
شاید مدالم برای مسئوالن ارزشی ندارد
علیرضا یوسفی، وزنه بردار فوق سنگین      چهره
ایران در یونان کوالک کرد. رسیدن به 
عنوان قهرمانی با کسب سه طال و شکس��تن رکورد دوضرب جوانان 
جهان با مهار وزنه 239 کیلویی موفقیت قابل توجهی بود، اما گویا نه 
آنقدر که مسئوالن را موظف به استقبال از قهرمان وزنه برداری جوانان 
ایران کند: »خیلی دیر متوجه اعزام به مسابقات قهرمانی جوانان جهان 
شدیم و همین باعث ش��د به رغم تمریناتی که زیر نظر علی حسینی 

داشتم با حدود 60 تا 70درصد آمادگی راهی یونان شوم و نتوانم در حرکت یک ضرب با آمادگی که 
می خواستم روی تخته بروم. البته از عملکرد خود و ثبت وزنه 177کیلوگرم راضی هستم. در تمرینات 
وزنه هایی بیش از 190 کیلوگرم را مهار ک��رده بودم، اما چون در یونان به دنبال کس��ب طال بودم، 
نمی توانستم ریس��ک کنم. برای دوضرب نیز  برنامه ام این بود که ابتدا طالی خودم را قطعی کنم و 
سپس دنبال رکوردشکنی در جوانان جهان باشم. موفقیتی که به لطف خدا رخ داد تا شرمنده مردم 
نشوم. با این حال به نظر می رسد نه مدال ها و عنوانی که کسب کردم و نه رکوردشکنی که در مسابقات 
قهرمانی جوانان جهان زدم برای مس��ئوالن اهمیت داشته باش��د، چراکه وقتی به ایران آمدم هیچ 
مسئولی به استقبالم نیامد! ناراحت نیستم، من به عنوان ورزشکار وظیفه خودم را انجام دادم و تالش 
می کنم که در سال های آینده رکوردم را ارتقا دهم و دس��ت از تالش هم برنمی دارم. اما شاید برای 
مسئوالن ارزشی نداشته که نیامدند، مهم نیست، مردم و بعد خانواده ام برایم مهم بودند که آمدند. 

مسئوالن هم حتماً صالح ندانستند که بیایند.«

به سادگی از کنار مدال المپیک گذشتند
حمای��ت و توج��ه مهم تری��ن مطالب��ه     چهره
ورزشکاران از مسئوالن است. مسئله حائز 
اهمیتی که حتی صدای قهرمان تیراندازی المپیک را هم درآورده است: 
»برای همه حتی بی سوادترین فرد این مملکت روشن شده که تیراندازی 
رشته ای مدال آور است. بنابراین می طلبد که بیشتر روی آن سرمایه گذاری 
شود. برای باال بردن سطح کیفی و کمی عملکرد تیراندازان جای کار هست. 
این موضوع می طلبد که کادر فنی با انرژی و انسجام بیشتری تمرینات و 
اردوها را ادامه دهد. ما به اردوهای داخلی و خارجی نیاز داریم. تغییرات آب و هوایی و فاصله زیادی که در جام 
جهانی برزیل تجربه کردیم در ذهن و عملکرد ورزشکاران بی تأثیر نبود. به همین منظور اکنون باید مقدمات 
بهتر و حمایت فدراسیون، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش از این رشته بیشتر شود. بحث فشنگ و مهمات 
بحث سنگینی است، خصوصاً که در بحث خرید سالح  به دلیل تحریم ها کار بسیار سخت است و فدراسیون 
باید خودش را بیرون از مرزها محک بزند که ببینیم چقدر می تواند وارد خرید سالح شود و چقدر می تواند 
مهمات وارد کند. البته فدراسیون به تازگی دستخوش تغییرات شده و سردار قربانی نیز با قاطعیت می گوید 
نگران منابع مالی برای اعزام، سفرها، امکانات و خریدها نباشید، اما باید دید در عمل چه اتفاق مثبتی برای 
تیراندازی رخ می دهد، خصوصاً که به نظر می رسد پروپاگانداهایی هست که می خواهند افراد یا رشته های 
خاصی را مطرح کنند. شاید هم این مدال برای ش��ان اهمیتی نداشت که به سادگی از کنار آن گذشتند. 
درحالی که تاریخ سازی در المپیک توکیو با کسب نخستین طالی تیراندازی در اولین روز برگزاری بزرگ ترین 

رویداد ورزشی دنیا نشان از پتانسیل باالی تیراندازی دارد و لزوم توجه و حمایت بیشتر از این رشته.«

گرفتن تیربار روی 
دنیا حیدری
   گزارش

آنه�ا ک�ه جالی 
وط�ن کردند کار 
سختی نیست، اما زیر سؤال بردن ورزشکاری 
که عطای حضور در تیم ملی کش�ورش را به 
لقای آن بخشیده راه حل این معضل نیست تا 
وقتی مقصران اصلی هرگ�ز فکر مهاجرت به 

ذهن شان هم خطور نمی کند.
تعارف را باید کنار گذاش��ت. یک بار برای همیشه 
باید صریح و واضح مقصران این داس��تان تکراری 
را مخاطب قرار داد برای بسته ش��دن این پرونده. 
مسئله امروز، نه مهاجرت پریسا جهانفکریان است 
و نه پشت پایی که یکتا جمالی بعد از تاریخ سازی در 
وزنه برداری به تیم ملی زد. مسئله تک تک آنهایی 
هس��تند که امثال جمالی و جهانفکریان را در این 
مسیر قرار دادند و شرایط را برای جدایی نخبه های 
ورزشی کشور مهیا کردند. پهن کردن دام بیشتر 
شبیه بهانه و توجیه است و راه فراری برای آقایانی که 
باید در این راستا پاسخگو باشند، اما با نطق حماسی، 

سعی در بیرون کشیدن خود از این مهلکه دارند.
می توان تک تک ورزشکارانی را که از کشور رفته و 
زیر پرچم کشوری دیگر مسابقه می دهند، خائن 
قلمداد کرد. می توان آنه��ا را فریب خورده هایی 
معرفی کرد ک��ه زرق و برق یا حت��ی وعده های 
پوچ دیگر کشورها چشم ش��ان را کور کرده، اما 
ردیف کردن این الفاظ تحقیرآمیز برای کوچک 
شمردن تصمیم آنها که ورزش ایران را رها کرده 
و رفته اند، چه کمکی به پایان دادن به این تراژدی 

تلخ می کند!
دلیل اصلی این اتفاق تلخ را می توان به سادگی و با 
گوش دادن به گله های قهرمان المپیک دریافت. 
حرف های او بی ش��باهت به گله ورزش��کارانی 
نیس��ت که جالی وطن کرده ان��د. یکتا جمالی 
بعد از تبدیل نخس��تین مدال  برنز وزنه برداری 

بانوان ایران به نقره و تاریخ س��ازی دوباره راهش 
را جدا می کند، اما توجه ه��ا به او )هرچند منفی 
و در راستای توبیخ ( به مراتب بیشتر از قهرمان 
وزنه برداری جوانان جهان است که هیچ مسئولی 
را در بازگش��ت به کش��ور در فرودگاه نمی بیند! 
داستانی تکراری که نش��ان می دهد نه ایستادن 
بر باالترین سکوی افتخار ورزشی دنیا)قهرمانی 
المپیک( و نه کسب خوشرنگ ترین مدال جهانی 
تغییری در اص��ل ماجرا ن��دارد و بی توجهی به 
ورزش��کاران و مدال آوران، ح��رف اول و آخر را 

در ورزش ایران می زن��د. بی توجهی که بیش از 
90درصد قهرمانان با دلخوری از آن یاد می کنند، 
بی آنکه تغییری در نوع نگرش آقایان ایجاد شود. 
همان هایی که بعد از رسیدن کارد به استخوان 
قهرمانان، یاد پرچم و خاک و عرق به آن می افتند. 
درس��ت بعد از گذش��تن کار از کار که گاهی به 
مهاجرت ورزش��کاران ختم می شود و گاه نیز به 

بوسیدن و کنار گذاشتن ورزش قهرمانی!
چاره اما نه مصاحبه های سخیف آقایانی است که 
خود مقصر ردیف اول رقم خوردن این اتفاق های 

تلخ هستند، نه گرفتن نوک تیز انتقادها به سمت 
آنهایی که قید افتخارآفرینی برای پرچم پرافتخار 
ایران را زده اند. چاره روی کار آمدن مدیران دلسوز 
است، افرادی که به جای مصاحبه های حماسی 
در راس��تای موفقیت ورزش کشور گام بردارند و 
با مهیا کردن ش��رایط، چه به لحاظ روحی و چه 
امکاناتی این زنجیره را پاره کنند، چراکه بی هیچ 
شک و تردیدی ورزشکاری که از هر لحاظ تأمین 
باشد هرگز فریب دام های پهن شده را نمی خورد، 

چراکه ما از خودی می خوریم، نه بیگانه.
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حامد قهرمانی

اشرف رامین

فريدون حسن

رئیس سازمان ورزش بسیج در گفت وگو با »جوان«
 میرافضل: 

می خواهیم به ورزش کشور کمک کنیم 
رئیس جدید سازمان ورزش بسیج با تشریح برنامه های خود بر توسعه 
ورزش بسیج در س��ه بعد ورزش همگانی، قهرمانی، حرفه ای و رشد و 

توسعه پایگاه های استعدادیابی ورزشی تأکید کرد.
فخرالدین میرافضل، رئیس سازمان ورزش بسیج در گفت وگو با »جوان« 
ضمن تأکید بر اهمیت توسعه ورزش بسیج به عنوان یکی از شاخصه های 
مهم پرورش استعدادهای ناب ورزشی گفت: »در نظر داریم در سه بعد 
ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه ای پیش��رفت داش��ته باشیم و سطح 
کنونی ورزش بسیج را ارتقا دهیم. بهترین های ورزش بسیج در این سه 
حوزه باید ارتقا پیدا کنند تا بتوانند ب��ه موفقیت های خود ادامه دهند. 
برای رس��یدن به این هدف الزم اس��ت نظام مند عمل کنیم و با برنامه 
پیش برویم. باید هم از نظر کیف��ی و هم به لحاظ کمی ارتقا پیدا کنیم. 
آنچه تاکنون انجام شده کارهای بزرگ و خوبی بوده، اما ظرفیت بسیج 
و پتانسیل موجود در آن بسیار باالتر است و می توان کارهای بزرگ تری 

در آن، حتی برای توسعه ورزش کشور انجام داد.«
میرافضل با اشاره به  لزوم توس��عه کارهای نرم افزاری در ورزش بسیج 
ادامه داد: »باید شناسنامه ورزشی بسیجیان را ایجاد کنیم تا مشخص 
شود که هر ورزشکار بسیجی در چه سطحی قرار دارد و تا کجا می تواند 
پیشرفت داشته باشد. به این ترتیب می توانیم  به ورزش سپاه، نیروهای 
مسلح و ورزش کشور کمک ش��ایان توجهی کنیم که این هم از جمله 
اهداف مهم ماست. ضمن اینکه باید به ورزش های کاربردی نیز توجه 
ویژه داشته باشیم، ورزش های رزمی و ورزش های ویژه نیروهای مسلح 
از جمله کوهنوردی، شنا و تیراندازی، البته در کنار این توسعه ها باید 

توجه به امور فرهنگی هم داشته باشیم.«
رئیس سازمان ورزش بس��یج گفت: »برای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری باید امور فرهنگی را در کنار تمام برنامه های خودمان گسترش 
دهیم، چراکه این مس��ئله مهم ترین مقوله در کنار ورزش است. سعی 
داریم فرهنگ پهلوانی و اخالق مداری را در ورزش توسعه دهیم و این 
اتفاق رخ نمی دهد، مگر آنکه ابتدا از خودمان شروع کنیم. باید در کنار 
توسعه ورزش بسیج به صورت جدی کار فرهنگی هم انجام دهیم. هدف 
ورزش بسیج، پرورش ورزشکاران اخالق مدار و با سیرت پهلوانی است 
که اگر موفق به انجام این مهم شویم، ورزش بسیج را در ریل درست آن 
پیش خواهیم برد. برای ما اول اخالق مداری و پهلوانی مهم است و بعد 

موفقیت در میدان ورزشی.«
وی با اشاره به اهمیت وجود پایگاه های اس��تعدادیابی ورزش بسیج در 
سطح کش��ور و اهمیت تقویت آنها افزود: »در این خصوص نیازمند کار 
مطالعاتی هس��تیم. پایگاه های استعدادیابی در س��طح کشور پراکنده 
هستند و طی سال های گذشته عملکرد قابل قبولی هم داشته اند. با این 
حال باید آسیب شناس��ی کنیم و ببینیم که اگر موفق بوده اند با همین 
روند و توسعه بیشتر به کارشان ادامه دهند و اگر موفق نبوده اند علل را 
جست وجو کنیم و درصدد رفع آنها بر آییم. به طور حتم سطح این پایگاه ها 
در تمام نقاط کشور یکی نیست و ممکن است برخی موفق و برخی ناموفق 

بوده باشند که باید در این زمینه کار مطالعاتی درست انجام دهیم.«

ورزش دلسوز می خواهد، نه سخنران حماسی!

از خودی بیشتر می خوریم تا بیگانه

درخشش ایران در المپیک ناشنوایان 
جلوه  اراده و توانمندی ورزش 

درخشش کاروان ورزش ناشنوایان ایران در المپیک تابستانی 2021، پیام های 
تشکر و قدردانی مسئوالن کشور را در پی داشت. ورزشکاران ناشنوای کشورمان 
به بیست و چهارمین دوره المپیک تابس��تانی ناشنوایان در کاشیاس دوسول 
برزیل اعزام شده بودند و با کسب 40 مدال رنگارنگ مقام سوم المپیک را به دست 
آوردند. نمایندگان باانگیزه و باغیرت ایران در حالی به برزیل سفر کرده بودند که 
هدفی جز کسب خوشرنگ ترین مدال ها نداشتند. از آنجا که دوره گذشته کاروان 
کشورمان مقام هفتم را از آن خود کرده بودند، قرار گرفتن در جایگاه سوم المپیک 
ناشنوایان عملکردی بی نظیر و درخشان محسوب می شود. اوکراین )139 مدال( 
و امریکا )54 مدال( مقام های اول و دوم را کسب کردند و ایران با 14 طال، 12 نقره 

و 14 برنز )40 مدال( مقام سوم را برای ورزش ایران به ارمغان آورد. 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی درخشش ورزشکاران ناشنوا را مایه افتخار مردم 
ایران خواند. رئیس جمه��ور طی پیامی از المپیکی های ای��ران تقدیر کرد: 
»کسب 40 مدال رنگارنگ و رتبه سوم کاروان ورزشی کشورمان در مسابقات 
المپیک ناشنوایان مایه ش��ادی و افتخار ملت ایران، به ویژه عالقه مندان به 
ورزش شد. این پیروزی و صعود چهار پله ای در جدول مدال ها، جلوه دیگری 
از اراده و توانمندی جوانان عزیز ایران اسالمی را به نمایش گذاشت. اینجانب 
این موفقیت ارزشمند را به ملت ش��ریف ایران تبریک می گویم و از یکایک 
ورزشکاران، مربیان و دست اندرکاران ورزش ناشنوایان صمیمانه قدردانی 
می کنم.« رئیس مجلس شورای اسالمی نیز عملکرد المپیکی های ایران را 
جلوه ای از توانمندی ورزش کش��ور عنوان کرد. محمدباقر قالیباف در پیام 
تبریک خود تأکید کرد: »جوانان غیور کش��ورمان در قالب کاروان ورزشی 
بیست و چهارمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان با اتکال به خداوند بار 
دیگر جلوه های درخشانی از عزت و توانمندی در عرصه رقابت های جهانی را به 
نمایش گذاشتند و دل مردم را شاد و خرسند کردند. این عزیزان با دستیابی به 
مقام سوم و ارتقای جایگاه جهانی و کسب چندین مدال رنگارنگ  در رشته های 
مختلف ثابت کردند جوانان این ملت همواره شایستگی  نقش آفرینی در تمامی 
عرصه ها را دارند و هیچ عامل یا محدودیتی نمی تواند مانع کسب افتخار آنان 
شود. ضمن تبریک به ملت بزرگوار ایران ، ورزش��کاران، مربیان، کادر فنی 
و سرپرستان کاروان ورزشی ناش��نوایان، امیدوارم  همواره شاهد موفقیت و 

سربلندی جوانان عزیزمان در میادین جهانی و بین المللی باشیم.«
حمید سجادی کسب مقام سوم المپیک ناش��نوایان را حاصل عزم و اراده 
جوانان متعهد و بااراده دانست. در پیام وزیر ورزش آمده است: »کاروان صدای 
ایران با عزت و اقتدار، بیست و چهارمین دوره المپیک ناشنوایان را همراه با 
افتخارات متعدد جوانان با اراده و باهوش پشت سر گذاشت تا طنین موفقیت 
این عزیزان به افق برسد و دنیای پر از هیجان آنها، شور  و نشاط ارزشمندی را 
در  جامعه به ارمغان آورد. عزم و پشتکار جدی ورزشکاران با احساس کاروان 
صدای ایران، با توان فنی و تخصص آمیخته شد و با تعهد و تعصب به منصه 
ظهور رسید. موفقیت کاروان صدای ایران همواره در اذهان مردم قدرشناس 
و ورزش دوست ایران باقی می ماند و بر تارک ورزش می درخشد تا به عنوان 
الگویی از خواستن و توانستن به جوانان این مرز و بوم معرفی شود. به تک تک 
اعضای کاروان، م��دال آوران افتخار آفرین، کادر فنی، سرپرس��تی کاروان و 

مسئوالن فدراسیون ورزش ناشنوایان تبریک می گویم.«

س�رم����ربی 
شیوا نوروزی
     هندبال

مونته نگروی�ی 
تیم ملی هندبال 
از عقد قرارداد با فدراسیون ایران رضایت کامل 
دارد و معتقد است اگر ترافیک کمتر شود زندگی 
در ای�ران ایده آل خواهد بود. نشس�ت خبری 
وسلین وویوویچ روز گذشته برگزار شد و او از 
اهدافش برای موفقیت تیم ملی کشورمان گفت.
وسلین وویوویچ در اولین گفت وگویش با اصحاب 
رسانه بس��یار خونگرم بود و صریح و بااحساس از 
هدف هایش برای پذیرفتن هدایت هندبالیست های 
ایران صحبت کرد. او ابراز امیدواری کرد به زودی 
قرارداد بلندمدتش با فدراسیون کشورمان منعقد 
شود. سرمربی تیم ملی در ابتدای صحبت هایش 
به پتانسیل باالی هندبال ایران اشاره داشت: »از 
حضور در ایران خوش��حالم. زمان کمی در ایران 
بودم، یک هفته از لیگ و فین��ال رقابت ها را دیدم 
و از امکانات اصفهان و تهران بازدید کردم. از نظر 
هندبال امکانات خوبی داری��م. نکته مثبت دیگر 
اینکه رئیس فدراس��یون به هندب��ال عالقه زیاد 
دارد. متأسفانه بازی های هانگژو لغو شد و از اعزام 
یا عدم اعزام به بازی های  همبستگی کشورهای 
اسالمی اطالعات کافی نداریم. هدف ما موفقیت 
در بازی های همبس��تگی کش��ورهای اسالمی و 
جنگیدن برای مدال رقابت های آسیایی بود. بعد 
از تعویق بازی های آس��یایی، ح��اال هدف بعدی 

جنگیدن برای مسابقات جهانی است.«
وسلین با تأکید بر استفاده از همه پتانسیل موجود 
معیارهایش برای انتخاب ملی پوشان را اعالم کرد: 
»وقتی سرمربی اسلوونی بودم، 1۸ بازیکن خارج 
از کشور و لژیونر بودند. ش��رایط اسپانیا و فرانسه 
هم همین است، اما ایران ش��رایط بهتری دارد و 
شاید 15 بازیکن ایرانی لژیونر باشند. عملکردشان 
را رصد می کن��م و با آنها در تماس هس��تم. همه 

خوشحالند و می خواهند برای پرچم شان بجنگند. 
بازیکنی که با قلبش برای تیم کش��ورش بجنگد 
درهای تیم ملی به رویش باز است. کاری به معیار 
مربیان قبلی ندارم، برای من همه یکسان هستند 
و تقس��یم بندی لژیونر، بازیکن داخلی، جوان یا 
باتجربه معنا ندارد. از نظر من فقط خوب یا بد مهم 
است . بازیکنی  که در دسته خوب باشد به تیم ملی 
دعوت می شود. بازیکنان باهوش و تکنیکی زیادی 
در ایران هستند. از نظر من بازیکنان ایرانی مشکلی 
برای رقابت با بهترین های جهان ندارند. واقع گرا 

هستم و  با ظرفیت های موجود پیش می روم.«
س��رمربی جدی��د تیم مل��ی هندب��ال در ادامه از 
اش��تیاقش برای موفقی��ت با ایران و ی��اد گرفتن 
درس های جدید گف��ت: »خیلی ها بعد از امضای 
قرارداد از من پرسیدند چرا به ایران می روم. گفتم 
همه افتخارات را به دس��ت آورده ام، ولی تاکنون 
هیچ موفقیتی با ایران کسب نکردم، این بزرگ ترین 
انگیزه من است. در انتخاب بین تیمی که همیشه 
برنده بوده با تیمی که قباًل خیلی افتخاری نداشته، 

همیش��ه دومی را انتخاب می کنم، چون در مورد 
دوم اگر به موفقیت برسید بسیار به چشم می آید. 
هر کسی بگوید دیگر چیزی برای یادگیری ندارم، 
قطعاً دیوانه است. با کمک دستیارانم می توانیم به 
پیش��رفت تیم ملی کمک کنیم. زمانی که من به 
دستیارانم احترام بگذارم و برای شان ارزش قائل 

شوم، آنها هم به من احترام می گذارند.«
وی با اشاره به اینکه از مشکالت اقتصادی ورزش 
ایران خبر دارد، صعود به بازی ه��ای المپیک را 
نیازمند داش��تن برنامه بلندمدت خواند: »برای 
رس��یدن به اهدافی چون صعود ب��ه المپیک به 
برنامه بلندمدت چهار تا شش سال نیاز است. از 
مشکالت اقتصادی آگاهی دارم، اما کمیته ملی 
المپی��ک و وزارت ورزش باید از هندبال حمایت 
کنند. هیچ فدراسیونی در آسیا این افتخارات را 

کسب نکرده است.«
وویوویچ در پایان تیم ملی را به یک خانواده تشبیه 
و خود را پدر این خانواده معرف��ی کرد: »خیلی 
به اتفاقات گذشته توجه نمی کنم. ما و تیم ملی 

یک خانواده هستیم. نقش پدر را دارم و وظیفه ام 
منصف بودن با خانواده است. از طرفی بازیکنان 
هم باید بدانند حرف آخر را پدر خانواده می زند. 
از بازیکنان هم می خواهم همیش��ه سروقت در 

تمرینات حاضر باشند.«
   درخواست حمایت

رئیس فدراسیون هندبال نیز با تشریح شرایط این 
رش��ته از مس��ئوالن کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش خواس��تار حمایت های بیشتر شد. علیرضا 
پاکدل از موفقیت های تیم های ملی هندبال صحبت 
کرد: »پس از هشت سال توانستیم سهمیه حضور 
در جهانی را بگیریم. وس��لین کارنامه خوبی دارد و 
در تیم های بزرگی کار کرده اس��ت. هدف اصلی ما 
رفتن روی س��کوی بازی های آس��یایی 2022 بود 
که متأس��فانه این رقابت ها لغو شد. هدف بعدی ما 
موفقیت در جهانی سوئد – لهس��تان است و برای 
دومین بار حضور در این رقابت ها را تجربه می کنیم. 
تالشمان حضوری متفاوت و آبرومند در مسابقات 
جهانی اس��ت. تاکنون تیم های  ملی هندبال شش 
س��همیه مس��ابقات جهانی را به ارمغان آورده اند، 
موفقیتی که هیچ تیم آس��یایی به آن دست نیافته 
است. به خاطر اعزام های آسیایی و جهانی خاص ترین 
و سخت ترین سال پیش روی هندبال کشور خواهد 
بود، به همین دلیل نیازمند حمایت ویژه هستیم. 
هنوز بودجه سال نه در کمیته و نه در وزارت مشخص 
نشده و امیدواریم اهمیت موضوع را درک کنند. برای 
رسیدن به اینجا سختی های زیادی را کشیدیم. روزی 
که آمدیم بی ثباتی مدیریتی بود و بدهی های سنگین. 
طرف هندبال نباید کوچک دیده شود. منتظر حمایت 
متفاوت هستیم. امسال به 40میلیارد تومان بودجه 
نیاز داریم، یک بخش از سوی ما و بقیه از سوی وزارت 
و کمیته باید تأمین شود. قرارداد وسلین 10 ماهه و تا 
پایان مسابقات جهانی است. اگر توافق شود همکاری 

ادامه پیدا می کند.«

حرف آخر را من می زنم
وسلین وویوویچ، سرمربی جدید تیم ملی هندبال از حضور در ایران خوشحال است

 نگرش اشتباه ورزشکار را 
به مهاجرت وامی دارد

علل مهاجرت ورزش��کاران ی��ا پناهنده 
شدن برخی از آنها را قبل از هر چیز باید 
در بحث های روان��ی دنبال کرد. باید دید 
چه شرایطی برای ورزشکار پیش می آید 
که وطن خ��ود را به عن��وان علویت کنار 
می گذارد و سختی های مهاجرت و زندگی 
در غربت را به جان می خرد. در گفت وگو 
با این ورزش��کاران اغلب ش��اخص ترین 
دلیلی که برای اتخ��اذ چنین تصمیمی 
بدان اشاره می شود این است که تحت فشار روانی بودند. اینکه به جای 
ورزش باید به هزاران مورد دیگر فکر  کنند که مورد پسند مدیران و در 
تضاد با شخصیت آنها بوده، به طوری که نمی توانستند آنطور که باید 
روی ورزش تمرکز کنند. تمرکز مدیران روی مس��ائلی جز ورزش در 
کنار کمبود امکانات، سیس��تم پاداش و تبعیض، ورزشکار را به جایی 
می رساند که تصمیم به رفتن می گیرد. سیستم ورزشی ما هیچ حمایت 
روانی از ورزشکاران حتی در سطوح باال)ورزش قهرمانی( ندارد. برای 
المپیک توکیو هم که گفته می شد از روانشناس برای رشته های مختلف 
استفاده شده، حتی یک روانشناس در مقابل نفرات اضافی که  کاروان 
اعزامی به المپیک توکیو را همراهی کردند حضور نداش��ت. متأسفانه 
ورزش��کار زمانی برای ما اهمیت دارد که مدال بگیرد و بتوانیم کنار او 
عکس یادگاری بگیریم. وقتی عملکرد یک ورزشکار پایین می آید کنار 
گذاشته می شود. وقتی نگرش دیگری دارد کنار گذاشته می شود که این 
مسائل می تواند روحیه و انگیزه ورزشکاران را به شدت تحت تأثیر قرار 
دهد، مگر یک ورزشکار چقدر تحمل روانی دارد. برای مقابله با شرایط 
موجود باید نگرش مدیران ورزشی به ورزشکار تغییر کند و این تغییرات 
در سیستم تصمیم گیری جدید تعریف شود. اول باید یک تصویر درست 
از ورزشکار در ذهن داشته باشیم، نه اینکه فقط نگرش ورزشکار را تغییر 
دهیم. اگر نگاه ما به عنوان یک مسئول به اصول حرفه ای ورزش تغییر 
کند، دیگر کسی وطن خودش را ترک نمی کند. 90 درصد ورزشکارانی 
که رفتند با شنیدن اسم ایران اشک از چشمان شان جاری می شود. این 
یعنی دل اکثر آنهایی که مهاجرت کرده اند همچنان پیش ایران است. 
پس چرا با تغییر نگرش، مانع از مهاجرت هرچه بیش��تر ورزش��کاران 
نش��ویم. البته در کنار تغییر نگرش باید در زمینه مهیا کردن امکانات 
ورزشی هم بازنگری هایی انجام شود. در گفت وگویی کوتاه با ورزشکاران 
به وضوح می توان دریافت که در برخی از رشته ها، به ویژه در زمینه های 
پایه، امکانات فاجعه است و البته سیستم پاداش ها که ارتباط مستقیمی 
با انگیزه ورزشکار دارد. بی توجهی به عملی شدن وعده های داده شده 
در کنار تبعیض در پرداخت پاداش ها آثار مخربی دارد. پاداش ها نه به 
اندازه حسن یزدانی ها درشت باشد، نه به ورزشکار همان رشته که در 
همان س��طح مدال آورده، کارت هدیه 500 هزار تومانی بدهیم. این 
سیستم تبعیض ها بسیار تأثیرگذار است. برخی از ورزشکارانی که این 
موفقیت ها را به دست می آورند مانند بعضی دیگر از ورزشکاران دیده 
نمی شوند. این همان تبعیضی اس��ت که باید در راستای تغییر نگرش 
مدیران به ورزش و ورزشکار برداشته شود تا بیش از این شاهد اتفاقات 

ناگواری چون مهاجرت ورزشکاران نباشیم.

غفار تشکری

 روانشناس ورزشی

مشکل ورزش تویی جناب مسئول
طی روزهای گذشته جامعه ورزش کشور و افکار عمومی به شدت تحت تأثیر 
خبر پناهندگی یکتا جمالی، بانوی وزنه بردار و مدال آور کشورمان بود. اتفاقی 
که با اظهارنظر یکی از مسئوالن ورزش کشور ابعاد وسیع تری به خود گرفت 

و حاال با انتشار اولین حرف های یکتا جمالی باز هم داغ شده است.
اینکه مسئوالن ورزش کشور به محض مواجهه با چنین اتفاقاتی بدون اینکه 
کوچک ترین قصور و کم کاری را به خود نس��بت بدهند، ورزشکار مورد نظر را 
با الفاظی نظیر »خائن« یا »وطن فروش« م��ورد خطاب قرار می دهند، دردی 
است که مدت هاس��ت گریبان ورزش کش��ور را گرفته و امروز می توان عنوان 
کرد که مشکل اصلی ورزشکارانی که اینگونه جالی وطن می کنند بی کفایتی 
و سوء مدیریت همین مسئوالنی است که به رغم ضعف های عمده در مدیریت 
ورزش هر روز اعت��ال پیدا می کنند و باالتر می رون��د، واال همه خوب می دانیم 
ورزشکارانی که می روند عاشق کشورشان هستند، ولی همین مسئوالن ناکارآمد 

کار را برای شان به جایی می رسانند که رفتن را به ماندن ترجیح می دهند. 
امروز در حالی یکتا جمالی از سوی مسئوالن ورزش کشور کوبیده می شود که حتی 
یکی از این آقایان حاضر نشد به استقبال علیرضا یوسفی،  وزنه بردار جوان کشورمان 
برود. وزنه برداری که س��ه نشان طالی مس��ابقات جهانی یونان را به دست آورد. 
یوسفی در غربت تمام به کشور بازگشت تا ثابت شود کسب چنین موفقیت هایی 
برای مسئوالن ورزش کشور اصالً اهمیتی ندارد. مسئوالنی که تمام تمرکزشان را 
روی فوتبال گذاشته اند و بقیه را به امان خدا رها کرده اند.  امروز ورزشکاران ناشنوای 
ایران با کسب عنوان سومی المپیک ناشنوایان در راه ایران هستند، اما برای آقایانی 

که روز به روز پست می گیرند و باال می روند، اصالً مهم  نیست. 
اما اگر خبر برسد که یکی از این ورزشکاران رفته، آن وقت تبدیل می شود 
به همان خائن و وطن فروشی که آقایان می گویند و مدعی می شوند که ما 
چیزی کم نگذاشتیم و چه کردیم و چه. آنچه در ورزش کشور در حال رخ 
دادن است یک فاجعه مدیریتی است که باید جلوی آن گرفته شود. ورزش 
ایران این روزها به جای ورزشکار به خونی تازه در رگ های مدیریتش نیاز 
دارد. به مدیرانی که درد ورزشکار را بفهمند و بدانند چگونه باید با نسل جوان 
برخورد و چگونه با او همراهی کنند، نه مدیرانی که با اظهارات س��خیف و 
نسنجیده تنها هزینه سازی کنند برای ورزش و کشور و بعد از تلنبار شدن 
ناموفقیت ها و شکست های ش��ان تازه ارتقای پست هم بگیرند برای اینکه 

ورزش کشور را بیشتر از قبل به سمت نابودی سوق دهند.
ورزشکار ایرانی عاشق کشورش است که اگر نبود با دست خالی به نبرد با رقبای 
تا دندان مسلح خارجی نمی رفت. ورزشکار ایرانی تا پای جان برای اعتالی نام 
و پرچم کشورش می جنگد. حال سؤال اینجاست؛ آقایان مسئول شما برای 
ورزش کشور چه کرده اید، شما که دم از خدمتگزاری می زنید برای ورزش چه 
کرده اید. این روزها هرچه جلوتر می رویم بیشتر به سوءمدیریت و ناکارآمدی 
شما پی می بریم. هر ورزشکاری هم که ایران  را ترک می کند مثل تشتی است 

که از بام می افتد تا ناکارآمدی مسئوالن ورزش کشور را فریاد بزند.
این روزها همه خ��وب می دانیم که دام ه��ای زیادی برای به ت��ور انداختن 
ورزشکاران جوان کشورمان پهن شده، اما ظاهراً این مسئله مهم برای مسئوالن 
ورزش کشور چندان اهمیت ندارد، در عوض آنها به حفظ صندلی های شان فکر 
می کنند و ایراد گرفتن از انتقادهای ورزشکارانی که با سختی زیاد خود را مهیای 
آوردگاه های س��خت جهانی می کنند. در نگاه این مسئوالن انتقاد ورزشکار 
زیاده خواهی است و رفتنش خیانت، آن وقت همین آقایان میلیارد میلیارد پول 
بیت المال را به پای برخی می ریزند که کشور را در حساس ترین مواقع ممکن 
می فروشند. همان ها که دم از مردم می زنند، اما در ویالهای الکچری شان به 

ریش مردم و بقیه ورزشکارانی که سختی می کشند، می خندند.


