
پس از دو سال به خاطر اس��تعداد، چابكي و ذكاوتي 
كه در تمرينات و مسابقات از خودش نشان داده بود، 
براي تيم تكواندوي تهران ب��ه اردوي انتخابي دعوت 
ش��د، چون س��ن كمي داش��ت؛ ما خودمان وي را به 
سالن كبكانيان كه محل برگزاري اردو بود مي برديم. 
با توجه به اينكه اردوها با تحصي��ل آقا وحيد تداخل 
داشت، خانواده نظرش اين بود كه ايشان بايد اولويت 

اول را تحصي��ل خودش ق��رار ده��د و در كنار درس 
خواندن، ورزش كند، لذا در همين س��طح شهرستان 
در مس��ابقات ش��ركت مي كرد و چندين مقام هم در 
رده هاي نونهاالن و نوجوانان كسب كرد. تا سال 90 كه 
جذب سپاه پاسداران شد و در باشگاه افسري كه بود، 
در كنار آموزش هاي نظامي، بحث ورزش را هم ادامه 

داد و كمتر پيش مي آمد به باشگاه برود. 

گوي�ا ورزش جاي�گاه وي�ژه اي در برنام�ه 
روزانه شان داشت. 

بله، همينطور ب��ود، بعد از آن هم به س��وريه به عنوان 
مدافع حرم اعزام شد و هرازگاهي كه به تهران مي آمد، 
به باش��گاه س��وم خرداد س��ر مي زد، حتي اگر زماني 
هم ب��راي رفتن به باش��گاه پيدا نمي كرد، در پيس��ت 
دووميداني حتي در س��اعات پاياني ش��ب براي حفظ 

آمادگي اش ورزش مي كرد. 
در رش�ته تكوان�دو تا چه مرحل�ه اي پيش 

رفتند؟
آخرين مدركي كه ايشان در رشته تكواندو دارد، مدرك 
دان يك است، ولي اساتيدشان و بقيه دوستان مي گويند 
مدارج باالتر را هم طي كرده  است، با اين حال آقا وحيد 
يكي از خصلت هاي��ي كه داش��ت اين بود ك��ه چنين 
چيزهايي را بروز نمي داد. ايش��ان س��ال 83 دان يك را 
گرفته و تا سال 90 در باش��گاه به ورزش ادامه مي داد، 
ولي مدركي در اختيار نداري��م. حتي عكس زيادي هم 
از اين ش��هيد با لباس تكواندو نداريم و پس از شهادت 
كه استاد اسداللهي و س��اير بچه ها به منزلمان آمدند، 
توانس��تيم تعدادي عكس با لباس تكواندو از ايشان به 

دست بياوريم. 
استادش�ان آقاي حمي�د اس�داللهي و ديگر 
بچه ه�اي باش�گاه س�وم خ�رداد از خصلت 
و روحي�ه جوانمردي ب�رادر ش�هيدتان زياد 
مي گويند، در اين باره مي خواهيم بيشتر بدانيم. 
به خصوص که کمبود مرام پهلواني در بين برخي 

ورزشكاران کشورمان احساس مي شود. 
شبي كه آقا وحيد به شهادت رس��يد، در منزلمان خيلي 
از مس��ئوالن مي آمدند و مي رفتند و اين به جوشش خون 
ش��هيد و زنده بودن او بر مي گردد. با وج��ود اينكه برادرم 
با توجه به مش��غله كاري چند سالي از باش��گاه دور بود، 
برايمان خيلي جالب بود كه اس��تاد اس��داللهي، مربي آقا 
وحيد در باشگاه به همراه ساير بچه هاي باشگاه به خانه مان 
آمدند. وقتي استاد اسداللهي را ديدم به ايشان گفتم، فكر 
نمي كردم كه شما بياييد، اما اين استاد درباره خصلت هاي 
خوب اخالقي آقا وحيد صحبت كردند و از احترامي كه آقا 
وحيد به هم باش��گاهي ها و مربي اش مي گذاشت، گفتند. 
هر چند برادرم با توجه به مشغله اي كه داشت شايد كمتر 
فرصت مي كرد، اما همواره حتي با يك پيامك حال استادش 
را مي پرسيد تا احترامش را به مربي نشان دهد. اين نشان 
مي داد زحماتي كه پدر و مادرم در منزل و مربي ش��ان در 
باشگاه برايشان كشيده اند، نه تنها در بحث ورزشي باعث 
رشد فني  اش شده، بلكه در موضوع ترويج فرهنگ پهلواني 
و رعايت ادب و احترام به بزرگ تر هم تأثيرگذار بوده است. 
هم باشگاهي هاي وحيد از احترامي كه ايشان مي گذاشت و 

همچنين جوانمردي  اش صحبت مي كردند. 
مربی و  ساير هم باشگاهي ها حتماً در اين باره 
خاطراتي تعريف کرده اند، در پايان خاطره اي 
از روحيه پهلواني اين شهيد بزرگوار برايمان 

نقل مي کنيد؟
 استاد اسداللهي خاطره اي را دراين باره برايمان تعريف 
كردند، ظاهراً در باش��گاه يكي از ه��م تيمي هايش با 
آقا وحي��د در موضوعي اختالف پي��دا مي كند و ضربه  
ناجوانمردانه ای به برادرم مي زند كه استاد اسداللهي هم 
مي بيند. وقتي استاد اسداللهي به آن نفر تندي مي كند 
كه چرا چنين حركتي انجام دادي، آقا وحيد براي اينكه 
اين غائله را خاتمه ده��د، مي گويد كه او مقصر نبوده و 
اشتباه از من بوده است. اين در شرايطي است كه استاد 
اس��داللهي مي گويد كه خ��ودم از دور ديدم كه مقصر 
طرف مقابل بود و آن فرد عملكرد نامناس��بي داشت. 
فكر مي كنم همين روحيه پهلواني و مردمداري است 
كه سبب مي شود يك فرد به چنين جايگاهي برسد و 
توفيق آن را داشته باشد كه در كنار سردار بزرگي مانند 
حاج قاسم س��ليماني با آن جايگاه و عظمت بزرگ در 
مجاهدت قرار بگيرد و همانطور كه حضرت آقا فرمودند 
به دست شقي ترين افراد بشر به شهادت برسد و بعد از 

شهيد شدن اينطور ماندگار شود. 
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قهرماني كه پهلوان بود
نگاهي به زندگي ورزشي شهيد وحيد زماني نيا، شهيد شاخص ورزش کشور در گفت وگوي »جوان« با برادر شهيد

الگوسازی شعار نه، عمل می خواهد
  دنيا حيدري

10 سال پيش بود كه س��ازمان بسيج مستضعفين با 
هدف الگوبرداری مناسب برای نسل های آينده، تصميم 
گرفت تا با توجه به ش��اخصه های تعيينی، هر س��ال 

تعدادی از  شهدای ورزشكار را به جامعه معرفی كند.
بدون ترديد عالوه بر 200 هزار شهيد جنگ تحميلی، 
ايران هزاران شهيد ديگر نيز دارد كه به اشكال مختلف و 
با هدف دفاع از اين مرز و بوم جان خود را تقديم كردند. 
ش��هدايی كه به لحاظ ويژگی های برجس��ته اخالقی 
بی ترديد الگوهايی مناس��ب برای جامعه به خصوص 
نسل جوان هستند اما از ميان هزاران شهيد بارز كه هر 
كدام می توانند الگويی قابل ستايش باشند، تنها تعدادی 
اندك هستند كه به مردم معرفی شده و جامعه و نسل 

جوان با آنها آشنايی كامل دارند.
انتخاب شهيد برجسته س��ال و معرفی سبك و سياق 
زندگی او به مردم برای الگوبرداری بدون شك اقدامی 
قابل ستايش و گامی مهم در راستای تربيت نسل جوان 
و هدايت آن به مسير درست است اما به شرط آنكه اين 
اقدام مؤثر در قالب چن��د همايش و چند بنر رنگارنگ 
و ش��عارهای زيبا نماند و ب��ا برنامه ريزی های دقيق و 
حساب شده و به دور از ش��عارزدگی، مسير درستی را 
طی كند تا نتيجه آن در طول زمان در بطن جامعه به 

وضوح ديده شود.
اين نخستين بار نيست كه برنامه ای با هدف استفاده 
از گنجينه ش��هدا پايه ريزی می شود. صد البته پيشتر 
از اين نيز برنامه های فرهنگی و اعتقادی بس��ياری با 
هدف اخالقمداری در ورزش و جامعه و ترويج س��بك 
و س��ياق زندگی ش��هدا و الگوب��رداری از آنها ترتيب 
داده شده اما نگاهی گذرا به وضعيت اخالقی جامعه و 
همچنين جامعه ورزش به خوبی ثابت می كند كه اين 
دست برنامه ها تا چه اندازه بی تأثير و بی نتيجه مانده اند 
و دليل اصلی آن نيز بی شك شعاری بودن آنها بوده كه 
نتوانسته به رغم شروع و نيت خوب به سرانجامی قابل 

قبول برسد.
كار چندان سختی نبايد باشد. اعتقادی قوی الزم است 
و عزمی راسخ برای عملی كردن شعارهای زيبايی كه 
می توانند نتيجه ای شگفت انگيز داشته باشند اگر تنها 
در قالب چند جمله برای ايراد نطقی غرا باقی نمانند. 
می توان با همان هدفی كه آغازگر راه است پيش رفت. 
با همان نيتی كه جز شناساندن شهدا و تفكرات و راه 
آنها نيست اين مس��ير را پيمود و بی هيچ ترديدی اگر 
اين گونه باش��د نتيجه فرای تصور خواه��د بود اما اگر 
انتخاب شهدای برجسته س��ال و معرفی آنها به مردم 
به يكی دو همايش و نطق های احساس��ی ختم شود و 
بس، نيازی به تحليل نيست برای رسيدن به اينكه اين 

داستان هم بی هيچ نتيجه مثبتی مختومه می شود. 
جامعه و نسل جوان نياز دارد به شناخت مداوم. به تكرار 
باورها و الگوهای رفتاری. يادگيری نيازمند زمان است 
و برنامه و الگوسازی نيز مانند يادگيری برنامه می خواهد 
و اس��تمرار و تكرار و تنها داش��تن يك هدف خوب و 
معرفی يك ش��هيد واالمقام و تعريف از شاخصه های 
زندگی او نمی تواند تغييرات��ی ايجاد كند. به خصوص 

در نسل جوان.
داستان معرفی شهيد شاخص سال نبايد به سالی يكی 
دو همايش و معرفی يكی دو شهيد ختم شود كه اين 
ختم بی ترديد ختم به خير نخواهد شد. بايد شرايطی 
را فراهم كرد كه جامعه ورزش و نسل جوان گام به گام 
با اهداف، اعتقادات، باورها و سبك و سياق زندگی اين 
شهدای گران قدر آشنا ش��وند تا بتوانند آنان را الگو و 
رفتارشان را سرلوحه كار خود قرار دهند. همان طور كه 
يك جوان يا حتی يك كودك با ديدن مستمر فوتبال 
يا يك برنامه تلويزيونی يك فوتباليست و بازيگر و... را 
الگوی خود قرار می دهد، بايد باب آش��نايی با شهدا را 
نيز به همين شكل مستمر باز كرد تا جوانان با تكرار و 
ديدن ها و شنيدن های مستمر به سمتی كشيده شوند 
كه خود با ميل باطنی به س��راغ پويش بيشتر در اين 
مسير بپردازند. البته اگر هدف به راستی الگو قرار دادن 
اين گنجينه گرانبها و بی انتها باشد چراكه الگوسازی 

شعار نه، عمل می خواهد.

 حضور پررنگ ورزش 
در عرصه مبارزه و شهادت 

در طول هشت س��ال دفاع مقدس ورزشكاران ايران 
با حضور در جبهه هاي حق عليه باطل نش��ان دادند 
كه وقتي پاي حفظ دين، اعتقاد و دفاع از آب و خاك 
و ناموس در ميان باش��د، چقدر راح��ت قيد عناوين 
و مقام هاي زودگذر را مي زنند و س��تاره هاي ش��رف 
را به س��ينه مي كوبند. تاكنون ۵  هزار و ۵00 شهيد 
ورزشكار در سطح كش��ور شناسايي ش��ده اند. اين 
شهيدان از 22 فدراسيون كشور بودند كه فوتبال با 
هزار و 300 شهيد، دو و ميداني با 9۶ شهيد، هندبال 
با ۷0 ش��هيد، تكواندو با ۵00 شهيد، كشتي با بيش 
از ۴۵0 شهيد، بسكتبال با ۷0 شهيد، واليبال با 200 
شهيد و فدراسيون ورزش هاي رزمي با 100 شهيد 

شماري از آنها هستند. 
هر چند كه دفاع مقدس به پايان رس��يد، ام��ا نبرد با 
اسكتبار و دست نش��انده هاي آن تمامي ندارد و طي 
سال هاي گذشته ورزشكاران اين آب و خاك در دفاع 
از حريم آل اهلل بار ديگر خودنمايي كردند. تقديم 120 
شهيد با عنوان مدافع حرم از س��وي جامعه ورزش در 
سال هاي گذشته به خوبي نشان مي دهد كه ورزشكاران 
ايران اسالمي تا چه ميزان واليتمدار هستند. بدون هيچ 
ترديدي تشخيص به موقع زمان در خصوص اطاعت از 

رهبري ويژگي مهم شهداي ورزشكار است. 

سعيد احمديان  

پرونده
شهدای ورزشكار

پهلوانان ماندگار ورزش
ورزش��كاران در بحث قهرماني و مدال آوري 
الگويي براي جوانان تلقي مي ش��وند و مورد 
توجه ويژه جامعه ق��رار مي گيرند. با اين حال 
قهرماني به تنهايي كافي نيست، بلكه روحيه 
پهلواني و خصلت هاي مردانگي و جوانمردي 
نيز در وجود قهرمانان يك نياز ضروري است. 
در واقع ورزش��كاران ما نبايد از فعاليت هاي 
فرهنگي، اجتماعي و ديني دور باش��ند و در 
اتفاقات و مس��ائلي كه براي جامعه و كش��ور 
پيش مي آيد، حضور داشته باشند. وقتي يك 
قهرمان در راه دفاع از مكتب، مملكت و مردم 
جانش را فدا مي كند و به درجه رفيع شهادت 

مي رسد او نه فقط به عنوان يك قهرمان، بلكه به عنوان يك پهلوان 
بايد نام��ش مطرح ش��ود. قهرماني زودگذر اس��ت، ولي پهلواني 
هميش��ه ماندگار اس��ت. يكي از روحيات پهلوانان و جوانمردان 
پيش قدم بودن در حل مشكالت جامعه و دفاع از اعتقادات و خاك 
كشور است. شهادت باالترين حد ايثارگري و فداكاري است و بايد 
چنين قهرماناني را به جوانان معرفي كنيم تا آنها نيز اين روحيات 

را در خود تقويت كنند. ورزش��كاران جوان 
بايد بدانند در بزنگاه ها روحيه فداكاري بسيار 
مهم تر است. در اين سال ها ورزشكاراني كه 
در دفاع مقدس و مدافعان حرم به ش��هادت 
رس��يدند، به عنوان شهيد ش��اخص معرفي 
ش��ده اند. بايد قدر اين عزيزان را دانس��ت و 
آنها را به عنوان الگو معرفي كرد. قهرماني هر 
ورزشكار ما و برافراشته شدن پرچم كشورمان 
موجب غرور ملي مي شود و در صحنه ورزش 
بايد براي نش��ان دادن توانايي هاي جوانان 
ايراني از جان و دل ت��الش كنند. وقتي كه 
مس��ئله اي براي كش��ور، ملت و دين پيش 
مي آيد، ورزش در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرد و قهرمانان ما 
در جبهه هاي ديگر حضور پيدا مي كنند؛ در همين دوران شيوع 
كرونا بسياري از ورزشكاران ما به عنوان مدافعان سالمت چه در 
بيمارستان ها، چه در كمك به محرومان فعال هستند. اين وجدان 

انساني و روحيه پهلواني آنها را نشان مي دهد. 
* رئيس سابق سازمان بسيج ورزشكاران

سردار مجيد مشايخي*
      نگاه مدير

88498432سرويس ورزشي
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وحي�د زماني نيا را ح�اال خيلي ها مي شناس�ند، 
ش�هيد مدافع ح�رم دهه هفت�ادي ک�ه دي ماه 
سال گذشته در رکاب س�پهبد شهيد حاج قاسم 
سليماني آس�ماني شد و به فيض ش�هادت نائل 
آمد. يك شهيد دهه هفتادي که افتخار بچه هاي 
شهر ري است. يك شهيد ورزشكار که در رشته 
تكواندو تا گرفتن دان يك هم پيش رفت و يكي 
از بهترين هاي باش�گاه س�وم خرداد ش�هر ري 
بود. باش�گاهي که ش�هيد زماني نيا ورزش را در 
آن ش�روع کرد و در کنار مهارت هاي ورزش�ي، 
درس پهلوان�ي و جوانم�ردي را ه�م فراگرف�ت 
تا ام�روز يكي از الگوهاي ش�اگردان اس�تادش 
حميداس�داللهي و ديگر بچه هاي ورزش�كار در 
سراس�ر کش�ورمان باش�د. ماه گذش�ته بود که 
شهيد زماني نيا به عنوان ش�هيد شاخص ورزش 
کشور در سال 99 انتخاب شد و به همين بهانه در 
گفت وگو يي با حميد زماني نيا، برادر اين ش�هيد 
ورزشكار، به مرور زندگي ورزشي اش پرداختيم. 
آقاي زماني نيا در ابتدا از اولين روزهايي 
که برادرتان ورزش را شروع کرد، صحبت 
کنيد. چه شد که ايش�ان به سمت رشته 

تكواندو رفت؟
آقا وحيد از سن هشت سالگي كه كالس دوم ابتدايي 
بود، ورزش را در باشگاه ورزشي س��وم خرداد كه در 
محل تحصيلش بود، شروع كرد. از آنجايي كه من نيز 
در يكي از رشته هاي رزمي فعاليت مي كردم، آقا وحيد 
را به باش��گاه تكواندو بردم و ب��رادرم وقتي تمرينات 
بچه هاي هم سن و س��ال خودش و حتي كوچك تر 
را ديد به اين رشته عالقه مند ش��د. اين باشگاه يك 
اس��تاد خوب به نام آقاي حميد اسداللهي داشت كه 
نه تنها در بحث ورزش��ي و تمرينات فن��ي، بلكه در 
كارهاي فرهنگي نيز خيلي فع��ال بودند، طوري كه 
در باشگاه مذكور عالوه بر بحث تربيت يك قهرمان، 
بحث پهلواني را به هم به بچه ه��ا آموزش مي دادند. 
وحيد وقتي چنين جوي را در باشگاه سوم خرداد ديد، 
عالقه مند شد و از هشت سالگي فعاليتش را در رشته 

رزمي آغاز كرد. 
اس�تعداد اين ش�هيد بزرگوار سبب شد 
تا حتي به تيم اس�تان هم دعوت شود و 
مدال هاي رنگارنگي را کس�ب کند، چرا 

ورزش حرفه اي را ادامه نداد؟

تروي�ج روحي�ه و فرهنگ 
از  ورزش  در  ش�هادت 
جمل�ه اه�داف س�ازمان 
بس�يج ورزش اس�ت. در اين س�ال ها اگرچ�ه در حوزه 
ورزش توج�ه کمت�ري به مباح�ث فرهنگي ش�ده، اما 
معرفي شهداي ورزش�كار و انتخاب يك شهيد شاخص 
اقدام ارزش�مندي در عرصه ورزش است. شهيدوحيد 
زماني ني�ا، تكوان�دوکاري ک�ه ب�ه في�ض ش�هادت در 
کنار حاج قاس�م س�ليماني نائل ش�د، به عنوان شهيد 
ش�اخص ورزش در س�ال 99 انتخ�اب ش�ده اس�ت. 

  جوانمردان ورزش
سردار داود آذرنوش، رئيس س��ازمان بسيج ورزشكاران در 
گفت وگو با »جوان« نحوه تعيين ش��هيد ش��اخص سال را 
تشريح كرد: »همه شهداي ورزشكارمان جوانمردان ورزش 
كشور هستند و هيچ فرقي بين آنها نيست. هر سال شهداي 
شاخص استان ها را در نظر مي گيريم و پس از آن سه نفر از 
بين اين بزرگمردان را به سازمان بسيج پيشنهاد مي دهيم. در 
اين سازمان كميسيوني ويژه همه موارد را بررسي مي كنند، 
ممكن اس��ت دو ش��هيد بزرگوار از نظر روحيات و وجنات 
ش��باهت هاي زيادي داشته باش��ند، ولي عناوين ورزشي و 
قهرماني يكي از آن دو عزيز بيش��تر باش��د. اينگونه شهيد 

شاخص سال انتخاب مي شود. تاكنون هفت شهيد شاخص 
در ادوار گذش��ته انتخاب شده اند. امس��ال نيز شهيد وحيد 
زماني نيا كه همراه شهيد سردار سليماني به شهادت رسيد، 
يكي از تكواندوكاران كشورمان بود، دان يك تكواندو را داشت 
و مربيگري هم مي كرد. اين مسئله در كميسيون مصوب شد، 

جلساتي هم با وزارت ورزش داشتيم و با ابالغ اين مسئله به 
جامعه ورزش كشور شهيد زماني نيا به عنوان شهيد شاخص 

كشور انتخاب شد.«
  آشنايي با سيره و مرام شهدا

سردار آذرنوش آشنايي جامعه ورزش با سيره و مرام شهدا را 

هدف فعاليت هاي فرهنگي سازمان بسيج ورزشكاران خواند: 
»شهدا داراي روحيه، زندگي و وصيتنامه هاي متفاوت بودند. 
اگر بتوانيم اين مس��ائل را در جامعه ورزش كش��ور تبيين 
كنيم، قطعاً تأثيرگذار خواهد بود. تقريباً هر سال اين كار را 
انجام داده ايم. زندگينامه و وصيتنامه اين شهيد بزرگوار را به 
استان ها فرستاديم و آنها نيز اين موارد را در سطوح مختلف 
بين هيئت هاي ورزشي، باش��گاه ها و ورزشكارانشان ترويج 
مي دهند. به دنبال اين هس��تيم كه جامعه ورزش كشور از 
خصوصيات و منش شهداي ش��اخص بهره معنوي ببرند و 
با مرام و سيره آنها آشنا شوند. در حقيقت اين هدف نهايي 
ماست. اقدامات ما مي تواند از طريق انتشار كتاب، تهيه فيلم 
و مستند باشد. تا االن براي شهداي ورزشكارمان فيلم هاي 
مستند ساخته و از ش��بكه هاي تلوزيوني پخش شده است. 
در س��الروز آزادس��ازي خرمش��هر با حضور وزير ورزش و 
مسئوالن سپاه سيدالشهداي تهران و ساير مسئوالن در منزل 
شهيد زماني نيا حاضر شديم. در واقع اهالي ورزش با خانواده 

اين شهيد بزرگوار عهد و پيمان بستند.«
  از قهرماني تا جنگ و جهاد

رئيس سازمان بسيج ورزشكاران با اشاره به حضور شهداي 
ورزش��كار در جبهه هاي جنگ اظهار داش��ت: »ورزشكاران 
نسل جوان ما با كساني آشنا مي شوند كه چه در زمان هشت 

سال دفاع مقدس و چه در دوران دفاع از حريم اهل بيت )ع( 
به س��مت جنگ و جهاد رفتند. در واقع ش��هداي ورزشكار 
براي آرمان هاي خود به مدال و س��كوهاي قهرماني پشت پا 
زدند. اكثر آنها عضو تيم هاي ملي بودند؛ شهيد رضايي مجد، 
كاپيتان تيم ملي فوتبال ، شهيد اس��ماعيل اعلمي، قهرمان 
وزنه برداري آسيا، شهيد بهرام اس��دپور گلوگاهي، عضو تيم 
ملي و قهرمان كشتي بودند و شهداي ديگر نيز عموماً سابقه 
قهرماني در رده هاي مختلف را در كارنامه داشتند. آنها قيد 
اين مسائل را زدند و راه ديگري رفتند. ورزشكاران و قهرمانان 
سختي هاي راه را مي دانند. در 12 فدراسيون ورزشي يادواره 
شهدا برگزار كرديم. بعد از برگزاري هر يادواره قهرمانان آن 
رشته ها مي گفتند ما اصالً نمي دانستيم چنين كساني در اين 
رشته ها حضور داشتند و جانش��ان را فدا كردند. اين نشان 
مي دهد اينگون��ه كارهاي فرهنگي اثربخش اس��ت. خيلي 
كارها بايد تاكنون انجام مي ش��ده كه متأسفانه نشده است. 
اين كم كاري ها تعمدي نبوده است، ولي برخي فدراسيون ها 
واقعاً توجه ويژه داشتند؛ مثل تكواندو، كشتي، پرورش اندام، 
واليبال و بدمينتون. سعي مي كنيم شرايطي فراهم شود كه 
بقيه فدراسيون ها هم به شكل جدي ورود كنند. سال آينده 
برگزاري دومين كنگره شهداي ورزش كشور را در پيش داريم. 

تالش مي كنيم تا فدراسيون ها و باشگاه ها پاي كار بيايند.«

سردار آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشكاران در گفت وگو با »جوان«:

شهداي ورزشکار آرمان های خود را باالتر از سکوهای قهرمانی یافتند

شهدای ورزشکار، سمبل مقاومت
حضرت آقا در بيانات شان فرمودند زنده نگه 
داشتن ياد ش��هدا كمتر از ش��هادت نيست. 
اين جمله كليدی و نقش��ه راه ب��رای جامعه 
ماست به ويژه برای جامعه ورزش كه به نوعی 
الگوی نس��ل جوان به ش��مار می روند. طبق 
سنوات هر ساله يك شهيد شاخص ورزشكار 
بر اساس معيارهای س��تاد مربوطه در بسيج 
ورزشكاران و وزارت ورزش انتخاب می شود. 
شهدای شاخص ورزش��كار زيادی داريم كه 
در رشته های مختلف نماد و سمبل مقاومت 
بوده اند. انتخاب ش��هيد وحيد زمانی نيا يكی 
از همرزمان شهيد سردار سليمانی به عنوان 

شهيد شاخص، انتخابی بجاست و بايد آن را به فال نيك گرفت. 
شهدای شاخص برای جامعه ورزش خصوصاً نسل جوان وجاهت 
اجتماعی خاصی دارند و معرفی آنها به جامعه می تواند راهگشا 
باشد. همه نس��بت به ش��هدا دينی به گردن داريم و اميدواريم 
بتوانيم با همفكری، دوستی و ياری يكديگر بتوانيم حق مطلب 
را در خصوص اين عزيزان واالمقام به ويژه شهدای ورزشكار ادا 

كنيم. اينك��ه در ورزش حرفه ای بعد مادی 
پررنگ تر شده امری طبيعی است اما متوليان 
ورزش از جمله بسيج ورزش��كاران، وزارت 
ورزش و فدراس��يون ها در معرفی و ترويج 
رفتار و خصايص شهدای ورزشكار در جامعه 
ورزش بايد اهتمام الزم را داش��ته باش��ند. 
اين نهاده��ا می توانند نق��ش پررنگی را در 
زنده نگه داشتن ياد شهدا خصوصاً شهدای 
ش��اخص ايفا كنند. منتها در اين سال ها در 
عمل كمتر به اين موضوعات پرداخته شده 
اس��ت. در ورزش معموالً نتيجه گرا هستيم 
و به همين خاطر ناخواس��ته غفلت ش��ده 
است. با اين حال رش��ته ای مثل تكواندو كه هر سال رئيس اين 
فدراس��يون يادواره ش��هدا جامعه تكواندو را در استان ها برگزار 
می كند اما رشته اي هم هس��ت كه شهدای شاخص زيادی دارد 
ولی مشغله های زياد فدراس��يون ها باعث مي شود غفلت  كنند و 

حق مطلب ادا نمی شود.
*  مسئول سابق سازمان بسيج ورزشكاران

 سرهنگ حميد عابدی*
    نگاه مدير

شيوا نوروزي
      گزارش

يادداشت

بازتاب

روحيه پهلواني و مردمداري است که سبب 
مي شود يك فرد به چنين جايگاهي برسد و 
توفيق آن را داشته باشد که در کنار سردار 
بزرگي مانن�د حاج قاس�م س�ليماني با آن 
جاي�گاه و عظمت ب�زرگ در مجاهدت قرار 
بگيرد و همانطور که حضرت آقا فرمودند به 
دست شقي ترين افراد بشر به شهادت برسد 
و بعد از ش�هيد ش�دن اينطور ماندگار شود


