
ورزش اي����ران در 
دنيا حيدري
      گفت وگو

يکي از حس�اس ترين 
مقاطع تاريخ خود براي 
آغاز بازي هاي آس�يايي 2018 اندونزي لحظه شماري 
مي کند. ايران براي اين دوره از بازي ها کاروان بزرگ تري 
را تدارک ديده است؛ کارواني که اميد مدال آوري بااليي 
دارد. هرچند که حاال براي ايس�تادن بر سکوي پنجم 
آسيا و تکرار جايگاه چهار سال قبل بايد با قدرت هاي 
جديد هم عالوه بر رقباي س�نتي روبه رو شد. شاهرخ 
ش�هنازي، دبيرکميته مل�ي المپي�ک در گفت وگو با 
»ج�وان« درباره اي�ن رقابت ها صحبت کرده اس�ت. 

    
کاروان ايران نس�بت به دوره قب�ل با نفرات 
و رشته هاي بيش�تري به بازي هاي آسيايي 
جاکارتا اعزام مي شود. اين مسئله چه تأثيري 

در روند کسب نتيجه خواهد داشت؟
اين نشان دهنده رش��د کمي ورزش است به خصوص 
در بخش بانوان که امس��ال 97 نفر اعزام مي ش��وند و 
دفعه قبل خيلي کمتر بودند و طبيعتاً وقتي رشد کمي 
بيشتر باشد، رشد کيفي هم بيشتر خواهد شد. خصوصاً 
که فدراسيون ها نيز تالش بسياري در رشته هاي خود 
داشتند و اميدواريم بر همين اساس در جاکارتا شاهد 

رشد کيفي و مدالي باشيم. 
مالک اعزام تيم ها چه بود؟ صرفاً مدال آوري 
يا رش�ته هايي هم هس�تند که براي کسب 

تجربه اعزام شده باشند؟
مالک اعزام ها، 90درصد مدال آوري بوده و 10درصد 
رشته هايي بودند که اينها بايد حمايتي اعزام مي شدند، 
از جمله ژيمناستيک که يک ورزش پايه است، تنيس که 
مسابقات آسيايي و جهاني ندارد و ما اينجا اين فرصت 
را برايشان ايجاد کرديم که شرکت کنند و تنيس روي 
ميز که در مسير کسب سهميه المپيک 2020 خواهند 
بود. تعدادي از رش��ته ها به اين شکل اعزام شدند، يک 
تعداد رشته ها هم هست که ميزبان به خاطر اختياراتي 
که از شوراي المپيک آسيا گرفته مثل پِنچاک سيالت 
که طبيعتاً ما همچون اين رشته توسط ميزبان گذاشته 
شده ش��رکت کرديم ولي 90درصد انتظار اين مي رود 

که مدال بياورند.
در کره جنوبي کاروان ايران 57 مدال کس�ب 
کرد، 21 طال، 18 نق�ره و 18 برنز و در رده پنجم 
قرار گرفتيم. آيا مي توانيم نس�بت به کس�ب 
نتيجه اي بهت�ر از اينچئون اميدوار باش�يم يا 

هدف حفظ رده پنجمي دوره قبل خواهد بود؟
يکي بحث تعداد مدال است که اميدواريم بيشتر باشد و 
ديگري بحث جايگاه که بسيار متفاوت است. ممکن است 

ما مدال بيشتري کسب کنيم اما به جايگاه باالتري دست 
نيابيم. درس��ت مثل اينچئون و گوانگژو. در اينچئون 
21مدال طال گرفتيم و پنجم شديم اما در گوانگژو 20 
مدال طال گرفتيم و چهارم شديم. بنابراين بحث کسب 
مدال کاماًل با کس��ب جايگاه متفاوت است. ما در يک 
رقابت تنگاتنگ هستيم و براي جايگاه پنجم خود عالوه 

بر ميزبان، رقباي ديگري هم داريم. 
بدون شک براي رسيدن به جمع چهار تيم 
برتر، حريفان سرسختي مانند قزاقستان، 
تايلند، کره شمالي و البته اندونزي ميزبان 

خواهيم داشت. 

عالوه بر اينها، االن تيم هايي چون هندوس��تان نيز در 
خيلي رشته ها مدعي شدند. به همين دليل بايد ببينيم 
با توجه به تعداد مدال هايي که ديگران به دست مي آورند 
به چه جايگاهي دست خواهيم يافت چراکه مسئله اي 
يکطرفه نيست و به تالش و موفقيت ديگران هم بستگي 
دارد  و همه چيز تنها بس��تگي به مدال آوري ما ندارد. 
االن اندونزي با اختياراتي که دارد، رشته اي را گذاشته 
که رشته تخصصي خود آنهاست و ممکن است 12،10 
مدال در اين رشته بگيرد و حتي چين هم نتواند در اين 
رشته مدالي کس��ب کند و بايد ببينيم که در عمل چه 
اتفاقي رخ مي دهد اما در مقابل يک تعدادي از رشته هايي 
را که مي توانستيم در آن به مدال برسيم حذف کردند. 
مثاًل در بوکس، سه رشته مدال آور ما در بخش سنگين 
را حذف کردند يا در ووشو رشته اي را که ما بايد در آن 
مدال طال مي گرفتيم، حذف کردند. اين البته اختياراتي 
نيست که از قبل تعيين شده باشد و در جريان مسابقات 
چانه زني مي کنند و اين اختي��ارات را مي گيرند که در 

کسب جايگاه و نتيجه تأثيرگذار است. 
يکي از ن�کات قابل توج�ه کاروان اي�ران در 
جاکارتا، حضور پررنگ تر بانوان نسبت به دوره 

قبل است؛مسئله اي که مي تواند نقش زيادي 
در خنثي ک�ردن س�ياه نمايي غربي ها درباره 

محدوديت هاي زنان ايراني داشته باشد. 
حض��ور بان��وان پي��ام دارد و پيامش اين اس��ت که در 
جمهوري اسالمي فضا به نحوي است که بانوان ما دارند 
با لباس ه��ا و قوانين اس��المي کار مي کنند. چيزي که 
هميشه آن را به عنوان يک محدوديت تلقي مي کردند 
و مي گفتند اگر اين نوع پوشش نباشد، بانوان ايراني هم 
مي توانند مثل بانوان ساير کشورها ورزش کنند و مدال 
بگيرند. درحالي که االن بانوان ما با همين شرايط دارند 
ورزش مي کنند و مدال کسب مي کنند و ثابت کردند که 
پوشش اسالمي برايشان به منزله محدوديت نيست. ما 
وقتي در کاراته توسط حميده عباسعلي طال مي گيريم يا 
در رشته هاي ديگر مثل قايقراني، واليبال و ساير رشته ها 
به موفقيت دس��ت پيدا مي کنيم، براي دنيا پيام دارد. 
من حتي اميدوارم و فکر مي کنم بر اساس اطالعاتي که 
دارم اين بار مدال آوري بانوان از دفعات قبلي به مراتب 

بيشتر هم باشد. 
يکي از ايرادات مطرح شده در خصوص بحث 
آماده سازي است. اينکه مس�ئوالن به جاي 

اينکه از چهار سال قبل براي بازي هاي آسيايي 
يا المپيک برنامه ريزي کنند، حداکثر در فاصله 
شش ماه به مسابقات ياد ورزشکار مي افتند و 
همين باعث مي شود تا ورزشکار آن آمادگي 

ايده آل را در مسابقات نداشته باشد. 
اصاًل اينطور نيست به عنوان کسي که دست اندرکار اين 
ماجرا هستم مي گويم چنين چيزي نيست. البته استارت 
کار از چهار س��ال قبل امکانپذير نيس��ت چون شرايط 
تيم ها و رشته ها کامالً با هم فرق دارد. در يک رشته براي 
گرفتن امتياز بايد در مس��ابقات مختلف شرکت کنيد. 
يک رشته ديگر بايد در مسابقات مشخص شرکت کرد. 
ورزشکار را که نمي توان بي دليل چهار سال در اردو نگه 
داشت. برخي رشته ها سه سال است کار مي کنند اما در 
کشتي امکانش نيست که از چهار سال قبل تمريناتش را 
آغاز کند اما در مجموع تيم ها بهترين دوران آماده سازي 
را داش��تند؛چه از لحاظ بودجه و چه از لحاظ امکانات 

تيم ها شرايط خوبي داشتند و بهتر از هميشه. 
اما در اين دوره ش�اهد حاش�يه هايي مانند 
کاه�ش بودجه کش�تي و اعتراض ش�ديد 
قهرمانان اين رشته بوديم، آن هم رشته اي 
که بار اصلي مدال آوري در جاکارتا بر دوش 
آنهاست و گفته مي شود اين مسائل نشئت 
گرفته از اختالفات سياس�ي رياس�ت اين 

فدراسيون با کميته و وزارت است. 
در مورد بودج��ه کمبودي نبوده اس��ت. وزارت ورزش 
8تا10 ميليارد بودجه داده اس��ت. در خصوص کميته 
المپيک هم ما يک بودجه مشخص داشتيم. 23 ميليارد 
که بايد به 33 رشته اختصاص داده شود. با اين حساب 
ما که نمي توانستيم سهم بقيه رشته ها همچون ووشو، 
تکوان��دو، تيراندازي، وزنه برداري و بقيه رش��ته ها را به 
کش��تي اختصاص دهيم. اگر ما 5ميليارد به کش��تي 
مي داديم چيزي به رشته هاي ديگر مي رسيد؟ حاال شما 
بگوييد در کنار 12،10 ميلياردي که وزارت مي گويد به 
کش��تي داده و صد ميلياردي که فدراسيون مي گويد 
تأمين کرده اس��ت، يکي، دو ميليارد کمتر دادن يعني 
اينکه ما جفا مي کنيم به کشتي ؟ ما به عنوان کميته ملي 
المپيک نسبت به همه ورزش ها مسئوليت داريم. همه 
رشته هاي ما مدال آور هستند. با اين وجود اولويت بندي 
کرديم و 2ميليارد به کش��تي داديم که اين بيشترين 
بودجه اي بود که به يک فدراس��يون دادي��م. با همين 
محدوديت و بودجه محدود، بيشترين بودجه را به کشتي 
داديم. کميت��ه بايد به همه ورزش ها و رش��ته ها توجه 
داشته باشد. ما در پي حمايت براي کسب بهترين نتيجه 
هستيم و اميدواريم از جاکارتا با بهترين نتايج بازگرديم 

و باعث شادي و خوشحالي مردم باشيم. 
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بررسي وضعيت کاروان ايران در بازي هاي آسيايي 2018در گفت وگوي »جوان« با شاهرخ شهنازی دبيرکل کميته ملي المپيک

ارتقاي جايگاهمان در جاکارتا فقط به عملکرد خودمان نيست!
مشعل بازي هاي آسيايي جاکارتا 

سعيد احمديان
     نگاه

در حالي شنبه روشن مي شود 
که کاروان ايران نسبت به دوره 
قبل با ورزشکاران بيشتري پا به اين رقابت ها گذاشته است و اين 
افزايش کمي سبب شده تا انتظارها از کاروان کشورمان باالتر برود. 
با اين حال بايد گفت سطح انتظارات از ملي پوشان در جاکارتا بايد 
به اندازه حمايتي باش��د که از آنها شده اس��ت و نبايد انتظارات 
نامعقول و نابجايي از کاروان ايران داشت. هر چند در پتانسيل و 
ظرفيت باالي ورزش��کاران کشورمان در رش��ته هاي مختلف 
ترديدي وجود ندارد اما اين توان بالقوه هيچ گاه نتوانسته با توجه 
به سطح زيرساخت ها و تدارکي که براي آمادگي ملي پوشان در 
نظر گرفته مي شود، به صورت کامل به بالفعل تبديل شود و به 
همين خاطر نبايد انتظار داشت که در جاکارتا، پتانسيل واقعي 
ورزش ايران به نمايش گذاشته شود. به خصوص که در چند دهه 
گذشته همواره ورزش از نداشتن نقشه راه و آينده نگري رنج برده 
اس��ت.   در حالي در ساير کش��ورها يک برنامه چهار ساله براي 
المپيک يا بازي هاي آسيايي چيده مي شود که در ايران همواره در 
سال منتهي به اين رقابت هاس��ت که برنامه ريزي براي حضور 
قدرتمندانه اوج مي گيرد و به جاي برنامه ريزي بلندمدت شاهد 
برنامه هايي کوتاه مدت بوده ايم و در اکثر مواقع با يک فرصت سوزي 
سه ساله، تنها يک سال مانده به بازي هاي مهمي مانند آسيايي يا 
المپيک است که تکاپوها براي اين رقابت ها در بين متوليان ورزش 
شدت مي گيرد و برنامه اردوها و تدارکاتي قهرمانان جهت اعزام به 
اين مسابقات تنظيم مي شود. اين در شرايطي است که برخالف 
قهرمانان کشورمان، در ساير کشورها که رده هاي بااليي در جدول 
مدال ها چه در المپيک و چه آسيايي در اختيار دارند، براي يک 
ورزشکار چهار سال برنامه ريزي مي شود تا در بهترين شرايط در 
چنين رقابت هايي با حريفانش روبه رو شود.  با اين حال با توجه به 
روزمرگي حاکم بر سيستم مديريتي ورزش کشور، همه چيز به 
دقيقه نود و ماه هاي پاياني مانده به رقابت هاي بزرگ ورزش��ي 
موکول مي شود؛ اتفاقي که براي جاکارتا هم شاهد آن بوديم و در 
حالي کاروان ايران به اندونزي رفته اس��ت که تنها در يک سال 
گذشته و حتي در برخي رشته تنها شش ماه مانده به مسابقات 
بوده که ورزشکاران تمرينات و اردوهاي جدي شان را براي حضور 
در بازي هاي آسيايي آغاز کرده اند.  عالوه بر نداشتن زمان کافي، 
مش��کالتي مانند کمبود امکانات و بودجه  را هم بايد به ليست 
مصائب کاروان ايران در بازي هاي آسيايي اضافه کرد؛ مسائلي که 
سبب شده ورزشکار با توجه به سوء مديريت ها و اختالفاتي که 
بين برخي فدراسيون ها و متوليان ورزش وجود دارد، در همين 
مدت زمان کم هم در اختيار داشته، نتواند در فضايي مناسب براي 
مسابقات آماده شود. در چنين شرايطي در حالي از هفته آينده 
کار نمايندگان ايران در بازي هاي آس��يايي شروع مي شود که 
جايگاه ايران در روز پاياني اين رقابت ها را نبايد به پاي پتانسيل 
واقعي ورزش ايران نوش��ت، بلکه اين جاي��گاه در همان حد و 
اندازه اي است که مسئوالن از ورزشکار حمايت کرده  و امکانات 

در اختيار ملي پوشان گذاشته اند. 

بهاندازهحمايتها
توقعافتخارآفرينيداشتهباشيد

هجدهمين دوره بازي هاي 
شيوا نوروزي
      گزارش

آسيايي از روز شنبه هفته 
آينده رس��ماً در جاکارتا 
آغاز مي شود و بيش از 11 هزار ورزشکار از 45 کشور قاره 
کهن براي تصاحب خوش رنگ تري��ن مدال ها با يکديگر 
رقابت مي کنند. بازي هاي آسيايي 2018 تا 11 شهريورماه 
ادامه خواهد داش��ت و کاروان ورزش کشورمان نيز براي 
نش��ان دادن قدرت خود به مصاف رقباي آس��يايي خود 
مي روند. کاروان ايران در اين دوره با شعار »يک ايران يک 

صدا« در المپيک آسيايي حضور پيدا مي کند. 
   دفاع از اعتبار

بازي هاي آسيايي در واقع همان المپيک آسيايي است که 
کشورهاي مدعي در قاره کهن براي کسب بهترين جايگاه 
در جدول رده بندي با هم به رقابت مي پردازند. در ادوار اخير 
سه رتبه اول، دوم و سوم در قرق چين، کره جنوبي و ژاپن 
بوده و ساير کشورها براي ايستادن در رده هاي بعدي با هم 
جدال مي کنند. دوره گذشته بازي ها به ميزباني اينچئون 
کره جنوبي برگزار شد و کاروان ورزشي کشورمان با کسب 
21 مدال طال، 18 نق��ره و 18 برنز در مجموع با 57 مدال 
جايگاه پنجمي را از آن خود کرد. اين در حالي است که در 
سال 2010 و در بازي هاي گوانگژو رده چهارم قاره متعلق 
به کشورمان بود اما قزاق ها با يک پله صعود جايگاه ايران 
را تصاحب کردند. در ادوار گذشته بيشترين مدال تاريخ 
ورزش ايران در بازي هاي آس��يايي سال 2010 به دست 

آمد و ورزشکاران کشورمان 59 مدال رنگارنگ را بر گردن 
آويختند. اگرچه چين، کره و ژاپن کماکان س��ردمداران 
ورزش آسيا محسوب مي ش��وند و از هم اکنون براي کنار 
زدن يکديگر ت��الش مي کنند اما بايد اذعان داش��ت که 
کاروان ايران در جاکارتا کار س��ختي پيش رو دارد چراکه 
کش��ورهايي چون قزاقستان با س��رمايه گذاري گسترده 
پيشرفت قابل توجهي داشته اند و بدون شک در اين دوره 

نيز با دست پر پا به ميدان مي گذارند. 
   آمار و ارقام 

مسئوالن ارشد ورزش ايران شانس کسب مدال را مالک 
اصلي اعزام تيم ها و ملي پوش��ان به جاکارتا اعالم کردند. 
در اين دوره رسيدن به سکو و تصاحب خوش رنگ ترين 
مدال بيش از پيش مد نظر تصميم گيرندگان قرار گرفته 
و در نهايت با اعزام 378 ورزشکار به اين بازي ها موافقت 
شد. 280 ورزش��کار مرد و 98 ورزش��کار زن کشورمان 
در 44 رش��ته به جنگ رقبا مي روند و در بين رشته هاي 
انفرادي اعزامي به اندونزي رشته تيراندازي با 19 ورزشکار 
رکورددار بيشترين نفرات اعزامي است. البته در رشته هاي 
تيمي نيز تيم ملي کبدي زنان و مردان ايران با 24 بازيکن 

به اين رقابت ها مي رود. 

   بانوان در کانون توجهات
س��پردن مس��ئوليت پرچمداري به يک بانوي ورزشکار 
حاکي از اين است که مسئوالن اميد زيادي به درخشش 
98 ورزش��کار زن اعزامي ب��ه بازي هاي آس��يايي دارند. 

پس از مصدوميت کيميا عليزاده و منتفي ش��دن حضور 
او در جاکارت��ا الهه احمدي جايگزين او ش��د ت��ا در روز 
افتتاحيه پرچم سه رنگ کشورمان را به دست بگيرد. تعداد 
ورزش��کاران زن اعزامي به بازي هاي آسيايي در اين دوره 

رکورد سال هاي گذشته را شکسته و انتظار مي رود بانوان 
در جاکارتا نيز همچون گذشته رقباي آسيايي خود را کنار 

بزنند و از اعتبار ورزش کشورمان دفاع کنند. 
   شانس هاي مدال

 از بين تيم هايي که در اين دوره به ميدان مي روند شانس 
تيم هاي بسکتبال، ووشو، واليبال، کشتي، تکواندو، کاراته، 
وزنه برداري، تيران��دازي، شمش��يربازي و کبدي بيش از 
سايرين اس��ت. در حالي که در س��ال هاي 2002، 2006 
و 2010 تعداد مدال هاي کسب ش��ده توسط ورزشکاران 
ايراني افزايش داشته اس��ت اما در سال 2014 روند نزولي 
رسيدن به مدال موجب شد تا يک رده تنزل نصيب ورزش 
کشورمان شود. بازگشت به رده چهارم قاره کهن انتظاري 

است که اميدواريم در جاکارتا اين انتظار برآورده شود. 
   اميدهاي اصلي

با اينکه گاليه هاي ورزش��کاران مدال آور از بي توجهي ها 
و تبعيض هاي آش��کار همچنان ادامه دارد و حتي پيش 
از بازي هاي آس��يايي نيز تغيير اساسي در روند مديريتي 
مسئوالن ايجاد نش��د اما کش��تي، وزنه برداري، تکواندو، 
واليبال، بسکتبال، کاراته و ووشو کماکان جزو اميدهاي 
اصلي مدال آوري به شمار مي روند. کشتي گيران اعزامي 

پيش از سفر به اندونزي چوب اختالف وزارت و فدراسيون 
کشتي را خوردند اما باز هم آزادکاران و فرنگي کاران با تکيه 
بر توانايي ها و تعصب خود به تيم ملي روي تشک مي روند. 
از سوي ديگر وزنه برداران نيز براي کسب بهترين جايگاه 
به روي تخته مي روند تا اين بار ه��م به رغم تبعيض هاي 
ناراحت کننده پرچم کش��ورمان را به اهت��زاز دربياورند. 
تيم ملي تکواندو نيز با تمام قوا به  مصاف حريفان آسيايي 
مي روند. تکرار چهار مدال طالي دوره گذش��ته، فريبرز 
عسگري و شاگردانش را تحت فشار قرار داده است و تيم 

بانوان نيز بايد بدون کيميا روي شياپ چانگ برود. 
واليبال برخالف انتقادها با تيم اصلي و با هدف قهرماني 
اعزام مي شود، بسکتبالي ها هم براي قهرماني در جاکارتا 
آن هم در حضور تيم هايي چون چي��ن، فيليپين و ژاپن 
کار دش��واري در پيش دارند و کاراته و ووش��و هم طبق 
معمول با ترکيب کامل اميدوار به درخشش در المپيک 
آسيايي هستند.  پس گرفتن رده چهارم قاره هدفي است 
که کاروان ايران با شعار »يک ايران، يک صدا« به دنبال 
تحقق آن است ولي بايد با ديدي منطقي به آن نگريست. 
در چهار س��ال گذش��ته رقبا بر خالف ما براي حضور در 
بازي هاي 2018برنامه دقيقي داشتند و براي پياده کردن 
آن تالش هاي زيادي انجام ش��د. در صورتي که خبري از 
اي��ن برنامه ريزي ها در ورزش ما نيس��ت. به همين دليل 
بايد منتظر ديدن پيشرفت کشورهاي آسيايي رقيب در 

جاکارتا باشيم. 
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