رحماناحمدی /ورزشایراندرســال95فرازوفرودزیادیداشت،برخیرشتههادرآوردگاهالمپیک،جهانیوبینالمللیخوش
درخشــیدندوتوانســتندجایگاهخودراارتقادهندوبعضیورزشهانیزعملکردناموفقیداشــتندونتوانســتندازاعتبارخوددرعرصه
جهانیدفاعکنند.اینگزارشنگاهیاســتبهآنهاییکهســهمبیشتریازعدمموفقیتداشتند؛رشــتههاییچونتکواندو،بوکس،
جــودوودوومیدانی.تکواندویکیازورزشهایمهمومدالآورمادررقابتهایبینالمللیاســتولیامســالبهدلیلحاشــیههای
زیادنتوانســتانتظاراترابرآوردهکندگرچهاینرشــتهبا3شرکتکنندهدربخشمردانکههرکدامالقابیچونسونامیونابودگررا
یدکمیکشــیدند،درالمپیکریوحضورداشتنداماعملکردموفقیدراینبازیهانداشــتهوهرسهورزشکارمادرهمانابتدایبازیها
ازگردونهرقابتحذفشــدند،تنهاکیمیاعلیزادهپدیدهجوانتکواندوبانوانایرانتوانستباکســبمدالبرنز،جبرانمافاتکرده
وبــرایاولینبارورزشایــرانرادربخشبانواندرالمپیکصاحبمدالکنــد.تکواندواززمانورودبــهبازیهایالمپیک(المپیک
سیدنی)برایایرانجزومعدودرشتههایمدالآوروموفقبودهوایننخستیندورهایبودکهایراندربخشمردانمدالیکسبنکرد.
جودو ایران از جمله ورزشهایی بود که امســال دچار
حاشــیههایزیادیشدونتوانســتازقابلیتخودبه
جودو
نحومطلوباســتفادهکند.تغییرپیدرپیمدیریت،
مهمتریــنعاملیبــودکهاینرشــتهرادچارمشــکل
کردهبود.اینرشتهدر2سالگذشتهدرتورنمنتهایمختلفیبرایکسب
سهمیهالمپیکشرکتکردودرآخرینلحظهموفقبهکسبسهسهمیه
المپیکتوسطعلیرضاخجسته،سعیدمالییوجوادمحجوبشدکهدر
نهایتخجستهبهدلیلمســائلیازسفربهریوبازماند،مالییومحجوب
همبدونکسبحتییکامتیازفنیدرهماندیدارابتداییازدوررقابتها
کناررفتندتاثابتشودتیمبیثباتوپرحاشیههیچوقتنتیجهنمیگیرد.
ســعیدمالییپسازحذفازالمپیکتصمیمگرفــتازدنیایقهرمانی
خداحافظــیکند.محجــوبهم تنهابهگفتنهمیننکتهبســندهکردکه
«تمامتالشــمراکردم،شــرمنده!»تیمملیجودوامســالانسجامالزمرا
نداشــتووجودحاشیههایزیادباعثشداینرشتهدرالمپیکریویکی
ازبدتریننتایجتاریخ راکســبکند.مسعودحاجیآخوندزاده،سرمربی
سابقتیمملیجودودراینبارهبهخبرنگار«ایران»میگوید«:اینرشتهبه

لحاظمدیریتیفرازونشیبزیادیداشتوهمینمسأله،جودورابامشکل
مواجــهکردهبود.وقتیمدیریت مشــکلدارد،اینموضوعسلســلهواردر
بعدفنی،برگزاریاردوواعزامبهمسابقاتنیزتأثیرمیگذاشت.امیدوارم
بــا مدیریت و برنامهریزی درســتی کــه اکنون در فدراســیون جودو شــروع
شــده،اینرشتهبتواندموفقترازگذشتهپلکانترقیراطیکندامااینکار
مســتلزمزمان،مدیریتهزینهومدیریتانســانهاییاستکهبهنوعی
میخواهندبااهدافومنابعفدراســیونمخالفتکننداگراینروندادامه
داشتهباشد،جودومیتواندنتیجهبگیرد».
بوکــس یکــی از رشــتههایی بــود کــه امســال
مشــکالت زیادی داشت و نتوانســت توانمندی
بوکس
خــود را در عرصههــای المپیــک ،جهانــی و
آسیایی به منصه ظهور برساند .از سویی مشکل
تأمیــن بودجه ،این رشــته را دچــار چالش کرده
بود .بوکس فقط با یک ورزشــکار (احســان روزبهانی) در المپیک
ریــو شــرکت کرد کــه در عیــن نابــاوری در همــان بازی نخســت با

عکس  :کمیته ملی المپیک

زرشک طالیی برای فدراسیونهای ناکام
باخــت مقابــل حریــف هلنــدی ،از دور رقابتهــا حذف شــد ،در
حالی کــه او در المپیک لندن تا پای کســب مــدال هم پیش رفت
و نــاداوری مانــع این مهم شــد .یک کارشــناس بوکــس میگوید:
«گرفتــن ســهمیه یــک میلیون دالر و کســب مــدال المپیک ســه
میلیــون دالر هزینــه دارد ،آیــا ما این هزینــه را کردهایــم؟ دیگر با
شــانس نمیشــود در بوکس نتیجه گرفت چون سطح مسابقات
بــاال رفتــه ،قوانیــن تغییر کــرده و نفرات نیز ســیدبندی شــدهاند،
بازیکنهای قوی در گروه پخش میشــوند .این طور نیست که اگر
یک نفر خوششانســی بیاورد ،مدال میگیــرد .از لحاظ مالی اگر
مشکل بوکس حل نشود ،این رشته در همین مقطع درجا خواهد
زد .البتــه خود فدراســیون در این زمینه باید فعال باشــد تا بتواند
اسپانسر جذب کند».
دوومیدانــی ایــران نیــز امســال از نظــر مدالــی
شــرایط خوبــی نداشــت .دونــدگان اعزامــی به
دوومیدانی
المپیک هم هیچ کدام نتوانســتند نتایج درخور
توجهی کسب کنند .احسان حدادی تنها شانس
ایران در المپیک نتوانست مدالآوری خود را در
المپیــک تکــرار کند و حتی به فینال هم نرســید .لیــا رجبی هم در
پرتاب وزنــه ،در مرحله مقدماتی حذف شــد .فقط حســن تفتیان
موفق شــد برای نخســتین بار راهی نیمه نهایی دوی  ۱۰۰متر شــود
تا از این نظر نتیجه خوبی برای کاروان دوومیدانی ایران ثبت شــود
هرچنــد دیگر نفرات تیم ملی دوومیدانی در المپیک دور از انتظار
ظاهــر شــدند .از ســویی نبایــد فراموش کرد کــه مدالهــای زیادی
در دوومیدانــی توزیع میشــود و بــی نصیب ماندن ایران از کســب
حتی یک مدال در المپیک و مســابقات جهانی ،خود گویای میزان
ناکامی و عدم رشد و پیشرفت در این ورزش است.
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افول تکواندو ،آینه عبرت

تکوانــدو ســال  95را خیلــی خوب آغــاز کرد ولــی در نیمــه راه نتوانســت آن انتظاری که
جامعه تکواندو از این رشــته داشــت را برآورده کند ،دلیل آن هم این بود که نتوانســتیم
از تمام داشــتههایمان بخصوص در رقابتهای المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی
دنیاســت ،بــه نحو مطلوب اســتفاده کنیــم ،فقــط از یک عده خــاص اســتفاده کردیم.
درحالیکهبرایموفقیتنیازداریمکههمهدستبهدستهمبدهیمتاازاینامتحان
ســربلند بیرون بیاییم ولی امســال این گونه عمل نشــد ،این باعث شــد کــه در المپیک
ریــو بدترین نتیجه تاریــخ را بگیریم ،بعد از آن هــم در رقابتهای مختلف خوب ظاهر
نشــدیم .وقتی از پتانسیل نیروها خوب اســتفاده نکنیم ،در مسابقات مهم نمیتوانیم
چهــره خوبی از خود به نمایش بگذاریم به همین خاطر در جام جهانی نیز نتوانســتیم
نتیجه بگیریم .متأســفانه بعد از المپیک هم حرکات مثبتی در این زمینه انجام نشــد،
اگر روال به همین شــیوه پیش برود ،در مســابقات آتی نیز با مشکل مواجه خواهیم شد،
بایــد بپذیریم کــه جوانهای خوب و مســتعد زیادی در کشــور داریم فقــط برنامهریزی
مناســب باعث میشود که در کارمان موفق شــویم .همچنان هم خبری از برنامهریزی
درســت و اینکه از گذشــته عبرت بگیریم ،مشــاهده نمیشــود .اگر میخواهیم تکواندو
دوباره به روزهای اوج خود بازگشته و وضعیت آن بهتر شود ،باید از حاال تمام حاشیهها
را کنــار بگذاریم و برنامهریزی را شــروع کنیم ،با خرد جمعی و اعالم فراخوان همکاری
میتوانیم به جایگاه ســابق خود بازگردیم به شــرطی که بتوانیم بیــن خانواده تکواندو
اتحادایجادکنیم.

دو و میدانی؛ درو ،بدون کاشت؟

دوومیدانییکورزشرکوردیاســت،ورزشهایرکوردیقبلازاینکهدرمیدانوضعیتشمشــخصشوداولدرکاغذ
مشــخص میشود مثالًوقتی ما دونده ســرعت زیر 10ثانیه در کشور نداریم نباید منتظر کسب قهرمانی درجهان باشیم.
نخســتینمشــکلمادردوومیدانیبهلحاظســختافزاریاست.استادیومآزادیچندسالاســتکهپیستتارتاندارد
ولیچندوقتاستکهدوندگانماپایشانبهاینپیستنخوردهاست.نکتهدیگرکمبودوسایلمثلکفش،نیزهو...است
که اینها را هم به اندازه کافی نداریم ،اگر هم داریم توزیع آن نامناسب است .شهرستان قم همیشه پرندگان با نیزه خوبی
دارد(مثل محسن ربانی که مدال طالی آسیا را دارد) اما درآنجا وسایل پرش با نیزه نداریم ،برعکس ارومیه که هرگز یک
پرندهپرشبانیزهنداردبهترینوســایلرادارد.مربیدرســطحباالیجهاننداریموبهایندلیلاحســانحدادیبعداز
المپیکلندنکهمربیاشرفتتادو،سهماهماندهبهالمپیکریومربینداشت،چرا،برایاینکهمربیایکهدرسطح70
متر پرتاب مربیگری کند تعدادشان در دنیا خیلی کم است .مسابقاتمان هم در یک سطح بسیار پایین ،ابتدایی وبدون
انگیزهبرایشــرکتکنندهوتماشــاچیبرگزارمیشودازســوییچونپخشمستقیمنیستاسپانسرهمهزینهنمیکند
همه اینها باعث میشــود که دوومیدانی ناموفق باشــد 141.مدال در بازیهای آســیایی یا المپیک توزیع میشــود ،اما در
بازیهایآسیاییازاینتعدادمدالفقطدومدالگرفتیم(دربخشبانوانلیالرجبیودربخشآقایاناحسانحدادی)
یعنییکهفتادممدالبهمارســیدهاســت.اینآنچیزیاستکهمانکاشتیمولیمیخواهیمدروکنیم.بنابراینبرای
موفقیت در این راه ،اول باید فرهنگســازی کنیم دوومیدانی شــرایطش این نیست که بگوییم 50فدراسیون داریم یکی
هم دوومیدانی اســت ،این رشته در کنار رشــتههای دیگر نمیگنجد .از نظر نیروی انسانی باید سراغ آموزشگاهها برویم و
بعدمشکالتسختافزاریرارفعکنیم،البتهرسانههاهمبایددراینزمینهبهدوومیدانیکمککنند،مسابقاترابیشتر
پخش کنند تا اسپانسرها و حامیان مالی را بتوانیم جذب کنیم .بودجهای که وزارت ورزش برای فدراسیون دوومیدانی در
نظرمیگیردخیلیناچیزاست،درحالیکهاینرشته 24مادهبرایآقایانو23مادهبرایخانمهادارد.
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