
ن�ام اصل�ي اش محمد 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

داودآبادي بود كه بعدها 
لقب »محمدجودو« و 
»جوانم�رد ورزش« را نيز ب�ه او دادن�د. حاج محمد 
مهرآيين، رئيس اسبق فدراسيون هاي جودو، كاراته 
و تكوان�دو درحال�ي از دني�ا رفت كه هن�وز ثمرات 
فعاليت هاي او چه در عرصه سياس�ي و چه در حوزه 
ورزش وجود دارد. پدر ش�هيدان محمدرضا و ناصر 
مهرآيين طي سال ها حضور در مسئوليت هاي مختلف 
نش�ان داد با تكيه بر اعتقادات و پي�روزي از واليت 
مي توان كارهاي بزرگ و ماندگاري به ويژه در عرصه 
مديريتي انجام داد. شخصيت ويژه و منحصر به فرد 
مرح�وم مهرآيين ب�ه گونه اي ب�ود كه دوس�تان و 
نزديكانش با ش�ور و ح�ال خاصي از خاطراتش�ان 
مي گويند. سردار كاظم يزداني، رئيس سازمان ورزش 
بسيج از جمله كساني است كه طي چهار دهه، خدمات 
خالصانه مرحوم مهرآيين را از نزديك ديده اس�ت. 

    
از ش�خصيت و من�ش مرح�وم مهرآيين 
بفرماييد و اينكه در اين سال ها اين چهره 

ورزشي چگونه به كشور خدمت كرد؟
 ابتدا چهلمين س��الگرد پيروزي انقالب ش��كوهمند 
اس��المي را به همه ملت ايران تبريك عرض مي كنم. 
محمد مهرآيين شخصيتي است كه به نظرم نظير آن 
وجود ندارد. او شخصيتي چند وجهي بود و در حوزه هاي 
مختلف فعاليت مي كرد. به عنوان مثال تختي، پهلوان 
ورزش ايران بود كه منش پهلواني داشت ولي مهرآيين 
همه ويژگي هاي يك انسان جوانمرد و وارسته را يكجا 
داشت. من نزديك به 40 سال حاج آقا را مي شناختم 
و با او زندگي كردم. او 14 سال رئيس فدراسيون جودو 
بود كه در آن زمان من مس��ئوليت دبي��ري را برعهده 
داش��تم. قبل و بعد از اين س��مت نيز بنده با ايشان از 
نزديك در ارتباط بودم. در حقيقت اين مرحوم قبل از 

انقالب به »محمد جودو« معروف بود. 
فعاليت ه�اي سياس�ي مرح�وم مهرآيين 
پيش از پيروزي انقاب اس�امي نيروهاي 
س�اواك را عاجز كرده بود. پ�س از تحمل 
سال ها زندان چطور روحيه اش را براي ادامه 

فعاليت ها حفظ كرد؟
در دوران طاغوت هفت سال زنداني سياسي بود و از آنجا 
كه او از نظر جسماني مقاومت بااليي داشت، ساواكي ها 
انواع و اقس��ام شكنجه ها را در اين س��ال ها روي ايشان 
پياده كردند. كمر و بازوي او را شكس��تند و به بازويش 
آس��يب زدند. باز هم تكرار مي كنم كه محمد مهرآيين 
شخصيتي چند بُعدي داشت و تا حاال مثل ايشان  نديدم. 
ورزش ايران تاكنون چهره ه��اي بزرگي را به خود ديده 
است و در عرصه هاي ديگر نيز خيرين زيادي در جامعه 
وجود دارند. اوايل پيروزي انقالب اسالمي خيلي وقت ها 
كارهايمان را به منزل مرحوم مهرآيين در ميدان خراسان 
مي برديم و كارها را آنجا انجام مي داديم. در همان طبقه 
همكف هميشه س��ت هاي جهيزيه آماده بود. با توجه 
به اينك��ه در هيئت مؤتلفه حضور داش��ت و با بزرگاني 
چون لوالچيان، بادامچيان و... در ارتباط بود، از آنها براي 
خانواده هاي بي بضاعت كمك مي گرفت و خودش هم در 
اين مسئله سهم داشت. تا همين يك ماه پيش كه دوباره 
به منزل ايشان رفته بودم باز هم ديدم طبق روال گذشته 

جهيزيه هاي چند عروس را تهيه كرده و كنار گذاشته 
است. اين تنها يكي از كارهاي خير مرحوم مهرآيين در 

جهت كمك به نيازمندان بود. 
خصايص اخاقي ايش�ان به عنوان يكي از 
مديران فعال در عرصه سياسي و ورزشي 

چگونه بود؟
از بُعد اخالقي ايشان هر چه بگويم كم است. در اين 40 سال 
يك بار هم ترشرويي، غضب، رفتار غيرمنطقي و عصبي از 
او نديدم. محمد مهرآيين فردي خوش اخالق، خنده رو و 
وارسته بود. با همه شوخي مي كرد و دل همه را به دست 
مي آورد. يكي از مديران افتاده اين كشور بود. شخصاً بسيار 
كم ديدم اين مرحوم پشت ميز رياستش بنشيند و به امور 
رسيدگي كند. رياست خدمات مجلس شوراي اسالمي به 
مدت شش سال، پنج سال رياست در مخابرات رهبري، 
رياست اداره پشتيباني سپاه پاسداران و رياست فدراسيون 

جودو از جمله مسئوليت هاي مرحوم مهرآيين بود. در آن 
سال هايي كه رئيس فدراسيون بود بارها ديده بودم كه عصر 
زمين را تي مي كش��د. هرچه به او مي گفتيم شما رئيس 
فدراسيون هستيد و فدراسيون نيروي خدماتي دارد گوش 
نمي كرد. استكان ها را شخصاً مي شست و بارها به او گفتم 
اجازه دهيد هر كس وظيف��ه اش را خودش انجام دهد. با 

شوخي حرف را عوض مي كرد و به كارش ادامه مي داد. 
به همين دليل به او لق�ب »جوانمرد« داده 

بودند؟
حاج آقا انساني بسيار انقالبي و در خط امام )ره( بود و 
حضرت آقا شخصاً او را مي شناختند. تا آخرين لحظه 
طرفدار انقالب و واليت و در خط اسالم ناب محمدي 
بود. از مديران خستگي ناپذير بود؛ از صبح زود تا شب 
فعاليت هايش را شروع مي كرد. بقيه خسته مي شدند 
اما مرحوم مهرآيين همچنان فع��ال بود. اوايل انقالب 
يك موتور داشت كه ش��ب ها بارها من را با آن به خانه 
مي رس��اند. چند بار ه��م نزديك بود ب��ا همين موتور 

تصادف كنيم. )با خنده( 
چطور مديري كه مسئوليت هاي مختلفي 
به او سپرده شده بود بدون چشمداشت و 

حداقل امكانات وظايفش را انجام مي داد؟
يك نكته بسيار اساس��ي اين است كه ايش��ان از اول 
انقالب تا زماني كه زنده بود ش��اهد بودم در هيچ يك 
از مس��ئوليت هايي كه داش��ت حتي يك ريال هم از 
جمهوري اس��المي حقوق نگرفت. حاال او را مقايسه 
كنيد با اين آقايان كه چند شغله هستند و از چند جا 
حقوق مي گيرند. اين درحالي است كه حاج آقا پدر دو 
شهيد بود و دو پسر دسته گلش را تقديم كرد. شهيد 
محمدرضا و شهيد ناصر مهرآيين هر دو پيش من جودو 
كار مي كردند. فقط يك مغازه قفل و لوال در بازار ابزار 
يراق داش��ت كه آن را اجاره داد و به خانواده گفته بود 
بايد با همين اجاره بها امرار معاش كنيم، چراكه من از 
جمهوري اسالمي پولي نخواهم گرفت. اين آقاياني كه 
خودشان را طلبكار نظام مي دانند بايد خود را با چنين 
الگو و اسطوره اي مقايسه كنند؛ پدر شهيدي كه هفت 
سال زنداني سياسي بود، س��ال ها شكنجه شد و براي 
نظام كار كرد نه تنها هرگز خود را طلبكار نمي دانست 
بلكه هميشه خودش را بدهكار مي دانست و مي گفت ما 

براي اين نظام كم كار كرده ايم. 

شهادت دو فرزندش در جنگ تحميلي چه 
تأثي�ري در روحيه جوانم�رد ورزش ايران 

گذاشت؟
در بحث شهادت دو فرزندش بس��يار متعجب بودم. 
مرحوم مهرآيين لباس سفيد پوشيده بود و با لبخند 
به همه خوشامد مي گفت. همانطور كه گفتم انسان 
عجيبي بود و نظيرش را نديدم. اميدوارم شفاعت ما 

را هم كند. 
پرورش چنين چهره هايي در ورزش ايران 

چه لزومي دارد؟
هم كميته مل��ي المپيك و ه��م وزارت ورزش تالش 
مي كنند با تشكيل ستادي بزرگداشت مرحوم مهرآيين 
و معرفي شخصيت ايش��ان را برگزار كنند. از آنجا كه 
من هم عضو اين ستاد هس��تم بايد سجاياي اخالقي 
او را از طريق تش��كيل ي��ك كارگروه به ورزش��كاران 
ج��وان و مربيان معرف��ي كنم. كارهاي س��مبليك و 
مراسم بزرگداشت خوب است و بايد به پدر دو شهيد 
و ايثارگري هاي او احترام گذاش��ت ولي از آن مهم تر 
اين اس��ت كه خصوصيات اخالقي و رفتاري  ايشان را 
براي نسل جوان آموزش دهيم تا در مسير و راه او قدم 
بردارند. در واقع اين مس��ائل را در ورزش اين روزهاي 
كش��ورمان كم داريم. محمد مهرآيين بايد به عنوان 
يك الگو معرفي ش��ود و اين يك كار ارزشمند خواهد 
بود. ستاد بزرگداشت مرحوم مهرآيين اين مسئوليت را 
پذيرفته است. حتي پيشنهاد شده است اسم او را روي 
يكي از استاديوم هاي ورزشي بگذارند و ساخت تنديس 
و اقدامات س��مبليكي از اين دست تأثيرگذار است اما 
اشاعه و ترويج س��جاياي اخالقي مرحوم مهرآيين از 
همه اين موارد تأثيرگذارتر خواهد بود. از آنجا كه كار 
فرهنگي و مباحث تربيت��ي- بصيرتي در ورزش ايران 
كم شده است جاي خالي اين افراد حس مي شود. براي 
برطرف كردن خألهاي موجود بايد ش��خصيت هايي 
چون مهرآيين را به نسل جوان و قهرمانان بشناسانيم 
و آنها ياد بگيرن��د كه مي توانند به عنوان يك انس��ان 
برجسته در تاريخ ماندگار شوند مثل مرحوم مهرآيين 

كه در تاريخ ايران ماندگار شد. 
علت نادي�ده گرفتن چهره هاي�ي از جمله 
مرحوم مهرآيي�ن در ورزش آن هم به رغم 

تأكيدات مقام معظم رهبري چيست؟
خود مرحوم مهرآيين اصاًل دوس��ت نداش��ت نامش 
جايي مطرح ش��ود. بارها پيش آمده بود كه از ايشان 
مي خواستيم در مس��ابقات مختلف در مراسم اهداي 
مدال به عنوان پيشكس��وت حضور داش��ته باشد اما  
قبول نمي كرد و مي گفت خودت��ان مدال ها را توزيع 
كنيد. حتي در مراسمي كه خودمان ميزبانش بوديم 
نيز حضور پيدا نمي كرد و س��عي مي كرد كنار باش��د. 
مس��ئوالن خيلي س��راغ او نمي رفتند و استفاده اي از 
تجربياتش نمي كردند. با اين ح��ال مرحوم مهرآيين 
تا همين اواخ��ر ورزش را كنار نگذاش��ته بود و پس از 
آنكه بيماري اش شدت پيدا كرد نتوانست مثل گذشته 
ورزش كند. تا آخرين لحظه مشاور فدراسيون جانبازان 

و معلولين بود. 
آي�ا مي تواني�م امي�دوار باش�يم چني�ن 
چهره هاي مان�دگاري را باز ه�م در ورزش 

كشور ببينيم؟
رسيدن به اين مهم كار س��نگيني است كه مي طلبد 
يك كارگروه تخصصي سجاياي اخالقي و رفتاري اين 
مرحوم را در قالب كتاب احصا كنند و اين موارد براي 
مديران، مسئوالن، مربيان و ورزش��كاران بيان شود. 
چرا نمي ش��ود وقتي مهرآيين توانسته است اسطوره 
ورزش ش��ود چرا بقيه نتوانند؟! البته دست اندركاران 
و مديران ورزش كش��ور بايد بخواهند در اين مسئله 
سرمايه گذاري و هزينه كنند. معرفي كسي كه 40 سال 
به كشور خدمت كرده است بدون اينكه حقوقي دريافت 

كند قطعاً تأثيرگذار خواهد بود. 
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حاج آقا اصًا دوس�ت نداش�ت نامش 
جايي مطرح شود. بارها پيش آمده بود 
كه از ايشان مي خواستيم در مسابقات 
مختلف در مراسم اهداي مدال به عنوان 
پيشكسوت حضور داشته باشد اما قبول 
نمي كرد و مي گفت خودت�ان مدال ها 
را توزيع كنيد. حتي در مراس�مي كه 
خودمان ميزبانش بوديم نيز حضور پيدا 

نمي كرد و سعي مي كرد كنار باشد

بررسي منش و خصوصيات مرحوم محمد مهرآيين در گفت وگوي »جوان« با سردار يزداني، رئيس تربيت بدني سپاه محمدرسول )ص(

او يك ريال هم از جمهوري اسامي حقوق نگرفت و خودش را بدهكار مردم و نظام مي دانست

»مهرآيين« اسطوره ورزش ايران است
درِ خانه اش بسته شد شايد 

دنيا حيدري
     نگاه

براي هميشه. دِر خانه اي 
كه مي گويند هميش��ه با 
چند تش��ك كش��تي ، تاتامي و ش��ياپ چان��گ ميزبان 
جوان هاي عالقه مند به ورزش بود و خود آماده آموزش به 
آنها. نه وقتي كه بر صندلي رياست سه فدراسيون جودو، 
تكواند و كاراته نشست كه خيلي قبل تر از آن. زماني كه 
هيچ مسئوليتي در ورزش نداشت. دِر خانه اش اما بسته 
ش��د آن هم قبل از آنكه يكي چون خود را ب��راي باز نگه 

داشتن آن در تربيت كند. 
جوانمرد ورزش خطابش مي كردند. لقبي با مس��مي كه 
شايد دليلش همين دغدغه هاي ذاتي بود كه براي جوانان 
جامعه اش داشت!كنار دست همدوره اي ها و دوستانش 
كه بنش��يني داس��تان هاي زيادي ب��راي تعريف كردن 
دارند. داستان هايي كه شايد هر ش��نونده اي را متعجب 
و ذهنش را درگير كند. بايد هم اينطور باشد. آنچه را كه 
از جوانمرد ورزش نقل مي كنند نبايد هم خيلي قابل باور 
باشد. خصوصاً امروز. امروز كه ورزش را مديران نااليق و 
بي كفايتي دوره كردند كه با وجود داشتن مسئوليت هم 
نشاني از دغدغه جوانان در چهره شان ديده نمي شود! بايد 
هم آنچه گفته مي شود چيزي ش��بيه داستاني حماسي 
باش��د كه ش��اخ و برگ فراوان دارد. آنچه از دغدغه هاي 
مردي بدون داشتن مسئوليت به زبان آورده مي شود در 
دنياي امروز كه همه دغدغه هاي آقايان پست ، مقام و پول 

است بايد هم غيرقابل باور و غيرقابل تصور باشد. 
كتاب قصه مهرآيين هم بسته ش��د آن هم قبل از رفتن 
زير چاپ و درس��ت مثل خيلي هاي ديگر كه از جنس او 
بودند،همان يك نسخه اصلي و خطي باقي ماند. نسخه اي 
خطي كه حاال به بهانه قيمتي بودن در گنجه هايي پنهان 
مي شود و خدا كند آييني كه بر جا گذاشت چون شيئي 

زينتي بالاستفاده نماند!
پايانش حسرت بار و غم انگيز است. اين ديگر جام ملت ها 
نيست كه به چهار س��ال بعد دل خوش كنيم. اين ديگر 
المپيك نيست كه بگوييم ناكامي اش را پلي  براي پيروزي 
در آينده مي كنيم. اين جام جهاني نيست كه از شكستش 
براي ف��ردا درس بگيريم. بعضي پايان ها ش��روعي ديگر 
ندارند و برخي حس��رت ها ماندگارند، چراكه نه حاال كه 
خيلي پيش��تر ها بايد فكرش را مي كرديم. خيلي قبل تر 
از آنكه نقطه اي بر آخرين جمل��ه اين كتاب هاي قيمتي 
گذاشته ش��ود. كتاب هاي پر رمز و رازي كه تدريس آن 
كار هركسي نيس��ت وقتي با توجه به جامعه امروز و نوع 
نگاه متفاوتي كه وجود دارد، س��طر سطر آن را تفسير به 

رأي خواهيم كرد. 
فرصت ها را از دس��ت داديم؛ فرصت هايي كه دغدغه اگر 
بودند امروز با حسرت به از دست رفتنشان نمي نگريستيم. 
امروز كه مهرآيين ها ديگر نيستند و نسلشان رو به پايان 
است، نسلي كه نه به واسطه پس��ت و مقام كه به واسطه 
باورهاي قلبي خود و دغدغه هايي كه داشتند براي جامعه 
براي جوانان و براي آموزش آنها گام برمي داش��تند. حاال 
فقط مي توانيم نظاره گر باش��يم. نظاره گر پايان هايي كه 
مي توانستند شروعي دوباره باشند. درست همانند داستان 
سيمرغ كه پايان غم انگيزش شروعي دوباره است و نويد 
زندگي تازه. اما آينده نگر نبوديم. هرگز آينده نگر نبوديم. 
سال هاست كه به نسلي تبديل شده ايم كه وسعت ديدش 
به نوك بيني اش خالصه مي ش��ود. نسلي كه دغدغه اش 
پول اس��ت و پس��ت و مقام و همين نگاه سطحي باعث 
ش��ده تا فاصله اي عميق بين آن و نس��لي كه رو به پايان 
است ايجاد شود. فاصله اي عميق كه تنها يك اراده براي 

برداشتن آن مي خواهد. 
زندگي مسير درازي است كه در طول آن خيلي ها مي آيند 
و خيلي ها هم مي روند. هيچ كس تا پايان مس��ير همراه 
نيست و هر كس در ايستگاهي پياده مي شود اما مي توان 
از همراهي بسياري در طول اين مسير براي پيمودن بهتر 
استفاده كرد. براي شناخت بيشتر. مي توان هم خود را به 
خواب زد و هم در طول مسير چش��م ها را بست. درست 
همان كاري كه امروز بسياري انجام مي دهند. چشم بستن 
كه اگر غير از اين بود امروز كه كتاب مهرآيين بس��ته شد 
حسرتش باقي نمي ماند. حس��رت نداشتن يكي شبيه به 
او. حسرتي كه مي توانس��ت محلي از اعراب نداشته باشد 
امروز اگر به وقتش استفاده از او و امثال او برايمان مهم بود 
و دغدغه!اما اين نقطه، نقطه پايان است، چراكه نخواستيم 
نقطه پايان، شروعي دوباره باشد براي جمله اي تازه و ادامه... 

آيين »مهر آيين« را پاس بداريم

بسم  اهلل الرحمن الرحيم
درگذشت مرحوم مغفور آقاي محمد مهرآيين را به خانواده  گرامي ، بازماندگان ، دوستان و همرزمان ايشان 
تسليت عرض مي كنم. آن مرحوم از مبارزان ديرين و پدر گرامي دو شهيد عزيز و از عناصر با وفا و خدوم انقالب 

در طول زندگي خود بودند.  رحمت و مغفرت الهي را براي ايشان مسئلت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي- ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

محمدجودوی تکرار نشدنی
»محمد داودآبادي« كه پس از پيروزي انقالب اس��المي، نام خانوادگي »مهرآيين« را برگزيد، متولد محالت 
در سال 1318 بود. در 18 سالگي ازدواج كرد كه حاصل اين پيوند، يك دختر و چهار پسر بود. بازاري متديني 
كه لوالفروشي در كوچه مروي تهران داشت. مربي ورزش معروف به »محمد جودو« از مبارزان فعال عليه رژيم 
ستمشاهي و آموزش دهنده آمادگي هاي جسماني رزمي انقالبيون مسلمان بود. مبارزي كه پيام شهيد بهشتي 
را براي حضرت امام )ره( به فرانسه رساند، طي سه بار دستگيري مجموعاً حدود هفت سال در حبس ساواكي ها 
تا سال 1356 شكنجه شد. جانبازي كه در زندان آنچنان آسيب جدي به كمرش وارد مي كنند تا نتواند مربيگري 
كند و مبارزان را آموزش دهد. پس از پيروزي انقالب اسالمي هم با ترور نافرجام عوامل ضدانقالب دوباره جانباز 
مي شود. پدر دو شهيد دفاع مقدس - محمدرضا و ناصر - از قهرمانان جودو كه چند سالي است همسر مبارزش 
هم به دليل بيماري به فرزندان شهيدش پيوسته و اخيراً فرزند ديگرش - مهدي- بازمانده ديپلمات هاي عمليات 
تروريستي در مزار شريف را هم از دست داده است. مديري پاك دست كه در سپاه، دادستاني و مجلس، خدماتي 
ماندگار دارد و در دولت شهيد رجايي، مسئوليت فدراسيون هاي جودو، كاراته و تكواندو را به عهده مي گيرد تا اينكه 
اين رشته ها را مستقل مي كند. حدود دو دهه رئيس و عضو هيئت رئيسه فدراسيون جودو بوده و حدود سه دهه 
تا امروز با روحيه اي كم نظير، خادم ورزش جانبازان و معلولين با مسئوليت هاي مختلف در بنياد جانبازان، كميته 
ملي پارالمپيك و فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين بود. ايشان خود را متعهد خدمت به مردم به ويژه كمك 
بي منت براي حل مشكالت ازدواج، تحصيل، مسكن و اشتغال نسل جوان مي دانست. خوش اخالقي كه با اين 
همه افتخارات همواره مرام پهلواني اش با تواضع در مقابل كوچك و بزرگ نمايان تر مي شد و چه بجا، نام خانوادگي 
»مهرآيين« را متناسب با مهر و محبتش انتخاب كرده بود. جوانمردي كه از جان ، مال ، خانواده و ديگر داشته هاي 

مادي و معنوي خود براي پيروزي و تداوم انقالب اسالمي دريغ نكرد و هيچ گاه سهمي مادي نخواست. 
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