سال96یکیازچهرههایخبرسازبودی،البتهنه
ازنظرکسبموفقیتدرمیدانورزشیبلکهبهدلیل
عدمرویاروییبانمایندهرژیمصهیونیســتیکهاین
موضوعسروصدایزیادیبهپاکرد.چهنظریدراین
موردداری؟
ســال 96ازنظرورزشــیبــرایمنســالبدینبــودامادر
اینســالبهیکبارهیکاتفاقبدباعثشــدتاخبرســازشوم.
اتفاقاتمســابقاتامیدهایجهان باعثشــدتااینقضیه
ســروصدایزیادیبــهپاکند.مندرمســابقهباحریفروس
جلوبودموکامالًســرترازاوکشــتیگرفتمامــابهیکبارههمه
چیزتغییرکردوباعثشــدتااخباریمنتشرشودکهحقیقتاً
برای من ناراحت کننده بود و باعث شد تا نامم بر سر زبانها
بیفتد،البتهمنازاینموضوعخوشــحالنیســتمودوســت
داشــتم همانند ورزشــکاران دیگــر با تالش خودم شــناخته
شوموبارفتن رویسکوبهاینمهمدستیابمنهاینکهیک
اتفاق باعث شــود تا نامم در اخبار منتشر شود .بحث باخت
مصلحتیمنکامالًاتفاقیبودوخبرشبهسرعتنهتنهادر
کشورمانبلکهدردنیاپیچید.
درمــوردحــسوحالــتبگــو 3،2.روزاولاوج
ناامیدیاتبودوبهنظرمیرسیدکهبایکبنبست
مواجهشدیوکامالًتنهاهستی،چقدردراینفضای
تنهاییاذیتشدی؟
ازآناتفاقبخصوصدرروزهایاولبسیارناراحتبودم
اماپسازپشــتسرگذاشــتنروزهایابتدایــیآناتفاقبدرا
فراموشکردم.روزهایاولبرایمنحقیقتاًســختسپری
شــداماپسازبازگشــتبهایرانمربیان،خانوادهودوستانم
حامیانمــنبودندوکمککردندتاهرچهزودتــرایندوران
سخت و همراه با ناامیدی را پشت سر بگذارم .دوست ندارم
کشــتیگیریاورزشــکاردیگــریدرچنیــنجویقــراربگیردو
چنیــنروزهاییراپشــتســربگــذارد.یکورزشــکارتمرین
میکندوزحمتمیکشدتابهبهتریننحوممکندرمیادین
حضــوریابــدوپرچمکشــورراباالببــردامایکاتفــاقمانعاز
خودنماییورزشــکارمیشــود،اتفاقــیکهواقعــاًآزاردهنده
است.اینموضوعبرایهمهورزشکارانهماینگونهاستو
میآیندوزحمتمیکشندوایناتفاقبرایشانمیافتداما
هیچکسسراغشــانرانمیگیرد.بههرحــالاینموضوعرا
فراموشکردموبهآیندهچشمدوختهام.
درآنزمانبیشترازچهکسیروحیهگرفتی؟
اولازهمهخانوادهامبودندکهبهمنکمککردندوپس
ازآنهم دوســتانم؛ البتهبعد از دوســتانمهــممردمبهمن
کمکزیادیکردندوتوانستمایندورانراپشتسربگذارم.
بایــدازهمهمردمتشــکرکنمکــهدرآنزمانباعثدلگرمی
منشــدند.مردممنراقهرماندانستندواینموضوعبرای
منکامالًخوشایندبود.
اگــرایناتفاقدرالمپیــکبرایتبیفتدچطور؟
مجدداًمیتوانیآنرافراموشکنی؟
آن زمــانقضیــهمتفاوتتر میشــود و آن اتفــاق بدتری
اســتکــهقطعــاًجبرانشبســیارســختخواهــدبــود.این
مســابقاتیکهمندرآنشــرکتکردم،مســابقاتامیدهای
جهــانبود،مســابقاتبزرگســاالننبودکهنتیجــهومدالش
ارزشمندباشد،هدفمنکسبطالیجهانوالمپیکاست
کههمینمسائلانگیزهمنرابیشترمیکندتاآناتفاقاتتلخ
را فراموش کنم .امیــدوارم که دیگر با چنین قضیهای روبهرو

نشوموبهصورتطبیعیبتوانمدرمسیرزندگیورزشیبه
لهادستیابم.
باالترینمدا 
البتــهاینباراولنبودو4ســالپیشهمچنین
شــرایطیراتجربهکــردی،دوبــارهباایــنموضوع
روبهروشدی،اینموضوعچقدرباعثشدتاازنظر
روحیبهمبریزی؟
بله ،در مسابقات جوانان جهان این اتفاق افتاد و قبل از
فینالبهکشتیگیراسرائیلیخوردم،باراولبرایکسیمهم
نبودوهیچکسپیگیرنشدومتأسفانههیچ اعتناییبه این
موضوعنکردنــد،آنزمانهماینموضوعباعثناراحتی
من شــد اما هیچ اتفاقی نیفتاد و شــاید تا پیش از مسابقات
امیدهایجهانکسیازاینموضوعاطالعنداشت.
امااینبارتوجهاتبهتوجلبشــدواگراتفاق
باراولتکرارمیشــدوتوجهیبهتونمیشد،بعید
میدانمکهبهکشتیبازمیگشتی.
اینگونهنیست،درستاستکهسختاستامااگراین
بارهمبابیتوجهیروبهرومیشدممجدداًبازمیگشتمو
تمریناتمراادامهمیدادم.
حــذفازمســابقاتامیدهــایجهــانباعث
دلخــوریات شــد امــا پــس از آن اتفــاق توســط
ارگانهــایمختلــفازشــماقدردانیشــد،آیااین
قدردانیهاموجبشدتادلخوریاتازبینبرود؟
پــس از آن جریــان مراســمهایی برگــزار شــد و در ایــن
مراســمها از مــن عکــس میگرفتند و نشــان دادنــد که در
حالدلجوییازمنهستنداماحقیقتاًآنگونهکهعکسها
میگویند،نیســتواینحرکاتجنبهتبلیغاتیداشتهودر
حــدهمانعکسوفیلمبود.البتهدیگرایناتفاقبااینبه
اصطالح دلجوییها ،فراموش شده و بعید است که اتفاق
خاصــیبیفتدوبیاینــدازنظرمالیبهمنیــاامثالمنیکه
متضررمیشویم،کمکشود.ایندلجوییهابههمانچند
روزاولخالصهشــدالبتهنــهاتفاقیکهبرایمنافتادبلکه
متأسفانههرنوعاتفاقاتیکهدرکشورمانمیافتدبههمان
چندروزاولخالصهمیشــود.درکشورماتمامهیاهوهادر
همانروزهایاولاستوپسازآنفراموشمیشود.
درایــنبیندیداریهمبــارهبرمعظمانقالب
داشتی،ازایندیداربرایمابگو.
دیــداربارهبــریبرایمنکامالًارزشــمندبــودواینکه
توانســتم از نزدیــک رهبر معظم انقــاب را ببینــم یکی از
خاطراتخوبممحسوبمیشود.
درخصــوصاینماجرایــکدیدگاهیوجود
دارد و آن حفــظ آرمانهــای کشــورمان در عــدم
رویاروییبانمایندگانرژیمصهیونیســتیاســت
اماورزشماسرترازاســرائیلاستومامیتوانیم
درمیدانمسابقهجوابدندانشکنیبهاینرژیم
غاصــببدهیــم،درصــورتمواجهــهبــاحریف
اسرائیلیمیتوانستیاوراضربهکنی؟
این کشــتیگیر اســرائیلی ،کشــتیگیر قدرتمندی نبود
و من به راحتی میتوانســتم او را شکســت دهــم اما ما هم
تالشمانحفظآرمانهایکشــوراستواینموضوعهم
اهدافاصلیمابهشمارمیآید.
ازنظــرتــوچقــدرمیتوانداینموضــوعروزی
عملیشــودوماباشکســتحریفاناســرائیلیدر
میدانمسابقاتباعثغرورشویم؟

کشتیگیرانماهمیشهمقابلامریکاییهاخوبکشتیمیگیرندواگربرابررژیمصهیونیستیهمقراربگیریم،میتوانیمپیروزشویم

حمیدرضا جمشیدی :من هم دوست داشتم رهبر انقالب را از نزدیک ببینم
حامد جیرودی
خبرنگار

در کنــار علیرضا کریمی ملی پوش کشــتی آزاد ایــران که  6ماه
از ســوی اتحادیــه جهانــی کشــتی بــا محرومیت مواجه شــد،
حمیدرضــا جمشــیدی مربی تیم ملــی کشــتی آزاد امید هم
2سالازفعالیتهایبینالمللیدرکشتیمحرومشدهاست.
رسولخادمرئیس فدراسیونکشتی درمصاحبهایگفتهبود:
«تاکیدرهیأترئیسهاتحادیهجهانیخواهشکنمکشتیگیر
جــوان کشــورم را محــروم و مربــی زحمتکشــی که بــا دریافت
ماهانه یکصد هزار تومان حقوق ،عاشــقانه به تربیت جوانان
توگو با
کشــورم میپردازد ،جریمه نکنید؟» جمشیدی در گف 
خبرنگار «ایران» درباره این اظهارنظر خادم و اینکه آیا حقوق
شــما صد هــزار تومان اســت ،چنین پاســخی داد« :مبلغی در

همین حــدود .اصالً مگــر  200 ،150یــا  300هــزار تومان چقدر
اســت که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم .مــا به این امید در
مسابقات امیدهای جهان شــرکت کردیم که روی سکو برویم.
اگرموفقمیشدیمتا 40و 50سکههممیدادندواینموضوع
تصویبشدهبودامامتأسفانهقرعهمانبهرژیمصهیونیستی
خــورد و 10امتیــاز را از دســت دادیم ».جمشــیدی درباره اینکه
گفتهبودشایدمربیگریراکناربگذاردوآیاشغلدیگریداردیا
نــه ،عنــوان کــرد«:شــغل دیگری نــدارم.مــن کارمند شــرکت
شــهاب خودرو بودم که به خاطر حضور در اردوها اخراج شدم
و االن هــم نمیتوانــم مربیگــری کنم .بــرای همیــن درآمدی
هم ندارم و به همین علت شــاید مجبور شــوم مربیگری را هم
کنــار بگذارم .خیلــی از همدورهایهای ما رفتند و کار و کاســبی
راه انداختنــد و مــن هــم بایــد دنبال شــغل جدیدی باشــم».
جمشیدی که پای درد دلش باز شده بود ،درباره حمایتهایی
که از کریمی در این مدت شــد ،این واکنش را داشت« :حمایت

اینبحثبهمسئوالنورزشیوسیاسیکشورمانمربوط
میشــودواینکهبیایندوچارهایبیندیشــندچونقطعاًدر
آیندهمجدداًایناتفاقبرایکشتیگیرانوحتیورزشکاران
سایررشتههاهمخواهدافتادواگرفکرینشودقطعاًجرایم
ســختیدرانتظارورزشماخواهدبود.قبولدارماســرائیل
ظالم اســت و ظلــم میکنــد اما مســئوالن ورزش مــا نباید
براحتیزحماتمنرانادیدهبگیرند.تنهادلخوشــیهمه
مابهکسبمدالجهانیوپسازآنخوشحالکردنمردم
و گرفتن پاداش اســت ،ما کشــتیگیران تنها کارمان ورزش
اســتودرکنارورزشهیچشــغلومنبعدرآمدینداریمو
نمیتوانیمبهگونهایدیگرخودمانراتأمینکنیم.
 2بــار عــدم رویارویــی بــا نماینــدگان رژیــم
صهیونیســتی را تجربــه کــردی ،صحبتــی بــا
ورزشکاراندرخصوصاینموضو عداریتادچار
بحرانروحینشوند؟
دروهلهاولبایدبگویمکهمسئوالنکشوربایدفکریدر
خصوصرویاروییبانمایندگانرژیمصهیونیستیبکنند
ودرصورتیکهایناتفاقافتادورزشــکارانناامیدنشــوندو
مجدداًبیایندوکارشانرادنبالکنندودلسردنشوند.
درمــوردمحرومیتــتبــرایمــابگو6،مــاهاز
میادیــندورشــدی،ایندرحالیاســتکــهاخبار
غیررســمی از محرومیــت مادامالعمــر حکایت
میکــردامــاخوشــبختانهایناتفــاقنیفتــاد.این
میتوانستضربهسنگینیبهتوواردکند.
در ابتدا باید بگویم که پس از شــنیدن خبر محرومیتم
بســیار ناراحت شــدم ،چرا کــه در این بحث اصــاً مقصر
نبــودم .عــدم رویارویــی بــا ورزشــکاران اســرائیلی در
رشتههایدیگرهماتفاقافتادوفکرنمیکنمکهورزشکار
مقصر باشد .شنیده بودم که محرومیتم خیلی سنگینتر
بود ،اما رســول خادم و مســئوالن فدراسیون تالش کردند
که کمتر باشــد .خدا را شــکر میکنم که این اتفاق نیفتاد و
محرومیتم ســنگین نبود و میتوانم بــه میادین بازگردم.
از ســویی دیگــر بایــد بگویــم کــه خوشــحالم فدراســیون
کشــتی تعلیق نشــد ،این اتفــاق ناگواری برای کشــتی بود
و میتوانســت ضربه ســختی به کشــتیگیران وارد کند اما
خوشبختانهبادرایتخادمایناتفاقنیفتاد.
کالًدنبالحاشیههمنیستی؟
همیشهازمسائلحاشیهایفرارکردمالبتهدرسال96
با این اتفاق دچار حواشــی زیادی شدم اما همیشه تالش
کردم از این حاشــیهها فرار کنــم .امیدوارم کــه در آینده با
چنین حواشــیای روبهرو نشوم و بتوانم با خیال راحتتر
به کارم ادامه دهم.
آیندهکشــتیاتراچطورمیبینی؟رقیبتدر
تیمملیهمحسنیزدانینامداراست؟
بــه آینــده امیــدوارم و تمــام تالشــم را میکنــم تــا در
ســالهای پیــش رو در تمرینات بــا تمام وجــودم کار کنم
انشــااهلل که خدا هم کمکم کند تا بتوانــم بهترین نتایج را
بگیــرم .رقیبم یزدانی اســت اما کشــتیگیری کــه بخواهد
مــدال بگیرد و عضو تیم ملی شــود باید بدون هیچ حرف
و حدیثــی دوبنــده تیــم ملــی را مــال خــود کنــد .بــا وجود
محرومیت بــه تمریناتم در تیم ملی ادامــه میدهم .هر
چند مسابقات آســیایی و جام جهانی را از دست دادم اما
پس از 6ماه باقدرت به میادین باز خواهم گشت.
عکس :سایت فدراسیون کشتی

از کریمــی خوب بود و علیرضا حقش بود کــه پاداش بگیرد اما
بایــد به مربیان هم توجه شــود .من هم دوســت داشــتم رهبر
انقالب را از نزدیک ببینم و با ایشان حرف بزنم».
وی درباره واکنشهای افراد پس از اینکه او در آن مسابقه گفته
بود،علیرضاببازگفت«:مردمبهمامیگفتنداجازهمیدادید،
کشــتی بگیــرد اما خدا شــاهد اســت که مــا نمیخواســتیم آن
طور شــود .من خودم از همــه ناراحتتر بودم امــا آقای خادم
حرفهــای خوبی زده اســت .ما باید این طور نــگاه کنیم که اگر
خدای ناکرده روزی رژیم صهیونیســتی به کشور ما حمله کند،
مامیایستیمونگاهمیکنیم؟مسلماًنه.ماهمدفاعمیکنیم
و در برابر دشــمن قرار میگیریم .شــک نکنید که اســرائیلیها
از ما میترســند و شکســت میخورند .همان طور که میبینید
کشــتی گیــران مــا همیشــه مقابــل امریکاییهــا خوب کشــتی
میگیرنــد و ما اگــر برابر رژیم صهیونیســتی هم قــرار بگیریم،
میتوانیمپیروزشویم».
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