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درد دل ها و گالیه های سیامند رحمان ،قهرمان پاراوزنه برداری جهان در گفت و گو با «ایران»:

اگر جای وزیر بودم
اردوی بچهها را از نزدیک تماشا میکرد 
م
آذین آقاجانی
خبرنگار

«12سالاستکهدرتیمملیهستموبهعنوانیکورزشکارحرفهایحقوقوبیمهندارم؛آیاایندرست
است؟!برخیمسئوالنمیگویندیکورزشکارنبایدباهدفپولفعالیتکندوهدفاصلیاشباید
کشورشباشد».اینهابخشیازدرددلهایسیامندرحمان،قویترینپاراوزنهبردارجهاناستکهبه
تازگیدرمسابقاتجهانیقزاقستانبهعنوانقهرمانیدستیافتهودردسته+۱۰۷کیلوگرم،بامهاروزنه
 ۲۶۵کیلوگرمیبرایایرانافتخارآفرینشــدهاست.اوبرایسومینبارعنوانقهرمانیاینرقابتها
راازآنخودکرد.کســب 2مدالطالیبازیهایپارالمپیک 2012لندنو 2016ریوازدیگرافتخاراتاین
ورزشــکاربهشــمارمیآید.قویترینپاراوزنهبردارجهاندرحالحاضربهطورجدیپیگیرتمریناتش
برایحضوردررقابتهایالمپیک 2020اســتوامیدواراســتدراینمســابقاتهمبتوانددلمردم
راشــادکند.صحبتهایسیامندرحمانباخبرنگار«ایران»حاوینکاتقابلتأملیاست.نظراتاو
درخصوصاقداماتانجامشدهدرحوزهورزشبویژهورزشمعلوالنپیشرویشماست.
ëëورزش معلــوالن در کشــور مــا بــا چــه
چالشهاییمواجهاست؟
در ایران چــه در المپیک ،چه پارالمپیک
ورزشــکاران بســیار خوبــی داریــم .از طرفــی
همه این ورزشکاران از مسئوالن انتظار دارند
دغدغــه فکری آنها را برطــرف کنند .به طور
بدیهی مهمترین این دغدغهها به مســائل
اقتصادی بازمیگردد .بــه عنوان مثال ،نگاه
من نوعی این است که فکر
برخی از مردم به ِ
میکننــد از طریــق همیــن ورزش ماهی 100
میلیون تومان به جیبم میرود .در حالی که
اصالً اینطور نیســت .از طرفــی هزینه ورزش
حرفهای خصوصاً وزنهبرداری بسیار سنگین
اســت و یک ورزشکار حرفهای حداقل ماهی
 10میلیون تومان هزینه دارد .من خودم چند
وقت در بستر بیماری بودم و گلویم عفونت
کرده بود .در این مدت خیلی از ورزش عقب
افتادم .چرا که پس از آنکه بهبود یافتم باید
ثابت میکردم داروهایی که در زمان بیماری
مصــرف کــرده بــودم دوپینگــی نبــوده انــد.
همزمان با بستری بودنم پیگیر نامه نگاری با
وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) هم
بودم .شــاید بســیاری از مــردم فقط آن چند
ثانیه وزنه زدن من را میبینند .پشت صحنه
آن سختیهایی را که میکشیم و هر روز  20یا
 18تــن وزنــه زدن را نمیبینند .یا اینکه برای
خــود من پیش آمده که بــاالی  6-7ماه اردو
باشــم و خانوادهام را نبینم که این چیز کمی
نیست؛ بویژه برای کسی که متأهل هم باشد.

ëëآیــا در چنــد ســال اخیــر ایــن مشــکالت و
دغدغههابهبودپیداکردهاست؟
بهتر شــده اما نــه آنطور کــه راضی کننده
باشد .از مسئوالن انتظار میرود که مشکالت
ورزشــکاران را حــل کننــد و زمانی کــه جوایز
مســابقات را کــم میکنند ،به ایــن نکته هم
توجه داشــته باشــند که همه چیــز چندبرابر
گران شــده اســت .چیزی کــه در حال حاضر
بــرای همــه ورزشــکاران مهــم اســت اینکــه
کمتر از یکســال زمان تا المپیک باقی مانده
و یکسال برای ورزشکار حرفه ای خیلی زمان
کمی اســت و امیــدوارم بــه ورزشــکارانی که
ســهمیه میگیرنــد و افتخارآفرینی میکنند
بهتر رسیدگی کنند و هیچ ورزشکاری دغدغه
فکری نداشته باشد.
ëëچه انتظاراتی از دولت داشتهاید که تاکنون
برآوردهنشدهاست؟
بــه عنوان مثــال ما چندین بــار مصاحبه
کردهایــم و گفتهایم که صنــدوق حمایت از
ورزشــکاران را راهانــدازی کنیــد امــا بــه هیچ
نتیجــهای نرســید .ورزشــکاران از مســئوالن
انتظاراتــی دارنــد چرا که برای کشــور افتخار
کســب میکننــد و از همیــن رو تمامــی
مســئوالن ،حتی مســئوالن اســتانی هم باید
نــگاه ویــژه ای بــه آنــان داشــته باشــند .بــه
طور مثال اکثر مســئوالن ورزشــی اســتان ما
(آذربایجان غربی) به مسائل و دغدغههای
ورزشــکاران بی توجه هستند و برخی از آنها
حتــی از ورزش ســر درنمیآورنــد! امــا بــه

محــض اینکــه یک مــدال مــیآوری ،خود
را صاحــب تــو میداننــد و یکــی مربــیات
میشــود و دیگــری مســئول فنــی تــو! (بــا
خنده)
کشــورهای دیگــر خیلــی وقــت اســت
تبلیغــات خــود را بــرای المپیــک 2020
شــروع کــرده انــد .به عنــوان مثــال همین
کشور ژاپن که بنده را برای مصاحبه دعوت
کرد؛ این برای ســومین بار اســت که شــبکه
ملــی تلویزیــون ژاپــن ( )NHKمــرا دعوت
میکنــد و آنقــدر بــرای این کشــور المپیک
مهم اســت که تبلیغات خــود را از مدتها
قبل از مسابقات آغاز کردهاند .کشور ما نیز
باید این گونه باشــد ،نه اینکه دو ماه مانده
بــه المپیک بیــدار شــوند و یادشــان بیفتد
که به ورزشــکار باید برســند و به حســابش
پــول واریز کنند .اگر بخواهند افتخار کســب
کنند باید به معنای واقعی به ورزشــکاران
رسیدگی کنند.
ëëانتظار خود شما چیســت و این رسیدگی
کهمیگوییدبایدشاملچهچیزهاییباشد؟
به هرحال من  12ســال است که در تیم
ملی هستم .این در حالی است که به عنوان
یک ورزشــکار حرفه ای حقوق ندارم ،بیمه
ندارم .آیا به نظر شــما این درســت است؟!
واقعیتــش را بخواهم بگویم این اســت که
توقعات ما برآورده نشده است.
ëëپسحسابیدلتانپراست؟
چــه دلمان پر باشــد چه نباشــد ،فرقی
نمیکنــد .ما همــه تمرکــز و فکرمــان روی
تمریناتمــان اســت .باالخــره ســیامند
رحمان کــه همیشــه نمیتواند وزنــه بزند.
من هم یــک روزی بایــد خداحافظی کنم.
وزنم را به خاطر ورزش خیلی باال آوردهام.
ان شاءاهلل در مسابقات المپیک هم بتوانم
ســومین طــای المپیک را از آن ســرزمینم
کنم و سربلند بیرون بیایم.
همــه یــک روز رفتنــی هســتند و مــا هم
باید ایــن حقیقت را هرچنــد تلخ بپذیریم
کــه میرویــم و جایگاهمان را کســانی دیگر

خواهند گرفــت .پس باید حــال را غنیمت
شمرده و تا جایی که بتوانیم تالش کنیم.
ëëچهپیشنهادیدارید؟
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کســی کــه به
خاطــر ورزش ســر کار میآید و مســئولیتی
را بــه عهــده میگیــرد بایــد واقعاً ورزشــی
فکــر کنــد .برخــی مســئوالن وزارت ورزش
میگوینــد یــک ورزشــکار نبایــد بــا هــدف
پول فعالیــت کند و هدف اصلــیاش باید
کشــورش باشــد؛ من از چند کشور پیشنهاد
داشتم اما نرفتهام چرا که عشق و عالقهام
بــه مردم ایران و همشــهریانم این اجازه را
به من نمیدهد و برایم بســیار ارزشمندتر
است.
ëëکدام یــک از اقدامات رئیــس کمیته ملی
پارالمپیکتوجهشمارابیشتربهخودجلب
کردهاست؟
خاکــی بــودن خســروی وفــا ،اینکــه در
اتاقــش همــواره بــه روی همه ورزشــکاران
باز اســت یــا در اردوها حضــور پیدا میکند،
درددل ورزشــکاران را بــا صبــر و حوصلــه
گــوش میدهــد و مشــکالت آنــان را در
حیطه اختیــارات خود حل میکند بهترین
شــاخصهای اســت که یــک مدیــر میتواند
داشــته باشــد و رمــز موفقیت او محســوب
میشــود .خســروی وفا با همه ورزشــکاران
رفیــق اســت و ایــن صفــت خیلــی خــوب
اوســت .من خودم ورزشــم را به او مدیونم
و از همــان زمانــی کــه  16ســاله بــودم و بــه
تیــم ملــی آمــدم همیشــه بــه مــن کمــک
کــرده؛ طوری کــه در بســیاری از جاها که در
اســتان خودم مورد کم لطفــی قرار گرفتم،
کمبودهایــم را برطرف کــرده و اجازه نداده
هیــچ مشــکلی برایم پیــش بیایــد .از دیگر
اقدامــات مهــم وی برگــزاری مســابقات
اســتعدادیابی است که هرســاله در سراسر
کشور برگزار میشــود .این مسابقات باعث
میشود کســانی که برای نخســتین بار وارد
ورزش میشــوند بداننــد کــه چــه رشــتهای
برایشان مناسب تر است.

ëëاگر خود شما روزی وزیر ورزش یا رئیس کمیته ملی پارالمپیک باشید ،چه کارهایی را در اولویت قرار میدهید؟
رئیس کمیته ملی پارالمپیک ما (محمود خســروی وفا) بســیار خوب است و اصالً نمیتوانم نقدی به او وارد کنم.
امــا اگــر به جــای وزیر ورزش بودم ،میرفتــم اردوی بچهها را از نزدیک تماشــا میکردم و میدیدم که چه مشــکالتی
دارنــد .بــا توجــه به اینکه المپیک نزدیک اســت ،از آنها میپرســیدم چه کم و کســری دارند .چرا کــه زمانی که من به
عنوان وزیر ورزش انتخاب شــدهام باید به مشــکالت ورزشکاران برسم و کاری کنم که همه دنیا به ورزش ایران افتخار
کنند .ما همواره شــاهد آن بودهایم که بســیاری از ورزشــکاران خوبمان به خاطر مسائل جزئی از ورزش کنار رفته اند
و خداحافظی کرده اند؛ به خاطر امکانات خیلی کم بویژه در شهرســتانها ناامید شــدهاند .اگر وزیر ورزش بودم برای
انتخابها و انتصابهایم در استانها با دقت نظری بیشتری تصمیم میگرفتم.

فضلاهلل باقرزاده ،رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتوگو با «ایران»:

مهمترین موضوع برای شمشیربازی دیده شدن بود
سونیا احمدی
خبرنگار

گفت وگو

سومی تیم ملی جوانان در آسیا ،نایب قهرمانی
تیم بزرگســاالن و کســب مــدال برنز در اســلحه
ســابر در مســابقات جهانی و آســیایی در بخش
انفرادی و حضور در رنکینگ ششم دنیا از جمله
دســتاوردهای شمشــیربازی ایران از ابتدای سال
 98بــود کــه ســرآمد آن کســب نخســتین مدال
مسابقات جهانی توسط مجتبی عابدینی است.
ایــن مدال نشــان داد که شمشــیربازی ایــران در
حال پیشرفت است و تنها برای کسب موفقیت
در مســابقات پیــش رو نیــاز بــه حمایــت دارد.
المپیک 2020ازجملهمسابقاتمهمپیشروی
شمشیربازیاستوامیدمیرودباتوجهبهکسب
مقامچهارمیمجتبیعابدینیدرالمپیک2016
ریو شمشــیربازی ایران با حمایتهای مسئوالن
ورزش به مدال خوشرنگی دست یابد .بر همین
اســاس خبرنــگار «ایران» بــا فضلاهلل باقــرزاده
که سالهاست ریاســت فدراسیون شمشیربازی
را برعهــده دارد و حــاال یکی از رشــتههای موفق
ورزشــی در ســالهای اخیر محســوب میشــود،
گفت و گویی انجام داده است.
ëëآقــای باقــرزاده! در ابتــدا در خصــوص دالیــل
موفقیتهــایشمشــیربازیدرچنــدســالاخیر
صحبتکنیدواینکهدلیلپیشرفتاینرشتهچه
بودهاست؟
مهمترین موضوع برای شمشــیربازی دیده
شــدن بــود و هدف مــا این بــود تا بیــش از پیش
دیده شویم .برای رسیدن به این هدف فدراسیون
تالش کــرد که نتایــج خوبی در مســابقات برون
مرزی کســب کند که خوشــبختانه ایــن اتفاق در
ســالهای اخیر افتاد و مدال آوری شمشــیربازی
باعث شــد تا توجهات به این رشــته بیشتر شود.
طرح پیشــرفت شمشیربازی از ســال  2012کلید
خورد و ما یک ســهمیه مسابقات المپیک 2012
لنــدن را کســب کردیــم و توانســتیم در المپیک
حضــور یابیــم .پــس از آن در المپیــک  2016ریو
ســهمیه المپیک ما به عدد  2رسید و ما در ریو تا
مرز کســب مدال هم رفتیم .حقیقتاً در المپیک

ریــو مجتبــی عابدینی شــاهکار کــرد و بــه عنوان
چهارمــی المپیک دســت یافت .ایــن کار بزرگ
عابدینی باعث شد تا دولت محترم جوایزی که
بــرای مدال آوران برنز المپیــک را در نظر گرفته
بــود ،به عابدینی تقدیم کند و ایــن کار ارزنده ای
بــود کــه دولــت تدبیــر و امیــد انجــام داد و ایــن
موضوع باعث تشویق سایر شمشیربازان ما شد.
پس از المپیک ریو همین مسیر را ادامه دادیم و
نه تنها توانستیم سهمیه المپیک توکیو را کسب
کنیم بلکه حاال به دنبال کسب سهمیه تیمی در
المپیک  2020هســتیم ،مسابقاتی که در الجزایر
برگزار میشود و شانس این را داریم که در بخش
تیمی هم کسب ســهمیه کنیم .تالش ما بر این
اســت که  4سهمیه کسب کنیم و با تیم کامل در
المپیکتوکیوحضوریابیم.
ëëافتخارات ســالهای گذشــته چگونه به کسب
نخستین مدال تاریخ در مسابقات جهانی تبدیل
شد؟
مجتبــی عابدینــی نابغــهای اســت در
شمشــیربازی دنیا .او با فکــر بازی میکند و هیچ
شمشــیربازی مثــل او در دنیــا وجود نــدارد که با
هــوش باال بــازی کند .عابدینی نســبت به ســایر
شمشــیربازان دنیــا جثه کوچکــی دارد اما از نظر
فکــری از تمامی شمشــیربازان دنیــا بهتر عمل
میکند .او موفق شــد به نخستین مدال جهانی
دست پیدا کند و این افتخار بزرگی بود که باعث
شدتاتوجهاتبهشمشیربازیبیشترشود.عالوه
بر عابدینی ما داشــتههای خوب دیگری هم در
این رشــته داریــم که در صــورت ســرمایهگذاری
میتوانیــم به افتخارات بیشــتری دســت یابیم.
یکی از این افراد پیمان فخری است که افتخارات
اخیر توســط این مربی بســیار فکور و خوشنام به
دســت آمد .فخــری نام بزرگی در شمشــیربازی
دنیاســت و هــم اکنون ما بــا اتکا به ایــن عوامل
توانســتیم  90درصــد ســهمیه المپیــک توکیو را
کســب کنیــم .فخــری یکــی از بهتریــن مربیــان
دنیاســت و او هرکجای دنیــا مربیگری کند کمتر
از  10هزار دالر نمی گیرد چرا که ارزش این مربی
همین قیمت اســت .تیمهای ملی ژاپن ،کویت

 سالن شمشیربازی سال  1380از فدراسیون گرفتهشد و هم اکنون در اختیار فدراسیون کشتی است
انتظارمان این است که این سالن به فدراسیون
بازگرداندهشود
پیمانفخری،سرمربیتیمملیشمشیربازینامبزرگیدرشمشیربازیدنیادارد.اودرایرانبین 800تا
هزاردالردریافتمیکنددرحالیکهمیتواندباحضور
درکشورهایدیگر 10برابراینرقمرادریافتکند
و حتــی امریــکا بــه او پیشــنهاد دادند تــا هدایت
تیــم ملیشــان را برعهــده بگیــرد و در زمان این
پیشنهادها من در کنار فخری بودم اما او کشورش
را دوست دارد و به عشق کشورش این پیشنهادها
را قبول نکرد .فخری در ایران بین 800تا هزار دالر
دریافت میکند در حالی که میتواند با حضور در
کشورهای دیگر 10برابر این رقم را دریافت کند.
ëëالبتهگالیههاییهممطرحاستوعابدینیپس
از کســب مدال تاریخی برنز جهان از فدراســیون
گالیهکرد.
مــن معتقدم کــه گالیههای او کامالً درســت
اســت .او یــک هــزارم یــک فوتبالیســت در لیگ
درآمــد نــدارد در حالــی کــه مدالهــای المپیک

توسط همین بچهها کسب میشود .باید به این
بچههــا توجه شــود چرا کــه امثــال عابدینیها و
پاکدامنها متأهل هستند و باید از طریق ورزش
زندگی شان را بگذرانند .ورزشکار حرفه ای نیاز به
حمایتهای حرفه ای دارد و این حمایتها باید
توسط فدراسیون و سایر مسئوالن انجام گیرد.
ëëفدراسیون درخصوص حمایت از ورزشکاران
چهوظیفهایداردوتاکنونچگونهازشمشیربازان
حمایتکردهاست؟
فدراسیون به نوبه خودش هم مسئول است
امــا نکته این اســت کــه بودج ه ما محدود اســت
و در صــورت افزایــش بودجــه مــا میتوانیــم به
ورزشکارانمانبیشتررسیدگیکنیم.البتهدراین

بین خواســتههایی هم داریم که این خواســتهها
باید توسط مسئوالن ورزش عملی شود.
ëëمیتوانید درخصوص نیازها و خواستههایتان
صحبتکنید؟
یکــی از نیازهــای مــا ایــن اســت کــه ســالن
شمشــیربازی بــه فدراســیون شمشــیربازی
اختصاصیابد.سالنشمشیربازیدراستادیوم
آزادی قرار دارد و این یکی از زیباترین سالنهای
جهــان اســت که انشــاءهلل مجــدداً این ســالن
به مــا بازگردانده شــود .این ســالن با تجهیزات
زیرساختی که به صورت اختصاصی مربوط به
رشته شمشیربازی است تا سال  1380در اختیار
فدراسیون شمشیربازی بود و در این سال سالن
 5هزار نفری را از فدراسیون گرفتند و به خوابگاه
بانوان تبدیل شــد تا ســال  2012که این سالن را
به فدراسیون کشتی دادند که فدراسیون کشتی
هم اکنون این سالن را در اختیار دارد و این سالن
مجهز بــه مرکز تمرینات تیمهای ملی کشــتی
اختصاص یافته اســت .این ســالن به سوله ای
تبدیــل شــده که هــم اکنون توســط فدراســیون
کشــتی در حــال اســتفاده اســت .انتظارمــان از
مســئوالن ورزش این اســت که این ســالن را به
فدراسیونشمشیربازیبازگردانندکهدرصورت
اختصاص آن به فدراســیون ،کشورمان به مرکز
شمشــیربازی آســیا تبدیــل خواهد شــد .عالوه
بر این فدراســیون توانســت لیگ شمشیربازی
را بــا وجــود محدودیتهــای مالــی بــه صورت
منظم برگزار کند و در بحث اســتعدادیابی هم
موفــق بودیــم و اســتعدادهای بســیار خوبی را
کشف کردیم .در این مسیر حمایتهای خوبی
توســط وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک
صــورت گرفت و این قابل تقدیر اســت .همین
که صالحی امیــری در مصاحبه خــود میگوید
که شمشیربازی شانس کسب مدال در المپیک
 2020اســت ،ارزش زیــادی دارد و ایــن موضوع
نشانه توجه مسئوالن است .لیگ شمشیربازی
در حال برگزاری است اما دریافتی شمشیربازان
ما بســیار اندک اســت .انتظــار ما این اســت که
اسپانسرهاازماحمایتکنند.

ëëپــس شــرایط فدراســیون از نظر مالــی چندان
مناسبنیست؟
کمیته ملی المپیک  80درصد بودجه ســال
 98را به فدراســیون شمشیربازی پرداخت کرده
امــا در حــال حاضر با توجه به سرســام آور بودن
هزینههــا ،ارقامــی کــه بــه فدراســیونها تعلــق
میگیرد کم است .هزینه کردن در ورزش در واقع
سرمایه گذاری است چرا که ورزش عاملی است
برای ایجاد شــادابی و نشاط در جامعه .عالوه بر
ایــن بحث غرور ملــی هم مطرح اســت که یک
ورزشکار با کســب مدال باعث میشود تا پرچم
کشــور به اهتزاز درآید ،بنابراین هر چه در ورزش
هزینهکنیم،بهنفعماست.
ëëمسئوالن ورزش و دولت دوازدهم تا چه حد به
فدراسیونکمککرده؟
رشته شمشــیربازی یکی از رشتههای مطرح
المپیکاستودنیارویاینرشتهسرمایهگذاری
کــرده اســت .کرهایهــا ،چینیهــا ،ژاپنیهــا،
هنگکنگیها و تمام کشــورهای آســیایی در این
رشته سرمایهگذاری میکنند و ما نیاز به حمایت
بیشترازسویدولتمحترمهستیم.دولتتدبیر
وامیددراینوضعیتبداقتصادیحمایتهای
خوبیداشتهومحمدباقرنوبخت،معاونرئیس
جمهــوری بخوبی از این رشــته حمایــت کرده و
رئیــس جمهور محترم هم همیشــه با پیامهای
دلگرم کنندهشــان ،پشتیبان ورزشکاران هستند.
دولت با تمام محدودیتهایــی که با آن مواجه
است به حوزه ورزش به خوبی کمک میکند .ما
جزورشتههای مدال آورهستیمونیاز داریمبرای
گسترش این رشته در داخل کشور و کسب نتایج
درخشــان در دنیــا ،بیش از پیش مــورد حمایت
قراربگیرم.
ëëشرایطشمشیربازیبرایکسبسهمیهالمپیک
توکیوچگونهاست؟
با نتیجه ای که مجتبی عابدینی در مسابقات
قهرمانی آســیا و جهانی که کســب  2مدال برنز
در این مســابقات گرفت ،ما ســهمیه المپیک را
کســب کردهایم امــا ما به دنبال ســهمیه تیمی
هستیمتابهجاییکشمشیرباز 4شمشیربازبه

المپیک اعزام کنیم .از این 4شمشیرباز 3نفر در
انفرادی شرکت میکنند و ما اگر سهمیه تیمی را
کســب کنیم در المپیک  2020به مدال خواهیم
رســید چرا که در المپیک کالً  8تیم حضور دارد
و ما تیم ششم دنیا و اول آسیا هستیم و اختالف
امتیاز ما با چینیها که تیم دوم آسیا هستند 71
امتیــاز اســت ،به ایــن خاطر که ما در مســابقات
قهرمانی آسیا دوم آسیا شدیم و چینیها چهارم
آســیا شدند .در قهرمانی جهان که در بوداپست
مجارســتان برگزار شــد تیم ما ششــم دنیا شــد،
چینیهــا یازدهــم دنیــا شــدند .شمشــیربازی
مــا از آســیا جلوتر اســت و مــا باالتــر از تیمهای
قدرتمنــدی همچون فرانســه و امریکا هســتیم
و همچنیــن نتیجــهای در تاریــخ شمشــیربازی
نداشتیم .با حمایتهای دولت مطمئن باشید
کــه در المپیــک  2020حرفهــای زیــادی بــرای
گفتنخواهیمداشت.
ëëبه هــر حــال شمشــیربازانی همچــون مجتبی
عابدینیروزیازدنیایقهرمانیخارجخواهدشد
وبرایسالهایآیندهوجایگزینینفراتفعلیچه
برنام هایدارید؟
در اســلحه ســابر علی پاکدامن با  26ســال
یکــی از جوانــان آتیه دار شمشــیربازی اســت و
غیر از او شمشیربازی به نام رهبری داریم که او
هم بی نظیر است .فخری یکی از برنامههایش
پشتوانهســازی اســت و در حــال حاضــر هــم
شمشــیربازان باآتیــهای داریــم .مــا تاکنــون
کوچکترینمشکلیباورزشکارانماننداشتیم
و اینهــا به وطن خود عشــق میورزنــد و از جان
و دل بــرای پرچم کشورشــان مایــه میگذارند.
عابدینی شاید پیشنهادات زیادی درخصوص
تغییرتابعیتداشتهباشداماوطنشرادوست
دارد و بــه خاطــر ایــن دوســت داشــتن حاضــر
نیســت برای کشــور دیگــری بازی کنــد .وظیفه
مــا حمایــت از آنهاســت .وزارت ورزش هم در
حــال اســتعدادیابی اســت و این طــرح یکی از
طرحهایــی اســت کــه میتوانــد ورزشمــان را
متحــول کنــد و در آینده نــه چندان دور شــاهد
درخششورزشمانباشیم.

