
رش�د و ترق�ي ورزش 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

ايران در چهار دهه اخير 
آنقدر چش�مگير بوده 
كه حتي مخالفان و معاندان كشورمان نيز نمي توانند 
آن را كتمان كنند. افزايش تعداد مدال ها در رقابت هاي 
بين المللي، حضور پررنگ بانوان با حجاب اسالمي و 
همچنين توجه بيش�تر ب�ه ورزش قهرماني ازجمله 
بركات انقالب اسالمي است كه در آستانه 40 سالگي 
آن بايد توجه ويژه اي به آنها داش�ت.  به همين بهانه 
گفت وگويي با كيومرث هاشمي، رئيس پيشين كميته 
ملي المپيك داش�تيم تا ريز و درشت موفقيت هاي 
ورزش ايران پس از سرنگوني رژيم طاغوت را از يكي از 
مدي�ران كهن�ه كار اي�ن عرص�ه جوي�ا ش�ويم.

    
ورزش اي�ران پ�س از انقالب اس�المي چه 
شرايطي داشت و چگونه در مسير موفقيت 

قرار گرفت؟
به دليل كوتاهي هايي كه در رژيم طاغوت درخصوص 
ورزش صورت گرفته بود ورزش به يك شتاب ويژه نياز 
داشت. بعد از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي براي 
رسيدگي به وضعيت ورزش گام هايي برداشته شد اما 
با توجه به ش��روع جنگ تحميلي ش��رايط براي ما در 
عرصه ورزش سخت شد. در آن سال ها ورزش خيلي در 
اولويت هاي كشور قرار نداشت اما پس از هشت سال دفاع 
مقدس، اتفاقات بسيار خوبي در ورزش ايران رخ داد؛ از 
فعاليت هاي عمراني و ساخت سالن ها و ورزشگاه هاي 
جديد گرفته تا رسيدگي به ورزش قهرماني. فضاهاي 

ورزشي نسبت به قبل از انقالب 50 برابر شده است. 
از سير صعودي مدال آوري قهرمانان كشورمان 

در بازي هاي آسيايي و المپيك بگوييد. 
در بخ��ش ورزش قهرمان��ي، در بازي هاي آس��يايي، 
المپيك و مس��ابقات جهان��ي اتفاقات بس��يار خوبي 
براي مدال آوران كشورمان رخ داد. به عنوان مثال در 
بازي هاي المپيك پيش از انقالب تنها در چند رشته 
محدود حضور داش��تيم و پس از انقالب ورزشكاران 
ايراني در بيش از 15 رشته حضوري فعال در بازي هاي 
المپيك دارند. ضمن اينكه در دهه اول انقالب بود كه 

IOC محدوديت هايي براي حضور ورزشكاران قائل 
شد و درواقع رقابت هاي كسب سهميه را برگزار كرد. 
به رغم همه اين دش��واري ها در 15رشته حضور فعال 
داريم. در دوران طاغوت فقط در دو رشته وزنه برداري و 
كشتي آزاد صاحب مدال شديم، اما در چهار دهه اخير 
تعداد مدال آوران ما سير صعودي داشته است؛ كشتي 
آزاد و فرنگي، وزنه برداري، تكواندو و دووميداني امروز 
رشته هاي مدال آور كاروان ورزش ايران هستند. ضمن 
اينكه در رشته هايي چون تيراندازي و شمشيربازي تا 

رتبه هاي ششم و چهارم المپيك پيش رفتيم.  

رهنمودهاي مقام معظم رهبري چه نقشي در 
اوج گرفتن ورزش قهرماني ايران داشت؟

در دهه اول انقالب توجه ب��ه ورزش قهرماني كمرنگ تر 
بود. زماني كه در سال 68 مرحوم عليرضا سليماني موفق 
به شكست كشتي گيران شوروي و امريكا شد و باالتر از دو 
ابرقدرت روي سكوي قهرماني رفت و پرچم كشورمان را 
به اهتزاز درآورد، مقام معظم رهبري صراحتاً اعالم كردند 
كه نه تنها با ورزش قهرماني موافق هستند بلكه بايد توجه 
بيشتري به اين مقوله شود. پس از اين رهنمون ها ورزش 
قهرماني سير صعودي به خود گرفت و تعداد مدال هايمان 
افزايش چشمگيري يافت. در هش��ت سال دفاع مقدس 
ورزش ايران تعطيل نبود و نمايندگان در رقابت ها حضور 
كمرنگ داشتند. عمالً پس از پايان جنگ تحميلي ورزش 
قهرماني مان شتاب بيش��تري گرفت. رهنمود هاي مقام 
معظم رهبري راهگشا شد و مس��يري را براي مسئوالن 
كشور باز كرد كه بتوانند با برنامه ريزي دقيق تري ورزش 

قهرماني را پيش ببرند. 
حضور پررنگ بانوان ورزش�كار در ميادين 

بين المللي چه بازتابي در جهان داشت؟

در بخش بانوان تغييرات مثبت زيادي داشتيم؛ در دهه 
اول انقالب بنا به برخ��ي داليل ازجمله رعايت حجاب 
و پوش��ش اس��المي، اجازه حضور به بانوان ايراني در 
رقابت هاي بين المللي داده نمي ش��د. از بركات انقالب 
اس��المي اين بود كه بانوي ورزش��كار ايراني با پوشش 
اسالمي مورد تأييد نهادهاي بين المللي در رقابت هاي 
مختلف شركت كنند. درواقع تالش براي تأييد پوشش 
اسالمي بانوان در ميادين بين المللي از سوي ايران صورت 
گرفت و ساير كشورهاي مسلمان نيز با همين پوشش 
مي توانند در رقابت ها شركت كنند. در صورتي كه در 
گذشته محدوديت هاي زيادي براي اعزام بانوان وجود 
داش��ت. از طرفي قبل از انقالب كه محدوديتي وجود 
نداشت در بخش بانوان هرگز در بازي هاي المپيك مدال 
نگرفتيم، در حالي كه پس از انقالب و با حفظ حجاب 
اس��المي اتفاقات خوبي در ورزش بانوان افتاد و كيميا 
عليزاده اولين مدال ورزش بان��وان ايران در المپيك را 
به گردن آويخت. تعداد مدال هاي بانوان در بازي هاي 

آسيايي نيز با گذشته اصالً قابل قياس نيست. 
با گذشت 40 سال از انقالب اسالمي دشمنان 

تالش مي كنند تا با تمركز روي ورزش�كاران 
ايراني به اهداف ضدايراني ش�ان برسند. آيا 

تحريم هاي ظالمانه سد راه ورزش شده يا نه؟
حضرت آقا در فرمايشات اخيرشان در جمع مدال آوران 
بازي هاي آس��يايي جاكارتا فرمودند پس از انقالب در 
عرصه هاي مختلف موفقيت هاي بس��يار درخش��اني 
داش��تيم كه بعضاً به خاطر دش��مني مس��تكبران با 
كشورمان اجازه نمايان ش��دن آن را نمي دهند. منتها 
در عرصه ورزش ديگر نمي توانند جل��وي مدال آوري 
ورزش��كارانمان را بگيرند و اجازه پخش شدن سرود را 
ندهند. ورزش اثر تحريم ها را خنثي مي كند و اين همان 
ماهيت ورزش است كه بايد از اين فرصت استفاده شود. 
رفتارهاي ارزشي چون رعايت بازي جوانمردانه، سجده 
شكر پس از موفقيت ها و عدم رويارويي با نمايندگان رژيم 
صهيونيستي پيام هاي زيادي براي جامعه جهاني دارد.  
جامعه ورزش چه سهمي در شناساندن ايران 

و انقالب اسالمي در سطح بين الملل دارد؟
ورزش غرور ملي را به همراه دارد. ديپلماس��ي ورزش 
امروزه در حوزه ديپلماس��ي عمومي اثربخشي بااليي 
داشته و حضور فعال نمايندگان كشورمان در تورنمنت ها 
و رقابت هاي مختلف ورزشي غرور ملي راه همراه داشته 
است. در موضوع شادي و شادابي جامعه و به ويژه جوانان، 
همواره ورزش نقش مهمي ايفا كرده و نتايج درخشان 
ورزشكاران ما در رويداد هاي بين المللي شادي مضاعفي 

به جامعه تزريق مي كند. 
عملكرد مديران و مسئوالن ارشد ورزش را 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
واقعيت اين است كه استعدادهاي زيادي در بين عموم 
مردم داريم و اين استعدادها به عينه قابل رؤيت است. تا 
جايي كه تعداد جوانان و نوجوانان مستعد ما قابل مقايسه 
با كشورهاي ديگر نيست به ويژه در سطح منطقه و قاره 
آسيا. طبيعي است كه بايد توجه بيشتري به اين همه 
استعداد بالفعل شود تا زمينه تبديل آنها به بالقوه فراهم 
شود. در بحث بودجه نيز بايد نگاه ويژه اي به ورزش شود تا 
وزارت، كميته ملي المپيك و فدراسيون ها هرچه بهتر و 
بيشتر از اين استعدادها استفاده كنند. ظرفيت درخشش 

هرچه بيشتر در عرصه ورزش در كشور ما وجود دارد.

 ورزش در 40 سال انقالب فراز و فرودهاي بسياري 
داش�ته اما به طور كل�ي مي ت�وان آن را ازجمله 
شاگرد زرنگ هاي كالس انقالب ناميد كه نمره اي 
قابل قبول دريافت كرده اس�ت. امام راحل)ره( 
از همان ابتدا با گفتن اين جمله معروف كه »من 
ورزشكار نيستم اما ورزشكاران را دوست دارم.« 
به اهميت ورزش و لزوم توج�ه به آن تأكيد كرد. 
تأكيد امام به اهميت توجه به ورزش و همچنين توجه ويژه 
مقام معظم رهبري به اين مقوله و تأكيد ايشان به جوانان 
درخصوص اهميت دادن به سه اصل تحصيل، تهذيب و 

ورزش موفقيت هاي بسياري را به دنبال داشت. 
   جام جهاني

تيم ملي فوتبال ايران پيش از انقالب تنها يك مرتبه 
آن هم سال 1978 حضور در جام جهاني آرژانتين را 
تجربه كرده بود، اما بع��د از انقالب، چهار مرتبه ديگر 
اين اتفاق تكرار شد و ايران حضور در جام جهاني 98 
فرانسه، 2006 آلمان، 2014 برزيل و 2018 روسيه را 
تجربه كرد كه اين دستاورد بزرگي در فوتبال ايران بود. 
خصوصاً كه برزيل و روسيه دو جام جهاني پشت سر هم 
بودند كه ايران به آن راه يافت و البته بازي هاي خوب و 

قابل قبولي هم از خود به نمايش گذاشت. 
   المپيك

از 17 دوره حضور ايران در مسابقات المپيك نيز هشت 
دوره بعد از انقالب بوده اس��ت؛ هشت دوره اي كه اتفاقاً 
موفقيت هاي چش��مگيري به همراه داش��ته است. به 
طوري كه حتي مدال آوري بانوان را نيز ش��اهد بوديم. 
اتفاقي كه هرگز قبل از انقالب رخ نداده بود. 4 طال، 10 

نقره و 14 برنز حاصل 9 دوره حضور كاروان ورزشي ايران 
در المپيك قبل از انقالب بود. حال آنكه اين تعداد مدال 
بعد از انقالب به 11 طال، 10 نقره و  15برنز افزايش يافت. 
ضمن اينكه در آخرين المپيك كه كاروان ورزشي ايران 
پشت سر گذاشت، شاهد كسب نخستين مدال بانوان 
توسط عليزاده بوديم؛ مدالي كه نتيجه سال ها تالش و 
حضور فعال و مستمر بانوان در ورزش بود كه سرانجام 
در ريو با برنز كيمياي تكواندوي ايران خودنمايي كرد. 
ضمن اينكه بايد از كشتي نيز به عنوان رشته اي نام برد كه 
در تمام ادوار حضور داشت و همواره با كسب مدال هاي 

رنگارنگ، براي ايران افتخارآفريني كرد.
   واليبال

س��ال هاي آغازين انقالب با توجه به جنگ تحميلي و 
تغييرات پياپي در حوزه مديريتي فدراسيون واليبال كه 
سال ها با فدراسيون بسكتبال به صورت مشترك اداره 
مي ش��د، واليبال ايران برنامه پايداري نداشت و بيشتر 
در زمينه ورزش عمومي و همگاني فعاليت مي كرد اما 
از سال 2010 واليبال ايران با توجه به پتانسيل خوبي 
كه داشت، پيشرفت قابل توجهي كرد به طوري كه تنها 
افتخار واليبال ايران پيش از انقالب يك نقره در مسابقات 
آسيايي توكيو بود در حالي كه واليبال ايران بعد از انقالب 
موفقيت هاي بسياري داشت كه ازجمله آن مي توان به 
قهرماني با والسكو در سال 2011  اشاره كرد كه حضور 
در جام جهاني واليبال مردان 2011 را به دنبال داشت 
كه با كسب جايگاه نهم براي ايران به پايان رسيد. بعد از 
آن واليبال ايران حضور در المپيك لندن را با تنها يك 
امتياز كمتر از استراليا از دست داد. حضور در انتخابي 

و س��پس ليگ جهاني واليبال 2013، حضور در جام 
قهرماني جهان، قهرماني در هفدهمين دوره مسابقات 
واليبال قهرماني مردان آسيا، كسب عنوان بهترين تيم 
آسيا در رده بندي جهاني، حضور در مسابقات جام بزرگ 
قهرمانان جهان 2013، حضور در رقابت هاي قهرماني 
جهان 2014 و كس��ب عنوان ششمي و كسب طالي 
بازي هاي آسيايي اينچئون كره جنوبي و جاكارتا اندونزي 

از ديگر موفقيت هاي واليبال ايران بعد از انقالب بود. 
   ورزش جانبازان و معلولين

ورزش جانبازان و معلوالن يك��ي از پديده هاي موفق 

انقالب بود كه اواخر س��ال 58 فدراسيون آن تأسيس 
شد اما هرگز تصور نمي ش��د كرد كه ورزش جانبازان 
و معلولين در مدت 30 س��ال فعاليت، به اندازه تاريخ 
ورزش ايران افتخارآفريني و مدال كس��ب كند. با اين 
وجود ورزش جانبازان و معلولين عملكرد چشمگيري 
داشت كه ازجمله س��تاره هاي آن مي توان به سيامند 
رحمان، ساره جوانمردي، شاهين ايزديار و... اشاره كرد. 
ضمن اينكه در اين بين تيم ملي واليبال نشسته ايران نيز 
همواره يكي از رشته هاي موفق و مدال آور و افتخارآفرين 
بوده اس��ت. جانبازان و معلولين اي��ران در رقابت هاي 

پارالمپيك هم عملكرد قابل قبولي داش��تند كه البته 
بهترين آن به پارالمپي��ك2012 لندن برمي گردد كه 
كاروان ايران با كسب 24 مدال جايگاه يازدهم را از آن 
خود كرد اما چهار سال بعد در 2016 ريو با وجود كسب 
39 مدال، پانزدهم شد. در ورزش جانبازان و معلوالن اما 
رقابت هاي پارآسيايي نيز عملكرد چشمگيري داشت. 
به طوري كه در گوانجو 69 مدال، در اينچئون 120 و در 
جاكارتا 136 مدال به دست آورد و جايگاه سوم را از آن 

خود كرد كه نسبت به اينچئون يك پله صعود داشت. 
   تك ستاره ها 

ورزش ايران اما جدا از موفقيت هاي بي شماري كه بعد 
از انقالب در رشته هاي مختلف ورزشي به دست آورده، 
تك ستاره هاي فراموش نشدني هم داشته كه ازجمله 
آنها مي توان به عل��ي دايي، آق��اي گل فوتبال جهان 
اشاره كرد يا حس��ين رضازاده، قوي ترين مرد جهان 
در وزنه برداري كه هنوز هيچ كس موفق به شكس��تن 
ركوردهاي او نشده است. همچنين مي توان از هادي 
ساعي نابغه تكواندوي ايران ياد كرد و از حميد سوريان 
نام ب��رد ك��ه او را اعجوبه كش��تي مي خواندند. ضمن 
اينكه كيميا عليزاده نيز بدون شك يكي از ستاره هاي 
ورزش بانوان اس��ت. ورزش بانوان در 40 س��ال بعد از 
انقالب موفقيت هاي بس��ياري را رق��م زد كه ازجمله 
آن مي توان به قهرماني هاي تيم ملي فوتس��ال بانوان 
ايران در آسيا اشاره كرد يا موفقيت ها و مدال آوري هاي 
خواهران منصوريان و همچنين درخش��ش هاي سارا 
خادم الشريعه در شطرنج كه البته جزئي از موفقيت هاي 

بي شمار ورزش بانوان در 40 سال انقالب است.
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افت و خيزهاي ورزش كشور در 40 سالگي انقالب اسالمي در گفت وگوي »جوان« با كيومرث هاشمي، رئيس پيشين كميته ملي المپيك

رهنمود هاي حضرت آقا در سال 68 راهگشاي ورزش بود

40سال موفقیت های بزرگ تیمی و ستاره های بی نظیر

40 سالگي سن جاافتادگي و تكامل 
فريدون حسن

     نگاه
است؛ سني كه آدمي به بلوغ كامل 
خود مي رسد و به قول معروف سرد و 
گرم چشيده مي شود. 40 سالگي سن تثبيت است نه فقط براي آدمي 
كه براي هر مقوله اي و البته بايد توجه داشت كه غفلت و عدم مديريت 
درست حتي در همين اوج پختگي هم مي تواند باعث شكست شود. 

انقالب اس��المي ايران در ش��رف 40 س��الگي قرار دارد؛ سني كه 
جاافتادگي و تثبيت را به همراه دارد و روي همين اصل اس��ت كه 
دشمنان قسم خورده مردم و نظام اسالمي ايران مدت هاست دست 
به هر كاري مي زنند كه اين انقالب به 40 س��الگي نرسد هرچند 
مثل تمامي اين 40 سال نقشه هاي آنها نقش بر آب شده و انقالب با 

كمك مردم و رهبري آن به جلو حركت مي كند. 
ورزش كشورمان در اين 40 سال افت و خيز هاي فراواني را تجربه 
كرده اس��ت و به جرئت مي توان گفت با كارنامه موفقي كه داشته 

ازجمله بخش هاي سربلند كشور در 40 سال گذشته بوده است. 
ورزش كشور موفق بوده اما اين موفقيت نشانه درست بودن همه 
چيز نيست. ورزش كش��ور به تكامل رس��يده اما اين دليلي براي 
نديدن كمبودها و نقصان ها نيس��ت و ورزش كشور به جاافتادگي 
رسيده اما هنوز هم كارهاي زيادي باقي است و هم راه طوالني و پر 

پيچ و خمي پيش روست. 
به گوشه گوشه ورزش كشور كه نگاه كنيم افتخار پشت افتخار پيدا 
می كنيم اما زير س��ايه اين افتخارات ايرادهايي وجود دارد كه اگر 
جدي گرفته نشوند هرچقدر هم كه جاافتاده و كامل باشيم ضربه 

خواهيم خورد. 
يكي از مهم ترين فاكتورهاي موفقيت ورزش در انقالب اس��المي 
بحث حضور در مجامع بين المللي و ارتباط با جهان ورزش اس��ت 
كه تا امروز با تمام كم و كاستي ها صورت گرفته اما به دست آوردن 
كرسي هاي مهم بين المللي و حضور در رقابت هاي مهم و تأثيرگذار 
جهاني بايد در 40 سالگي انقالب هدف اصلي باشد؛ چراكه در اين 
مقوله به رغم تالش هايي كه صورت گرفته دچار ضعف هاي زيادي 
هس��تيم و ناگفته همه مي دانند كه در طول اين 40 سال به سبب 
همين ضعف و البته ش��يطنت ها و دش��مني هاي ديگران با ايران 

اسالمي چه ضربات سختي خورده ايم. 
يكس��ونگري آفت ديگري اس��ت كه ورزش جاافتاده ما را تهديد 
مي كند. امروز شاهد هستيم كه تقريباً تمام توجهات متوجه يك 
يا چند رش��ته محدود است و بقيه رش��ته ها كه اتفاقاً ورزش هاي 
پايه و مدال آور هم محسوب مي شوند در س��ايه قرار دارند و فقط 
در زمان ها و موقعيت هاي به خصوص ديده مي شوند. همين عدم 
رسيدگي درس��ت به اين رشته ها و ورزش��كاران موفق آنها باعث 
دلسردي و حتي بعضاً كوچ برخي چهره ها مي شود؛ چهرهايي كه 
از جان و دل دوست دارند براي كشورشان كار و تالش كنند اما به 
سبب بي توجهي ها مجبور به رفتن مي شوند. چهره ها و رشته هايي 
كه براي رش��د آنها هزينه كرده اي��م اما وقت ثم��ر دادن با برخي 
سوءمديريت ها با مشكل روبه رو مي شويم. امروز براي ورزش ايران 
اصاًل خوب نيس��ت كه قهرمانان م��دال آورش از بي پولي و كمبود 

امكانات گله مند باشند. 
از س��ويي ديگر به نظر مي رس��د امروز ديگر بايد بحث گس��ترش 
ورزش هاي پايه را از ش��عار به عمل نزديك تر كرد؛ رشته هايي كه 
كش��ورهاي صاحب نام و عنوان دار در ورزش جهان با پيش��رفت و 
توجه به آنها موفق به كسب سكو هاي مهم مي شوند. البته نبايد از 
ياد برد كه در 40 سال گذشته همين رشته ها بيشترين سهم را در 
مدال آوري و كسب افتخار براي ايران اسالمي داشته اند ولي امروز 
ديگر بايد از سايه خارج ش��د و با مديريت درست مالي به صورت 
حرفه اي گسترش پيدا كنند. فراموش نكنيم كه موفقيت و جهش 

در اين رشته هاست كه راندمان كلي ورزش را باال مي برد. 
رسيدگي به زيرساخت ها و توجه به شاخص رشد عمومي ورزش هم 
ازجمله مسائل مهم در رشد و توسعه ورزش محسوب مي شود. در 
طول 40 سال گذشته كارهاي شاخصي صورت گرفته كه مي توان در 
مورد آن به احداث ورزشگاه هاي بزرگ و كوچك در جاي جاي كشور 
اشاره كرد كه باعث رشد سطح فضاي ورزش در مقايسه با جمعيت 
كشور شده اس��ت. همچنين مي توان به ميزان استقبال عمومي از 
ورزش همگاني اشاره كرد كه باعث افزايش نشاط اجتماعي است. با 
اين حال در هر دو مورد عنوان شده كارهاي زيادي باقي است كه بايد 
به سرانجام برسد. فراموش نكنيم كه موفقيت در اخذ ميزباني هاي 
رويدادهاي مهم بين المللي منوط به توسعه اماكن استاندارد ورزشي 

با شاخصه هاي مجامع جهاني ورزش است. 
ورزش كشور در تمامي سال هاي پس از پيروزي انقالب شكوهمند 
اسالمي ميزبان رقابت هاي بزرگي بوده، اما تداوم اين روند نيازمند 
برنامه ري��زي و كار مداوم درخصوص احداث مكان هاي مناس��ب 
ورزشي است كه اگر اين مهم صورت نگيرد به طور حتم در آينده 

به مشكل خواهيم خورد.

 ورزش جاافتاده 
و جا افتاده هاي ورزش

دنيا حيدري
      گزارش
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