي ياد مي گيريد. از انسانيت و بزرگي كه ارزش 

آن از هر مدال و عنواني باالتر است. 

 طالي المپيك مي خواستم
  گزارشگر المپيك شدم

 گفت وگو با هادي عامل
گزارشگر كشتي كه سابقه حضور در 5 المپيك را دارد

رخصت گرفت؛ كاري كه همگان را به تحسين شميم رضوان
واداشت. بعدها، اين كشتي گير در خاطرات 
خ��ود نوش��ت:»عليرضا دبير به م��ن درس 
انس��انيت داد. درس بزرگي كه از برنز و حتي 
طالي المپيك نيز با ارزش تر بود.« دبير در واقع 
فرهنگ ايراني و اس��المي كشورش را به دنيا 
نشان داد و ثابت كرد كه انسانيت و پهلواني از 
هر چيزي باارزش تر است و اين چيزي است كه 
بايد از ميادين بزرگي چون المپيك يادگرفت، 
چراكه مدال ها شايد فراموش شوند اما انسانيت 

و پهلواني فراموش شدني نيست. 

اولين نقره سنگين وزن
المپيك 2004 اولين المپيكي بود كه ازطرف 
صدا و سيما اعزام شدم؛ المپيكي كه متأسفانه 
جاي طالي كشتي ايران در آن خالي ماند. اما 
براي نخستين بار در س��نگين وزن به واسطه 
كش��تي زيباي عليرضا رضايي نقره گرفتيم. 
جوكار هم در اين مسابقات نقره گرفت اما اوج 
كار ما كشتي عليرضا حيدري بود كه موفق به 
شكست كورتانيدزه كه گربه سياه او بود، شد. 
كورتانيدزه در سيدني حيدري را حذف كرده 
بود و حيدري در آت��ن او را حذف كرد. آن هم 
در حالي كه دو - هيچ عقب بود اما موفق شد 
س��ه بردو كورتانيدزه را شكس��ت دهد اما در 
كش��تي با حريف ازبك، با داوري سوم شد. در 
كل اما كشتي در سيدني خوب بود ما موفق به 

كسب طال نشد. 

تلخ ترين گزارشي كه كردم
در المپيك 2008 پكن، كشتي ايران نتيجه 
خوبي نگرفت و نتوانست موفق شود و يكي از 
تلخ ترين خاطراتم از اين المپيك است. تلخ ترين 
گزارشي كه كردم زماني بود كه سه كشتي گير 
ما به طور همزمان روي تشك رفتند و هر سه 
باختند. فردين معصومي به كشتي گير روس 
باخت،  رضا يزداني مقابل كشتي گير آذربايجاني 
ضربه شد و سعيد ابراهيمي به گوچليدزه باخت. 
كم آورده بودم، خودم به شدت ناراحت بودم اما 
مي دانستم مردم هم خيلي ناراحت هستند، 
نمي دانس��تم چه كنم و چه بگويم كه اندكي 
از اين غم و اندوه كم شود. كم چيزي نبود،  سه 
كشتي گير ما همزمان روي تشك رفته بودند و 
هر سه هم باخته بودند. پكن، براي كشتي ايران 
خوش يمن نبود، انتظار زيادي از كشتي وجود 
داشت اما فقط مراد محمدي بود كه در مجموع 
آزاد و فرنگي يك برنز گرفت.  مسئله ديگري كه 
در چين بود، به غذا بر مي گشت. چين غذاهايش 
خيلي با ذائقه غذايي ما تفاوت دارد. نه فقط خود 
غذاها  كه بوي آنها هم قابل تحمل نيست. وارد 
رستوران كه مي شديم،  از بوي غذاها اشتهايمان 
كور مي شد. اما خب واقعيت اين بود كه زندگي 
حرفه اي اين مسائل را هم دارد،  شهر و مملكت و 
خانه خودمان كه نبود، بايد خودمان را با شرايط 
وقف مي داديم. هر چقدر هم كه سخت بود، بايد 

كم كم خودمان را عادت مي داديم. 

باتجربه اما خسيس
المپيك لندن،  المپيك خوبي بود. اين سومين 
تجربه انگليسي ها در برگزاري المپيك بود 
و خوب مي دانس��تند بايد چه كنند. نظم و 
پش��تكار قابل قبولي داشتند، خود انگليس 
هم ديدني ها و جذابيت هاي خاص خودش را 
داشت. مثالً شما در شهر هنوز كيوسك هاي 
تلفن را مي بينيد، هر چند كه كس��ي از آنها 
استفاده نمي كند. يا اتوبوس هاي دو طبقه قرمز 
و تاكسي هاي مشكي رنگي كه سعي كردند 

طالي فراموش نشدني
المپيك، خاطرات تلخ و شيرين بسياري برايم 
داشته كه بيشتر آنها به كشتي بر مي گردد. 
بعد از اولين گزارشم در المپيك، گريه كردم. 
خوش��حال بودم اگر به عنوان يك ورزشكار 
نتوانس��ته بودم، به عنوان يك گزارشگر به 
المپيك آمده بودم. اس��ترس نداشتم. چون 
كاًل با اس��ترس بيگان��ه ام. حت��ي زماني كه 
كشتي مي گرفتم هم استرس نداشتم اما از 
خوش��حالي بعد گزارش گريه كردم. حس 
قش��نگي بود و از ته دل خدا را ش��كر كردم. 
المپيك آتالنتا المپيك خيل��ي خوبي بود. 
خصوصاً كه كشتي گيران ما در آن رقابت ها 
سه مدال گرفتند. رسول خادم طال، اميررضا 
خادم برنز و عباس جديدي نقره گرفت. البته 
حق جديدي طال بود اما حق ميزباني را دادند 
به امري��كا و در حالي كه كش��تي يك - يك 
مساوي بود،  كشتي گير امريكايي را اول اعالم 
كردند. اما مهم ترين اتفاق در المپيك آتالنتا، 
مدال طالي رس��ول خادم بود. اي��ن اولين 
طالي كشتي ايران بعد از انقالب بود كه من 
افتخار گزارش كردن آن را داشتم. طاليي كه 

فراموش شدني نيست. 

درس دبير به كشتي گير امريكايي 
سيدني،  دومين تجربه المپيك من بود. نزديك 
بودن سالن مسابقات كشتي و وزنه برداري باعث 
شده بود بعد از گزارش كشتي ها،  براي تماشاي 
وزنه برداري بروم. ط��الي رضا زاده و توكلي در 
وزنه برداري يكي از نتايج عالي آن مس��ابقات 
بود. در كشتي اما حيدري به الدار كورتانيدزه 
باخت و حذف ش��د. اميرتوكليان هم دو- يك 
از ايگالي سياهپوس��ت جلو بود كه لحظه آخر 
دو – دو مساوي شد با اش��كال داوري، دست 
كشتي گير سياهپوست باال رفت در حالي كه 
اگر اش��كال داوري نبود، دس��ت توكليان باال 
مي رفت اما دبير، در اين مسابقات طال گرفت. 
دبير همه مسابقاتش را برده بود. ماقبل فينال 
اما بايد با تري براندز كش��تي مي گرفت. تري 
براندز قهرمان جهان بود و آمده بود براي بردن. 
اما وقتي نتوانس��ت،  ش��روع كرد به وحشيانه 
كشتي گرفتن و مرتب به سر و صورت دبير ضربه 
مي  زد. به طوري كه صورت دبير سياه شده بود 
اما كشتي گير ما هيچ حركت ضد اخالقي انجام 
نداد. زمان توزيع مدال هم وقتي كه مي خواست 
روي سكو برود، رفت سر و صورت تري براندز را 
بوسيد و از او براي ايستادن در سكوي نخست 

 تلخ ترين گزارشي كه 
كردم زماني بود كه سه 

كشتي گير ما به طور 
همزمان روي تشك 

رفتند و هر سه باختند. 
به شدت ناراحت بودم 

اما مي دانستم مردم هم 
خيلي ناراحت هستند، 
نمي دانستم چه كنم و 
چه بگويم كه اندكي از 

اين غم و اندوه كم شود 
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آنها را نو كنند اما هنوز همان ظاهر قديمي را 
دارد و در پيشرفت تكنولوژي گم نشده. المپيك 
لندن جذابيت هاي خاص خودش را داشت اما 
در برخي مواقع انگليسي ها با چنان خساستي 
كار را پيش مي بردند كه هم عجيب بود و هم به 
كارشان لطمه مي زد. براي مثال،  در هر المپيكي، 
به خبرنگاران و اصحاب رسانه كوله پشتي هايي 
داده مي شد كه در آن خودكار و دفترچه و كاور و 
از اين دست لوازم بود اما كوله پشتي انگليسي ها 
خالي بود! و فقط يك خ��ودكار و يك دفترچه 
پيش پا افتاده و از ارزان قيمت ترين نوع آن داده 
بودند! حتي يك چتر پنج پوندي در كوله پشتي 
نبود در حالي ك��ه از 17 روزي كه ما در لندن 
بوديم، 15 روز بارندگي بود. اين را آنها خودشان 
خوب مي دانستند اما خساستي كه برخي مواقع 

به خرج داده بودند،  به كار آنها لطمه مي زد. 

طالي فرنگي بعد از 60  سال
 اما المپي��ك لندن،  المپيك خوب��ي براي ما 
بود. نقط��ه اوج كار كاروان المپيكي ايران در 
لندن بود با كس��ب 12 مدال ك��ه چهار طال 
داش��ت كه يك طالي آن را بهداد س��ليمي 
گرفت و س��ه طال در كشتي فرنگي به دست 
آمد. كشتي فرنگي كه در طول 60 سال قبل، 
مدال طاليي كسب نكرده بود،  در اين المپيك 
سه طال توسط سوريان،  اميد نوروزي و قاسم 
رضايي به دست آورد و من افتخار اين را داشتم 
كه خ��ودم اين موفقيت ها را گ��زارش كنم و 
آنجا بود كه براي اولين بار واژه آقاي خاص را 
براي بنا استفاده كردم. در واقع آقاي خاص، 
احساس دروني هادي عامل بود كه في البداهه 
به زبان آمد. البته در آن بازي ها كشتي فرنگي 
بايد چهار طال مي گرفت اگر در حق عبدولي 

ناداوري نمي شد. 

اصطالحات عامل، احساسات اوست
كلمات و اصطالحاتي كه در جريان كشتي ها 
استفاده مي كنم،  في البداهه است و احساساتي 
كه در آن لحظه دارم. كشتي فقط شش دقيقه 
است و هر لحظه ممكن است فني زده شود و 
90 دقيقه نيست كه شما به واژه يا كلمه اي از 
قبل فكر كنيد و بخواهيد در جريان گزارش 
از آن استفاده كنيد. اگر اينطور باشد كشتي 
را از دس��ت مي دهيد. چون تمام ذهن ش��ما 
مي رود سراغ اينكه چه زماني از اين كلماتي 
كه جمع كرده ايد استفاده كنيد و اين شدني 
نيست. گزارشگر بايد خودش باشد. آن وقت 
جا براي بيان نبوغش دارد اما اگر بخواهد دنبال 
كپي برداري باشد،  ديگر گزارش هايش به دل 
مردم نمي نشيند. البته بايد از قبل مطالعاتي 
داشته باشيد. كشتي،  ورزش وارداتي نيست. 
ورزش پدران ماس��ت كه مي توان��د با ادبيات 
ايراني آميخته شود و گزارشي خوب را به دنبال 
داشته باشد. اينها همه بيان احساسات است. 
مثاًل يك لحظه وقتي قاسم رضايي پلنگ وار 
كشتي گرفت،  به ذهنم آمد از واژه پلنگ براي 
او استفاده كنم و ديگر اين واژه روي او ماند. يا 
وقتي سوريان طال گرفت،  به دلم نشست بگويم 
پسري كه مي خواهد افسانه شود. درحالي كه 
از قبل اصاًل به چنين چي��زي فكر هم نكرده 
بودم. يا عليرضا دبير، سه ماه قبل از المپيك 
سيدني آپانديس��ش را عمل كرده بود. حين 
كشتي ، حس مي كردم او از حمالت وارده به 
شدت احساس درد مي كند. شكم دبير بخيه 
خورده بود و وقتي ياسي سئوري  مي خواست 
بارانداز كند و با آن پنجه هاي قوي اي كه داشت 
به شكم دبير فشار مي آورد، يك لحظه گفتم 

مثل آرش جانش را در كمان گذاشته و مدال 
طالي المپيك را نشانه رفته و اين كلمات بيان 
احساسات من در آن لحظه بود كه درد شكم 
دبير را كاماًل حس مي كردم. يا چغر بد بدن را 
به ورزشكاري مي گويند كه بدنش افت داشته 
باشد و امتياز ندهد. يا خسته نباشي دالور و خدا 
قوت پهلوان، احساس��ات هادي عامل در آن 
لحظه است كه به اين كلمات تبديل مي شود. 
مثاًل در س��الن 12 هزار نف��ري آزادي وقتي 
رودريگز كوبايي كه سنگين وزن هم بود خادم 
را برد،  گفتم اين كشتي گير كوبايي سالن 12 
هزار نفري آزادي را براي تماشاگران ما به غم 
خانه اي تبديل كرد و اين دقيقاً واقعيتي بود كه 

وجود داشت و من فقط آن را بيان كردم. 

كار سخت كشتي در ريو
انتظارات از كشتي هميشه باالست. خصوصاً كه 
در لندن هم عملكرد خوبي داشته و حاال دوباره 
هم بنا سركار است. بنا واقعاً آقاي خاص كشتي 
فرنگي است اما در ريو كاري به مراتب سخت تر 
از لندن دارد. در لندن او ناشناس بود و توانست 
كار خودش را انجام دهد. هر چند ناداوري اجازه 
نداد به حق واقعي اش برسد اما حاال همه او را 
مي شناس��ند. روش كار او را مي دانند و حتماً 
به دنبال اين هستند كه بناي كشتي ايران را 
متوقف كنند تا به موفقيت برسند اما كشتي 
ايران حرف ه��اي زيادي براي گفت��ن دارد و 
اميدوارم در ريو به حق واقعي خود برس��د و با 

دست پربازگردد تا دل مردم شاد شود. 

وجدان كاري 
گزارش كردن در المپيك خيلي زيباس��ت. 
حس خيلي خوبي دارد. آنجا مهم نيست شما از 
كجا آمده ايد. ايراني هستيد،  امريكايي هستيد، 
 سياهپوست هستيد. وقتي ورزشكاران پشت 
خط مي ايستند، يكس��ان هستند. همانطور 
كه قبل از آن نيز تپانچه كه شليك مي شود، 
 همه به يك اندازه مي دوند. اينطور نيست كه 
آفريقايي 100 متر و امريكايي 80 متر بدود. 
در المپيك سطح تفكرات متفاوت است. ما با 
دولت ها در ارتباط نيستيم و با مردم در ارتباط 
هستيم و مردم همه را با يك چشم مي بينند. 
در المپيك صحنه هاي زيباي زيادي مي بينيم. 
در نخس��تين المپيكي كه رفت��م، يك خانم 
تصويربردار خيلي توجه مرا به خود جلب كرد. 
او با جثه ضعيفي كه داشت،  پنج ساعت تمام 
يك دوربين  بتا كمپ 17 كيلويي را روي دوش 
خود گذاش��ته بود و مدام از اين سو به آن سو 
مي رفت كه وجدان كاري او مرا تحت تأثير قرار 
داد و درس بزرگ��ي برايم بود. در كل المپيك 
ميدان يادگيري اس��ت.  در پنج المپيكي كه 
حضور داشتم،  درس هاي زيادي از آن گرفتم 

و بابت آن خدا را شكر مي كنم. 

اولين و آخرين المپيك 
اولين گزارش��ي كه در المپيك انج��ام دادم ، 
گزارش كشتي محمد طاليي بود كه حريفش 
را برد و آخرين گزارش��م در المپيك،  گزارش 
كشتي 2012 لندن بود. كشتي رضا يزداني 
در روز آخر با حريفي از اوكراين كه يزداني به 
دليل آسيب ديدگي نتوانست ادامه بدهد،  در 
حالي كه اگر مي توانست كشتي را تمام كند، 
 طال مي گرفت و اين آخرين كشتي كه گزارش 
كردم،  در روز آخر المپيك لندن،  با خاطره اي 
تلخ همراه بود اما اميدوارم در ريو،  گزارش هايي 
كه مي كنم همه با خاطرات شيرين همراه باشد 

و خاطرات تلخي را با خود از ريو نياورم.  

المپيك يك مدرسه است براي آموختن و اندوختن و پخته شدن. مدرسه اي براي نخبگان 
كه معلمانش سال ها براي اين مدرسه آموزش و تعليم ديده اند و بهترين هاي كشورشان 
هس��تند و طبيعتاً دانش آموزانش هم براي ورود به اين مدرس��ه بايد فاكتورهاي زيادي 
داشته باشند تا اين فرصت به آنها داده شود كه در بزرگ ترين مدرسه ورزش جهان براي 
ياد گرفتن آموختني هاي جديد تالش كنند. المپيك 2012 لندن هم مدرسه ديگري بود 
براي مربيان و ورزشكاران و مديران و خبرنگاران. المپيكي كه جنسش با ساير المپيك ها 
فرق داشت و به ميزباني كشوري برگزار مي شد كه از آن به عنوان يكي از تأثيرگذارترين 

كشورهاي جهان در همه ابعاد نام برده مي شود.
چيني ها كه در سال هاي اخير جهش قابل توجهي در ورزش جهان- چه از حيث مدال آوري 
و چه از حيث مجهز شدن به تكنولوژي روز دنيا- داشته اند، در سال 2008 چنان ميزباني 
انجام دادند كه وظيفه انگليس��ي ها براي ميزباني برترين هاي جهان را س��نگين كردند. 
امكانات ويژه و كم هزينه اي كه چشم بادامي ها در اختيار شركت  كنندگان قرار داده بودند، 

توقع از مردمان اقتصادي و نسبتاً خسيس انگليس را چند برابر كرده بود.
اما آنچه در لندن رخ داد، با انتظاري كه از قبل وجود داش��ت، تفاوت هاي زيادي داشت. 
ش��ايد به همين خاطر بود كه روزهاي اول گاليه ها از ميزباني انگليسي ها بسيار بود و هر 
قلمي كه به چرخش درمي آمد از ناميزباني انگليسي ها چند سطري مي نوشت. با اين حال 
ميزباني بخش كوچكي بود از ميداني بزرگ. ميداني كه براي خبرنگاران سنگين تر از حتي 
ورزشكاران بود. رقابت بين رسانه هاي معتبر دنيا كه حتي ثانيه ها هم برايشان اهميت دارد، 
جامع بودن پوشش اخبار رشته هاي مختلف با بهترين كيفيت و انعكاس اتفاقات حاشيه اي 
رويدادهاي مختلف كار را براي نمايندگان رسانه هاي گروهي بسيار دشوار كرده بود. با اين 
حال آنها كه براي ميداني بزرگ تجهيز شده بودند و با برنامه ريزي و آينده نگري تدابير الزم 
را انديشيده بودند با كمترين دغدغه و مشكل باالترين بازدهي را داشتند. اما ماجرا براي 
نمايندگان رسانه اي ايران متفاوت بود. رسانه هايي كه هنوز تا حرفه اي شدن راه زيادي در 
پيش دارند و براي اعزام نمايندگانشان چشم به جيب كميته المپيك دارند. رسانه هايي كه 
اگر قرار باشد هزينه هاي اعزام يك خبرنگار يا عكاس را خودشان بدهند، كمتر خبرنگار و 

عكاسي خواهد بود كه رنگ المپيك را خواهد ديد.
با اين حال كميته المپيك بر خالف وظيفه اي كه دارد اين بار هم گروهي از بهترين هاي 
رس��انه هاي مختلف را به المپيك لندن اعزام كرد و دور از انصاف است كه عنوان يكي از 
بهترين عملكردهاي گروه ه��اي خبري در چنين رويدادهايي را به گ��روه اعزامي ندهم. 
گروهي كه تلفيقي از رس��انه هاي مكتوب و الكترونيكي بود و با همدلي و صميميتي كه 

داشتند مسابقات تمامي ورزشكاران ايران را به بهترين شكل ممكن پوشش دادند.
نبرد نابرابر نمايندگان رسانه هاي ايران با خارجي ها تنها با تالشي چند برابر قابل جبران بود. 
نمايندگاني كه هنوز از نظر تجهيزات و امكانات حرفه اي با بهترين هاي دنيا فاصله زيادي 
دارند اما توانايي و پشتكار و همتشان بخش عمده اي از اين كمبودها را جبران مي كرد. ديدن 
خبرنگاران و عكاساني از رسانه هاي معتبر دنيا- كه خبرهايشان را تنها در راديو و تلويزيون و 
سايت هاي مختلف مي شنويم و مي خوانيم- انگيزه نمايندگان ايران براي يادگيري و مجهز 
شدن بيشتر را دو چندان مي كرد و البته آموخته هاي بسياري هم براي آنها داشت. المپيك 
لندن همانطور كه براي ورزش ايران نتايجي بي سابقه را رقم زد، در امر فعاليت رسانه هاي 
ورزشي هم يك ركورد و پوشش مطلوب و به يادماندني را ثبت كرد. هر چند مثل هميشه اين 

 مدرسه اي 
به نام المپيك

رضا خسروي
خوب بودن و ماندگار كردن به چشم مسئوالن 
ورزشي و سياس��ي نيامد و باز هم خبرنگاران 
و عكاسان زود فراموش ش��دند و قهرمانان و 
مدال آوران نو، بحق در بوق و كرنا شدند.  حتي 
در مراسم متعددي كه از سوي وزارت ورزش 
و جوانان دولت و با س��اير نهادها براي تجليل 
از افتخارآفريني هاي كاروان ايران در المپيك 
2012 لندن برگزار و ط��ي آن از مدال آوران، 
مربيان و مسئوالن تقدير و تجليل شد، هيچگاه 
نامي از رسانه ها برده نشد و در مراسمي سراغ 
نداريم كه از نمايندگان رس��انه هاي گروهي 
تجليل شده باشد. شايد از ديد مسئوالن امر 
آنها تنها وظيفه شان را انجام داده اند و نيازي 

به تشكر نبوده!
با اي��ن ح��ال درس هاي��ي ك��ه نمايندگان 
رسانه هاي گروهي ايران از المپيك گرفتند، 
براي حرفه اي شدن و بهتر انجام وظيفه كردن 
از هر تجليل و تقديري ارزش��مندتر اس��ت. 
درس هايي كه س��ال ها مي تواند آنها را كمك 
كند تا با ذهني باز و آگاه نس��بت به مس��ائل 
مختلف قلم بزنن��د و رويدادهاي مختلف را با 
ديدي حرفه اي تر به تصوير بكشند. درس هاي 
المپي��ك را فقط مي ت��وان در كالس ها براي 
دانش آموزاني تازه كارتر تدريس كرد تا حركت 
رسانه هاي ايران به س��مت حرفه اي تر شدن 
سريع تر و آگاهانه تر ش��ود. براي نگارنده كه 
اولين حضورش در رويداد بزرگي چون المپيك 
را تجربه مي كرد، روزهاي فراموش نشدني رقم 
خورد. روزهايي ك��ه به لطف خدا پ��ر بود از 
موفقيت هاي ورزش��كاران ايران و شادي دل 
مردمي كه از نقاط مختلف دنيا براي حمايت از 
ورزشكاران اين مرز و بوم به لندن آمده بودند. 
روزهايي كه با حداقل امكانات تالش كرديم 
بهترين اخبار ورزش ايران را در س��ريع ترين 
زمان ممكن به آگاهي ملت برس��انيم. روزها 
و شب هاي به يادماندني را تجربه كرديم و در 
بازگشت تالش كرديم همه آموخته هايمان را 
به كار گيريم تا كيفيت بهتري از ورزشي نويسي 
را ارائه كنيم. هر چند كه براي بهتر ش��دن و 
حرفه اي بودن راه طوالني در پيش داريم، اما 
خاطرات خوش موفقيت هاي ايران در لندن تا 

پايان عمر همراهمان خواهد بود.  
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در ميانه و اواخر دهه 1930 لين ريفنشتال 
بارزترين فيلم هاي س�ينماي موسوم به 
پروپاگان را به سود هيتلر و نازي ها ساخت 
و 35 س�ال پيش هيوهادس�ون داستان 
واقعي و جذاب يكي از بهترين مسابقات 
»دو« سرعت المپيك  ها را زيور و دستمايه 
فيلم اسكاري و تحسين شده »ارابه هاي 
آتش« قرار داد.  در ميان تمامي فيلم هايي 
كه درباره المپيك ها ساخته شده اند، دو، 
سه تا اهميتي بيشتر دارند و اين به سبب 
نوع نگاهي اس�ت كه به آنها وجود دارد و 
مرتبط با سوژه هاي انتخابي اين فيلم ها 
است كه يا بر يك ملت خاص و عزم شايد 
ناراستين شان براي فتح يك دوره المپيك 
استوار است يا چند رقابت انفرادي خاص 
را بين دوندگاني سرسخت و كمال طلب 
عمود كرده اس�ت.  با اين ن�گاه خاص و با 
توجه به ارزش  گذاري ف�راوان منتقدان 
روي اين س�ه فيلم نگاه موشكافانه اي به 

آنها به شرح ذيل الزامي مي نمايد. 

»پي�روزي اراده« محص�ول 1935و 
»المپيا« محصول 1938 

در س��ال 1936 كه المپيك در ش��هر برلين 
برگ��زار مي ش��د و آدولف هيتلر مي كوش��يد 
تمامي ابزار فني و جنب��ي و روحي، رواني الزم 
را براي رسيدن به نتايج الزم به كار گيرد، لين 
ريفنش��تال س��ربرآورد تا آنچه را كه سركرده 
حزب نازي آلمان مي خواهد ب��ر پرده نقره اي 
به تصوير بكش��د. اين هنرمند زن آلماني كه 
البته ظهورش در سينما با بازيگري و از اواسط 
دهه 1920 آغاز شد، بيش از آنكه يك فيلمساز 
اجتماعي و استاد كارهاي فيچر )داستاني( باشد 
يك قصه گوي مناسب براي فيلم هاي مستند 
بود و در نتيجه مي توانست بهترين تهيه كننده 
يك كار پروپاگاني و تبليغي براي رژيم هيتلر و 
كل حزب نازي باشد و از نظامي چهره اي مقتدر 
و مصمم براي كسب پيروزي هاي اصيل ورزشي 
ارائه بدهد كه اصوالً بويي از اين اصول نبرده بود 
و برد با هر قيمتي را مي طلبيد و براي رسيدن به 

آن دست به هر كاري مي زد.
با چنين روال و هدفي، »پيروزي اراده« بيش از 
آن كه داستان مستقيم و صريح كار تشكيالتي و 
تهيه مقدمات المپيك تابستاني 1936 در برلين و 
مهيا سازي ورزشكاران آلمان براي اين مهم باشد، 
بيشتر پاي خشونت بر اين ادعاي جعلي است كه 
ژرمن ها تحت هر شرايطي فاتح اين مسابقه هاي 
ورزش��ي و هر رقابت سياس��ي و اجتماعي اي 
هستند. حتي اگر واقعاً برنده نشوند و در اين راه 
تمركز روي گرد همايي اعضا و طرفداران حزب 
نازي در ش��هر نورنبرگ آلمان در سال 1934 
صورت مي پذيرد و بس��ط تبعات آن به س��ال 
1936 نيز مورد تأكيد قرار مي گيرد. »پيروزي 
اراده« به رغم سياه و سفيد بودن به سبب وسعت 
تصاوير لين ريفنشتال از فضاي برلين و چند شهر 
ديگر آلمان تشريح گام هاي مسئوالن و ترسيم 
تالش جوانان و اعضاي حزب نازي براي رسيدن 
به بهترين امكانات و دستاوردها هم نوعي حس 
ناسيوناليستي دروغين و افراطي را بر مردم آلمان 
حاكم مي ساخت و هم به خارجي ها مي گفت كه 
در مواجهه با برلين و نيروي به اصطالح اليزالش 
به چيزي جز شكست فكر نكنند زيرا ماشين 
قدرت نمايي آلمان هميشه روشن است و رژه 
آنها به سمت پيروزي است. همين امروز )دل 
تابس��تان 2016( اين فيلم به عن��وان يك كار 

تحقيقاتي درباره واقعه اي تاريخي و به عنوان يك 
نمونه سينماي موسوم به پروپاگان اثري مطلوب 
و ماندگار است اما از هر ديدگاه ديگري فيلم كم 
ارزشي است كه چون فقط براي رضايت خاطر 
هيتلر و قوت قلب مردم آلمان س��اخته شده، 
مصرف ديگري ندارد و مي  توان آن را به آساني از 
دفاتر فيلم هاي مستقل و واجد ارزش حذف كرد. 
برپايه توفيق اين فيلم و باز هم به دعوت و اصرار 
هيتلر، ريفنشتال در سال 1938 فيلم ورزشي 
»المپيا«  را هم ساخت كه راجع به دستاوردهاي 
المپيك تابستاني 1936 و يك كار پروپاگاندايي 
ديگر درباره آلمان و پيروزي هاي ورزشكاران آنها 
در اين رقابت ها است و هر چند تصاويرش عظيم 
و زيبا و جلوتر و مدرن تر از زمان ساخت خويش 
است اما همچون پيروزي اراده يك كار تبليغاتي 

صرف و به تبع آن فيلمي كم ارزش است.

»ارابه هاي آتش« محصول 1981  
دوئل ه��اي بزرگ در المپيك كم نداش��ته ايم 

و اگر نبرده��اي كارل لوئي��س »دووميداني 
كار« سياهپوس��ت و مع��روف امريكاي��ي با 
رقباي متعددش در دهه ه��اي 1980 و 90 و 
به ويژه بن جانسون كانادايي )كه چون موي داغ 
امريكايي ها شده بود براي او پرونده سازي كردند 
و به اتهام دوپينگ محروم و ب��ه واقع نابودش 
كردند( از جمل��ه اين س��تينرهاي تاريخي و 
نقطه اوج  آن المپيك 1988 سئول بود و پيكار 
الكساندر ديتياتين روسي و هموطنش ويتالي 
شربو در مسابقات ژيمناستيك المپيك هاي 
1980 و 92 با رقباي شرق آسيايي رقم زننده 
شماري از زيباترين صحنه هاي المپيك ها بود، 
دو سه رقابت ويژه در »دو«هاي سرعت المپيك 
1924 چنان تاريخ نگاران را مسحور و مردم آن 
روزگاران را جذب خويش كرد كه كمپاني هاي 
فيلمسازي گولدكرست و انيگما در سال 1981 
به صرافت س��اخت فيلمي از روي آنها افتادند 
تا مگر از اين طريق رخدادي در دوردس��ت و 
مربوط به عص��ر آماتوري ب��ودن المپيك ها را 

فراروي اعضاي نس��ل فعلي و مديران كنوني 
نهضت المپيك بگذارند و ب��ر اين نكته تأكيد 
كنند كه برخي رقابت هاي ويژه و انفرادي زمان 
و عصر نمي شناسد و مربوط به هر دوره اي باشد، 
براي نسل هاي بعدي قابل تعقيب و بررسي و 

لذت بردن است.
هنر مهم س��ازندگان »ارابه هاي آتش« كه در 
سال 1981 عرضه شد و جايزه اسكار برترين 
فيلم اين سال را برد. تشريح جزئيات رقابت  هاي 
قهرماناني حقيقي همچ��ون هارولد ابراهاني 
با بازي بن ك��راس و اريك ليدل ب��ا بازي ايان 
كارلسون بر س��ر مرغوب ترين مدال هاي مواد 
سرعت در المپيك 1924 اس��ت و در اين راه 
هم مقدمات و كارهاي تداركاتي دو دونده مورد 
بحث مورد اشاره و مقدمه سازي هاي الزم قرار 
گرفتن و هم پيكارهاي نهايي آنان با جذابيت 
هر چه بيش��تر به تصوير كش��يده شده است. 
براي تماشاگران نس��ل فعلي كه قديمي ترين 
مس��ابقات و خاطره هايش��ان از المپيك ها به 

تعقيب و تماش��اي رقابت ورزش��كاران زبده 
15 سال اخير منحصر مي ش��ود، ديدن پيكار 
ويژه اي كه 92 سال پيش انجام شد و خيلي ها 
را سيراب و صاحب وجد و سرور كرد، اين فيلم 
يك بدعت ولو قديمي و نش��انه و ي��ادگاري از 
عصر وابسته نبودن المپيك به مادي گرايي ها 
و تظاهر ها و نشانه دوران رواج ورزش آماتوري 
است و به همين منوال از ارزش مختص به خود 
بهره مي گيرد. تبحر هيو هادسون در به تصوير 
كشيدن لحظات اوج »دو« هاي 100، 200 و 
400 متر در المپيك 1924 در ش��هر پاريس 
به چنان درجاتي مي رس��د كه تماشاگران از 
هر لحظه آن به وجد مي آين��د و با آن زندگي 
مي  كنن��د و اين مصداق خود المپيك اس��ت. 
رقابتي كه از فرط پوياي��ي و جنبش و زيبايي 
مي تواند كل ملت ها را به حرك��ت در آورد و از 
اين نظر مثل »سينما« و نمونه و چيزي مشتق 

شده از آن باشد. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه »ارابه ه��اي آتش« بر 
اس��اس س��ناريويي هوش��مندانه از كالي��ن 
ويالند و تهيه كنندگي ديويد پاتنام مشهور و 
بريتانيايي كه در س��ال هاي بعدي فيلم هاي 
تحسين ش��ده ديگري چون »مزارع كشتار« 
)1984( و »ميسيون« )1986( را هم رو كرد 
ساخته شد و بخش  هاي اول فيلم معروف نشان 
دادن رقابت اوليه و س��تيزهاي شديد هارولد 
ابراهاني و اريك ليدل در اينجا و ترسيم ساليق 
متفاوت آنها در زمان زندگي ش��ان در بريتانيا 
مي ش��ود كه يكي )ليدل( دووميداني را براي 
امرار معاش و شهرت و خوشبختي مي خواهد 
و ديگري )ابراهاني( براي شكرگزاري به درگاه 
خداوند و آماده سازي خود جهت بازگشت به 
چين به قصد از سرگيري كارهاي عام المنفعه 
و انسان دوستانه اش. در نبردهاي بين آنان در 
برخي مسابقات داخلي بريتانيا اين ليدل است 
كه ابراهاني را شكست مي دهد و مربي ابراهاني 
كه نامش س��م موس��ابيني )ايان هولم( است 
مي كوشد، تكنيك او را ارتقا بخشد تا آن نتايج 
ديگر تكرار نشود. در نهايت گذار آنها به عنوان 
اعضاي تيم ملي دووميداني بريتانيا و با درياي 
اختالف سليقه ها و تفاوت اساسي نگاه هايشان 
به فلسفه زندگي به المپيك 1924 مي   افتد. آن 
جا ابراهاني »دو«ي 200 متر را به امريكايي ها 
مي بازد اما به جبران آن فينال سخت تر و مهم تر 
100 متر را فتح مي كند و به اين باور مي رسد كه 
حاصل سال ها تالش خود را گرفته است. اريك 
ليدل در نقطه مقابل بعد از جا ماندن از حضور در 
مرحله مقدماتي »دوي« 100 متر با لطف يكي 
از هم تيمي هايش امكان شركت در ماده 400 
متر را به دست مي آورد. حتي مربيان بريتانيا 
هم معتقدند او هيچ شانسي در اين ماده ندارد 
زيرا متخصص دو هاي سرعتي 100 و 200 متر 
است اما او هم در فينال دونده هاي امريكايي را 
كه تصور مي شد ش��انس بسيار بيشتري براي 
قهرماني در اين ماده دارند، پشت سر مي گذارد و 
مثل ابراهاني اول مي شود و مدال طال مي گيرد. 
به اين ترتيب هر دو دونده مذكور با ش��ركت 
در المپيك 1924 به آرامش روحي مي رسند 
و از آن پس به س��امان دادن و زندگي فردي و 
خانوادگي شان مي پردازند. اين فيلم كانديداي 
هفت جايزه اسكار شد و چهار تاي آن را برد كه 
يكي به شاخه برترين سناريو مربوط مي شد و 
ديگري برترين موسيقي متن كه دومي سروده 
ونجليس است. در ارزش گذاري هاي منتقدان 
نيز »ارابه هاي آتش« نوزدهمين فيلم در ميان 
100 فيلم برتر تاريخ سينماي بريتانيا تلقي شده 
است و يكي از 500 فيلم برتر تمامي دوران ها به 

حساب مي آيد.  

 فيلم هاي المپيكي 
در ميان برترين هاي تاريخ سينما

وصال روحاني

نگاهي به 3 فيلم تأثيرگذار درباره بزرگ ترين جشنواره ورزشي جهان


