
روزهاي سخت تكواندو 
سعيد احمديان

      گفت وگو
ادامه دارد؛ روزهايي كه 
با ناكامي در المپيك ريو 
به اوج رسيد و در مسابقات گرند پري و جام جهاني 
ادامه پيدا كرد. اين مس�ئله سبب شد تا اين رشته 
رزمي كه يكي از رشته هاي مدال آور كشورمان در 
ميادين جهاني و المپيك بود، نياز به يك بازنگري 
داشته باش�د و امروز هم جامعه تكواندو در انتظار 
معرفي كادر فني جديد تيم ملي از سوي شوراي فني 
فدراسيون است. مرتضي سلطاني مربي و كارشناس 
تكوان�دو در گفت وگو با »ج�وان« درباره ش�رايط 
تكوان�دو و ب�رون رفت اي�ن وضعيت و بازگش�ت 
هوگوپوش�ان به روزهاي اوج صحبت كرده اس�ت. 

    
آقاي س�لطاني! تكواندو روزه�اي خوبي را 
تجرب�ه نمي كند، رش�ته اي ك�ه روزي اميد 
اول كش�ورمان براي مدال هاي رنگارنگ در 
مسابقات جهاني و المپيك بود. براي عبور از 

بحران چكار بايد كرد؟
 با توجه به شرايطي كه براي تكواندو در حال حاضر پيش 
آمده، اين رشته ورزشي به اتحاد و يكدلي احتياج دارد و 
اين ظرفيت را تكواندوي كشورمان دارد تا دوباره در سطح 
جهان و آس��يا آقايي كند. براي تحقق اين مسئله بايد از 
اشتباهاتي كه در گذشته اتفاق افتاده درس بگيريم و به 
آينده فكر كنيم. بياييم برنامه ريزي كنيم و از تمام فكر ها و 
ظرفيت هايي كه وجود دارد براي بازگشت دوباره تكواندو 
به روزهاي اوج اس��تفاده كنيم تا بتوانيم در مس��ابقات 
پيش رو نتايج خوبي كسب كنيم. ظرفيت تكواندوي ايران 
خيلي باالست. هر زمان تشريف بياوريد مسابقات ليگ را 
ببينيد، مش��اهده مي كنيد كه هر روز در مسابقات ليگ 
يك تكواندو كار جديد رو مي ش��ود و مي درخشد و باعث 
افتخار جامعه تكواندو مي شود. تكواندوكاراني را داريم كه 
قهرمانان جهان و المپيك را شكست مي دهند و شانه به 
شانه آنها حركت مي كنند. اين ظرفيت وجود دارد و صرفاً 
نيازمند آرامش، همدلي و اتحاد هستيم. خواهش من از 
جامعه تكواندو اين است كه دست به دست هم بدهيم و 
كمك كنيم و برخي مسائل شخصي را در تصميم گيري ها 
و اظهارنظرهايمان دخالت ندهيم و ان شاءاهلل شاهد باشيم 

كه تكواندو دوباره به روزهاي خوبش بر  گردد. 
چه شد كه تكواندو چنين شرايطي را تجربه 
مي كند؟ ناكامي ها از المپيك شروع شد و در 
مس�ابقات گرند پري و جام جهاني هم ادامه 

پيدا كرد. 
درباره كارنامه تكواندو در المپيك، صحبت هاي زيادي 
مطرح و كارگروهي هم تش��كيل ش��ده اس��ت. عوامل 
متعددي در ناكامي دخيل ب��ود و نمي توانيم يك يا دو 
عامل را به عنوان دليل ناكامي مطرح كنيم. نمي خواهم 
به گذشته ورود كنم، اما ما بايد با تمركز و دوري از غرور 
و منيت، اتحاد داشته باش��يم. هر كادر فني كه انتخاب 
مي شود، هر بازيكني كه به تيم ملي دعوت مي شود، بايد 
فكر و ذكرش قهرماني باش��د و بداند كه سرباز مملكت 
است. تنها فرقي كه با بقيه جامعه تكواندو دارد، اين است 
كه مسئوليتش بيشتر است و نبايد غرور بازيكن و كادر 

فني را بگيرد، ما همه به مش��ورت نيازمنديم و سرمربي 
جديد بايد با كل جامعه تكواندو ارتباط خوبي داشته باشد 
و از نظرات همه اهالي تكواندو استفاده كند. هر شخصي 
كه انتخاب مي شود بايد منيت و غرور را كنار بگذارد. هر 
فردي انتخاب مي شود از نظر دانش فني هم بايد به روز 
باش��د و تكواندو با توجه به ظرفيتي ك��ه دارد، مي تواند 

دوباره در سطح جهان و آسيا بدرخشد. 
به بحث منيت و تصميمات ش�خصي اش�اره 
كردي�د، انتق�ادي ك�ه متوج�ه مديري�ت 
فدراس�يون اس�ت اين اس�ت ك�ه خيلي از 
نخبه هاي مربيگري با توجه به اختالفات كنار 
گذاش�ته ش�ده اند، در حالي كه حضورشان 

مي توانست به تكواندو كمك كند. 
شايد اين حرفي كه مي زنم براي برخي خوشايند نباشد 
اما انتظار از مس��ئوالن فدراسيون اين اس��ت كه از نظر 
پشتيباني امكانات الزم را فراهم كنند. اين اتفاق درباره 
تيم ملي افتاد و فدراسيون بهترين تدارك و امكانات را 
براي كادر فني و ملي پوش��ان تكواندو فراهم كرده بود و 
كمبودي نداشتند و همه تسهيالت فراهم شده بود. اين 
در حالي است كه اگر شما به برخي فدراسيون هاي ديگر 
نگاه كنيد، مي بينيد كه تيم هايشان كمترين امكانات را 
هم ندارند و حتي براي تهيه پ��ول بليت هواپيما جهت 
اعزام به مسابقات با مشكل مواجه هستند. در فدراسيون 
تكواندو اما تيم هاي ملي كمبودي نداشتند. اين را نبايد 
فراموش كنيم و اين يك حس��ن اس��ت. اي��ن اتفاق در 
شرايطي رخ داد كه كشور با مشكالت اقتصادي روبه رو 
است. بايد قدر فدراسيوني كه اين پش��تيباني خوب را 

انجام داد بدانيم و اين يك حسن است. 

اما با وجود اين امكان�ات، از نظر فني و نتايج 
نتوانس�ته ايم در مس�ابقات اخي�ر خروجي 

داشته باشيم و ناكام بوده ايم. 
در بحث فني هم متولي آن مشخص است. اگر االن بخواهيم 
دوباره به اين مسائل بپردازيم، يك زخم كهنه سر باز مي كند. 
چند وقت از المپيك و جام جهاني گذشته است و ما االن 
فرصت كمي تا بازي هاي كشورهاي اسالمي داريم و بايد فكر 
و ذكرمان مسابقات پيش رو باشد و اينكه به دنبال اين باشيم 
كه چه كسي مقصر است و يقه يك نفر را بگيريم، دردي را 
دوا نمي كند. بايد راه��كار ارائه دهيم و از بهترين هايي كه 
در جامعه تكواندو داريم استفاده كنيم تا بتوانيم عظمت و 

بزرگي روزهاي خوب تكواندو را تكرار كنيم. 
ب�ه عن�وان يك�ي از كارشناس�ان و مربيان 
تكواندو چه راهكاري براي برون رفت از اين 

وضعيت پيشنهاد مي كنيد؟
اميدوارم با خرد جمعي بهترين تصميم گرفته شود و با 
انتخاب يك كادر فني خوب، شرايط براي عبور تكواندو از 
بحران مهيا شود. به هر حال تكواندو هم از نظر مربي و هم 
از نظر بازيكن بهترين ها را در اختيار دارد. همانطور كه 
در ليگ مي توانيم هر روز يك بازيكن و يك ستاره كشف 
كنيم، تكواندوي كشورمان مربيان زيادي را تربيت كرده 
كه در رده هاي مختلف سني فعاليت مي كنند و مي توانند 
كمك حال تكواندوي كشورمان باشند و روز به روز مربيان 
بيشتري ساخته مي شوند. انتخاب كادر فني مناسب و 
انتقادهاي شفاف و عادالنه در كنار آن حمايت و يكدلي 
جامعه تكواندو الزم است تا اين ورزش بتواند اين روزها 
را پشت س��ر بگذارد. پيشكس��وتان هم براي پيشرفت 
تكواندو بايد وارد ميدان شوند تا دوباره تكواندو در ميادين 

بين المللي بتواند انتظارات را برآورده كند. 
اما به گفت�ه منتق�دان، در س�ال هاي اخير 
فدراسيون نخواسته است از تمامي ظرفيت 

تكواندو براي موفقيت استفاده كند!
بايد قبول كنيم كه ساليق مختلف است و يك مدير حق 
دارد كه تصميمات مختلفي را در مقاطع گوناگون بگيرد. 
االن شرايط، شرايطي نيس��ت كه بخواهيم بي اخالقي را 
ترويج كنيم. احساسم اين است كه برخي انتقادها االن 
مغرضانه اس��ت، انتقادهايي كه بعضي وقت ها مي شود. 
در حال حاضر متأسفانه برخي را مي بينيم كه منتظرند 
تكواندو نتيجه نگيرد و فالن شخص تخريب شود. تكواندو 
اما براي شخص نيست، تكواندو متعلق به مربياني است كه 
در دور افتاده ترين جاهاي كشور تا مركز ايران كار مي كنند. 
تكواندو متعلق به همه است و اگر يك نفر در تكواندو خراب 
ش��ود، كل تكواندو ضربه مي خورد. انتقادهايي كه بعضاً 
مغرضانه است را بايد كنار بگذاريم و وحدت داشته باشيم. 
احياناً با چنين انتقادهايي به وضعيت فدراس��يون هايي 
مانند جودو گرفتار نشويم. تكواندوي ايران بايد آقايي كند 
و اين ظرفيت و پتانسيل را نيز دارد و همه بايد با وحدت 
براي رس��يدن به اين هدف كمك كنيم. مطئمن باشيد 
كه نتيجه اين اتحاد را در مسابقات جهاني و كشورهاي 

اسالمي شاهد خواهيم بود. 
حرف و نكته اي اگر باقي مانده است بيان كنيد.

رسانه ها بايد سعي كنند وحدت ساز باشند و صحبت هايي 
مطرح شود كه براي جامعه تكواندو اتحاد و يكدلي را به 
همراه داشته باشد، نه اينكه باعث تفرقه و چند دستگي 
در اين رشته ورزشي ش��ود تا دوباره تكواندو به روزهاي 

موفقيت آميزش برگردد. 

ناكامي مطل�ق مردان 
شيوا نوروزي
      گزارش

تكوان�دو اي�ران در 
المپيك 2016 آغازگر 
بحراني ش�د كه تا ب�ه ام�روز ادام�ه دارد و به نظر 
مي رسد تا زماني كه كادرفني جديد تيم ملي معرفي 
نش�ود بحران خودساخته تداوم داش�ته باشد. در 
حالي كه انتظار مي رفت تكواندوكاران كشورمان از 
آوردگاه ريو با دستي پر به ايران بيايند شكست هاي 
تحقيرآميز ش�اگردان بيژن مقانلو آب س�ردي بر 
پيك�ر كاروان ورزش ايران در المپي�ك ريخت. از 
همان زمان بود كه اختالف نظر، انتقاد و اختالفات 
ش�خصي در تكوان�دو ايران ب�ه اوج خود رس�يد. 

  استارت ناكامي
اعزام چهار نماينده به المپيك نويد مدال هاي رنگارنگ 
را از س��وي تكواندوكاران كش��ورمان م��ي داد. مهدي 
خدابخش��ي، فرزان عاش��ورزاده و س��جاد مرداني در 
بخش مردان و كيميا عليزاده در بخش بانوان اميدهاي 
اصلي مان براي كسب مدال در ريو بودند، اما شكست هاي 
پي در پي و حذف تحقيرآميز مردان هوگوپوش ضعف 
قدرت اول تكواندو جهان را عيان كرد. اين در حالي است 
كه هر س��ه تكواندوكار ما جزو برترين هاي اوزان خود 
به حس��اب مي آمدند ولي در ميدان المپيك ضعيف تر 
از حد انتظار ظاهر ش��دند تا ناكامي مطلق نصيب اين 
رشته مدال آور شود. بدون شك اگر برنز تاريخي كيميا 
عليزاده در المپيك 2016 نبود تكواندو ايران عماًل ديگر 

حرفي براي گفتن نداشت. 
  اعتماد مقانلو و تحقير در جام جهاني

با اينكه انتقادها از كادرفني و مديريت فدراس��يون به 
اوج خود رس��يده بود، اما پوالدگر ترجيح داد باز هم به 
بيژن مقانلو و دستيارانش اعتماد كند و فرصت دوباره 
دهد. بركناري مهدي بي باك و پزش��ك تيم ملي تنها 
تغييري بود كه در كادرفني ايجاد شد. به رغم اينكه اغلب 
كارشناسان ضعف هاي مديريتي و فني را مسبب ناكامي 
بهترين هاي تكواندو دنيا در المپيك عنوان كردند ولي با 
اين وجود رئيس فدراسيون تكواندو بر حفظ مقانلو تأكيد 
كرد. اين در حالي است كه جام جهاني 2016 و گرند پري 
باكو پيش روي تيم ملي بود. حذف تمامي تكواندوكاران 
ايران از مس��ابقات گرند پري اوضاع را بحراني تر كرد تا 
حدي كه پيش بيني ناكامي ديگ��ر در جام جهاني دور 
از انتظار نبود. با شروع رقابت هاي جام جهاني باكو تيم 
ملي ايران يك بار ديگر نشان داد كه با روزهاي اوج خود 
فاصله زيادي دارد. باخ��ت تحقيرآميز به كره جنوبي و 

تركيه حذفي زودهنگام و تلخ را براي تيم ملي تكواندو 
رقم زد. همانطور كه تصور مي شد آتش انتقادها دوباره 
شعله ور شد و اين انتقادها اين بار با استعفاي بيژن مقانلو 

و حسن ذوالقدري همراه بود. 
  پوالدگر نمي رود

از همان ابتدا ه��م معلوم بود كه رئيس فدراس��يون با 
اس��تعفاي س��رمربي و مدير تيم هاي مل��ي بي درنگ 
موافقت مي كند به اين اميد كه ش��عله هاي انتقادهاي 
تند و تيز عليه خ��ودش فروكش كند. منته��ا از آنجا 
كه شكس��ت هاي چندماه اخير تكواندو بيشتر از حد 
تصورات بود قبول اس��تعفاي مقانلو و ذوالقدري نيز از 
ش��دت انتقادها كم نكرد. پوالدگر سال هاس��ت كه بر 
مسند رياست فدراس��يون تكواندو تكيه زده و در اين 
مدت تكواندو كشورمان سير صعودي را طي كرده است. 
هرچند نمي توان از كنار پيشرفت و افتخارآفريني هاي 
پرتعداد تكواندوكاران ايراني در سال هاي قبل به راحتي 
گذش��ت، اما ناكامي در المپيك ري��و و تحقير در جام 
جهاني نيز موضوعاتي نيستند كه بتوان آنها را ناديده 
گرفت. نفرات اعزامي به المپيك از حيث توانايي فني و 
تكنيكي چيزي كم نداشتند و نگاهي اجمالي به عملكرد 
آنها در دو سال اخير نش��ان مي دهد كه همه حريفان 
مقابلشان حرفي براي گفتن نداشتند. با اين وجود در 

آوردگاه المپيك از ضعف هاي واقعي ملي پوشان تكواندو 
رونمايي شد، ضعف هايي كه قطعاً كادرفني تنها عامل 
اصلي آن نبوده است. در س��ال هاي پيش نيز هر زمان 
كه شكستي نصيب تكواندو شده بركناري يا استعفاي 
س��رمربي پايان بخش ماجرا بوده در حالي كه به هيچ 
وجه نمي توان و نبايد نقش مديريت حاكم بر فدراسيون 
را ناديده گرفت. اما پوالدگر همچون گذشته در مقابل 
انتقادها ايستاد و حاضر به رفتن نشد. البته حمايت هاي 
عجيب وزارت ورزش از او و بي تفاوتي به شكست هاي 
اخير تكواندو در اين مسئله بي تأثير نبوده است. رفتن 
مصلحتي ذوالقدري، مش��اور اصلي پوالدگر از جمله 

اتفاقات جالب اين چند وقت اخير محسوب مي شود. 
  بالتكليفي تيم ملي و برخورد قهري با منتقدان 

با اينكه زمان به سرعت در حال سپري شدن است، اما 
تيم ملي كماكان در بالتكليفي به س��ر مي برد. با رفتن 
مقانلو جامعه تكواندو منتظ��ر انتخاب كادرفني جديد 
است، كادري كه گويا فدراسيون هنوز براي معرفي آن 
به جمع بندي الزم نرسيده و خبري از معرفي سرمربي 
جديد نشده اس��ت. در اين سال ها بس��ياري از مربيان 
قديمي و كارشناسان اين رشته به دليل انتقادهاي خود 
از ش��خص اول تكواندو ايران بيرون از گود مانده اند و از 
تجارب آنها استفاده نمي شود. برخورد قهري پوالدگر 

با مخالفانش از جمله انتقادهايي اس��ت كه همواره به 
مديريت او وارد بوده در حالي كه جمع كردن منتقدان بر 
سر يك ميز و شنيدن انتقادهاي دلسوزانه آنها قطعاً كار 
سختي نيست. اينكه بعد از هر ناكامي تمامي تقصيرات 
به گردن يك نفر بيفتد و كار به بركناري او بكشد دردي 

از دردهاي اين رشته مدال آور دوا نخواهد كرد. 
  ترس از مهماندوست

موفقيت ه��اي اخير تيم مل��ي تكوان��دو آذربايجان با 
هدايت س��رمربي ايراني در ورزش ايران س��روصداي 
زيادي به پا كرد. شكست مهدي خدابخشي به ميالد 
بيگي در المپيك 2016 آتش اختالفات را شعله ور كرد 
تا جايي كه پوالدگر نتوانست برخشم خود فائق آيد و 
سرمربي اسبق تيم ملي ايران را مزدور خواند! همين 
ادعاي جنجالي كافي بود تا بح��ران تكواندو ما به اوج 
خود برس��د. حال آنكه منتقدان پوالدگر نيز از همين 
اظهارنظر عجوالنه و غيرمنطقي به نفع خود استفاده 
كرده و بارها رئيس فدراسيون را با انتقادهاي آتشين 

روبه رو ساختند. 
به نظر مي رسد مس��ئوالن تكواندو كشورمان از مطرح 
شدن نام رضا مهماندوس��ت هراس دارند. در حالي كه 
در ش��رايط كنوني بهتر اس��ت تمام تمركز مديران بر 
انتخاب س��رمربي كاربلد و نجات تكواندو باشد. پاسخ 
دادن ب��ه انتقادهاي گاه و بي��گاه و جبه��ه گرفتن در 
مقابل نام س��رمربي س��ابق نه تنها فايده اي ندارد بلكه 
به بحراني تر ش��دن ش��رايط دامن مي زن��د. برگزاري 
نشست آسيب شناسي و كارشناسي علل شكست تيم 
ملي در ريو از جمله وعده هاي مطرح شده پس از اتمام 
بازي هاي المپيك بود كه نتيجه اين نشست هرگز اعالم 
نشد. با تمام اين تفاسير بحران حاكم بر تكواندو ايران را 
نمي توان كتمان كرد. قهر يكي از المپين ها از تيم ملي 
و اختالف نظر با س��رمربي تيم ملي واقعيتي تلخ است 
كه براي جلوگيري از تكرار چنين م��واردي بايد از هم 
اكنون دست به كار شد. بعالوه اينكه مسابقات جهاني 
2017 بزرگ ترين رويداد پيش روي تيم ملي تكواندو 
ايران اس��ت؛ رويدادي كه مي تواند يك بار ديگر قدرت 
واقعي هوگوپوشان كشورمان را به رخ مدعيان بكشد. 
زمان زيادي را از دست داده ايم آن هم در شرايطي كه در 
روزهايي كه ما مشغول درگيري هاي لفظي بوديم رقبا 
تمرين مي كردند. انتخاب هرچه سريع تر سرمربي جديد 
تيم ملي و مشخص شدن برنامه آماده سازي ملي پوشان 
براي مسابقات جهاني پاياني خواهد بود بر حواشي اي كه 

از المپيك تاكنون دامن تكواندوي مان را گرفته است. 
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از تحقير در المپيك تا تير خالص جام جهاني
نگاهي به وضعيت اين روزهاي تكواندو ايران

سليقه شخصي در مديريت تكواندو كنار گذاشته شود
بررسي وضعيت بحراني تكواندو درگفت وگوي »جوان« با مرتضي سلطاني، كارشناس و مربي تكواندو

تكواندوي ايران گرفتار بحران شده است، بحراني كه از المپيك كليد خورد 
دنيا حيدري

     نگاه
و سپس در مسابقات جام جهاني به اوج رس��يد اما تالشي براي بهبود 
وضعيت اين ورزش انجام نشده و  مشكالتي كه اين رشته ورزشي گرفتار 
آن ا ست آن طور كه بايد به صورت ريشه اي حل نشده و همين سبب شده تا ناكامي هاي تكواندو تداوم 
داشته باشد. اين در شرايطي است كه تكواندو يكي از رشته هاي مدال آور ورزش ايران است. رشته اي كه 
هميشه از اميدهاي كسب مدال و عنوان در رقابت هاي بين المللي بوده و صد البته كه توانسته موفقيت هاي 
چشمگيري هم به دست آورد. هرچند توانايي هاي اين رشته مدال آور هميشه بيش از موفقيت هايي بوده 
كه كسب كرده است. توانايي هايي كه شايد به دليل برخي تصميم گيري هاي نادرست و مشاوره هاي غلط 
يا حتي اختالف نظرهاي شخصي كه بر منافع شخصي ارجحيت داده شده اند نتوانسته آنچنان كه بايد و 

شايد شكوفا شود و كار را به جايي رسانده كه امروز شاهد بحراني شديد در اين رشته ورزشي باشيم. 
بعد از كسب تنها يك نقره در المپيك لندن بود كه جلسه اي براي بررسي ناكامي ها تشكيل شد، اما ناكامي 
در الم پيك ريو نشان داد كه در اين جلسه اتفاقي رخ نداده و تصميمي گرفته نشده كه بتواند كمكي باشد 
براي تكواندوي ايران. آن هم در شرايطي كه تيم ملي با بهترين نفرات راهي برزيل شده بود و بعد از آن با 
همين بهترين ها كه مدت ها صدر رنكينگ هم بودند در رقابت هاي بعدي هم نتوانست نتيجه بگيرد تا بار 
ديگر ثابت شود كه در جلسات بررسي ناكامي هاي تكواندو اتفاقاتي كه بايد رخ نمي دهد و شايد هم مشكل 
اساسي تر از اين حرف هاست كه با يكي دو جلسه بررسي و حل و فصل شود.  استعفاهايي هم البته بعد از 
اين ناكامي ها داده شد كه آنها هم نمي تواند چندان اميدوار كننده باشد يا حتي راه حلي براي فرار از بحراني 

كه تكواندوي ايران طي سال هاي اخير با آن دست به گريبان است. 
در واقع با نگاهي به اتفاقات گذشته و رفت و آمدها مي توان به اين نتيجه رسيد كه مشكل تكواندوي ايران 
نه فني كه مديريتي است. مديريتي كه نمي تواند بحران موجود را رفع و رجوع كند كه اگر غير از اين بود 
بايد بعد از تمام بركناري ها و استعفاهايي كه تا كنون تحويل داده شده شاهد يك تحول اساسي يا حداقل 
نشاني از يك تحول براي رهايي از بحران بوديم. حال آنكه نه فقط هيچ اتفاق مثبتي رخ نداد كه هر روز نيز 

شاهد اخبار و اتفاقاتي به مراتب ناگوارتر از قبل هستيم. 
شايد يكي از مشكالت اساسي تكواندو كوتاه نيامدن از اختالف نظرهاي شخصي باشد و عدم انتقاد 
پذيري مسئوالني كه امور را در دست دارند. مسئله بسيار مهمي كه باعث شده تا طي سال هاي اخير 
دست بسياري از كارشناس��ان و صاحبنام هاي اين رش��ته از آن كوتاه بماند و تكواندو نتواند از تمام 
داشته ها و پتانسيل هاي خود آنچنان كه بايد و شايد براي عبور از مشكالت و طي كردن مسير موفقيت 
استفاده كند. حال آنكه تكواندوي ايران در تمام زمينه ها حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. چه در 
زمينه مربيگري كه حضور مربيان مطرح ايراني در ساير كشورها و موفقيت آنها گواهي بر اين ادعاست 
و چه در زمينه تكواندوكاراني كه هنوز فرصت هاي زيادي براي كسب موفقيت و افتخار آفريني دارند. 
توانايي هايي كه شايد قرباني عدم مديريت درست اين رش��ته ورزشي شده اند. رشته مدال آوري كه 
ورزش ايران همواره به درستي روي آن حساب ويژه اي باز كرده و تا پيش از المپيك ريو و اتفاقات بعد 
از آن هرگز از اين اعتماد پشيمان هم نشده است.  اما شايد تكواندو به چنين ناكامي هاي تلنگر آميزي 
نياز داشت تا مشكالت پنهان آن سر باز كرده و آشكار شود. اختالفات و مشكالتي كه شايد تا پيش از آن 
همواره پشت مدال هايي كه گرفته شده بود پنهان مانده و كمتر كسي آنطور كه بايد به آن توجه كرده 
بود. اما حال همه نگاه ها به سمت تكواندو و ناكامي هاي اخير آن است. ناكامي هايي كه بعد از ريو تكرار 
و تكرار شد تا وخامت اوضاع اين رشته بيش از پيش به چشم  آيد.  امروز ديگر كمتر كسي است كه نداند 
حال تكواندوي ايران با وجود پتانسيل بااليي كه دارد وخيم است و نبايد برابر وخامت اوضاع اين رشته 
سكوت كرد كه سكوت مصداق واضح خيانت به تكواندو است. امروز شايد ديگر نگاه ها به سمت وزارت 
ورزش باشد و شخص وزير كه براي احياي تكواندوي ايران دستي باال زند و گامي بردارد. تكواندويي 
كه افتخارات زيادي براي ورزش ايران به دست آورده و حق زيادي به گردن ورزش كشور دارد و حاال 
شخص اول ورزش بايد براي رهايي تكواندو از اوضاع نابساماني كه با آن دست به گريبان است گامي 
جدي و محكم بردارد. در حال حاضر ديگر مهم نيست مشكل مديريتي يا فني است. مهم اين است كه 
براي حل اين مشكل بايد يك اقدام جدي شود و يك تحول اساسي صورت گيرد تا ورزش ايران بتواند 
مثل سابق روي تكواندو حسابي ويژه باز كند و بار ديگر بتواند شاهد افتخارآفريني ها و مدال آوري هاي 
اين رشته ورزشي باشد. تكواندويي كه مملو از ستاره هايي است كه مي توانند دنيا را به حيرت و تعجب 

واداشته و پرچم پرافتخار ايران را مثل هميشه برفراز آن برافراشته كنند. 

تكواندوي ايران معدن استعداد است. به جرئت مي توان گفت 
فريدون حسن 

   حاشيه
 در هيچ كدام از كش�ورهاي مدعي تكواندوي جهان چنين 
ن�دارد.  وج�ود  رش�ته  اي�ن  ب�ه  عالق�ه اي  و  ش�ور 
حضور اين تعداد باالي اس��تعداد و اين همه عالقه باعث ش��ده تا در جاي جاي كش��ور باشگاه ها 
عالقه مندان نوجوان و جوان دختر و پسر اين رشته را جذب كنند؛ مسئله اي كه شايد حتي نتوان 
در كره جنوبي كه مهد تكواندوي دنياس��ت آن را ديد.  با اين اوصاف تكوان��دو به هيچ عنوان نبايد 
بابت پشتوانه س��ازي و حضور قدرتمند در ميادين بين المللي با مش��كلي مواجه باش��د، اما سؤال 
اصلي و موضوعي كه تاكنون و در طول تمام اين سال ها بي پاس��خ مانده اين است كه چرا با وجود 
چنين پش��توانه عظيمي از نوجوانان و جوانان، وجود اين تعداد فراوان باشگاه و مؤسسات تربيت 
تكواندوكار، هميش��ه تكواندوي ايران بايد معطل اردوهاي خارجي آن هم در كشورهايي باشد كه 
در رتبه هاي بس��يار پايين تر از ايران در 

رنكينگ بين المللي قرار دارند. 
به طور طبيعي ايران حتي به عنوان دومين 
قدرت برتر تكواندوي جهان )البته توجه 
داشته باشيد كه پيش از افول يكي دو سال 
اخير تكواندوي ايران حت��ي باالتر از كره 
مقام نخست دنيا را داشت( بايد ملجأ ساير 
كشورها براي برگزاري اردو و مسابقه باشد 
نه اينكه تكواندوكاران ايران��ي دور دنيا را 
براي پيدا كردن اردوي مناسب سير كنند.  
ارتباط با دنياي تكواندو و بهره گيري از علم 
روز اين رشته بر هيچ كس پوشيده نيست، 
اما اين مسئله هيچ شباهتي با آنچه امروز در حال سپري شدن است ندارد. اگر ايران قدرت برتر تكواندوي 
دنياست بايد حداقل چند مسابقه و اردوي بزرگ بين المللي در طول يك سال در كشور زيرنظر فدراسيون 
برگزار شود و چهره هاي مطرح تكواندو و تيم هاي برتر آن در ايران حضور پيدا كنند ولي چيزي كه ديده 
مي شود كامالً عكس اين موضوع است، به طوري كه تكواندوكاران ايران از بزرگ و ستاره گرفته تا نوجوان 
و مبتدي بايد دست به دامان كشورهايي باشند كه كوچك ترين اعتباري در تكواندو ندارند؛ كشورهايي 

چون ارمنستان، تركيه يا حتي برخي اروپايي هايي كه به مراتب پايين تر از ايران هستند. 
استعداديابي و بهره گيري از نيروي جواني موضوعي نيست كه فقط با شعار و طرح هايي روي كاغذ و 
به به  و چه چه  كردن و دلخوش كردن به عدد باالي عالقه مندان به تكواندو در كشور به دست آيد. بايد 
براي اين درياي استعداد برنامه داشت، بايد شرايط را به گونه اي فراهم كرد كه استعدادهاي تكواندو 
بيشتر از آنكه در پي اردو و حريف و به دنبال برنامه مسافرت و هزينه هاي سنگين آن باشند در كشور 

خودمان رشد پيدا كنند و با حضور قدرت هاي برتر دنيا آماده رويارويي با آنها شوند. 
فدراسيون تكواندو در طول اين سال ها در باد پيروزي ها خوابيده، اين واقعيتي است كه به هيچ عنوان 
نمي توان روي آن سرپوش گذاشت، تفاوتي هم نمي كند كه چه كساني سكان هدايت اين رشته را در 
دست داشته اند از رئيس گرفته تا مربي، تكواندوي ايران در طول چند سال گذشته نه استعداديابي 
درس��ت انجام داده و نه همگام با تكواندوي دنيا پيش رفته است و اين مسئله گواه بر اين است كه 
فدراسيون تكواندو نتوانسته آنگونه كه در حد يك كشور صاحب نام و مقام در تكواندوي دنياست 

شرايط را براي ورزشكاران، ملي پوشان، مربيان و استعدادهاي اين رشته فراهم كند. 
آنچه گفته شد تنها بخش كوچكي از مشكالت تكواندو و استعدادهاي آينده اين رشته است كه بايد 
به آن، اردوهاي بي كيفيت و بعضاً مس��ئله دار خارجي، هزينه هاي سرسام آور براي تكواندو كاران و 
خانواده ها، عدم برنامه ريزي درست براي قهرمانان و مدال آوران، عدم بهره گيري از دانش مربيان 
كاربلد و صاحبنام و اصرار و پافشاري روي برخي برنامه هاي اشتباه و شكست خورده را اضافه كرد. 

به طور حتم اينها معضالتي است كه ادامه آنها موجب پسرفت بيش از اين تكواندوي ايران خواهد شد، 
متأسفانه فدراسيون تكواندو در پيله اي كه خود به دور خود تنيده اسير شده و تا اين پيله را نشكافد 
نمي توان اميدي به نجات اين رشته مدال آور داشت. طبيعي اس��ت كه تغيير نگاه و برنامه ريزي و 
مديريت درست، پاياني خواهد بود بر تمام اين معضالت به خصوص بحث استعداديابي و پايه هاي 

تكواندو تا اين رشته پرافتخار دوباره بتواند در سطح اول ورزش دنيا نام ايران را فرياد بزند. 

تكواندو نيازمند تحولي اساسي است

استعداديابي حلقه مفقوده درتكواندو
نگاه تازه تنها راه نجات


