
دوره  هفت��مي�ن 
سعيد احمديان

      گفت وگو
رقابت هاي المپيک 
جه�ان  نظامي�ان 
)س�يزم( در حالي از جمعه به ميزباني ووهان چين 
آغاز مي شود که تيم والييال نيروهاي مسلح ايران 
يکي از ش�انس هاي م�دال اين رقابت ها به ش�مار 
مي رود. فرهاد نفرزاده سرمربي تيم واليبال نيروهاي 
مس�لح ايران در گفت وگو با »ج�وان« درباره اين 

رقابت ها صحبت کرده است.
    

عازم رقابت هاي المپيک س�يزم هستيد 
و خيلي ها روي واليبال ب�ه عنوان يکي از 
شانس هاي مدال حس�اب باز کرده اند. در 
ابتداي صحبت هايتان بگوييد از چه زماني 
تيم نيروهاي مسلح تمريناتش را برای اين 

رقابت ها آغاز کرد؟
کارمان را براي شرکت در رقابت هاي المپيک ارتش هاي 
جهان که به ميزباني چين برگزار مي ش��ود، از ابتداي 
سال جاري آغاز کرديم و مرحله اول مسابقات انتخابي 
واليبال نيروهاي مسلح در پايان خرداد برگزار شد و از 
تيرماه نفرات برتر اين مسابقات را به اردوي تيم واليبال 
نظاميان ايران دعوت کرديم و تمرينات تيم براي حضور 
در المپيک سيزم آغاز شد. در مرحله اول 36 بازيکن به 
تيم نظاميان دعوت شدند و پس از پشت سر گذاشتن 
اردوهاي مختلف، تع��داد بازيکنان را ب��ه 16 بازيکن 
کاهش داديم و پي��ش از اعزام ليس��ت نهايي تيم که 
شامل 12 بازيکن خواهد بود را براي شرکت در المپيک 

نظاميان اعالم مي کنيم.
بحث را به ترکيب تيم ببريم، امير پيمبري 
رئيس تربيت بدني نيروهاي مسلح عنوان 
کرده که ب�ا توجه به سياس�ت اي�ن نيرو، 
ترکيب تيم هاي نظاميان را بايد 30 درصد 
نيروهاي پايور تشکيل دهند. اين سياست 

را چطور ارزيابي مي کنيد؟
براي رفتن به سمت اين سياست، برنامه ريزي  بايد  به 
شکل پايه اي انجام شود و از مبادي ورودي سازمان هاي 
نيروهاي مسلح که دانشگاه ها و آموزشکده ها هستند، در 
واقع پايوران در رشته هاي ورزشي استعداديابي شوند و 
در يک رشته خاص تحت پوشش و حمايت قرار بگيرند 
و برنامه ش��ان را دنبال کنند. رفتن به سمت سياست 
استفاده حداکثري از نيروهاي پايور در ترکيب نيروهاي 

مسلح، قطعاً تأثيرات خوبي مي تواند داشته باشد و هر چه 
به سمت جلو حرکت مي کنيم، نتيجه اين کار در ورزش 
نيروهاي مسلح ملموس تر و پررنگ تر خواهد شد. در 
تيم واليبال هم با توجه به اين سياست و برنامه ريزي 
که براي تحقق آن انجام شد، 30 درصد از ترکيب تيم 

واليبال را بچه هاي پايور تشکيل مي دهند.
درباره بازيکناني ک�ه از بيرون به ترکيب تيم 
اضافه ش�ده اند، ه�م صحبت مي کني�د، به 
خصوص که عليرضا نادي کاپيتان سابق تيم 

ملي بزرگساالن هم به تيم اضافه شده است.
همان طور که مطلع هس��تيد در حال��ي رقابت هاي 
المپيک سيزم آغاز مي شود که رقابت های جام جهاني 

واليبال تازه به پايان رسيده و ملي پوشان بزرگسال درگير 
اين رقابت ها بودند، همچنين مسابقات المپيک سيزم 
همزمان شده است با ش��روع تمرينات باشگاه ها براي 
حضور در ليگ واليبال، بنابراين شانسي براي استفاده 
از بازيکنان ملي پوش و همچنين باشگاه ها نداشتيم و به 
هيمن جهت مجبور شديم که خودمان يک تيم تشکيل 
دهيم و از آقاي نادي خواستيم به عنوان کاپيتان به تيم 
ما اضافه ش��وند. با توجه به اينکه ترکيب تيم واليبال 
کاماًل جوان و تشکيل ش��ده از بازيکنان گمنام است، 
به يک بازيکن باتجربه تر و ميدان ديده تر در رقابت هاي 
جهاني و بين المللي نياز داشتيم که در واقع سعي کرديم 
اين خأل را با استفاده از يک کاپيتان باتجربه براي اين 

بازيکنان پر کنيم.
وضعيت تيم را در آس�تانه رقابت ها چطور 
ارزياب�ي مي کنيد، تيم به س�طح آمادگي 
مدنظرتان رس�يده و اردوه�ا و بازي هاي 
تدارکاتي کافي داشته ايد؟ هدفگذاري تان 

براي اين رقابت ها چيست؟
هش��ت بازي تدارکاتي را تا االن برگزار کرده ايم و تيم از 
آمادگي نسبي بسيار خوبي برخوردار است. تمام سعي 
و تالش ما اين است که در اولويت اول به جمع چهار تيم 

برتر صعود کنيم و بر خالف دوره گذشته که چهارم شديم، 
امسال با دست پر و با کسب مدال به ايران برگرديم.

چه شناختي از حريفان واليبال در المپيک 
سيزم داريد و رقيبان اصلي کشورمان براي 
رس�يدن به مدال چه تيم هايي هس�تند؟ 
تيم ه�ا با چ�ه ترکيبي ب�ه اي�ن رقابت ها 
مي آيند و س�طح توانايي و پتانسيل شان 

چطور است؟
شناخت و آناليز کاملي از تيم هاي شرکت کننده داريم 
و سطح اين رقابت ها از سطح دانشجويان جهان باالتر 
است. چين، پاکس��تان و قطر با همان ترکيبي که در 
قهرماني آسيا در تهران شرکت کردند، در المپيک سيزم 
شرکت مي کنند. ترکيب تيم کره جنوبي را 40 درصد 
بازيکنان تيم حاضر در قهرماني آسياي تهران تشکيل 
مي دهند. ع��الوه بر برزيل مي توان��م از چين، ونزوئال، 
کره جنوبي، هلند و کانادا به عنوان رقيبان اصلي تيم 

کشورمان در المپيک سيزم نام ببرم.
بحث را به س�مت مس�ائل کلي تر ببريم، 
سياست نيروهاي مسلح در رشته واليبال 
را چط�ور ارزياب�ي مي کنيد، ب�ا توجه به 
پيشرفت واليبال ملي در يک دهه اخير با 

حضور  والسکو، آيا در نيروهاي مسلح هم 
توانسته ايم اين جهش را داشته باشيم؟

در س��ال 1388 بعد از 17 س��ال وقفه که در واليبال 
نيروهاي مسلح به وجود آمده بود، حضور در رقابت هاي 
سيزم را کليد زديم و با توجه به برنامه ريزي خوبي که 
وجود داشت و با توجه به پيشرفت واليبال کشورمان، در 
نيروهاي مسلح هم توانستيم در رقابت هاي  نظاميان 
جهان به عناوين بس��يار خوبي دس��ت پي��دا کنيم و 
بازيکنان خوبي را به واليبال کش��ور معرفي کنيم. تا 
امروز واليبال در دو دوره المپيک نظاميان جهان شرکت 
کرده که در هر دو  دوره چهارم شده ايم و اميدواريم در 
سومين حضورمان، با مدال اين مس��ابقات را به پايان 
برسانيم. همچنين تيم  کشورمان در 10 دوره حضور در 
رقابت هاي واليبال قهرماني نظاميان جهان،  چهار مدال 
طال، يک مدال نقره و يک مدال برنز کسب کرده و در 
مسابقات سيزم، تيم ايران در رشته واليبال در رده اول 

رنکينگ دنيا قرار دارد.
يکي از سياس�ت هاي قابل توجه نيروهاي 
مسلح در واليبال، تيمداري در رقابت هاي 
ليگ برتر بود، اين سياست در فصل جديد 

ليگ واليبال هم ادامه دارد؟
با توجه به اينکه نتوانستيم از تيم بزرگساالن به دليل 
درگير بودن در جام جهاني و باش��گاه ها به دليل آغاز 
تمرينات آماده سازي ش��ان، بازيکن بگيريم، تصميم 
گرفتيم براي المپيک نظاميان جهان يک تيم در حد 
ليگ برتر تش��کيل دهيم تا در المپيک سيزم بهترين 
نتيجه را کس��ب کنيم. برنامه ري��زي کرده ايم پس از 
بازگشت از المپيک، اين تيم را حفظ کنيم و با همان 

ترکيب در ليگ برتر واليبال شرکت کنيم.
سطح رسيدگي و امکاناتي که در نيروهاي 
مس�لح در رش�ته واليبال در اختيار شما 
قرار مي گيرد، چطور است و چه انتظاري از 
مسئوالن براي موفقيت هاي بيشتر رشته 

واليبال در رده نظاميان داريد؟
براي موفقيت واليبال در سطح نيروهاي مسلح، کشور 
و مسابقات بين المللي به حمايت و پشتيباني بيشتر 
مسئوالن نيروهاي مسلح به شدت نياز داريم  و از همه 
مديران نظامي  درخواس��ت مي کنم نسبت به واليبال 
توجه بيشتري داشته باش��ند چراکه واليبال رشته اي 
اس��ت که پتانس��يل کس��ب موفقيت در عرصه هاي 

بين المللي براي کشورمان را دارد.

حض��ور قدرتمندانه در 
شيوا نوروزی
      گزارش

المپي��ک ارتش ه��ای 
جه��ان ه��دف اصل��ی 
کاروان اعزامي  ايران به اين بازی هاست. بازی های ارتش های 
جهان موسوم به سيزم در سال 2019 از روز جمعه رسماً آغاز 
مي شود و يک بار ديگر ورزشکاران نظامي  کشورمان آمادگی 

خود را در رقابت با حريفان محک مي زنند.
   رقابت در سيزم

چينی ه��ا ميزبانی هفتمي��ن دوره المپيک س��يزم 
را برعه��ده دارند. ش��هر ووه��ان در حال��ی پذيرای 
ورزش��کاران نظامي  بيش از 110 کشور جهان است 
که حاضران در اين دوره در 32 رشته با هم به رقابت 
مي پردازند و در ب��ازه زمانی تعيين ش��ده نظاميان 
ورزشکار تالش مي کنند برتری خود در حوزه ورزش 
را به معرض نمايش بگذارند. بيش از 10 هزار نظامي  
با توانمندی های مختلف در رشته های تعيين شده 
به مي��دان مي روند. طبق اعالم مس��ئوالن س��يزم 
کشورمان کاروان ورزش��ی ايران در المپيک 2019 

در 14 رشته با رقبا به رقابت مي پردازد. بنا بر تصميم 
ستاد کل نيروهای مسلح ورزشکاران ايرانی حاضر در 
بازی های سيزم در رش��ته های جودو، نجات غريق، 
چتربازی، کش��تی آزاد، کش��تی فرنگی، پنج گانه، 
س��ه گانه، واليبال، تکواندو، دووميدانی، دو ماراتن، 
تيراندازی با کمان، تيراندازی و دوچرخه سواری به 

جنگ رقبای جهانی مي روند.
   شانس های مدال

کاروان ورزش نظاميان ايران متشکل از 157 ورزشکار 
آماده تالش مي کند تا آمادگی، چابکی و قدرت نيروهای 
خود را به معرض نمايش بگذارد. از جمله تفاوت هايی 
که مي توان به آن اشاره کرد نحوه برگزاری رقابت ها در 
دهکده بازی هاست. مسئوالن چينی طبق برنامه ريزی 
انجام شده دهکده ای را به رقابت های سيزم اختصاص 
دادند تا ورزشکاران با سهولت بيشتر بتوانند در محل 
مسابقه، تمرين و اقامت خود حاضر شوند. اين در حالی 
است که دوره گذشته رقابت ها به ميزبانی کره جنوبی 
بود و برگزاری مسابقات در سه محل مختلف شرايط 

سختی را برای ورزشکاران رقم زد. عالوه بر اين تغييراتی 
نيز در نحوه برگزاری بازی ها و کاهش اوزان رشته های 
مختلف صورت گرفته که همين مسئله در بحث کاهش 
مدال ها نيز تأثيرگذار خواهد بود. به عنوان مثال تعداد 
اوزان رشته های کش��تی آزاد و فرنگی به هشت وزن 
کاهش يافته و اين در حالی است که در دوره گذشته 
بازی های س��يزم کاروان ايران 14 مدال خوشرنگ در 
اين دو رشته کسب کرد.  با اين حال ايران همچنان در 
رشته های رزمی، کشتی و واليبال شانس زيادی برای 
کسب مدال دارد. تکواندوکاران و جودوکاران نظامي  

کشورمان همواره از مدعيان محسوب مي شوند، کشتی 
ايران نيز در همه رقابت ها برای کسب بهترين عناوين به 
ميدان مي رود ضمن اينکه آوازه واليبال مان نيز در همه 
دنيا پيچيده است. در اين دوره هدايت تيم ملی واليبال 
را  فرهاد  نفرزاده، مربی قديمي  و باتجربه برعهده دارد 
و با توجه به نيروهای باانگيزه ای که در اختيار دارد بايد 

منتظر درخشش واليباليست های نظامي  هم باشيم.
   آمار و ارقام

کاروان کشورمان در دوره گذشته المپيک سيزم به مقام 
پانزدهم بازی ها دست يافت. در سال 2015 نظاميان 

ايران 3 طال، 10 نق��ره و 15 برنز به گ��ردن آويختند. 
نکته قابل توجه اينکه در بازی های س��يزم تنها تعداد 
مدال های ط��ال جايگاه تيم ها را تعيي��ن مي کند و در 
صورتی که تيم ها موفق به کسب مدال طال نشوند در 
جدول رده بندی قرار نخواهند گرفت. پنجمين دوره 
بازی ها هم س��ال 2011 در ريودوژانيرو برزيل برگزار 
شد که ايران با 5 طال، 2 نقره و 4 برنز مقام يازدهم را در 
اختيار گرفت.  پيش از آن هم در چهارمين دوره در هند 

به مقامي  بهتر از سی ويکمي  دست نيافتيم.
   اهداف بزرگ

اعزام قدرتمند کاروان ورزشی به المپيک ارتش های 
جهان هدفی است که ستاد کل نيروهای مسلح تأکيد 
زيادی روی آن دارد. امير سيدکمال پيمبری رئيس 
تربيت بدنی و آمادگی جس��مانی ستادکل نيروهای 
مس��لح در گفت وگو با »جوان« به اين اهداف اشاره 
کرد: »تربيت بدنی س��تاد کل نيروهای مسلح هدف 
مهمي  را در دستور کار دارد و آن هم نشان دادن اقتدار 
و ورزيدگی نيروهای مسلح کش��ورمان در مصاف با 
نظاميان جهان اس��ت. تمامي  ورزشکاران اعزامي  به 
ووهان چين با آمادگی مطل��وب تالش خواهند کرد 
از نام و اعتب��ار ورزش و نيروهای مس��لح ايران دفاع 
کنند. قطعاً هم��ه آنها هدفی جز کس��ب مدال های 
خوشرنگ و رس��يدن به س��کوهای افتخار نخواهند 
داشت. پيش بينی دقيقی نمي توان از نتايج احتمالی 
کاروان ايران در سيزم 2019 داشت اما انتظار داريم 
تالش های يک ساله تربيت بدنی نيروهای مسلح در 

اين دوره از رقابت های المپيک به ثمر بنشيند.«
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بررسي وضعيت تيم واليبال نيروهاي مسلح ايران در گفت وگوي »جوان« با فرهاد نفرزاده سرمربي تيم

واليبال مدال المپيک سيزم را نشانه رفته است

 نگاهي به شرايط کاروان کشورمان 
در آستانه  آغاز المپيک ارتش های جهان 2019 در چين

 نظاميان ايران 
در ووهان نمايش اقتدار مي دهند

مي توان قدرت نظاميان ايران را 
دنيا حيدری

     نگاه
به رخ دنيا کشيد اما نه صرفاً در 
مي��دان نب��رد. گاه در ميادين 
ورزشی مي توان قدرتنمايی کرد و مچ حريفان را خواباند و سيزم 
بهترين فرصت است.  رقابت های ارتش های جهان که اگر چه با 
هدف ايجاد پيوند ميان مهارت های نظامي  و رشته های ورزشی 
مرتبط برگزار مي شود اما فرصتی طاليی است برای قدرتنمايی 

صلح آميز و به رخ کشيدن توانايی های نظاميان در دنيا.
اگرچه اين رقابت ها صرفاً با حضور نظاميان برگزار نمي ش��ود 
و کشورهای بس��ياری چون ايران از ورزشکاران حرفه ای خود 
در اين رقابت ها بهره مي برند اما طبق سياستگذاری های تازه 
نيروهای مسلح، قرار است اين رقابت ها پايورمحور باشد. بدين 
معنا که 30 درصد کاروان اعزامي  ايران به س��يزم را بعد از اين 
نظاميان تشکيل مي دهند. سياس��تی که نه فقط در باال رفتن 
آمادگی جسمانی افراد در نيروهای مسلح )اعم از ارتش، سپاه 
و ناجا( تأثيری مثبت دارد، که مي تواند زمينه  س��از شکوفايی 

استعدادهای نظاميان نيز باشد.
بدون ش��ک اس��تعدادهای نابی را مي توان در نيروهای مسلح 
شناسايی کرد که ش��ايد پيش از اين به واسطه عدم حضور آنها 
در رقابت های ورزش��ی فرصتی برای يافتن آن فراهم نشده اما 
مسابقاتی چون ارتش های جهان مي تواند بهانه خوبی برای کشف 
اين استعدادها و به رخ کشيدن آن در کنار قدرت نظاميان ايران 
باشد. استعدادهايی که در صورت شناسايی مي توانند کمک رسان 
ورزش قهرمانی باشند. همان طور که امروز ورزش قهرمانی در 
مسابقاتی چون ارتش های جهان با دست دادن به دست نظاميان، 

برای به رخ کشيدن قدرت ايران گام برمي دارند.
اگر چه بسياری از نيروهای مسلح بدون شک به دليل شرايط 
ش��غلی که دارند بايد از لحاظ آمادگی جس��مانی در وضعيت 
ايده آلی باش��ند اما بدون ترديد هس��تند نفراتی که با توجه به 
تقسيم بندی های شغلی نياز خاصی ندارند برای باال نگه داشتن 
ش��رايط جس��مانی خود. با اين وجود اما حضور در رقابت های 
سيزم و فراهم شدن شرايط برای آماده س��ازی نظاميان برای 
حضور در اين رقابت ها مي تواند فرصتی ب��رای ايجاد پيوندی 
ناگسس��تنی بين ورزش و نظاميان باش��د. فرصتی که نه فقط 
مي تواند قدرت نظاميان ايران را در عرصه های ورزش��ی نيز به 
رخ دنيا بکشد، که مي تواند زمينه  ساز باال رفتن درصد آمادگی 
نظاميان ش��ده و روحيه و انگيزه آنها را به ش��کل قابل توجهی 
افزايش دهد. هرچند هن��وز نگاه ها به ورزش ارتش های جهان 
به گونه ای نيس��ت که بخواهيم با نيرويی کاماًل نظامي  در اين 
رقابت ها حضور داشته باش��يم اما سياستگذاری تازه نيروهای 
مسلح برای اس��تفاده 30 درصدی از نظاميان در اين رقابت ها 
و تأکيد بر پايه ورمحور بودن در اين مس��ابقات مي تواند روزنه 
اميدی باشد برای آينده ای نه چندان دور که کاروان سيزم ايران 
را صفر تا صد نظاميانی تشکيل دهند که دنيا تاب مقابله با آنها را 

نداشته باشد و برابر قدرتشان سر تعظيم فرود آورد.
غيرممکن نيست. بدون ش��ک تفاوت نگاه يا شايد هم شرايط 
شغلی باعث شده تا امروز بيشتر نفرات کاروان اعزامي  ايران به 
سيزم را نظاميان تشکيل ندهند و ورزش قهرمانی سهم بسزايی 
در حضور در اين رقابت ها داش��ته باشد اما تأکيد بر پايورمحور 
بودن کاروان ايران نش��ان مي دهد که بدون شک مسئوالن و 
تصميم گيرندگان در نيروهای مس��لح نيز ب��ه اهميت گرايش 
نظاميان به ورزش و حضور آنها در مسابقات ارتش های جهان 
واقف هستند که در سياستگذاری های جديد خود تأکيد دارند 
که 30 درصد کاروان اعزامي  را بايد نظاميان تش��کيل دهند؛ 
درصدی که مي توان اميدوار بود طی سال های بعد و بعدتر به 
رقم آن افزوده شود تا روزی که صفر تا صد اين کاروان را نظاميان 
غيور و قدرتمند ايران تشکيل دهند برای به رخ کشيدن قدرت 
اي��ران و نظاميانش که ب��دون ترديد ه��م در ميدان های نبرد 
حرف های زيادی برای گفتن دارند و گذش��تن از سد آنها کار 
اصاًل ساده ای نيست و چه در ميدان های ورزشی. رسيدن به اين 
هدف اما نيازمند زمان است و فراهم شدن زمينه های الزم که 
البته تصميم گيرندگان در نيروهای مسلح گام نخست را در اين 
زمينه با تأکيد بر پايور بودن کاروان اعزامي  ايران به مسابقات 

ارتش های جهان محکم و بااقتدار برداشتند.
مسابقات سيزم اگر چه جدال در ميدان ورزشی است اما مي تواند 
پنجه انداختن در پنجه دشمنانی باشد که به اشکال مختلف قصد 
کنار زدن رقبای خود را دارند و همين مسئله است که اهميت 
رقابت های ارتش های جهان را افزايش مي دهد؛ رقابت هايی که 
بدون شک ايران مي تواند با تکيه به نيروهای مسلح خود حضوری 
پرقدرت در آن داشته باش��د، هرچند زمينه های الزم نيز برای 

دستيابی به اين هدف بايد فراهم شود.
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