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براي هش�مين بار جام قهرماني جهان به ايران 
رسيد. شاگردان شما چطور از اين رقابت سخت 

سربلند بيرون آمدند؟
بروبچه هاي تيم ملي زحمات زيادي را در تمرينات كشيدند و 
سختي هاي بسياري را به جان خريدند. در يك سال گذشته 
و پس از پايان بازي هاي پارالمپيك توكيو سعي مان بر اين 
بود كه هيچ فرصتي را از دست ندهيم و برنامه ريزي دقيقي 
داشته باشيم. بازيكنان ما در اردوهاي مداوم حضور داشتند. 
موفقيت در اين دوره مسابقات جهاني بسيار مهم بود چراكه 
سهميه بازي هاي پاريس2024 در بوسني توزيع مي شد. اين 
مسئله حساسيت رقابت ها را دوچندان كرد. قاعدتاً گرفتن 
س��هميه پارالمپيك كارمان را راحت مي كرد و ديگر نيازي 
نبود در چند مسابقه شركت كنيم. با گرفتن سهميه با خيال 
راحت براي دو سال آينده و موفقيت در پارالمپيك پاريس 
برنامه ريزي خواهيم كرد. تمامي بازيكنان كشورمان از جان 
و دل زحمت كشيدند و 150روز در اردوها حضور داشتند. به 
 رغم همه مشكالت تمرينات پرفشاري را پشت سر گذاشتيم. 
متأسفانه شرايط برگزاري ديدار دوستانه مهيا نشد. قرار بود 
تورنمنتي با حضور تيم هاي آلمان و قزاقستان در ايران داشته 

باشيم كه متأسفانه اين تورنمنت هم كنسل شد. 
نداشتن بازي تداركاتي تا چه اندازه كار را براي 

تيم ايران سخت كرد؟
بدون بازي تداركاتي به خواست خدا ملي پوشان خواسته هاي 
كادرفني را جامه عمل پوشاندند. با آناليز دقيق نقاط ضعف 
حريفان را مي دانس��تيم و نقاط قوت خودمان را نيز تقويت 
كرديم. با اين تاكتيك ها در جهاني بوسني به ميدان رفتيم، 
بازي هاي مان قدم به قدم سخت تر مي شد، توانستيم همه 
حريفان را شكس��ت دهيم و بدون از دست دادن حتي يك 

ست به قهرماني دست پيدا كنيم. بوسني حريف اصلي ايران 
بود. شرايط ميزباني و حضور هواداران كاماًل به سود بوسني 
بود. ميزبان در روند داوري اعمال نف��وذ مي كرد و در ديدار 
فينال پنج ش��ش پوئن را از ما گرفتند. اين ادعا را به اذعان 
مسئوالن مس��ابقات و فدراس��يون جهانی مطرح مي كنم. 
چاره اي نبود و بايد قهرمان مي شديم. در هر صورت تيم ما از 

جهنم سربلند بيرون آمد. 
آمادگي باالي واليباليست هاي كشورمان در اين 

دوره كاماًل مشهود بود. 
شرايط آمادگي بازيكنان به فاكتورهاي زيادي مربوط است، 
ممكن است يك روز خوب باشد يك روز بد. خوشبختانه در 
اين دوره در بهترين شرايط آمادگي قرار داشتند. انجام هفت 
بازي در 10روز واقعاً طاقت فرساست، اما بچه هاي ما در اين 

آزمون سربلند شدند. 
حضور س�ه بازيك�ن ايراني در جم�ع تيم برتر 
مسابقات افتخار بزرگي است. بقيه بازيكنان مان 
نيز شايس�تگي ق�رار گرفت�ن در تي�م برتر را 

داشتند؟
از نظر من هر هفت بازيكن ايران بايد در تيم منتخب مسابقات 
قرار مي گرفتند نه فقط سه نفر، منتها در قهرماني جهان سعي 
مي كنند همه كشورهاي حاضر را در نظر بگيرند، با اين  حال 
باز هم خيلي خوب است كه سه نفر از بهترين هاي رقابت هاي 
2022 ايراني هستند. از بين 16تيم حاضر 45درصد تيم برتر 

را بازيكنان كشورمان تشكيل مي دهند. 
از سجده شكر واليباليست هاي قهرمان جهان 
بر پرچم كش�ورمان بگوييد و اينكه قرار است 
ج�ام قهرماني به موزه آس�تان ق�دس رضوي 

اهدا شود. 

ما ايراني ها هر زمان حرف از عدد 8 مي شود، ناخودآگاه ياد 
آقا امام رضا)ع( مي افتيم. بچه هاي تيم ملي قبل از مسابقات 
هم قسم شده بودند هشتمين جام قهرماني جهان را باالي سر 
ببرند و آن را به موزه آستان قدس اهدا كنند. در آينده طي 
مراسمي اين اتفاق خواهد افتاد چراكه با مدد آقا امام رضا)ع( 
بود كه جام هشتم را به دست آورديم. از طرفي پرچم ما نماد 
كشورمان است و اين را همه مي دانند. بعد از قهرماني همه 

بازيكنان براي شكرگزاري از خداوند متعال سجده كردند. 
عدم استقبال از كاروان واليبال نشسته بسيار 
عجيب بود. چطور شد مسئوالن وزارت ورزش 
و كميته  مل�ي پارالمپيك در ف�رودگاه حضور 

نداشتند؟
ش��ايد خواب ش��بانگاهي براي ش��ان واجب تر بوده است 
)باخنده(. توجه داش��ته باش��يد كه قهرماني اي��ن دوره ما 
كاماًل متفاوت بود چراكه تيم ايران در حضور 3هزار تماشگر 
بوس��نيايي در س��ارايو و جام قهرماني را به چنگ آورد و در 
حقيقت غريبانه قهرمان شديم. در اين غربت و با آن سختي 
به هدف مان رسيديم اما من در فرودگاه وقتي ديدم هيچ كس 

به استقبال مان نيامده شوكه ش��دم. حاال من به كنار كه به 
اينگونه مس��ائل و بحران ها عادت كرده ام، ولي ملي پوشان 
انتظار داشتند بعد از قهرماني جهان و گرفتن اولين سهميه 
پارالمپيك مسئوالن به فرودگاه بيايند. ما حتي از مسئوالن 
كميته پارالمپيك هم گاليه داريم. بياييد خوش بين باشيم 
و شايد واقعاً فراموش كردند كه تيم ما به ايران برمي گردد. 
به شوخي گفتم كاش به جاي پيروزي 3 بر صفر در فينال 4 
بر صفر برنده مي شديم، شايد كسي به استقبال مان مي آمد. 
به هر حال انتظارمان اي��ن بود كه يك نماين��ده از وزارت، 
كميته ملي المپيك و پارالمپيك بايد در مراسم حضور پيدا 
مي كردند. اين مسئله بر روحيه بازيكنان تأثير داشت، آنها 
در اين مدت فش��ار زيادي را تحمل كردند. مگر غير از اين 
است كه ملي پوشان به خاطر كسب افتخار براي كشورمان به 

مسابقات جهاني رفتند؟
چه برنامه اي براي پارالمپيك 2024 داريد؟

فعاًل چند روزي استراحت مي كنيم. در كل اما بايد كار براي 
موفقيت در پارالمپيك پاريس را از همين امروز شروع كرد. 
ساير كشورها بيكار نمي نشينند و هم برنامه ريزي مي كنند 

و هم س��رمايه گذاري. ما با توجه به ش��رايط اقتصادي ای 
كه داريم وضعيت  مان با س��اير رقبا قابل مقايس��ه نيست. 
تيم قزاقستان با ش��ش بازي، آلمان با پنج بازي و برزيل و 
بوسني با چهار ديدار تداركاتي به مسابقات جهاني آمدند. 
قطعاً براي پارالمپيك تداركات شان بيشتر از اينها خواهد 
شد. اگر ما نتيجه و موفقيت مي خواهيم، بايد هزينه كنيم. 
هزينه همان س��رمايه گذاري ای اس��ت ك��ه نتيجه اش را 

خواهيم گرفت. 
تعصب و جديت شما كنار زمين چه تأثيري روي 

بازيكنان مي گذارد؟
26سال است سرمربيگري تيم ملي واليبال نشسته را بر عهده 
دارم و رقابت هاي مختلفي را تجربه كرده ام. هم داوران من را 
مي شناسند و هم فدراسيون جهاني. اين سبك مربيگري من 
است و اين مسئله روي بازيكنانم نيز تأثير مي گذارد. آنها به 
من نگاه مي كنند و انگيزه مي گيرند. از طرفي حق خوري ها 

و اعتراض به داوري را به من واگذار مي كنند و خودش��ان با 
داوران وارد جدل نمي شوند. مي دانند يك نفر هست كه از 

حق تيم دفاع مي كند. 
آينده واليبال نشسته ايران را چطور مي بينيد؟ 
براي پيش�رفت تيم بانوان چه كاري بايد انجام 

داد؟
به جرئت مي گويم بانوان واليبال نشسته پتانسيل پيشرفت را 
دارند اما نه با اين نوع برنامه ريزي. اين تيم از بعد از بازي هاي 
2018 جاكارتا در هيچ مس��ابقه اي شركت نكرده است. در 
ورزش براي موفقيت بايد هزينه كرد و اين سرمايه گذاري ها 
در آينده جواب مي دهد. واليبال نشسته بانوان به عنوان يك 
رشته تيمي توانايي رفتن روي سكو را دارد، منتها نيازمند 
سرمايه گذاري و برنامه ريزي اس��ت. در اين صورت در دوره 
بعدي مسابقات جهاني شاهد درخش��ش دختران واليبال 

نشسته نيز خواهيم بود. 

جام هشتم را با مدد 
امام رضا)ع( گرفتيم

غريبانه قهرمان شديم و غريبانه برگشتيم

 گفت وگوي »جوان« با هادي رضايي
سرمربي تيم ملي واليبال نشسته پس از قهرماني در بوسني

  شميم رضوان 
كسب هشتمين قهرماني رقابت هاي جهاني واليبال نشسته 
آن هم بدون حتي واگذاري يك ست، نشان از قدرت غيرقابل 
انكار واليبال نشس��ته ايران دارد. صادق بيگدلي اما تعريف 
جالبي از اين قهرماني دارد. بيگدلي كه ماه گذشته در جريان 
برگزاري انتخابات كميس��يون جهاني واليب��ال، به عنوان 
نماينده قاره آسيا برگزيده شد تا ايران صاحب يك كرسي 
بين المللي شود و در خالل رقابت هاي جهاني بوسني نيز به 
عنوان بهترين مدافع مسابقات جهاني واليبال نشسته، توپ 
طالي اين رقابت ها را از آن خود كرد، تكرار اين قهرماني ها را 
بيشتر شدن مسئوليت ملي پوشان مي خواند: »كسب عنوان 
قهرماني همواره لذتبخش اس��ت، حتي اگ��ر اين موفقيت 
هشت مرتبه تكرار شده باشد، اما اين مسئوليت ما را بيشتر 
مي كند چراكه همه تنها توقع قهرماني دارند و دومي واليبال 
نشسته ايران براي شان باخت تلقي مي شود، به همين دليل 
هر بار تمام تالش خود را براي كسب خوش رنگ ترين مدال 

مي كنيم تا خوشحالي و رضايت مردم را به دست آوريم.«
هشتمين قهرماني اما به سادگي به دست نيامد، خصوصاً كه 
بوسني اميد زيادي به قهرماني داشت و براي دستيابي به آن 
از هيچ كوششی فروگذار نكرد: »درس��ت از همان زمان كه 
كار صدور ويزاها به مشكل خورد، دريافتيم چه كار سختي 
در پيش داريم. سرمربي بوس��ني هم گفته بود مي خواهيم 
جام را در كش��ور خودمان نگه داريم و تمام تالش��ش را هم 
براي محقق شدن آن كرد، با وجود اين، جزو معدود دفعات 
طي 20سالي كه من در سطح بين المللي بازي مي كنم )جز 
يكي دو المپيك( بود كه توانستيم همه حريفان را 3 بر صفر 
شكست دهيم و كارشكني هاي ميزبان هم نتوانست دست ما 

را از جام كوتاه كند.«
بيگدلي اما بر اين باور اس��ت كه عالوه بر بوس��ني، رقيب 
چندين ساله ايران، ديگر تيم ها نيز پيشرفت خوبي داشتند: 
»پيش از اين تيم ها روي پزش��ك و مرب��ي و كمك مربي 
حساس��يت داش��تند اما االن تيم ها خيلي خوب حريفان 
را آنالي��ز می كنند و با توجه به نقاط ضع��ف و قوت آنها به 
ميدان مي آيند. در مرحله گروهي كار س��ختي نداشتيم 

و تا قبل از فينال مس��ير هموار بود، اما انصافاً آلمان، مصر 
و برزيل نيز خوب كار كردند. نمي گوي��م برزيل در حد ما 
بود اما بازي گرم و خوبي را ارائه كرد و اين نش��ان مي دهد 
براي حف��ظ جايگاهي كه داري��م بايد تالش بيش��تري. 
عدم حضور مسئوالن در فرودگاه هنگام بازگشت از بوسني 
دلشكستگي و دلسردي بچه ها را به دنبال داشت. در حالي 
كه ما نخستين سهميه پارالمپيك 2024 فرانسه را كسب 
كرديم و مستحق اين بي توجهي نبوديم. بدون شك آقايان 

فردا مي گويند اين قهرماني در زمان رياس��ت ما به دست 
آمده اما در عين حال گويي تك��رار قهرماني هاي واليبال 
نشسته باعث شده است با خود بگويند اينها كه با كمترين 
امكانات همواره قهرمان مي ش��وند، ديگر چه نيازي است 

خود را براي آنها به زحمت بيندازيم!«
بيگدلي صحنه زيباي بوسيدن پرچم ايران بعد از قهرماني در 
بوسني را رسمي ديرينه در بين ملي پوشان واليبال نشسته 
خواند: »25سال است كه اين اتفاق رخ مي دهد و بچه ها بعد 

از قهرماني بر پرچم پرافتخار كشور بوسه مي زنند چراكه اين 
پرچم نماد ايران است و افتخار ما. ما 12بازيكن هستيم، از 
اقصي نقاط كشور. درست مثل پرچمي كه نماد اقوام مختلف 
است و بوس��ه ما بر آن به معناي بوس��ه بر تمام نقاط كشور 
و بوسه بر دس��ت تك تك مردم كه همه در لواي اين پرچم 
پرافتخار هستيم. اين رس��م سال هاست در واليبال نشسته 
انجام مي شود. از نس��ل قبلي به ما رسيده است و از ما هم به 

نسل بعدي مي رسد.«

مداف��ع باتجربه تيم ملي واليبال نشس��ته اي��ران در آخر 
ضمن تش��كر از خان��واده تك ت��ك ملي پوش��ان واليبال 
نشس��ته گفت: مي خواه��م به وزي��ر ورزش ي��ك جمله 
بگويم. اينكه ما گفتيم، مرد عمل بودي��م، رفتيم و عملي 
كرديم و حاال ايس��تاديم، ببينيم ش��ما كه ق��ول برابري 
رشته هاي پارالمپيكي به خصوص رش��ته هاي تيمي را با 
 بقيه ورزشكاران داديد، مرد عمل هستيد و اين تبعيض را 

برمي داريد يا نه.«

  دنيا حيدري 
با دلخوري راهي بوس��ني ش��دند. عدم برگ��زاري بازي 
تداركاتي مي توانست كارشان را در قهرماني جهان سخت 
كند اما يك بار ديگر با دس��ت پر به كشور بازگشتند؛ با 
جامي كه براي هش��تمين مرتبه روي دستان ش��ان باال 
رفته بود، اما بازگشت ش��ان هم با دلخ��وري همراه بود، 
وقتي هيچ ي��ك از آقايان براي اس��تقبال از تيم واليبال 
نشس��ته زحمت حضور در ف��رودگاه را به خ��ود نداد و 

همانطور كه رمضان صالحي، بهترين ليبروي جهان نيز 
به آن اش��اره دارد، اين حق تيم هميشه قهرمان واليبال 
نشسته ايران نبود: »واقعاً نمي دانم بايد چه بگويم. تمام 
تالش ما كسب موفقيت براي شاد كردن دل مردم است، 
اما برخي اتفاقات را نمي ت��وان ناديده گرفت. ما قهرمان 
هشت دوره قهرماني جهان هس��تيم؛ بهترين تيم قرن، 
اما كسي زحمت استقبال از اين تيم را به خود نداد. اين 
نوع رفتار با واليبال نشسته كه همواره با تمام كاستي ها 

از جان مايه گذاشته و بهترين نتايج را كسب كرده است، 
اصاًل قشنگ نيست.«

صالحي با تمجيد از س��طح كيفي مس��ابقات، به پيشرفت 
تيم هاي حاضر در بوس��ني اش��اره می كن��د و تأكيد دارد 
ادامه اي��ن مس��ير نيازمند توج��ه، حمايت و مهي��ا كردن 
زيرساخت هايي است كه طي اين سال ها توجه چنداني به 
آن نشده است: »نتيجه هماني ش��د كه مي خواستيم. همه 
از جان مايه گذاش��تند، اما نمي توان از پيشرفت قابل توجه 

تيم ها چشم پوشي كرد. اينكه ايران همه بازي ها را 3 بر صفر 
می برد، نش��ان از تالش بچه ها بود نه ضعف حريفان. اتفاقاً 
تك تك تيم ها پيشرفت قابل توجهي داشتند. ژاپني ها مثل 
ماشين بازي مي كردند و در سرويس عالي بودند. بوسني هم 
كه به دنبال گرفتن انتقام و نگه داشتن جام در خانه بود، تمام 
تالشش را كرد و مدت ها بود چنين بازي ای انجام نداده بود. 
همين مسئله ثابت مي كند حفظ قهرماني به مراتب سخت تر 
از كسب آن است، پس بايد دنبال كشف استعدادها باشيم. 

جوان گرايي به تنهايي كافي نيست. رمضان صالحي با 45سال 
سن تا كي بايد بازي كند. ما بازيكنان خوبي چون بيگدلي و 
عليپوريان را داريم كه با وجود باال رفتن سن هنوز هم فيكس 
هستند، اما بايد نيروي جوان به تيم اضافه كرد. تيم ب بايد 
تيمي كامل باشد نه صرفاً ذخيره. ما استعدادهاي بسياري در 
كشور داريم. اينكه بياييم فراخوان بزنيم و همان بازيكناني 
را كه 10سال قبل بازي مي كردند به عنوان تيم ب دور هم 
جمع كنيم، امروز شايد جواب بدهد اما فردا با تالشي كه ساير 
كشورها در جهت پيشرفت مي كنند، كارمان را سخت مي كند 

و نبايد اجازه دهيم كار به آنجا برسد.«
ليبروي تيم ملي اگر چه يك بار ديگر موفق به حضور در تيم 
بهترين ها شد اما از عملكرد خود در فينال رضايت ندارد: »تا 
قبل از فينال خوب بودم اما در فينال نه. هر چند دليل داشت 
اما دنبال توجيه نيستم. مردم بازي خوب و نتيجه مي خواهند 
نه دليل. همانطور كه مردم از م��ا انتظار دارند، خودمان هم 
انتظاراتي از خود داريم كه متأسفانه در فينال نتوانستم آن را 
برآورده كنم و شرمنده مردم شدم اما خدا را شكر توانستيم 
يك بار ديگر جام قهرماني را باالي سر برده و پرچم پرافتخار 
ايران را در قهرماني جهان به اهتزاز درآوريم و با ش��ادماني 
بر آن بوسه بزنيم؛ رسمي كه 25س��ال است در تيم واليبال 

نشسته ايران انجام می شود.«
رمضان صالحي در پايان با دلخوري از عدم عملي شدن وعده 
مسئوالن گفت: كاش حداقل به قولي كه به رهبري دادند، 
پايبند بودند: »حرف زياد است اما عمل... آقا به وزير گفتند 
مشكل اشتغال اين بچه ها حل شود اما چند سال گذشته؟ 
هر روز يك بهانه درست مي كنند. مي گويند مدرك نداريد! 
ما هم مي دانيم. ما كه 160روز در اردو هستيم، فرصتي براي 
گرفتن مدرك داريم؟ مدرك داشتيم كه دست مان را جلوي 
شما دراز نمي كرديم، كمااينكه خيلي ها هم مدرك دارند اما 
دست شان به جايي بند نيست. ما به خاطر ورزش و قهرماني ها 
و مدال هايي كه كسب كرديم قرار است سركار برويم. دانشگاه 
ما را بيرون كرده و مي گويد به ما ربطي ندارد ورزشكار هستيد. 
حداقل به قولي كه جلوي رهبري داديد عمل كنيد. دستوري 

كه رهبر دادند را انجام دهيد.«

بيگدلي: بوسيدن پرچم رسم ديرينه واليبال نشسته استرمضان صالحي: تكرار قهرماني از حفظ آن سخت تر است

 نمي توان از پيشرفت حريفان 
چشم پوشي كرد

 منتظريم وزير نشان دهد 
مرد عمل است يا نه

از نظر من هر هفت بازيكن ايران بايد در تيم 
منتخب مسابقات قرار مي گرفتند نه فقط سه 
نفر، منتها در قهرماني جهان سعي مي كنند 
همه كش�ورهاي حاضر را در نظر بگيرند، با 
اين  حال باز هم خيلي خوب اس�ت كه سه 
نفر از بهترين هاي رقابت هاي 2022 ايراني 
هستند. از بين 16تيم حاضر 45درصد تيم 
برتر را بازيكنان كشورمان تشكيل مي دهند

  شيوا نوروزي
به درخشش تيم ملی  واليبال نشسته عادت كرده ايم، آنقدر كه گويا مسئوالن ديگر به خود زحمت نمي دهند براي 
استقبال از تيم قهرمان به فرودگاه بيايند، با اين  حال قهرماني هشتم شاگردان هادي رضايي لذت خاصي داشت. 
ملي پوشان واليبال نشسته كشورمان در شرايطي به جنگ قدرت هاي جهان رفتند كه مثل هميشه بوسني حريف 
اصلي مان براي كسب جام بود، با اين تفاوت كه آنها امسال در سارايو و ميزبان بودند و براي قهرماني دست به هر 
كاري مي زدند. به  رغم همه اين چالش ها، تالش هاي مداوم بازيكنان و كادر فني كشورمان به بار نشست و تيم ايران 
بدون از دست دادن حتي يك ست از مقام قهرماني خود دفاع كرد. واليبال نشسته ايران در حالي براي هشتمين بار 
فاتح رقابت هاي جهاني اين رشته شد كه سه بازيكن از كشورمان هم در تركيب تيم برتر رقابت ها حضور داشتند. 

هادي رضايي، سرمربي كهنه كار تيم كشورمان در گفت وگو با »جوان« از سختي هاي اين قهرماني گفت. 


