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چرا در ورزش قهرمانی
به این جایگاه رسیده ایم؟

غالمرضا صادقیان

 قهرمان��ی و م��دال آوری در آوردگاه ه��ای جهان��ی مانن��د 
المپیک نسبتی مستقیم با پیش��رفت اجتماعی و اقتصادی و 
قهرمان پروری ورزشی دارد. هر یک از این سه که نباشد،  امکان 
بروز و ظهور در عرصه های جهانی ورزش کم می شود. برخی از 
نکاتی که رهبر انقالب در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک 
کشور به آن اشاره کردند،  نشانه   هایی از پیشرفت کشور در هر 

یک از این سه عرصه بود. 
توس��عه »اقتص��اد ورزش« مجموع��ه ای از داش��ته   ها را 
دربرمی گیرد که لزوماً به معنای داش��تن پول نیست. ورزش 
حرفه ای و قهرمانی یک فعالیت علمی است که مکان ورزشی 
استاندارد و کاماًل در دسترس همگان، حریف حرفه ای برای 
تمرین و مسابقه، برنامه مس��ابقات منظم ملی و بین المللی و 
پژوهش��گاه های پویا و فعال در حوزه علم ورزش از ضروریات 
آن است و به همین خاطر برخی کشورهای اطراف ما هرچند 
به مدد پول نفت ، توسعه اقتصادی شان مناسب است اما چون 
»پیشرفت اقتصادی« ندارند و در توسعه اجتماعی نیز عقب 
هس��تند و به جز هیاهوی فوتبال با لژیونره��ای خارجی، در 
بقیه ورزش   ها به سبب زحمتی که برای قهرمانی دارد، کمتر 
روحیه قهرمان پروری را رواج داده اند، نتیجه اش آن شده که 
در المپیک نیز کمتر نش��انی از آنها دیده می ش��ود. چنانکه 
سعودی   ها پس از دهها س��ال حضور در المپیک هنوز موفق 
به کسب مدال طال نش��ده اند. از آن سو بسیاری از کشورهای 
محروم چ��ه در آفریقا یا در غرب آس��یا هس��تند که روحیه 
قهرمانی ورزشی در آنان بسیار باالس��ت،  اما فقر اقتصادی و 
توسعه نیافتگی اجتماعی مانع قهرمانی ورزشکاران این کشور  ها 
در مسابقات جهانی می شود. افغانستان با سی و چند میلیون 
جمعیت و میانگین سنی 18 س��ال که جوان   ترین میانگین 
سنی در جهان اس��ت،  در المپیک لندن فقط یک ورزشکار و 
در توکیو فقط پنج ورزشکار داشت و برخی آفریقایی   ها با همه 
موفقیتی که آفریقایی تبار  ها در ورزش امریکا و اروپا دارند،  هیچ 

سهمیه و نشانی از آنان در المپیک نیست. 
بر همی��ن اس��اس رتبه ه��ای 12 در المپیک لن��دن و 25 و 
27 در المپیک ه��ای ریو و توکی��و و رتبه ه��ای 13 و 15 در 
پارالمپیک های اخی��ر -به رغم اینکه جمهوری اس��المی در 
برخی رش��ته های زنان اصوالً ش��رکت کننده ندارد- مطابق 
استانداردهای جهانی نشانی از میزان توسعه یافتگی اجتماعی 
و پیش��رفت های اقتصاد ورزش��ی و اهمیت دادن به پرورش 

روحیه قهرمانی و پهلوانی در ایران دارد. 
در سخنان رهبر انقالب به چند مسئله اشاره شد که جا دارد 
مسئوالن کشور با یک زمان بندی مناسب درباره رسیدن به این 
اهداف و پیشرفت بیشتر در این موضوعات برنامه ریزی کنند. 
موض��وع افتخارآفرین��ی ورزش��کاران ایران��ی به رغم همه 
محدودیت   ها مهم  ترین آنها بود. ورزشکار ایرانی این روز  ها 
چند محدودیت جهانی دارد؛ اول آنکه حتی در ورزش   هایی 
که صاحب نام و نش��ان در جه��ان هس��تیم،  جایگاهی در 
مدیریت های بین المللی این رشته   ها نداریم. همین نقیصه 
موجب شده تا به سبب نفوذ سیاسی برخی کشور  ها حتی در 
ورز ش های مدال آورمان، آمد و شدی در خور نام ونشان مان 
نداش��ته باش��یم و حریف بازی های تمرینی و مس��ابقات 
تدارکاتی پیدا نکنیم! محرومی��ت دیگر اداره ورزش جهان 
با قوانین برس��اخته فرهنگ غرب اس��ت. این قوانین فقط 
در حوزه لباس و حجاب هم نیس��ت، با اینکه لباس ورزشی 
موضوع مهمی اس��ت و در ی��ک نمونه دیدیم که امس��ال 
ژیمناس��ت کاران زن آلمانی تصمیم گرفتند با لباس کاماًل 
پوش��یده به رقابت   ها بیایند، زیرا از نظر آنان لباس معمول 
این رشته بیش از حد بر شاخص های جنسیتی زنان متکی 
بود. اما قانونگذاران ورزش در سطح جهانی در هر حال قانون 
را با طبیعت، جغرافیا، عرف و تاریخ و فرهنگ رایج اروپایی 
تنظیم و خلق می کنند و این دایره گسترده ای را از نوع بازی 
و شیوه بازی تا زمان و مکان و ش��رایط برگزاری و تماشاگر 
دربرمی گیرد. همین حاال کمیته بین المللی المپیک برای 
حذف رشته   هایی مانند کشتی از المپیک های آینده برنامه 
دارد، در حال��ی که اگر ورزش��ی خاص اروپا باش��د، چنین 
تصوری به ذه��ن اداره کنندگان ورزش جهان نمی رس��د. 
کاراته که خاس��تگاه آن ژاپن است، امسال و فقط به افتخار 
میزبانی توکیو ب��ه المپیک راه یافت و ب��رای المپیک های 
بعدی دوباره حذف شد. اینها محدودیت   هایی است که بسیار 
خزنده و گاهی بدون آنکه ملت   ها خود متوجه این تبعیض   ها 
شوند، از سوی کس��انی در ورزش رخنه می کند که داعیه 

سیاسی نبودن و سیاسی نکردن ورزش دارند. 
برخی محدودیت های اقتصادی و تحریم وس��ایل ورزش��ی 
نیز البته گریبانگیر س��ال های اخیر ورزش ما ش��د که متأثر 
از تحریم های امریکا بود، هرچند مانعی نشد که ما همچنان 
در المپی��ک در رده های باال قرار بگیریم اما س��هم خود را در 

محدودیت   ها بازی کرد. 
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یادداشت  سیاسی

آثار و پیامدهای عضویت ایران  در سازمان شانگهای
عبداهلل متولیان

عضویت ایران در سازمان شانگهای بی شک برای همه اعضا و ازجمله ایران دارای مزایای متعدد است. 
اعضای سازمان به هیچ وجه نمی توانند اقتدار سیاسی و نقش ایران را در ژئوپلتیک و ژئواستراتژی منطقه و 
حل مناقشات منطقه ای نظیر افغانستان و قدرت نفوذ ایران در محور مقاومت در غرب آسیا نادیده بگیرند. 
کشورهای عضو به خوبی می دانند که ایران مهم  ترین دشمن تروریسم تکفیری در طول سال های گذشته 
بوده است. حمایت ایران از دولت های ملی در عراق و سوریه ثابت کرده که ایران تنها  قدرتی است که به 
دنبال مقابله با افراط گرایی است. عالوه بر این سند راهبردی همکاری 25 ساله ایران و چین نیز به عنوان 
مکمل عضویت ایران در این سازمان ایفای نقش کرده و نقش ایران را در کریدور شرق به غرب و شمال به 

جنوب آسیا به عنوان مزیت راهبردی برای اعضای سازمان مؤثرتر و پررنگ تر می کند.  | صفحه 2

یادداشت بین الملل

خنجر امریکایی بر پشت اروپا
سید رحیم نعمتی

نبرد چس��اپیک)Battle of the Chesapeake ( نبرد دریایی بین ناوگان فرانس��وی و انگلیسی    ها در 
5س��پتامبر 1781 در نزدیکی دهانه خلیج چس��اپیک در س��واحل ایالت مریلند امریکا رخ داد. ناوگان 
فرانسوی در آن موقع به کمک انقالبیون امریکایی آمده بودند و با پیروزی در این نبرد باعث شکست نهایی 
انگلیسی     ها و استقالل امریکا شدند. بنای یادبود این حادثه واقع در پایگاه فورت استوری نیروی دریایی 
امریکا در ایالت ویرجینیا به احترام آن نبرد س��اخته شده و مراسمی نیز ساالنه برگزار     می شد اما فرانسه 
امسال جشن دویست وچهلمین سالگرد این نبرد را لغو کرد. قرار بود که این مراسم امسال در دو بخش 
برگزار شود؛ بخشی در سفارت فرانسه و بخشی نیز بر یک کشتی جنگی این کشور مستقر در بندر بالتیمور 
ایالت مریلند اما فرانسه با لغو هر دو بخش این مراسم به وضوح عصبانیت خود را در مورد قرارداد امریکا با 

استرالیا نشان داده است.   | صفحه 15

یادداشت  ورزشی

رهنمودهایي كه عمل به آنها  ورزش را متحول مي كند
شیوا نوروزي

دیدار مدال آوران بازي هاي المپیک و پارالمپیک با مقام معظم رهبري مهم ترین اتفاق روز گذشته ورزش 
ایران بود. اتفاقي که اگر مسئوالن حاضر در جلسه قدرش را بدانند، رهنمودهاي رهبري را سرلوحه کار خود 
قرار دهند و عمل به آنها را به مدیران زیرمجموعه هاي شان ابالغ کنند، قطعاً تحولي بزرگ در انتظار ورزش 
کشور خواهد بود.  رسیدن به سکوي المپیک و پارالمپیک براي همه ورزشکاران سخت است؛ حاصل سال ها 
تالش و کوشش این عزیزان رسیدن به یک مدال خوشرنگ این بازي هاست که آن را هم بسیاري از مدیران 
ارشد ورزش به نام خود ثبت مي کنند و در حقیقت با گرفتن عکس هاي یادگاري به اهداف خود مي رسند. 
در حالي که زحمت اصلي را عده اي دیگر کشیده اند و بار اصلي به دوش ورزشکاران بي ادعاست، ورزشکاراني 
که با حداقل امکانات و به  رغم تمام بي مهري ها و خلف وعده مسئوالن دست از رقابت نمي کشند و به قول 

رهبر انقالب »پیام امید را به کل جامعه تزریق مي کنند.«  | صفحه 13

بازگشايي مدارس مستلزم
  واكسینه  شدن  تمامي دانش آموزان است

زوزه مجدد »بازگشت همزمان « 
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تجارت ایران و تاجیکستان 
10 برابر می شود     در شرايطی كه عمالً  نشانه ای از تغییر رويکرد امريکا درباره آينده 

مذاكرات برجام ديده نمی شود، معاون س�خنگوی وزارت خارجه 
امريکا از بازگشت دوجانبه به برجام صحبت كرد تا باز تلويحاً اختالف 

چند ماهه درباره »بازگشت همزمان « زنده شود. | صفحه 15

  امس�ال دومین سالي است كه پايان ش�هريور و پیچیدن 
بوي ماه مهر در كوچه و خیابان با بازگش�ايي مدارس همراه 

نیست!   | صفحه3 صفحه2

انحصارهای  ورزشی
 جهان را بشکنید

رهبر انقالب در ديدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک با اشاره به برخی محدوديت ها و انحصارهای ورزشی در قوانین، 
سیاست ها و حتی برندهای ورزشی از قهرمانان و مسئوالن ورزشی خواستند همچنان كه با قهرمانی های خود كارهای 

به ظاهر نشدنی را ممکن كرده اند، با عبور از محدوديت ها و انحصارها، پیام امید را به جامعه تزريق كنند | صفحه 13

  ایران و تاجیکستان  تجارت ۵۰۰ میلیون 
دالری را هدف گذاری کردند 

khamenei.ir

یادداشت اجتماعی

تناقض هاي رسواكننده   انحصارگرایان

محمدصادق فقفوري

طرحي ضدانحصاري در مجلس تصویب شد؛ در اثناي بررسي طرح، 241 استاد حقوق با امضاي نامه اي نسبت 
به تبعات تصویب طرح »تسهیل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار« بر حرفه وکالت هشدار داده اند. 

مداقه در جزئیات این نامه، یادداشت هاي جداگانه اي مي طلبد، اما خالصه آن چنین بود: »فارغ التحصیالن 
حقوق از سواد کافي برخوردار نیستند و در نتیجه اعطاي پروانه وکالت به این فارغ التحصیالن، ظلم به حقوق 
مردم است«. صرف نظر از اینکه آیا طرح مزبور، طرح خوبي است یا نه و فارغ از بررسي این موضوع که تصویب 
طرح تسهیل به معناي صدور پروانه وکالت براي فارغ التحصیالن کم سواد هست یا نه، نکات قابل تأملی به 

نظر مي رسد.  | صفحه 3


