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سازمان تربيت بدني در شرايط جنگي مسئوليت سنگيني 
بر دوش داش��ت؛ با بودج��ه اي ان��دك و وضعيت حاكم 
برجامعه زنده نگه داشتن رشته هاي ورزشي و عرض اندام 
در ميادين بين المللي واقعاً دشوار بود. احمد درگاهي يكي 
از مديراني بود كه در چهار سال دوم جنگ تحميلي رياست 
سازمان تربيت بدني را برعهده داشت و كسب رتبه چهارم 
در بازي هاي آسيايي 1986 نيز در همان دوران اتفاق افتاد. 
درگاهي اگرچه سال ها از مديريت ورزش دور بوده است، 
اما ايمان و تعهد مسئوالن را فاكتور اصلي موفقيت ورزش 
مي داند. رئيس اسبق س��ازمان تربيت بدني در گفت وگو 
با »جوان« س��ختي هاي مديريت ورزش در هشت سال 
دفاع مقدس را بازگو كرد:»سال ها از آن دوران مي گذرد، 
دوراني كه سختي هايي داشت و مسئوليت هاي اجتماعي 
و سياسي بر عهده سازمان تربيت بدني كشور گذاشته شده 
بود كه در حد مقدورات انجام مي شد. جنگ مسئله اول 
كشور تلقي مي شد و همه امكانات، نيروها و بودجه متوجه 
جبهه هاي حق عليه باطل بود. ب��راي خدمات رفاهي از 
جمله خدمات ورزش��ي بودجه و امكانات كمي به ورزش 
تعلق مي گرفت. چند سالي هم بيشتر از انقالب اسالمي 
نگذشته بود و بخش خصوصي چندان به عرصه نيامده بود، 
به همين دليل اغلب كارها از طريق امكانات دولتي انجام 
مي ش��د، اما انگيزه ها و ايمان قوي مسئوالن آن روزها در 

كشور و از جمله سازمان ورزش كشور مايه اميد بود.«
  خلوص نيت راهگشا بود

نحوه مديريت ورزش در س��ال هاي جن��گ تفاوت هاي 
زيادي با امروز داش��ت ت��ا جايي كه به گفت��ه درگاهي 
كارگزاران تعهد و اراده را سرلوحه كارشان قرار مي دادند: 
»عشق و ايمان بيشتر از امكانات و بودجه كارايي داشت 
و با بودجه هاي اندك كارهاي بزرگ انجام مي ش��د. پس 
از پيروزي انقالب شكوهمند اس��المي توقفي در سطح 
فعاليت هاي ورزش��ي داش��تيم و خيلي چيزها بايد از نو 
ساخته مي شدند. توقعات با گذشته تغيير كرده بود، اما 
تعهد، ايمان، صفا، اراده و صداقت كارگزاران دوران هشت 
سال دفاع مقدس راهگشاي كار بود. اگرچه تجربه ها براي 
مديريت هاي بزرگ كم بود و افراد دانش كافي نداشتند اما 

خلوص نيت موجب مي شد ورزش از حركت نايستد.«
  استارت ورزش بانوان

زنان ورزش��كار ايراني سال هاس��ت پا به پاي مردان تمرين 
مي كنند و حضوري موف��ق در عرصه ورزش جه��ان دارند. 
مدال هاي خوش��رنگ در رقابت هاي مختلف مهر تأييدي بر 
حضور پررنگ بانوان با حجاب اس��المي در ميادين ورزشي 
است. اين مسئله در دوران دفاع مقدس نيز از چشم مديران 
ورزش پنهان نمانده بود. رئيس اسبق سازمان تربيت بدني در 
ادامه صحبت هايش از تشكيل اداره كل ورزش بانوان سخن 
گفت:»ورزش بانوان در آن دوران محلي از اعراب نداش��ت و 
خيلي ها س��ؤال مي كردند مگر خانم ها هم مي توانند ورزش 
كنند! اولين بار در كشور اداره كل و هيئت هاي ورزش بانوان 
ش��كل گرفتند. در دوره مديريت آقاي داودي كميته ورزش 
بانوان در س��ازمان تربيت بدني تشكيل ش��ده بود كه البته 
فعاليت هاي محدودي داشت. پس از آنكه مسئوليت سازمان به 
من محول شد تالش كردم اين كميته را به سطح اداره كل ارتقا 
دهم و پس از آن نيز كميته هاي بانوان در رشته هاي مختلف 
زير نظر همين اداره كل تشكيل شد. سعي كرديم رشته هايي 
كه در بخش بانوان متوقف ش��ده بود را با جذب عالقه مندان  

راه بيندازيم و پس از آن هم كالس هاي آموزش��ي، داوري و 
مربيگري  در س��طوح مختلف براي بانوان تشكيل شدند. در 
سال آخر مديريتم اعالم كردم ورزش بانوان پتانسيل حضور 
در رقابت هاي برون مرزي را دارد و من تأكيد زيادي روي رشته 
تيراندازي داشتم. البته برخي روزنامه ها به اين مسئله اعتراض 
كردند و جنجال به راه انداختند. اولين بار من بحث حضور بانوان 

با حجاب اسالمي در ميادين ورزشي را مطرح كردم.«
  تأكيد بر ورزش همگاني

توسعه ورزش همگاني يكي از نيازهاي ضروري جامعه است؛ 
نيازي كه در دوران جنگ بيش از هميشه بود. ترويج ورزش 
همگاني از ديگر اقدامات صورت گرفته در زمان مديريت 
احمد درگاهي ب��ود:»در همان دوران جنگ بس��ياري از 
طرح ها انجام شد از جمله تأسيس انستيتوي ورزش، مراكز 
تربيت معل��م ورزش براي تأمين نيروي انس��اني كارآمد، 
پرداختن به ورزش همگاني و پايه ريزي تش��كيل مجامع 
عمومي فدراسيون هاي ورزشي. ورزش همگاني در دوران 
دفاع مقدس مورد توجه قرار گرفت و تالش كرديم با ترويج 
شعار »كمك ورزش به سالمت جامعه« اداره كل ورزش هاي 
همگاني كه بعداً به فدراسيون تبديل شد را تأسيس كنيم. 
تشويق مردم به ورزش در پارك ها و دعوت جامعه به ورزش 

همگاني از ديگر برنامه هاي ما بود.«
  بودجه محدود

كمترين بودج��ه دولت��ي در زمان جنگ ب��ه ورزش تعلق 
مي گرفت، اما مديران سازمان تربيت بدني و فدراسيون ها 
با كمترين هزينه بهترين نتايج را مي گرفتند:»باور كردني 

نيست اگر بگويم در سال 68 بودجه كل ورزش ايران اعم از 
قهرماني، عمراني و ساير حوزه ها كمتر از يك ميليارد تومان 
بود! خاطرم هست پس از تخصيص بودجه به فدراسيون تازه 
تأس��يس بدمينتون 150 هزار تومان تعلق گرفت. كشتي 
ورزش اول و مدال آور ايران فقط 4 ميليون تومان بودجه گرفت 
آن هم براي يك سال! اين ارقام قطعاً كفاف هزينه هايشان را 
نمي داد. با اين بودجه هاي اندك واقعاً حفظ مقام چهارمي 
آسيا غيرممكن بود. در بازي هاي المپيك 1988 و پس از دو 

دوره غيبت در المپيك حضور پيدا كرديم.«
  وضعيت مطلوب نيست

احمد درگاهي همچنين بر برآورده نش��دن انتظارات در 
بخش مديريت ورزش تأكيد كرد:»ه��ر دوره اي از تاريخ 
شاخص هاي خاص خود را دارد و نمي توان شرايط دوران 
جنگ را با امروز مقايس��ه كرد. البته اين را هم بگويم كه 
بس��ياري از سياس��تمداران آن زمان اعتقادي به ورزش 
نداش��تند به همين خاطر براي جلب نظر آنها بايد تالش 
مضاعفي مي كرديم. امروز اما به طور كلي وضعيت فعلي 
مديريت ورزش كشور را باتوجه به اين امكانات زياد مطلوب 
نمي دانم و انتظارات را برآورده نمي كند. اليحه تش��كيل 
وزارت ورزش  در دوران جنگ داده شد اما متأسفانه اليحه 

فوق در دولت وقت و مجلس متوقف ماند.«
  چهارمي آسيا

به گفته درگاهی جا نماندن از ورزش قهرماني و قرار گرفتن 
بين چهار تيم برتر آسيا كارنامه موفق ورزش ايران در دوران 
دفاع مقدس را تكميل كرد:»در ورزش قهرماني هم بيكار 
ننشس��تيم. با همه س��ختي ها كاروان ايران به بازي هاي 
آسيايي 1986 سئول اعزام شد و مقام چهارم را كسب كرد. 
با اينكه تعداد ورزشكاران اعزامي مان در آن دوران با توجه 
به امكانات محدودمان بسيار اندك بود اما رقباي اصلي مان 
يعني چين، كره و ژاپن حضور داش��تند. ما در حضور آنها 
توانستيم به رغم شرايط جنگي جايگاه مان را حفظ كنيم. 
در حقيقت اصلي ترين گام ها كه در اين دوران برداشته شد 
باعث شد استعدادهاي زيادي را شناسايي و براي استفاده از 
توانايي شان تالش كنيم. در دوران جنگ كشور نيازمند آن 

بود كه به دنيا معرفي شود و عرض اندام كند.« 

 همان ابتداي جنگ بود كه پدرتان شهيد شد؟ 
روزهايي كه شايد هنوز درك درستي از واقعه 
تلخي كه قرار بود سال ها گريبانگير ايران شود 
نداشتيد. حاال بعد از سال ها، هفته دفاع مقدس 

برايتان يادآور چيست؟
يادآور آوارگي، خمپاره، ويراني، خون، ش��هادت و  اتفاقات 
تلخي كه هرگز از خاطرمان پاك نمي ش��ود. البته جنگ 
كه شروع ش��د، من خيلي كم سن و س��ال بودم. فقط 14 
سال داشتم. درك درس��تي از آنچه رخ مي داد نداشتم، اما 
بزرگ تر كه شدم، كم كم واقعيت هاي تلخ خود را نشان داد. 
واقعيت هايي كه تازه خيلي از آنها براي ما به اندازه آنهايي كه 

از نزديك تجربه اش كرده بودند ملموس نبود. 
 پدر چطور به شهادت رسيدند؟

پدرم در پااليشگاه نفت كار مي كرد. اوايل جنگ كه پااليشگاه 
را بمباران مي كردند، براي مهار آتش و    سرايت نكردن آن به 
ديگر قسمت ها ، با ماشين خاك مي بردند و مي ريختند براي 
خاموش كردن آتش و ايمن سازي كه در يكي از رفت و آمدها، 
پدرم زخمي مي ش��ود و او را به  تهران اعزام مي كنند اما به 
شهادت مي رسد و در قم ايشان را به خاك مي سپارند. قسمتش 

اين بود كه از خوزستان  نزديك حضرت معصومه)س(برود.
 زمان جنگ، سن و سال زيادي نداشتيد. چگونه 
توانستيد رضايت خانواده را براي رفتن به جبهه 

بگيريد؟ 
تقريباً 16 سال داشتم كه به جبهه رفتم. در عرض دو سال، 
خيلي بزرگ شده بودم. بايد هم اينطور مي شد. جنگ آدم را 
بزرگ مي كند. ديگر جايي براي بچگي كردن نيست. كم كم 
واقعيت ها رنگي متفاوت به خود مي گيرد. انگار معناي واقعي 
جنگ را به تازگي مي فهميد. آن وقت است كه نمي توانيد 
بي تفاوت به تماشا بنشينيد. بايد كاري كنيد. نمي توانيد 
اجازه دهيد دشمن غاصب خاك شما را بگيرد، خانواده تان 
را بكشد و آواره تان كند. خانواده ام خيلي مخالف بودند. اين 
جنگ پدرم را گرفته بود و طاقت نداشتند يكي ديگر را هم 
بگيرد. برادر و پسرعموهايم هم جبهه رفته بودند. سخت بود 

اما قانعشان كردم كه بايد بروم و رفتم. 
 جنگ اما با كسي ش�وخي ندارد. جنگ تير و 

تفنگ، خمپاره و گلوله و مرگ و شهادت است، 
هيچ وقت نترسيديد؟

مگر مي شود نترسيد. اولش شما مي ترسيد اما بايد در آن 
ش��رايط باش��يد. ديگر ترس معنايي ندارد، نمي توانيد به 
ترسي كه داريد بها دهيد. اين خاك شماست كه به محلي 
براي تاخت و تاز دشمن بي رحم تبديل شده است. اين خانه 
دوستان، آشنايان و هموطنان شماس��ت كه يكي پس از 
ديگري ويران و به تلي از خاك تبديل مي شود. نمي توانيد 
دست روي دست بگذاريد. باورها و اهدافتان باعث مي شود 
به ترسي كه داريد غلبه كنيد. ما نبايد اين اجازه را مي داديم. 
خودمان بايد دست به كار مي شديم. بايد دست به دست هم  
براي تمام كردن اين رذالت مي داديم. مي دانس��تيم وقتي 
مي رويم، ممكن است برگش��تي در كار نباشد، اما هر يك 
جاني كه تقديم مي كرديم، مي توانست ضامن جان هزاران 
نفر باشد. پس ديگر ترس نمي توانست معنايي داشته باشد 

و شما را از رفتن بازدارد. 
 از زمين فوتبال به مي�دان جنگ رفتن چطور 
بود؟ تا ديروز دنبال توپ مي دويديد و به يكباره 

بايد با توپ مقابله مي كرديد. 
آدميزاد خودش را با ش��رايط وفق مي ده��د. ما در جبهه 
هم فوتبال ب��ازي مي كرديم. هر وقت بي��كار بوديم، بازي 
مي كرديم. گاهي حين ب��ازي صداي خمپ��اره ، انفجار و 
بمباران مي آمد، سريع روي زمين دراز مي كشيديم، اما وقتي 
صداها مي خوابيد و تمام مي شد، بلند مي شديم و  بازي را 

ادامه مي داديم، يعني اينطور نبود كه در جنگ فوتبال را كنار 
بگذاريم. بايد روحيه خودمان را حفظ مي كرديم. 

 مج�روح يا جانب�از هم ش�ديد؟ يعني جنگ 
يادگاري برايتان به جا گذاشت؟

دوبار مجروح شدم. سال 63 تركش خوردم و سال 65 هم 
شيميايي شدم. جنگ بخور بخور هم داشت. تركش، تير، 
شيميايي و... اما قسمت تلخ آن وقتي بود كه عزيزانت جلوي 
چشمانت جان مي دادند و كاري از دستت برنمي آمد. يكي 
از دوس��تانم در بغل خودم تركش خورد. به شدت زخمي 
شد و به بيمارس��تان اعزامش كردند اما به شهادت رسيد. 
خيلي ها رفتند و ما مانديم. جايش��ان خيلي خالي است و 

نبودشان  آزاردهنده. 
 اين جانبازي براي وحيد س�امات به چه معنا 
بود؟ خاطره اي از جنگ و يادآور روزهاي تلخ 

آوارگي يا كمكي براي گذران زندگي؟
مي دانم منظورتان چيست. اوالً جانبازي من زياد نيست، 
نهايتا 30، 35 درصد، اما اگر زياد هم بود، باز  معنايي نداشت. 
جانبازي خاطره اي از روزهاي س��ختي است كه پشت سر 
گذاشتيم، نه چيزي ديگر. حداقل براي من اينطور نيست. 
نگاه آدم ها با هم فرق دارد. شايد براي برخي دستاويزي براي 
رسيدن به پست و مقام باشد،اما براي من اينطور نيست. اصاًل 
وجهه قشنگي ندارد كه بخواهيم با اين دستاويز دنبال پست 
و مقام و جايگاه باشيم. ما اگر جنگيديم، براي حفظ خاك 
وطن  و حفظ جان خانواده مان بود نه براي آنكه روزي عوض 
آن را بگيريم. آنهايي كه دنبال اينها هستند، در نظر مردم هم 
جايگاهي ندارند. من اينطور نمي پسندم. با بقيه هم كاري 

ندارم. هركس خودش مي داند و خداي خودش. 
 وقتي اين رفتارها را مي بينيد، دلسرد نمي شويد؟ 
يعني اگر دوب�اره  ب�ه آن دوران برگرديد باز هم 
همان راه را مي رويد يا رفتارهاي برخي اين روزها 

باعث مي شود تصميمي ديگر بگيريد؟
خير، من كاري با كس��ي ندارم. هزار بار ه��م كه به عقب 
برگردم، دوباره همان راه را مي روم و براي حفظ خاك كشورم 
مي جنگم. نمي خواهم شعار بدهم نه، خيلي سخت است. ما 
همه آن اتفاقات را در فيلم ها مي ديديم اما همه به يكباره 
مقابل چش��مانمان بود. چيزي كه امروز اگر در تلويزيون 

ببينيم، با پوست و گوشت خود حسش مي كنيم. 
 مي دانيد هنوز بسياري از مردم و جوان ترها با 
واقعيت هاي جنگ بيگانه اند. براي آشنا كردن 

آنها با مفهوم و فرهنگ جنگ چه بايد كرد؟
بايد كار كرد؛ كار فرهنگي. نبايد شعار داد. اين بچه ها كافي 
اس��ت پاي واقعيت هاي آن روزها بنش��ينند، پاي حرف ها، 
خاطرات و درد دل آنها كه از نزديك شاهد اتفاقات و جزئي از 
آن بودند. بايد برايشان آن روزهاي سخت را به تصوير كشيد تا 
بدانند. وقتي نمي دانند، نمي توان توقع داشت كه درك كنند. 
 چند روز پيش در سالروز واقعه جنگ هشت 
ساله ايران اهواز بار ديگر به خون كشيده شد و 
زن و بچه مردم به شهادت رسيدند. اتفاقات آن 

روز، تلخي هاي جنگ را برايتان تداعي نكرد؟
حرف زدن در موردش هم آسان نيست. خيلي تلخ و دردناك 
بود. آن روزها شما دشمن خود را مي ديديد اما چند روز قبل، 
آنهايي كه مردم را به رگبار گلوله بس��تند، از پشت خنجر 
زدند. بسيار تلخ و دردناك بود. اميدوارم هرگز شاهد چنين 

اتفاقاتي نباشيم هرگز.
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در سال آخر مديريتم اعام كردم ورزش 
بانوان پتانس�يل حض�ور در رقابت هاي 
برون م�رزي را دارد و م�ن تأكيد زيادي 
روي رشته تيراندازي داشتم. البته برخي 
روزنامه ها به اين مسئله اعتراض كردند و 

جنجال به راه انداختند

ما اگر جنگيديم، براي حفظ خاك وطن  
و حفظ ج�ان خانواده مان ب�ود نه براي 
آنكه روزي عوض آن را بگيريم. آنهايي 
كه دنبال اينها هستند، در نظر مردم هم 
جايگاهي ندارند. من اينطور نمي پسندم. 
با بقيه هم كاري ن�دارم. هركس خودش 

مي داند و خداي خودش

 احمد درگاهي، رئيس سازمان تربيت بدني دوران دفاع مقدس
 در گفت وگو با»جوان«:

 عشق و ايمان ورزشکاران 
 در سال های جنگ 

بيشتر از بودجه كارايي داشت

 گفت وگوي »جوان« با وحيد سامات 
مربي خوزستاني فوتبال و رزمنده سال هاي دفاع مقدس

براي وطنمان جنگيديم نه پست و مقام

 آدم در جنگ
 زود بزرگ مي شود

ورزش ايران براي رسيدن به قله افتخارات سختي هاي زيادي را پشت سرگذاشته است. 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

اينكه امروز قهرمانان و مدال آوران كشورمان به تورنمنت هاي معتبر مي روند و با دست 
پر به ميهن بازمي گردند را مديون مديراني هستيم كه در سخت ترين شرايط ايستادگي 
كردند و دست از تاش نكشيدند. در حالي كه مديران فعلي ورزش تحت هر شرايطي تاش مي كنند ميز رياستشان را 
حفظ كنند نبايد از ياد ببريم مديران در دوران جنگ تحميلي چگونه با كمبودها ساختند و با تكيه بر ايمان، صداقت و 
اتحاد بهترين تصميمات را گرفتند. با اينكه سه دهه از آن زمان گذشته است اما بايد يادآوري كنيم كه قطار ورزش در 
هشت سال دفاع مقدس از حركت نايستاد و به رغم همه كمبودها و مشكات اميد و انگيزه را به جامعه تزريق مي كرد.

جنگ يعني آوارگي، يعني خمپاره، يعني خون، يعني اتفاقات تلخي كه با گذر زمان، فراموش 
دنيا حيدري
      گفت وگو

نمي شود، يعني از دست دادن عزيزاني كه با هر نگاهي به گوشه و كنار شهر، نبودشان يادآور 
مي شود، اما دفاع مقدس هشت ساله مردم ايران معناي تازه اي به جنگ بخشيد. جنگ براي 
مردم ايران يعني فداكاري، يعني ايثار، يعني از خودگذشتگي، يعني گذاشتن جان عزيز، يعني شهادت و جانبازي. اتفاقي 
كه خيلي ها را از عالم كودكي به بزرگسالي پرتاب كرد، چراكه ديگر فرصتي براي كودكي كردن باقي نمانده بود بسياري چون 
وحيد سامات مربي كهنه كار فوتبال خوزستان و باشگاه صنعت نفت. جنگ او را  در عرض دو سال 20 سال بزرگ تر كرد. 
پدر كه به خيل ش�هدا پيوس�ت وحيد برابر دش�من قد علم كرد تا دس�تش را از آب و خاك و ناموس وط�ن كوتاه كند. 


