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 حميد بھشتی 

 ٢٠١٢ اگست ١۴

  

  پيروزی تکروھا

 و شکست بازيکنان تيمی ايران در المپيک لندن
  

د ھميشه گزاره ايست از ضعف ايرانيان در دوازده مدال افتخار ايران در بازی ھای فردمحور المپيک لندن مانن

  .بازی ھای تيمی

در کشتی . در بازی ھای تيمی که به ابزار بيشتر و سازماندھی قوی نيازمند است ايران ھمچنان دچار ناتوانی است

 فرنگی، کشتی آزاد، وزنه برداری، تکواندو و پرتاب ديسک که برای ايران مدال آوردند، رشد قھرمان نه به وسائل

ورزشکار برای تمرين و باالبردن توانائی خويش . و باشگاه ھزينه دار بستگی دارد و نه به سامان و ھمکاری جمعی

 دائمی ۀنه به ھمکاری ديگران وابستگی چندانی دارد و نه نيازمند بدان است که باشگاھی مجھز با صرف ھزين

 به خود متکی باشد و پيشرفت دخويش می باياو برای تمرکز حواس خويش بر ورزش و برای رشد . برقرار باشد

آنگاه ديگر بستگی . مند باشده وی بايد به استعداد خويش پی برده و به کارش عالق. کارش مشروط به ديگران نيست

  .دارد به اين که آيا پشتکار کافی داشته و حريفان مناسبی برای تمرين و نيز مربی خوبی بيابد

 برای کاری که قصد انجامش را دارد به خدای خويش متوسل گشته و دکه می بايوی در تربيت خويش آموخته است 

  .به ھيچ احدی نيز نيازمند نيست. از او ياری طلبد، به خدايش توکل کند و ھمو برايش کافی است

مندی سامان يافته به ورزش الزم بوده و مقررات ه که در ورزش ھای تيمی سازماندھی مناسب وعالق در حالی

اينجا .  پيشرفت تيم ھای ورزشی استۀبر ورزش و محافظ برای تداوم تمرين و رشد تيمی از شرايط اوليمسلط 

ممکن است ورزشکاری با عالقه و استعداد خدادادی بتواند بدرخشد و . ديگر رشد يک ورزشکار تعيين کننده نيست

ينجا نيز امکانات وسيع کار تيمی،  جھانی جلوه گر شود، اما در اۀاز مرزھای کشوری نيز فراتر رفته در عرص

کارجمعی، ۀ ويژه چارچوب ھای سازمانی و مقررات اجتماعی و سنت ھای رشد يافته يعنی باشگاه ھا، مربيان و ب

  . رشد تيم ھاستۀشرايط اولي
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اگر ھم يک بار به طور . تيم ھای موفق از محاالت استبدون مقررات حفاظتی برای ورزش و ورزشکار وجود 

اتفاقی و با توانمندی مربی و مديری کارا و جوانانی با استعداد، تيمی بتواند بدرخشد، مانند شھابی می ماند که يک 

ارچوب زيرا تداوم کار مربی و مدير و رشد بازيکنان، نيازمند چ. بار درخشيده و ديگر اثری از آن باقی نخواھد ماند

. آنگاه است که عالقه به ورزش قادر خواھد بود با پشتکار و تمرين به ثمر رسد. ھای مقرراتی و حفاظتی است

که ترکيب مدير و مربی و بازيکنان مستعد و امکانات مادی نيز فراھم باشند، پيشرفت و  وگرنه در صورتی

  .  خاموش خواھد رفتۀبه عرصدرخشندگی تيم مزبور اگر از محاالت نباشد پس از درخششی کوتاه 

اما در ايران نه تنھا شرايط الزم برای رشد ورزش ھای تيمی در سراشيبی سقوط بوده و موجب از رشد ماندگی 

  :  نادانی و ندانم کاری سياستمداران استۀاست بلکه عوامل انگيزه ساز برای فعاالن ورزش ھای تکرو نيز بازيچ

 طال يعنی معادل شصت و ھفت ھزار و ۀ سک٩٠ران پاداش قھرمانان ايران  محمد عباسی، وزير ورزش ايۀبه گفت

 ملی المپيک ايران ۀ دالر يا يورو می باشد و به دستور رئيس کميت۵٠پانصد تومان خواھد بود که معادل کمتر از 

 ھای مردمی محمد علی آبادی برای مراسم تقدير از قھرمانان المپيک می بايد حتّا کميته ای برای جمع آوری کمک

  .تشکيل گردد

بدين صورت حتّا در ورزشکاران تکرو ايران نيز انگيزه سوزی می شود و نه تنھا چاره ای برای ورزش ھای تيمی 

 ورزشکاران با استعداد بستگی دارد ۀ رشد ورزش ھای غير تيمی نيز که عمدتاً به انگيزۀدر راه نيست، بلکه زمين

  .ن امور استوالؤی مسقربانی نادانی و ندانم کار

يک از اين ھا حتّا يک ورزشکار زن ايرانی نيز قادر به کسب مدال  ورزش، چه تک محور و چه تيمی، در ھيچ

 حجاب اجباری برای زنان ورزشکار از موانع ۀقواعد دست و پا گير و محدود کنند. نگشت که اين ھم بی علت نيست

 رسمی بر ورزش نيز حاکم است، موجب تکيدگی زنان اصلی رشد آنھا بوده، مردساالری شديدی که توسط مذھب

  .مند به ورزش در ايران می باشده عالق
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