
ميالد وزي�ري در تير و 
سعید احمدیان

      گفت وگو
 کم�ان اي�ران ني�ازي 
ب�ه معرف�ي ن�دارد، 
پرسابقه ترين کماندار ايران که 7 آذر توانست اولين 
سهميه تير و کمان کشورمان را براي المپيک توکيو 
کسب کند. حاال وزيري که طالي قهرماني آسيا را در 
کارنامه دارد، تابستان آينده براي دومين بار حضور در 
مسابقات المپيک را تجربه مي کند. کماندار باتجربه 
کشورمان که در اولين حضورش در المپيک لندن با 
توجه به حواش�ي که پيش از اين مس�ابقات بر سر 
برکناري مربيان کره اي رخ داد، نتوانست به نتيجه اي 
که دلخواهش بود، برسد، اين بار براي توکيو آرزوهاي 
بزرگي در سر دارد. وزيري در گفت وگو با »جوان« از 
برنامه هايش براي المپيک 2020 صحبت کرده است.

    
آقاي وزيري تبريک به خاطر کس�ب سهميه 
المپيک، ابتدا از روندي که طي ش�د تا اولين 
سهميه تير و کمان ايران را براي المپيک کسب 

کنيد، بگوييد.
مسابقاتي که آذرماه در تايلند برگزار شد، مسابقات قهرماني 
آس��يا بود که جزو دو رقاب��ت مهم تير و کمان در س��طح 
آسياست، قبل از اين مسابقات هفت ماه پيش در رقابت هاي 
جام جهاني هلند ش��رکت کرده بوديم و در فاصله اين دو 
رقابت مسابقات برون مرزي نداشتيم و در چند رقابتي که 
قرار بود شرکت کنيم به دليل صادر نشدن ويزا حضورمان 
منتفي شد. با اين وضعيت، مسابقات قهرماني آسيا رقابتي 
براي کس��ب آمادگي جهت کسب سهميه المپيک بود تا 
خودمان را پيدا کنيم و محک بزنيم، خدا را ش��کر در روز 
پاياني اين مسابقات که کسب سهميه المپيک بود، توانستيم 
رقابت خوبي با حريفانمان داشته باش��يم و نتيجه اي که 

دنبالش بودم را کسب کنم.
در حالي س�هميه المپيک را کسب کرديد که 
مدت�ي در اردوي تي�م ملي نبودي�د و دوباره 
برگشتيد، چه شد که تصميم گرفتيد دوباره 
ش�انس تان را براي کس�ب س�هميه المپيک 

امتحان کنيد؟
چهار، پنج سالي ناخواسته از مسابقات دور و به نوعي محروم 
بودم ولي تمريناتم را نه به ص��ورت حرفه اي که در اردوي 
تيم ملي بودم، بلکه به صورت ش��خصي دنبال مي کردم و 
از فضاي تير و کمان دور نبودم. با وجود اينکه در اردوهاي 
تيم ملي حضور نداشتم اما عالقه داش��تم که دوباره براي 
کسب سهميه المپيک تالش کنم. در المپيک لندن به رغم 
رکوردهاي خوبي که قبل از اين رقابت ها داشتم، نتوانستم 
نتيجه اي که دلخواهم بود را کسب کنم. هدف من در لندن 
باالتر از نتيجه اي بود که کس��ب کردم اما خب حواشي و 
اتفاقاتي که قبل از المپي��ک 2012 رخ داد، اجازه نداد به 
هدفم برسم. با توجه به اين شرايط دوست داشتم بار ديگر 
شانسم را براي حضور در المپيک امتحان کنم و به نتيجه اي 

که هدفگذاري ام است، برسم.
 با وج�ود عالقه تان براي بازگش�ت دوباره اما 
به نظر مي رسد شرايط س�ختي را در روزهاي 
دوري از تير و کمان تجربه کرديد، اين نااميدتان 

نکرده بود؟
يک سال گذشته واقعاً نااميد شده بودم و نمي خواستم تير 
و کمان را به صورت حرفه اي ادام��ه دهم. اين نااميدي به 
خاطر شرايط س��ختي بود که وجود داشت. البته از زماني 
که آقاي ش��عباني بهار به عنوان رئيس انتخاب شده اند، با 
شخص خاصي در فدراسيون مشکل نداشتم ولي مسائلي 
که در زندگي شخصي ام وجود داشت، باعث شد به جاي 
ورزش حرفه اي به آنها برسم. به هر حال ورزشکاري که در 
اردوهاي تير و کمان حضور دارد، از حقوق خاصي برخوردار 
نيست. اردوهاي تير و کمان در طول روز حتي تا 10 شب 
هم ادامه پيدا مي کند و سنگين و فشرده است و زماني براي 
کار شخصي بيرون از اردو نداشتيم. به همين خاطر ترجيح 
دادم در اين مدت به زندگي ام برسم و تصميم نهايي ام را هم 
گرفته بودم که ديگر در تير و کمان حضور نداشته باشم و در 

زمينه ديگري فعاليت کنم.
يعني تمرينات را کنار گذاشته بوديد؟ 

به صورت کل��ي تمريناتم را کنار نگذاش��ته ب��ودم و براي 
مسابقات داخلي و اوپن آمادگي خودم را حفظ کرده بودم 
و با حمايت شرکت پتروکيمياگر و آقاي ملکي به مسابقات 
فرانسه اعزام شدم که از آنها تشکر مي کنم. ولي اينکه تمام 
وقتم را براي اردوي تيم ملي بگذارم اين طور نبود و برنامه اي 
هم براي برگشتن به تيم ملي نداشتم. در چنين شرايطي 
آقاي دکتر صالحي اميري حمايت کردند و از من خواستند 
ب��راي خداحافظي صبر کنم. حماي��ت رئيس کميته ملي 
المپيک باعث شد دوباره به اردو برگردم و در نهايت سهميه 

المپيک را به دست بياورم.
از حمايت کميته ملي المپيک صحبت کرديد، 

نظر فدراسيون درباره بازگشت تان چه بود؟
با توجه به برآوردهايي که در کميته ملي المپيک توس��ط 
آقاي صالحي اميري و پيمان فخري و آقاي قاسمي مشاور 
رئيس کميته ملي المپيک انجام ش��د من شانس کسب 

سهميه داش��تم، به همين  خاطر يک سري حمايت هاي 
مالي از من انجام دادند، همين طور حمايت روحي و رواني 
کردند که در اردوها حضور پيدا کنم، البته حضورم در اردوي 
تيم ملي به صورت پارتي بازي و تحميلي نبود، در انتخابي 
تيم ملي شرکت کرده بودم و نظر فدراسيون هم با توجه به 
رکوردهايي که از من ديدند، مساعد شد و در اردوهاي تيم 

ملي حضور پيدا کردم.
با توجه به ش�رايطي که قب�ل از اين رقابت ها 
داشتيد، فکر مي کرديد در تايلند بتوانيد کسب 

سهميه کنيد؟
اگر اميد نداش��تم هرگز دوباره به تيم ملي برنمي گشتم، 
يک بار المپيک را تجربه کرده ام و ي��ک دوره هم در زمان 
فدراسيون گذش��ته از تيم ملي دور بودم. در آن زمان هم 
فدراسيون نمي خواست به دليل حواشي المپيک لندن در 
تيم ملي حضور داشته باشم. البته خودم سعي کردم که در 
زمان مديريت فدراسيون گذشته با کسي مشکلي نداشته 
باشم اما احساس کردم که بودنم به صالح نيست و خراب 
مي شوم. به هر حال 70 تا 80 درصد موفقيت در رشته تير و 
کمان به مسائل روحي برمي گردد و آن زمان اگر در تيم ملي 
حضور پيدا مي کردم، مشکالتي برايم به وجود مي آوردند 
که رکوردهايم افت کند و همين سبب مي شد تا اعتباري که 

جمع کرده ام، زير سؤال برود. خدا را شکر امروز در فدراسيون 
چنين مشکالتي نداريم.

برگرديم به المپيک لندن، اولين بار بود که سهميه 
المپيک را کس�ب کرديد، حاش�يه هاي رفت و 
برگشت شما به اردو قبل از اين رقابت ها به دليل 
برکناري مربيان کره اي به نظر مي رسد سبب شد 

نتوانيد با تمام توان در لندن مسابقه بدهيد.
حواشي ايجاد شده خيلي تأثيرگذار بود، رکوردهايم در پنج 
مسابقه قبل از المپيک لندن را مرور کنيد، حتي رکوردي 
که در المپيک داشتم را نگاه کنيد، اين رکوردها در حالي به 
دست آمد که مربي من در اين مسابقات نبود و مشکالتي 
در جريان المپيک از طريق افرادي از وزارت ورزش که به 
صورت مغرضانه با من برخورد کردند، داشتم. با وجود چنين 
اتفاقاتي من در المپيک رکورد 664 امتياز را ثبت کردم که 
با گذشت هفت سال، االن هم در ايران رکورد خيلي خوبي 
است. در مسابقات جام جهاني امريکا هم که يک ماه قبل 
از المپيک لندن  برگزار شد، با وجود مشکالتي که برخي 
اعضاي فدراس��يون به وجود آوردند، رکورد 667 خودم را 
تکرار کردم. نفر اول االن رنکينگ دنيا در آن مسابقات  در 
مرحله مقدماتي چهارم شد و من سوم شدم. يعني شرايط 
طوري بود که امکان کس��ب مدال در المپيک را داشتم يا 

اينکه حداقل جزو چهار نفر برتر باشم.
از اتفاقاتي و حواشي که به وجود آمد و انرژي شما 
را گرفت، پشيمان نيستيد، طوري که با خودتان 

بگوييد کاش طور ديگري تصميم مي گرفتم؟
من پشيمان نيستم، بلکه کساني که آن شرايط را به وجود 
آوردند بايد پشيمان باشند که اين فرصت را به من ندادند. 
شايد آن زمان لحن انتقاداتم از مديران فدراسيون  بد بوده 
باش��د اما واقعيت بود و من پاي حرف هايم ايستادم و االن 
به حرف هايم رسيده اند. من 20 سال است در تير و کمان 
حضور دارم، ادعايي ندارم اما چيزي که فکر مي کردم درست 
است را بيان کردم، قبل از المپيک لندن گفتم مربي اي که 
هشت س��ال کار کرده را در فاصله دو ماه تا المپيک کنار 
نگذاريد، در اين دو ماه بهترين مربي دنيا هم بيايد نمي تواند 
ارتباط برقرار کند، چه برسد که بخواهد به من کمک کند. 
مربيان تيم ملي تا لندن هم آمدند ولي اجازه پيدا نکردند 
وارد زمين مسابقه شوند و من را هدايت کنند. به هر حال 
متأسفانه اين حواشي دست به دست هم داد تا نتيجه اي که 

انتظار داشتم، رقم نخورد.
ترکش ه�اي اتفاق�ات لن�دن ب�ه ريو هم رس�يد و 
محروميت تان س�بب ش�د تا المپيک ريو را هم از 

دست بدهيد. در اين باره بيشتر صحبت مي کنيد؟

با توجه به محروميت��ي که پس از حاش��يه هاي المپيک 
لندن، فدراسيون براي من در نظر گرفته بود، براي کسب 
سهميه مسابقات المپيک ريو برنامه اي نداشتم. در آن زمان 
نيروهاي مسلح از من حمايت کردند تا در مسابقات المپيک 
سيزم شرکت کنم، وقتي  مديران فدراسيون رکوردهايم را 
در سيزم  ديدند، به اين نتيجه رسيدند که مي توانم سهميه 
کسب کنم. البته يک شرط گذاشتند که من به اردوي تيم 
ملي بروم و در اردوي تيم نيروهاي مسلح نباشم. مسئوالن 
سيزم ايران مخالفت کردند و گفتند در اردوي ما بمان و به 
همين خاطر نتوانستم در قهرماني آسيا که انتخابي المپيک 
بود شرکت کنم و ريو را از دست دادم. اين در حالي بود که 
رکوردهايم در سيزم را با رکوردهايي که در انتخابي المپيک 
2016 ثبت شده بود، مقايسه مي کردم، رکوردهاي خوبي 

داشتم و مي توانستم به احتمال زياد سهميه بگيرم.
حاال اما بعد از هشت س�ال يکي از کمانداران 
حاضر در المپيک خواهيد بود و تابستان آينده 
در توکيو رقابت مي کنيد، هدفگذاري تان براي 
کسب  مدال المپيک چيست و چه حمايت هايي 

بايد صورت بگيرد؟
اگر حمايت کافي از ما بشود، مطمئن باشيد فرصت جنگيدن 
براي کسب مدال را داريم. در راستای آماده سازی بايد در سه يا 
چهار مسابقه بين المللي قبل از المپيک شرکت کنيم، اردوي 
برون مرزي با تيم هاي خوبي مانند کره جنوبي داشته باشيم، 
به خصوص که هر وقت با کره اي ها اردو داشته ايم نتيجه آن را 
ديده ايم، تجهيزات تير و کمان به روز شود، االن واقعاً مشکل 
تجهيزات داريم و بايد به روز شود و هزينه آنچناني براي کشور 
ندارد و حمايت هاي مالي مانند دوره هاي قبل از ورزشکاران 
بشود. از نظر بودجه و درآمد اختالف زيادي با کشورهاي ديگر 
داريم و حمايت هاي کميته ملي المپيک و وزارت ورزش در 
کنار اسپانسرها براي موفقيت ضروري است.  در اين زمينه 
کشورهايي مثل تايلند و بنگالدش را مي شود مثال زد که با 
توجه به حمايت هايي که از کمانداران آنها شد، توانستند رشد 
کنند و در کشور ما اما پتانسيل بيشتري داريم و حمايت ها 

مي تواند شرايط را براي کسب مدال فراهم تر کند.
به عنوان س�ؤال پاياني، چه قب�ل از المپيک 
لندن و چه حاال هم قب�ل از المپيک توکيو بر 
خالف برخي ورزشکاران که با کسب سهميه 
کار را تمام شده مي دانند، شما تأکيد کرده ايد 
صرف حضور در المپيک برايتان مهم نيست و 
به دنبال نتيجه در اين رقابت ها هستيد. در اين 

باره نکته اي داريد، بگوييد.
المپيک بزرگ ترين آوردگاه ورزشي دنياست و شايد مسابقات 
جهاني را همه نبينند اما مسابقات المپيک را همه در جهان 
مي بينند، قطعاً کسي که در المپيک حضور پيدا مي کند به 
دنبال بهترين نتيجه است و ما هم مي خواهيم در اين رقابت ها 
قدرت کشورمان را به رخ ديگران بکش��يم. در پايان از آقاي 
خسرو حمزه روانشناس و مشاورم و آقاي پيروردي بدنسازم 

که زحمات زيادي کشيدند تشکر مي کنم.

9 س�ال بعد از اولين باری که اس�لحه دس�ت 
گرفتيد برای شليک کردن، تيرتان به هدفی 
نشسته که نتيجه آن حضور در المپيک 2020 
بود. چه حسی داشتيد وقتی فهميديد يکی از 

مسافران توکيو هستيد؟
المپيک ميدانی است که بدون شک هر ورزشکاری در هر 
رشته ای و در هر جای دنيا آرزوی حضور در آن را دارد. من هم 
مثل همه چنين آرزويی داشتم. البته خوب می دانستم که کار 
سختی در دوحه قطر دارم. حريفان اصلی ما آسيايی هستند 
و مسابقات دوحه نيز آس��يايی بود. عالوه بر آن اين آخرين 
فرصت کسب سهميه نيز بود. اين کار را سخت تر می کرد و 
به همان اندازه موفقيت را لذتبخش تر. حس بسياری خوبی 
است. اينکه مزد زحمات تان را با کسب سهميه می گيريد 
غيرقابل توصيف است اما از آن لذتبخش تر نشاندن لبخند 

روی لبان مردم است و کسب افتخار برای ايران عزيز.
حضور در فينال بدون ترديد اس�ترس زيادی 
دارد اما هانيه رستميان قبل از رفتن به فينال 
مسابقات آسيايی دوحه می فهميد که سهميه 

را گرفته.
بله. فينال اس��ترس زيادی دارد. شما می دانيد اين آخرين 
فرصت است و آخرين تيرهايی که داريد. بايد با دقت و تمرکز 
بيشتری تير بزنيد که هر خطا می تواند شما را از رسيدن به 
موفقيت بازدارد اما خوش��بختانه بعد از آنکه به عنوان نفر 
هشتم راهی فينال ش��دم فهميدم هفت نفر قبل از من در 
رقابت های ديگر موفق به کس��ب سهميه تپانچه بادی 10 
متر شده اند و سهميه اين مسابقات به من می رسيد. خب اين 

مسئله باعث شد راحت تر در فينال تير بزنم و نفر هفتم فينال 
شوم. البته فينال بسيار سختی هم بود. همه نفرات پيش رويم 
جزو برترين های تيراندازی و عنوان دارهای اين رشته بودند 
و نفر اول نيز توانست رکورد جهان را تغيير دهد و اين خود 

نشان دهنده سطح باالی فينال مسابقات آسيايی قطر بود.
برگرديم به يک س�ال قبل. روزهای نخس�ت 
اسفند س�ال گذش�ته که بانوی تيرانداز ايران 
توانس�ت در مس�ابقات جهانی هند نخستين 
مدال تپانچه 25 متر ايران را کسب کند. آن هم 
در نخس�تين مس�ابقه بين المللی ک�ه در رده 

بزرگساالن شرکت می کرد.
البته من قبل از سال 97 در رده نوجوانان و جوانان که بودم 
در بزرگساالن مس��ابقه داده بودم ولی رقابت های جهانی 
هند اولين مسابقه ای بود که من بعد از آنکه به طور رسمی 
بزرگسال شدم در آن شرکت کردم و به لطف خدا توانستم 
با دست پر از آن بيرون بيايم و نخستين مدال تاريخ تپانچه 

ايران را کسب کنم. 
انتظار کسب چنين موفقيتی را داشتيد؟

خب يکی از اهداف من هميشه کسب مدال جهانی بود. تالش 
زيادی هم برای رسيدن به آن کردم. البته خوب می دانستم 
با توجه به امکانات محدودی که داريم کار چندان ساده ای 
نيست اما با رفتن روی سکو در مسابقات جهانی هند يک بار 

ديگر توانمندی های تيراندازی ايران ثابت شد.
در هند که نخستين مسابقات کسب سهميه بود 

می توانستيد يکی از مسافران توکيو باشيد.
مسابقات جهانی هند اولين مسابقت کسب سهميه بود که 

با وجود تمرينات کمی که به دليل کمبود فشنگ در رشته 
تپانچه 25 متر داشتم توانستم رکورد خوبی زده و به اولين 
مدال تاريخ تپانچه ايران دست يابم اما متأسفانه با اختالفی 
بسيار اندک از کسب سهميه در آن رقابت ها بازماندم چراکه 
در مسابقات جهانی هند به نفر اول و دوم سهميه می دادند 
و من روی سکوی سوم ايستادم. خيلی خوشحال بودم که 
موفق به کسب مدال شدم اما از طرفی هم خيلی ناراحت 
بودم که نتوانستم با کسب سهميه به ايران برگردم ولی از 
همان جا با خودم عهد کردم تا هرچه در توان دارم بگذارم 
برای کسب سهميه در رقابت های آتی و سرانجام نيز به آنچه 

می خواستم رسيدم. البته با لطف و عنايت خدا.
بعد از موفقيت در مسابقات هند حساب ويژه ای 
روی هانيه رس�تميان می شد. چه ش�د که در 
آخرين مسابقات کسب سهميه جزو مسافران 

توکيو شديد؟
سال سختی را سپری کرديم. بعد از مسابقات هند خوب 
می دانس��تيم که مس��ابقات بعدی به مراتب سخت تر و 
سخت تر می ش��ود. همه به دنبال کسب س��هميه بودند. 
بارها تا يک قدمی کسب سهميه هم رفتيم اما دست آخر 
در دوحه قطر بود که توانستيم از آخرين فرصت باقيمانده 

نهايت استفاده را ببريم.
کسب شش سهميه چيزی شبيه شاهکار بود. 
آن هم در حالی که بر کس�ی پوش�يده نيست 
ملی پوشان تيراندازی تا چه اندازه در خصوص 

فشنگ و اسلحه در مضيقه هستند. 
درست است. شايد کمتر کسی تصورش را می کرد موفق 

به کسب شش سهميه شويم آن هم با اين امکانات محدود 
کمبود فش��نگ. با اين وجود اما دس��تاوردی که داشتيم 
نشان از استعداد و توانمندی های تيراندازی ايران داشت. 
اين شش سهميه حاصل تالش های س��خت تيراندازان و 
البته کادرفنی است که می تواند بيشتر از اين هم باشد اگر 

شرايط مهيا باشد.
تيراندازی البته در دو المپيک قبلی هم عملکرد 
خوبی در کسب سهميه داش�ت. با اين وجود 
اما همچنان موفق به کسب مدالی در المپيک 
نش�ده آن هم در حالی که الهه احم�دی در دو 
المپيک يکی از شانس های ايران برای کسب 
مدال بود که هر بار با بدشانسی مواجه شد. فکر 
می کنيد بتوانيد در المپيک هم مانند مسابقات 
جهانی اولين مدال تيراندازی اي�ران را به نام 

خودتان بزنيد؟
بدون شک کسب مدال المپيک آرزوی هر ورزشکاری است. 
من هم استثنا نيستم و با تمام وجود دلم می خواهد که در 
توکيو روی سکو رفته و پرچم کشورم را به اهتزاز درآورم اما 
بايد واقع بين بود. المپيک ميدان نبرد با برترين های دنياست 
و کار بسياری سختی داريم. خصوصاًَ من که برای نخستين 
بار در مسابقاتی با چنين سطحی قرار است شرکت کنم. با 
اين وجود تمام تالشم را می کنم تا بهترين عملکرد را داشته 
باشم و برای ايران عزيزمان افتخارآفرينی کنم و لبخند شادی 
بر لبان مردم بنشانم. کار من با کسب سهميه تمام نشده و 
اين تازه اول راه دشواری است که در پيش دارم و برای آن بايد 

تالش بسياری کنم. سخت تر و مصمم تر از قبل.

يکی از بزرگ ترين معضالت تيم ملی تيراندازی 
ايران کمبود فش�نگ اس�ت و قديم�ی بودن 
س�الح ها. فکر می کنيد به روز شدن اسلحه ها 
و مهيا کردن مهمات تا چه ان�دازه می تواند در 

نتيجه گيری تيراندازی تأثير داشته باشد؟
ش��ما ببينيد وقتی م��ا االن در چنين ش��رايطی، با وجود 
محدوديت های بسيار در تهيه فشنگ و مهمات، با اسلحه های 
قديمی و عدم حضور در تمام مس��ابقات يک رقيب اصلی 
و قدر هستيم برای ديگر کش��ورها، اگر با فشنگ بيشتر و 
اسلحه های بهتر تمرين کنيم و در مسابقات بيشتری حضور 
داشته باشيم چه عملکردی خواهيم داشت. ما حتی در رشته 
تفنگ 50 متر که با کمبود امکانات بسياری مواجه هستيم و 
به سختی می توانيم فشنگ تهيه کنيم دو سهميه می گيريم. 
حال اگر در اين رشته يا ديگر رشته ها شرايطی برابر با ساير 
کشورها داشته باشيم بدون شک کسی جلودار ايران نيست و 
می توانيم نتايج به مراتب بهتری کسب کنيم. تيراندازی برای 
دستيابی به افتخارات بيشتر به حمايت و توجه بيشتری نياز 
دارد. ملی پوشان تالش بسياری می کنند اما الزمه موفقيت 
توجه، حمايت و مهيا بودن ش��رايط و امکانات است. نتايج 
تيراندازی بارها و بارها ثابت کرده که مس��ئوالن از توجه و 

حمايت اين رشته ضرر نخواهند کرد.
يعنی تعويض و به روزرس�انی سالح ها مساوی 

است با عنوان ها و مقام های بهتر و بيشتر؟
بله. ما هميشه به دليل وضعيت خاص کشور و تحريم ها با مشکل 
تهيه سالح و فشنگ مواجه بوديم بخصوص در رشته 25متر که 
سالح های ما قديمی است و به دليل کمبود فشنگ، تمرينات 

ما قابل مقايسه با کشورهای ديگر نيست اما در اين مسابقه )در 
هند( و مسابقه گذشته نشان داديم که حتی در رشته 25 متر 
و 50 متر که نياز به فشنگ و س��الح را حس می کنيم، باز هم 
چيزی کمتر از رقبا نداريم و می توانيم با وجود اين شرايط در اين 
رشته ها هم سهميه و مدال المپيک کسب کنيم اما بدون ترديد 
تعويض سالح ها می تواند نتايج درخشانی را به دنبال داشته 
باشد چراکه در شرايط کنونی به دليل قديمی بودن سالح ها و 
کمبود فشنگ در شرايطی نابرابر با رقبا می جنگيم. هرچند اين 
کمبودها باعث نشده از حريفان عقب بمانيم و همواره با تالش 
بسيار توانس��تيم توانايی های ايران را در عرصه های جهانی و 

آسيايی به رخ بکشيم. توانايی هايی که انکارشدنی نيست.
مس�ائل روحی روانی تا چه ان�دازه می تواند در 
کسب موفقيت تأثير داش�ته باشد خصوصاً در 
رقابت هايی چ�ون المپيک که بدون ش�ک از 
سطح کيفی متفاوتی نسبت به مسابقات جهانی 

و آسيايی برخوردار است؟
بدون شک مسائل روحی روانی بسيار تعيين کننده است. 
برای رسيدن به موفقيت شما نيازمند طی کردن اصولی راه 
هستيد. تنها ايستادن درخط آتش و شليک کردن نيست. 
شما به تمرينات بدنسازی نيازمنديد و همچنين تمرکز و 
آرامش. تصويرسازی و آرام سازی قبل از مسابقات و در حين 
تمرينات تأثير زيادی در عملکرد يک تيرانداز دارد. ش��ايد 
خيلی ها فکر کنند که اينها نياز نيست اما تيراندازی فقط 
تمرين شليک کردن نيست و در کنار تير زدن، پرداختن به 
مسائل روحی روانی و بدنسازی برای استقامت باال نيز در کنار 

تير زدن بسيار مهم و واجب است.
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کمتر کسی تصورش را می کرد موفق به 
کسب شش سهميه شويم آن هم با اين 
امکانات محدود کمبود فش�نگ. با اين 
وجود اما دس�تاوردی که داشتيم نشان 
از اس�تعداد و توانمندی های تيراندازی 
ايران داش�ت. اين شش سهميه حاصل 
تالش ه�ای س�خت تيران�دازان و البته 
کادرفنی است که می تواند بيشتر از اين 

هم باشد اگر شرايط مهيا باشد

اگر حماي�ت کافي از ما بش�ود، مطمئن 
باشيد فرصت جنگيدن براي کسب مدال 
را داريم. در راستای آماده سازی بايد در 
سه يا چهار مس�ابقه بين المللي قبل از 
المپيک شرکت کنيم، اردوي برون مرزي 
با تيم هاي خوبي مانند کره جنوبي داشته 
باشيم، به خصوص که هر وقت با کره اي ها 

اردو داشته ايم نتيجه آن را ديده ايم

ميالد وزيري اولين کسب کننده سهميه المپيک توکيو در رشته تير و کمان در گفت وگو با »جوان«:

حمايت شوم، در المپيک فرصت جنگيدن دارم

گفت وگوی »جوان«  با هانيه رستميان بانوي المپيکي تيراندازي ايران

 رقيبی قدر  
براي همه هستيم

اوايل اسفند 97 بود که با رفتن روی س�کوی رقابت های جهانی هند و کسب اولين 
دنیا حیدري
      گفت وگو

مدال تپانچه 25 متر ايران، نگاه ها را به خود جلب کرد. اين اولين مسابقات رسمی 
هانيه رستميان به عنوان ملی پوش تيراندازی بزرگساالن بود و البته نتيجه 9 سال 
تالش او که با کس�ب برنز جهانی به هدف نشس�ته بود. برنزی که انتظارات را از دختر تيرانداز ايران برای کسب 
سهميه باال برد. سهميه ای که دست آخر در مسابقات آسيايی دوحه در رشته تپانچه بادی 10 متر به دست آمد و 
رستميان توانست به عنوان سومين تيرانداز ايران با کسب جواز حضور در بزرگ ترين تورنمنت ورزشی جهان، 
مسافر توکيو 2020 شود. موفقيتی که اما از نظر خود او تازه اول راه درازی است که در پيش دارد اما بانوی تيرانداز 
ايران که از س�ن 12 سالگی و به پيش�نهاد پدرش که نظامی بود سالح به دس�ت گرفت و تا به امروز با وجود همه 
کمبودها از هيچ تالشی برای نيل به موفقيت فروگذار نبود، باکی ندارد از گام برداشتن در مسير دشوار المپيک.


