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تکواندوی دهه فجر؛ اولین تورنمنت پیشرو
ایران را باید یکی از قدرتهای بالمنازع تکواندوی دنیا دانس�ت که تا حدودی توانس�ته رقابتهای
جام فجر را به صورت آبرومندانه برگزار کند.
بیس�ت و پنج دوره از رقابتهای تکواندوی دهه فجر را تاکنون پشتس�ر گذاش�تهایم و از آخرین
روزهای بهمن ماه ،خانه تکواندو در تهران به مدت دو روز میزبان کش�ورهای ارمنس�تان ،فرانس�ه،
بلژیک ،کرواس�ی ،اتریش ،افعانس�تان  Aو  ،Bروس�یه ،عراق  Aو  ،Bپاکستان و آذربایجان خواهد
بود .جام فجر  G1اس�ت و به نفر اول هر وزن  10امتیاز ،نفر دوم ش�ش امتیاز و نفرات س�وم 3/6
امتیاز در راه کسب سهمیه المپیک  2016تعلق خواهد گرفت.

یادداشت

چرا سطح مسابقات ورزشی گرامیداشت دهه فجر
در شأن این رویداد نیست؟

برگزاریجام فجر را متوقفکنیم

همان عادت همیشگی

ناگفته پیداس��ت که مسابقات ورزشی
گرامیداشت دهه فجر امسال نیز همان
مس��یری را طی خواهد کرد که در دو
دهه گذشته و سالهای قبل طی کرده،
چراکه باز هم برخی از فدراسیونها بنا
به عادت همیشگی بهمن ماه هر سال
که موس��م کوران رقابتهای ورزشی
رش��تههای مهم در لیگه��ای داخلی
و آس��یائی و جهانی اس��ت از تیمها و
ورزشکاران نهچندان پرقدرت و درجه
دو و سه برای آمدن به ایران و شرکت
در این رقابتها دعوت خواهند کرد.
به عبارت بهت��ر برقراربودن لیگهای
ورزشی اکثر کشورهای مطرح همسایه
در برخی رشتهها که ایران برگزارکننده
مسابقات دهه فجر در آن رشتههاست
در ای��ن موقع از س��ال مهمترین دلیل
کمرونق بودن مس��ابقات گرامیداشت
دهه فجر است .این در حالی است که
در داخل کش��ور خود ما نیز لیگهای

والیبال و فوتبال و بسکتبال در بزنگاه
هفتهه��ای حس��اس مس��ابقات خود
دس��ت و پا میزنن��د و فرصتی برای
کشاندن تیمهای داخلی این سه رشته
محبوب به میدان مس��ابقات دهه فجر
نیست و این روالی است که از دو دهه
قبل نیز برقرار بوده و ش��اید در آینده
نیز چنین باش��د .با این حال اما هستند
کشورهایی که به مناسبت رویدادهای
ملی خود تورنمنتها و مسابقاتی را با
برنامهریزی منسجم به صورت متمرکز
و با حض��ور تیمهای میهم��ان و البته
مطرح در رشتههای بهخصوص توپی
برگزار میکنند.

طعنه سینما به ورزش

از عمر جش��نواره فیلم فجر  33س��ال
میگذرد و آنقدرها که این فس��تیوال
سینمائی پرسر و صدا توانسته در طول
این سه دهه و اندی برای خود مشتری
و مخاط��ب ج��ذب کن��د مس��ابقات
ورزشی گرامیداش��ت دهه فجر حتی
نتوانس��ت به ان��دازه یک ه��زارم این
رویداد هنری خبرسازی کند و جذاب
باشد.
این شاید از شانس هنر هفتمی هاست
که جشنواره فیلم فجر در طول این 33
س��ال بدل به تورنمنتی هیجانانگیز و
حس��اس در مقطع دهه فجر شد تا از
ورای آن خود و عیارش��ان را بسنجند.
بهمن  61بود که جش��نواره فیلم فجر
ب��رای اولین دوره آغاز ب��ه کار کرد و
پرویز پرس��تویی اولین بازیگر مردی
ب��ود که جایزه بازیگر برت��ر مرد را از
جشنواره اول به خانه برد.
ورزش کش��ور اما س��ه س��ال بعد به
فکر راهاندازی مس��ابقات گرامیداشت
دهه فجر آن هم در س��طح بینالمللی
افتاد و در بهمن  64مس��ابقات فوتبال
گرامیداش��ت ای��ن ده��ه ب��ا حضور
تیمهای ملی لهس��تان ،غن��ا ،رومانی،
س��وریه و پاکس��تان و دو تی��م مل��ی
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تیم ملی  الف ایران در اولین دوره مسابقات فوتبال جام فجر در سال1364

مهدی س��لطانیراد| همی��ن یکی دو روز
پی��ش بود که مع��اون فرهنگی وزارت
ورزش در جمع روسای فدراسیونهای
برگزارکننده مسابقات گرامیداشت دهه
فجر از اهمیت این مس��ابقات گفت و
از روس��ای فدراس��یونهایی همچون
ووش��و ،تنی��س روی می��ز ،تکواندو،
بدمینتون ،اس��کواش ،کاراته ،کش��تی،
دوومیدانی و ...خواست که رقابتهایی
در ش��أن دهه فجر برگزار کنند .اتفاقی
که ش��اید وقتی به نام تیمهای خارجی
دعوت ش��ده به ای��ن رقابتها نگاهی
بیندازیم انتظاری س��خت و ناشدنی به
نظر برس��د .رقابتهایی که میتواند با
برنامهریزی بهتری از س��وی دس��تگاه
ورزش و با حضور حداقل  10رش��ته
و دعوت از تیمهای ملی یا باش��گاهی
پرق��درت خارج��ی بهخص��وص در
والیبال و فوتبال رنگ و بوی دیگری به
جشنهای دهه پیروزی انقالب بدهد.

مسابقات پینگ پنگ دهه فجر  که چند روز پیش بدون حضور تیم های صاحبنام برگزار شد

طعنهسینماییها
به ورزشیها

مسابقات جام فجر در رشتههای مختلف درمجموع
آن چیزی نبود که انتظارش میرفت .شاید فقط در
یکی ،دو س��ال اول برگزاری این پیکارها ،س��طح
مس��ابقات خوب ب��ود و قهرمانان برجس��تهای از
کش��ورهای مختلف در آن ش��رکت میکردند .اما
با گذشت زمان و مش��خص نبودن زمان برگزاری
ی هاشمیطبا
مصطف 
مس��ابقات برای دوره بعد و جداجدا برگزارش��دن
رئیس سابق
رشتههای ورزشی کشورهای شرکتکننده جام فجر
سازمان تربیت بدنی
را فراموش کردند.
اولین مش��کل به زمان برگزاری این پیکارها برمیگردد .تعطیالت ژانویه
در کش��ورهای اروپایی و س��ایر کش��ورهایی که میالد مس��یح را جشن
میگیرند باعث میش��ود تا کش��ورها میل باالیی به حضور در این مسابقات
نداش��ته باشند .از طرف دیگر ش��اید در این محدوده زمانی شاهد این باشیم
که تورنمنتهایی برگزارش��ود و این س��وال پیش بیاید که چرا جام فجر از
شرکتکنندگان خارجی مقتدر بینصیب است؟ باید گفت که تورنمنتهایی
از این دس��ت قطعا کیفیت باالیی دارند و جوای��ز دالری خوبی در آنها داده
میشود و درنهایت باعث میشوند قهرمانان تعطیالت ژانویه را فراموش کنند
و به تورنمنتهایی از این دست بروند.
تقویم برگزاری بازیها بس��یار مهم است و باید تالش شود در تقویم
ورزشی سایر کشورها نفوذ کنیم .بهعنوان مثال مسابقات مختلفی مانند
جهانی ،المپیک و قارهای برگزار میش��ود که تاریخ آن مشخص است ،اما در
کنار اینها تورنمنتهایی چون بازیهای کش��ورهای مدیترانهای ،حسن نیت،
کش��ورهای عربی ،خلیجفارس ،آفریقا و ...برگزار میشود و اگر ما بخواهیم
جام فجر خودمان را به آنان اضافه کنیم باید آنقدر قوی باشیم که کشورهای
مختلف جام فجر را به تقویم ورزشیشان اضافه کنند.
اما چرا رش��تههایی مانن��د بدمینتون ،کاراته و بعض��ی اوقات تکواندو
و پینگپنگ میتوانس��تند و هنوز هم میتوانن��د جام فجر را با کیفیت
خوبی برگزار کنند؟ به نظر من بحث قارهای در این موضوع بسیار تاثیرگذار
است .قهرمانان این رشتهها اکثرا در قاره آسیا هستند و به کشور ما نزدیکند.
آنها استقبال میکنند و جوایز دالری هم برایشان قابل مالحظه است .بهعنوان
مثال همواره قهرمانان خوبی از کشورهایی نظیر اندونزی ،تایلند ،کره و چین
برای بدمینتون به ایران میآمدند و سطح رقابتها بسیار باال بود.
نکته دیگر در این میان ارتباطات ورزشی فدراسیونهاست .آن دسته از
فدراس��یونهایی که در قسمت روابط بینالملل خود فعال هستند قطعا
میتوانند برای برگزاری جام فجر کشورها و قهرمانان صاحبنامتری به ایران
بیاورند .مکاتبات در طول س��ال و مراودات ورزش��ی با کشورهای مختلف
میتواند باعث شود تا کشورهای دیگر با میل و رغبت بیشتری برای حضور
در جام فجر به کشور ما بیایند.
و در پایان فکر میکنم که بهتر است کمکم با این مسابقات خداحافظی
کنیم و فدراس��یونهای مختلف که میبینند جام فجرش��ان کیفیت الزم
را ندارد محترمانه پایان جام فجر را اعالم کنند .اینکه جام فجر در رش��تهای
در تابس��تان برگزار شود و در رش��تهای دیگر بدون هیچ کشور و ورزشکار
خارجی در سطح پایینی برگزار شود به نوعی اهانت به دهه فجر و جام فجر
اس��ت .هیچ اجباری وجود ندارد که هر س��ال با هزینه فراوان مس��ابقاتی را
برگ��زار کنیم که عایدیای برای ورزشمان ندارد و عدهای ورزش��کار درجه
چندم تعدادی ازکشورهای خارجی بیایند و به جوانان خودمان باخت بدهند
و برون��د و این درحالی اس��ت که م��ا باید اکثر هزینههای این ورزش��کاران
درج��ه چندم را نیز بدهیم .پس هر چه زودت��ر با جام فجر خداحافظی کنیم
بهتراست.

فوتبال الف و ب ایران برگزار ش��د و
پای تماش��اگران زیادی را به استادیوم
آزادی و ش��یرودی کش��اند .جایی که
سنگ محک ملیپوش��ان فوتبال ایران
برای بازیهای آس��یایی  86سئول بود
و اولین بازی ملی احمدرضا عابدزاده
که س��نگربان  19س��اله تی��م ملی ب
ای��ران بود نی��ز مقابل رومان��ی انجام
شد .این مسابقات که به گواه بسیاری
ش��کیلترین و بابرنامهترین رقابت در
عرص��ه مس��ابقات گرامیداش��ت دهه
فجر بود گویا حس��ن ختام��ی بود بر
این واقعیت ک��ه میتوان رقابت هایی

در حد و س��طح روزهای فجر انقالب
برگ��زار ک��رد و این رویداد ورزش��ی
را در تقویم س��الیانه فدراسیونها نیز
گنجاند.

کیفیت نازل مسابقات

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در طول
س��الهای پس از انقالب بهخصوص
دو دهه اخیر مس��ابقات بسیاری با نام
رقابتهای گرامیداش��ت دهه فجر در
کش��ور و بهخصوص در شهرستانها
برگ��زار ش��د ام��ا کیفیت ن��ازل این
رقابته��ا بهوی��ژه در پایتخت آنقدر

محسوس بود که رسانهها رغبتی برای
پوش��ش حتی متوسط آن نیز نداشتند.
در این میان فدراس��یون دوومیدانی در
میان فدراسیونهای فعال در مسابقات
دهه فجر فعالترین بود و گوی سبقت
را در برگ��زاری منظم و س��الیان ه این
رویداد ورزشی با برپاکردن مسابقات
دوومیدانی در س��الن آفت��اب انقالب
تاکنون ربوده و حتی امسال نیز تیمور
غیاثی که س��مت دبیری فدراسیون را
برعهده دارد قول برگزاری مسابقات با
کیفیتتری نسبت به سالهای گذشته
را داده است.
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مجید احتشامزاده قهرمان سابق تنیس روی میز ایران:

گـــپ

فدراسیونها مقصراصلیافتکیفیرقابتهایدههفجرهستند
مرتضی میثاقی
m.misaghi@fdn.ir

تنیس روی می�ز را باید یکی از رش�تههایی
دانس�ت ک�ه مدتهاس�ت رقابتهای�ش در
قالب دهه فجر برگزار میش�ود و شاید بتوان
از مسابقات بینالمللی پینگپنگ دهه فجر
بهعنوان یک�ی از قدیمیترین و متداومترین
رقابته�ای بینالملل�ی دهه فجر ی�اد کرد.
رقابتهایی که از اواسط دهه شصت کار خود
را آغاز کرد و همین چند روز پیش بیس�ت و
چهارمین دوره خود را پش�ت س�ر گذاشت.
اما ایرادی که به مسابقات دهه فجر در رشته
تنیس روی میز هم وارد میشود همان مساله
افت سطح کیفی مسابقات به نسبت سالیان
دور است .رقابتهایی که زمانی پای بسیاری از
ستارههای نامدار و عنواندار جهان را به ایران
باز میکرد در حال حاضر با افت محسوس�ی
مواجه ش�ده و دیگر خب�ری از کیفیت باالی
برگزاری این مسابقات نیست .درباره چرایی
افت محس�وس رقابته�ای بینالمللی دهه
فجر ب�ا مجی�د احتش�امزاده پرافتخارترین
پینگپنگباز ایرانی این مسابقات که سابقه
حض�ور در المپی�ک را ه�م در کارنام�ه دارد
به گفتوگو نشس�تیم و دالی�ل عدم حضور
کش�ورهای نامدار در این مس�ابقات را از این
چهره قدیمی پینگپنگ جویا شدیم.
گفته میش�ود زمانی رقابته�ای تنیسروی
میز در دهه فجر از کیفی�ت باالیی برخوردار
بود و پای بسیاری از ستارههای این رشته به
ایران باز میشد...

یکی از چیزهایی که به مس��ابقات بینالمللی
اعتبار میبخش��د حضور تیمهای نامدار آن

رش��ته در این مسابقات اس��ت .من بهعنوان
کسی که پنج بار عنوان قهرمانی در رقابتهای
تنی��س روی میز دهه فجر را در کارنامه خود
دارم در اینباره باید بگویم کشور چین را باید
برند معتبر مسابقات پینگپنگ دانست و در
دهههای شصت و هفتاد یکی از کشورهایی
که همیش��ه پای ثاب��ت رقابتهای دهه فجر
بود همین کش��ور صاحب اعتبار چین بود و
حضور همین کشورهاس��ت که به مسابقات
اینچنینی اعتبار میبخش��د .یادم میآید در
رقابته��ای تنیس روی میز دهه فجر س��ال
 1366ک��ه در تبریز برگزار ش��د وانگ تائو
چینی که عن��وان قهرمانی جهان را هم یدک
میکشید در آن مسابقات حضور پیدا کرد یا
در یک دوره دیگر کوجی ماتسوشیتای ژاپنی
که او هم قهرمانی جهان را در کارنامه داشت،
در مسابقات حاضر شد.
چه کش�ورهای صاحبنام دیگ�ری را به یاد
دارید ک�ه در روزه�ای اوج ای�ن رقابتهای
بینالملل�ی در ای�ن مس�ابقات ش�رکت
میکردند؟

تعدادش��ان کم نبود .از کشورهایی مانند چک
و مجارس��تان گرفته تا ترکیه و هندوس��تان و
رومان��ی .رومانی در چند دوره با س��تارههای
جهانی خود مانند فلورا راهی جام فجر میشد.

از این کش�ورهای نامدار در حال حاضر اثری
در جام فجر مشاهده میشود؟

مشکل همینجاس��ت .اگر آلمان تیمی راهی
مسابقات دهه فجر میکند و مثال بایرنمونیخ
در این مسابقات حاضر میشود تیم حاضر در
مس��ابقات فقط نام آلمان را یدک میکشد و
هیچ چهره نامداری را در ترکیب خود ندارد.
ام��ا آن زم��ان هم نام تیمها ب��زرگ بود و هم
س��تارههای بزرگی در قالب این تیمها راهی

این مسابقات حضور پیدا کنند و ما هم دلمان
را خوش میکنیم که میهمانهای خارجی در
این رقابتها حضور پیدا میکنند.
چه دالی�ل دیگ�ری را دلیل عدم اس�تقبال
تیمهای خارجی میدانید؟

سطح مسابقات باال بود.

مسابقاتمیشدند.
از حض�ور این س�تارهها در
مسابقات استقبال میشد؟

کشور چین را باید برند معتبر
مسابقات پینگپنگ دانست و
در دهههای شصت و هفتاد یکی
از کشورهایی که همیشه پای
ثابت رقابتهای دهه فجر بود
همین کشور صاحب اعتبار چین
بود و حضور همین کشورهاست
که به مسابقات اینچنینی اعتبار
میبخشد

اس��تقبال مردم از مسابقات
ده��ه فجر در دهه ش��صت
فوقالع��اده بود و حتی یادم
میآید یک س��ال که اتفاقا
م��ن هم به فین��ال رقابتها
راه پیدا ک��رده بودم حضور
تماش��اگران در سالن هفتم
تیر به قدری بود که با تاخیر
توانس��تم وارد سالن شوم .باور کنید آن موقع
که یک دهم االن مطبوعات و رسانهای وجود
نداش��ت ،انعکاس رقابتها بسیار بیشتر بود.
چرا؟ چون س��تارههای نامداری میآمدند و

فک�ر میکنی�د دلی�ل ای�ن
اف�ت محس�وس مس�ابقات
بینالملل�ی ده�ه فج�ر چه
چیزی است؟

برای من جای تعجب است
ک��ه آن زم��ان به غی��ر یک
کاپ قهرمان��ی و لوح یادبود
هی��چ جایزه دیگ��ری وجود
نداش��ت و این همه استقبال
میشد اما اکنون که جوایزی
حتی تا س��قف  30هزار دالر ه��م برای این
مس��ابقات در نظر گرفته میشود باز هم هیچ
تیم نامداری برای حضور در جام فجر رغبت
نمیکند .من در این باره فدراسیونها را مقصر

اصلی میدانم .اگر قرار است کشوری دعوت
ش��ود باید از آنها خواست ورزشکاران دارای
رنکینگ را به مسابقات اعزام کنند و اگر قرار
است این همه هزینه شود الاقل پای چهرههای
نامدار به مسابقات باز شود اما متاسفانه صرفا
به خاطر برگزاری مس��ابقات یکس��ری تیم
را دع��وت میکنی��م و اصال ب��رای خودمان
ارزش قائل نیس��تیم ،اما زمانی برای خودمان
ارزش قائ��ل بودی��م و تیمهای نام��داری را
دعوت میکردیم.
ش�اید تبلیغات درستی در این زمینه صورت
نمیگیرد.

آن زمان کیفیت برگزاری مسابقات ،خودش
بهترین تبلیغ بود اما االن کش��ورهای آسیایی
مخصوصا از آسیای میانه میآیند که فقط در

مسالهای که وجود دارد و انصافا هم نمیشود
منکر آن ش��د بحث تقارن ده��ه فجر با اوج
رقابتها و لیگهای مختلف ورزش��ی است
و بسیاری از تیمها شاید به این خاطر شرکت
نمیکنن��د البته نکتهای که در این میان وجود
دارد اینکه اگ��ر بخواهیم مثال مانند برخی از
رشتهها ،مسابقات بینالمللی دهه فجر را در
اردیبهش��ت ماه برگزار کنی��م فکر کنم دیگر
خیلی موضوعی��ت و ارزش برگزاری ندارد،
پس باید در این میان رشتههایی انتخاب شوند
که تیمهای صاحبنامش در این برهه زمانی
خیلی درگیر مسابقات نباشند و اگر قرار باشد
مسابقات را در تاریخهای دیگری برگزار کنیم
یا در همان دهه فجر با حضور یکسری تیم
درجه چندم برگزار کنیم به نظرم اصال برگزار
نشود خیلی بهتر اس��ت .البته برای برگزاری
بهتر این رقابتها فدراسیونها باید از چندین
ماه قبل برای برگزاری این مسابقات به سایر
کش��ورها اطالعرس��انی کنند ت��ا حریفان با
آمادگی قبلی راهی مسابقات شوند.
کیفیت مس�ابقات تنیسروی می�ز جام فجر
امسال چگونه بود؟

قطعا نباید منکر شد که سطح رقابتها یکی
دو س��ال اس��ت که کمی باالتر رفته است اما
نمیت��وان ای��ن موض��وع را کتم��ان کرد که
هنوز س��طح حریفان و برگزاری مس��ابقات
قابلمقایس��ه با ای��ن رقابته��ا در دهههای
شصت و هفتاد نیست و تیمها و ورزشکاران
نامداری را نمیتوان در جام فجر دید.

