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88498432سرويس ورزشي

م�دال آوران و قهرمانان 

شیوا نوروزی
     گفت وگو

ورزش کشور برای اعتالی 
ن�ام میهن م�ان عم�ر و 
جوانی خود را در اردوهای بلندمدت و طاقت فرس�ا 
س�پری می کنند به این امید که با کس�ب مدال های 
خوش�رنگ افتخارآفرین�ی کنن�د. ول�ی همی�ن 
ورزشکاران نخبه از داشتن شغل و درآمد برای گذران 
زندگی و تأمین معیشت محروم هستند. چه بسیار 
مدال آورانی ک�ه راهی جز دستفروش�ی، کارگری و 
مشاغل کاذب ندارند. در روزگاری که فوتبالیست ها 
با درآمدهای نجومی خود زندگی الکچری در دنیای 
حقیقی و مجازی دارند، مشکالت معیشتی عرصه را 
بر قهرمانان س�ایر رش�ته ها تنگ کرده تا جایی که 
برخی به فکر مهاجرت و ت�رک وطن می افتند. برای 
بررسی مشکالت پیش روی مدال آوران و بی توجهی 
مسئوالن در ایجاد شغل برای آنها پای صحبت های 
علیرض�ا س�هرابیان رئی�س فدراس�یون قایقرانی 
نشس�تیم، رئیس�ی که خود چالش های معیش�تی 
ورزش�کاران را از نزدی�ک لم�س ک�رده اس�ت.

چه شرایطی باعث می شود ملی پوشان ایرانی 
به سمت مهاجرت سوق پیدا کنند؟

همه ورزشکاران کشورمان عاش��ق وطن شان هستند و 
عرق شدیدی به این خاک دارند اما برخی از آنها به خاطر 
مشکالت شدید مالی، بیکاری، بی توجهی مسئوالن و... 
به فکر مهاجرت می افتند. در این بین هستند گرگ هایی 
که در لباس میش ظاهر می شوند و سعی می کنند افکار 
یک نخبه ورزش��ی را منحرف کنند و به سمت دیگری 
سوق دهند، متأسفانه با شرایطی که برخی مدال آوران 
موفق هم دچارش می شوند. این اتفاقات حاصل ضعف 
در قوانین ماس��ت؛ ورزش��کاری که تمام روز و شبش را 
برای اهتزاز پرچم کش��ورش تالش می کند و به هدفش 
نیز می رسد اما بعد از موفقیت در عرصه های بین المللی 
از اشتغال به کار محروم است. شرایط به همین صورت 
ادامه پیدا می کند و ملی پوش بعد از س��ال ها که به سن 
بازنشس��تگی و خداحافظی از دنیای قهرمانی می رسد 
تازه می فهمد  ای دل غافل خیلی چیز ها را از دست داده 
و هنوز یک شغل ثابت ندارد. این موضوع باعث ناامیدی، 
بی انگیزگی و حتی سرافکندگی اش می شود و تمام تمرکز 

و قدرت تفکرش را از دست می دهد.
از بین نفراتی که مهاجرت کردند چه کس�انی 
دوباره به ایران بازگش�تند تا ب�رای تیم وطن 

خود مسابقه دهند؟
افراد زیادی از بین مدال آوران مان به خاطر همین شرایط 
به خارج از کشور رفتند، به ویژه در رشته قایقرانی، مثل 
س��عید فضل اهلل که قرار اس��ت در تیم پناهن��دگان در 
المپیک توکیو شرکت کند. علت رفتنش نیز اختالف با 
فدراسیون وقت سر یک جایزه کوچک بود! در حالی که 
به راحتی می توانس��تند با کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش صحبت کنند و با دلجویی از این ورزشکار شرایط 
دیگری را رقم بزنند. می توانستند کار را مدیریت کنند 
اما نکردند. یک س��ال و نیم با او صحبت کردیم و سعید 
فضل اهلل خودش را ی��ک ایرانی می داند و کش��ورش را 
دوس��ت دارد. او به دالیل کاماًل غیرسیاسی ترک وطن 
کرده و به خاطر عالقه زیادش به این مرز و بوم به ما اعالم 
کرده که به عنوان یک لژیونر در بازی های آسیایی هانژو 
برای ایران مسابقه خواهد داد. فضل اهلل پناهنده نشده و 
کارهای اقامتش را انجام داده  است. مثل فوتبالیست هایی 

که در خارج هستند و به تیم ملی هم کمک می کنند.
بازگشت ورزشکاران مدال آور به کشور اتفاق 
خوبی اس�ت. حفظ ای�ن نخبه های ورزش�ی 

نیازمند چه برنامه ای است؟
فکر کنید فرزندتان به خاطر عدم مدیریت ش��ما و به 
دلیل یک اختالف کوچک از خان��ه بیرون می رود. آیا 
ش��ما در را برای همیش��ه روی او می بندید؟ یا اینکه 
شرایطی را مهیا می کنید تا فرزند با عشق و عالقه به 
خانه بازگردد؟ من و بقیه مدیران هم باید همین کار 
را انجام دهیم. گناه شان عدم مدیریت من و امثال من 
بوده اس��ت. به آنهایی که به خاطر مسائل سیاسی 
رفته اند کاری ندارم و تکلیف ش��ان مشخص است. 

من تنها در مورد ورزش��کارانی صحب��ت می کنم که به 
خاطر مشکالت مالی و از دست دادن انگیزه به خارج از 
کشور رفتند و امثال من نتوانستند فضا را برای استفاده از 

توانایی های شان مهیا سازند.
مسئوالن چگونه باید از کوچ سایر سرمایه های 

ورزشی پیشگیری کنند؟
ی��ک ش��ورای راهب��ردی و کارگروهی با حض��ور افراد 
متخصص نی��از داریم. این افراد باید خ��ود را مادر و پدر 
این ورزش��کاران بدانند و خودشان را جای آنها بگذارند. 
ورزش��کار می خواهد ازدواج کند و فقط می تواند بگوید 
قهرمان هستم و ش��غلی ندارم. این وضعیت برای بهمن 
نصیری ملی پوش روئینگ هم پیش آمد. به همین خاطر 
بود که من از وزیر ورزش، آقای نوبخت، رئیس کمیته ملی 
المپیک و سایر مسئوالن استان خواستم که یک شغل 
برای این ورزشکار دست و پا کنند. نصیری ورزشکاری 
بود که به تیم ملی آذربایجان رفت ولی فروردین سال 98 
به تیم کشورش بازگش��ت و برای ما افتخارآفرینی کرد. 
من که نباید برای پیدا کردن شغل آن هم برای ملی پوش 
به عالم و آدم رو بیندازم. درد از این باالتر که ورزش��کار 
می بیند رئیس فدراسیون برای این موضوع خودش را به 
در و دیوار می زند. من برای خانواده ام هر کاری می کنم، 
شک نکنید که برای دختر ها و پسرهای قایقرانم از هیچ 
تالشی فروگذار نخواهم بود. این قول را به نصیری داده ام 

و تا وقتی شغلش درست نشود دست بردار نیستم.
انتظارتان از دولت جدید برای حل مش�کالت 

معیشتی ورزشکاران چیست؟
انتظار می رود پس از انتخاب اصلح در انتخابات ریاست 
جمهوری، مسئوالن ورزش برای افرادی که در رقابت های 
آس��یایی و جهانی افتخارآفرینی کرده و مدال گرفته اند 

اشتغالزایی کنند. دولتمردان هر دوره از ایجاد چندهزار 
شغل خبر می دهند، انتظارمان این است که از بین آنها 
50 ش��غل را نیز ب��رای قهرمانان و ورزش��کاران در نظر 
بگیرند. ورزش��کاران م��دال آور ما وقتی برای تش��کیل 
خان��واده و ازدواج پا پیش می گذارند از آنها می پرس��ند 
شغلت چیست؟ در جواب این س��ؤال سرشان را پایین 
می اندازند و این شرایط واقعاً برایشان سخت است. خودم 
سال ها ورزشکار بودم و این معضالت را از نزدیک دیده 
و لمس کرده ام. همین اتفاق زمانی برای من افتاد، خدا 
کمکم کرد و من صاحب شغل شدم ولی این شرایط برای 
همه ورزشکاران رخ نمی دهد. آن وقت است که به امید 
پیدا کردن کار و شغل ترک وطن می کنند. باز هم تأکید 
می کنم ورزشکاران ما عاشق ایران هستند ولی ناامیدی ها 
آزارش��ان می دهد. باید حواسمان به نیازهای نخبه های 
ورزشی باش��د. خیلی ها رفته اند و اگر من نتوانم آنها را 

دوباره به ایران بازگردانم ضعف مدیریتی من است.
چرا ایجاد شغل برای ورزشکاران مدال آور تا 

این اندازه سخت است؟
به خاطر اینک��ه مدال آوران مان را با یک رش��ته خاص 
مقایسه می کنند! فوتبالیست ها قراردادهای میلیاردی و 
درآمد خوب دارند. خوشا به سعادت شان و هیچ گالیه ای 
هم نداریم و این حق قهرمانان دیگر هم هس��ت. چطور 
وقتی زمان بازی های آس��یایی و المپیک می شود همه 
نگاه ها به سمت رشته های غیرفوتبالی و مدال آور است؟ 
مدال آوران همیشه در ش��رایط حساس و سرنوشت ساز 
یار و یاور کشورشان بوده اند ولی برای یک شغل آبرومند 
باید حسرت به دل بمانند. مثاًل بهمن نصیری آرزو دارد 
آتش نش��ان ش��ود نه معاون وزیر! آتش نش��ان هایی که 
جان شان کف دست ش��ان اس��ت و صبح از خانه بیرون 

می آیند و برگشت شان با خداست. کو گوش شنوا؟!
شرایط ورزشکاران مدال آور با فوتبالیست ها 

که درآمد نجومی دارند قابل قیاس است؟
اگر بخواهم دروغ بگویم باید بگویم ما به ورزشکاران مان 
خیلی می رس��یم و آنها هیچ مش��کل مالی ندارند. من 
به ورزش��کارم پول توجیبی می دهم ن��ه حقوق چراکه 
بودجه ای که در اختیارم اس��ت کفاف حق��وق دادن را 
نمی دهد. ورزش��کارم درآمدش یک ونیم ت��ا 2 میلیون 
تومان اس��ت اما یک فوتبالیس��ت از ندادن دستمزدش 
توس��ط باش��گاه گالیه می کند و می گوید توانایی پاس 
کردن چک خرید خانه اش در الهیه را ندارد! این شرایط را 
با ملی پوش قایقرانی مقایسه کنید، آنها حتی برای خرید 
مکمل های شان نیز در مضیقه هس��تند. ببینید فرق از 

کجا تا کجاست.
علت این همه تبعیض چیست؟

فوتبالی ها حق خودشان را می گیرند و من نمی گویم چرا 
به آنها پول می دهید. درست اس��ت که آنها بعضاً بیشتر 
از حق  ش��ان نیز درآمد دارند ولی حق مدال آوران سایر 
رشته ها هم بسیار پایین تر از حد تصور است. یک بوکسور 
در رینگ مبارزه می کند و با بینی شکسته به خانه می رود، 
جودوکایی که لباس��ش بعد از چند بار شس��تن از بین 
می رود، کشتی گیری که بعد از مدال آوری دستفروشی 
می کن��د، دوچرخه س��واری که با همس��رش س��بزی 
می فروشد و...  اینها گوش��ه ای از وضعیت ملی پوشان و 
مدال آوران اس��ت. این حرف ورزشکاران است. چون 
من ملی پوش بودم، کاپیتان تیم ملی بودم، مربی و 
سرمربی تیم ملی بودم، مدیر تیم های ملی بودم، 
دبیر فدراسیون بودم، نایب رئیس فدراسیون بودم 
و در آخر رئیس فدراس��یون ش��دم درد تک تک 

ورزشکاران را می دانم.
فکر می کنید با این ش�رایط بتوان وضعیت 

رسیدگی به قهرمانان را تغییر داد؟
مدیران��ی در وزارت ورزش بودن��د ک��ه ب��ه 
فدراس��یون های مدال آور کمک کردند. امیدوارم 
در دولت جدی��د مدیران��ی روی کار بیایند که به 
معنای واقعی ورزش��کار را درک کنن��د و نیازهای 
ورزشکاران را بشناسند. تنها چیزی که عالج ندارد 
مرگ اس��ت. مگر می ش��ود بگویی��م نمی توانیم به 
قهرمانان مان رسیدگی کنیم؟ امیدواریم ورزشکاران 
جوان ما در دولت نماینده داش��ته باش��ند و دردشان را 

مستقیم بگویند.

از آن س�ال ک�ه حس�ین 

سعید احمدیان
     گزارش

رض�ازاده پ�س از خی�ره 
کردن چشم های خیلی ها 
در دنیا در س�یدنی مدال طالی وزنه برداری المپیک را 
گرفت و با پیشنهاد 10 میلیون دالری ترک ها برای تغییر 
تابعیت روبه رو شد، بیش از دو دهه می گذرد، سال هایی 
که ورزش ایران کم ندیده است که چنین پیشنهاد هایی 
به دیگر قهرمانانش از طرف کش�ورهای دیگر بش�ود. 
رضازاده نه گفت ام�ا پس از او ورزش�کارانی بودند که 
خیلی های شان وقتی کمبود ها و بی توجهی ها را دیدند، 
ب�ا تم�ام عرق�ی ک�ه ب�ه کشورش�ان داش�تند، ب�ه 
پیشنهادهایشان از خارج از ایران بله گفتند و با تغییر 
تابعیت زیر پرچم دیگری مس�ابقه دادند. شاید برخی 
بودند که ب�ا سوءاس�تفاده و سیاس�ی کاری و با وجود 
حمایت های حداکثری به پرچم کشورمان پشت کردند 
اما برخی هم بودند که غم نان و مدال نگذاشت آنها در 
ایران بمانند. یکی ش�ان مانند بهمن نصیری ملی پوش 
قایقرانی که نام�ش خردادم�اه با انص�راف از رفتن به 
المپیک به نفع نازنی�ن مالیی دیگر قایقران�ی که با او 
مشترکاً سهمیه گرفته بودند، سر زبان ها افتاد، قهرمانی 
که نامالیمتی ها را سال ها پیش دیده بود، تصمیم گرفته 
بود جالی وطن کند و برای آذربایجان مسابقه بدهد، اگر 
چه تصمیمش را عوض می کند و به ایران برمی گردد و 
پس از آن دو طالی آسیا و یک س�همیه المپیک برای 
ای�ران می گیرد تا نش�ان دهد که مس�ئوالن باید قدر 
قهرمانانی مانند او را بیشتر از قبل بدانند، قهرمانی که با 
وج�ود افتخارات�ش ام�روز لن�گ یک ش�غل اس�ت!

 رفت و برگشت قهرمان
داس��تان تغییر تابعیت بهمن نصیری به روزه��ای پس از 
بازی های آس��یایی جاکارتا برمی گردد، آن روز ها ملی پوش 
روئینگ قایقرانی یک تصمیم جنجالی می گیرد و به پیشنهاد 
کشور آذربایجان جواب مثبت می دهد: »به دلیل مشکالت 

موجود در رشته قایقرانی، تصمیم به رفتن گرفتم.«
او خرداد امسال در مصاحبه ای که با یکی از پایگاه های خبری 
به نام صدای زنجان داشت، در واکنش به برخی اظهارات در 
رابطه با پناهندگی خود به جمه��وری آذربایجان گفته بود: 
»اصاًل موض��وع پناهندگی مطرح نبود! کس��انی که چنین 
نظراتی را اعالم می کنند اگر اطالعات کاملی داشته باشند 
باید بدانند که جمهوری آذربایجان کشوری است که پناهنده 

قبول نمی کند!«
افش��ین فرزام س��رمربی تیم ملی روئینگ در گفت وگو با 
»جوان « درباره دلیل تصمیم نصیری به جزئیات بیشتری 
می پردازد: »در مقطعی که آقای نصی��ری بعد از بازی های 
آس��یایی جاکارتا به آذربایجان رفتند، من هدایت تیم ملی 
بانوان را بر عهده داشتم. احساس می کنم نتیجه نگرفتن تیم 
قایقرانی مردان در بازی های آسیایی در رفتن آقای نصیری 
اثرگذار بود، البته به هر حال امکاناتی که در رشته هایی مانند 
روئینگ در کشورهای دیگر است و همچنین تسهیالتی که 
برای یک ورزشکار در نظر گرفته می شود، قطعاً جذابیتش 
به گونه ای بوده که ورزشکار ما تصمیم گرفته بود که از ایران 

مهاجرت کند و برود.«
حضور نصیری که یکی از ملی پوش��ان مستعد قایقرانی بود 
در آذربایجان به پنج ماه نمی کش��د و او ب��ه گفته خودش با 
صحبت هایی که فرزام س��رمربی تیم مل��ی روئینگ انجام 
می دهد، به ایران برمی گردد: »شرایط خوب بود و دستمزد 

خوبی داش��تم اما مطابق قوانین به دلی��ل تغییر تابعیت 
برای مدت دو سال نمی توانستم پارو بزنم )هر ورزشکار 

در صورت تغییر تابعی��ت تا دو س��ال نمی تواند در 
هیچ رویداد رسمی ش��رکت کند( و از سوی دیگر 
می خواستم برای کش��ورم پارو بزنم، بازگشتم. 
در آن مدت با افش��ین فرزام که مربی تیم ملی 
ایران بود، در تماس بودم و او من را به بازگشت 
تشویق کرد. پس از تغییرات با افشین فرزام 
صحبت کردم و تصمیمم عوض ش��د و پارو 
زدن برای کشور خودم را انتخاب کردم. به هر 
حال قایقرانی یکی از رشته  هایی است که نیاز 
به حمایت دارد و ما چون لیگ و درآمد نداریم 

از نظر مالی با مشکل مواجه می شویم.«
فرزام هم که نقش زیادی در بازگش��ت دوباره 

نصیری داشته می گوید: »بعد از بازی های آسیایی 
جاکارتا، کمیته فنی فدراسیون قایقرانی تشکیل شد و 

هدایت تیم مردان به من سپرده شد، بعد از اینکه آقای نصیری 
متوجه این موضوع شد با من در ارتباط بود و صحبت می کرد 
و در نهایت تصمیم گرفت برگ��ردد و در تیم ایران کارش را 
ادامه دهد. امیدوار شد که بتوانیم با هم نتایج خوبی کسب 
کنیم و این اتفاق هم افتاد و ما بعد از برگشت آقای نصیری، 
در اولین مسابقه ای که اعزام ش��دیم، ایشان توانست مدال 
طالی آسیا را کسب کند و در ادامه هم در کاپ آسیایی طال 
گرفت و در نهایت هم در مسابقات کسب سهمیه المپیک که 
کار خیلی سختی بود، توانست مدال نقره بگیرد. به اهدافی 
که تبیین کرده بودیم برسیم و این باعث امیدواری و اعتماد 
بهمن نصیری ش��د که هم برگردد و هم نتایجی که دوست 

دارد به آن برسد.«
س��رمربی تیم روئینگ به حمایت هایی که سبب شد تا این 
ملی پوش دلگرم شود، هم اشاره می کند: »در کنار این مسئله 
حداقل کاری که می توانستم برای حمایت از این ملی پوش را 
انجام دادم، چند حامی مالی پیدا کردم تا در زمینه مکمل های 
ورزشی که خیلی گران شده است نصیری هزینه ای نداشته 

باشد و هم از نظر مالی دغدغه هایش کمتر شود.«
  2 طالی آسیا + سهمیه المپیک

نصیری پس از بازگشت به ایران با کسب دو مدال طال برای 
ایران در رقابت های کاپ آسیا و قهرمانی آسیا در سال 2019، 
پتانسیلش را نشان می دهد، او اردیبهشت هم در رقابت های 
کسب سهمیه المپیک همراه با نازنین مالیی با کسب مدال 
نقره، سهمیه المپیک را می گیرد. با توجه به قوانین فدراسیون 
جهانی قایقرانی، با وجود کسب دو نفره سهمیه، تنها یک نفر 
از بین مالیی و نصیری باید به المپیک اعزام  می شد که نصیری 
در یک تصمیم بزرگ و به گفته سهرابیان رئیس فدراسیون 

قایقرانی، پهلوانانه انصراف می دهد تا مالیی اعزام شود.
در حالی نصیری پس از بازگشت دوباره به ایران توانسته با 

دو مدال طال و کسب سهمیه شایستگی هایش را ثابت کند 
که هنوز درگیر پیدا کردن یک شغل است، همان دغدغه ای 
که سه سال پیش سبب مهاجرتش ش��د. فرزام در این باره 
می گوید:  »االن تنها دغدغه اش این است که بتواند استخدام 
ش��ود، پیگیری های الزم در این رابطه در حال انجام است و 
اگر این مسئله به نتیجه برسد، قطعاً بهمن نصیری با انگیزه 

مضاعف تری تمریناتش را آغاز خواهد کرد.«
مشکل اشتغال نصیری در حالی تا امروز حل نشده است که 
او در پاسخ به این سؤال که آیا در صورت عدم اجرایی شدن 
قول های مس��ئوالن فدراس��یون احتمال حضور دوباره در 
ترکیب تیم های خارجی از جمله آذربایجان وجود دارد؟ گفته 
است:»من از جمهوری آذربایجان برگشتم که برای کشورم 
افتخارآفرینی کنم، من وطنم را دوست دارم! « واکنشی که 
نشان می دهد باید مسئوالن با فراهم کردن حداقل هایی مانند 
یک شغل برای یک قهرمان، زمینه افتخارآفرینی بیشترشان 

را فراهم کنند.
 توسعه زیرساخت ها به عالوه حمایت از قهرمانان

افش��ین فرزام س��رمربی تیم مل��ی روئین��گ قایقرانی در 
گفت وگویش با »جوان « معتقد است قهرمانان و ملی پوشان 
با اندکی توجه، به تغییر تابعیت فکر نمی کنند: »با حداقل 
امکان��ات و حمایت ه��ای اقتص��ادی، بچه ه��ا حاضرند در 
کشورش��ان بمانند. همچنین دوس��ت دارند وقتی ماندند 
نتیجه بگیرند و یک بخش برای موفقیت در این زمینه مسائل 
فنی است و بخشی دیگر هم امکانات است. به خصوص که در 
رشته قایقرانی در بخش روئینگ امکاناتمان نسبت به سایر 
کشور ها خیلی ضعیف است. ورزشکارانی مانند بهمن نصیری 
بر خالف میل قلبی شان مهاجرت را انتخاب کرده بودند، هر 
قدر که امکانات و تسهیالت کشورهای دیگر جذابیت داشته 
باشد اما قابل مقایسه با عرقی که یک ملی پوش به کشورش 
دارد، نیست.« س��رمربی تیم ملی روئینگ با اشاره به اینکه 
عمر قهرمانی یک ورزشکار کوتاه است، ادامه می دهد: »وقتی 
می دانید که یک سری امکانات دارید و می توانید پیشرفت 
مضاعفی داش��ته باش��ید، انگیزه تان هم بیشتر می شود. به 
هر حال عمر قهرمانی کوتاه است و ش��ما در این مدت باید 

بیشترین بهره برداری را داشته باشید.«
فرزام به این دغدغه ها و بس��تر هایی که باید برای جلوگیری از 
مهاجرت قهرمانان به وجود بیاید، اشاره می کند: »یک بخش 
این دغدغه ها مس��ئله زیرس��اخت ها و امکانات است، کشور 
آذربایجان چرا در مقایسه با ایران باید امکاناتی در رشته قایقرانی 
داشته باشد که حتی تیم های مطرح جهان برای برگزاری اردو 
به این کشور می روند، حتی آنها دو سال پیش بازی های اروپایی 
را با چه کیفیتی برگزار کردند، آی��ا نباید این امکانات در ایران 
هم باش��د؟ بحث دوم وقتی چه مربی، چه ورزش��کار یک کار 
تخصصی را انجام می دهد، به اندازه تخصص و زمانی که برای 
آن کار می گذارد، باید بتواند بهره وری مالی داشته باشد تا بتواند 
زندگی اش را بچرخاند. بحث زیاد ه خواهی نیست، حاال یک موقع 
هست یک نفر زیاده خواه است که می گوید برای من این کار و 
آن کار را بکنید. بحث ما آن حداقل هایی اس��ت که باید فراهم 
باشد تا ورزشکار یا مربی آرامش خیالی برای آینده داشته باشد 
و بداند که با 5 یا 10 سال حضور در ورزش حداقل خیالش راحت 
است که بعد از آن می تواند زندگی اش را بچرخاند و محتاج کسی 
نباشد. این مسائل و نگاه به آینده باعث می شود که ورزشکار به 

جایی برود که بتواند آینده ورزشی اش را بسازد.«
س��رمربی تیم ملی روئینگ معتقد است جلوگیری از تکرار 
مهاجرت ورزش��کارانی مانند بهمن نصی��ری به تغییر نگاه 
مسئوالن و تصمیم گیران ورزش احتیاج دارد: »امیدوارم 
مسئوالن نگاه بلندمدتی به مشکالت و دغدغه های 
ورزشکاران داشته باش��ند و این طور نباشد که با 
یک نگاه مقطعی و زودگذر با آن روبه رو ش��وند. 
برای برطرف ک��ردن این کمبود ه��ا باید نگاه 
کلی و همه جانبه وجود داشته باشد. مسئوالن 
اگر می خواهند ورزش پیشرفت کند باید در 
سازوکار وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، 
نگاه ویژه ای به رفع دغدغه های اهالی ورزش 
باشد. همچنین باید شایسته ساالری نهادینه 
شود، دلیلش هم این است که اگر به کسی که 
شایستگی اش را ثابت کرده، نگاه ویژه ای شود، 
انگیزه ای می شود برای ورزش��کارانی که تازه 
می خواهند ورزش قهرمانی را شروع کنند. آنها 
وقتی این توجه را ببینند س��عی می کنند آن قدر 
باانگیزه و باکیفیت کار کنند تا به آن مرحله برسند و 

این خودش یک رقابت خوب هم ایجاد می کند.«

غصه نان و مدال
حاشیه ای بر چرایی تغییر تابعیت ورزشکاران ایرانی به بهانه بازگشت بهمن نصیری

قایقرانی که از آذربایجان به ایران برگشت 

شغل؛ حسرت مدال آوران
بررسی علل و عوامل اشتیاق قهرمانان مدال آور به مهاجرت 

در گفت وگوی »جوان« با علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی

می خواس�تم ب�رای کش�ورم پ�ارو بزنم، 
بازگش�تم. در آن مدت با افش�ین فرزام 
که مربی تیم مل�ی ایران ب�ود، در تماس 
بودم و او من را به بازگش�ت تشویق کرد. 
پس از تغییرات با افش�ین فرزام صحبت 
کردم و تصمیمم عوض ش�د و پ�ارو زدن 
ب�رای کش�ور خ�ودم را انتخ�اب ک�ردم

ورزشکاران مدال آور ما وقتی برای تشکیل 
خان�واده و ازدواج پا پی�ش می گذارند از 
آنها می پرسند شغلت چیست؟ در جواب 
این سؤال سرش�ان را پایین می اندازند و 
این ش�رایط واقعًا برایش�ان سخت است. 
خ�ودم س�ال ها ورزش�کار ب�ودم و ای�ن 
معضالت را از نزدیک دیده و لمس کرده ام


