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 در اين شماره   
   

با ايرج اديب زاده, خبرنگار با سابقه   یتلفن یدر همان نخستين تماسها
 یاز برنامه سازان راديو صدا یکشورمان که امروز مقيم پاريس و يک یورزش

ـ است، صحبتمان به وضعيت ورزش ايران کشيده  یفارسفرانسه ـ بخش 
و  رانبزرگ از وضع امروز ورزش اي یشد. اديب زاده دل پردرد و رنج خاطر

سال حکومت  25مخرب و نابخردانة  یوارد برآن بر اثر سياستها یها یويران
دارد که خودبخود هنگام صحبت به شنونده نيز منتقل ميگردد. او  یاسالم

اين جماعت نسبت به  یتفاوت یو ب یـ سياس یامعة روشنفکرهمچنين از ج
و  کرانروشنف پرسد؛ یمند است. او م بشدت گله یاين امر مهم اجتماع

 یو روشنگر یاند مبارزه، افشاگر که توانسته یبخصوص افراد و سازمانهائ
را عليه  یو فکر یفرهنگ یسياس  یاقتصاد یها همه جانبه در همة عرصه

ازمان داده و شعلة اين مبارزه را با همة کم و کاستيهايش س ینظام اسالم
روشن نگاه دارند, چگونه است که امر ورزش و سرنوشت آن در ايران 

از  یتوجهی آنها قرارداشته و نقش آن بعنوان يک لطفی و کم اينچنين مورد کم
جامعه نديد گرفته  یو مهمتر از همه سالمت و شاداب یارکان توسعه, پويائ

 !و زبانی آنها اينچنين کم رنگ است یست و بازتاب آن در آثار قلمشده ا
   
از روزنامه نگاران و  یطبعاً در پاسخ ايرج اديب زاده وهمچنين بسيار   

ديگر, ورزش دوستان و بويژه ورزشکاران ديروز, امروز و  یخبرنگاران ورزش
ح کرد و طر یا در توجيه اين کم توجه یداليل بسيار شود یايران م یفردا

کننده بنظر آيند. نظير  و قانع یاز آنها نيز ظاهراً منطق یممکن است برخ
نمودن آن و... اما بهر صورت با  یبودن ورزش و اجتناب از سياس یتخصص

ها را نميتوان تغيير داد. از جمله اين  کننده, واقعيت استدالل, هر قدر هم قانع
حاصله از چند دهه  یردهاواقعيت را که ما خواسته يا ناخواسته  دستاو

 یقهرمان یها , که الزاماً تنها به رقابتیدر سطح عموم یسياست ورزش
را که  امان یورزش مل یمحدود نبود, و همچنين نهال نوپا یو درون یبيرون

, نماد فرهنگ متمدنانه کشور و ملت, یاز پيشرفتگ یترديد بيانگر سطح یب
ديگر جهان بود  یدر ميان ملتهاو برانگيختن احترام  یمل یموجب سرافراز

گاه و برآيند ارادة معطوف به انهدام و  یتجل ی, يعنیرا در راه  انقالب اسالم
نسبت به  ینموديم. و امروز در بازنگر یتمدن, قربان یها همة نشانه ینابود

نهفته در آن هنوز آنچنان در  یآن عمل, از قدرت تخريب و ميل به ويرانگر
 .ايم ها برنيامده همة ابعاد و آثار فاجعه و خسارت یبشگفتيم که از ارزيا

 
که به سياست  یايرج اديب زاده حق دارد! پرداختن به ورزش از زوايائ   

از زاوية اشاعة  ؛یاز نظر تأثير آن بر وضعيت اجتماع یشود؛ يعن مربوط می
 یفرهنگ اهميت دادن به سالمت خود و به سالمت فرد, مصونيت از بسيار

 یا برنامهو اصول  یض و انحرافات اجتماعی و.... و تعيين خطوط اصلاز امرا
که در  یآنان که در قدرتند و چه ديگران یدر برخورد به ورزش را چه برا

جامعه آماده  یکسب قدرت و مديريت سياس یمختلف خود را برا یموقعيتها
ما نيز  از ی, اجتناب ناپذير است. تجربة دو نظام حکومتی را که بسيارکنند یم

ايم, صحت امر فوق را نشان  هر دو آنها بوده یشاهد و طرف سياستها
ما شاهد  یميدهد. در حاليکه در چهار چوب حکومت پادشاهان پهلو

نخست در  یدر جهت  گسترش ورزش بوديم. يعن یرسم یسياستها
در دوران  یو توسعة اجتماع یروشن و در جهت نوساز یچهارچوب سياستها

 رشورزش نوين ايران آن هم نه تنها از  طريق پذي یايه گذاررضاشاه ناظر پ

, یو نرم ها و مقررات استاندارد بين الملل یجديد ورزش یها و انتقال رشته
کردن ورزش درجامعه از طريق قانون ورزش  یبلکه بيشتر از زاوية همگان
ورزش بانوان بوده و بعد در دورة محمدرضاشاه  یمدارس و ايجاد و آزادساز

 یخصوص یها و ادامة همين سياست, جذب و جلب سرمايه یالوه بر پيگيرع
 یو در دسترس بخشها یآن در جهت افزايش امکانات ورزش یو بکارگير

, اما جهت کنيم یاز جامعه قرار دادن اين امکانات را مشاهده م یوسيعتر
امر  یدر ابتدا بينيم؛ یم یرا در چهارچوب نظام اسالم یعکس چنين روند

عرصه و  اينبدست آمده در  یة روحية تخريب کلية ارزشها و دستاوردهاسلط
کردن ورزش در عمل در جهت محدود ساختن آن به  یبعد به نام اسالم

ويژه از رونق انداختن ورزش بانوان, در اصل حديث و روايت شکست جامعه 
در انقالب  یاست که با گزينش چنين نظام یو طبقه سياس یروشنفکر

 قشخود را ـ همچنين در درک اهميت ن یفکر یبضاعت یعمالً ب 57 یاسالم
 .سياست در ورزش ـ به نمايش گذارد

 
از اين نظرات و نقدها محق و او را مايل به  یچون اديب زاده را در بسيار   

در سطح وسيعتر به وضعيت ورزش ايران در اين  یطرح  بحث و ارائة نگاه
و  یديم که امکانات تالش را در اختيار وچند دهة گذشته يافتيم, پيشنهاد کر

و  یمال امکاناتقرار دهيم. با توجه به محدوديت شديد  اشيهمکاران ورزش
طرح متمرکز مسئلة  یبرا یدر شرايط خارج کشور و يافتن بلندگوئ یفن

به اين موضوع مهم، فکر  یورزش و جلب توجه محافل مختلف ايران
از  یا و حل مشکل و نوع جديددر کارم یخود بدعت« تالش»دادن  قرض
اديب زاده در  یرسيد. لذا با استقبال و اعالم آمادگ یبه نظر م یهمکار

 یدکتر صدرالدين اله یاز سو یپذيرش مسئوليت و اعالم حمايت و همکار
نويس کهنه کار و بنيان گذار و سردبير  یورزش ،یاستاد روزنامه نگار

را تماماً در اختيار « تالش»امل  گرفتيم, يک شمارة ک , تصميمیورزش کيهان
و  ئوليتهمة امکانات نشريه اعم از مس یدهيم. يعن و همکارانش قرار یو

 یيک شمارة آن و همه نيرو و کادر فن یگرفته تا بودجه مال یعنوان سردبير
را موقتاً تحت اختيار ايرج اديب زاده و در خدمت انتشار يک شمارة « تالش»

, همة کار از تعيين و گزينش یدون هرگونه دخالتقرارداده و خود ب یورزش
به او واگذار کرده و  امضمون موضوعات گرفته تا گزينش افراد و مقاالت ر

دادن چنين  یباشيم. برا امان یگر نتيجة کار همکاران ورزش  خود نظاره
مناسب تر از فرارسيدن  یوقت هم بسيار مناسب بود, چه زمان یا شماره
 !اين بازيها در آتن یدر آستانة برگزارالمپيک و  یبازيها
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حاضر در   و درحال  شده  التحصيل  فارغ  کارگردانی  در رشته  درپاريس  سينمايی  عالی  ، در مدرسه از ديپلم  و پس  خوانده  درس  تهران  رازی  و مدرسه  در فرانسهآرش اديب زاده 
نگار   روزنامه  عنوان  حاضر به  و در حال  داشته  همکاری و ورزشی  سينمايی  دارد، با چند نشريه  نگاری  روزنامة  به  که  ای و عالقه  عشق  دليل  به کند. می  فعاليت  رشته  اين

 دارد.  نيز همکاری  R.F.I  فرانسه  المللی  با راديو بين  ورزشی
  کرده  اشاره  نوين  های المپيک  گذشته  دوره 27 مهم  های ها و نقطه شگفتی  ها و نيز به بازی  و پيدايش  نباستا  دوران  به  المپيک  همراه  سفری  وی,  تاريخ  نام  ، به آتن  در مقاله

 .  است
 

 زاده  اديب  آرش                 
  

  آتن  به  از آتن  المپيك  مشعل  سفر جادويي
  تاريخ  نام  ، به آتن

 
 
 
 
 

 7  ،سراسر جهان  به  المپيك  نهضت ة سال  و صدوهشت  سفر جادويي  كيلومتر، كارنامههزار 189  ، طي مرحله 27بار دور دنيا . 
 

 زد.  رؤيا را بر هم  اين  اسالمي انقالب  باشد، اما وقوع  سفر طوالني  اين  از مراحل  يكي  توانست نيز مي  ايران  ، پايتخت تهران 
 

  که  . جايی اهد دوختخو  آتن  به  چشم  جهان  تمامی 2004  اوت  ماه 13روز 
و   ، دوستی ، صلح ، با شعار: همياری نوين  المپيک  های بازی  و هشتمين  بيست

 . ، بازخواهد گشت يونان خود،  مادری  سرزمين  ، به مسالمت
  های از المپيک  هايی ها نشانه بازی  اين  بسيار باشکوه  گشايش  در مراسم

 29ها تا روز  آيد. بازی می در  نمايش  ها به المپيک  مدرن  و نيز دوران  باستان
  نشان  که  آن  حلقه 5با   المپيک  پرچم  پايانی  دارند و در مراسم  ادامه  اوت

  ميزبان  پکن شهردار  ، به است  قاره 5در   بشری  گوناگون  نژادهای  دهندة
و   ادويیسفر ج  ، يک بنابراين  خواهد شد.  داده  تحويل 2008  سال  های بازی

  ژول  پرماجرای از سفر  هزارکيلومتر دور دنيا، که 189  مسافت  انگيز به شگفت
 کند. پيدا می  ، ادامه آورتر است  روز نيز شگفتی 80در   ورن

هاروارد، با   دانشجوی«  کانلی  جيمز برندان»بود.   در يونان  مرحله  نخستين
  طالی  مدال  شد، نخستين  و موفق رساند  آتن  خود را به  روزه و نيم 16  سفری

 کند. خود ثبت  نام  را به  نوين  المپيک
.  بار ميزبانی 14اند با  برده  لذت  ها بيشتر از بقيه ، اروپايی سفر جادويی  در اين
  برگزيده  ورزشکاران  دو بار ميعادگاه  هر يک  و پاريس  لندن  ميان  در اين
  ميزبانی  آوردن  دست  به  دو شهربرای هر  که  است  بودند. جالب  جهان
 دارند.  رقابت  هم با 2012  المپيک  های بازی

  بار ميزبان 2  بار، آسيا دوبار و اقيانوسيه 5  و مرکزی  شمالی  آمريکای
و آفريقا   جنوبی  آمريکای اند. بوده  زمين  کره  ورزش  جشنواره  ترين بزرگ

 ببرند.  هايشان قاره  را به  المپيک  های اند شعله نشده  موفق  تاکنون
  از اين  يکی  ميزبانی  نيز خود را برای  ايران  پايتخت  تهران  ميان  در اين
  سال  انقالب  بود، اما رويدادهای  کرده  خود را آماده ، المپيک  ، بازيهای مراحل
وجود   اندر اير  اسالمی  رژيم  که  . تا زمانی ريخت  رؤيا را بر هم  اين 1979

 نخواهد شد.  رؤيا هرگز عملی  دارد، اين
  حضور چين  ويژه  ، به1974  آسيايی  های بازی  شايسته  از ميزبانی  ، پس تهران
و   اسرائيلی  ورزشکاران  انزوا، رويارويی  سال 60از   پس بار  نخستين  برای

  های بازی  یميزبان  خود را برای ها، بازی  بار در اين  آخرين  برای  اعراب
 داد.  نشان  آماده  المپيک
 1978  مونرآل  المپيک  های بازی  خود را به  تاريخ  ورزشی  گروه  ترين بزرگ

  روزنامه  به  آن  و بروشور و عرضه  کتاب  ها با چاپ بازی  فرستاد و در جريان

ود را خ  و آرزوی  کشورها عالقه  المپيک  ملی  های کميته  و نمايندگان  نگاران
  انقالبی  رويدادهای . اما ابراز داشت  در تهران  المپيک  های بازی  برپايی  برای

  و سومين  بيست  از ميزبانی  تهران  از آنکه  پس آرزو را برباد داد.  ويرانگر اين
تنها نامزد   عنوان  به  آنجلس ، لوس کنار رفت  ترتيب  اين  ها به بازی  دوره

 شد.  و سوم  بيست  المپيک  ، ميعادگاه ميزبان
  المپيک  های بازی  برپايی  سال  صدمين  در جريان  ، که آمارگيری  بر اساس

، تنها  المپيک  المللی بين  عضو کميته 200  به  نزديک  شد، ازميان  ، انجام نوين
  نيز رسيده  سوددهی  به  ها را که بازی  ميزبانی  و امکان  کشور توانايی 31

 ارند.، د است
 المپيک  ميزبانی  را برای  الزم  انسانی  و نيروی  مالی  هفتاد کشور توانايی

  بنيادگرا يا ديکتاتوری  های حکومت  داشتن  دليل  کشور به 30از   بيش ندارند. 
  اين  ، از جمله و عربستان  اسالمی  . جمهوری نخواهند داشت را  ميزبانی  شانس

 کشورها هستند.
و   برپا شد. حاال بيشت  در آتن 1896  در سال  نوين  دوران  های یباز  نخستين
  های گردد. بازی باز می  مادری  سرزمين  بار ديگر به  آن  دوره  هشتمين
  هدف  يک  در آن  همه  که  ديدارهايی  ,است  جوانان  جهانی  ، قرارگاه المپيک

،  زمين  در روی  است  گاهیها، تنها ميعاد بازی  و شور.  اين  شوق  دارند، ويک
 آورد. را گرد می  المپيک  ملی  کميته 200از   بيش  برگزيده  و زنان  مردان  که

و   دارد. نشانه بر می  را از ميان  ، سياسی ، مذهبی فرهنگی  ها، تفاوت بازی
  و يگانگی  ، برابری دوستی  محل  که  آنست  ، دهکده المپيک برتر  قدرت  سمبل
  جنگ 2حضور خود،   قرن  از يک  ، در بيش المپيک  .  جشن هاست  انسان
سر   و فساد را پشت  دوپينگ  جنجال و  مونيخ  ها و تراژدی ، تحريم جهانی
 . است  مانده  زنده  و همچنان  گذاشته

 
  موفقيت  هاي نقطه

،  وارد شده  بر آن  که  هايی با وجود ضربه  که  المپيک  های بازی  موفقيت
  ارتباط  چيزهايی  چه  دهد، به می  خود، ادامه  و تالش  پرحرکت  راه  به  مچنانه

 دارد؟
  اين  به  ، که آنست  موفقيت  های ها از نقطه بازی  ، تابستانی زمستانی  سيستم
بار،   يک  هر چهارسال  برپايی  کند. همچنين می  را جذب خود  طرفداران  ترتيب
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  هر رشته  ورزشکاران  بهترين  شودکه می  باعث شهر  در يک  فقط  هم  آن
  رؤيای  انجاميدن  واقعيت  ها، به در بازی  شرکت کنند.  شرکت  در آن  ورزشی

  آيد و هرگز فراموش نمی  دست  به  آسان  که  . افتخاری هر ورزشکاريست
 شود. نمی

 
  : دوپينگ خطر بزرگ

با   گذرد. مبارزه می  ورزش  های ارزشاز   ، از دفاع المپيک  های بازی  اما آينده
 . و خشونت  خواری ، رشوه کنند: دوپينگ را تهديد می  ورزش  که  خطرهايی

  نيروافزای  از داروهای  استفاده -  ها، دوپينگ المپيک  بر سر راه  خطر اصلی
ضد   جهانی  آژانس  وجود آوردن  با به  المللی بين  کميته . است -  ممنوعه
. در  است  برداشته  مشکل  اين  کردن  کن  ريشه  برای  بزرگی  ، قدم دوپينگ

ضد   المللی بين  آژانس  ، کُد ويژه ورزش  جهانی  های فدراسيون  حاضر همه  حال
،  از حضور در المپيک  پيش  هر رشته  اند، و ورزشکاران را امضا کرده  دوپينگ

  المللی  بين  يرند. کميتهگ ، قرار می ضد دوپينگ  مختلف  های آزمايش در
  ويژه  ، به جهان  ورزش  به  کمک  ها، وظيفه بازی  از برگزاری  ، گذشته المپيک

  ، فرهنگ ورزش  دارد. گسترش  عهده  ها را به آن  فقير و ورزشکاران  کشورهای
  همه ، و از زيست  از محيط  ، دفاع دوستانه  انسان  ، مسايل و تربيت  و تعليم

دار   پول  کشورهای  فاصله  کردن  ، کم در ورزش  زنان  حضور روزافزون تر مهم
  المللی بين  ديگر کميته  های ، از هدف ورزشی  های برنامه  و فقير درچهارچوب

خواهد کرد.   رؤياها را با خود، همراه  المپيسم  هميشگی  . مشعل است  المپيک
 . هميشه

 
 ها المپيك  پيشينه

  روزه  ها يک بازی  نخستين  دهد که می  ، نشان باستان  ایه المپيک  سابقه
  کشيد. نخستين  روز طول  روز و پنج  ها تا سه رقابت  سپس شدند، می  انجام
بعد از ميالد  394  اند. در سال برپا شده  از تولد مسيح  پيش 776ها در  بازی

  تئودور اول  نام  به ! خشک  و کله  ، بسيار مذهبی امپراتور رومی  ، يک مسيح
کرد. اما   را ممنوع  سازگار نيستند! آن  دينی  ها با قوانين بازی  فکر کرد که

  های بازی  افتاد. در نخستين  راه  به  المپ  ها بار ديگر در پای بازی  سرانجام
بار و   يک  بود، هر چهار سال  يونانی  های بهترين  انتخاب  هدف  باستان

پيدا کرد   ها اهميت يونانی  آنقدر برای  ها سپس ، بازی ابستانبا آغاز ت  همزمان
 شد.  ها همراه المپيک  ها با آغاز جشنواره يونانی  آغاز تقويم  که

  يا هيچ  شدند. هيچکس می  ها خاموش ها، جنگ بازی  برگزاری  در زمان
و   تمرين  های زمين  ويژه  . به را نداشت  المپيک  سرزمين به  حمله  حق  سرزمينی
  از دو زلزله  ، پس المپی آمد. می  حساب  به  مقدس  مکان  اصل  ورزشگاه

 1929  در سال  که  شد، تا اين  سپرده  فراموشی  به  مهيب  سيل  ويرانگر و يک
  بيرون  را از زير خاک  مقدس  های خرابه  ، اين و آلمانی  فرانسوی  باستانشناسان

  و متخصص  دوست  انسان  زاده  اشراف«  ر کوبرتني  دو پی  بارون» کشيدند.
  خود را کرد. در رابطه  معروف  سخنرانی 1882نوامبر  25، روز  و تربيت  تعليم

،  ها. کوبرتن بازی  اين  بازسازی و  مدرن  ها در جهان بازی  با از سرگيری
  انزوا در دوم و  در تنهايی  خود وی  کرد، ولی  زنده  را دوباره  المپيک  های بازی

  در سال  نوين  دوران  های بازی  اولين شد.  در ژنو خاموش 1937سپتامبر
 افتاد.  راه  به  در آتن  پيش  سال  صدوهشت - 1896

 
   آمريكايي  موفقيت/  1896  آتن -المپاد   نخستين

خود را   ، آغاز دوران پاريس  سوربن  در دانشگاه  المپيک  المللی  بين  کميته
  المپيک  های بازی  ، تا نخستين داشت  فرصت  دو سال  کميته . اين گرفت  شنج

  مخالف  يونان  بودند. سياستمداران  فراوان  برپا کند. مشکالت را  نوين  دوران
، 1895  بود. در آغاز سال  همراه  اما با کوبرتن  يونان  ها بودند. شاه بازی  برپايی

واحد  -  هزار دراخم 13  دو ماه  کرد. ظرف  مالی  کمک  ، درخواست کوبرتن

  يک  آدورف  نام  به  اسکندريه  اهل  زاده اشراف  آمد. يک گرد -  يونان  پول
 کرد.  کمک  اصلی  ورزشگاه  بازسازی  دالر برای  ميليون

  مرمر ساخته  از سنگ  ها در آنجا بود، تمامی بازی  گشايش  که  اصلی  ورزشگاه
در   آمريکايی  ورزشکاران . هزار تماشاگر داشت 60  ايشبود وگنج  شده
  ها رقابت آن ها با داشتند. تنها انگليسی  زيادی  های موفقيت  مختلف  های رشته

  تماشاگر موفقيت  ها، که برگزار شد. خود يونانی  ها مردانه کردند. بازی می
  ما اسپيريدوننبودند، ا  خوشحال  ها بودند، چندان و انگليسی ها آمريکايی

فرو   و پايکوبی  در جشن  سراسر يونان  شد که  باعث  يونانی  چوپان  لوييس
، او  وی  در سر راه  از صدهزار يونانی  شد، بيش  را برنده  ماراتون  رود. او دوی

 يونان  ملت  از طرف  مدرن  دوران  ماراتون  نخستين  کردند. برنده می  را تشويق
 . قرار گرفت  مورد بحث  عصر باستان  نقهرما  همانند يک 

 
  حضور زنان  نخستين/  1900  پاريس  المپياد دوم

ها  ، آغاز بازی بيشتر جهانيان  و توجه  موفقيت  برای  المپيک  المللی  بين  کميته
ها، در  بازی  متأسفانه بود.  کرده  ، يکی پاريس  جهانی  نمايشگاه  را با گشايش

ها،  خارجی  ، فقط قرار گرفت  پاريس  جهانی  نمايشگاه  شکوهبا  های جشن  سايه
  يک  برپايی  ، قول المپيک  برگزارکنندگان کردند.  توجه  پاريس  المپيک  به

بودند،   را داده  مقرتاريخی  در يک  المپيک  دهکده  ، و برپايی بزرگ  ورزشگاه
 ير کوبرتن پی  توسط  المپيک  های بازی  که  ، زمانی1900  ژوئيه 14اما روز 

  زحمت  به  هم  ميهمان  بود، ورزشکاران  نشده  ساخته  شد، ورزشگاهی  افتتاح 
  پاريس  های ، بازی همه  با اين پيدا کنند.  و خواب  اسکان  برای  توانستند جايی

ورزشکار   بار زنان  نخستين  ، برای شده  ها، ثبت المپيک  نظر در تاريخ  از يک
 کردند.  رقابت  مرداندر کنار 

 
 ! نژادپرست  سفيدهاي/  904آمريكا،  لويي  سن  المپياد سوم

. اما در  آمريکا رفت  و به  گذشت  اطلس  بار از اقيانوس  نخستين  ها برای بازی
 تکرار شد.  بدتری  شکل  به  پاريس  پيش  چهارسال  اشتباهات  هم  لويی سن

  يک  های در جاذبه  کشيد. غرق  طول  و نيم  ماه 4  ورزشی  های رقابت
  سفر زياد بود. ملل  لوييزيانا. خرج  بار در ايالت  اين ديگر  جهانی  نمايشگاه

امروز برگزار   که  ورزشی  رشته 89آمريکا بروند. از   نتوانستند به  اروپايی
  نماراتو  دونده  تنها يک  فرانسه شد.  انجام  رقابت  رشته 42شود، تنها در  می

  چشمگيری  ها موفقيت بازی  همه  با اين شيکاگو بود.  ساکن  او هم  که  داشت
بسيار بود.   در آن  نوآوری . نيز داشت  و شور تماشاگران  ، و شوق از نظر ورزشی

  نقره طال و  های مدال  و سوم  دوم  و نفرات  اول  قهرمانان  بار به  نخستين  برای
 داشتند. را بر می  اوليه  های آزاد قدم  کشتی و  شد. بوکس  و برنز داده
  شرکت  ، نخستين جنوبی  آفريقای  ، از قبايل ماراتون  سياهپوست  دو دونده
 2  کردن  ها اضافه بازی  ننگ  ها بودند، اما لکه آفريقا در بازی  قاره  کنندگان

  که  هدف  نآمريکا بود، با اي  نژادپرست  سفيدپوستان  ها از سوی بازی  روز به
  گفته  کنند، تا به  رقابت  ها با هم و سياهپوست  پوست  سرخ  دو روز فقط  در آن

شود.   تر آزمايش پست  ، نژادهای ورزشی  و قدرت  و جنگندگی  ظرفيت  آنان
:  ، و گفت نرفت  لويی  سن  به  مسئله  خاطر همين  به  ير دوکوبرتن پی
جا غير از آمريکا   دانند. هيچ می  را شدنی چيز  همه خود  ها برای آمريکايی»

 «.کنند را برپا  ننگين  های رقابت  کرد چنين نمی  جرئت
 

  تاريخ  هاي بازي  ترين مرطوب/   چهارم  المپيك 1908 ـ  لندن
المپياد   های شد بازی  کرد، سبب  فوران 1906  در آوريل  که« وزوو«  آتشفشان

  المپيک  ملی  کميته شد.  منتقل  لندن  برپا شود، به  بود، در رُم قرار  که  چهارم
 برای  هزارنفری 67  ورزشگاه  کار شد. يک  به  زود دست  بريتانيا، خيلی

استخر شنا برپا کرد.   و نيز يک  فوتبال  ، زمين ، دو و ميدانی سواری  دوچرخه 
  . مشکالت تگرف  شکل  ترتيب  اين  به  تاريخ  المپيک  های بازی  ترين مرطوب
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  تند، محدود نشد. کاروان  های باران  بارش و  بودن  مرطوب  به  المپياد فقط  اين
در   شد که  ، متوجه رژه  برای  اصلی  ورزشگاه  ورود به  آمريکا هنگام  ورزشی
  همين  . به نشده  برافراشته  کشورشان  ، پرچم اشتباه  ، به گشايش  مراسم

  آمريکا، هنگام  و پرچمدار تيم  ديسک  پرتاب  قهرمان»  شريدان  مارتين» دليل
را   کشورش  ، پرچم داران  ديگر پرچم  ، مثل هفتم ادوارد  عبور از برابر شاه

از   قسمتی  که  روسيه  زير پرچم  رفتن  با رژه  ها هم فنالندی نياورد.  پايين
  طناب  های ا مسابقهه کردند. آمريکايی  مخالفت بود،  کرده  را اشغال  کشورشان

  های با کفش  انگليسی  های ازتيم  شد يکی  معلوم  کردند وقتی  را تحريم  کشی
زير   بود که  المپيادی  آخرين  اين ليز نخورند.  که  ها شده دار، وارد رقابت  ميخ

 برگزار شد.  نظر کشور ميزبان
 

  زجر و سختي  هاي بازي/  1912  پنجم  ، المپيك استكهلم
  بود. يک  زدنی  سوئد، بسيار مثال  پايتخت  در استکهلم  المپياد پنجم  رپايیب

  سرسبز. برای  باال. در منطقه  سطح  دو و ميدانی  با پيست  بسيارمدرن  استاديوم
  به  رسانی  اطالع  بلندگو برای  و سيستم  الکترونی  گيری بار زمان  نخستين

ها با  سوئدی  مخالفت ، منفی  بود. نقطه  زبانانمي  از ابتکارات  ، همه تماشاگران
 از آن  المپيک  المللی بين  ها بود. کميته در بازی  بوکس  های رقابت  برگزاری

و از   و... را در اختيار خود گرفت  و داوری  المپيک  های رشته  ريزی ، برنامه پس 
 . ساخت  خارج  اختيار ميزبانان

  ها اضافه بازی  به  زنان  و شنای  مدرن  گانه هفت  رشته«  کوبرتن»اصرار   به
«  زجر و سختی»بازيها   ، اين ميمانهصو   دوستانه  و هوای  با وجود حال شد.
  به -  تريل  تايم -  ساعت  عقربه  برخالف  سواری  دوچرخه  . رشته گرفت  نام

  ا. فيناله المپيک  در تاريخ  ترين طوالنی شد،  کيلومتر انجام 320  مسافت
  مدال  هم  کشيد. سرانجام طول  ساعت 9تا   سنگين  نيم  در وزن  فرنگی  کشتی
 گرفتند. نقره  نشد! هر دو مدال  گيرها داده از دو کشتی  هيچيک  طال به

کرد،   را فتح  گانه  هفت  آمريکايی  پوست  سرخ  قهرمان Torp  تورپ  بيم
  را هم  شد، رکورد جهان  نيز برنده را  ، دهگانه هفته يک از در کمتر  سپس

بود. روز   فنالندی«  مانن  هی  کن«  رکورد از آن  ترين اما جالب . شکست
هزار  5هزار متر شد دو روز بعد رکورد  ده  دوی  برنده -  جوالی -  ژوئيه  هشتم

  جای  به  مردان  هزار متر تيم 3 در دوی  . روز بعد رکورد جديدی متر را شکست
کيلومتر را  12  مسافت به  صحرانوردی  دو روز بعد دوی  و سرانجام  شتگذا

 . قهرمانان  برد. قهرمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   جهاني  از جنگ  خورده  زخم  هاي بازي/  1920  ، آنتورپ المپياد هفتم
  جنگ  های برپا شود. اما شعله  در برلين 1916  در سال  قرار بود المپياد ششم

  بودند. اما جنبش  شده  جنگ  نفر قربانی  ميليون  ده نداد.  اجازه  اول  جهانی
 28، 1912  استکهلم  در بازيهای بود.  مانده  زنده  ، ولی خورده زخم  المپيک

  کشور، شرکت22  ، تنها ورزشکاران بلژيک  کشور حاضر بودند در آنتورپ
 ، بود. کوبرتن  در جنگهنوز   نشدند. روسيه  دعوت  و اتريش  داشتند. آلمان

 نشد.  باشد، که  و صلح  ها، المپياد دوستی بازی  اين  خواست می
با   المپيک  پرچم  گشايش  ، در مراسم آلبرت  ، در حضور شاه1920  اوت 14روز 

  بازيها برافراشته  مدت  در تمامی  پرچم  اهتزاز درآمد. اين  به  رنگ 5  دايره 5
 ياد کردند.  سوگند المپيک  بلژيکی شمشيرباز  ر سهبا  نخستين  ماند. برای

طال. فنالند   مدال 15ها بودند با  ، آمريکايی آنتروپ  بازيهای  بزرگ  برنده
را   موجوديتش  ها دوباره بازی  بود، در اين  ناپديد شده  با جنگ  که  کوچک

 طال شد. مدال 15  کرد. همانند آمريکا صاحب  اعالم
 

و   ظهور ناسيوناليسم/  1924  پاريس ، المپياد هشتم
 ها! ضدخارجي

بود.   بازگشته  فرانسه  پايتخت  بعد بار ديگر به  سال 24،  المپيک  بزرگ  جشن
 -ها  بازی  در پايان  کرد که  ، اعالم شده  تمام  کرد، کارش تصورمی  که  کوبرتن
کند   شهر را پاک  ندر اي 1900  سال  های بسيار بدبازی  خاطره  اميد که  با اين

  بار سنگ  اين  شد. پاريس  پير برآورده  بارون  آرزوهای کشد. خود را کنار می -
  هزار شرکت 3از   کشورحاضر بودند. با بيش 44  . ورزشکاران گذاشت  تمام

بار در   نخستين  برای -شدند   داده  جای  المپيک  در دهکده  همه  ، که کننده
  ها ساخته بازی  اين  برای  که Colomb«  کلمب«  ریهزار نف 60  ورزشگاه

  های بار، بازی  نخستين  ، برای پر از تماشاگر بود. متأسفانه  هميشه بود،  شده
،  بودن  خارجی ضد  و حتی -  ناسيوناليسم -  گرايی ملی  روی ، با زياده المپيک

توانستند  نمی  که  فرانسوی  تماشاگران ، راگبی  های رقابت  آشنا شد. در فينال
با   در پايان کنند،  ، تحمل فرانسه  کشورشان  آمريکا را برابر تيم  برتری

  تکه  کشور را تکه  اين  آمريکا، پرچم  با ورزشکاران  و درگيری  ناسزاگويی
 نشد.  ها دعوت بازی  اين  به  آلمان  باز هم  کوبرتن  کردند. باوجود تالش

 
  بدرود با كوبرتن/  1928  آمستردام  المپياد نهم

  و نتايج 1929  در سال  استريت  وال  سياه  شد تصور کرد، روزهای چطور می
،  فجيع  کرد آينده  بينی  شد پيش ؟ چطور می اقتصاد جهانی  روی  آن  وخيم
  در آخرين  که  ، با وجود اين را در آلمان هيتلر  آدولف  سوسياليست  ملی  حزب
 بود.  نياورده  درصد رأی  6/2ز ا  بيش  گيری رأی

ناگوار   رويدادهای  هنوز دور از اين - 1928  المپياد، سال  نهمين  های بازی 
  نشده  وارد جنگ  هيچگاه  شد که برپا می  ، در کشوری دغدغه  ، بدون جهانی

ها  بازی  به  ,آلمان  بازگشت برقرار بود.  آرامش اروپا  و شمال  بود. در آمستردام
  نشان صلح  به  خوش  ، روی پيش  سال  تر از ده پخته  جهان  داد که می  شانن

  بار مدال  نخستين  ها برای کشور حاضر بودند. آسيايی 28  قهرمانان  دهد. می
شد. در   حذف  از برنامه  نداشت  زيادی  عالقمندان  که  طال گرفتند. تنيس

  زنان  روی  را به  درهايش  ناستيکژيم و  بار دو و ميدانی  نخستين  برای  عوض
دادند،  می  تشکيل  را زنان  کنندگان  درصد شرکت  ده  فقط  که  باز کرد. با اين

 شد. ها هربار بيشتر می اما تعداد آن
ور   بار شعله  نخستين  بيمار بود و برای  نوين  المپيک  های پدر بازی  کوبرتن

در روز   و بدرود وی  خداحافظی  امها را نديد. پي بازی  اصلی  مشعل  شدن
  امر برای  ايجاد نکرد. اين  چندانی  سروصدای  شد. اما نبودش  خوانده  گشايش
نفر   يک  به  المپيک  داد جنبش می  نشان  بود. چرا که  دهنده  تسکين  خود وی

 . است  شده  و هميشگی  همه  برای  . جنبش نيست  وابسته
 

  ميزبان  دالري  ميليون  سود يك/  1932  لسآنج  لوس  المپياد دهم
از   آمريکا که  بورس  سقوط  اقتصادی  از فاجعه  ، پس آنجلس  لوس  های بازی

نفر بيکار در آمريکا، تعداد   ميليون 15 افتاد.  راه  بود، به  آغاز شده 1929
  شآت  را به  جهان  تندروها که  برای  ای در ديگر کشورها. بهانه  پرشماری
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 1400تنها  بود.  تأثير گذاشته  المپيک  اين  روی  جهانی  بکشند. جو منفی
 1904  های تنها در بازی -بودند   آمده  آنجلس  لوس  به  ملت 37ورزشکار از 

  تعداد شرکت  در چند رشته -بودند   ورزشکار حاضر شده  شمار اندک اين
شد. با   حذف  کافی  های تيم  بودنن  دليل  به  بود. فوتبال شمار  انگشت  کنندگان

ها آوردند. صدهزار  بازی  بودند، رو به  بد مالی  در وضع  که  آمريکايی  همه  اين
  دو و ميدانی  های هزارنفر در رقابت 70، و هر روز  گشايش  نفر در مراسم
رکوردها  -بار   نخستين  برای -روز برگزار شد  15ها در  بازی  حاضر بودند.

  که  نام  صاحب  فنالندی  يک  وسيله  ويژه  به فرو ريختند.  از ديگری  پس  يکی
با   «. پاوو نورمی»بود:   شده  ها کنار گذاشته از بازی  بودن  ای حرفه  اتهام  به

.  داشت  سوددهی  ميزبان  ها برای بازی  ، اين جهانی  مالی  مشکالت  وجود همه
 !رکورد  دالر. يک  ميليون يک  مبلغ

 

  نژاد برتر هيتلري  شكست/  1936  برلين  المپياد يازدهم
 بودند:  نوشته  درشت  ها در تيترهای از آغاز بازی  ، پيش فرانسوی  های روزنامه

  ، به المپيک  های بازی  ! در حقيقت هيتلری  های ، بازی خورده  زخم  های بازی
دهند،   نشان  که  آن  برایبود،   شده  مبدل  هيتلری  آلمان  برای  ای بازيچه
  ها چهره هيتلر و نازی  بعد بود که  . چهار سال است  کشور جهان  ترين بزرگ
  ، صدراعظم1933  هيتلر از سال  آدولف دادند.  نشان  جهان  خود را به  واقعی
  دو رده  را به  آلمان  شهروندان خود  در تبليغات  مدت  بود. در اين  شده  آلمان

  را که  اگر تئودور لروايت  همه  با اين ! بود: نژاد برتر و ديگران  کرده  تقسيم
،  نگهداشت  آلمان  المپيک  کميته  رئيس  عنوان  به  بود، همچنان  يهودی  پدرش

  تيم  را به 1928  های بازی  قهرمان -هلنا ماير  -  يهودی  يا شمشيرباز زن
  کردن  ثابت  ها برای از بازی  د کهبو  جهت  اين  به  فراخواند، فقط  آلمان

افتاد.   راه  به  بزرگ  جشن کند.  ، استفاده آلمان نژاد  خود در برتری  ادعاهای
  خريد کرده ها را پيش بازی  بليت  ميليون 5/4  را که  تماشاگران  هزار قطار ويژه

 23  هم  انیآلم  و عالی  بسيار آماده  ها رساندند. ورزشکاران ورزشگاه  بودند، به
اما  -  آنجلس  لوس  های در بازی  مدال 3  فقط  در مقابل -کردند   کسب مدال
  سر برآوردن  هم  رو شد. آن  رو به  مشکل  نژاد سفيد، بايک  برتری  اثبات

  سنواو  ها جسی از آن  يکی  عالی  درخشش  ويژه  ، به سياهپوست  قهرمانان
.  ها دو وميدانی بازی  رشته  طال در شاه  مدال  سه  بود، از آمريکا. با بردن  بزرگ

 کرد!  را ترک  ندهد، ورزشگاه  دست  با جسی  که  آن  هيتلر برای
 

  از جنگ  پس  هاي با وجود زخم/  1948  لندن -  المپياد چهاردهم
  جهاني

 1938  از سال  که  بود. لندن  شده  خاموش  تازه  دوم  جهانی  جنگ  های شعله
  گرفت  عهده  را به  المپياد چهاردهم  بود، ميزبان  شده  انتخاب 44ها  بازی  برای

را هنوز بر پيکر خود   دوم  جهانی  جنگ  های زخم  جای  جهان - 1948  سال -
برگزار   سادگی  ها به قرار بود بازی  دليل  همين  به را.  هايش ويرانی  دارد. لندن

  در اردوهای  کننده  شرکت  ورزشکاران « یبازساز  های بازی«  شود. با نام
  تيم  حاضر هيچ  درحال  که  شرايطی -شدند   داده  اقامت  و در مدارس  ارتشی

  های بازی بودند.  ، کمبودها فراوان نخواهد کرد. اشتباهات  قبول  هم  آماتوری
را   دعوت  نشد. ژاپن  دعوت  بود. آلمان  برپا شده  جهانی  بعد از جنگ  نخست
 ها را رقابت  بار تلويزيون  نکرد. نخستين  ها شرکت در بازی  شوروی رد کرد.

پيدا کرد.   ادامه  وقفه  يکبار بدون  هر چهار سال ها بازی  پس  داد. از آن  نشان
  نخستين  پيوستند. سلماسی  المپيک  نهضت  بار به  نخستين  ها برای ايرانی
فقيد   شاه برد.  ارمغان  به  ايران  کشورش  برای  ریبردا  را در وزنه  المپيک  مدال
 ها حاضر بود.  بازی  تماشاگران  ، در جايگاه ايران

 
 ها! از بازي  و اقتصاد بيرون  سياست/ 1952  هلسينكي  المپياد پانزدهم

  سياست  که  بود. اين  گرفته  عهده  را به  کار بسيار سختی  هلسينکی  های بازی
   موفق  هدف  اين  باشد، در راه  نداشته  المپيک  های در بازی  لتیو اقتصاد دخا

  بودند.
از   بخشی  ، با وجود اينکه اتحاد جماهير شوروی  حضور ورزشکاران  نخستين

دو   ورزشکاران  ورود به  بود، اجازه  شوروی  سربازان  فنالند هنوز دراشغال
  اشغال  منطقه -بود   شده  هناميد  دمکراتيک  جمهوری  که  شرقی -  آلمان

چيز   المپياد سربلند بودند. همه  اين  ميزبانان . آلمان  فدرال  و جمهوری  شوروی
  هميشگی  برپايی  محل  یکهلسين پيشنهاد کردند  برگزار شد. برخی  خوبی  به

  برافروختن  دار برای  مشعل  رويداد، ورود آخرين  ترين جالب ها باشد. بازی
و پرافتخار.   ساله 55  نبود جز پاوو نورمی  کسی بود. وی  ورزشگاه  صلیا  لعمش

  وی  که  اتهام  بود. با اين  شده  ها اخراج از بازی  پيش  سال 20  که  کسی
را در   وی  شرکت  از هزينه  قسمتی  فنالندی  شرکت  ظاهراً يک .  ايست حرفه

 شد؟ می  ديد، چه مروز را میا  های ای بود!! اگرحرفه  کرده  تقبل  المپيک
 

 ! بايكوت  نام  به  ورود ميكربي/  1956  ، ملبورن المپياد شانزدهم
  و مکان  واحد زمان  کرد که  قبول  المپيک  المللی بين  بار کميته  نخستين  برای

استراليا اما   قانون . اينها را داشت  ارزش  اقيانوسيه  قاره  سفر به نکند.  را رعايت
  ماه بايد شش  خارجی  های ايجاد کرد. اسب  مشکل  ها و سوارکاران اسب  یبرا

در   مه  ها در ماه بازی  سواری  اسب  های رقابت  دليل  اين  شوند. به  قرنطينه
 . نوامبر در ملبورن  ها در ماه رشته  بقيه برپاشد.  استکهلم

،  آشنا شد. مصر، لبنان  بايکوت  بار با واژه  نخستين  برای  المپيک  های بازی
سوئز را و   در کانال  بريتانيا و فرانسه  نيروهای  دخالت  به  با اعتراض  عراق

  جمهوری کردند.  ها را بايکوت بازی سينا،  ها در صحرای اسرائيلی  پيشروی
و اسپانيا   شد. هلند، سوئيس  بايکوتی  حضور تايوان  دليل  نيز به  چين  خلق

  مردم  قيام  و سرکوب  مجارستان  به  شوروی  های تانک  هاجمت  به  دراعتراض
  در جريان ها نشدند. در بازی  شرکت  ، حاضر به شوروی  نيروهای  توسط  آن

روبرو شد. ورود   نظير تماشاگران و بی  گرم  با استقبال  مجارستان  ها، تيم بازی
  ، رويارويی رويداد بزرگشد.   نظير همراه بی  با سکوتی  شوروی  ورزشی  انوکار

  سبب  ای اما دو رويداد تا اندازه واترپولو بود.  در فينال  و شوروی  مجارستان
  دو آلمان  توافق بگيرد. قرار  سياسی  فراتر از مشکالت  المپيک  شدند تا روح

  کشورهای  انو، کار پايانی  در مراسم  که  و اين  کاروان  يک  اعزام  برای
و   رنگ  به  توجه  ها، بدون انسان  از همه  ای شدند. آميزه  ادغام  هم در ، مختلف

 شدند.  هميشگی  پس  آن از  مراسم  . اين نژاد و مذهب
  شد. ايران  نواخته  ايران  ها، دو بار سرود ملی بازی  بار در اين  نخستين  برای

  وزن  در سبک  بیحبي  بود. امامعلی  را برده  المپيک  طالی  های مدال  نخستين
 بودند.  ايران  های طاليی -آزاد   کشتی-  سنگين  در ميان  و غالمرضا تختی

بود.   گرفته  نقره  مدال  در هلسينکی  محمود نامجو بود که  ,دار ايران  پرچم
  کيلو بهترين 15  سالگی 44  در سن  و در ملبورن  برداری وزنه  مدال  نخستين

 شد.  برنز المپيک  مدال  و برنده  را شکست  اش جوانی  رکورد دوران
 

  ، نخستين پابرهنه  سياهه  دونده/  1960  رُم -  المپياد هفدهم
 آفريقا  طال براي  مدال

 

  بار ميزبانان  ، اين در آتن  مدرن  المپيک  های بازی  از برپايی  پس  سال 64
  اين  دادند. به  رويداد هديه  اين  را به  ای العاده و فوق  تاريخی  ، چهار چوب رُمی

  دو قرن  که  کاراکای  باستانی  درمنطقه  ژيمناستيک  ورزشکاران  که  ترتيب
  نيز درتاالر يک  گيران پرداختند. کشتی  رقابت  بود، به  شده  ساخته  پيش

  ديگر، ورود ورزشکاران  رويداد مهم کردند.  مبارزه  با هم  چهارم  قرن  کليسای
داهومی ـ  ماداگاسکار، ، کنگو، آفريقا بود. کامرون  استقالل  تازه  یکشورها

 بورکينافاسوی –عليا   ، ولتای عاج ، ساحل ، مالی ، نيجريه سومالیبنين امروز ـ 
بود و   استقالل  تازه  از کشورهای  غنا که  و البته  و گينه  سنگال -  امروزی 

  . نخستين در دو و ميدانی  نقره  المد  يک  با کسب  کوارتی کلمنت  ورزشکارش
  شد.  را برنده  المپيک  مدال  بود که  سياه  ورزشکار آفريقای
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  را فتح  المپيک  ، ماراتون برهنه  با پای  بيکال اتيوپيايی  اما چند روز بعد آبب
 -و سفيد   سياه -ها را  بار بازی  نخستين  برای  تلويزيونی  شبکه  يک کرد.
  غرب  سرد ميان  کرد. با وجود جنگ  پخش  جهان  از کشورهای  ریبسيا  برای

در   گرايی و سنت  مدرنيته ايتاليا، اما  پايتخت  کننده  خفه  و گرمای  و شرق
 کنار آمدند.  با هم  خوبی  ها به بازی  جريان

 

/   ژاپني  با روح  عالي  ميزباني/  1964توكيو  -  المپياد هيجدم
  ايران  انحضور زن  نخستين

 19کرد. ورزشکار   را روشن  ورزشگاه  اصلی  مشعل«  ساکايی  يوری  يوشين»
  در اين  اتمی  بمب  که  بود. روزی  دنيا آمده  هيروشيما به  درنزديکی  که  ای ساله

. صدها هزار  است  گذشته  در جنگ  ژاپن  از شکست  سال 19 شهر رها شد.
  درصد توکيو ويران 60.  است  مانده  جای  به  انفراو  و ويرانی  و خرابی  کشته
  المپيک  های کردند. در بازی بازسازی  به  شروع  سرعت  ها به بود. ژاپنی  شده

  افروزی  و جنگ  طلب  کشور جنگ  دهند که  خواستند نشان توکيو نيز می
متذکر را   نکته  ها اين بازی  گشايش  هنگام  هيروهيتو امپراتور ژاپن نيستند.

  بود، اما جنگ  شده  برگزيده 1940  های بازی  برای  از اين  توکيو پيش شود. می
ها و  بازی  شود. برگزاری  گرفته  توکيو، پس  ميزبانی  شد که  باعث  و چين  ژاپن

  آسيا، تماشاگران  المپياد قاره  نخستين  . اما در اين ها عاليست ژاپنی  ميزبانی
  ميهمان  با ورزشکاران  و احترام  دهند. با ادب نمی  شانن  شورو شوقی  ژاپنی

  المپيک  پديده  با آمدن  ژاپنی  ها سنت قرن شوند، اما بسيار سرد. روبرو می
ها  با همسايه  و جنگ دور  چندان  نه  های گذشته  . تاريخ نرفته  ، از ميان مدرن

و   چين  ميان  ، تشنج دیزيا  چندان  نه  در فاصله اند. نشده  نيز هنوز فراموش
آمريکا با کوبا، بعد   متحده  اياالت  دورتر بين  دارد. کمی  ادامه  اتحاد شوروی

  همسايه  چين  خلق  توکيو جمهوری  های بازی  برپايی  . در زمان با ويتنام  هم
 دهد. می  خود را انجام  ای هسته  آزمايش  ، نخستين ژاپن و غايب  بزرگ

 شد.  را صاحب  طال در ماراتون  مدال  دومين  اتيوپی  پابرهنه  ندهبيکال دو  آبب
دختر ورزشکار  5بار   ، حضور نخستين ايران  ورزش  کاروان  دستاورد بزرگ

بار   نخستين  نيز برای  ايران  بود. فوتبال  و ژيمناستيک  ميدانی در دو و  ايرانی
از   نظر گروهی  اختالف  دليل  اما به بود.  را باز کرده  المپيک  های دروازه

  حاضر به ، تيم  مربی  فکری  ، با حسين ايران  زمان  آن  فوتبال  ستارگان
 -  با مکزيک -  مساوی  و يک  شکست 2با   نشدند. ايران  ايران  تيم  همراهی

 . نيافت  راه  دور دوم  به
 

   دانشجويي  خونين  تظاهرات/  1968مكزيكو  -  المپياد نوزدهم
  بر عليه  ، جوانان از نقاط  برد. در بسياری سر می  به  و خروش  در جوش  جهان
  بزرگ  تظاهرات  و برزيل  ، آلمان اند. در فرانسه برخاسته ، حاکم  های قدرت

را   ، بهار پراگ شوروی  های تانک  بود. درچکسلواکی  افتاده  راه  به  دانشجويان
دارند.   ها ادامه اعدام کرد. می بيداد  فرهنگی  انقالب  کردند. در چين  سرکوب

 اند. ويتنام  جنگ  دادن  پايان  ، خواهان ضد جنگ  های در آمريکا، گروه
در  اند. نژادی  تبعيض  قوانين  پايان  کشور نيز خواهان  آن  سياهپوستان

در مکزيکو،   فرهنگ  سه  ها، در ميدان بازی  آغاز گشايش  روز به  ، ده مکزيک
  و خون  خاک  به  تظاهرکننده  دانشجوی 250دهد.  می  دستورآتش  دولت

را   دريا، ورزشکاران  از سطح  متری 2250  غلطتند. خود مکزيکو با ارتفاع می
دو و   اما پيست خطرکردند.  ها، اعالم تيم  همراه  ، پزشکان انداخته  وحشت  به

 ها را بينی  ، پيش و متر در ثانيهد  معادل  و بادی -  مصنوعی -  تارتان  ميدانی
  وزد باعث می  هميشه  که  و بادی  مصنوعی  باال، پيست  ارتفاع دهد. تغيير می

  متر امدادی 400  شوند، حتی  رکوردها شکسته  همه  شد در دو و ميدانی
خود   را از آن  متر تا ماراتون 1500دور، از   مسافت  ها دوهای آفريقايی . تيمی

 ساختند.
  نام  به  کند که می  خود را خلق  تازه  روش  ارتفاع  پرش  دوباره  فاسبورت
شد.   قهرمانگذشت و  24متر و  2  از مانع  روش  با اين . است  معروف  فاسبوره

  مردان  طول  آورد. در پرش وجودمی  را به  قرن  شگفتی  آمريکايی  بيمون  باب
  ورزشکاران  رکوردها و موفقيت  يمتر. اينسانت 90متر و  8آور   اعجاب  با پرش

  وجود آورد تا حرف  ها به آن  برای  جالبی  در مکزيکو موقعيت  آمريکايی  سياه
  مارتين  از قتل  پس  ماه  شش  درست برسانند.  جهانيان  گوش  به خود را

  دو و ميدانی  سياهپوست  دو قهرمان  کارلوس  و جان  اسميت  ، تامی لوترکينگ
،  سياه  خود را با دستکش  های مشت  قهرمانی  سکوی  مکزيکو، روی  المپيک

 ! را  نژادی  کنيد تبعيض  باال بردند. بس
  با حريف  ، در جدال محمد نصيری  ايران  طاليی  ، خروس المپيک  در همين
  گذاشت  جای  را به  نيافتنی  و دست  رکورد تاريخ  مجار، يک  یدفول  نامدارش

برابر  3  که  ای نشد. وزنه  نزديک  آن  به  کسی  سال 18از   بيش - 80  دهه  که
  عکس  شد که او، باعث  کيلوگرم 5/152  خود او بود. رکورد تاريخ  وزن

 کنند. سراسر دنيا مخابره  را خبرگزاريها به  محمدنصيری  برداری  وزنه  راديويی
 . است  داشته  موقعيتی  امروز چنين  تا به  که  است  ايرانی  تنها قهرمان  وی

 68  در وزن  گير مازندرانی موحد کشتی  مکزيکو عبداهلل  المپيک  در همين
  به  در کشتی  ايران  های المپيک  طالی  مدال  و سومين شد.  قهرمان  کيلوگرم

 . آويخت  گردن
 

 ها  تروريست  سياه  سايه/  1972  مونيخ -  المپياد بيستم
  را پاک  برلين  های بازی  مخوف  ، بايد سايه مونيخ  و زيبای  باشکوه  های بازی
سربرآورد.   ديگری  وحشتناک  سپتامبر کابوس  پنجم  کرد. اما، شب می

  را به  اسرائيلی  ، ورزشکاران المپيک  دهکده  با نفوذ به  فلسطينی  های تروريست
  کشند. برای می  کامل  یرا با خونسرد  از آنان  گيرند. دو تن می  گروگان
  ای شود. فاجعه می  پايمال  مقدس  بس  آتش ها، المپيک  بار در تاريخ  نخستين

خواستند با  ها می فلسطينی  که رسد. جايی می  اوج  به  مونيخ  در فرودگاه  که
  و يک  فلسطينی 5، و  ورزشکار اسرائيلی 11 خود فرار کنند.  های گروگان

  و دخالت  تروريسم  سياه  سايه دادند.  خود را از دست  جان  نآلما  مأمور پليس
 24ها  رقابت  شد که  مستولی  المپيک  بر نهضت  آنچنان  در ورزش  سياست
  ورزشکار که 11  شدن  و قربانی  مونيخ  فرودگاه  فاجعه شد.  تعطيل  ساعت
در   بود که  یبزرگ  بودند، تراژدی  رفته  المپيک  های حضور در رقابت  برای

  پيدا نکرد. حتی  چندانی  ، ارزش اسپيتز آمريکايی  مارک  طالی  مدال 7  کنارش
 برداری  وزنه  العاده خارق  قهرمان  آلکسيف  واسيلی  کيلوگرم 640  تاريخی  وزنه

ها  ، پرچم المپيک  بازيهای  بار در تاريخ  نخستين  برای شد.  ارزش  ، بی شوروی 
 کرد.  نواختن  به  عزا شروع  شد و موزيک  تهبرافراش  نيمه

  مونيخ  المپيک  اصلی  در ورزشگاه  اسرائيلی  ورزشکاران  جنازه  تشييع  مراسم
  کميته  اين  از سوی  المپيک  المللی بين  کميته  ، رئيس براندج برگزار شد. اوری

 ها شد. بازی  کرد و خواستارادامه  را محکوم  تروريسم
  يافتند. چرا که  ها ادامه بار بازی  و فاجعه  تلخ  رويدادهای  اين  مهبا وجود ه

،  ورزشی  باشد. در زمينه  تر از خشونت ها بايد قوی المپيک  و دوستی  صلح
 سر گذاشتند.  پشت  مختلف  های ها را دررشته ها، آمريکايی شرقی  آلمان

 

هنوز   كالمپي  نهضت/  1976  مونرآل -  و يكم  المپياد بيست
 پابرجا بود

ها  آن  ورزشکاران  که  نداد. با وجود آن  راه  المپيک  ها را به کانادا تايوانی  دولت
  سال 60از   پس  که  چين  خلق  جمهوری بودند.  ها مستقر شده بازی در دهکده

  های در بازی 1974  ، درسال و جهانی  المپيک  های انزوا از حضور در ميدان
نيز   المپيک  نهضت  بود، حاال به  ظاهر شد و از انزوا درآمده  انتهر  آسيايی

  خلق  جمهوری  بود که  کرده  اعالم  المپيک  المللی بين  بود. کميته  بازگشته
نيز   تايوان  ها حاضر شود، در حاليکه تواند در بازی بخواهد می  هر وقت  چين

 ها بيايد. بازی به  کشور مستقل  يک  عنوان  به
سبز   کانادا چراغ  دولت  شد که  باعث  چين  خلق  جمهوری  و پافشاری  اعتراض
شناسد  می  رسميت  را به  چين  خلق  جمهوری  کند فقط  اعالم دهد و  را نشان
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  گندم  مشت  يک  مسئله  کند. البته نمی  شناسايی را  چين  يا جمهوری  و تايوان
  خريدار بزرگ  بود چين  گندم ادا صادر کنندهتأثير نبود. کان  امر بی  نيز در اين

 شدند.  ها اخراج . تايوانی آن
ها  زالندنو از بازی  اخراج  برای  آفريقايی  کشورهای  ديگر در خواست  مشکل

  به  که  کشوری  بود. به  رودزيا سفر کرده  کشور، به  اين  راگبی  تيم  بود. چرا که
  المللی بين  . کميته است  شده  کنارگذاشته  از المپيک  نژادی  تبعيض  دليل

 16خواند. « شانتاژ»را  کرد و آن  ها مخالفت آفريقايی  با درخواست  المپيک
 ها کنار کشيدند. از بازی  کشور آفريقايی

در   و يکم  بيست  المپيک  های ، بازی بگذريم  که  سياسی  مشکالت  از اين
ناديا   چون  المپيادها بود. با ستارگانی  يختار  های زيباترين از  ، يکی مونرآل

متر  800و  400  های کوبا با قهرمان نا اهل توره  ، و آلبرتو خوان کومانچی
  نخستين  برای  که  رومانی  ژيمناستيک  ستاره  ناديا کومانچی . مونرآل  المپيک

در اواخر   را گرفت -  ده  روی  ده -امتياز   ها، باالترين المپيک  بار در تاريخ
 . امريکا رفت  و به  گريخت  ، از رومانی چائوشسکو ديکتاتور کشورش  حکومت

ديگر،   ، واترپولو و چند ورزش آسيا در فوتبال  قاره  نمايندگی  دليل  به  ايران
و   تعداد مربی  ورزشکار و همين 91از   مرکب  اش ورزش  کاروان  ترين بزرگ

دختر  5بود.   فرستاده  مونرآل  المپيک  یها بازی  به  و همراه  سرپرست
ديگر   قهرمانان در کنار  المپيک  های بار در بازی  آخرين  برای  شمشيرباز ايران

بعد   دو سال  متأسفانه کردند.  مبارزه  جهان  پيشرفته  خود از کشورهای
  غايب ار  المپيک  بعدی  ها دو دوره داد. ايرانی  روی  اسالمی  انقالب  رويدادهای
 اند. غايب  تاکنون  زمان  از آن  ايران  بودند. زنان

  بسيار زيبا برگزار شد. ولی  المپيک  نهضت  با روح  مونرآل  المپيک  های بازی
  امنيت  هزار پليس 16برابر شد.  چهار  شده  بينی  پيش  . بودجه بسيار گران

و   ، بسکتبال در قايقرانیبار  نخستين  برای  داشتند. زنان  عهده  را به  بازی
 شدند.  نيز وارد صحنه  هندبال

 
 ! هم  رو در روي  و غرب  شرق/  1980مسكو  -  و دوم  المپياد بيست

  جمهوری  کارتر رئيس  مسکو، جيمی  از آغاز المپيک  پيش  ، کمی1980  سال
ما و   روابط  به  آن  و اشغال  افغانستان  به  شوروی  حمله»کرد:  آمريکا اعالم

ها  آمريکا بازی  المپيک  روز بعد کميته 20 «خواهدزد.  لطمه  جماهير شوروی
مسکو،   های بازی  وگشايش -  جوالی -  ژوئيه 19کرد. تا روز   را تحريم

  که  هايی آن بود.  ها ،داغ کننده  ها و غير بايکوت کننده  بايکوت  بين  جنگ
  ، و البته چين  و حتی  ، آلمان جنوبی  ، کره ژاپن  آمريکا بودند، مثل  روی  دنباله
 کردند.  ها را بايکوت ، بازی اسالمی  جمهوری  چون  ای شيرازه  بدون  رژيم

، اسپانيا،  مسکو رفتند، فرانسه  و چرا به  چون  بی  شرق  بلوک  کشورهای
 ! و سرود ملی  پرچم  استراليا و بريتانيا نيزبدون

  دهد سرانجام  ها را نجات کرد تا بازی  زيادی  تالش  يکالمپ  المللی  بين  کميته
را   المپيک  و دوستی  صلح  های در بازی  شرکت  به  عالقه  که  ورزشکارانی

  مسکو حاضر شوند. برگزاری  های کشور دربازی 81  شدند که  داشتند، سبب
  المپيک رکورد 62و   رکورد جهانی 34بود.   . بسيار عالی نداشت  ها حرف بازی

يا مواد مخدر از   مشروب  به  معتادين  ها، همه بازی  در آستانه شد.  نيز شکسته
  فرستاده  اجباری  های گاه اقامت  و به  شده  آوری ها جمع و کنار خيابان  گوشه

،  های اردوگاه  مسکو به ساکن  و نوجوانان  از کودکان  عظيمی  هشدند. انبو
ها  وتوريست  غربی  با ورزشکاران  شدند تا در ارتباط  اعزام  تابستانی  تفريحات

 ها تأثير نپذيرند!... از آن
   

، باز  المپيك  هاي بازي/  1984  آنجلس  لوس -  و سوم  المپياد بيست
  سياست  گروگان  هم
  شد، لوس  المپياد منصرف  و سومين  بيست  از ميزبانی«  تهران«  که  از آن  پس

  کارتر دوران  جيمی  در غرب شد.  برنده  ميزبانی  تنها بخت  نعنوا  به  آنجلس

  هم  در شرق بود.  آمده  رسيد و ريگان  پايان  به  اش جمهوری  رياست
را   شوروی  ، رياست و آندريوف  از لئونيد برژنف  کو، پسيچرن  کنستانتين

  قبلی  ما منطقبودند، ا  شده  عوض  در هر دو جبهه  مردان بود.  دراختيار گرفته
در   ضدکمونيستی  تظاهرات  بهانه  به  اتحاد جماهير شوروی بود.  مانده  باقی

  قول  به نخواهد کرد.  شرکت  آنجلس لوس  های کرد در بازی  آمريکا اعالم
  ورزشکاران  امنيت  از عدم  نبود. ترس  هم  نبود، تالفی  بايکوت  ها اين روس

 در آمريکا بود!  شوروی
،  ، چکسلواکی ، بلغارستان کوبا، لهستان  چون  بزرگانی  کشور از جمله 17  سپس
  های ، بازی برادر بزرگ  دنبال  به  آلمان  دمکراتيک  جمهوری  البته ، و اتيوپی
 58،  غايب  کشورهای  که  اينجاست  کردند.جالب  را بايکوت  آنجلس  لوس

 بودند.  خودکرده ا از آنر  مونرآل  المپيک  قهرمانی  های درصد مقام
  تايم  بود. مجله  شده  سياستمداران  دست  بازيچه  المپيک  های بار ديگر بازی

و   شکستن  در حال  کرد که  را چاپ  روسی  خرس  عکس جلد خود  روی
  با قاطعيت  رومانی  حال  بود. دراين  المپيک  گانه5  های حلقه  بلعيدن

ورزشکار   با لشگری  کمونيست  فرستاد، چين  جلسآن  لوس  را به  ورزشکارانش
 . رفت  المپيک  های بازی  به

  و سوم  بيست  ها در المپيک آن  بار سرود ملی 83تاز بودند.   هها يک آمريکايی
ايراد  CBS  تلويزيون  به  که  باال گرفت  آنچنان  گرايی شد. کارملی  مترنم

 دهد. می  نشان را  خودی  ورزشکاران  چرا فقط  گرفتند که
برخوردار نبود، سود   دولتی  کمک  بار از هيچ  نخستين  برای  ها که بازی  اين

  از اين  دالر. پس  ميليون 223از   بار آورد. بيش  به  ميزبانان  برای  فراوانی
ها  بازی  ميزبانی  تعداد نامزدهای  به  بود مکه  آن  فراوان  ها و سودآوری بازی

  معنای  ها، که شهر ستاره  ، نه ، شهر فرشتگان آنجلس  در شهر لوس شد.  اضافه
  ستارة  راستی  به  لوييس  شود، کارل می  درک  خوبی  ، به در آن  بودن  ستاره
  جسی«  مشهور نوه  را دو چهره  و سوم  بيست  های بازی  مشعل ها بود. بازی

نژاد برتر هيتلر   فرضيه  به  برلين  در المپيک  که  سياهپوستی  ستاره«  سنواو
  آمريکا در المپيک  تيم  پوست  سرخ  ستاره«  تورپ  جيم«  بود و نوه  داده  پايان

 رساندند.  اصلی  ورزشگاه  سوئد را به 1912
 

  دوپينگ  جنجال/  1988  سئول -  و چهارم  المپياد بيست
  پرده  بامبو، مثل  پرده  با يک 1953  از قرارداد صلح  پس  که  ، کشوری کره

نمايانگر   که  ها بود. کشوری بازی  ، ميزبان شده  ، دو نيمه آلمان  آهنين
فضا،   . در اين و کاپيتاليسم  : کمونيسم است  جهان  بزرگ  دو قدرت  رويارويی

مسکو و   های المپيک  بعد از بايکوت  هم  کنند. آن  آشتی  و غرب  بايد شرق
،  المپيک  الملی بين  کميته  که  .زمانی از دو غول  یيک  ، توسط آنجلس  لوس
از   زيادی  انتقادهای المپياد برگزيد،  و چهارمين  بيست  ميزبانی  را برای  سئول

 وقتی  ويژه  . به باال گرفت  بايکوت  دوباره  شد. احتمال  شنيده  سراسر جهان
  هواپيمای  يک 1983  در سال -  سوخوی -  روسی  هواپيما جنگی  يک 

،  مسافر و خدمه 269را با  Korean Airline  جنوبی کره  مسافری  بويينگ
  های بازی  آسمان 1985  مارس  اما درماه -  جاسوسی  اتهام  به -کرد   سرنگون

  اتحاد شوروی  کمونيست حزب  ، دبير کل گورباچف  شد. ميخائيل  روشن  سئول
  يافتند. به ها نجات آمدند. بازی  ميان  به« پرستروئيکا»و «  گالسنوست»شد. 

  سرزمين«  آمدند. به  سئول  به  جهان  ، بقيه شمالی  با کره  جز چند کشور وابسته
 «. بامدادآرام
 . ياد نخواهد داشت  به  دليل  اين  را به  سئول  المپيک  های ، بازی تاريخ  متأسفانه

منفجر شد.   جانسون  د. ابتدا بمببو  دوپينگ  های جنجال  ها، المپيک بازی  اين
  آزمايش  بودن  روز بعد با مثبت  ، که صد متر المپيک  دوی  کانادايی  برنده

  روز بعد از روز همچنان  آهنگ  شد. اين ها اخراج بازی  ، از دهکده اش دوپينگ
،  ، بلغاری پنجگانه  ، دوی ، جودوکاران برداران  وزنه  . حذف داشت  ادامه

 . دوپينگ  به  آلوده  ، همه يا استراليايی  ، بريتانيايی ، اسپانيايی انیمجارست
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  هاي بودند، ملت  همه/  1992  بارسلون -  و پنجم  المپياد بيست
 ها  اي حرفه  و البته  تازه
آپارتايد   از نابودی  بود. پس  بار ديگر بازگشته  جنوبی  بودند. آفريقای  آمده  همه

ها،  استونی بود.  کشور بسته  اين  روی  درها را به  که -  نژادی تبعيض -
  پس  ، که مستقل  تازه  های از ملت  تايی ها در کنار پانزده ها، ليتوانی لتونی

و   پرچم  بودند. اما بدون  وجود آمده  ، به اتحاد جماهير شوروی  ازفروپاشی
  ، زير پرچم يگانه  کاروان  يک  صورت  ها به آن  همه . خودشان سرود ملی

 رفتند.  رژه  المپيک
و  - 1990  سال -  ديوار برلين  از سقوط  بار، پس  نخستين  متحد، برای  آلمان

  و جنوبی  شمالی  کرد. يمن  شرکت  پرچم  ، زير يک شرقی  آلمان  رفتن  از ميان
ها، با وجود  ها، و بوسنياک ها، اسلوونی بودند. حضورکروات  متحد شده  هم

نگرو   ها و مونته صربی  اشغالگران بودند. در کنار  آمده  در يوگسالوی  جنگ
بودند.   آمده ها بازی  به  المپيک  زير پرچم  انفرادی  صورت  اينها نيز به  همه
 ديگران  بعد در آتالنتا به  چهار سال  هم  آن  حاضر نبود که  فلسطين  فقط

  ها که ای حرفه  حاضر بودند. آماتورها، مثل  د. همهبودن  آمده  همه . پيوست 
  اجازه  بودند. اين  آورده  دست  را به  در المپيک  شرکت  بار اجازه  نخستين  برای
،  انريکه  که  بود. مانند فوتبال  شده جهان  ورزش  ای حرفه  حضور بزرگان  باعث

  بزرگ  های ستاره ويژه  به و  سواری  در دوچرخه  ، بوردمن و گارديوال در فوتبال
  رويايی  تيم  در رقابت  آمريکا که  ای حرفه  بسکتبال NBAآمريکا و   بستکتبال

  که  آنتونيو سامارانش  بودند. خوان  همه بودند.  گرد آمده  شکست  غيرقابل و
  ها در منطقه بازی  از نخستين  توانست می  کاتاتلونياست  خود از اهالی

 حرف  برگزاری و  از نظر تشکيالت  که  هايی وشنود باشد. بازی، خ کاتالونی
ها با  ، حاال المپيک نژادی  تبعيض -آپارتايد   ديگر، با نابودی  مسئله . نداشت 

  بين  ، کميته زنان  از حقوق  دفاع  های کنند. سازمان بايد مبارزه  جنسی  تبعيض
  انو، کار تايی پانزده  بارسلون  يکگرفتند. در المپ  چالش  را به  المپيک  المللی

خود   زنان ها . آن اسالمی  جمهوری  بودند. از جمله  ها آمده بازی  به  مردانه  همه
 بودند.  گذاشته  در خانه  بودنشان  زن  دليل  به  را فقط

  کشورهايی  به  جنگ  خود را آغاز کرد. اعالن  از اينجا فعاليت«  آتالنتا پلوس»
 دارند. روا می  جنسی  تبعيض شدر ورز  که

 

و   ناموفق  زيبا ولي  هاي بازي/  1996آتالنتا  -  و ششم  المپياد بيست
  نظم  بدون
از   با بدبينی  شد، بسياری  انتخاب 96  المپيک  ميزبانی  آتالنتا، برای  که  زمانی

 12بود.   آورده آمريکا  ها را به بازی  کردند. آتالنتا دوباره  استقبال ، انتخاب  اين
 . آنجلس  لوس  از ميزبانی  پس  سال
از   از نيمی  بيش  تنهايی  به CBSآمريکا   تلويزيونی  شبکه  دارد که  حقيقت  اين

  المپيک  المللی بين  کميته  را به  تلويزيونی   پخش  دالرحق  ميليون 900
بود. مقر   شدن  و جهانی  تجارتی  دو غول  . نيز آتالنتا پايتخت پرداخت

  شبکه CNN و نيز مرکز اصلی  المپيک  های بازی  کوکاکوال، اسپانسر اصلی
 آمريکا.  جهان  تلويزيونی

بود،  1964  نوبل  صلح  جايزه  برنده  لوترکينگ  مارتين  زادگاه  آتالنتا، همچنين
  شهر جنوبی  ، در اين داشت  سياهپوستان  بسيار برای  رؤياهای  که  کسی

کرد.   ها را روشن بازی  اصلی  ، مشعل محمدعلی  سياهپوست  يک .آمريکا
  نام  کلی  کاسيوس  که  بود، زمانی  را برده  رم  المپيک  طالی  مدال  که  کسی
  حماسه  ترين العاده فوق ، لوييس  ديگر کارل  سياهپوست  . يک داشت

  ژوزه و ماری  انسونج  ديگر مايکل  زد. دو سياهپوست  را رقم  نوين  المپيادهای
ها و  زيبايی  اين  ... با همه  ولی را آفريدند.  های شگفتی  ، زيباترين پرگ

در   زدنی  مثال  نظمی  بود. بی  آتالنتا زيبا، اما ناموفق  های ها، بازی پشتوانه
،  و پر از اشتباه  نامنظم  کامپيوتری  ، سيستم عمومی  و نقل  حمل  وسايل

  آمده  کمک  برای  که  . داوطلبانی از اندازه  بيش  پرستی  ملی با  تماشاگرانی
.  از اندازه  بيش  باز هم  بودن  تجارتی  ويژه دانستند. به بودند، اما کار خود را نمی

و   نفر را کشت  يک ها، بازی  دهکده  ، نزديک بمب  ، انفجار يک بدتر از همه
 . پرداخت را می  گناهی  النتا بهایآت  . گويی گذاشت  جای  به  صدها نفر زخمی

  ، به مدرن  دوران  المپيک  های بازی  سال  صدمين  برای  شدن  انتخاب  گناه
  نخستين  ها، برای بازی  اين  گشايش  ها. در مراسم بازی اين  ، زادگاه آتن  جای

و   آتالنتاپولوس  دار بود. فشارهای تيرانداز، پرچم  ايرانی  دختر جوان  بار يک
 بود.  کار خود راکرده  بشری  و حقوق  زنان  از حقوق  حمايت  سازمان

 

  ، شايسته عالي  جشني/  2000  سيدني -  و هفتم  المپياد بيست
  المپيك  جنبش

رکوردها را   ی همه  های ، بازی ، سيدنی و هزاره  قرن  رساندن  پايان  به  برای
 10 برگشتند.  خانه  به  با مدال  لتم 80 -کشور حاضر بودند  200 کرد.  عرضه

هزار  16،  هزار داوطلب 47،  ورزشی  رشته 300ورزشکار،  500هزار و 
ها،  المپيک  ها، در تاريخ بازی  اصلی  ورزشگاه ها. رسانه  نماينده نگار و روزنامه

ها، با وجود  اين  با وجود همه نفرتماشاگر. هزار110  بود، با گنجايش  بزرگترين
  عالی  شکلی  و به  خوبی  به  المپيک  ها، اين بازی  شدن  و غول  شدن  دهگستر

از   ، پس ويژه  به پيدا کرد.  نفس  به  اطمينان  دوباره  المپيک  برگزار شد. جنبش
، و برمال  آتالنتا، دوپينگ  های آميز بازی فاجعه  شدن  بد و تجارتی  برگزاری

  های بازی  ، ميزبان سيتی  ليک  سالت  خابانت  برای  گيری فساد و رشوه  شدن
  . نياز به داشت  تازه  هوای  نياز به  و ورزش  المپيک ، جنبش زمستانی  المپيک

  آبی  با آب  سيدنی  بندر زيبای  که  شايد بايد گفت . المپيسم  اصول  به  بازگشت
  را پاکيزه  آن  هبود. ک  گرفته  عهده ها را به بازی  تعميد کننده  يک  ، نقش پاک
ورزشکار را در   درصد جهانی  استراليا، بيشترين  که  دليل  اين  به  شايد هم کند.

  بهترين  استراليا همچنين . است  مذهب  يک  ورزش  که دارد. جايی  اش جامعه
  ، در انتهای ترتيب  اين  به ها بود. توليد ديگر، بازی  برای  زمين  در روی  مکان
،  دوپينگ و  شدن  ، تجارتی شدن  ، سياسی بد، از بايکوت  طرات، خا جهان

  به  ، جشنی آبی  هميشه  ، زير آسمانی عالی  فضای  شدند، در يک  فراموش
 . ورزشی  يادماندنی  و به  بزرگ  های برپاشد. با موفقيت  يادماندنی

  های ازیب  طالی  مدال  سه  هر کدام  ، که زن  سه  العاده فوق  های پيروزی
  سرعت  دوهای  ملکه  جونز آمريکايی  آويختند: ماريون  گردن  را به  سيدنی

  خانم  ، و يک ، هلندی سيدنی  المپيک  شنای  ملکه  بروجين  دی  ، اينگه زنان
  فراموش  . بدون پيست  سوار روی  دوچرخه  مورسل  وان  لئونتی ديگر.  هلندی
باز   توکلی  ، حسين برداری  وزنه  های وزن  سنگين غول  رضازاده  حسين  کردن

  سه  که  کيلوگرم 57  در دسته  ايران گير آزاد بردار و عليرضا دبيرکشتی وزنه  هم
  افتخارات  ويترين  به  برداری  و وزنه  درکشتی  ديگر باز هم  طالی  مدال

 ، افزودند. ايران  المپيک
 

تا  13، 2004  آتن -  و هشتم  ما با شما، المپياد بيست  قرار مالقات
 . اوت 29
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 زاده  ايرج اديب          
 
 
 
 

 سال حضور جمهوري اسالمي در ورزش ايران 25ي آمدها پي
 
 
 
 
 
 
 .زنان ورزشكار ايران,  قرباني بزرگ اسالمي كردن ورزش بودند 
 
  اند. هاي رواني و افسردگي گرفتار شده شانه و بيماري هاي ستون فقرات, افتادگي نفر به بيماري 9هزار دختر دانش آموز ايران, 10از هر 
 
  ,درصد دانش آموزان پسر را با گرفتاري ستون فقرات روبرو ساخته است. 78ناپديد شدن ورزش در مدارس 
 
  واني و جسمي و هاي ر سال اخير به ورزش ايران وارد شده, نتايج وحشتناكي به جاي گذاشته: اعتياد گسترده, بيماري 25ضربه سنگيني كه در

 هاي جهاني... آبروئي در ميدان هاي درجه دوم و سوم آسيا, دوپينگ, رواج تقلب و دروغگوئي در ورزش بي هاي ورزشي ايران از تيم شكست
 
  دانسته اند. اند, فرق الك دولك با پرش اسكي را نمي سال, رياست سازمان تربيت بدني ايران را برعهده داشته 25هفت نفري كه طي 
 
  :هدف از اشاعه ورزش براي زنان, دريدن پرده حيا و عفت آنان بوده است. »عقيده مغز متفكر و ايدئولوگ جمهوري اسالمي در باره ورزش زنان

 «دهند و ديگر براي آنها خوشايند مرد بودن!, مطرح نيست... زنان ورزشكار روحيه زنانه خود را از دست مي
 
 هاي مذهبي اعالن جنگ دادند.  ... با قهرماني در المپيك و جهان به فاشيستزنان مسلمان تونس, مراكش, سوريه و 

 
 
 مقدمه:

به دعوت انجمن پژوهشگران ايران برای بررسی کارنامه  2004در ماه فوريه 
سال ورزش ايران, در سميناری که در دانشگاه وست مينيستر لندن  25

عرضه کردم.  سال گذشته 25برگذار شد, کارنامه ورزش ايران را طی 
های اجتماعی  توان آن را در کنار آسيب ای سراسر سياه, که می کارنامه

های اخير اين رژيم به حساب آورد. بايد اين کارنامه را بخوانيد تا متوجه  سال
های  سال پيش ـ در بازی 40شويد, ورزش ايران که روزی دخترانش ـ 

وپنج سال  بيستست. المپيک شرکت کردند, اکنون به چه وضعيتی درآمده ا
آمدها و نتايج ويرانگر اين  پی گذرد. اسالمی در ايران می از استقرار جمهوری

المللی، خود را  های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و بين ربع قرن، در زمينه يک
وجود  های روانی، درمانی، به متالشی شدن جامعه، دشواری اند.  نشان داده

ميليون معتاد، فحشا، 13هبی، بيش از آمده از يک نظام ديکتاتوری مذ
بشر،  گری، کودکان خيابانی، کارنامه ننگين رژيم در زمينه حقوق روسپی

ها و زندانيان و فقير شدن مردم و بدتر از همه، از ميان رفتن  افزايش زندان
 بنيادهای اخالقی و...

ثار ها، شايد آمارها متفاوت باشند، اما در حيطه ورزش، آ درهمه اين زمينه
آسانی قابل  بار بوده که به اسالمی، آنچنان فاجعه ويرانگر حضور جمهوری

جبران نيست. ورزش نوين ايران، بخش مهمی از تجدد و مدرنيته در کشورما 
گذارانش، از  ماندة بنيان اسالمی براساس خصلت و تفکر عقب است. جمهوری

ر ايران درافتاد. همان روزهای نخست استقرار در ايران با همة مظاهر تجدد د
 پيش از همه با ورزش نوين ايران. 

سال پيش، با حضور در نهضت المپيک و  70ورزش نوين ايران که 
برداری و فوتبال داشت،  پيکارهای جهانی، کارنامه درخشانی در کشتی، وزنه

دست برادران متعهد دينی سپرده شد، که هيچ اطالعی از ورزش نداشتند،  به
ستيزی در ورزش، سياست ديگر  داشتند. زنفهم المپيکی هم ن

اسالمی بود که همچنان ادامه دارد. آپارتايد جنسی ـ با زيرپا  جمهوری

ها از رنگ و نژاد و جنس و  کامل انسان یگذاشتن منشور المپيک، که برابر
مذهب را اعالم کرده است ـ همچنان ادامه دارد. زنانه مردانه کردن ورزش، 

 ها، مثل شمشيربازی، شطرنج، بوکس و...  ی ورزشحرام اعالم کردن برخ
دار آن، مجبور کردن  شکل خنده های رزمی به اسالمی کردن ورزش

ورزشکاران مرد به پوشيدن شلوارهای بلند در روزهای آغاز انقالب اسالمی ـ 
زنی و  دعای کميل، سينه رفتن به همانند طالبان ـ وادار کردن ورزشکاران به

نام  وجود آوردن کاريکاتوری به ها، بدتر از همه به ز مسابقهخوانی پيش ا نوحه
ورزش زنان اسالمی، که روسياه از کار درآمد، و هيچ ميزبان و مشتری ديگر 

اسالمی پيدا نکرد. حتی پاکستان در زمان همسايگی  جز خود جمهوری
ها نشد! ـ حتی با هزينه جمهوری  ميزبانی اين بازی طالبان هم حاضر به

ـ ريا و تزوير در دادن پرچم ايران به دست يک دختر تيرانداز ايران ـ  اسالمی
که “ اتالنتاپلوس“ويژه  های حقوق بشر و به دليل فشار سازمان هم به آن

المپيک  های مردانه به خواستار اخراج کشورهايی شده بودند، که با تيم
نبودند که  ها، حاضر اسالمی تا پيش از اين بازی مسئوالن جمهوری آيند.  می

 حتی دختری در جلوی کاروان ايران عالمت ايران را حمل کند. 
 

 دو باشگاه مردمي و داستان اسب شاه
های ورزشی از سوی نهادهای انقالبی و در  ها و سالن مصادره کردن ورزشگاه

های ورزشی در ايران. اين مصادره کردن  نتيجه کمبود وحشتناک مکان
رين زيان را به دو باشگاه پرطرفدار و محبوب تاج ها بزرگت ها و ورزشگاه زمين

و پرسپوليس وارد کرد. ـ که به استقالل و پيروزی تغيير نام داده شدند ـ اين 
ای،  های اجاره دار فوتبال ايران، حاال روی زمين دوباشگاه بزرگ و ريشه

 کنند.  تمرين می
تبال ايران، بعد های قدرت تيم فو اين دو باشگاه محبوب و پرطرفدار، از پايه

فقيد را پيدا کردند. مسئوالن  اسالمی سرنوشت اسب شاه از استقرار جمهوری
روزهای استقرار در ايران، اسب اصيل و   نادان جمهوری اسالمی در نخستين



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

10 

 

گاری بستند و از آن عکس گرفتند و  فقيد را به زيبا ويک ميليون دالری شاه
ظاهر برای آن که صاحب قبلی وی را  ههای وابسته منتشر کردند. ب در روزنامه

تحقير کنند! دوباشگاه قرمز و آبی و پرطرفدار فوتبال ايران نيز مصادره شدند، 
هر روز به بنيادی سپرده شدند، تا از اين رهگذر طرفداران پرشمار در تيم 

ها لرزه براندام رژيم  بار با تظاهرات در خيابان محبوب و قديمی را که چندين
 ها بکاهند.  گر آن انداخته بودند، تحقير کنند و از شمار آن سرکوب و نهادهای

های  يکی از قطب دوست، به عبده مردی ورزش پرسپوليس با حمايت علی
بزرگ فوتبال ايران و آسيا مبدل شده بود. صاحب يک ورزشگاه ويژه، 

های تمرين و بدنسازيويک مربی انگليس بود. باشگاه تاج نيز با حمايت  سالن
نيادنگذارش پرويز خسروانی، در تهران صاحب چندين ورزشگاه اختصاصی ب

ها، حتی در ترکيه شعبه و امکانات داشت.  بود، عالوه برتهران، در شهرستان
اما دوباشگاه در حال حاضر حتی يک زمين تمرين هم ندارند. محلوجی وزير 

رسپوليس های کالن مالی در باشگاه پ استفاده پيشين صنايع و عابدينی سوء
های آن هنوز در جريان است.پرسپوليس باشگاه  عمل آوردند که پرونده به

اسالمی، يک  بنيادمستضعفان داده شد، روز ديگر به تبليغات مردمی روزی به
که به  دست شده است. بدون آن به بدنی و هر روز دست روز به سازمان تربيت

اسدار که قبالً فرمانده صاحبان اصلی آن مردم داده شود. در اين روزها يک پ
سپاه در جنگ بوده مديرعامل انتصابی پرسپوليس است. باشگاهی که روزی 
تأسيسات بولينگ عبده و ورزشگاه آپادانا در شهرک اکباتان پشتوانه ورزشی 
آن، و صدهاهزار طرفدار در ايران و بيرون از مرزها بود، حاال حتی يک زمين 

سو و  اين آن در کيف دستی عابدينی بهتمرين ندارد و تا چندی پيش دفتر 
استفاده مالی وی برمال شده، اما  شد، در حاليکه پرونده سوء سو حمل می آن
گردد  های سطح باالی رژيم، همچنان آزادانه می دليل وابسته بودن به مقام به

 گردد.  پرسپوليس بازمی و اخيراً نيز شايع شده که دوباره به
ت بهتری ندارند، از نخستين روزها زير نظر های استقالل نيز وضعي آبی

ملی رژيم  امنيت عوامل وزارت اطالعات قرار گرفت آقامحمدی عضو شورای
کند، و از  های سياهپوش ياد می عنوان يکی از عاليجناب که گنجی از وی به

عنوان مقام  ها در هيأت مديره و به های مرموز رژيم است، در اين سال چهره
ها رئيس باشگاه  ور داشته و داماد همين عاليجناب مدتگيرنده حض تصميم

مديريت اين  آبی پايتخت بود. اخيراً يک پاسدار ديگر را از جهادسازندگی به
 اند.  تيم پرطرفدار گماشته
گاری بستن اين  اصطالح به که همة اين ترفندها و به اما نکته جالب اين

رسپوليس و استقالل های قيمتی و مورد حمايت مردم، دو باشگاه پ اسب
هوادارانشان چندين برابر پيش از انقالب اسالمی شده است. و هربار که آبی 

شود، ـ  و قرمزها بازی دارند، نيمی از جايگاه تماشاگران آزادی قرمز رنگ می
 آيند، نيم ديگر آبی.  های قرمز می شرت ها با تی طرفداران آن

ها بايد رودرروی هم قرار  گاههای قهرمانی باش هربار که دو تيم در رقابت
افتد. بازيکنان  گيرند، لرزه برارکان رژيم و نيروهای انتظامی و پاسدارانش می
ها  برند، و از آن و مربيان و مسئوالن دو تيم را به يک جلسة ويژة امنيتی می

خواهند کاری نکنند که باعث تحريک تماشاگران شود. نتايج بازی دو تيم  می
ين شده است، تقريباً در بيشتر مواقع دو تيم بايد با نتيجة اغلب از پيش تعي

فراهانی رئيس پيشين فدراسيون فوتبال  کارشان پايان دهند.صفايی مساوی به
ورزشی فاش ساخت که از باال   ای با روزنامة ايران چندی پيش در مصاحبه

 دهند که نتيجه مسابقه قرمز و آبی بايد مساوی تمام شود! دستور می
 

 هاي اجتماعي رژيم  مار آسيبدرش
اسالمی به نسل جوان کشور، اين  خيانت ديگر مسئوالن ورزشی جمهوری

های لبنانی و اعزام  بود که از درآمدهای کالن نفت که خرج تروريست
شد، نه تنها ورزشگاهی، سالنی  سو و آنسوی جهان می اين تروريست به

هايی  يت ـ بلکه ورزشگاهنساخت ـ باتوجه به رشد جمعيت، و جوان بودن جمع

طبا به  فقيد باقی مانده بودند، براساس طرح خودکفايی هاشمی که از زمان شاه
 اجاره داده شدند. 

نتيجه: در رژيمی که با شعار حمايت از فقرا ـ مستضعفين ـ برسرکار آمده 
جوانان ورزشکار فقير خورد. که پول کافی برای  های اصلی به بود، ضربه

اسالمی  هايی که رژيم جمهوری ها را نداشتند. ضربه رزشگاهاستفاده از و
سال اخير به 25های اجتماعی است که در  ورزش ايران زد، جزو آسيب به

 اند.  وجود آمده
پرورش از هر  بدنی آموزش براساس آمارهای منتشر شده از سوی تربيت

ديگری های  نفر گرفتاری ستون فقرات يا بيماری9اموز ايران،  دختر دانش10
دارند، که دليل آن نبود تحرک و ورزش نکردن است. يک آمار ديگر 

اموزان پسر تهرانی، گرفتاری ستون فقرات و  درصد دانش78گويد:  می
  دليل کم ها به چاقی بيهوده مبتال هستند، و به افتادگی شانه دارند برخی از آن

مسئوالن  که رسد. بدتر از همه اين ها نمی تحرکی خون کافی به مغز آن
معلم “طور کلی  اسالمی از نخستين سال استقرار خود در ايران به جمهوری

آموزان دختر  ها حذف کردند. ساعت ورزش دانش را از برنامه دبستان“ ورزش
های آخوندهای مختلف  حفظ و قرائت قران، و خواندن رساله و پسر ايران، به

سال پيش ـ  78 ـ 1304بدل شد. درحاليکه در زمان رضاشاه ـ درسال 
تصويب رسيد که در آن آمده بود:  قانونی در آموزش و پرورش ايران به

 “ساعت ورزش کند. هرمحصلی در مدرسه الاقل بايد روزی يک“
قدر کافی هوشيار  کارشناسانی که در آن زمان اين قانون را تهيه کردند، به

د.درحاليکه بيش از يکساعت ورزش نياز دار بودند که بدن انسان، در روز به
دليل کم تحرکی و نشستن پشت  آموزان امروز دختر و پسر ايران به دانش

ها چاقی است، و  اند که يکی از آن های مختلف ها دچار بيماری نيمکت
اسالمی، در اسالمی کردن ورزش  شکست جمهوری ناراحتی ستون فقرات. 

های  زمينه بينی بود. شکست بزرگتر در نوين ايران از همان آغاز قابل پيش
اخالقی و از ميان رفتن روح انسانی ورزش بود. رواج دوپينگ، آلوده شدن به 

گير ايرانی  مواد نيرو افزای ممنوعه، ـ آشکار شدن دوپينگی بودن يک کشتی
که قهرمان جهان شده بود. باعث شد که مدال طالی وی پس گرفته شود. 

ال طالی قهرمان گير ـ عباس جديدی ـ مد جالب اينجاست که اين کشتی
 امام خمينی تقديم کرده بود! جهان خود را به

های جوانان، که  مسابقه ها و فرستادن بزرگساالن، به دست بردن در شناسنامه
های ملی و مردمی از  آبرويی شد. اعدام چند ورزشکار تيم چندبار باعث بی

از  جمله حبيب خبيری کاپيتن تيم فوتبال ملی جوانان و بعد بزرگساالن و
های  داوران در صحنه های محبوب فوتبال شمال ايران. توهين به چهره

پرچم و سرود برخی از کشورها هنگام توزيع جوايز.  احترامی به المللی و بی بين
وجود  سال برای به70ناچيز شمردن تالش و مردان و زنانی که نزديک به 

رماست و های مدرنيته و تجدد در کشو آوردن ورزش نوين که از نشانه
جای دنيا هم  هايی کهنه و از ميان رفته که در هيچ جايگزينی آن با نمونه
ها، حضور در حيطه  اعتبار سال عقيده اين بنده، به به وجود نداشته و ندارند. 

نگاری ورزشی، هيچ انقالبی در جهان، چنين سطح پائين  ويژه روزنامه
المی و پديده آن نمايش نگذاشته، که انقالب اس اخالقی و فکری، به

 ويژه در زمينه ورزش، زنان و جوانان.  اسالمی. به جمهوری
 

 هاي تجدد  ورزش نوين از پديده
وجود آمد با دويدن دنبال شکار،  ورزش از نخستين روز پيدايش انسان، با او به

اما آغاز ورزش نوين و مدرن، با تجديد و  پرتاب سنگ، پرش از موانع...
همراه است. پيش از اين تاريخ،  1986مپيک در آتن های ال بازسازی بازی

ـ صاحب تشکيالتی  1864ـ بيسبال ـ  1754هايی مانند گلف ـ سال  ورزش
فعاليت کردند.  آغاز به 1850های ورزشی در غرب در سال  بودند. باشگاه  شده

 ميدان آمد.  طور رسمی به ، به1863فوتبال در سال 
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های المپيک همراه  ، با تجديد حيات بازیهای مدرن با اين همه، آغاز ورزش
زاده فرانسوی و متخصص  اشراف“ ير کوبرتن بارون دوپی“همت  است. که به

گوهايی در  و  ها گفت تعليم و تربيت و همفکرانش شکل گرفت. درآن سال
روی بازرگانان و کاالها  اروپا آغاز شده بود، در زمينه گشودن مرز کشورها به

 “بازار آزاد“اقتصادی و بازرگانی برمبنای  و برقراری يک نظام
گوهای روز  و هايی در دانشگاه سوربن، با الهام از گفت کوبرتن، پس از نشست

جای صدور کاالهايمان، صلح و  بيائيد به“ه معروف خود را بيان کرد: يبيان
نمان، از مرزها، عبور کنند. دادوستد ادوستی صادر کنيم. بگذاريم ورزشکار

های المپيک را  های ورزشی به وجود آوريم. بيائيد بازی ی از مهارتا آزادانه
 “ ها را زنده کرده باشيم. زنده کنيم، تا دوستی

سال پيش ـ 108ـ  1896های المپيک ـ سال  زنده شدن وبرپايی دوباره بازی
 ها، يونان و در آتن اتفاق افتاد.  در زادگاه اين بازی

همت  ت. ورزش نوين در ايران بهاين سرآغاز ورزش نوين در جهان اس
 افتاده پاگرفت.  رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، در يک کشور سنتی و عقب

با تالش و از خود گذشتگی مردان و زنان ايرانی، ورزش از گود زورخانه، که 
های گردن کلفتی و  نوعی تسلط ايدئولوژی دينی ورزشی بود و از نشانه به

 يکی از مظاهر مهم تجدد در ايران مبدل شد.  بازوان ستبر بيرون آمد و به
قول انقالبيونی که چوب زيربغل آخوندها شدند  ها، رضاشاه ـ به درآن سال

 فکر افتاد که جوانان ايرانی را با ورزش نوين آشنا کند.  ، به“بيسواد“
فرانسه و  نفر از دانشجويان ورزشدوست ايرانی که به19دستور رضاشاه،  به

بدنی ودانشجويان جهان که پيش  بودند، در کنگره تربيت شدهآلمان فرستاده 
برپا شده بود، با کت و شلوار ويژه و  1936از بازی های المپيک برلين 

ها همچنين نخستين نمايندگان ايران بودند که در  کراوات، شرکت کردند. آن
های مختلف ورزشی ـ سوئدی، انگليسی، آلمانی و  جريان کنگره با روش

های ورزشی را تماشا کردند.  آشنا شدند و مراسم گشايش و رقابتآسيايی 
اين دانشجويان گزارش شرکت در المپيک برلين و کنگره تربيت بدنی را در 

در برلين چاپ و منتشر “ نامه المپيا“نام  دسامبر همان سال در کتابی به
ده عه های ورزشی را به کردند. چندتن از آنان بعدها رياست برخی فدراسيون

گرفتند. پيش از آغاز حکومت رضاشاه، اوضاع ايران در زمان شاهان قاجار 
فکر  های المپيک به آنچنان درهم و برهم بود که حتی فکر شرکت در بازی

کرد. در حاليکه کشورهای ديگر آسيائی چون ترکيه،  ايرانيان خطور نمی
ودند. ده دوره ها حاضر شده ب پين در بازی افغانستان، هند، چين، ژاپن و فيلی

 ها بدون حضور جوانان ايران برگذار شده بود.  بازی
 1948های المپيک  بار در بازی سرانجام ورزشکاران ايران برای نخستين

برداری،  زنی، وزنه نفری در تيراندازی، مشت 52لندن، با يک کاروان 
آزاد، بسکتبال و ژيمناستيک شرکت کرد که جعفر سلماسی در  کشتی

 ايران برد.  ری نخستين مدال المپيک تاريخ را بهبردا وزنه
ها، محمدرضاشاه پهلوی در جايگاه ويژه، تماشاگر مراسم  در جريان اين بازی

های ورزشی بود. پادشاه ايران يک ورزشکار  گشايش، و برگذاری رقابت
های المپيک در  ورزشدوست بود. از آن پس ورزشکاران ايران، در همه بازی

 ن ديگر کشورهای جهان حاضر بودند. کنار ورزشکارا
داليل سياسی و  اسالمی ورزشکاران ايران به تنها در دوران استقرار جمهوری

غايب  1984انجلس  های المپيک مسکو و لوس ايدئولوژی دينی، در بازی
 بودند. 

 
 .سال پيش در امجديه اتفاق افتاد65

در داخل کشور،  های المپيک، همزمان با شرکت ورزشکاران ايران در بازی
 هايی برای برپايی ورزش نوين آغاز شده بود.  فعاليت
های مختلف در  های ورزشی در رشته نخستين دوره مسابقه 1303سال 

 ميدان مشق تهران در حضور رضاشاه برگزار شد. 

سال پيش ـ قانونی در آموزش و پرورش ايران به تصويب  78ـ  1304سال 
 رسيد که در آن آمده بود:

 “ ساعت ورزش کند. محصلی درمدرسه، الاقل بايد روزی يکهر“
قدر کافی هوشيار  کارشناسانی که در آن زمان اين قانون را ديکته کردند، به

ساعت ورزش نياز دارد. در سال  از يک  بودند که بدن انسان، در روز به بيش
انجمن  1313تصويب مجلس رسيد. در سال  به اجباریقانون ورزش  1306
ربيت بدنی ايران تأسيس شد. پيش از آن ورزشگاه امجديه، از روی ملی ت

، ساخته شده بود. اسم صاحب زمين را 1936نقشه استاديوم المپيک برلين 
روی ورزشگاه گذاشتند. بعد از انقالب اسالمی اين ورزشگاه به شهيد 

های ورزش آنجا را همچنان امجديه  شيرودی تغيير نام داده شد، اما قديمی
 نامند.  می
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ورزشگاه امجديه
 

ز شمار آن مردان و سال پيش ـ احمد ايزدپناه، يکی ا 65ـ  1318درسال 
زنانی که در برپايی ورزش نوين و تجدد در ورزش ايران سهم فراوانی 

خانم ورزشکار را در  25کار بزرگی زد. وی نزديک به  داشتند، دست به
ک مسابقه فوتبال باشگاهی با پيراهن و ورزشگاه امجديه ـ بين دو نيمه ي

شورت ورزشی در يک مسابقه دو و ميدانی شرکت داد. مجله اطالعات بانوان 
چاپ يکی از همين دختران با شورت  همان هفته، عکس روی جلد خود را به

 شرت ورزشی اختصاص داد.  و تی
يو در توک 1964های المپيک  بار در بازی زنان ورزشکار ايران برای نخستين

های دو و ميدانی و ژيمناستيک شرکت کردند. از آن پس دختران  رشته
های جهانی و  ها و ميدان ورزشکار ايرانی نيز در کنار مردان در المپيک

های المپيک پيش از استقرار  آسيايی شرکت کردند. در آخرين بازی
اسالمی شش دختر شمشيرباز ايرانی، نمايندگی ورزشکاران زن  جمهوری

 داشتند.  1978های المپيک مونترال  ان را در بازیاير
که سهم مهمی در تجدد کلی جامعه  اين ترتيب ورزش نوين ايران، جز آن به

گردن زنان ايران دارد. ورزش نوين ايران باعث  ايران حق انکار ناپذيری به
های ورزشی با آزادی و تساوی تمام  شد که دخترها و زنان ما در همه رشته

دست آوردند. چندی  مدد وسع و طاقت خود، افتخار به يند. و بهشرکت جو
ملی پوش پيشين  77گو جنوب کاليفرنيا در مراسم تجليل از  ديه پيش در سن

خانم ايرانی نيز حاضر بودند. در اين  26زن و مرد ايرانی تاريخ ورزش ايران، 
يران افتخارات ورزش ا تاالرملی پوش مرد به  4گورکيان و  مراسم ژوليت

الهی که خود در شمار برگذارکنندگان اين  گفته دکتر صدرالدين پيوستند. به
اتفاقشان  اند و قريب به هايی که حال مادرانی شايسته ديدار خانم“مراسم بود: 

از تحصيالت عاليه برخوردارند، مرا وادار کرد که فکر کنم، زن ايرانی پيش از 
زنده باد “ ده زن بود، نه ضعيفه.راستی، معنی فرخن ، به“شکوهمند“انقالب 

 ورزش، زنده باد آزادی 
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 گيران ملي پوش ايران طرح آفتابه تاشو براي كشتي
اسالمی تقريباً  ساله با استقرار جمهوری70همه اين دستاوردهای پيش از 

پايمال شدند. توفان فاجعه از راه رسيد و چنان ضربات سهمگينی به 
آموزان  درصد دانش90ه آثار آن با حضور های ورزش نوين ايران زد، ک ستون

ميليون معتاد، فحشا و  13فقرات، بيش از   های ستون گرفتار بيماری
سابقه  کنيد. فرار بی های ديگر اجتماعی، مالحظه می گری و آسيب روسپی

هايی است که  قهرمانان ملی پوش ورزش ايران يکی ديگر از اين آسيب
رشان از جداسازی زن و مرد و طرح شود که فک دست کسانی اداره می به

های کشتی ايران  که رئيس فدراسيون کشتی برای ملی پوشـ آفتابه تاشو، 
خوانی پيش از  شرکت در دعای کميل، سينه زنی و نوحهـ پيشنهاد کرد. 

ها، جلوتر نرفته  خوان به جای روانشناس همراه تيم ها، و اعزام روضه مسابقه
 است. 
ها چند  ملی پوش ورزش ايران ـ در بين آن 32ز سال گذشته بيش ا 2طی 

اند. حسرت حضور تيم  کشورهای ديگر گريخته قهرمان جهان وجود دارند ـ به
وجود  اسالمی به های المپيک، از زمان استقرار جمهوری فوتبال ايران در بازی

آمده، و همچنان ادامه دارد. ـدر حاليکه کشور بحران زده عراق که 
کنند، تيمش با  نمايی می روز با انفجار بمب ـ مثالً قدرتها هر  تروريست

 رود.  المپيک آتن می سال به 14پيروزی برعربستان و عمان و کويت بعداز 
ها در سايه اسالمی کردن ورزش نوين ايران و درافتادن رژيم با  همه اين

همه مظاهر تجدد، از جمله ورزش نوين ايران بود. پرسش اينست آيا چيزی 
سم ورزش اسالمی وجود داشته است؟ طرحی که شايد در روزهای نخست ا به

کم و بيش “ ياروسری يا توسری“اسالمی با همان شيوه  استقرار جمهوری
موفق بود، و حاال نه ورزش اسالمی داريم، نه ورزشکار اسالمی. بنيادگرايی 

 هميشه در مقابله با مدرنيته با شکست روبرو شده است. 
 

 ورزش نوين  رابطه اسالم و
يک از کشورهای مسلمان جهان، با واژه ورزش اسالمی برخورد  در هيچ

گيرد،  کنيد. ورزش نوين در جهان که از نهضت المپيک الهام می نمی
اسالمی در  کند. جمهوری وابستگی به رنگ، نژاد، جنسيت و مذهب را نفی می
می برپا اسم ورزش اسال نخستين روزهای استقرار تالش کرد تا چيزی به

 کند. قربانی بزرگ اين سياست زنان ايران بودند. 
اهلل بهشتی معروف در راستای اسالمی کردن و سياسی کردن ورزش به  آيت

خواهيد خبری  نگاران ورزشی و راديو تلويزيون توصيه کرده: وقتی می روزنامه
يم در باره پيروزی آمريکا يا اسرائيل در ورزش بنويسيد، بايد ذکر کنيد که ت

کشتی آمريکای جهانخوار، قهرمان جهان شد. يا تيم بسکتبال اسرائيل 
دار هيچگاه از سوی  فينال رسيد. معلوم بود اين دستورالعمل خنده غاصب به

اصطالح  اندرکاران و به نگاران مورد توجه قرار نگرفت. اما دست روزنامه
تاب دهند. روشنفکران رژيم تالش کردند تا ورزش اسالم ناب محمدی را باز

 ها زنان بودند.  که البته بازهم هدف اصلی آن
حسين صبوری يکی از آخوندهای عالقمند کاراته کتابی نوشت با عنوان 

عکس خود را با گواهی گرفتن کمربند مشگی در کاراته و “ ورزش در اسالم“
اجرای فنون رزمی نيز چاپ کرده است.نويسنده برای آن که ثابت کند در 

سالم، ورزش و مسابقه ورزشی وجود داشته قسمتی از داستان دوران صدر ا
 کند:  يوسف و برادرانش را از قرآن، نقل می

گويند:  آيند و می اندازند، نزد پدر می چاه می وقتی برادران يوسف، وی را به“
ای پدر ما رفتيم مشغول مسابقه شديم. يوسف را نزد اثاث خود گذاشتيم. 

 “ گرگ او را خورد.
کتاب  174ای؟ حتماً شترسواری! در صفحه  ای در چه رشته مسابقه اما چه

 کند:  ورزش در اسالم هم، نويسنده نقل می
کرده  گرفتن تشويق می  پيامبر اسالم، امام حسن و امام حسين را به کشتی“

 “ است.

ای از بحث ورزش در قرآن، تا زن و ورزش،  صفحه 290در اين کتاب، 
و نيايش در ورزش، آداب تغذيه که بايد با نمک  ورزش مذهبی گرفته تا دعا

پايان رساند، نحوه آب نوشيدن تا حمام رفتن ورزشکار  شروع کرد و با آن به
نوشته شده است. در پايان هم از قول حضرت علی نوشته: در حمام ادرار 

دهد که ورزش  جا سندی نشان نمی اما هيچ  آورد! کردن، فقز و تنگدستی می
 ارتباطی با ورزش نوين در جهان دارد. در اسالم چه 

ويژه  اسالمی، به اندرکاران جمهوری کتاب ديگر که بسيار مورد استفاده دست
اولين دانشگاه و “بردران متعهد دينی ورزش قرار گرفته، کتابی است با نام 

مجلد آن منتشر شده  39اين کتاب که تا چند سال پيش تا “ آخرين پيامبر
اظهار خود  است. به“ نژاد شهيد دکتر سيد رضا پاک مرحوم“بود، نوشته 

نويسنده اين کتاب تز دکترای پزشکی وی بوده که با درجه ممتاز تصويب 
شده است ـ نپرسيد در چه دانشگاهی و چه زمانی؟ ـ در اين کتاب نويسنده 

شده، اظهار نظر کرده است، از  ای که به اسالم مربوط می در باره هرمساله
سالمی. اين مغز متفکر و ايدئولوگ اسالمی از همان آغاز زنان جمله ورزش ا

 نويسد:  دهد و می را هدف قرار می
خوبی مشخص است که هدف از اشاعه ورزش برای زنان، دريدن پرده  به“

صادقانه بايد قبول کنيم زنان “فرمايند:  باز می“ حيا و عفت آنان بوده است.
ب نيستند. متخصصين امر ـ حتماً از ورزشکار در نظر اغلب مردم، چندان جال

نوع برادران متعهد دينی ـ عقيده دارند، پنجاه درصد زنان ورزشکار، روحيه 
ها  آيند. برای آن ناخواه خشن بار می دهند. خواه زنانه خود را از دست می

ها،  ها، ثانيه خوشايند مرد بودن، ديگر مطرح نيست. بلکه کمال مطلوب آن
 “هاست. افتادن و بردن مدالها و جلو  سانتيمتر

ترين  حق بعد از علی شريعتی بزرگ نژاد که به مرحوم شهيد دکتر رضا پاک
 افزايد:  ايدئولوگ و مغز متفکر برادران متعهد دينی است می

دهد، حتی ممکن  تدريج صفت زنانه خود را از دست می يک زن کوهنورد به“
بعد از انقالب اسالمی  ـ علت اين که“ت از زن بودن خود خجالت بکشد.سا

کوهنوردی و کوه رفتن ورزش و سرگرمی اصلی دختران و زنان شده است، 
خواهند از زن بودن خود خجالت بکشند! ـ مرحوم  برای همين است. که می

نژاد که در کتابش در باره همه چيز اظهار نظر کرده و  شهيد دکتر رضا پاک
 فرمايند:  ردن زنان میدستور صادر کرده باز در باره عواقب ورزش ک

شود  کند. صدايشان کلفت می ورزش دختران و زنان را بدترکيب و زشت می“
ـ البته اين “دهند. خود را از دست می ههای زنان و زيبايی اندام و برجستگی

 هيچوجه قابل تحمل نيست!  مسائل از نظر برادران متعهد دينی به
که تز دکترای “ رين پيامبراولين دانشگاه و آخ“هرحال خواندن کتاب  به

ويژه آن که در  نژاد است، خالی از تفريح نيست به مرحوم شهيد دکتر رضا پاک
جلد  35جلدهای گوناگون ـ تا زمانی که من در جستجوی مجلدات آن بودم، 

هم در تيراژهای وسيع از سوی سازمان تبليغات  آن منتشر شده بود، آن
 اسالمی. 

 

 هاي مذهبي شيستحسيبه بولمركا برعليه فا
گور  همين ترتيب زنده به آيا زنان ورزشکار در ديگر کشورهای اسالمی هم به

اسالمی، رژيم مسخره طالبان و عربستان  شوند ـ که در جمهوری می
اند. هرسال  سعود. ـ در همسايگی ايران، امارات و قطر سدها را برداشته آل

ه اين دو کشور قرار دارد. ای زنان در برنامه ساالن های تنيس حرفه مسابقه
است. که زنان و مردان آسيا در کنار هم  2006های آسيايی  قطر ميزبان بازی

کنند. ـ نخستين بار در يک کشور غرب آسيا، ايران در زمان شاه  رقابت می
 1974های آسيايی تهران  فقيد بود که زنان و مردان ورزشکار آسيا در بازی

کشوری چون الجزاير که بنيادگرايان اسالمی  در کنار هم رقابت کردند ـ در
برند، حسيبه بولمرکا در جام جهانی  وطنانشان، حتی کودکان را می سرهم

متر مدال طال گرفت. روزنامه 400توکيو و المپيک بارسلون در دوی 
 چاپ الجزيره در فردای اين پيروزی درخشان نوشت: لوسوارفرانسوی زبان 
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له الجزايری بود که با يک حرکت زيبا، دنيای سا23اکبر، اين دختر  اهلل“
هايی از تابوها را جارو کرد. چه انتقام درخشانی اين دختر از جامعه  کوه

 الجزاير گرفت که در 
 آسايی! اند. چه سرنوشت معجره طور سنتی گورکن زنان بوده واقع به

 روزنامه ديگر الجزايری نوشت:
جنين کند. بگذار  دگرايی سقطحسيبه با افتخار برگرد. بگذار که بنيا“

اند، احساس شرم  آور، قهرمان وجود آوردن قوانين شرم بنيادگرايانی که در به
 “ کنند. 

 هوريزون روزنامه ديگر الجزايری نوشت: 
خواستند  است که می  تر از سخنان کسانی پيروزی بولمرکا هزاربار با ارزش“

ها که  م کنند. همانهای خود محرو زنان ما را از همه حقوق و آزادی
 “گفتند ورزش برای زنان بايد ممنوع شود. می

 افزايد:  اين روزنامه می 
يک زن ديگر قهرمان عرب داد،  های خود را به حسيبه بولمرکا دست“
، اما فراموش 1928االفونی مراکشی، قهرمان ماراتون زنان جهان در سال  به

 “ ذشت.نوايی مطلق درگ نکنيد که اين زن قهرمان در بی
 افزايد:  روزنامه می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اهتزار درآوردن پرچم الجزاير در  مرسی حسيبه تو با آمدن خودت و به“
دهی، تو با  های المپيک و جهان، روزهای بهتری برای زنان نويد می ميدان

 “ انديشان را نابود کردی. تاريک اين کار، همه شعارهای
های المپيک آتن در ميدان حاضر نيست، اما  ا در بازیحاال اگر حسيبه بولمرک

 35دهند. بيش از  ها زن عرب و مسلمان ورزشکار ادامه می راه او را ده
زن از افغانستان که البته عرب نيست و  5قهرمان ارزنده از کشورهای عرب، 

هم در  عنوان نماينده زنان ورزشکار ايران ـ آن متاسفانه فقط يک زن به
 های آتن حاضرند.  هم با حجاب اسالمی در بازی ی آنتيرانداز

توکيو فرستاد،  1964المپيک  روزی که ايران دختران ورزشکارش را به
 های مردانه آمده بودند... و حاال. زنده باد زنان ورزش ها با کاروان عرب

 مرد خبيث! 7/  دالور نه! ... 7
 

سازمان تربيت  رياست اسالمی، هفت نفر به سال حکومت جمهوری25طی 
اند، نه شناختی از  ورزشکار بوده ها نه در عمرشان بدنی انتخاب شدند. آن

ای بودند.  شايسته نورزش نوين در دنيا داشتند. باالتر از همه نه مديرا
های سنگين  وجود آمده بود، و لطمه  برموجی سوار شده بودند که با انقالب به

که هنوز ادامه دارد. در دوران  ,کردندورزش ايران وارد   ناپذيری به و جبران
مرد خبيث، که با عملکرد آنان ـ نه تنها  7دالور اسالمی، نه!،  7رياست اين 

های  بر تيمااعتبار شديم، شکست خورديم. حتی بر های ورزشی بی در ميدان
درجه دوم و سوم آسيا ـ بلکه اخالق و روحيه واالی ورزشی را نيز از دست 

کردن زنان از ورزش، دوپينگ و آلوده شدن  موداديم. مسأله محر
مواد نيروافزای ممنوعه ـ  برداری به هايی چون کشتی و وزنه ورزش
 اند.  های جهانی و المپيک داشته هايی که پيشينه پرافتخاری در صحنه ورزش

های آسيايی و جهانی با نام جوانان، اما با  ميدان هايی به فرستادن تيم
های قالبی. نتيجه آشکار شدن اين  گسال، با شناسنامهبازيکنانی مسن و بزر

 ای جهانی.ه برويی ورزش ايران در صحنهآ تقلب و بی
سياسی کردن ورزش، رخنه عوامل اطالعاتی و سپاه پاسداران در 

احترامی به متخصصين و  سازمان تربيت بدنی، توهين و بی ها و به فدراسيون
ها، توهين به پرچم و  ن مسابقهپيشکسوتان ورزشی ايران، کتک زدن داورا

سرود کشورهايی مثل آمريکا و اسرائيل، حاضر نشدن برابر ورزشکاران اين 
های ملی، دعوت  کشورها، به بهانه بيمار بودن! تهيه ليست سياه برای تيم

ها و  الهی ها با حزب نهای شايسته و جايگزين کردن آ پوش نکردن از ملی
ها ملی پوش شايسته  رار و پناهنده شدن دهطلب. در نتيجه ف های فرصت آدم

ورزشکار ملی پوش ايران در  32بيش از   ايران به کشورهای مختلف و... ـ
رئيس سازمان  7اند ـ  سال اخير از کشور گريخته2ای مختلف فقط در ه رشته

سالمی کنند ـ بدون آن که ابدنی، ماموريت داشتند که ورزش را  تربيت
های ساده،  ا، آدمه ش جهان وجود داشته باشد. ـ آنای از آن در ورز نمونه

های ورزش امروز جهان، و  ای بودند، به دور از آگاهی مايه طلب و بی فرصت
توانست  رابطه آن با جوانان، اجتماع، اقتصاد و باالتر از همه در نقشی که می

ترين سطح  ها، پائين در پيشرفت جامعه داشته باشد. برخی از اين چهره
 نمايش گذاشتند.  ی و فکری را بهاخالق

 

 رابطه باغ سيب با ورزش!
اسالمی  بدنی، در نخستين روزهای انقالب نخستين رئيس سازمان تربيت

  حسينی بود. در اطراف کرج باغدار بود و سيب فروش. عضو جبهة حسين شاه
ملی   ملی، از دوستان شمشيری چلوکبابی نزديک بازار که او نيز عضو جبهة

حسينی هم رئيس  عنوان رئيس دولت موقت، شاه ا آمدن بازرگان بهبود. ب
ای در ورزش ايران. وی جانشين  بدنی شد. بدون هيچ پيشينه سازمان تربيت

های آمريکا.  جهانبانی شد. خلبان ويژه، قهرمان پرش با اسب. از تحصلکرده
 فرمانده نيروی هوايی ايران. جهانبانی در مدت کوتاه رياستش برسازمان

مدرن کردن بنيادهای قديمی ورزش اقدام کرد. وی در همان  ورزش، به
 انديش اعدام شد.  دست دژخيمان تاريک روزهای نخست به

هم  مد روز و تب انقالبی آن حسينی با توجه به جانشين جهانبانی، حسين شاه
ها و ميز بزرگ رئيس سازمان را برداشتند.  اش، دستور داد مبل از نوع اسالمی

او  ت. هرکس هم بهسدست گرفت. روی زمين نش بلندی به  ح سياهتسبي
های قديمی ورزش  کرد. چندتن از چهره ر را میاکرد، بايد همين ک مراجعه می

همکاری با  ای معروف بودند، به عنوان چپ و توده ها به نيز که سال
های معروف ورزش را  حسينی مشغول شدند، عکس يکی از همين چپی شاه

بزرگ جلوی ساختمان  ضای آن زمان در حال وضو گرفتن کنار حوه روزنامه
 سازمان تربيت بدنی، چاپ کردند. 

 ود. رويای انقالب شکوهمند، و تب ناشی از آن بهای ورزشی تعطيل  فعاليت
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های  ها در آستانه برپايی بازی ها را در خود فرو برده بود. همه اين ماجرا خيلی
های  آمريکا و متحدانش شرکت در بازیافتاد.  المپيک مسکو اتفاق می

نيروهای  سویاشغال افغانستان از  دليل المپيک مسکو را تحريم کردند ـ به
اسالمی هم با وجود شعارهای مرگ برآمريکا،   شوروی ـ مسئوالن جمهورری

های المپيک مسکو تحريم  از شيوه آمريکا و متحدانش پيروی کردند. بازی
ها آماده کرده بودند، در  ود را برای حضور در بازیشد. ورزشکاران ايران که خ

ها راهی  ها خود را بازنشسته کردند، خيلی پوش خانه ماندند. بسياری از ملی
 خارج شدند. 

 
 ازي براي پايان غ اسالمي شدن ورزش، آ

حسينی بعد از يکسال و چند ماه با برچيده شدن دولت موقت  حسين شاه 
داوری داد. در همين مدت کم، بسياری از مصطفی  بازرگان، جايش را به

های ورزشی و چند استخر و تأسيسات ديگر به  های ورزشی، زمين سالن
 های اسالمی درآمد.  تصرف نهادها و کميته
وانست مقابل موج ت بدنی همانند رئيس دولت موقت نمی رئيس سازمان تربيت

 چپاولگران تازه از راه رسيده مقاومت کند. 
 

 البانالگو براي ط
بدنی و  وزيری رجايی رئيس سازمان تربيت دنبال نخست مصطفی داوری به

گفته داريوش همايون ايران هرگز رهبری  وزير شد. به معاون نخست
 تر از رجايی نديده است.  فرومايه

اش کم نداشت. با وجود اين که معلم و مربی  داوری نيز چيزی از رئيس
القی داشت. ناگهان ريش گذاشته، تسبيح ورزش بود، اما پيشينه بد از نظر اخ

های اسالمی کردن ورزش  گرداند و منادی اسالم ناب محمدی شد. طرح می
نيز که وی صادر کرد، ورزش ايران را تا مرز نابودی کامل پيش برد. 

ای  پيشرفت ايران پيچيد، تا اندازه هايی که وی برای ورزش روبه نسخه
 کردند! افغانستان پياده همانهايی بود که بعدها طالبان در

طور آغاز شد: ورزشکارانی که  طرح اسالمی کردن ورزش ايران اين
 شدند، بايد مسلمان کامل باشند! ريش داشته اردوهای تيم ملی انتخاب می به

ها نيز  ها و مسابقه زنی شرکت کنند، در تمرين باشند. در دعای کميل و سينه
آن شعارهای مذهبی نوشته شده نواری روی پيشانی خود ببندند که روی 

های ايدئولوژی اسالمی و قرائت قران هم جزو نفرات  باشد، و در کالس
های المپيک  برگزيده باشند. با وجود اين ورزشکاران ايران از حضور در بازی

درازمدت المپيک را  حمسکو محروم شده بودند، اما مصطفی داوری طر
 مرحله عمل درآورده بود.  پيشنهاد و به

را “ ورزشکار اسالمی“براساس اين طرح ورزشکارانی که الگوهای الزم 
داشته باشند، به محل اردوی المپيک دعوت شدند. طرح اسالمی کردن 

ها چهره  نفر ورزشکار که بين آن 500ورزش ايران با دعوت از بيش از 
ورزی در ورزشگاه آزادی خيمه و خرگاه  طور شبانه ای نبود، به شناخته شده

 2د را برپا کردند. تا خود را برای المپيک بعدی آماده کنند. المپيک بعدی خو
آنجلس و در سرزمين شيطان  شد و چون در لوس ونيم ديگر آغاز می سال

ن آ  شد. از پيش معلوم بود که ورزشکاران ايرانی، راهی به بزرگ برگذار می
، در مجموعه انقالبی اسالمی، در اردوی المپيک  يين طرحآنخواهند داشت. 

ای سنگين برای اين مجموعه  زادی نام گرفت، هزينهآآريامهر که بعدها 
های آسيايی تاريخ را ميزبانی  ترين بازی باشکوه ورزشی داشت که با شکوه

های  لسـ همين مجموعه باشکوه و مدرن که برای ن 1972کرده بود ـ 
ريان اين اردوی مورد استفاده قرار گيرد، در ج تتوانس بعدی ايران نيز می

ويرانی گذاشت. برادران ورزشکار مسلمان  قای داوری، روبهآاسالمی المپيک 
کردند، پارکت  شکن آماده می ها را برای حضور در المپيک دندان که چمدان

های جبران ناپذيری  ها از جا درآمدند، زيان ها را کندند، توالت سالن

مصنوعی   و حتی به درياچه تاالرهای ورزشی، استخرهای مجموعه المپيک به
کنار ورزشگاه وارد آمد، از جمله چمن اطراف ورزشگاه و بسياری از درختان 

 آن خشک شدند و از بين رفتند. 
 500خالصه اين اردوی بلند مدت المپيک اسالمی با شرکت بيش از 

ن مجموعه آورد که هنوز که هنوز يورزشکار مسلمان، چنان باليی برسر ا
ده، دو سال پيش اين مجموعه را برای بازسازی دوباره به است جبران نش

 ای نزديک به يک ميليارد تومان ! مدت يکسال تعطيل کردند، با صرف هزينه
های  ن حاضر در اين اردوی المپيکی اسالمی نه تنها راهی بازیاورزشکار

 ماندند، که در زمان داوری بعدی  المپيک نشدند، بلکه آنقدر در اين اردو باقی
 خبريم ـ ! ها بی های جنگ اعزام شدند. ـ از سرنوشت بعدی آن جبهه به

يادماندی مصطفی داوری که پيش از  های متأسفانه به يکی ديگر از طرح
که  ها بود. وی برای آن ساله 27طرح اسالمی المپيک پياده شد، طرح 
 های ملی ها رنج کشيده و به تيم ورزشکاران و قهرمانان ايران را که سال

های  توانند عضو تيم دند، کنار بگذارد، اعالم کرد فقط کسانی میورسيده ب
هم در کشوری که  سال سن داشته باشند. ـ آن 27ملی شوند، که زير 

های درست ورزشی نداشته و بيشتر قهرمانان، خودساخته، و خود رو  پايه
المی شدند ـ طرح ديگر اس باال شکوفا می به 25هستند، و معموالً در سنين 

های  کردن ورزش از سوی مصطفی داوری اين بود که تقريباً همه چهره
های ورزشی کنار گذاشت.  قديمی و کارشناسان ورزشی ايران را از فدراسيون

 نيستند!“ مسلمان انقالبی“که  دليل آن به
برداری و از مفسران قديمی  هنريک تمرز يکی از کارشناسان برحسته وزنه

برداری بود، برکنار کرد  ر آن زمان دبير فدراسيون وزنهکيهان ورزشی را که د
دراسالم و قران آمده است که کفار نبايد “ها گفت:  طور آشکار به روزنامه و به

دار مصطفی  خنده یها از طرح “ القراء اسالمی صاحب شغلی باشند. در ام
نوعی  ههم اين بود که بازيکنان فوتبال بايد با شلوارهای بلند ـ ب ی يک داوری

زمين بيايند. ـ گويا طالبان بعدها اين طرح وی را تقليد کردند! ـ  با پيژاما! ـ به
القراء اسالمی  های شنا ـ البته فقط برای مردان ـ چون زنان را در ام مسابقه
های  شنا کردن؟! ـ اگر قرار بود انجام شود، شناگران بايد از گرمکن چه به

شنا استفاده کنند که جايی از بدنشان  یاهای کردی بر پالستيکی مثل شلوار
 ديده نشود! 

رئيس فدراسيون کشتی در زمان مصطفی داوری نيز طرح انقالبی اسالمی 
های تاشو پالستيکی تهيه  فتابهآآفتابه تاشو را ارائه داد! وی پيشنهاد کرد 

کشورهای ديگر آن را در چمدان  گيران ايران هنگام سفر به شود، تا کشتی
  دهند، تا دچار مشکل نشوند! خود جای

های  ـ اين طرح جدی گرفته نشد، اما رئيس فدراسيون کشتی شکست
های  نبود همين آفتابه  جهان آن زمان به گيران ايران را در قهرمانی کشتی

 تاشو نسبت داد! 
هلند پناهنده شده  ران ورزشی قديمی ايران که بهانگ گفته يکی از روزنامه به

فرد که در زمان هماشمی رفسنجانی رئيس  سن غفوریمصطفی داوری و ح
 های ويرانگر خود که نابودی ورزش دليل طرح بدنی شد به سازمان تربيت

عنوان جنايتکاران ورزشی در دادگاهی که پس از  ايران را همراه داشت، به
 شود، بايد محاکمه شوند. سقوط رژيم برپا می

 
 هاي مين ورزش در ميدان
وزيری و کشته شدن رجايی و باهنر، عمر رياست  خستبا انفجار دفتر ن

پايان رسيد. اما دوران دوساله حکومت وی با شعار  مصطفی داوری هم به
اسالمی کردن ورزش، برای از هم پاشيده شدن شيرازه ورزش ايران و 

عنوان  ها کافی بود. با آمدن ميرحسين موسوی به نابودی ورزشگاه
عهده گرفت:  است سازمان ورزش ايران را بهوزير، يک داوری ديگر ري نخست

 داوری شمس. يک صفر با صفر ديگر عوض شد! 
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اين دنيای  گاه در ورزش حضورنداشته، کاری هم به داوری شمس هم هيچ
ها  کشيد. فدراسيون و مهم نداشت. آتش جنگ ايران و عراق شعله می پرتکاپو
ها  ودجه بيشتر فدراسيونسازمان تربيت بدنی نيمه تعطيل بودند. ب  و تقريباً

قطع شد. همه چيز در خدمت جنگ ويرانگر قرار گرفت. اردوی المپيک 
اسالمی مصطفی داوری حاال کار برد پيدا کرده بود. بيش از نيمی از افرادی 

دو سال برای رفتن به المپيک،  که در اين اردوی شبانه روزی، نزديک به
 ده شدند. های جنگ فرستا کشيدند، به جبهه انتظار می

رسيد. ماشين جنگ همه  گوش می شعار جنگ، جنگ تا پيروزی همه جا به
بدنی نيز در اين راه  بلعيد. تعدادی ورزشکار و اعضای سازمان تربيت چيز را می

های ورزشی حاال برای اسکان چند روزه و موقت جوانان  قربانی شدند. سالن
 ای جنگ بودند. ه شهرستانی اختصاص داده شده بود، که راهی ميدان

در ميان اين هياهو و هنگامه جنگ برای رفتن از کربال به قدس، داوری 
های باقيمانده  شمس يک طرح ورزشی نيز ارائه داد. طرحی که يکباره باشگاه

های ايران تا پيش از  فقيد را از ميان برد. فوتبال باشگاه از دوران شاه
های سراسری جام  امل، مسابقهدوره ک 6رويدادهای ويرانگر انقالب اسالمی، 

های حاضردر اين جام با حمايت  جمشيد را پشت سرگذاشته بود. باشگاه تخت
ای مبدل  هايی حرفه رفتند تا به باشگاه ها يا با پشتوانه مردمی می کارخانه

جمشيد بايد صاحب  شوند. برای نخستين بار هرباشگاه حاضر در جام تخت
 يک ورزشگاه اختصاصی می شد. 

ای  رفهحها مربی و کادر خارجی داشتند، بازيکنان قراردادهای نيمه  شتر تيمبي
کردند. تيم ملی فوتبال ايران در سايه اين نظم و کوشش به جام  امضاء می

جهانی آرژانتين راه يافت ـ زمانی که قاره آسيا يک نماينده بيشتر در جام 
های  بار به بازی نجهانی نداشت ـ فوتبال ايران در همين دوران برای سومي

ساله  25های المپيک مونترال ـ راه يافت. ـ در دوران  بار بازی المپيک ـ اين
های المپيک راه پيدا نکرد و  بازی اسالمی هرگز تيم فوتبال ايران به جمهوری

صورت يک آرزو برای بازيکنان ايران باقی مانده است. ـ اما طرح  همچنان به
ستاوردهای اين دوران باشکوه فوتبال ايران طور کامل د داوری شمس که به

های فوتبال را برای مدتی از ميان برد، استانی کردن  را ناپديد کرد، و باشگاه
 “ !طرح قدس“های سراسری فوتبال بود، با نام  مسابقه

براساس اين طرح که از فکر و انديشه بيمار دواری شمس و همکارانش 
طور ناقص و همراه با  ها که هنوز به های باشگاه ابقهستراوش کرده بود، م

درپی ادامه داشت، تعطيل شد. قرار شد هراستان کشور يک  های پی تعطيلی
های سراسری جام قدس اعزام کند. عنوانی که برای  تيم منتخب به مسابقه

نظير بود. هر تيم  های استانی نيز پيشنهاد شده بود، در نوع خود بی اين تيم
های سراسری شرکت  ملی آن استان در اين مسابقهاستانی با عنوان تيم 

کرد! حتماً هرکدام هم بايد پرچم و سرود جداگانه داشته باشند. دستکم در  می
هايش تجزيه شده بود.اين طرح هم با کنار  اين مورد، ايران به تعداد استان

 بايگانی سپرده شد.  ه رفتن داوری شمس ب
 

 قهرماني فوتبال ايران در آسيا 
اندرکاران آموزش پرورش بود. البته  تسين وی احمد درگاهی از دجانش
ها تقسيم  یها بين آموزش و پرورش های مختلف سازمان و فدراسيون پست

ها را حذف کرده بود  که معلم ورزش دبستان یشد. آن هم آموزش و پرورش
های مين  دسته برای رفتن روی ميدان و نوجوانان و جوانان مدارس دسته

 دان جنگ می شدند. راهی مي
های ورزشی در زير سايه آن  ماشين جنگ همچنان فعال بود و فعاليت

جانبه وی از پرويز دهداری  تعطيل. تنها کار با ارزش احمد درگاهی، دفاع همه
عنوان مربی تيم ملی بود.  های درخشان فوتبال ايران به يکی از چهره

وی در پيش از انقالب  انضباط و سخت گير بود.ا دهداری مربی و مديری ب
وجود آورد، که سخن  ور هما را بهآ با گروهی جوان با استعداد تيم شگفت

پرورده دهداری در  ای در فوتبال ايران بود. چندين بازيکن دست تازه
آقا،  های گارد و هما بعدها به تيم ملی ايران پيوشتند. حسن نايب باشگاه

 آن جمله بودند.  عليرضا خورشيدی، سهام ميرفخرايی و... از
قديمی و باارزش فوتبال ايران بود، که در آن  ةپرويز دهداری تنها چهر

عهده گيرد. تيم ملی ايران  هنگامه حاضر شد، مسئوليت رهبری تيم ملی را به
اصطالح انقالبی که با ريش و نواری برپيشانی در  طلب و به از عناصر فرصت

د. اساس يک تيم جديد را گذاشت شدند، پاک کر های فوتبال ظاهر می ميدان
کن قهرمان شد. اين قهرمانی با پهای آسيايی  که چهارسال بعد در بازی

بند، با  ها را مجبور کرده بودند با پيشانی که برخی از فوتباليست وجود آن
شعارهای معمول به زمين وارد شوند، در آن روزهای نوميدی انقالب 

زندگی و  اميد به ورو شد.  ل مردم روبهساله، با استقبا اسالمی، و جنگ هشت
 وجود آورد.  آينده به به
های جنگ، ويرانی و نبود اميد  بار در ميدان های حقارت هم پس از شکست آن
های اوليه بشری.  مانده و ضد آزادی آينده با وجود يک حکومت دينی عقب به

اتفاق ها در همين دوران  شرمانه زندانيان سياسی در زندان قتل عام بی
پکن فرستاده شده بود، بعد از پيروزی   افتد. آخوندی که همراه تيم ملی به می

 ها از دروازه ايران نگاهبانی کردند! تيم ايران گفت: امام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك چهره مرتجع و بنياد گرا،
 !با داشتن دكتراي فيزيك اتمي

دکترای فيزيک اتمی را  رسد. عنوان فرد می بار نوبت به حسن غفوری اين
تاج   کشد. استاد دانشگاه نيز هست. پيش از انقالب مدتی در باشگاه يدک می

داليل اخالقی اخراج شده بود. در زمانی که وزير نيرو  گرفت که به کشتی می
عهده داشت. ـ بی سابقه در  بود، رياست کميته ملی المپيک ايران را نيز به

وری فرد با همه اين عناوين و سوابق که دنيای ورزش ـ دوران رياست غف
 سال اخير بوده است.  25ها در ورزش ايران در  ترين دوره داشت، يکی از سياه

معاون وی و  دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، 72تا  68ازسال 
های ورزشی ايران با  بدنی بود. در اين دوران تماس تيم رئيس سازمان تربيت
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هايی  حداقل رسيده بود. تيم المللی و آسيايی تقريباً به نرويدادهای مختلف بي
 شدند، ناچيز و حقيرانه بودند.  خارج فرستاده می هم اگر به

پنگ ـ در قهرمانی آسيا در کراچی  از جمله تيم تنيس روی ميز ايران ـ پينگ
دوتن از ملی پوشان ايران در آخرين لحظه   پاکستان شرکت کرد. اما چون به

کراچی رفت و چون فرد ديگری هم  وج داده نشد، تيم ناقص بهاجازه خر
عنوان بازيکن تيم ايران وارد  عنوان جانشين اعزام نشد، مربی تيم خود به به

ت رياستش برورزش سسال نخ صحنه شد. جالب اينجاست که در پايان يک
های خوبی در ورزش ايران وجود  در اين سال پيشرفت“ايران گفته بود: 

هايی که در جنوب شهر  اگر دلم برای بچه“بعد هم افزوده بود: “ ت!داشته اس
متاسفانه “کردم. سوخت، اين مسئوليت را قبول نمی کنند، نمی در جوی شنا می

های محروم جنوب شهر، چهارسال طول  ظاهری برای بچه  اين دلسوزی
 های کثيف باقی ماندند!  ها همچنان در جوی کشيد، آن

فرد که برای ورزش ايران گران تمام شد، نابودی  ماموريت ديگر غفوری
پيشين ـ  سفدار، تاج و پرسپوليرهرچه بيشتر دوباشگاه فوتبال مردمی و پرط

 استقالل و پيروزی تغيير نام داده شده بودند. که به
ها  های اين دوباشگاه در نخستين روزهای انقالب توسط کميته اموال و زمين

ها به  های تمرين آن ها و زمين ت، و سالنتارج رف و بنيادمستضعفان به
فداران و رها باپشتيبانی ط نهادهای انقالب اسالمی داده شده بود. بعداز سال

ها و  وکنار فعال بودند، اين سالن  های عالقمند که همچنان در گوشه آدم
فرد  گرفت، اما غفوری ها بارديگر در اختيار ورزشکاران دوباشگاه قرار می زمين

دليل انتقامجويی از اخراجش از باشگاه تاج سابق ـ دوباره همه  به ـ شايد
ها دوباره در اختيار بنيادهای  اموال اين دوباشگاه را مصادره کرد. همه آن

همت علی عبده برپا شده بود و  مختلف قرار گرفت. باشگاه پرسپوليس به
های  سالنساختمان بولينگ آن که دفتر باشگاه نيز در آن قرار داشت، دارای 

مختلف تمرين، بدنسازی و استخر ويژه بود. يک ورزشگاه اختصاصی نيز 
اين ترتيب  خته شد! بهوآهن فر راه  فراهم کرده بود که پيش از انقالب به

اش  بامصادره دوباره اموال، دفتر باشگاه پرطرفدار پرسپوليس که هرمسابقه
ت عابدينی يکی از هزار تماشاگر داشت، به کيف سامسوني 70طور متوسط  به

 های مرتجع قرار گرفت.  الهی حزب
بدنی  فقط اين دو باشگاه نبودند که مورد تجاوز رئيس وقت سازمان تربيت

ورزش نيز که هنوز  ورزشی و دنيای قرار گرفتند، دو مجله ورزشی کيهان
گاه انتقادی نيز  به زدند، و گاه ها قلم می نگاران قديمی در آن چندتن از روزنامه

عنوان معاون  زفرد قرارگرفت. وی با استفاده ا کردند، مورد چپاول غفوری یم
بدنی، سردبيران هر دو مجله را عوض  سازمان تربيت جمهوری و رئيس رئيس

سردبيری مجله دنيای ورزش  کرد. از جمله شعبانی، رئيس دفترش را به
ی دهد ـ کيهان ورزش منصوب کرد! ـ که هنوز هم به اين کار ادامه می

هايی چون کاظم گيالنپور، دکتر  ترين مجله ورزشی ايران که با چهره قديمی
الهی، شادروان مهدی دری، اسماعيل يگانگی، منوچهر لطيف،  صدرالدين

حسين دستگاه، داريوش جمالی، اسدالهی و فريدون شيبانی و... پاگرفته بود و 
وانان با ايران، و آشنائی ج مدرن بدون شک تأثير بزرگی در راه ورزش

دست مامورين وزارت  رويدادهای روز ورزش جهان برعهده داشت، به
الهی قرار گرفت. تيراژ اين مجله پراعتبار و قديمی  اطالعات، و پادوهای حزب

هزار نسخه در هفته رسيد که نيمی از آن نيز به 5کمتر از  از آن پس به
رفسنجانی ـ  هاشمی  شود. در دومين دوره رياست جمهوری رايگان پخش می

فرد کنار گذاشته شد. ـ وی بعدها  معروف به سردار چاپندگی ـ غفوری
 عنوان نماينده مجلس اسالمی معرفی شد. ـ به
 

 !1377آقاي 
در حاليکه خمينی جام زهر معروف را نوش کرده بود، خرابی و ويرانی و 
. هزاران معلول از جنگ بيهوده باقی مانده بود، بازهم صفر با صفر عوض شد

طبا داد. اين يکی مهندس  آن کارنامه سياه جايش را به هاشمی غفوری فرد با

ها بود. اما نه سابقه، و نه اطالعی از  نساجی بود. قبل از آن مدير نمايشگاه
دولک با پرش اسکی را  قول يک نويسنده ورزشی فرق الک ورزش داشت. به

 دانست.  نمی
ملی المپيک را باهم در اختيار   با اين حال رياست سازمان ورزشی و کميته

طور معمول در جهان، رئيس کميته ملی المپيک هر کشور، از  خود گرفت. به
های خوشنام ورزش هرکشور و آگاه به مسائل جنبش المپيک انتخاب  چهره

ت، فاصله سبدنی که يک پست دولتی ا شود و کامالً از سازمان تربيت می
 باشد. المللی المپيک در کشورش می ينب دارد. او در حقيقت نماينده کميته

خالی رفسنجانی در مورد سازندگی پس   دوران رياست وی با شعارهای ميان
از جنگ همراه شده بود، پس وی نيز برای آن که از قافله عقب نماند، اعالم 

 1377که بيستمين سال انقالب شکوهنمد ! خواهد بود،  1377کرد تا سال 
بدنی  ساخت. اما تا روزی که رئيس سازمان تربيتورزشگاه در ايران خواهد 

جويی  ورزشگاه هم ساخته نشد، بلکه براساس سياست صرفه 77بود، نه تنها 
و کنار   هايی که در زمان شاه فقيد در گوشه ها و سالن وی، همه ورزشگاه

های  اين ترتيب پای جوانان فقير و باشگاه کشور ساخته شده بود، اجاره داد. به
 ها قطع شد.  به اين ورزشگاه پول بی

اين هم از سردار سازندگی در ورزش ايران! وی با اين شرط که همچنان 
ملی المپيک باشد، جای خود را به يک صفر ديگر داد. وی  رئيس کميته

همچنان رياست اين کميته را برعهده دارد و آخرين شاهکارش نوشتن 
ت بهتر است سی گفته اای به فدراسيون کشتی بود. در اين نامه و نامه

بار  5د تا رکورد واميررضا خادم با پيراهن تيم ايران راهی المپيک آتن ش
شرکت را بشکند! قبالً شادروان تختی صاحب اين رکورد شده بود. اگر 

ديد. اميررضا خادم از  بار المپيک را می 5شد محمدنصيری هم  انقالب نمی
تازگی هم  گيرد. به کشتی نمی هـای، بيش از دوسال است ک های خامنه نوچه

 عنوان نماينده مجلس انتخاب شده است.  در انتخابات قالبی رژيم به
رئيس فدراسيون و  ,گيران تيم ملی انتشار اين نامه با مخالفت کشتی

کيلوگرم با  74های اول وزن  ران روبرو شد. چندتن از بختانگ روزنامه
خواهد در آتن  ه اگر میاعتراض شديد از محمدرضا خادم دعوت کردند ک

ها گفتند اجازه  کشتی بگيرد، ابتدا در انتخابی تيم ملی شرکت کند. آن
تيم ملی خورده شود! در  ها با ورود دستوری خادم به دهند حق آن نمی

شود، چه انتظاری از  آسانی پايمال می کشوری که حقوق ديگر انسانی به
منافع ورزشکاران باشد، نه رود که بايد حافظ  ملی المپيک می رئيس کميته

 سياست. 
 

 سابقه ورزشكاران ايران  فرار بي/  ورزش ها به ورود پاسداران و امنيتي
ک چهره ناشناخته ديگر روی يبعداز هاشمی طبا با آن کارنامه سياهش، 

بدنی نشست. محسن مهرعليزاده از عوامل  صندلی رياست سازمان تربيت
باآمدن مهرعليزاده  ر خراسان بوده است. واعظ طبسی، که پيش از آن استاندا

ها بيشتر باز شد  بدنی و فدراسيون ها و پاسداران به سازمان تربيت پای امنيتی
پاسدار رياست باشگاه اصلی ليگ فوتبال ايران را برعهده  7در حال حاضر 

 کنند.  های امنيتی و پاسداران اداره می ها را مقام گرفته، تعدادی از فدراسيون
کنند.  ها اداره می ها و سرهنگ گفتند ورزش را ژنرال فقيد می مان شاهدر ز

ها  ها در ورزش آن  کردند، اما همه ها رياست می البته چند فدراسيون را نظامی
سواری يا تيراندازی، سوارکاری، شناخته شده بودند و تخصص  مثالً دوچرخه

 داشتند. 
خوار رئيس  بوده است؟ غم اما پاسداران امروزی را چه کسی در ورزش ديده

، فرمانده سپاه بوده است. اين باشگاه حاال در سباشگاه پرطرفدار پرسپولي
 برد.  سر می وضعيتی بحرانی به

ها در ورزش ايران در دوسال اخير  آهنين پاسداران و امنيتی ظاهراً مشت
های ملی  ها ورزشکار طراز نخست تيم نتوانست جلوی فرار و پناهند شدن ده

ران را بگيرد. فقط در سال گذشته يک تيم کامل قايقرانی، يک تيم کامل اي
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لمان و انگليس و حتی آ گير و ورزشکاران رزمی به ، چندين کشتیوتکواند
 اند.  تايلند پناهنده شده

ماه به انگليس پناهنده  کار در اوايل همين ارديبهشت يک ملی پوش کاراته
ملی قايقرانی ايران را به دليل   تيم نفر از اعضای شد جالب اينجاست که سه

پناهنده شدن، اجازه خروج ندادند. مقايسه کنيد اگر يکی از  مشکوک بودن به
فقيد به کشورهای ديگر  ايران در دوران شاه اين ورزشکاران ملی پوش

ها و مخالفان  ای پناهنده می شد، چه جنجالی از سوی کنفدراسيون، توده
کنم در زمان شاه فقيد. حتی يک  شد. يادآوری می هوا بلند می ديگر رژيم به

 کشور ديگری پناهنده نشد.  ايران به شورزشکار ملی پو
المللی  های بين در زمان مهرعليزاده، همچنان زنان ايران از حضور در رقابت

اند. کاروان ايران برای  ها محروم اند. همچنان از حضور در ورزشگاه محروم
مچنان مردانه است، تنها يک زن در تيراندازی تن، هآهای المپيک  بازی

المپيک را دريافت کرده، که بايد با پوشش کامل آخوندی   اجازه رفتن به
های  راهی المپيک شود. اين يک زن نيز برای جلوگيری از اعتراض سازمان

المللی المپيک فشار  بين سال است به کميته16مدافع حقوق زنان که مدت 
دارند،  هايی که در ورزش تبعيض جنسی روا می ضور تيمآورند تا جلوی ح می

 گرفته شود. 
نابودی   يک شاهکار ديگر دوران رياست مهرعليزاده برورزش ايران تهديد به

عه ورزشی مجهز در شمال تهران است. کلوپ شاهنشاهی پيشين ويک مجم
اسالمی مجموعه ورزشی انقالب ناميده شده، با داشتن  که بعد از انقالب

های تنيس، گلف، استخرهای روباز تأسيسات  هکتار زمين ورزشی. زمين110
ويران   اداری و آکادمی المپيک، در حال حاضر در آستانه تهديد جدی به

شدن قرار دارد. براساس يک طرح شهرداری تهران، قرار است قسمتی از 
کردستان، از بخشی از اين مجموعه عبور داده شود. در  اتوبان موسوم به

های ورزشی و تأسيسات اداره آن  صورت بسياری از اماکن ورزشی، زمينآن
ويران خواهد شد. همزمان در دوبی يک مجموعه ورزشی بسيار مدرن ساخته 

 ن جذب کنند! آ های ورزشکار جهان را به شود، تا توريست می
مرد خبيث در ورزش ايران همچنان ادامه دارد.  7مرد دالور، نه!،  7داستان 
های زمستانی در آمريکا،  دار اين که مسئوالن برگذاری بازی ندهنکته خ

ملی المپيک ايران، نظارت  طبا رئيس کميته هنگام دعوت از هاشمی
عهدة مردی که فرق  های پرش با اسکی را برعهده وی گذاشتند. به بررقابت

 ت. سدان دولک با پرش اسکی را نمی الک
  ک زمستانی فرض را براين گذاشتههای المپي مسئوالن کميته برگذاری بازی

ملی المپيک کشوری مثل ايران با آن سابقه ورزشی در  بودند که رئيس کميته
ها آگاه  شناسد و به قوانين آن ها، حتماً مسائل مختلف ورزشی را می المپيک

 است!
بدنی  بينی کنيد. مقايسه رئيس سازمان تربيت خودتان بقيه داستان را پيش

فرانسواز  مهرعليزاده با همتای فرانسوی اش ژان نحساسالمی م جمهوری
ای با  دار است که مقايسه آخوند مرتجعی چون خامنه المور همانقدر خنده

فرانسواز  شيراک رئيس جمهور فرانسه. بد نيست بدانيد که ژان مثالً ژاک
، 1980های المپيک  المور وزير کنونی ورزش و جوانان فرانسه، در بازی

هرمان المپيک شده، در رشته سابر شمشيربازی و دوبار دوبار ق 1984
عنوان وزير  صدا درآمده است. وی حاال به يز به افتخار وی سرود مارسی به

جودوی نابينايان که  رشته شمشيربازی توجه دارد که به ورزش همانقدر به
های آن با حضور تيمی از ايران  چندی پيش در اورياک مرکز فرانسه رقابت

 المرو برگذار شد.  با حضور
فرد و ديگر افراد  طبا، غفوری مقايسه الزم نيست، حتماً مهرعليزاده، هاشمی

ای کنيد  کنيد! اگر بازهم بخواهيد مقايسه مرد خبيث را انتخاب می 7فهرست 
های المپيک آتن،  بازی نفری فرانسه به 400نم در ميان کاروان ک يادآوری می

 دهند! می ها را زنان تشکيل نفر آن 270

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 آيا كوهنوردي.......  60بقيه از ص 

 

سرشار و   طبيعت  به  بردن  از شهر و کار، و پناه  گريزهای  اينگونه   
  همه  باشد!(، برای  کوهستانها )اگر هنوز وجود داشته  سنگينی  سکوت

مند  توانند بهره ، میپارسشاندر  کوههايی  داشتن  از نعمت  که  مردمانی
  جبران  برای  يی بسيار ارزنده  و فرصت  موقعيت  که  راستی  بشوند، به

در   گوناگون  در هر روز با صورتهای  که  است  زندگی  فشارهای  کردن
  خوبی  خود به  های را بر شانه  هايشان  سنگينی گيرند و قرار می  برابرمان
 . نيمک می  احساس

 -  در کشور خودمان  ويژه  به -  کوهستان  باز هم  که  ايم اما ديده    
 . است  خود پذيرفته  را نيز در دامان  ديگری  های دسته

  ايران  نيز به  اش گوشه  بود که  جهانی  دوم  از جنگ  پس  زمان    
و   هرسيد  قدرت  به  در ايران  توده  ، حزب هنگام  در آن کرد.  سرايت
ها و يا  شعبه  بود. از جمله  پا کرده  دست را  يی گسترده  سازمان
  هنگام  بود. از اين  آن  و کوهنوردی  ورزشی  ، بخش حزب  اين  های کميته

کرد و بر سنگها و   نيز رخنه  سياست ، در کوهستان  بعد بود که  به
  خودکشانندة  به و  تبليغاتی  واژگان ، شعارها و نوشتن  ديگر قابل  جايهای
 را.  چاپی  برگهای  و حتی ، از نظر بگذرانيم  توانستيم را می  بسياری

  به -ها  بر قله  و حتی -  کوهستان  باز در همين  بعد بود که  چندی     
  کسانی  که  کرديم برخورد می  آشنا و يا ناآشنا با کوهنوردی  های چهره
شعارها و پيدا   ستردن  برای -  ساواک -  مخفی  جز مأموران نبودند
  جوراجور جهت  های» ايسم«  و اعضای  پاها...و يا طرفداران ردّ  کردن

و   توسعه  گوناگون  راههای  و يافتن  سياسی  ميزگردهای  دادن  تشکيل
 نفوذ.
،  بيفکنيم  چشمی  گوشة  که  هم  اسالمی  از انقالب  پس  سالهای  به    

  کمی  ، شهر تهران تعطيل  روزهای  که  يافتيم  هیو آگا  ديديم  باز هم
  بودند و گروه  را شناخته  ، بيشتر و بهتر کوهستان مردم شد. می  خلوت
جوراجور،   و سرو صدا، از فشارهای  ، از ازدحام زندگی  از سختيهای  گروه

روز   ، در برابر شش يکروزه  گريختند. گريزی می  آلوده  و از هوای
تواند  نمی  خسته  بر روانها و تنهای  تأثيرچندانی  البته  ، که نابسامانی

 باشد!  داشته
و   خانه  آغاز شد و اژدرها را روانة  که  با ايران  عراق  امان  بی  جنگ    

  توانست می  بود که  کوهستان  کردند، باز هم  تهران  ساکنان  زندگی
  که  داشت  و دردسری  رفتاریگ  ها باشد... و چه خانواده  برای  پناهگاهی

  کار و تالش  ، به و هيجان  را با دلهره  ، ساعتهايی نانی  لقمه  تهيه  برای
  روی  کوهی  پناهگاه  سوی  ر، بهصبعد از ظهر و ع ، و در شهر پرداخت

 آورد. و روز ديگر، بازتکرار!
پيما، و اژدر و هوا  و تفنگ  توپ  فعاليتهای  يافتن  از پايان  پس    

تنها   ، و باز هم يافت  هم  فزونی  نشد، بل  کاسته  زندگی  ازدشواريهای
  و کنار آن  در گوشه  آزاد بود که  ، کوهستان مردمان  پناهجويی  هدف

  و هم  بکشند، همدل  کنند، نفسی  را لمس  از آزادی  شايد بتوانندکمی
  مرحله  ، در اين أسفکنند. اما با ت  ردوبدل  چند حرفی بيابند و  اندوهی

و   مأموريت  گذاشتند که  در کوهستان  ، گام کوهنوردی يا  نيز ناآشنايانی
و   ديده  رنگ  هزاران  ميليونها سالة  ديگر بود... و کوه  چيزهای  هدفشان

ها و  ها و دژخيمی درهمی  گر اين ، نظاره مبهوت و  ظاهر خاموش  به
 نامراديها...

کوهنوردان   گستردة  تالشهای  بزرگ  و جايگاه«  اديوماست»تنها   کوه    
 ، ، نويسندگان ، شاعران ، انديشمندان ، پيامبران در آن  ، بلکه نيست  راستين

 ، ، سياستمداران ، موسيقيدانان ، عکاسان ، نقاشان ، عارفان فيلسوفان
  ایبر  ديگر نيز هر کدام  ، و دهها و صدها جور مردم و آن  اين  پادوهای
 دارند.  يی و گوشه  مکانی  خودشان

 ! برقرار باد کوهستان
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 از پرورشگاه كوچكي در تهران، تا باالترين قلة افتخار ورزش جهان

 
  وجود آورد. براي   ، انفجار خبري به1968خروس طاليي ايران در المپيك مكزيكو

مخابره كردند،  سراسر جهان،  ها عكس راديويي يك ايراني را به بار، خبرگزاري نخستين
 رويدادي كه تا امروز براي هيچ ورزشكار ايراني تكرار نشده
 

  شاه فقيد ايران، بردن مدال طالي المپيك را طي تلگرامي به وي تبريك گفت. در بازگشت
 به تهران مدال طالي خود را به شهبانو هديه كرد. 

 
 .هالتر زدن را خانم معلم وي به او آموخت 

 
 ترين اتومبيلش را به هركول كوچولوي  ترين و شيك نز، تازهشركت معروف مرسدس ب

 ايراني كادو داد.
 

 اش را مصادره كرد! نامش را از باالي ورزشگاه نصيري،  جمهوري اسالمي اتومبيل و خانه
 برداشت. 

 
  .دولت كانادا، به وي عنوان افتخاري ورزشكار قرن را اعطا كرد 

 
 “شتال“نامه  و گوي ويژه  گفت          

 برداري جهان : محمد نصيري. با اعجوبه وزنه
 

 14سال، حضور در  56ها، طی  های دوران نوين، ايرانی در تاريخ المپيک
ترين جشنواره ورزشی  بار، برباالترين سکوی اين مهم ها، هشت دورة بازی

 اند.  کره زمين، ايستاده
ای آن ريزی درست و علمی بر مدال طال، برای ورزش کشوری که پايه 8

ها و استعدادهای  نداشته است، دستاورد بزرگی است. اين به لطف تک ستاره
خودرو دو رشته سنتی کشتی و وزنه برداری، در ويترين افتخارات ورزش 

درآمده و   ای که در دوران ما، از انحصار مردان به ايران جای گرفته، دو رشته
های جهانی ،  در رقابتبا توجه به محروم بودن کنونی زنان ايران از حضور 

 سير نزولی خواهد داشت. 
 

 هاي ورزش ايران طاليي
ملبورن ـ عبداله  1956زاد: غالمرضا تختی، امامعلی حبيبی ـ آدر کشتی 

 2000آتالنتا، عليرضا دبير ـ  1996مکزيکو، رسول خادم ـ  1968موحد ـ 
 سيدنی.

سين مکزيکو ـ جسين توکلی، ح 1968وزنه برداری: محمد نصيری ـ 
 سيدنی.  2000رضازاده ـ 

تنها قهرمان ايرانی است، ـ تا امروز ـ که “ محمد نصيری“در اين ميان 
اند، به دليل کار  ها به سراسر دنيا مخابره کرده عکس راديويی او را خبرگزاری

 شگرفی که انجام داد. 
های المپيک مکزيکو بود که قهرمان ايرانی در  در بازی 1968اين به سال 

جای گذاشت و مدال طال را به گردن  ک رکود تاريخی بهيخروس  دسته
مهرماه  22، برابر با 1968اکتير  21آويخت. خروس طاليی ايران در روز 

، دست به اين کار بزرگ زد. رقيب اصلی وی در اين روز فولدی 1347
هايش را برداشت و در دوضرب با  مجارستانی بود. وقتی قهرمان مجار وزنه

حرکت خود را به   کارش پايان داد و مجموع سه کيلوگرمی به 140وزنه 
 دانستند. لو گرم رساند، همه بدون شک او را برنده مدال طال میيک 5/367

کيلوگرم را  150در اين زمان، نصيری برای حرکت دوضرب خود وزنه 
برداری در  ای که سه برابر وزن او بود و هنوز هيچ وزنه درخواست کرد. وزنه

 زن به آن نزديک نشده بود. خروس و

های حاضر در تاالر وزنه برداری مکزيکو حبس شده  نفس در سينه ايرانی
برداران و رقبای نصيری با شگفتی به اين صحنه نگاه  بود. ديگر وزنه

 کردند.  می
سانی باال برد و با قدرت آ بردار اعجوبه ايرانی، ميله وزنه را لمس کرد، به وزنه

داشت. روشن شدن سه چراغ سفيد از سوی داوران نه ها نگه باالی دست
اين ترتيب  تنها مدال طالی محمد نصيری را مطمئن می ساخت، بلکه به

رکورد جهانی دوضرب المپيک و جهان شکسته شده بود. محمد نصيری با 
تر بودن از حريفش فولدی  گرم سبک 300کيلو گرم و  5/367مجموع 

 ايستاد. برباالترين سکوی المپيک مکزيکو 
کيلو گرم رکورد مجموع المپيک را شکسته  10در اين روز محمد نصيری 

بود. رکورد قبلی به واخونين از شوروی تعلق داشت. درحرکت دوضرب هم، 
نين را بهتر کرده بود: ولو گرم رکورد پيشين واخيک 5/7خروس طاليی ايران 

سال  18ی تا های مکزيکو. اين رکوردهای تاريخ ک انفجار خبری در بازیي
نام وزنه بردار ايرانی محمد نصيری،  در تابلوی رکوردهای المپيک و جهان به

 بردار روس رکورد وی را ترقی داد.  وزنه 80دوام داشت. در دهه 
های  برنز از بازی 3مدال طال، دو نقره و  6خروس طاليی ايران روی هم 

ايران هديه کرده های جهانی به گنجينه افتخارات ورزش  المپيک و مسابقه
 است. 

نصيری پس از شکستن دو رکورد جهانی و المپيک، با يک پشتک و وارو 
ها آرم  آغوش مربيان و اعضای ديگر تيم ايران پريد. اين حرکت وی مدت به

سی انگليس بود. پس از اين پيروزی  بی های ورزشی تلويزيون بی برنامه
نصيری به مکزيکو فرستاد.  فرين، شاه فقيد تلگرام تبريکی به نامآ شگفتی

تغيير نام داد تا ستايشی باشد از اين “ محمد نصيری“ورزشگاه فرح به 
 اعجوبه ايرانی. 

های اين قهرمانی  وی داده شد تا پاداش اندکی باشد بر تالش ای نيز به خانه
که از پرورشگاه تا باالترين سکوی افتخار در ورزش المپيک و جهان را 

های المپيک مونيخ، محمد نصيری در يک وزن  زیپيموده است. در با
اش فولدی شکست خورد و مدال  تر با اندکی اختالف از رقيب ديرينه پائين

 نقره گرفت. 
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سازی مرسدس بنز، از  های مونيخ بود که شرکت اتومبيل در همين بازی
ها به او استفاده  ها و راديو و تلويزيون شهرت فراوان نصيری و توجه روزنامه

های خود را، در حاليکه  د، و در يک رويداد تبليغاتی، آخرين مدل اتومبيلکر
ها منتشر  هرکول کوچولوی ايرانی آن را روی دست بلند کرده بود، در روزنامه

عنوان تصوير تبليغاتی سال آلمان برگزيده شد و کمپانی  کرد. اين عکس، به
به محمد نصيری های خود را  ترين اتومبيل بنز يکی از مجهزترين و شيک

نيز  1976های المپيک مونترال  هديه داد. خروس طاليی ايران، در بازی
 روی سکو رفت. يک مدال برنز.

 درپی  يک طال، يک نقره و يک برنز از سه المپيک پی
 

  !سبك جمهوري اسالمي تاراج افتخارات به
ده قهرمان نامدار ايرانی تا زمانی که جمهوری اسالمی در ايران مستقر نش

بخش ورزشگاهی  بود، خانه و اتومبيلش را داشت. نامش نيز همچنان زينت
در مرکز شهر تهران بود. خود وی نيز با حقوق قهرمانی جهان و المپيک که 

 برداران جوان ايران بود.  کرد، در خدمت وزنه دريافت می
بعد از انقالب، همه چيز برای محمد نصيری عوض شد. اتومبيل اهدايی 

حقوق و مزايای قهرمان جهان و المپيک وی را   نز را از او گرفتند!مرسدس ب
نوعی مصادره کردند. نام وی را نيز از باالی  قطع کردند. خانه وی را نيز به

 سردر ورزشگاه برداشتند. 
ها، پس از آن اتفاق افتاد که در نخستين روزهای انقالب اسالمی،  همه اين

ز حضورش در دربار برای گرفتن مدال ای برای وی تهيه کردند، ا پرونده
ور در آ افتخار از شاه فقيد، آن هم بعد از آن قهرمانی و رکورد شکنی شگفتی

های المپيک مکزيکو، برای او پاپوش ساختند. محمد نصيری، در سال  بازی
بعد از تصادف دخترش با اتومبيل برای معالجه وی راهی خارج از  1988

هاست در تورنتو  کانادا سفر کرد. حال سا سپس به اسپانيا رفت و کشور شد. به
کند. برای اداره زندگی  ـ کانادا ـ در کنار همسر و فرزندانش زندگی می

 کند.  ها در يک رستوران ايرانی آن شهر کار می شب
های طالی او  ژيم اسالمی، داروندار وحتی مدلربا وجود اين دست اندرکاران 

؟ ـ و مشکالت بسياری برای وی و را از وی گرفتند ـ به چه جرمی
اش بوجود آوردند، اما او هرگز کشورش. مردم آن و قهرمانان آن را  خانواده

يد، با شور و عالقه خود آ فراموش نکرده و هر بار تيمی از ايران به کانادا می
ها  آن ها را همراهی کند . به کند، آن ها می رساند  تالش می را به محل رقابت

  روحيه بخشد.
ها به وی عنوان افتخاری ورزشکار قرن را  وقتی با اين مردی که کانادايی

ها گفتم و خواستم  برای ورزش و المپيک“ تالش“نامة  اند، از ويژه اعطا کرده
وگويی از گذشته و حال داشته باشيم، با ميل فراوان پذيرفت و  با هم گفت

 وگو کرديم.  دوبار، هربار چند ساعت با هم گفت
هايی از تاريخ ورزش  تواند گوشه خوانيد، که می وگو را می رد اين گفتدستاو

 قرن اخير و فراز و نشيب آن را بازگو کند.  ايران در نيم
 

 يك رمان جذاب 
ورزش از “ـ برای برنامه  70های اوج ورزش ايران ـ اوايل دهه  ـ در سال

ه کردم. در تلويزيون ملی ايران فيلمی مستند از زندگی تو، تهي“  2نگاه 
های مختلف هم مسير ورزشی و اجتماعی تو را خوانده و يادداشت  کتاب

ات به يک رمان شباهت دارد. رمانی خواندنی،  ام. بيشتر، زندگی برداشته
پرهيجان و نيز متأثر کننده، پر از فراز و نشيب. از کجای اين زندگی شروع 

 کنيم؟ 
 

گوئيد، در  ان که میهای اين رم ترين برگ کنم مهم ـ فکر میم.ن 
ها نوشته شده، من خودم بيشتر  ها و جهانی های ورزشی، المپيک صحنه

سالی  36هرحال  کنم، تا رويدادهای اجتماعی اين زندگی. به ها فکر می نآ به
ها، در حاليکه خبرنگاران دورت  در تيم ملی ايران، در باالی سکوی المپيک

ت بنشينی، تو کودکی که از اند، شش بار در کنار شاه کشور حلقه زده
افتخار تو بزنند،  ای، سرود ملی کشورت را به پرورشگاه راهت را آغاز کرده

نامت را برباالی يک ورزشگاه کشورت بنويسند، از امکانات چنين افتخاراتی 
زندگی کنی، همه جا با احترام با تو روبرو شوند، بعد ناگهان طوفانی از راه 

ا را تاراج ببرد.... نامت هم از باالی ورزشگاه پائين برسد و همه اين دستاورده
بياوردند و به جای نام تو، نام يک ناشناس را ـ که نه در ورزش بوده، نه 
هنرمند يا نويسنده، را بگذارند. بعد هم آواره کشورهای جهان شوی، برای 

ها همه فراز و نشيب اين  امرار معاش به کارهای کوچک تن دهی... اين
تازه در اوج گمنامی و هزاران کيلومتر دورتر از کشوری که  ؟يستزندگی ن

برای آن افتخار آفريدی، مسئوالن يک کشور غريبه در مراسمی به تو عنوان 
افتخاری ورزشکار قرن بدهند... و مسئوالن کنونی کشورت سعی کنند نام تو 

واند ت ها نمی خندد ـ همه اين ذف کنند. ـ میحهای ورزشی شان  را از کتاب
  ؟مورد استفاده يک رمان قرار گيرد

 
بينيم  کنم اينها شکوه يک زندگی و شکوه يک قهرمان است. می ـ فکر می

 دادهای مختلف، مرد ميدان هستی. يرو همچنان بدون تسليم شدن به
 

افتند، شهرت و  زير می ها را ديدم که از باال به ـ همچنان، خيلیم.ن 
کنند. حاال با اعتياد يا  د، خود را گم میدهن افتخاراتشان را از دست می

 يا... بمشرو
های سخت و دوری از ايران. به لطف همسر خوب و  اما من، در همين سال

هايم و دوستان خوبی که هيچگاه فراموشم  هفداکاری که دارم. دختران و نو
 ام.  کنم. برابر مشکالت هم سر خم نکرده اند، زندکی می نکرده

 
 جار خبری فان

از آن شب با شکوه مکزيکو بگو. شبی که رکوردهای قديمی وزنه برداری ـ 
را يک پس از ديگری پاک کردی. شبی که حريفان خودت را شگفت زده 

 کردی. 
وجود  برسکوی افتخار المپيک ايستادی، مدال طال گرفتی، و انفجار خبری به

 آوردی؟
 

ستانی که مجار“ فولدی“ـ خاطره با شکوهی بود. رقيب اصلی من م.ن 
وزنه  –هايش را زده بود  کنم. وزنه هميشه با احترام و ستايش از او ياد می

هايم را بلند  برداری در آن زمان در سه حرکت انجام می شد ـ من هم وزنه
کرده بودم و فقط يک حرکت دوضرب باقی مانده بود. فولدی مدال طال را 

 از من بلند کرده بود.  کيلو در مجموع بيشتر 10کرد.  اش لمس می روی سينه
 از کودکی ياد گرفته بودم، برای رسيدن به هر هدفی بايد مبارزه کرد. 

کيلو گرم را جبران کنم. گفت : چطور، دوضرب  10ام گفتم. من بايد  مربی به
 مانده! 

 کيلو گرم را بکن.  150گفتم، در خواست 
ميان برد.  با شگفتی به من نگاه کرد. قيافه مصمم من، ترديد او را از

ترم. وزن کشی اين را نشان داده بود.  دانستم از نظر وزن از فولدی سبک می
کيلو را باال ببرم، در مجموع با فولدی برابر می شوم و سبکی  150پس اگر 

 کند.  وزن طالی المپيک را نصيب من می
ای را بلند نکرده بود. ميله وزنه را  هيچ خروس وزنی تا آن زمان، چنين وزنه

ها را در سينه  شد. گويی همه نفس مس کردم. صدا از کسی شنيده نمیل
دانم چرا سنگينی  حبس کرده بودند. وزنه سنگين را روی سينه کشيدم. نمی

ای طول  داشتم. چند ثانيه ها نگه کردم. بعد آن را باالی دست آن را حس نمی
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دگوی کشيد، که برای من مثل چند سال بود، سه چراغ سفيد روشن شد. بلن
ده است. وزنه را پائين يثبت رس سالن اعالم کرد که دو رکورد جديد جهان به

گذاشتم. بعد از خوشحالی يک پشتک و وارو زدم و در آغوش مربيان و ديگر 
 مردان ايرانی در سالن فرو رفتم. 

هايم. دوباره من و فولدی را وزن  هم برلب دهايم جاری بود. لبخن اشک
تر بودم. مدال طالی المپيک. سرود ملی ايران  کگرم سب 300کردند. من 

های مجارستان و  يروخورشيدش باالتر از پرچشصدا درآمد. پرچم ايران با  به
های من روی سکوی المپيک هم تمامی  درآمد. اشک زاهتزا بلغارستان. به

شست و  ها را می ها و رنج نداشت. مثل باران پرطراوت بهاری همه غم
ياد خانم بهار، معلم مهربان پرورشگاه که به من  ران افتادم. بهياد اي برد. به می

هالتر زدن را آموخت... به ياد همسرم، دوستانم. مربيانی که برايم زحمت 
ها مثل پرده سينما از مقابل چشمانم  کشيده بودند. چه با شکوه بود. همه اين

ن مختلف رژه می رفت. از سکوی قهرمانی المپيک که پائين آمدم، خبرنگارا
ها را  کرد. من که زبان آن جهان دورم حلقه زده بودند. هرکس پرسشی می

زدم. همه در باره رکورد  هايی می فهميدم، با ايما و اشاره حرف نمی
 پرسيدند.  انگيز می شگفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های المپيک منفجر شد.  ـ خبر مثل بمب در بازی
 

ها که تازه متوجه  ها و راديو، روزنامه يزيونـ مثل بمب، خبرنگاران تلوم.ن 
برداری المپيک شده بودند، به محلی آمدند که کنفرانس خبری  رويداد وزنه

ای که بلند کرده بودم به سراسر جهان  گذاشته بودند. عکس راديويی وزنه
 مخابره شد. 

 ای نبود که در باره المپيک بنويسد و اين عکس را چاپ نکند.  روزنامه
 
 گرام شاهانه تل

 ـ واکنش آن در ايران چگونه بود؟ 
  

ها برگشتيم. نخستين ايرانی که تلگرام  دهکده بازی ـ اواخر شب که بهم.ن 
محمد “تبريک فرستاده بود، شاه فقيد بود. در اين تلگرام نوشته شده بود 

نصيری، خبر پيروزی شما، مايه خرسندی من، شهبانو، و همه مردم ايران 
 “ گويم. روزی را به شما و ديگر ورزشکاران ايران تبريک میشد، اين پي

همان روز در مراسمی که شهبانو نيز در آن شرکت داشت، خانم مرا دعوت 
کرده بودند و کنار خودشان نشانده بودند. بعد هم دستور دادند، نام ورزشگاه 

 فرح، به محمد نصيری تغيير داده شود. 
عوض شد. شهيد حيدرنيا. از هرکس پرسيدم آخوندها که آمدند، نام ورزشگاه 

ده دانست چکاره بوده. مثل اين که جزو سپاه پاسداران بوده و کشته ش نمی
ود... اگر ورزشکاری بود، هنرمند بود يا نويسنده و شاعر که نام ايران را بلند ب

قا تختی را روی ورزشگاهی آها، اسم  آوازه کرده بود، عيب نداشت. تازه اين
که هنوز هم هست؟ شايسته نام اين ورزشکار ارزنده هم هست. اما گذاشتند 

 اسم محمد نصيری را برداشتند. 
های  رفت. مگر اسم تروريست البته انتظار ديگری از اين رژيم، غير ملی، نمی

اند؟ من با تالش و  های ايران نگذاشته ها و مکان عرب را روی خيابان
 7های وحشتناک و با روزی  ردنهای طاقت فرسا، وزن کم ک کوشش، تمرين

ساعت مبارزه با آهن و پوالد سرد، نام ايران را در تابلوی رکودداران  8تا 
مدال طالی المپيک و جهان، مدال های  5. مالمپيک و جهان ثبت کرده بود

. در مها را به افتخارات ورزش کشورم اضافه کرده بود نقره و برنز المپيک
و اگر طوفان انقالب همه چيز را زير و رو چهار المپيک به صحنه رفته 

. رکورد مهم بخت زيادی برای مدال داشت 1980کرد، در المپيک مسکو  نمی
 شدم.  ها هم می ضر در المپيکادار ح

 
ن لحظه های با شکوه مکزيکو، واکنش آن در ايران چگونه آ  ـ برگرديم به

 بود؟ 
 

ها،  شده بود. روز بعد روزنامهها بالفاصله از راديو ايران، پخش  ـ گزارشم.ن 
ورزشی، عکس مرا چاپ کردند با عنوان: آواز بلند خروس  به ويژه کيهان

تهران که برگشتيم، اسقبال با شکوهی تدارک  طاليی ايران در مکزيکو. به
آورد کاروان ورزشی ايران  فرودگاه آمده بودند. ره ديده بودند، هزاران نفر به

ل طال ـ من در وزنه برداری، عبداله موحد در بسيار چشمگير بود. دو مدا
زاد ـ يک مدال نقره، پرويز جالير در وزنه برداری ـ دو مدال برنز آکشتی 
ها  الدين سيدعباسی، ابوطالب طالبی در کشتی آزاد. به لطف اين مدال شمس

های شرکت کننده قرار گرفته بود.  ايران در رده نوزدهم تابلوی ملت
انداختند. روز بعد، ما را به دربار  ه به گردن قهرمانان میهای گل بود ک حلقه

برداران  گيران و وزنه دعوت کردند. شاه فقيد، نزديک به يکساعت با کشتی
های پيش از المپيک و چگونگی  صحبت کرد. با من مدتی در باره تمرين

شکستن رکودهای المپيک و جهان پرسش کرد. شعور و فهم ورزشی داشت. 
 نام ايران مطرح شود. ورزشکاران را دوست داشت. دوست داشت 

های جهانی کوبا تمرين  يادم هست زمانی که در اردوی آمادگی مسابقه
او گفتند که محمد  مد. وقتی بهآبار، سرزده به اردو  کرديم. شاه فقيد يک می

تر رقابت کند، از من پرسيد:  نصيری، وزنش را کم کرده تا در يک وزن پائين
ات لطمه بخورد؟ چرا يک وزن  نی با کم کردن وزن سالمتیک فکر نمی

 تر؟  پائين
خواهم وقتی قهرمان جهان شدم، نخستين سرودی که زده  پاسخ دادم: می

شود، مال کشور من باشد. نخستين پرچم که باال می رود، مال ايران  می
 باشد. 

 خنديد. و گفت موفق باشی. 
ا، در وزن نخست قهرمان جهان شدم، هاوانا پايتخت کوب“ گورا چه“در تاالر 

همه رکوردهای جهان را شکستم، چهار بار برای يک ضرب، دو ضرب و 
تماشاگر کوبايی به افتخار  7500پرس مدال طال گرفتم. چهاربار نزديک به 

 من، از جايشان بلند شدند. چه روز با شکوهی بود. 
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 ام بهار خانم نخستين مربي
 را انتخاب کردی!  برداری طور شد که وزنه چهـ 
 

ـ در پرورشگاه که بودم، در مدرسه، سالن ژيمناستيک داشتيم. م.ن 
کردم. خيلی هم پيشرفت کرده بود. بدنم داشت عضالنی  ژيمناستيک می

داشتيم، به اسم خانم بهار...   شد. يک خانم معلم بسيار مهربان و فهميده می
، دوست ما، راهنمای ما، کنم. مادر ما، معلم ما هيچوقت او را فراموش نمی

من پيشنهاد کرد که به طرف هالتر  بار به خالصه همه چيز ما بود. او نخستين
اد. بعد اسم مرا دمن ياد می  ای تهيه کرد. بعد خودش هم به بروم. هالتر ساده

 برداری را ياد بگيرم.  طور اساسی و درست وزنه در يک باشگاه نوشت که به
 

يشرفت تو، در اين رشته سنگين و دشوار نقش ـ چه کسی يا کسانی در پ
 داشتند؟ 

 
بار در  برداری برای نخستين ای داشتيم. وزنه ـ مربيان خوب و فهميدهم.ن 

مدال را برای ايران آورده بود ـ مدال برنز  نـ نخستي 1948المپيک لندن ـ 
ـ گيله مرد بزرگ محمود  1952جعفر سلماسی ـ در المپيک هلسينکی ـ 

ال نقره گرفت، علی ميرزائی برنده مدال برنز شده بود. رهنوردی با نامجو مد
کمی اختالف چهارم شده بود، پژهان پنجم. در قسمت تيمی ايران در 
المپيک هلسينکی پس از آمريکا و شوروی سوم شد. در بازيهای المپيک 
ملبورن، محمود نامجو بعد از قهرمانان نامدار آمريکا و شوروی، چارلز وينسی 

کيلو گرم رکودهای  15سالگی  40استوگوف مدال برنز گرفته بود و در  و
 اش را شکسته بود.  دوران جوانی

ای در ورزش ايران داشت، مثل کشتی.  برداری اهميت ويژه اين جهت وزنه به
ده االع مربيانی مثل اصالنخانی، کليسانين روس، فردوسی هم کارشان فوق

هم با اصول  ريزی کرد، آن ن ايران را پايهبرداری نوي بود، اما کسی که وزنه
ها قدرت و پشتکار داشتيم،  پيشرفته آن، رکوفسکی لهستانی بود. ما ايرانی

موختيم. رکوفسکی اين کار را کرد. نامجو، آ های جديد را می فقط بايد تکنيک
لطف  مد نصيری، رهنوردی، پژهان برومند و ديگران که بعدها آمدند، بهحم

 ين بود که آغازگر آن اين مربی لهستانی بود. های نو آموزش
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دوپينگ با نان و چاي شيرين

های بعد از انقالب اسالمی، مصرف دوپينگ ـ داروهای نيروافزای  ـ در سال
برداری منحل شد، تا  ممنوعه، آنچنان باال گرفت که يک بار تيم کامل وزنه

ا در زمان شما هم مصرف داروهای يآای آن يک تيم تازه ساخته شود، ج به
 نيروزا ـ دوپينگ ـ معمول بود؟

کرديم ـ با خنده ـ اما دوپينگ ما نان و چای  ـ آره ما هم دوپينگ میم.ن 
بگوشت... گاهگاهی مربيان ما آشيرين بود. بعد هم اگر پول داشتيم ديزی 

اوان نيروزا هم فر یها دادند. خرما و کشمش و ميوه چندتا قرص ويتامين می
بردار ايرانی دوپينگی شناخته شده و  بود. وقتی شنيدم بعد از انقالب چند وزنه

 برو ريزی شده. خيلی تعجب کردم. آ
 

 های ويژه غذايی هم داشتيد؟ يمژـ ر
 

ـ اين چيزها مال ورزش امروز جهانست. می بينيد و حتماَ شنيديد در م.ن 
کنند و به  میهای کشورهای پيشرفته. داروهايی درست  زمايشگاهآ

شود. اما همان کار دوپينگ  دهند که دوپينگ شناخته نمی ورزشکارانشان می
گيران و وزنه برداران مثل  کنند، حال همه چيز عوض شده، ديگر کشتی را می

 دهند که چند گرم از وزنشان کم کنند.  گذشته خودشان را زجر نمی
 

 مردي در مسلخ طال
 داری؟  ها دی از وزن کم کردنب  ـ خاطره

 
کند!  کنم، تنم عرق می آن فکر می ها که هنوز هم وقتی به نآـ بدترين م.ن 

سيا در آهای قهرمانی  مربوط به سفری بود که به بغداد رفته بوديم. مسابقه
بغداد برپا بود، بدون اين که اين شهر وسايل آن را داشته باشد. مثالَ همان 

رای وزن کم کردن از آن استفاده سوناهای اوليه و کوچکی که ما در ايران ب
 شت. اکرديم، در بغداد وجود ند می

در آن زمان با عراق رابطة خوبی نداشتيم. همين صدام که حاال سرنگون شد 
هايش را آغاز کرده بود.  طلبی قدرت رسيده بود، جاه به لطف آمريکايی ها، به

سيايی آی ها های بسيار، ميزبان مسابقه از جمله با اصرار و دادن وعده
برداری را گرفته بود. در آن زمان ايران تيم بسيار خوبی داشت.  در وزنه  وزنه

تاز بودند ـ در آسيا ـ برای  ها بود که يکه ها سال برداری و کشتی ايرانی
ويژه سبک وزن  ها هم تيم خوبی آورده بود. به سيا در بغداد ژاپنآقهرمانی 

هرترتيب شده  در کشورشان به خواستند ها هم می و عراقی خوبی داشتند
 سری تو سرها درآوردند. 

ها،  کشی مانده بود. از عراقی کيلو اضافه وزن داشتم. سه روز به وزن 5/4من 
اطالعی کردند.  ها اظهار بی سراغ حمام بخار را گرفتيم. که وزن کم کنم. آن

 جام يکی ازنها بسيار بد و عقب افتاده بود. سرا وضعيت برگذاری مسابقه
مربيان پيشنهاد کرد، حاال که در بغداد حمام بخار و سونا نيست، برويم روی 
کوره داغ يک حمام عمومی بخوابيم تا عرق کنيم و وزنمان پائين بيايد. 

بردار ديگر ايران. رفتيم  ادم هست من بودم و ناصری وزنهيرفتم.  کاش نمی
ير آن باال باالی کوره داغ حمام ـ روی سقف آن ـ که گرمای آتش از ز

زد. خوابيديم. چند پتو هم به خودمان پيچيده بوديم. بسيار سخت و  می
کند،  ب بدن را کم میآهايی که  فرسا بود. از شياف زدن و قرص طاقت
تش جهنم را حس کردم. در آن آساعت در آن حال مانديم،  9تر بود.  سخت

 زمان از خودم می پرسيدم، طاقت يک انسان چقدر است؟ 
کردم.  ها نبود اين کار را نمی ها بعدهم ژاپنی دليل پيروزی بر عراقی اگر به
ها هميشه ضد ايران و ايرانی بودند، بايد آن را در خاک خودشان  عراقی

هم خورده بود.  ساعت، ديگر حالم به 9،  8دادم. در پايان آن  شکست می
شده. کردم قدم ده متر  توانستم راه بروم سرم گيج می رفت. فکر می نمی

دکتر صادقی همراه تيم ما، به داد من رسيد، مرا ماساژ داد، ويتامين داد، کمی 
سرحال آمدم. در وزن کشی اضافه وزن نداشتم. در مسابقه هم مدال طال 

نگار دنيای ورزش که  گرفتم و قهرمان آسيا شدم. حسين حصاری روزنامه
د، در مجله دنيای زن برداری قلم می عنوان کارشناس کشتی و وزنه همچنان به

 “ مردی در مسلخ طال...“ورزش نوشت:  
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بغداد آمده بود، از زجر کشيدن من برای وزن کم  او هم که همراه تيم به
راستی يک قتلگاه کامل بود.  کردن، روی کوره داغ حمام بغداد، با خبر بود. به

همه  نرنگ ايران در آنجا ارزش اي اما قهرمانی در بغداد و باال رفتن پرچم سه
مدال طال.  4رنج و مشقت را داشت. تيم ايران باز هم قهرمان آسيا شد. با 

صحنه رفتم تا جام قهرمان را بگيرم  عنوان کاپيتن تيم ايران به وقتی به
وريم. اما يک جام بزرگ درست آ گفتند، جام را به هتل محل اقامتتان می

 ژاپن سوم شده بود. کرده بودند که به تيم عراق دادند که بعد از ايران و 
سيا را آچه سروصدايی هم راه انداخته بودند. شب که شد، جام قهرمانی 

خواستند کسی نبيند. صدام هم مجبور نشود آن را  آوردند هتل به ما دادند. می
به ما بدهد. درست مثل هيتلر در المپيک برلين که حاضر نشد با جسی 

آن زمان، کشور ما، طور اوونس قهرمان سياه آمريکايی دست بدهد! در 
کردند، شگفت زده  ديگری بود. از وضع ورزش عراق، و کارهايی که می

بختی داشتيم. نه از نظر مالی، بلکه از نظر فرهنگی و دهای ب بوديم. همسايه
 جوانمردی ورزشی. 

 
 مردي نه مثل ديگران 

ی بردار های وزنه های اخير، که دور از ايران هستی، جريان ـ در اين سال
 کنی؟ نبال میدايران را 

 
زنند، در جريان  ها و دوستانم که به من تلفن می ـ ـ از طريق روزنامهم.ن 

برداری ايران در  برداری ايران هستم. متاسفانه وزنه رويدادهای ورزشی و وزنه
های ناوارد به  دوران جمهوری اسالمی، چند بار تا مرز نابودی پيش رفت. آدم

وری اسالمی هم برای آن که خود را مطرح کند، به ورزش وارد شدند. جمه
خواست. دوپينگ به طور گسترده رواج پيدا کرد. بدون آن  هر قيمت مدال می

های اخير  کنند. در اين سال ها همه چيز را فاش می که توجه کنند، آزمايشگاه
های خود من بود و آدم درستی هست،  با آمدن علی مرادی که از هم دوره

هتر شده. اساس تيم ايران را تغيير داده، يک مربی بلغاری وضع کمی ب
هرحال در درون همين رژيم ضد  اند که نقش مهمی داشته است.  به آورده

ها همين  طپد. يکی از آن ايرانی، کسانی هستند که دلشان برای ايران می
برداری است که چند سال است در اين پست  رئيس فدراسيون کنونی وزنه

برداری در کانادا  های جهانی وزنه . چند سال پيش که مسابقهدوام آورده
برگذار می شد. تيم ايران هم آمده بود. من در سالن در ميان تماشاگران 

ها که  های اين رقاتب ها، برگذار کننده ته بودم. در زمان توزيع مدالسنش
متوجه حضور من در سالن شده بودند، مرا دعوت کردند که مدال قهرمان 

کيلو را به او بدهم.  او کسی نبود، جز کورش باقری از ايران  90ن دسته جها
که ابتدا او را در آغوش کشيدم بعد با شادمانی و افتخار مدال طال را به 

های دوری و  گردنش انداختم. اينهم يک خاطره خوب ديگر اين سال
عوت ها مرا به مراسمی د دلگيری. خاطره خوب ديگرم روزی بود که کانادايی

کردند و در کنار ورزشکاران برجسته خود نشاندند و ديپلم افتخاری ورزش 
 قرن را به من دادند. 

 
 ـ الگوی تو در وزنه برداری چه کسی بود؟ 

 
های ورزش جهان  ـ محمود نامجو، الگوی من بود. مردی که از شگفتیم.ن 

دام اش را زير و رو کرد. با ان سالگی 20سالگی رکوردهای  40است. در 
های استثنايی  پرعضله و موزون، به راستی يک هرکول بود. نامجو از چهره

ورزش ايران و جهان بود با ژيمناستيک و ورزشی باستانی و زورخانه آغاز 
کرده بود، بعد سه بار قهرمان جهان شد دوبار هم از سکوهای المپيک باال 

برداری بود.  زنهرفت. اين را هم بگويم که نخستين مدال المپيک ايران از و
کشيد و رعايت يک رژيم سخت توانسته  هايی که می نامجو در پرتو سختی

سال در سطح باالی ورزش ايران و جهان قرار گيرد. روحيه  25ش از يبود، ب
 گذاشت.  ها را دوست داشت و به همه احترام می باالی ورزشی داشت. انسان

ان سختی را پشت سر وزنه برداری ورزش آسانی نبود. نامجو و من دور
ها داغ،  ها، به رنگ سياه بودند. مثل عقرب سياه، تابستان گذاشتيم. وزنه

های رسمی به  ها سرد. اما هميشه دو ساعت زودتر از وقت تمرين مستانز
 کردم.  رفتيم. من سالن را هم آب و جارو می سالن می

 
 سامسون ايراني

 اب شدی؟ ـ چند سال داشتی که برای تيم ملی ايران انتخ
 

 ساله بودم.  19های المپيک توکيو رفتم،  سال داشتم. وقتی به بازی 17ـ م.ن 
 

 شد؟ تيم ملی، زندگی ات تأمين می ـ با پيوستن به
 

شديم پاداش  دادند، برنده هم می ـ برای تيم ملی به ما حقوق میم.ن 
 پوشيدم، گرفتيم. وضعم با رفتن به تيم ملی خوب شد. کت و شلوار می می

 ارفتم، بعد هم بزن بکوب! ب زدم و به ديدن دوستان قديمم می کراوات می
 همه ورزشکاران و قهرمانان ايرانی هم دوست بودم حاال هم هستم. 

 
برداری و هرکول جيبی، يک بار هم  ـ غير از خروس طاليی، اعجوبه وزنه

 ها به تو لقب سامسون دادند. چرا سامسون؟  روزنامه
 

من  امسون را دکتر صدرالدين الهی در کيهان ورزشی بهـ اين لقب سم.ن 
زدند. داستان به  ها مرا به شوخی سامسون صدا می ها هم بچه داد. تا مدت
های جهانی کوبا، برای آن که هرچه  گردد. به مسابقه برمی 70اوايل دهه 

بيشتر وزن کم کنم، رفتم موهايم را تيغ انداختم. ابتکار خودم بود. گفتم چند 
ها نوشتند: کاکل طاليی خروس طاليی  م هم کمتر شود، خوبست. روزنامهگر

تراشيده شد. در اين قهرمانی جهان، به جز مدال طال، موفق شدم، چند 
رکورد جهانی را نيز بهتر کنم. در آن وقت دکتر الهی در کيهان ورزشی 

 نوشت: 
ها را  کوه ای تا زمانی که موهای بلند داشت قدرتمند بود و سامسون افسانه“

کرد، موهايش را که زدند، قدرتش نيز از ميان رفت. اما سامسون  جا به جا می
همان “ ايران، زمانی که موهايش را زد، قدرتش بيشتر شد. قهرمان جهان...

زمان کيهان ورزشی عکسی از من روی جلد چاپ کرد و زيرش نوشت 
 “ فرزند افتخار آفرين ايران“
ای در کيهان ورزشی،  العاده نويسان فوق زمان ورزشيد اشاره کنم که در آن با

های دنيای واقعی ورزش  زدند، که دريچه دنيای ورزش و چند روزنامه قلم می
ها سهم بزرگی در پيشرفت ورزش نوين ايران  گشودند. آن روی ما می را به

نگاری که خيلی دوستش  داشتند. الهی، گيالنپور، تمرز، مهدی دری ـ روزنامه
هم روش کارش را که به قهرمانان ارزش زيادی قايل می شد، هم  داشتم،

اش. متاسفانه دوسال پيش خاموش شد. از همين جا به  روحيه انسان دوستانه
گيالنپور، الهی و ديگر ورزش  گويم. به اش تسليت می دوستانش و خانواده

 نويسان ايران. 
 

ه بود، شرکت کردی. لمان برپا کردآـ در يک ترفند تبليغاتی که مرسدس بنز 
 ها گرفته بود.  هرکول ايرانی يک اتومبيل جديد بنز را روی دست

 
ها بازديد  لمان يکی از برنامهآبرداری مونيخ  های جهانی وزنه ـ در مسابقهم.ن 

قهرمانان از کارخانه بنز بود. در آنجا طی يک برنامه تبليغاتی از من و 
بسيار عضالنی داشتم، اما الکسيف در کنار هم عکس گرفتند. من بدن 
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ها به ما هديه و پول دادند. اما همين  الکسيف يک غول بود. بابت آن عکس
باعث شد که در يک برنامه ديگر تبليغاتی، ماکت يک اتومبيل آخرين مدل 

ها بلند کنم. بعد يک اتومبيل بنز با آخرين تجهيزات به من  بنز را روی دست
کردم.  جمهوری اسالمی داشتم و استفاده می کادو دادند. اتومبيل را تا آمدن

يک روز انقالبيون اسالمی آن را مصادره کردند و گفتند به آن احتياج داريم! 
 به همين سادگی، درست مثل دزدهای سرگردنه! 

حاال، هروقت به اين “! مدافع مستضعفان“اسمشان را هم گذاشته بودند 
هم حقوق قهرمان المپيک و خورد. بعد  کنم، دلم به هم می چيزها فکر می

ام را من ماندم و زن و  های جهانم را مالخور کردند، بعدهم خانه قهرمانی
 دخترم و ياد روزهای درخشان گذشته. 

 

 رفتی؟ “ آقا“ـ چطور شد که پيش 
 

شرفياب شديم. در قم. “ آقا“ـ در حقيقت ما را برند. اين بار خدمت م.ن 
ديدن خمينی رفتند. کاش  ان بودند، که بهبردارها نخستين گروه ورزشکار وزنه
ديديم.  رفتيم و رهبر انقالب روشنفکران را می رفتيم. شايد هم بايد می نمی

 آميز بود.  توهين
 

برداران ايران را  ـ تلويزيون جمهوری اسالمی هم، با آب و تاب، شرفيابی وزنه
که “ نامجو“در جواب “ آقا“چند بار نشان داد. يادم هست “ آقا“خدمت 

کن ما موسيقيدان نيستم. بگوئيد لای کرده بود گفت:  تقاضای سرود ملی تازه
عنوان قهرمان  وقتی هم تو را معرفی کردند به  تا بسازند برای شما سالم تازه!

قهرمان جهان، در حال خنده گفت: لکن حضرت علی هم  رالمپيک و چند با
اين از موارد نادری بود که   قوی بود و در خبر است که در خيبر را از جا کند!

 در مالء عام خنديده بود.
 

يخته از خراجات شاه معرفی ردانم شايد ما را برده بودند که ما را گ ـ نمیم.ن 
کنند. غافل از اين نکته که باری نخواهند بست، جز اين که بارکش غول 

کرد: چطور  بيابان شويم. درک درستی از جهان پيرامونش نداشت، فکر می
زبان آورد.  ام. اين را هم به المپيک شده با اندام کوچک قهرمان جهان ومن 

بردند، تا  حتما بايد کسی مثل الکسيف غول وزنه برداری شوروی را می
 قهرمان جهان را باور کند. هيچ شناخت و درکی از دنيای امروز را نداشت. 

 

 ـ چند سال است از ايران خارج شدی؟
 

سال هم در کانادا هستم.  11اسپانيا بودم،  سال در 11سال.  22ـ م.ن 
ام  لجه دست او به اسپانيا رفتيم. االن از زندگیادخترم تصادف کرد، برای مع

سال منشی وزير  15ام. يکی از بهترين همسران دنيا را دارم. خانمم  راضی
 دارايی بود. ـ در زمان شاه فقيد ـ 

 

 برداری بشوی؟  زنهوقت در اين کشورها نخواستند که مربی و ـ هيچ
 

طور رسمی  خواست، مجارستان به های اول، اسپانيا می ـ آن سالم.ن 
درخواست فرستاد. اما من کشورم را پشت سر گذاشته بودم. کشور نداشتم. 

پورت جمهوری اسالمی را پاره کرده بودم. به هرحال برای مربی تيم ملی سپا
ت کند. بعد هم علم کشوری شدن، بايد فدراسيون مربوطه کشورت موافق

 سال عوض می شود. بايد در جريان باشی.  به برداری سال مربيگری وزنه
 

های خارج  ـ زمانی که کانادا تو را به عنوان قهرمان قرن توصيف کرد، ايرانی
 چه واکنشی نشان دادند؟ 

 

های  من داد. رسانه ـ زمانی که وزير ورزش کانادا ديپلم افتخار را بهم.ن 
طور کامل از آن صحبت کردند و نوشتند. بعد جشنی برپا شد، که  انی بهراي

های  مولود زهتاب برگذار کننده آن بود شکيال آواز خواند. خالصه ايرانی خانم
 شان متشکرم.  آمريکا و کانادا سنگ تمام گذاشتند. از همه

 

برداری المپيک و جهان است  ـ آخرين پرسش من در باره دوران جديد وزنه
ها به طور رسمی روی صحنه المپيک و جهان حاضرند. نظرت در  مکه خان

 ؟ اين باره چيست
 

کنم. خيلی رويداد خوبی است. باعث پيشرفت  ـ من خيلی استقبال میم.ن 
گويم وقتی زن فضانورد، زن رئيس جمهور،  برداری می شود. هميشه می وزنه

ها زنان استعداد و  وزير، زن ارتشی با درجه باال، داريم، در همة زمينه نخست
آند، چرا در وزنه برداری، کشتی و ديگر  ان دادهششايستگی خود را ن

هايی که زمانی کامال مردانه بود، نيايند و قدرتشان را نشان ندهند.  ورزش
همين المپيک آتالنتا در آمريکا بود، که يک خانم تيرانداز، باالتر از مردها 

ها طرفداران بيشتری پيدا  برداری خانم هقرار گرفت. شما نگاه کنيد، االن وزن
 برداری، چه تماشاگران.  کرده، چه در زمينه وزنه

تواند در پرش با نيزه از باالی جهارمتر عبور کند، دوی صد  وقتی يک زن می
ها را خلق کند، چرا  ها زيباترين صحنه ثانيه بدود و در المپيک 11متر را زير 

ها که انحصاری مردان بود، محروم شوند؟  هها بايد از حضور در برخی رشت زن
 کنند.  برداران زن چينی دوبرابر مردانشان مدال و افتخار کسب می االن وزنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ها  ـ اما زنان ايران و بسياری از کشورهای مسلمان از حضور دراين رقابت
 محرومند.

 

برداری کنند، يا کشتی  هشود با چارقد و چادر سياه بيايند وزن ـ البته نمیم.ن 
ر است يبگيرند. در اين دو ورزش به ويژه اگر لباس داشته باشی، دست و پا گ

ها هم زودگذر است. االن زنان  شوی، اما زمان اين محروميت و موفق نمی
الجزاير، مصر، تونس، افغانستان، قطر، امارات، در صحنه المپيک و قهرمانی 

ان کشور ما و ديگر ن کنند. بزودی ز می شوند و افتخار کسب جهان حاضر می
 شوند.  کشورهايی که رژيم بنيادگرا دارند، آزاد می

کنند، فوتبال بازی  برداری می گيرند، وزنه همين زنان در دنيا کشتی می
روند، کافی نيست  دوش مردان پيش می ها دوش به کنند و در همه ورزش می

ش ـ زنده باد زشند. زنده باد ورالت بکـن کشورها خجـفکران مرد اي که کوتاه
های سالم، فکرهای سالم،  برداری زنان!... آينده مال آدم ان و وزنهـورزش زن

 زنان و کودکان سالم است. 
 

 ـ متشکرم موفق باشی
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 ايرج اديب زاده 

 ورزش بدون زنان، زيبا نخواهد بود.    
 

 ها، بدون زنان، ورزش زيبا نخواهد بود.  آقايان، خانم
های  جونز، غزال تيزپای آمريکايی، ملکه دوهای سرعت بازی يدن ماريوندو

های خط پايان  ويژه زمانی که در نزديکی المپيک سيدنی را دوست دارم، به
کنم، تا اکسيژن  دارد، در اين وقت، نفسم را در سينه زندانی می گام برمی

 تر بدود.  بيشتری در فضای ورزشگاه باقی بماند. تا او راحت
های تنيس  ميدان ز بازگشت دوباره مونيکا سلس ـ اين دختر صرب تبار بها

 خوشحال شدم. او با چاقوی يک بيمار روانی زخمی شده بود. 
 47 ان درـه همچنـاين قهرمان پابرجای فرانسويک لونگو های جانی از جنجال

سواری، برای فرانسه افتخار  المللی دوچرخه ای بينـه سالگی در مسابقه
 شوم.  فريند، خشنود میآ می

سالگی 47شوم که در  از پابرجايی و مقاومت ناوراتيلووا نيز سرمست می
 شناسد.  طلبد. ورزش مرز نمی های تنيس حريف می همچنان در ميدان

گاروس امسال که در پاريس برگذار شد، اعالم کرد در  مارتينا پيش از روالن
های  ور مارتينا در رقابتآويزد. آخرين حض هايش را می پايان فصل راکت

گاروس بود که من در  انفرادی زنان در اواخرماه می گذشته در روالن
 ورزشگاه او را از نزديک تشويق کردم. براوو ماتينا!

ستاره چينی پاتيناژ روی يخ، و شخصيت کاترينا ويت اين “ لوچن“لطافت 
 ين واميدارد. های زمستانی مرا به تحس بانوی زيبای پاتيناژ هنری در المپيک

پايان است.  بولمرکا، قهرمان، زن، الجزايری بی احترام و ستايشم برای حسيبه
 خود اين سه واژه نيز بيانگر يک داستان طوالنی است. 

زن، مسلمان عرب در المپيک سيدنی که از 13احترام و ستايش من برای آن 
ها  ه آنهای مذهبی، اما هم کشورهايی آمده بودند، با وحشت از فاشيست

 های زن ديگرشان در جهان مبارزه کردند.  خوبی، مثل همتا به
ای که هنگام بازگشت با  دا شعاع دختر قهرمان سوريهقاحترام و ستايشم به 

کيلومتر در مسير وی از دمشق به 30کشورش، مردم سوريه  مدال المپيک به
دا قوی صف بسته بودند. آفرين  شهرک کوچکش برای خوشامدگويی به

اسالمی را کور  عاع تو چشم مالهای کشور برادر سوريه يعنی جمهوریش
 کردی.

احترام و ستايشم به نيما عظيمی نخستين زن افغانی که بعد از نابودی 
جهان دووميدانی پاريس بردست  نوين را در قهرمانی طالبان، پرچم افغانستان

 داشت و تا آنجا که در توان داشت مبارزه کرد. 
اند، حاضريم در  رای آن زنان شمشيرباز ايرانی که اعالم کردههای من ب اشک

المللی شرکت کنيم. حتی با چادر سياه... اين چادر سياه مگر  های بين مسابقه
خواهند قوانين ضدزن خود را پشت  نشانه تسلط همان کسانی نيست که می

 آن پنهان کنند. 
دوباره قهرمان جهان شد ـ که “ رو آناماريا فيدليا مويی“همچنين احترامم نثار 

ونيم بعد از حادثه وحشتناکی که يک  هم دوسال  متر ـ آن800در دوی 
تصادف صورت و بدن وی را سوزاند. چندبار همراه اين آناماريا و آن 

ام. برای آنکه ثابت کنند، غير  هايشان اشک ريخته گراف هنگام مبارزه استفی
 ممکن وجود ندارد. 
ينم که روی سکوهای تماشاگران نشسته و فرزندانش را ب حاال وقتی او را می

آغاسی را دنبال  اش آندره ساله35در آغوش دارد بانگرانی رقابت شوهر 
 شود.  او بيشتر می کند، احترامم به می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسالمی نگفته بودند که حضور  های عفاف در جمهوری مگر مؤسسين خانه
شرمسار است که يک مرد متولد شده. آورد! گاه آدم  زنان در ورزش فحشا می

 کند و بنيادگرايان و در  جنين می مطمئن هستم که بنيادگرايی روزی سقط
وجود آوردن قوانين ضدزن  ستيز کشور من که در به ها آخوندهای زن صدر آن

 کنند.  آور قهرمانند، گورشان را گم می و شرم
ماکو،  و نازلی بياتاحترام و ستايشم برای جميله سروری، ژوليت گورکيان 

ها... اعتقاد کامل دارم که بدون اين  پيشتازان حضور زنان ايران در المپيک
 زنان، ورزش هرگز اينقدر زيبا نبود.

های متمدن شدن  برايم همچنان قابل درک نيست که بازهم در اين سال
برخی جوامع عقب افتاده، چگونه در تعدادی از کشورها ـ همه اسالمی ـ 

 اين دليل که زن هستند.  توانند آزادانه ورزش کنند. فقط به زنان نمی
برايم قابل درک نيست که مسئول يک دولت، آن هم در کشوری با سابقه 

دهد که  خود اجازه می فرهنگ و تمدن و در راه تجدد چون ايران، چگونه به
های زنان اسالمی ـ که يک تخلف از منشور  هنگام گشايش نخستين بازی

فساد، نتيجه “کند:  های ورزش است ـ اظهار عقيده می آرمان المپيک و
 “ حضور همزمان مردان و زنان ورزشکار، در يک ورزشگاه خواهد بود.

احترام و ستايشم برای سه زن مدافع حقوق بشر، يک بلژيکی و دو فرانسوی، 
ای را دنبال کردند تا کميته  بيانگذاران آتالنتاپلوس که مبارزه همه جانبه

المللی المپيک را وادار سازند، کشورهايی که در ورزش تبعيض جنسی روا  بين
اند، از نهضت المپيک  دارند و زنان ورزشکار خود را در خانه زندانی کرده می

 اخراج کنند. 
های المپيک آتن،  ها عليه آپارتايد زنان در ورزش، تا همين بازی مبارزه آن

 ادامه دارد ـ و خواهد داشت. 
ها در  های ورزشی آن تر شمار اين ورزشکاران زن و شمار رشته خبر خوب

با شمار مردان شرکت کننده تفاوت زيادی  2004های المپيک آتن  بازی
های آتالنتا و سيدنی  شود. در بازی ندارد و شمار مردان و زنان مساوی می

های المپيک آتن  رشته تازه در المپيک رقابت کردند. در بازی نزنان در چندي
رشته  6زنی و  برداری، هاکی، مشت فوتبال، شمشيربازی، کشتی، وزنه 2004

 پردازند.  رقابت می جديد نيز به
 بدون زنان، ورزش زيبا نخواهد بود. 

 زنده باد ورزش، زنده باد آزادی 
 جاويد شاد و شادمانی... 
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 مانوك خدابخشيان

 ها روايت ديگری از دخالت سياست و اقتصاد در ورزش و المپيک
 

 تا اتوپيای جهانگرائی.../    گرائی المپيک از اتوپيای انسان/    المپيسم مرد، زنده باد گلوباليسم
  

ـ تا فرشته المپيک را در  2004رويم ـ آتن  آتن می حرف من اين است: ما به
 خاک بسپاريم.  پای همان کوه اساطيری المپ و معبد زئوس به

وجود آمده در دوران   يادی با مفاهيم بههای المپيک يا المپ آخرين بازی 
ـ در قالب اصول  1987مدرن، و عصر مدرنيسم در مونترال برپا شد. ـ 

سال پيش  108های نوين  ها و مفاهيم کهنه جهانی ـ مگر المپيک ارزش
راه نيفتاد؟ ـ برای معرفی بهتر اين نظام کهنه جهانی بايد تاکيد کرد که  به

ختم  78مونترال  ـ و به 1948های المپيک  . ـ بازیهمه چيز از لندن آغاز شد
 شد. 

بندی شده، شما بايد يا وارد اردوگاه  های ايدئولوژيک و قطب در عصر المپيک 
اصطالح دنيای آزاد، دنيای غرب   اردوگاه به  شديد، يا به سوسياليستی می

.المپيک مانديد ها و يا غير متعهدان می پيوستيد، يا در اردوگاه جهان سومی می
مونترال، آخرين المپيکی است که آلمان شرقی، نه تنها آلمان غربی را پشت 

گذارد. ـ از نظر نتايج و مدال ـ بلکه تهديدی است برای آمريکا،  سر می
 ابرقدرت کاپيتاليستی.هنوز ديوار برلين وجود دارد. 

واج گرائی هم ر ها مارک دار بودند. ملی ، اگر توجه کنيد، پرچم70تا دهه  
 76داند که در کدامين اردوگاه قرار دارند.در المپيک  داشت. کشورها نشان می

بود که سوسياليسم برای استفاده از ورزش، در تبليغ نظامش، دنيای غرب را 
اندازه آمريکا   بار در شنا به گذاشت. آلمان شرقی برای نخستين سر می پشت

ينگه دنيا مطرح شده بود. در عنوان يک ابرقدرتورزشی در  مدال آورد. کوبا به
 ها در رده پنجم تابلو ايستاد.  جمع مدال

بار در تاريخ  نام نادياکومانچی برای نخستين  يک عروسک بسيار با هوش به 
مدال  5گيرد از ده امتياز ممکن.  در تابلوی نتايج از سوی داوران ده می

های  دستگاه ساله. کورنليا راندر عروسک ديگر14المپيک برای اين دخترک 
بار از آلمان شرقی چهار مدال طال در  البراتواری ورزشی سوسياليسم ـ اين

 کند.  سالگی خداحافظی می21گيرد. او در  شنا می
مونترال فرستاده است.بعد   ايران هم بزرکترين کاروان ورزشی تاريخش را به 

يم. يک رس می 80دهه  از اين قدرت نمايی بلوک شرق در المپيک مونترال، به
ها، مرحله پيشا سقوط  دوره انتقالی در راه است. برخوردهای انتقامی ابرقدرت

رسد.  از راه می 1980شوروی. در اين دوره انتقالی المپيک مسکو 
 های المپيک دوران نوين. ودومين بازی بيست

ها ـ المپيک مسکو را تا سطح يک  تحريم سياسی اردوگاه غرب ـ آمريکايی 
. 1984ائين می برد. المپيک مسکو، المپيک نبود.سال اسپارتاکياد پ

ويژه در قالب چهره   ها به نمايی آمريکايی آنجلس، با وجود همه بزرگ لس
لوئيس ـ برنده چهار مدال طال دوهای سرعت ـ اين المپيک هم  سازی کارل

امريکن بيشتر نبود و شبيه المپيک نبود. در  چيزی شبيه جشنواره ورزشی پان
ه، با پيروزی فيشر آمريکايی بر اسپاسکی مغز متفکر شطرنج اين صحن

ها اعتماد  ـ آمريکايی 1972ها در ريکياويک ايسلند آغاز شده بود. ـ  شوروی
 نفس پيدا کرده بودند. به
توانيم خود  شد که می های مختلف، منتشر می انتشار دکترين و رساله 

 امروز هم در قدرت به کاران که همين شوروی را نيز مات کنيم. نومحافظه
شود از نظر سياسی و اجتماعی هم کرملين را  دادند که می برند، ندا می سر می 

 زير کشيد.   مات کرد و شوروی را به

ها صورت  ديد در المپيک، روند برخورد اردوگاه آمريکا ديگر نيازی نمی 
سياسی و اقتصادی حاکم  یها بگيرد. شوروی هم به دليل بحران

 اش، توان مقابله را چون گذشته نداشت.  برجامعه
ماجرا به اينگونه بود. المپيک بود، اما مثل اينکه برگزار نشد.  1988در سئول  

دار. با  های مارک ها و کفش کتانی شرت عصر ديگری آغاز شده بود. عصر تی
تازی شوروی پايان  های ديگر به يکه ها در صحنه اين همه آمريکايی

آسای تيم آمريکا برابر تيم  روی يخ، پيروزی معجزه دادند. در هاکی می
های  پرقدرت شوروی. مردان واليبال آمريکا، به قدرت و آقايی واليباليست

های سياسی و  شوروی و ژاپن پايان دادند. ژيمناستيک هنری که در عرصه
ها تسخير  تبليغاتی، در انحصار مسکو و بلوک شرق بود، به وسيله آمريکايی

 ها ارباب جديد جهان شدند.  تی آزاد آمريکايیشد. در کش
ها رقابت کند و  ديد که با شوروی در اين زمينه آمريکا ديگر نيازی نمی 

های  ها در صحنه ها و پيروزی اردوگاه چپ را شکست دهد. مبارزه و شکست
 داد.  ابرقدرت را تشکيل می ها، اساس مبارزه ايدئولوژی دو ورزش و المپيک

، پس از سقوط امپراتوری و 90وزی ابرقدرت غرب در دهه در واقع پير 
، نخستين 92فروپاشی شوروی و مکانيزه شدن بلوک شرق، در بارسلون 

تجربه ورزشی و المپيک در دوران گلوباليسم را شاهد هستيم. المپيک 
بارسلون، عصر رنسانس فرهنگی و بيزينيسی ورزش آغاز شد. ديگر 

های  ی نبودند. قدرت تعيين کننده کارتلدار قدرت واقع های مارک پرچم
دار بودند. عصر پيتزا، مسترزکارت، کوکا و پپسی، نايک و آديداس و  مارک
 های فرامليتی آغاز شده بود.  کارتل

ترين تيم  بار در تاريخ جشنواره المپيک، شاهد حضور گران برای نخستين 
يم، چندين ورزشی، يا کارتل ورزشی. تيم بسکتبال رويايی آمريکا هست

اند. رويای آماتوريسم  بازيکن چند صدميليون دالری در يک تيم جمع شده
فراموشی سپرده شده بود. اين سرآغاز عصر  ها بود که به آقای کوبرتن سال

جدبد گلوباليسم ورزشی بودکه به گفته يک جامعه شناس ورزشی آمريکا، 
ديد ورزش مايکل جوردن نخستين پيامبر اين ايدئولوژی بود. مذهب ج

جهانی. اين قدم بعدی و پايانی برای تمامی افکار و روياهای انسان دوستانه 
 خاک سپرده شدند.  ها به مسيو کوبرتن در نهضت المپيسم او بود.اين رويا

المپيک   های المپيک نوين، قرار بود، شعله در يکصدمين سال برپايی بازی 
نده شد. چرا آتالنتا؟ اينجا کعبه در همان زادگاهش فروزان شود، اما آتالنتا بر

نوين اقتصاد امريکاست. دو نماد فرهنگ آمريکايی کوکاکوال، و ديگر پديده 
هر دو مرکزشان در آتالنتا بود و هست. بنابراين رويای  C.N.Nجهانی شدن 

خاک سپرده شد و تبديل شدند به لوحه يادبود. و  مسيو کوبرتن دفن شد.به
ی نيوت گرفيگريچ رئيس کنگره آمريکا در زمان افکار سزار آمريکايی آقا

 رئيس جمهوری کلينتون، در دستور کار قرار گرفت. تمدن آمريکايی...
کند. برای همين  دنيا از اين پس با فرهنگ و تمدن آمريکايی زندگی می 

تا ديروز تاريخ را ديگران نوشتند. از “کند:  است که امروز آقای بوش تاکيد می
 “ يسيم.نو امروز ما می

دنيا در عصر پس از تاريخ قرار گرفته است به گفته پرفسور فوکوياما..: ما  
های  ها. شبکه ايم، نه عصر برخورد تمدن ها رسيده عصر برخورد شبکه به

 های امنيتی و ضد تروريستی.  تروريستی، شبکه
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لشگر کشی نيروهای امنيتی را اين روزها در آستانه برپايی المپيک آتن  
ويکم، نخستين ميعادگاه چنين  م. آتن جديد، آتن قرن بيستشاهدي
ها... شايد  صورت جشنواره ورزشی ملت ايست.  شايد آخرين المپيک، به تجربه

بار روی کره زمين، به  بزرگ هر چهار سال يک  در آينده نزديک اين جشنواره
 های جغرافيايی مبدل شود.  بلوکه

يه اروپا در برابر اتحاديه افريقا قرار های اتحاد شايد ما شاهد مجموعه تيم 
های  گيرد. جهان عرب در مقابل بلوک زردها، التينوها در مقابل آمريکن

گرايانه، يا اتوپيای  شمالی... در دنيای فردا جايی برای المپياد انسان
 گرايانه وجود ندارد.  انسان

قط جشنواره ها، ف داری کارتل دنيا در عصر جهانی شدن ـ گلوباليسم ـ و برده
 کند.  دوستی برپا می

 بابای جنبش المپيسم. /بخير آقای کوبرتن شب
 
 

 ميزباني ممنوع خبر بد براي جمهوري اسالمي، خبر خوب براي زنان ايران
 
 تنها كشوري » :مارتيني رئيس سويسي فدراسيون جهاني كشتي

 ....«كند، ايران است كه در جهان، قوانين ما را رعايت نمي
 

فدراسيون جهانی کشتی ـ با درخواست ايران برای ميزبانی يک دوره  فيال ـ
مسابقه قهرمانی جهان کشتی آزاد، مخالفت کرد. فيال و رئيس سويسی آن 
آقای مارتينی، در برابر درخواست فدراسيون کشتی ايران به طور رسمی 
خواسته است که اين فدراسيون خود را با قوانين امروزی جهان هماهنگ 

  سازد.
جمهوری اسالمی حال دو راه بيشتر ندارد، يا خود را با قوانين امروزی دنيا  

زادانه در کشتی آزاد و آهماهنگ کند و اجازه دهد زنان نيز در صورت عالقه، 
های جهانی و آسيايی شرکت کنند و اجازه  فرنگی فعاليت کنند. و در مسابقه

با قوانين شرعی و عقب  ها را نيز بدهد ـ که اين پوشش تلويزيونی مسابقه
های قهرمانی  واند ـ يا به طور کلی دور ميزبانی مسابقهخ قايان نمیآمانده 

ها داخلی چون جام تختی،  جهان و آسيايی را خط بکشد و به برگذاری رقابت
 جام ناطق نوری، يا پيشکسوتان بپردازد. 

يران وارد ايست که به کشتی ورزش سنتی ا به اين ترتيب اين دومين ضربه 
مرد و خالی بودن جای  7شود.ـ ضربه نخست محدود شدن تيم ايران به  می

يک  ـ سه زن شرکت کننده ـ به دليل محروم کردن زنان از ورزش
مسئوالن ورزش جمهوری اسالمی، اجازه “گويد: کارشناس کشتی ايران می

يال ف“ دهند که هيچ زنی به سالن کشتی برای تماشای مسابقه وارد شود. نمی
فدراسيون جهانی کشتی “ ای که به تهران فرستاده نوشته است:  در نامه

المللی المپيک، از اين پس  متعهد شده است، براساس رهنمودهای کميته بين
ای کشتی آزاد فرنگی را، همزمان برای زنان و  های جهانی و قاره رقابت

ين تصميم براساس ا“افزايد: اش می فيال در نامه“مردان در يک تاالر برپا کند.
منشور المپيک، در راه تساوی زن و مرد، و به رسميت شناختن حقوق زنان از 

در اين “شان گرفته شده است. نظر انتخاب و پرداختن به ورزش مورد عالقه
کند،  فدراسيون شما، حقوق زنان را رعايت نمی“نامة فيال تأکيد شده است:

قهرمانی جهان يا آسيايی، بايد های  بايد پيش از پيشنهاد برگذاری مسابقه
زاد آشرايط ميزبانی در هر سه بخش را فراهم کنيد: قهرمانی کشتی فرنگی و 

آنوقت فيال انتظار دارد، چنين “زنان و مردان به طور همزمان و در يک محل.
ها را در قسمت زنان و مردان،  ابقهسرژيمی، مثل همه کشورهای جهان، م

های تلويزيونی نيز  شک برگذار کند، شبکهت 2همزمان، در يک محل، روی 

ها را پوشش دهد!اين اتفاق تا زمانی که جمهوری اسالمی، هست،  اين رقابت
 افتد. در ايران نمی

 

 زيان اصلی برای کشتی ايران
های  که مسابقه به گفته اين کارشناس قديمی کشتی ايران، اما در صورتی 

نشود، از تعداد عالقمندان و ای در ايران برگذار  قهرمانی جهان و قاره
کنند، کاسته خواهد  هايی که به رفتن روی تشک کشتی، ميل پيدا می جوان

شد. چون با وضعيت کنونی کشتی جهان و برگذاری همزمان کشتی زنان و 
ها در کشورهای ديگر هم از سيمای جمهوری اسالمی نشان  مردان، رقابت

کم شرکت  دنوری هم با تعدا های جام تختی و ناطق شود. رقابت داده نمی
کند، همچنين با قوانين جديد و راه  کنندگان خارجی توجه زيادی جلب نمی

يافتن رسمی کشتی زنان به المپيک و قهرمانی جهان، از اين پس هرکشور 
ای از مردان و زنان.  ها شرکت کند. آميزه گير در رقابت بايد با ده کشتی

ره حاضر باشند. به اين ترتيب تيم کشتی دستکم سه زن بايد در هر تيم ده نف
زاد ايران با چهار بار پيشينه قهرمان جهان، هرگز اين افتخار را تکرار آ

های ايران از همان ابتدای ورود بدون سه  ند، به دليل اين که تيمک نمی
م تازه فيال و مخالفت با يامتياز از دست داده. اعالم تصم 30گير،  کشتی

اندرکاران ورزش و کشتی جمهوری  بزرگی برای دست ميزبانی ايران، شوک
اسالمی بود.عيسی اسحاقی سخنگوی سازمان تربيت بدنی گفت: بايد 
اعتراض کنيم، کشتی ورزش سنتی و اول ايران است نبايد ما را از ميزبانی 

های قديمی کشتی  سيا محروم کنند. امير حميدی از چهرهآقهرمانی جهان و 
های  اين مساله نگرانی“ المللی کشتی گفت:  تيتو بينايران رئيس کنونی انس

زيادی دارد. اينها سرانجام مساله بانوان را مورد توجه قرار دارند. بايد راه حلی 
 “برای آن پيدا کنيم.

ما به اين “تر از بقيه بود.  شفتهآطبا رئيس کميته ملی المپيک  هاشمی 
تفاهم با فدراسيون جهانی ای جز  کنيم. البته چاره تصميم فيال اعتراض می

 “ کشتی نداريم.
مارتينی رئيس سويسی فدراسيون جهانی کشتی در گفتگو با روزنامه ايران  

تنها کشوری که در جهان، قوانين “ورزش چاپ تهران به طور صريح گفت: 
کند، ايران است، در حاليکه کشورهای ديگری چون مصر،  ما را رعايت نمی

لمان هستند، زنان خود را به قهرمانی جهان و تونس و ترکيه و... که مس
ای زنان و مردان کشتی  های قاره فرستند. مصر و تونس مسابقه ها می المپيک

 “آزاد را ميزبانی خواهند کرد.
حاال اين ايران است ـ جمهوری اسالمی ـ که بايد خود را “به گفته مارتينی:  

 “اهنگ سازد.با قوانين ديگر کشورهای جهان و منشور المپيک هم
رايط، يادآور وضعيت کشورهايی چون آفريقای جنوبی و رودزيا در شاين  

تبعيض نژادی ـ ابتدا از  است. اين کشورها به دليل آپارتايد ـ 70دهه 
های مختلف محروم  ای توسط فدراسيون های جهانی و قاره ميزبانی مسابقه

شدند، تا قوانين  شدند. سپس به طور کامل از نهضت المپيک بيرون انداخته
آپارتايد از ميان رفت. جمهوری اسالمی نيز از زمان استقرار در ايران تبعيض 

های  جنسی را در ورزش ايران به شدت اجرا کرد و زنان ايران را از صحنه
 جهانی ناپديد ساخت. 

اند  های جهانی جودو و دو ميدانی نيز اعالم کرده در اين ميان فدراسيون 
شود، که  ای و جهانی تنها به کشورهايی داده می های قاره قابترميزبانی 

های زنان و مردان در يک ورزشگاه برگذار شود. به طور همزمان. خبر  رقابت
های مذهبی در کشورهای ديگر، خبر  بد برای جمهوری اسالمی و فاشيست

 خوب برای زنان. 
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های ملی جوانان و بزرگساالن ايران بود، زمانی در روزنامه آيندگان،  نگاری و نوشتن در زمينه ورزش نيز. زمانی مربی تيم امهورزد. به روزن دکتر احمد طوسی، به مربيگری و آموزش عشق می
بيان فوتبال مشغول است. ای فوتبال در کاليفرنيا بوده و در حال حاضر به کار آموزش مر هاست که در آمريکا اقامت دارد. مربی يک تيم حرفه نوشت. سال مقاالت آموزشی و تحقيقی می

های به يادماندنی  ها از چهره ، وی ضمن يادآوری خاطره“تالش“نامة  دهد.  در اين نوشته برای ويژه دکترای ورزش دارد. اما، نوشتن در زمينة ورزش و فوتبال را به هرچيز ترجيح می
 کند با اين پرسش:  می  فته، اشارهررا برای رفتن به المپيک آتن، فراگهايی که مربيان و ورزشکاران  نگرانی و دلمشغولی های مختلف، به دل المپيک

 

 ها فرارسيده است؟ يا زمان مرگ المپيکآ
 دكتر احمد طوسي      

 
 :ها، افتخارات و ترديدها خاطره

های المپيک که در آتن مقدس تولد  بازی
سال  220يافته است، حاال بار ديگر بعد از 

ن باستان باز اش يونا به زادگاه اصلی
 گردد.  می

های فردی  ها که در رقابت شيفتگی بازی
با توجه به آئين دالوری، برابری و برادری 
پايه ريزی شده بود، حاال در قرن ترور و 

ها را برای  رود که بازی وحشت بسوئی می
يا براستی آهميشه در زادگاهش دفن کند. 

 های المپيک فرارسيده است؟ زمان مرگ و دفن بازی
وقتی طرح المپيک شکل گرفت هدف اين بود که دو عامل سرعت و قدرت، 

گيری شود. چنانچه در  های متفاوت، اندازه در ميان ملل گوناگون و نسل
 تها، يک جوان خوش هيکل و آشپز يونانی در مسابقه سرع بازی  اولين دوره

ز همه يارد بود، گوی رقابت را از همه برد و زودتر ا 200که چيزی در حدود 
 به پايان خط مسابقه رسيد. 

های تيمی نيز به مسابقات فردی افزوده شده است،  ها رقابت در طی اين سال
ها، تماشاگران را به  برداری خانم های فردی، کشتی، وزنه امروزه در رقابت

های تيمی، فوتبال بانوان و بيسبال  کشاند. در ورزش ها می تماشای آن
کند. جهان ديگر به دو اردوی  ها را شماره می مدالآمريکائی نيز تعدادی از 

چنان جنگ  شود، اما همواره هم ها تقسيم نمی ها و امپرياليست کمونيست
ها معنويت و آينده  ثروتمندان و بينوايان در جريان است. در طی اين سال
آليسم انسانی آقای  بشری برای برابری و برادری رنگ باخته است، ايده

ها از طريق ورزش،  زوال گذاشته است. اثبات برتری رژيمکوبرتن رو به 
ها، و اکنون  بازی آور برگزاری های سرسام حرص، طمع و خون ريزی و هزينه

گذارها و  ها و بمب های فراوان برای جلوگيری از هجوم تروريست نيز هزينه
های  های مالی، نگرانی حفظ جان ورزشکاران و تماشاگران جدا از هزينه

را نيز در برداشته است. نگرانی تا به آن حد است که هرروزه برای سياسی 
هايی را در  ترس از مسموم نمودن غذای ورزشکاران بايد آزمايش

يابی بود،  که روزی مظهر صلح و دوست ,اه های دهکده المپيک رستوران
 برقرار کرد. 

 

 مرزي براي قدرت انسان هست؟
ها  ونيکی، همه چيز هم چون رقابتهای الکتر در قرن کامپيوترها و حافظه

وری در پيشرفت و بهتر آ تر شده است. تکنولوژی بطور سرسام بسيار حساس
جمعی نقش  های دسته های انفرادی و تکامل ورزش دها در مسابقهرشدن رکو

های کامپيوتری در  داشته اشت. ديگر چيزی برکسی پوشيده نيست و مربی
مامی اطالعات الزم را برای ورزشکاران های خود، ت تاپ دهکده جهانی با لب

ها را در ويدئوها براحتی تجزيه و تحليل  خود گرد آوری کرده و حتی حرکت
نهايت  اند. بدين ترتيب ورزش تا مرز بی نموده و به شاگردان خود انتقال داده

های بشر پيش  پيشرفت داشته است، و هنوز هم مرزی برای ثبت توانائی
 های بشر مرزی خواهد بود؟  ی آيا برای توانائیبينی نمی شود. براست

اند، گرچه حادثه  ها هنوز هم جذابيت خود را حفظ کرده بهرحال المپيک
و گروگان گرفتن ورزشکاران اسرائيلی نقطه  1964المپيک مونيخ در سال 

اند، چه  ها رفته سياهی بردامان المپيک شد، اما تماشاگران همواره به ورزشگاه
ها از قبل  ها بليط مريکا، استراليا، آسيا همواره در بسياری از ورزشدر اروپا، آ

ها در جهان شاهد  ونی تلويزيونييلمفروش شده است و تماشاگران   پيش
اند. فراموش  شادی و غم، خنده يا اشک، فرياد يا افسوس ورزشکاران بوده

ت ها گرچه بهای گزافی برای تهيه بلي نکنيم که تماشاگران در ورزشگاه
پردازند، اما تمامی زمين ورزشگاه را زير نظر دارند، آنچه  ها می ورودی مسابقه

بينند ممکن است از چشم يک فيلمبردار تلويزيونی هم پوشيده بماند.  آنها می
اما تماشاگر تلويزيونی گرچه همه چيز را می بيند اما در حقيقت کمتر، اما 

بار و از زوايای مختلف ت يک اتفاق را چند سبيند، و ممکن ا بهتر می
تماشاکند، براستی آيا تصويرهای تلويزيونی از قهرمانان در حال پيروزی و 

سازند؟  خنده و شادی و يا مغلوب با اشک و غم، اسطورهای ورزشی نمی
اجازه دهيد با هم اندکی به عقب بازگرديم زمانی که تصويرهای تلويزيونی 

تلويزيون در کار نبوذ. در  چون امروز دقيق و رنگی نبود و يا اصالَ
و بعد از جنگ جهانی اول داستان يک ورزشکار فرانسوی  1920های  المپيک

هايش  های گازی شش بنام جوزف گيالموت که در جنگ، تحت تأثير حمله
متر  5000کاری زد که از عجايب بود. او مسابقه  آسيب ديده بود دست به
ی آسيب ديده توانائی انسان ها متر با شش 5000استقامت را برد. دويدن 

پسر بچه فقيری “ پاوو نورمی“ها انداخت. يا  آسيب ديده جنگی را به سر زبان
ترک مدرسه شده بود يک   سالگی بدليل مرگ پدر مجبور به 12که در 

 35سال  10نيز بود در حدود  Vegetarianها  سبزی خوار با بقول امروزی
متر را ترقی داد، او در طی  20000تا  1500ها از  ورد المپيککبار ر

نه مدال طال سه مدال نقره را از آن خود  1928و  124، 1920های  المپيک
را برد حدود يکساعت و  1500پاريس بعد از آنکه  1924کرد. او در المپيک 

دويد و يک مدال طالی ديگر را از آن خود کرد، او پس از  5000نيم بعد در 
درجه  113گرم خفه کننده در گرمای طی دو روز در يک هوای بسيار 

هايی بود که  را نيز برد. نورمی فنالندی از اسطوره رمت 10000فارنهايت 
هلسينکی مشعل المپيک  1952افتخار اين را داشت که در مسابقات المپيک 

سالگی با مشعل المپيک يک دور ورزشگاه را  55را حمل کند. او در سن 
 ورزشگاه بافتخار او به پا ايستادند. دويد و همه تماشاگران حاضر در 

نام اميل ژايوتک بدر همين هلسينکی بود که يک دونده چکسلواکی 
چنين ماراتون را برد و کاری را که  متر و هم 10000متر و  5000های  مدال

دار گارد ارتش  رم يک درجه 1960نورمی کرده بود تکرار کرد. در المپيک 
گی رسيد با پاهای برهنه مسابقه ماراتون را اتيوپی که بعدها به درجه سرهن

های رم با پای برهنه دويد، بعد از آنکه زودتر از  برد. ابب بکيال که در خيابان
همه آنها که کفش به پا داشتند به خط پايان رسيد، پرچم کشورش را بدور 
بدنش کشيد و يک دور اضافه هم بدور ورزشگاه دويد، و همه را به گريه 

توکيو قهرمانی خود را تکرار  1964چهار سال بعد هم در المپيک  انداخت. او
کرد. آبب در طی دو المپيک آنقدر مشهور شده بود که همواره مهمان 

در چهار  1968تا  1956برگزيده بسياری از مراسم بزرگ باشد. از المپيک 
درپی در چهار المپيک مدال طالی  المپيک، آل اورتر آمريکائی چهار بار پی



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

28 

 

های  او با دنده 1964تاب ديسک را برد اين در حالی بود که در المپيک پر
 اسيب ديده باز هم ديسک را بيشتر از همه پرتاب کرد. 

 

 توانائي انسان 
اگر بردن مدال طال در يک المپيک از يک ورزشکار گمنام يک چهره می 

د. و اما کن سازد، بردن مدال در المپيک دوم او را به يک چهره برتر تبديل می
ها به ثبت می رساند و  بردن مدال در المپيک سوم نا او را در همه تاريخ

اند و بسيار نادراند  اند آنهائی که در چهار المپيک شرکت کرده بسيار کم
اند. ال اورتر از اين استثناها  آنهائی که به مدال طال در چهار المپيک رسيده

ها ايستاده است.  در همه ناماو در ص 1968تا  1956های  است. در طی سال
بچه الغر و  Ray Ewryها، شايد داستان  های المپيک در ميان شگفتی

رفت و دکترها قدم زدن او را  مدرسه می  نحيفی که روی صندلی چرخدار به
های  سالگی مدال 27دانستند، باشد. او در سن  بروی پاهايش از محاالت می

 ی ناتوانی انسان خط بطالن کشيد. طالی پرش طول و سه گام را برد و بررو
پسر سياه و سريع آمريکائی که  Jessen Owiens مدر ميان قهرمانان نا

کرد، همواره  1936هيتلر را مجبور به ترک ورزشگاه برلن در المپيک 
درخشيده است. او در سرعت و پرش طول از نامدارهاست. هيتلر که 

ت بياندازد و نژاد برتر را خواست مدال طال را به گردن يک سياه پوس نمی
 دانست، برای روبرو نشدن با او ورزشگاه را ترک کرد.  تر می شايسته

 

 ركورد
Mark Spitz   مکزيکو از  1968يک شناگر آمريکائی است او در المپيک

نااميدها بود چرا که با دست خالی به کشورش بازگشت. اما همين شخص در 
ها آشکار کرد، او با  کت در مسابقهارزش آمادگی روانی را برای شر 1972

ها آغاز کرد. فصل  ای را در المپيک هفت مدال طال در مونيخ فصل تازه
يک دختر  1960های انکار ناپذيرتران را. در المپيک  آمادگی روانی و ارزش

بچه  19که هفدهمين بچه از ميان “ ويلمارودلف“سياه پوست آمريکائی بنام 
ه بدليل عدم تغذيه خوب بيمار و رنجور بود و تنها يک خانواده فقير که هموار

در  4دويست متر و   آرزويش داشتن يک زندگی معمولی بود، طالی صد متر،
( بازگشت، از او Tenneseeاش در تننسی ) د تيمی را برد و وقتی به خانهص

ها فراموش نشدنی است، تمامی اهالی شهر  استقبالی شد که در تاريخ ورزش
های جوان از او اجازه گرفتند که اگر  شتافتند و خيلی از زوج به استقبالش

 زند اولشان دختر شد اجازه دهد نام او را ديلما بگذارند. رف
 

 اي بنام محمد علي افسانه
رم نبايد از نام محمد علی کلی بوکسوری  1965در ميان نامدارهای المپيک 

ذشت. او هنوز هم در تفاوت گ اش از تمامی مرزها گذشت بی که بعدها افسانه
دارند. ورزش  شود همه باحترامش کاله از سر برمی هر جا که ظاهر می

بدون محمد علی هرگز از شهره امروزی برخوردار نبود. در المپيک  سبوک
ها محمد علی که از بيماری پارکينسون  یزآتالنتا، در مراسم گشايش با 96

خورد روشن  ش تکان میلرزد و سر و بدن برد و دستهايش بشدت می رنج می
ها بيننده تلويزيونی او را ديدند که چگونه  ونييلمکننده مشعل اصلی بود، 

مشعل المپيک اصلی را فروزان کرد. اين مراسم اشک را به چشمان بسياری 
ديدند آورد. در بين  های تلويزيونی که مراسم را از نزديک می از بيننده

م واسيلی الکسيف هر چه نابيک مهندس روسی  1976 1975های  سال
ای بود به گردن آويخت الکسيف که يک بچه دهاتی در  مدال در هر مسابقه

صبح تمرين کند و  3تا  2يک دهکده کوچک بود عادت داشت که در ساعت 
های قطوری بود که آنها را با تبر قطعه قطعه  تمرين او شکستن تنه درخت

المپيک همراه با شوروی سابق  های وزنه برداری کرد، او از ديگر افسانه می
 است. 

های فراوانی از کشورهای گوناگون به مدال طال دست  در ژيمناستيک نام
يافتند اما افسانه نيکالی آندريانوف روسی در مردان و ناديا کومانچی 

رومانيايی در زنان فراموش نشدنی است. پسران و دختران فراوانی بعد از 
به ژيمناستيک روی آوردند يکی از آنها يک  ديدن آنها روی پرده تلويزيون

دختر آمريکائی بود که به تشويق پدر و مادرش به ژيمناستيک پرداخت و به 
ای برای  در يک پايان دراماتيک و در يک غروب افسانه المپيک راه يافت

اولين بار با تيم آمريکا به مدال طال دست يافت. گری استراگ با پای 
ايانی فرود از بار را انجام داد که جائی برای ترديد مجروح چنان در حرکت پ

گريست  در دادن مدال طال به تيم آمريکا باقی نگذاشت او که از شوق می
اش بال کاروليل مربی تيم ملی آمريکا و مربی  های مربی روی دست

انيايی االصل سابق خانم کومانچی که تبعه آمريکا شده است از صحنه مرو
آورد،  های بسياری را به خاطر می ر ورزش زنان نامخارج شد. آمريکا د

ويلمارودلف، بيب ديرکيزن، هلن ويالس، مارسی ديکر، دلی لورمتن و حاال 
 توان به اين جمع افزود.  نام خانم کری استراک را هم می

 

 پوشكاش چاق 
های تيمی بايد از تيم فوتبال مجارستان نام برد با بازيکنی بنام  در ورزش

او که يک بچه چاق و خپله در يک خانواده فقير بود همواره در پوشکاش. 
ناميدند يعنی برادر  سايه نام برادر بزرگترش بود و بهمين خاطر او را اوسی می

کوچک. پدر پوشکاش که هرگز قادر نبود برای هر دو پسرش کفش فوتبال 
تر همواره کفش پای گخريد و برادر بزر بخرد همواره يک جفت کفش می

شد و چنان شد که  کرد و پای چپ نصيب پوشکاش می ت را به پا میراس
فوتبال لقب گرفت. کسی  50ـ  60های  پوشکاش چپ پای وحشتناک سال

های جهانی اش را  که آقای علی دائی فوتباليست نامدار ايرانی رکورد گل
هلسينکی و در  1952سال درهم شکست، پوشکاش در المپيک  40پس از 

هزار تماشاگر در بازی نهايی همراه با تيم مجارستان به  50برابر چشمان 
مدال طال دست يافت. آنها برای دست يافتن به طال رومانی را دو بريک 
ايتاليا را سه بر صفر، ترکيه را هفت بر يک، سوئد را شش بر صفر، روسيه را 

ن زانو در آوردند، در اي لمان را بهآسه بر يک شکست داده بودند و در فينال 
بازی پوشکاش در نيمه اول يک پنالتی را از دست داد، در اين تيم بايد از 

فراموش نکنيم که مجارستان سه مدال  .کوچيس و هدرگات نيز نام برد
 68توکيو و  64هلسينکی،  52های المپيک  طالی فوتبال را برای سال

  نام ها مکزيک در ويترين افتخاراش دارد. اگر در فوتبال المپيک مجارستانی
های بسيار از همه  ها گوی رقابت را در سال آورند، در بسکتبال آمريکائی

بارسلون نام برد تيمی که  92ای المپيک  اند. احتماالَ بايد از تيم افسانه ربوده
در آن الری برد، مجيک جانسن مايکل جردن، چارلز بارکلی، پتريک 

بودند. ميليونرهای  يوئينک، جان استاکتن، کارل ملون و اسکاتی يپن حاضر
های بارسلون را اجاره کردند و به جای  آمريکائی شخصاَ يکی از بهترين هتل

 ها به هتل رفتند.  اقامت در دهکده بازی
ها آنها نظم ورزشگاه را بهم ريختند، چرا که اغلب  در مراسم گشايش بازی

ا ورزشکاران ديگر کشورها برای گرفتن عکس و امضاء از آنها به طرف آنه
گی که بخاطر بيماری رانس بسکتباليست بزجهجوم بردند. حضور مجيک 

های فراموش نشدنی  ته کرده بود از داستانسايدز خود را بازنش
 هاست.  المپيک

وهفت  سی Antonio Rebolloقای آنتونيو ريبلو آهای بارسلون  در بازی
ساله با پرتاب يک نيزه کوچک که در حقيقت چون کبريتی برای شعله 

ها را افروخت. در  ورکردن مشعل المپيک در باالی ورزشگاه بود، مشعل بازی
برای اولين بار ورزشکاران سياه و سفيد کشور آفريقای جنوبی  92بارسلونای 

در زير يک پرچم رژه رفتند و به اين ترتيب آپارتايد يا تبعيض نژادی را منع 
د يک ورزشکار کر فريقای جنوبی راحمل میآکردند کسی که پرچم کشور 

( بود، او گفت امروز رويای من که مبارزه Jan Tauسيه چرده بنام  جان تو )
ترم هم که دويدن  عليه تبعيض نژادی بود به حقيقت پيوست و رويای بزرگ

 92در کنار بهترين ورزشکاران جهان است نيز برآورده خواهد شد، در سال 
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آئی  کورد تازه از گرد همکشور جهان يک ر 170ورزشکار از  15000بارسلون 
زن ايرانی  ورزشکاران به جای گذاشتند. در همين المپيک بود که يک مشت

چهره روز شد. وی بدون دستکش و کاله ايمنی روی رينگ ظاهر شده بود، 
تأخير اندازد تا وسائلش برسد. در  خواست که مسابقه را به و از داور مسابقه می

 اند.  ند بسيارند که گمنام ماندها سانه ساختهها اف ميان آنهائی که در المپيک
يکی از آنها باشد او که همراه با تيم  Pablo Moralesشايد پابلو مورالس 

 1988انجلس به چند مدال دست يافته بود در  لوس 1984شنای آمريکا در 
در مسابقات انتخابی المپيک آمريکا، انتخاب نشد و پس از اين ناکامی خود را 

کرد و به تحصيل نا تمام شده خود پرداخت او پس از ته سبازنش
دوباره به  1901التحصيل شدن در رشته حقوق و مرگ مادرش در سال  فارغ

سالگی مدال طالی شنای  27در سن  1992شنا روی آورد و در بارسلون 
پروانه در صد متر را به گردن آويخت او گفت بردن مدال طال تمامی 

 حقيقت پيوسته است.  وياهای من برای هميشه بهآرزوهای من بود و حاال ر
 

 يندآ ها مي چيني
های بسيار روبرو  ها در المپيک پس از سال تحريم آنها با شگفتی ظهور چينی

ها هستند اما در شنا و در  بوده است شکی نيست آنها يکی از ابرقدرت
ن خود ها را از آ های شيرجه از روی سکو و تخته آنها اغلب همه مدال مسابقه

قای آاند،  اند هنوز مشخص نيست آنها چگونه باين موفقيت دست يافته کرده
ای حدود  مربی شيرجه تيم ملی آمريکا با سابقه Ron Obrienران اوبرايان 

اند بطور مثال دختر بچه  گويد آنها تمامی استانداردها را شکسته سال می 30
در المپيک بارسلون سالگی  15در سن  Fuای بنام خانم فو  پانزده ساله
های طالی شيرجه را از آن خود کرد و پس از او هم در المپيک  تمامی مدال

 ها ادامه دارند.  اين موفقيت 2000و سيدنی  97آتالنتا 
دونده  Ben Johnsonها بن جانسون  ها در المپيک ازميان بسياری از نام

مسابقه  در 1988سرعت کانادائی يک استثناء است او در المپيک سئول 
او از ياد نرفتنی است اما  9,69سرعت زودتر از همه به خط پايان رسيد رکود 

گردن آويخت و به همه خنديد، با آزمايش مثبت  او پس از آنکه مدال را به
دوپينگ، مجبور به پس دادن مدال شد، او در بارسلون دوباره دويد، اما توجه 

يک پسر  Naim Suleymanoglکسی را جلب نکرد. نعيم سليمان اوف 
بچه بلغاری است که در يک دهکده ترک زبان در بلغارستان چشم به دنيا 

انجلس  لس 1984گشود. او که به وزنه برداری روی آورد او در المپيک 
های المپيک از طرف کشورهای بلوک شرق به المپيک  بدليل بايکوت مسابقه

به ميان فاميلش به راه نيافت نعيم پس از فرو ريختن کشورهای بلوک شرق 
کشور ترکيه رفت و تغيير مليت داد و از نعيم سليمان اوف به نعيم سليمان 

کيلو گرم مدال طالی وزنه برداری را برای  64اوقلو تغيير نام داد و در 
برداری بود و نعيم به  ها به خانه برد اين اولين مدال طالی ترک در وزنه ترک

 اش پس انداز کرد.  بانکی ابسميليون دالر در ح 10اين خاطر 
 

 قهرماني دختري از سوريه در المپيك
آيا مسابقات ماراتون بدليل مسير طوالنی و مجانی بودن آن برای 
تماشاگرانی که در طول مسير بطور مجانی قادر به ديدن دوندگان هستند 

هاست. به ويژه برای آنهائی که به دليل گرانی بليط مسابقه  فصل المپيک شاه
ها يک خانم مسلمان  ها راهی ندارند. در سيدنی در ماراتوان خانم رزشگاهبه و

اش را  از کشور اتيوپی با موهايی که شبيه پسرها بود بزرگترين لحظه زندگی
جشن گرفت، فاطومارو يا فاطوما خانم که پليس است اولين آفريقائی که 

د و اول شد زانو ثانيه دويد او وقتی دورپايانی را  ز 7دقيقه و  26دوساعت و 
زد پيست دو ميدانی را بوسيد و سپس با پرچم کشورش دور افتخار را زد. او 
آنقدر سرحال بود که دو سه دور دور ورزشگاه دويد، يک خانم روسی که 

ده بود، اما فاصله او با فاطوما چيزی حدود شاينجا دوم شد، در بارسلون اول 
 دو دقيقه بود. 

مسابقه دو و ميدانی است دوی سرعت در  ترين اگر ماراتون طوالنی
هاست و سياهان متبکر  های المپيک ترين لحظه های المپيک داغ بازی

بازند که در آمريکا  هايی می آمريکائی، بد اخالق و لجوج اغلب به بچه
ها  های دو و ميدانی و با کالج کنند و در کشور آمريکا در کلوپ تحصيل می

موزند تا خود آ بينند. از آنها می آموزش میهای آمريکائی  زير نظر مربی
 ها را شکست دهند.  آمريکايی

افتد که در دو و ميدانی حرفی برای گفتن داشته  ها کمتر اتفاق می آسيائی
سيدنی يک خانم بسيار موقر از سوريه بنام قدا  2000باشند اما در مسابقات 

دال را به کشورش انه زنان را برد و برای اولين بار مجگشعاع مسابقات پن
کاران در تهران با شگفتی از  های وابسته به محافظه سوريه برد. برخی روزنامه

ای ياد کردن، از کشور برادر سوريه!  در ميان  قهرمان يک دختر سوريه
کوبی روی  های المپيک بايد از خانم  کتی فريمن نام برد او با خال سرشناس

زاد هستم(. او يک استراليائی )من آ I am Freeبازوی چپش نوشته است 
ها مدال طالی المپيک را به گردن  متر خانم 800متر و  400است که در 

قاره جهان، همين خانم فريمن  5آويخته. در گردش مشعل المپيک آتن به 
 های استرالياست، نخستين حمل کننده مشعل در سيدنی بود.  که از بومی

ها را آلوده است، حاال  ت که المپيکهاس اگر داروهای نيروافزای ممنوعه مدت
ها، همه ورزشکاران را به فکر واداشته  درپی از برندگان مدال های پی آزمايش

ها و استروئيدها، هنوز هم هستند ورزشکارانی که  است. اما جدا از آنابوليک
يابند هنوز هم  های کاذب دست می های ديگر به قدرت به طريقی از راه

I.O.C  زمايش را در آهای  ها و مهروموم کردن لوله آزمايشگاهاهميت توسعه
هايی در آنها صورت گرفته  ها از ياد نبرده است که حتی تقلب آزمايشگاه

 است.
 

 ها  ها و هيجان دلواپسي
ها و و دل  ها بيشتر از همشه مورد هجوم تروريست المپيک بهرحال، حاال

حبه تلويزيونی با واپسی اغلب ورزشکاران قرار گرفته است، در يک مصا
مورد سئوال  N.B.Aبسياری از مربيان ورزشکاران بسکتبال  ESPNشبکه 

مربی تيم ملی بسکتبال آمريکا در  Larry Brounقرار گرفتند. الری بران 
او احساس “گر تلويزيونی گفت:  يک پرسش و پاسخ تلويزيونی به پرسش

  روی اوست، پيشکند که خطر بسيار بزرگی برای شرکت در المپيک آتن  می
، چرا که شرکت در دکن و در آن شرکت می خرد اما او آن را به جان می

المپيک افتخاری است که برای همه وجود ندارد، و دست يافتن و شرکت در 
 های آن فراموش نشدنی است. لحظهْ لحظه

دل هريس مربی سرشناس بسکتبال آمريکا که مربيگری تيم بسکتبال چين 
؛ با خودم جنگيدم، به المپيک  در برابر همين سئوال گفترا پذيرفته است 

توان نه گفت.  و الری ديواک بازيکن تيم ساکرامنتو گينگ  نمی
Sacramento King وای سابق بدنيا آمده است گفت، من السکه در يوگ

ام اين افتخاری است که برای مردم  پانزده سال برای کشورم بازی کرده
توان آنرا با پول، شهرت و  چيزی است که نمی کشورت به ميدان روی، اين

يا هرچيز ديگر مقايسه کرد، من در آتن پيراهن کشورم را خواهم پوشيد و 
  Tony Parkerدهم در ميدان المپيک باشد.  اگر قرار است بميرم ترجيح می

کند او که يک  يک فرانسوی است که در تيم بسکتبال سن آنتونيو بازی می
های  کار است گفت خوشحال که فرانسه به مسابقه حافظهفرانسوی ترسو و م

ها را  بسکتبال المپيک راه نيافت چرا که خطر مرگ بيشتر از هميشه المپيک
 ها او را کنار گذاشتند.  در برگرفته است. بعد از اين مصاحبه خيلی

Hemet   يک بازيکن بسکتبال ترک است، که در تيم بسکتبال ديترروست
و گفت من به دليل شرکت در المپيک حتی عروسی خودم را کند، ا بازی می

به عقب انداختم، چه افتخاری بيشتر از اين که برای کشورت در المپيک 
ها افتخاری فراموش نشدنی است  يا شرکت در المپيکآشرکت کنی. براستی 

 ها فرا رسيده است؟ بايد منتظر بود.  و يا آنکه زمان مرگ و دفن المپيک
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 2004هاي المپيك آتن  روي موج بازي/  پيك به سرزمين اصليبازگشت الم

 روزی که دنيا روی آرامش به خود خواهد ديد؟ 16
مرداد ـ با روشن شدن مشعل در  23اوت ـ  13های المپيک آتن، روز جمعه  بازی  

شود. نخستين  ، آغاز می1896ورزشگاه حماسی، قديمی و بازسازی شده المپيک 
ترين  گردد. اين قديمی اش باز می زاره سوم، به سرچشمه اصلیهای المپيک ه بازی

های انسانی است،  ترين ميدان تبادل سنت ورزشی روی کره زمين هنوز هم قشنگ
ها،  با شعار صلح و دوستی، در جهانی که طی چند سال اخير با وجود جنگ

است.  ها، حک کرده اليای طبيعی، خاطرات دردآوری در ذهن انسانبها و  خونريزی
هايی که چهره جهان  خشن و تروريست  های زورگو، ميدانی که برخالف ميل دولت

ليون يم 11دارد. يونان با  ها و صلح را گرامی می اند، دوستی ملت را زشت کرده
جمعيت، سرزمين فرهنگ و تاريخ و فلسفه، سرزمين خدايان، برای دومين بار 

ميليارد 5هايی که بيش از  است. بازیترين جشنواره ورزشی روی زمين  ميزبان بزرگ
های سياه، سفيد  قاره با رنگ 5های  تماشاگر خواهد داشت. ميدانی که در آن انسان

تواند،  هاست، می حلقه المپيک که سمبل دوستی ملت 5و زرد خويش، زير پرچم و 
های المپيک  ها، آتش بس بدهد. بازی ها و خونريزی ها و قتل روز، به جنگ 16برای 

های پيشين را پشت سر گذاشته است. بيشترين تعداد  تن، همه رکوردهای دورهآ
 های ورزشی.  کشورها، بيشترين ورزشکاران، بيشترين زنان، بيشترين رشته

ير  های المپيک دوران نوين، با حضور بارون فرانسوی پی اگر در نخستين دوره بازی
ها در  ورزشکار و رقابت 245 کشور حضور داشتند با 14در آتن ـ  1896دوکوبرتن ـ 

هزاروپانصد ورزشکار 10کشور،  202سال بعد در آتن  108رشته برگذار شد. حاال  43
رشته  301دهند. اين بار  هزاروسيصد نفر آنان را زنان تشکيل می4حاضرند که 

 ورزشی در برنامه المپيک آتن قرار دارد. 
های بزرگ هدايت  مورزش حاال به صورت يک تجارت سودآور توسط کنسرسيو

های اين المپيک  گ چند مليتی، در شمار حمايت کنندهرها شرکت بز شود. ده می
 6قاره جهان، برابر نزديک به  5ها را در  ها که تصاوير بازی هستند.  تلويزيون

اند.  ا را پرداختهه کنند، بيشترين حق پخش تاريخ بازی ميليارد تماشاگر پخش می
 دالر.  ميليون ادوهفتيک ميلياردوچهارصدوهفت

عضو اين کميته،  125روگ بلژيکی است که با  المللی المپيک ژاک رئيس کميته بين
آمريکايی  21آسيايی،  24اروپايی،  57ها را تحت کنترل و هدايت خود دارند.  بازی

المللی المپيک حضور دارند.  ای در ميان اعضاء کميته بين اقيانوسيه 6آفريقايی و  17
المللی المپيک حضور دارند که آمار  عضو کميته بين 125ميان  زن در 15

چشمگيری نيست. در عوض تعداد شرکت کنندگان زن در ميان ورزشکاران 
المپيک، روز به روز در حال افزايش است. تا آنجا که بزودی تعادل بين تعداد مردان 

رشته ورزشی  49مونترال، در  1976های المپيک  و زنان برقرار خواهد شد. در بازی
ورزش اصلی حاضر  21ورزش روی  11رشته ـ در  198برای زنان ـ از مجموع 

های پيش از اين مردانه، قد علم  بودند. در حال حاضر زنان در بسياری از رشته
 برداری، بوکس. اند. کشتی، وزنه کرده

کاروان مردانه و  12ملت شرکت کننده  200، در ميان 2000های سيدنی  در بازی
کاروان مردانه از  26آتالنتا  1996های المپيک  دون حتی يک زن، حاضر بود. بازیب

کشور. اين بار المپيک آتن  169کاروان مردانه از  35 ,1992ملت. در بارسلون  196
ها پيش رفته است. تعداد کشورهای عقب  به سوی برابری تاريخی المپيک 2004
رسيده است. در  8تا  6اند، اين بار به  گذاشتهای که بازهم زنان خود را در خانه  افتاده

ها چند کشور اسالمی، از جمله عربستان سعودی است. در اين هماورد با  صدر آن
نفری ورزشکارن ايران را تنها يک زن ـ در  39شکوه ورزشی، متاسفانه کاروان 

کند تا چهره حقير سران واليت  رشته تيراندازی ـ با پوشش اسالمی همراهی می
های  ورزشکار مرد ايران نيز فقط در رشته 38بارديگر به جهانيان نشان دهد.  را قيهف

سواری،  برداری، جودو، تکواندو، بوکس، دوميدانی، دوچرخه انفرادی، کشتی، وزنه
همراه رسمی و تعدادی  27کنند. به اين تعداد بايد  پونگ و شنا رقابت می پينگ

 مأمور امنيتی را نيز اضافه کنيم. 
مدال طال توسط  3سال پيش ـ ورزشکاران ايران  4های المپيک سيدنی ـ  ر بازید

زاد و يک آبرداری عليرضا دبير در کشتی  حسين رضازاده و حسين توکلی در وزنه

ها  تابلوی مدال 26مدال برنز وسيله هادی ساعی در تکواندو بدست آوردند و در رده 
طبا  های آشکار هاشمی شفته ورزش، دخالتايستادند، اما اين بار، با توجه به وضع آ

که  رود. به ويژه آن ها نمی رئيس کميته ملی المپيک، انتظاری به کسب همان مدال
کشتی در آستانه المپيک، وضع خوبی ندارد. در اين حال هاشمی طبا ادعا کرده که 

. های غيرکارشناسانه مدال طالی المپيک دستاورد ايران در آتن خواهد بود. حرف 8
 مدال المپيک داده بود.  18های المپيک سيدنی وعده  وی پيش از بازی

 
 روي موج المپيك آتن...

 180نگار ـ روزنامه، راديو و تلويزيون از بيش از  هزاروپانصد روزنامه 21بيش از 
ميليون بليت 5,3دهند.  های المپيک آتن را در جهان، پوشش می کشور جهان بازی

ماه به گشايش  يورو، تا يک 300تا  10جود دارد به ارزش رشته ورزشی و 301برای 
اند. بهای بليت مراسم گشايش، و پايانی بين  ها به فروش رسيده ها دوسوم بليت بازی

 رسند.  يورو به فروش می 950تا  50
کشتی  8ورزشکار و مربی و سرپرست و مقام رسمی در دهکده المپيک و  16000

هزار کابين اسکان داده  45ـ در مجموع  2 مسافربری، از جمله کويين مری
جمهور فرانسه در کشتی کويين مری اقامت خواهد  شوند. ژاک شيراک رئيس می

هزار  70هزار داوطلب و  45شوند.  سالن و ورزشگاه برپا می 53ها در  کرد. بازی
ارد ميلي 1,2ها  ها سهم دارند. بودجه امنيتی بازی مأمور امنيتی در برگذاری بهتر بازی

هزار پرس غذا  400هاست. هر روز  يورو خواهد بود که يک رکورد در تاريخ بازی
های  کيلومتر جاده 120ها عرضه می شود.  برای حاضران شرکت کننده در بازی

کيلومتر خط متروی جديد برای  7,7کيلومتر خط آهن در حومه آتن،  32جديد، 
ميليارد نيز  1,4ميليارد يورو، که  4,64 ها اند. بودجه دولتی بازی ها به وجود آمده بازی

ها  ميليون توريست در زمان بازی 2به آن افزوده شد. پيش بينی می شود نزديک به 
 60طور متوسط ساعتی  از يونان ديدن کنند. از فردوگاه آتن در مدت برگذاری به

 کنند نشينند يا آن را ترک می هواپيما به زمين می
ودگردان فلسطين در آئين روشن کردن مشعل ياسرعرفات رئيس تشکيالت خ

بس  های المپيک آتن پايبندی خود را به آتش اهلل گفت: در طول بازی المپيک در رام
توانيم چنين  نمی“ون وزير خارجه اسرائيل نيز اعالم کرد: امع“ کند. اعالم می

ات در عرف“وی افزود: “ اظهاراتی را جدی بگيريم. از نظر ما وی خازج از بازی است.
گيری را صادر کرده بود که به  مونيخ دستور گروگان 1972های المپيک  جريان بازی

 “ ورزشکار اسرائيل انجاميد. 11مرگ 
قاره  5بار. سمبل جهانی شدن بود. سفری طوالنی به  های المپيک اين مشعل بازی

يونان  قاره دوباره به 5کشور جهان در  24شهر در  34روز، گذر از  78جهان، بعد از 
اوت در مراسم گشايش به ورزشگاه المپيک برسد و مشعل اصلی  13بازگشت تا روز 
 را روشن کند. 

های فوتبال اروپا حمل مشعل را روی پل  اعضای تيم فوتبال يونان، برنده جام ملت
 2مدرن و جديد ريون، آنتی ريون روی خليج پاتراس به عهده دارند. اين پل به 

ترين پل از اين نوع در  ل، روی چهار پايه قرار دارد و طوالنیمتر طو 252کيلومترو 
 ها به وجود آمد.  جهانست. سمبل مدرنيته يونان که برای بازی

يونان به عنوان سرزمين اصلی جنبش المپيک، با تمايم توان خود را برای برگذاری 
ی جشنواره بزگ ورزش روی کره زمين آماده کرده است تا يک بارديگر سرود رسم

 ها در اين سرزمين طنين افکن شوند که:  یاين باز
 در تاللو انوار درخشان تو 

 ها و كوهساران و دريا دشت
  درخشند. با منظري گلگون مي

ها، و به اميد آن که مانيز با انتشار  به اميد المپيکی زيبا و ماندگار، خاموشی تفنگ
ستی وجشنواره صلح و دهمی در اين سويژه نامه تالش برای فارسی زبان جهان، 

  داشته باشيم. زنده باد ورزش، به اميد آزادی ايران
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 حسين خونساري 

 

 ـ پيشينه ورزشي: عضو تيم فوتبال جوانان برق تهران و بزرگساالن كيان تهران

ـ پيشينه ورزشي نويسي: عضو تحريريه مجله كيهان ورزشي، عضو شوراي سردبيري 

 زشي مجله سينما و ورزش.مجله گزارش هفته، مسئول بخش ور

 ـ عضو هيات مديره انجمن نويسندگان و عكاسان ورزشي ايران.

  1999ـ تبعيدي در يكي از كشورهاي اروپائي از سال 
 

 بعد از انقالب اسالمي نگاري ورزشي سرنوشت روزنامه
 

 مردم نادان دهد زمام مراد فلك به
زشی ايران در دوران سياه های ور اندازه يک نگاه برآنچه که بررسانه گذری به

دهد که اين عرصه نيز  و ويرانگر حکومت آخوندها رفته است، چنين نشان می
های فرهنگی ـ  دارای همان احوال و بساطی بوده که در ديگر زمينه

وتاز شماری  اجتماعی پياده و اعمال شده است! يعنی حضور و تاخت
های  عنوان بچه مسلمان بهاسالم و انقالب و  ريشه که آويزان به ريشوهای بی

های ورزشی  مکتبی، همه چيز را در اختيار و انحصار خود گرفتند تا رسانه
حرکت درآيند و دروغ و نيرنگ و فريب و  همگام و همراه با رژيم مذهبی به

 بازی را در دستور کار قرار دهند.  حقه
زان از احساسات افسارگسيخته و گري هنگامی که مردمان دلبسته و وابسته به

آزادی و استقالل  افتادند تا برای دستيابی به“ آخوند“دنبال  انديشه و تفکر به
يک استخر خالی شيرجه بروند، امام سيزدهم فرمان داد که تمام آثار  با سر به

ها  دست مستضعفان و پابرهنه طاغوت بايد از بين برود و امور مملکت به
ين هميشه افسرده بود تا زيرورو پهنای سرزم سپرده شود و اين همان بيلی به

ورزش  گردد! در اين راستا، ورزش طاغوتی و ضدمردمی بايد تبديل به
شد و رهبر کبير انقالب اسالمی نيز اين شعار را از مغز  اسالمی و همگانی می

هزار “! من ورزشکار نيستم اما ورزشکاران را دوست دارم“خود بيرون داد: 
تر از اقتصاد و اقتصاددانان بودند  خوشبخت البته ورزش و ورزشکاران خيلی

 “ ورزش مال خر است!“آنان نيز نگفت:  که امام سيزدهم به
 

 فلك به مردم نادان دهد زمام مراد
 تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس

 

با نام جمهوری اسالمی “ الخلقه عجيب“اصطالح  آن زمان که نوزادی به
های کيهان ورزشی، دنيای  نامه در هفتههای ورزشی ايران  متولد شد، رسانه

گر بودند که سرنوشت آنان به  ورزش، تاج ورزشی و روزنامه آيندگان جلوه
ها ـ گير کرد و  ای تر است که بگويم عقده ها ـ بهتر و درست چنگال انقالبی

در اين ميان، پايان حيات تاج ورزشی و آيندگان بسيار زود رقم خورد. 
نمايندگان ولی فقيه،  ان و اطالعات و تحويل بههای کيه مصادرة مؤسسه

استمرار نفس  توانند به نشانگر آن بود که کيهان ورزشی و دنيای ورزش می
شکار و روشن آن بود آشکل  کشيدن اميدوار باشند و شرط اول و آخر نيز به

که ديگر هيچ نشانی از گذشته نداشته باشند و در دورة جديد  در راه تبليغ و 
دار،  چشم آيند! در اين گيرو رزش اسالمی و مکتبی کوشا و تالشگر بهالقای و

هان يهای ورزشی به سوی سردبيرهای ک اولين تيترهای خالصی در رسانه
لطف  پور و بيژن رفيعی به ورزشی و دنيای ورزش شليک شد که کاظم گيالن

 بينی و هوشياری جاخالی دادند و مهاجرت تحميلی را پذيرفتند تا غم واقع
جای عشق بردوش بکشند. ناگفته نماند که فهرست مهاجران  غربت را به

های اول تولد حکومت جنايت و جهل  ها و سال ورزشی نويس در همان ماه
داری چون  های آشنا و استخوان پور و رفيعی، شامل نام سوای گيالن

الهی، مهدی دری، عباس پهلوان، مانوک خدابخشيان، جعفر دهقان،  صدرالين

انصاری،  انبان شهاب، همايون هوشيارنژاد، احمد ترابهزاده، ج ج اديباير
های انسانی و  ورد. سرمايهآ ياد می حسين دستگاه و... نيز بود که نگارنده به

 “!پر“ارزشمند و نمونه 
نشينی شماری  ج و خانهرخا در پی کوچ اجباری تعدادی ورزشی نويس به

ان ورزشی و دنيای ورزش سرازير ديگر در داخل، ريشوهای بی ريشه به کيه
برصندلی کسانی “ تغاری بشکند ماستی بريزد“سری  شدند تا از صدقه

وهفت، خواب آن را نيز  شوب سراسری پنجاهآبنشينند که تا پيش از 
ديدند. اما از آنجا که هيچ چيز مطلق نيست و همواره و در هر مورد  نمی

ک تازه واردهايی در اين هرج و تواند وجود داشته باشد، تک و تو استثناء می
ايران قالب کرده بود، پديدار و پديد شدند تا يادآور  مرج که انقالب اسالمی به

ماند. حاال  شوند که شايستگی نسل ايرانی در دشوارترين روزگار هم زنده می
زمان آن بود که چهرة واقعی و ماهيت اصلی نقابداران قديمی بيرون افتد و 

راستی،  وا شوند که بهسها ر مقدار در جمع ورزشی نويس بی های توخالی و نام
روشدن “و “ ها فروافتادن پرده“توان به نوعی  ظهور جمهوری اسالمی را می

فقيد فراهم  دانست. برای مثال، چگونه اين فضا در حکومت شاه“ ها دست
آمد که اهالی ورزش با شخصيت خوار و خفيف مهدی اسداللهی )د ـ  می

هايی  شنا شوند و باور کنند که اينان آدمآعطاء بهمنش و...  اسداللهی(،
يک کاسه گلی  هايی بزرگ هستند و صد رحمت به  کوچک با نام

چه بايد کرد که در شهر   گردهای کنار مدرسه! در بساط آن دوره“ وگالب هل“
وقتی زلزلة ده ريشتری يا   درخشند! ها هميشه خوش می ها، بادکنک هوچی
نرخ روز بخور و  ديار اتفاق افتاد، جماعت نان به در کهن“ ر نورانفجا“همان 

نمايش گذاشتند و جناب  نوکرهای حاکم وقت، خوش رقصی با تمام قد را به
برد، گوی  می“ دکتر“خود، بسياری را به “ د“سرهنگ اسداللهی که با پيشوند 

 سبقت را در کيهان ورزشی از يکی ـ دو رقيب ربود. چرخش يکصدو هشتاد
تا آنجا مورد قبول نمايندگان انجمن اسالمی در “ د ـ اسداللهی“ای  درجه

ترين نشريه ورزشی در حال انتشار واقع شد که به گمان آنان، يکی از  قديمی
های طاغوت با ريختن آب توبه برسرش به طهارت رسيده بود!! تحول و  تفاله

می و های اسال های قرانی و داستان چرخش چنان کاری کرد که آيه
بازی کرد و يک روز سيد  ودمنه، نقش اول را در قلم نويسنده قديمی کليله

ای در  سهلحسن شاهچراغی، آن آخوندزاده دامغانی و سرپرست کيهان، در ج
کيهان ورزشی به اسداللهی چنين هشداری داد: از هر سه خط که شما 

وری رژيم قبلی است، يک خط در مورد جمه نويسيد، يک خط مربوط به می
 اسالمی و يک خط هم برای حکومت بعدی! 

 

  امام زمان در دروازه ايران!
جنگ و گريز برای تغيير و تحول در ساختار کيهان ورزشی و دنيای ورزش 

تداوم داشت که حرف اول دکانداران مذهبی در  59و  58های  در سال
ود و ها ب سبک و روش طاغوتی اندازی ورزش اسالمی و براندازی ورزش به راه

جالب آن که در اين عرصه نيز همه چيز در شعارهای تهی و فاقد حداقل 
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ها نيز  طلب طرح و برنامه خالصه گشته بود. ضمن آن که بی هنرها و فرصت
ای برای برپائی ورزش  رفتند تا نسخه هر از گاهی به سراغ يک آخوند می

 اسالمی دريافت دارند صفحات ورزشی را پربار سازند!!
ميان عراق و جمهوری اسالمی انگاری همان بهانه و دستاويزی  آغاز جنگ

ورزش و “ در“فروشان در به در به دنبال آن بودند تا  بود که آخوندها و دين
نشريات ورزشی را يکسره تخته کنند و خيال خيل جوانان و مشتاقان را 

ها و نشريات  راحت سازند. حاال حرف از ورزش و مسابقات ورزشی و نوشته
های جنگ نقل مکان  ها به جبهه بود و ميدان نبرد از ورزشگاه“ کفر“ آن

  شناختند! کرده و قهرمان را فقط در قوارة شهادت و شهيد می
در اين هنگامه، کيهان ورزشی و دنيای ورزش با شکل و شمايل چاپ و 

شدند که هيچ شباهتی به خود نداشتند و از روی جلد تا پشت جلد،  منتشر می
های جنگ و امام  بود اال ورزش. چاپ تعدادی عکس از جبهههمه چيز 

ای در پای هرصفحه،  سيزدهم و چند آخوند ديگر همراه با شعارهای تخته
های  مجوزی اسالمی و انقالبی برای استمرار انتشار دومجله ورزشی در ماه

اول جنگ حق عليه باطل )يادمان باشد که باطل همان صدام حسين و 
ودند که بعدها آنان را به عنوان برادر صدام و برادران عراقی صداميان کافر ب

 ها شماره جريان داشت.  پذيرفتند( بود و اين ماجرا در ده
تواند  وقتی قرار است همه چيز در يک سرزمين وارونه شود، حتماً اين هم می

مطبوعات گام بگذارند و آغازگر  عادی و طبيعی باشد که از روابط عمومی به
نام  اصطالح بچه مسلمان به نوين در اين دنيا يک ريشوی به اين روش

از روابط عمومی سازمان تربيت بدنی به مدير  61مصباحی بود که در سال 
های  چی در بازی اين حضرات روابط  مسئولی دنيای ورزش چنگ انداخت!

ماند. در  آب داد که برای ابد تازه می دهلی نو دسته گلی به 1982آسيائی 
جنوبی، شکست يک بر صفر حريف در حالی رقم خورد که  ايران با کرهديدار 

ها در طول بازی به دروازه ما تاختند و اگر خوش شانسی و درخشش  ای کره
يک  اندازه بيش از انگشتان هايی به بهروز سلطانی در دروازه نبود، يقيناً گل

 روئيد.  دست در تور ايران می
ايران  باحی چنين تيتری از هند بهپس از اين بازی عجيب و غريب، مص

 “ از دروازه ايران دفاع کرد!“ عج“امام زمان “فرستاد: 
پنداشت که در بازگشت با پاداش و سپاس بسيار روبرو  مصباحی چنين می  

جواب نخواهد گذاشت.  اسالمی هرگز شاهکار او را بی یخواهد شد و جمهور
رپرست موسسه اطالعات که اما آخوند محمود دعائی نمايندة ولی فقيه و س

های جورواجور ديگر  دنبال تمسخر و متلک در مجلس شورای اسالمی به
آخوندها در انتظار دق و دلی بود، با يک سيلی جانانه در اولين برخورد در بيخ 

 گوش مصباحی، حکم اخراج را به صورت عملی صادر کرد. 
 

  اي! نشريات اجاره
ايران، ادارة کيهان ورزشی و دنيای در طول هشت سال جنگ ميان عراق و 

های  شکل شورای سردبيری و سپس با انتصاب مدير مسئول ورزش به
سفارشی جريان داشت که در اين ميان، دنيای ورزش بيش از کيهان ورزشی 
در جهت حفظ و رعايت اهداف مقدس!! رژيم کوشا بود. همزمان با پايان 

انه، فصل جديدی نه تنها در جنگ و نوشيدن جام زهر توسط يکی از دو ديو
راه افتاد و حاال ديگر  ای به های رسانه مطبوعات ورزشی که در ديگر روش

مد و وزارت آ چشم می کمتر نشانی از سپاه پاسداران و بسيج در ورزش به
ای سنگين و  های پايانی دهه شصت برهمه جا سايه اطالعات رژيم در سال

ريزی وزارت اطالعات در اين  اس برنامهگسترده انداخت. در اين راستا و براس
ای کوتاه برای  ها مجوز نشريه در فاصله دوره قرار براين است که ده

جانبه عليه فرهنگ و ادب  صادر شود تا تهاجمی همه“ ها خودی“اصطالح  به

خورد جوانان داده شود.  اجرا درآيد و ابتذال و مطالب مسموم به ايرانی به
وران وزارت اطالعات و وابستگان رژيم حتی صاحب اينگونه که بعضی از مام

دست  دو مجوز انتشار نشريه شدند و دريغ از يک فرم تقاضای مجوز که به
های آخر دهة شصت و اول دهة هفتاد  کسانی در سال  يک مطبوعاتی بدهند!

دارای مجوز شدند که به جای قلم، با تيغ جنايت و چماق سرکوب آشنا بودند 
اسالمی نيز در واقع تابع و فرمانبر نهاد رهبری و واليت فقيه و وزارت ارشاد 

 و وزارت اطالعات بود و هنوز هم هست.
آبادی، علی نظری،  هايی چون محمد پرويزی، غالمحسين زمان نام

غالمحسين شعبانی، شاخصی، قشقاوی، سعيد مدنی، عبدالحميد احمدی و... 
وزارت اطالعات بايد  های جمهوری اسالمی و پادوهای را عمله و اکره

شمار آورد که برباالی مطبوعات ورزشی نشستند. در دهة هفتاد، هر روز  به
های مطبوعاتی روئيد  يک نشريه با رنگ و روی ورزشی به سان قارچ در دکه

ها از مجوزدارهای اطالعاتی و  نامه و تعدادی لمپن و زدوبندچی با اجاره هفته
آلودگی و لجن و کثافت کشاندند که  هوابسته رژيم، چنان اين عرصه را ب

راستی بوی گند آن به هر مشامی وارد شد! بد نيست بدانيم که بسياری از  به
مد که در يک آ های ورقی با تحريريه يکی دونفری بيرون می نامه اين هفته

شد.  تر خالصه می اتاق چند متری و در چند عکس بازاری و تيترهای بازاری
و با دومين  طان ورزشی و دنيای ورزش نيز در اين بساحاال ديگر فاتحة کيه

“ نوستالوژی“دورة کوچ اجباری خوانده شده و تنها يک نام خشک و خالی و 
ديمی و خواندنی برجا از آن روزهای خوش ورزشی نويسی در دو مجله ق

توان نمايی کامل از آنچه که در  اين روزها، نشريات ورزشی را میمانده بود. 
در اينجا نيز با تمام توان فعال “ مافيا“گذرد، دانست و  ندی میوحکومت آخ

ای از  های سفارشی و پولکی و حواله است و فساد و داللی و مطالب و عکس
د و حرف حساب گم و بار های ورزشی می نامه ها و هفته سر و روی روزنامه

در سرزمين آخوندزده که زنان ـ يعنی نيمی از جمعيت ـ گور شده است. 
های ورزشی  ورزش و رقابت ای طبيعی و معمول در دنيا به گونه جازه ندارند بها

ها کامالً از بين رفته است،  های ورزش در مدارس و باشگاه بپردازند و پايه
ای باال و عجيب و غريب است که هيچ تناسبی  اندازه شمار نشريات ورزشی به

ه توسط وزارت رزش وجود ندارد. آنچه کوميان آن و اوضاع و احوال 
گری و  های ورزشی ديکته و تزريق شده است، همانا هوچی رسانه اطالعات به

های پوچ روزانه برای سرگرم ساختن و فريب نسل جوان ايران  هياهوی
  است و ديگر هيچ!

 آيدم از خرقه آلودة خويش شرم مي
 كه بدين فضل و هنر نام كرامات بريم

 
كه در گسترش ورزش دوران نوين ايران سهم  نگاران و كساني با ياد روزنامه

 اند: داشته
 

زاده، مانوک خدابخشيان، فريدون  دکتر صدرالدين الهی، کاظم گيالنپور، حبيب روشن
ای. هوشنگ نمازی، دکتر احمد طوسی، حسين  ، حسن خونساری، استاد جليل کتيبهیانبشي

وت، جعفر دهقان نيری، دستگاه، داريوش جمالی، منوچهر لطيف، حسين حصاری، بهمن صف
فتی، رضا آخته، حسين را، محمد اينانلو، رضا عديلیمحمود سرابی، احمد دانشی، جمشيد 

زاده،  کالنی، منصور بهرامی، سعيد طيبی، دکتر عذرا ملک، داود اخالقی، اميراحتشام
ر، پرويز حسروانی، پرويز شيخان، مهدی ناطقی، داود وجبارزادگان، عزيز اصلی، جانان پ

نيا، اميدوار حاتمی، تيمور غياثی، مسلم اسکندر فيالبی، محمد کاشفی،  روری، ولی صالحس
ناصر مفخم، داود نصيری، مرتضی شمس، بيژن رفيعی، ليال خرسند، کامبيز آتابای، هوشنگ 

, پرويز آدميت, شاهين اعتمادی, ابراهيم نعمتی, ، حشمت مهاجرانیجاللیبان، ابولفضل  ديده
 و...

گيری  اند و با سپاس از همه دوستانی که در شکل ايی که در خاطر من نماندهه از نامبا پوزش 
 نامه تالش ما را ياری دادند. اين ويژه
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 رار از بهشتف
 
  اند.  ورزشکار ملی پوش ايران به کشورهای آزاد جهان، پناهنده شده 40در فاصله چهار سال از المپيک سيدنی تا کنون، بيش از 

 

 نفره رزمی ايران به استراليا پناهنده شد. 5ت ماليان همچنان ادامه دارد. ماه گذشته تيم فرار از بهش 
 

  های المپيک آتن حضور دارند.  مأمور امنيتی، در لباس کمک مربی و همراه، در کاروان اعزامی جمهوری اسالمی به بازی 30بيش از 
 

 زنی ايران، به کليسا پناهنده شد.  کاپيتن مشت 
 

 شاه فقيد، حتی يک ورزشکار ايرانی به کشور ديگر پناهنده نشد.  در دوران 
 

 زني ايران به كليسا پناهنده شد كاپيتن مشت
ها خبری  آغاز شد. در سومين روز بازی 2000های سيدنی  همه چيز از بازی

زنی  ها منفجر شد. انوشيروان نوريان کاپيتن مشت مثل بمب در دهکده بازی
کاروان ورزش ايران، از استراليا تقاضای پناهندگی  ايران با ترک دهکده و

زنی المپيک ـ مسئوالن  های مشت کرده است. ـ دو روز پيش از آغاز رقابت
کاروان ورزش ايران ابتدا به تکذيب اين خبر اقدام کردند، بعد فرار نوريان از 

 !ا به دليل ترس وی از اعالم دوپينگی بودن وی توصيف کردندردهکده 
سخگوئی به اين پرسش که چگونه يک ورزشکار را با وجود اعالم بدون پا

اند! آن هم ورزشکاری با  های المپيک آورده ثبت آزمايش دوپينگ به بازیم
اين ترفند هم کارگر نيفتاد. سفارت جمهوری  بازوبند کاپيتنی تيم ملی ايران!

ان و اسالمی در ملبورن از دولت استراليا خواستار يافتن انوشيروان نوري
استرداد وی به ايران شد. اما استراليا با وجود داشتن روابط اقتصادی وسيع با 

ها و  ايران اين درخواست را قبول نکرد.  يک هفته پس از پايان بازی
طبا رئيس کميته المپيک ايران در  بازگشت ورزشکاران ايران، هاشمی

يروان کنفرانس مطبوعاتی خود، شايعه تغيير دين و مسيحی شدن انوش
گردد!  اما  نوريان را تکذيب کرد. و مدعی شد که وی بزودی به ايران باز می

ها را  زنی به ايران بازنگشت. وی برای آن که همه راه ساله مشت 28کاپيتن 
برای بازگشت دادنش به ايران مسدود کند، به کليسای کاتوليک پيوست و 

ازات سنگين از مسيحی شد. کاری که در قوانين جمهوری اسالمی با مج
جمله مرگ همراه است.  با درخواست پناهندگی انوشيروان نوريان دو سال 

زنی جوانان در  پيش، در استراليا موافقت شد و وی در حال حاضر مربی مشت
 يکی از شهرهای آن کشور است. 

 

 ملي پوش كاراته 11ن دشوك بزرگ: پناهنده ش
ايران به آلمان  ـ تقريباَ يک  ملی پوش کاراته 11خبر اقامت و پناهنده شدن 

ای برای سازمان تربيت بدنی و  تيم ملی کامل ـ شوک غافلگير کننده
اندرکاران جمهوری اسالمی بود.  دليل روشن اين شوک اهميت  دست

های رزمی به ويژه کاراته و تکواندو و حتی اسالمی کردن اين  ورزش
اته را در روزهای آغاز ها در جمهوری اسالمی بود. اسم فدراسيون کار ورزش

های  وران اسالم! مبدل کرده بودند. ورزشآ جمهوری اسالمی به کميته رزم
رزمی برای باال بردن روحيه جنگدگی و رزمی مأمورين سپاه به ويژه هنگام 

گيری جمهوری  های خيابانی با مردم از نخستين روزهای قدرت درگيری
 اسالمی، در دستور کار قرار گرفت. 

و قوانين جهانی آن ناگهان تغيير کرد و اسالمی شد. ايجاد کميته کاراته 
ها و رد و بدل کردن فنون  وران اسالم به اين ترتيب که هنگام تمرينآ رزم

های جهانی کاراته، بايد از اصطالحات من درآوردی  هژرزمی به جای ادای وا
اکبر و  جمهوری اسالمی استفاده می شد. مثالَ برای زدن هر ضربه کاتا، اهلل

های کاراته  گرفت.  روسای فدراسيون ها مورد استفاده قرار می نام يکی از امام
با اين همه کاراته  شدند. از سپاه پاسداران انتخاب می ـهای مختلف  سبک ـ

اندرکاران مسئوالن مربوطه بسيار زود از رونق افتاد،  اسالمی به روايت دست

ها  للی، تغييرات و عوض کردن روشالم های بين چون برای حضور در رقابت
 شد.  شد بلکه باعث خنده و استهزا می نمی هنه فقط پذيرفت

ها و  جالب اينجاست که از ميان نسل تازه کاراته که با وجود همه ممنوعيت
 در در صحنه جهانی وآمدند  رای ب کارهای شايسته  از کاراته یها دشواری

های جهانی را به خود  رقابت های مهمی در اين ورزش درخشيدند و مقام
کاراته   های پيش از انقالب نيز در صحنه اختصاص دادند.  ايران در سال

های جهانی به ايران  جهان، جا و مکان ممتازی داشت. چند بار ميزبان رقابت
در ايران وجود  9له دان های باال از جم داده شد و چندين استاد بزرگ با دان

ته خود را اها رهبری تيم ملی کار المی نيز بلژيکیپس از انقالب اسداشتند. 
به يک ايرانی، محمدرضا نصرتيان سپردند. در اواسط تابستان گذشته تيم 

های قهرمانی  ملی کاراته ايران ـ سبک شتوريد ـ برای حضور در رقابت
جهان به درسدن آلمان رفته بودند، از بازگشت به ايران خودداری کردند و 

شدند از جمله  ها چند قهرمان جهان ديده می در ميان آنپناهنده شدند. 
های جهانی روی  رضا ساريخانی ستاره تيم ايران که در همه ميدان علی

سکوهای قهرمانی قرار گرفته بود. شهرام نويد، سعيد و بهرنگ رياحی سه 
 چهره بزرگ ديگر تيم ايران بودند که از بازگشت به ايران خودداری کردند. 

 

 اسي! معضل سي
مرداد  12روزنامه ايران ورزشی وابسته به خبرگزاری جمهوری اسالمی روز 

 زير عنوان: چرا رياحی و ساريخانی نيامدند، نوشت: 1381
واقعيت اين است که اقامت غيرقانونی و در خواست پناهندگی ورزشکاران “

ن ه مسئوالککرات اتفاق افتاده و تا زمانی   ايرانی از يک کشور بيگانه به
ورزشی کشورمان شدت عمل به خرج ندهند و با متخلفان برخورد جدی 

 ايران ورزشی افزود:“نکنند، ريشه اين معضل سياسی خشک نخواهد شد.
ساريخانی قهرمانی بود که پيوسته با دست پر از مسابقات به کشورمان “

آورد  گشت. مدال برنز کوميته تيمی قهرمانی آسيا در مالزی آخرين ره بازمی
های کاراته بود. وی بعد از بازگشت از اين سفر از تيم ملی خط  ی از رقابتو

روحيه وی را ضعيف کرد. وی مشاهده کرد در  تخورد، و همين امر به شد
ورد، از جايگاه آ جمهوری اسالمی، قهرمان تا وقتی قدرت دارد و مدال می

رمانی وااليی برخوردار است ولی همين قهرمان وقتی به هر عنوان از قه
شود که هيچگونه کمکی به او  فاصله گرفت، تبديل به موجودی زايد می

 “ کنند. نمی
ايران ورزشی سپس در همين مقاله فاش ساخت که تعداد کسانی که فقط در 

ساريخانی، “اند پرشمارند از جمله  کاراته به کشورهای ديگر پناهنده شده
خزايی، شيرزاد، سليمان  زاده، فياضی، ساعدی، رياحی، سعيدی، قربانی، حسن

های  جالب اينجاست که عليرضا ساريخانی از پديده“ بيگی، دکتر جواهری...
است پدر  4سال دارد و در کاراته دارای کمر بند مشکی دان  22کاراته ايران 

 وی نيز از پيشکسوتان ورزش ايران است. 
زندگی در  اند و ساريخانی و بيشتر قهرمانانی که از جمهوری اسالمی گريخته

های  اند همگی در سال های ورزشی را به بهشت اسالمی ترجيح داده اردوگاه
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اند.  اند و زير تعاليم و تبليغات اين رژيم بزرگ شده بعد از انقالب به دنيا آمده
های ورزشی جمهوری اسالمی  شوک پناهنده شدن اين قهرمانان، خشم مقام
 ها گفت: يون کاراته به روزنامهرا باعث شد پاسدار سمندر نايب رئيس فدراس

های الزم برای بازگرداندن  پاسپورت ساريخانی در اختيار ماست. هماهنگی“ 
بعد با لحن   “وی از طريق سفارت جمهوری اسالمی صورت گرفته.

 ای افزود:  ابلهانه
البته در صورتی که ساريخانی بازگردد ما وی را از طريق قانونی به آلمان “

پاسخ ورزشکاران ملی پوش ايران به “ که در آنجا اقامت کند!.کنيم  اعزام می
 والن امنيتی سازمان تربيت بدنی منفی بود. ئای مسهها و نيز تهديد اين ترفند

کتيرايی مقام امنيتی سازمان تربيت بدنی و رئيس حراست اين سازمان تهديد 
ها را  م آناي گردانند، از آلمان خواسته مامورين حراست آن را باز می“کرد: 

ها  ميليون تومانی که پيش از اعزام از آن 20ای ه تحويل دهند وثيقه
نتيجه بعد از پناهنده شدن  اين تهديدهای بی“ گذاريم.  ايم به اجرا می گرفته

 تيم قايقرانی ايران به آلمان شدت گرفت. 
 

 اتفاق افتاد“ اسون“در 
 5به آلمان، پناهند شدن  دو هفته بعد از پناهنده شدن قهرمانان کاراته ايران

اندرکاران  قهرمان تيم قايقرانی ايران به آن کشور شوک ديگری برای دست
 ورزش جمهوری اسالمی بود. 

قهرمان قايقرانی ايران که برای حضور در قهرمانی جهان قايقرانی به شهر  5
ها، از گروه اعزامی جدا  اسون در شمال آلمان رفته بودند، پس از پايان رقابت

شدند و از بازگشت به ايران خودداری کردند. چند روز بعد از فاش شدن اين 
لمان، علی قلمسياه رئيس فدراسيون قايقرانی در پاسخ به آموضوع در 

خبرنگار راديو فرانسه تالش کرد تا پناهنده شدن قايقرانان ايرانی را تکذيب 
د را با های خو چون قايقرانان ايران، کرايه حمل قايق“کند و گفت:  

 “ اند، تا پول حواله کنيم! هانزا همراه نداشتند، در آنجا مانده لوفت
ور و مسخره رئيس فدراسيون، ناصر طالبی آ دو روز بعد از اين اظهار نظر خنده

تيب به ايران ترها را به هر آن“های ملی قايقرانی گفت:  مدير تيم
به عنوان وثيقه ميليون تومان که  20های  گردانيم. به عالوه چک بازمی

“  هايشان بايد بپردازند. گذاريم و خانواده ايم، به اجرا می ها گرفته بازگشت از آن
ها هم مؤثر نبود. دولت آلمان به دليل فشارهايی که به  اما اين تهديد

قايقرانان و ديگر ورزشکاران ايرانی پناهنده از سوی مأمورين جمهوری 
حفاظت کامل قرارداد و به اغلب  ها را تحت گرفت، آن اسالمی صورت می

های ورزشی شان را داده است. قايقرانان  ها اجازه اقامت و ادامه فعاليت آن
های  ت بزودی با پيراهن يک باشگاه آلمانی در رقابتسايرانی ممکن ا

 اروپايی ظاهر شوند. 
پناهنده شدن ورزشکاران سطح باالی ايران باعث مطرح شدن موضوع در 

اهلل شجاع دروديان نماينده بهبهان در  در دولت شد. ولی مجلس اسالمی و
مجلس شورای اسالمی با طرح مساله فرار ورزشکاران ايران از کشور گفت: 

دهند چون احساس  ان اقامت در کشور بيگانه را ترجيح میرورزشکاران اي“
ای خود ندارند و مسايل اقتصادی  کنند، اميدی برای آينده حرفه امنيت نمی

اما ورزشکاران ايرانی خيلی زود واکنش نشان دادند: “  هميت دارد.نيز ا
ساله در گفت و گو با بخش ورزش  23شهروز ريسه قهرمان تيم ملی کاراته 

راديو فرانسه گفت: به هيچوجه مساله اقتصادی برای پناهنده شدن به يک 
آينده  کشور ديگر مطرح نبوده و نيست. فساد دستگاه ورزش، تبعيض و بی

آينده بودن قهرمانان ملی از جمله من، عواملی بودند که  ها و بی ودن جوانب
لمان پناهنده شوم. آباعث شدند تا به جمهوری اسالمی باز نگردم و به 
ای در شمال آلمان  شهروز ريسه که در حال حاضر عضو يک باشگاه حرفه

ها  از آنگويد: مأمورين رژيم برای ترساندن ورزشکاران ايرانی، يکی  است می
اند، به عالوه برادر مرا در ايران  های چاقو به قتل رسانده را در کلن با ضربه

شود، به  اند، اما هيچکدام از اين کارها باعث نمی الخروج کرده ممنوع
گويد: وقتی در يک روزنامه وابسته به  جمهوری اسالمی بازگردم. وی می

ورزشکار را در زمين  جمهوری اسالمی ـ اطالعات هوايی ـ خواندم که دو
ان راند، ديگر ترديدی نکردم که به اي الن اعدام کردهيچمن ورزشگاهی در گ

بازنگردم. آيا ورزشگاه محل اعدام است؟ با اين کارها جمهوری اسالمی 
 “انتظار دارد ورزشکاران به آن وفادار بمانند؟

رفيه در شکنم که اين حادثه فجيع در ورزشگاه فوتبال آستانه ا يادآوری می
رو شد. اعدام در  گيالن اتفاق افتاد که با اعتراض مردم و جامعه ورزش روبه

ورزشگاه فوتبال را رژيم طالبان باب کرد که خشم جهانيان را برانگيخت. 
يکی از داليل نفرت مردم جهان از رژيم طالبان هم اجرای حکم اعدام به 

 کابل بود. زن با پوشش ويژه چادری در ورزشگاه  کويژه اعدام ي
 نشريه اعتماد چاپ تهران با عنوان 

نوشت:  “ سکوت سياه به خاطر ورزشگاهی که محل اعدام شده است“
های آستانه اشرفيه اکنون بايد روی چمن آغشته به خون بازی  فوتباليست“

کنند کدام اهل، کدام قانون يا چه کسی گفته در مکانی که برای تفريح و 
 “ها بنا شده، چوبه دار برپا کنند؟. جوانشادمانی و فرياد سردادن 
نويس قديمی و برجسته ايران حسين خونساری و  در اين ميان دو ورزشی

های ورزشی  فريدون شيبانی که در کيهان ورزشی تفسير و گزارش
  های زنجيره هايی از پرونده معروف قتل نوشتند، در رابطه با افشای گوشه می

ه هلند فرار کنند و از آن کشور تقاضای از کار برکنار و مجبور شدند ب
 پناهندگی کنند. 

نگار ورزشی  آخرين اطالعيه رسمی سازمان تربيت بدنی از فرار يک روزنامه
برداری در ورشو  های قهرمانی جهان وزنه ديگر ايران در جريان مسابقه

گير نامدار تيم ملی  لهستان خبر داد. که هنوز نام وی افشا نشده. يک کشتی
ان نيز به انگليس پناهنده شده که نام وی نيز به داليل امنيتی هنوز اعالم اير

در “گويد:  يک قهرمان تکوانده که به دانمارک پناهنده شده می نشده است.
گفتند که ورزشکاران ايرانی تحت  ايران بعد از انقالب اسالمی مرتب می

افتادند. اما هرگز  فشار قرار داشتند و در صورت مخالفت به زندان می
پوش ايران به يک کشور ديگر  ام که در زمان شاه يک ورزشکار ملی نشنيده

 هنده شده باشد يا حتی کشورش را ترک کرده باشد.,پنا

 
 هاي ايراني تبار در ورزش جهان كهكشاني از ستاره

 

قول دوست  مانده مالها، يا بهسکنيد اگر همين فردا، رژيم واپ فکر می
اژدهای هزار سری به نام جمهوری اسالمی که “، علی ميرفطروس مگرانقدر

از “ کند. بلعد و نابود می امعة ما را میخی، مادی و معنوی جيتمام هستی تار
 های اجتماعی، ا صحنة کشورما ناپديد شود، چه انفجاری را در همه صحنه

 قتصادی، سياسی و فرهنگی و ورزشی ايران شاهد خواهيم بود؟ 
 ها  وگوی ما است، شاهد حضور ده فقط در همين زمينه ورزش که مورد گفت

ها متخصص  ها استاد ورزش، ده تبار، ده و صدها قهرمان جهان و ملی ايرانی
ران يتبار ديگر کشورها، در ورزش ا و برنامه ريز ورزش و مربيان ايرانی
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بسياری از تيمهای ورزشی کشورمان با حضور ستارگانی که در خواهيم بود. 
زير نظر مربيان آگاه و امروز جهان، رشد کرده و به  کشورهای پيشرفته

اند، تقويت خواهد شد. همين حاال، در حاليکه  دهيهای باالی جهانی رس مقام
توان يک تيم ملی ايران  کشد، می اژدهای هزار سر هنوز در وطن ما نفس می

اند، تشکيل  از بازيکنان فوتبال که در کشورهای مختلف جهان رشده کرده
ها در کشورهای مختلف جهان بار ديگر  توان با وجود اين سمبل داد. می

های ورزشی کشاند، ريشه اعتياد و رخوت  يران به ميدانها را در ا جوان
گسترده را خشکاند و چرخ جامعه را به حرکت درآورد. يک روزنامه چاپ 

های  برابر بچه 8های ايرانی خارج،  اند، بچه مار گرفتهآ“تهران نوشته است: 
در فردای نابودی اژدهای هزار سر، بايد “ کنند. داخل ايران ورزش می

انی داخل هم مثل همتاهای ايرانی خود در خارج ورزش کنند. ريهای ا بچه
حتی بيشتر جامعه مالزده کنونی به ورزش و تحرک و جنبش بيش از هر 

مان ورزش جهانی سها هستند ستارگان ايرانی تبار در آ چيزی نياز دارد.  اين
 اين هنوز از نتايج سحر است. 

 

 اي به نام مهيار منشي پور  اعجوبه
ها و مجالت فرانسوی  جوبه را روزنامهلقب اع

زن ايرانی تبار  اند. مشت به مهيار منشی پور داده
بار کمربند قهرمانی  فرانسوی که تا کنون سه
سالگی  11وی در  جهان را بدست آورده است.

سر گذاشت. به فرانسه آمد،  جهنم مالها را پشت
دانست. در  در حالی که يک کلمه فرانسه نمی

رس خواند. در دو رشته تحصيلی همين کشور د
التحصيل شد.  های فرانسه فارغ از دانشگاه

را تا قهرمانی جهان دنبال کرده است. مجله فرانسوی  سورزش بوک
اين جوان “نويسد:  بزرگی پيرامون زندگی وی می شاکسپرس در گزار

های جمهوريت فرانسوی شده است. مبارز سمج،  اال پرچمدار ارزشحايرانی، 
وارسته، که سهمی از زندگی خود را صرف تربيت و آموزش جوانان  انسانی

های ايرانی است  زندگی مهيار منشی پور استثنايی و مثل افسانه“ کرده است.
 اند.  که در جمهوری اسالمی سانسور شده

وی نوجوانی دور از خانواده، دور از کشور زادگاهش، با جديت و پشتکار به 
انشجويی در رشته تربيت بدنی، کم کم مجذوب رود. در دوران د مدرسه می

کند. طول  های آماتوری را آغاز می رينگ می شود. تمرين و مسابقه
 .کند ها در رستوران کار می دهد، در حاليکه شب مسابقه می 41ونيم،  دوسال

ورد. سال بعد قهرمان آ دست می سالگی سرانجام تابعيت فرانسوی را به 26در 
، قهرمانی جهان است. در شهر 2003بعدی در سال  شود. گام فرانسه می

شود. وقتی پس از قهرمان جهان  اش. قهرمان جهان می پوآتيه، محل زندگی
دهند که صحبت کند، بالفاصله سرود  شدن، ميکروفون تلويزيون را به او می

 دهد.  را سر می“ يز مارسی“ملی فرانسه، 
به فرانسوی بودنم “ است:  های فرانسوی گفته پور به روزنامه مهيار منشی

اش، اخالق  کنم. من به اين کشور مديونم. منشی پور از تبار ايرانی افتخار می
ترها را نگاه داشته است. سليم مجکون،  و تربيت خوب و احترام به بزرگ

اش را به وی باخته است و برای پس  حريف فرانسوی او که عنوان جهانی
گويد:  شکست خورده در باره مهيار می گرفتن آن نيز دوماه پيش بار ديگر

دانم اينهمه  مهيار باور نکردنی است، گويی از کره ديگری آمده است. نمی“
 “ انرژی را از کجا آورده، عجب قهرمانی، او شايسته اين مقام است.

 باور نکردنی است که اين درنده رينگ، در زندگی روزمره همان جوان جذاب، 
گ باشد که همواره آماده کمک به ديگران نري زالعاده مؤدب بيرون ا فوق

های  است. نقش مهم همسر فرانسوی او که روانشناس است نيز در موقعيت

وی تأثير دارد. به ويژه پشتکار استثنايی و وقت و تالش در حد وسواس او، و 
 ها...  ها و مسابقه اش در هنگام تمرين های روانی نيز ياری

ل کرمان است، با پيش آمدن فاجعه زلزله در پور که پدرش اه مهيار منشی
های مالی  بم را تشکيل داد و با جمع آوری کمک –بم، انجمن فرانس 

 ای با نام: فرانسه.  کند. مدرسه ای در بم را آغاز می بزودی ساخت مدرسه
خواهد دستکم چهار تا پنج سال ديگر در باالی  ساله می 29پور  مهيار منشی
ينده آوزن بايستد. ماه نوامبر  زنی فوق خروس شتانی جهان ممسکوی قهر

 2005کند، در ماه مارس  اش در پاريس دفاع می بار ديگر از عنوان جهانی
های  آنجلس ميان ايرانی اش را در لس انی جهانیميک مسابقه دفاع از قهر

 ای در ورزشگاه حماسی امجديه تهران.  کند. شايد هم مسابقه آنجا برپا می
که در را “ ويون“، پست معاونت ورزشی در استانداری 2004 در ماه ژوئن
اند. وی نخستين خارجی است که ممکن است  کرد، به وی داده آنجا کار می

اش در آن  العاده به زودی به رياست اين پست برسد. به دليل محبوبيت فوق
 منطقه. 

 

 قهرمان جهان در قايقراني /  بابك امير طهماسب 
اش به فرانسه مهاجرت  هدپس از انقالب همراه خانوا بابک امير طهماسب،

های آن عالقمند شد. در  کرد. ضمن تحصيل، به ورزش قايقرانی و مسابقه
متر  1000اين راه تا قهرمانی جهان قايقرانی کانو، ـ يک نفره ـ در مسافت 

پيش رفت. اين نخستين بار بود که يک قهرمان فرانسوی در اين رشته 
های المپيک آتن با  شد. بابک امير طهماسب در بازی قهرمان جهان می

 پيراهن تيم ملی فرانسه حاضر است. 
 

 هزار 3قهرمان جهان اتومبيل راني فرمول /  سهيل عياري
ايست شناخته شده. وی  رانی فرانسه چهره سهيل عياری، در دنيای اتومبيل

جرت کرد. پدرش اش. با شروع بلوای انقالب، به فرانسه مها نيز همراه خانواده
وست، دو يسالگی به ورزش اتومبيل پ 16مهندس اتومبيل بود، سهيل در 

هزار شد و به عضويت تيم 3سال بعد قهرمان اتومبيلرانی فرانسه در فرمول 
اتومبيل رانی فرمول  در مسابقه های جهانیملی فرانسه درآمد و با اين تيم  

ر فرمول يک بود، شرکت های پرطرفدا هزار ـ که سکوی پرتاب به مسابقه3
انی جهان ـ روی مکرد. بزرگترين موفقيت وی پيروزی در يکی از مراحل قهر

های  پيست ماکائو ـ بود، که عکس و نام وی را به صفحه نخست روزنامه
های  ورزشی آورد. سهيل عياری، حاال چند سالی است که به مسابقه

 اتومبيلرانی سرعت آمريکا پيوسته است. 
 

 عضو تيم ملي بريج فرانسه/  شميشاپور محت
اند. بدليل حرام اعالم  در فرانسه به او لقب سلمان رشدی دنيای بريج داده

هايی است که  کردن اين ورزش توسط مالها در ايران. بريج در شمار ورزش
 يد. آ پکن به ميدان می 2008های المپيک سال  به طور رسمی در بازی

 

 يم ملي كشتي فرنگي آمريكا. سيامك غفاري عضو ت/  مك غفاري 
آتالنتا، برابر غول کشتی روسيه  1996برای قهرمانی المپيک   در جدال

آلکساندر کارلين قرار گرفت و با امتياز مغلوب وی شد. کارلين سومين مدال 
های المپيک  پشت سرهم را برد، يک رکورد. مک غفاری ايرانی تبار در بازی

 شد.  آتالنتا، برنده مدال نقره 1996
 

 قهرمان زنان انگليس
برداري زنان  عضو تيم ملي وزنه/  دين يلداخرم
  انگليس

در ورزشی که در جمهوری اسالمی برای زنان حرام 
تبار به موفقيت  ساله ايرانی 18است!، يک دختر 

بزرگی دست يافته، دوبار قهرمانی انگليس در دسته 
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سال و عضو تيم ملی  23 سال و زير 18برداری زنان زير  کيلوگرم وزنه 67
 اين کشور.
وی کامپيوتر و رياضی است و با پيراهن تيم جدين در لندن دانش يلدا خرم

المنافع ـ کامنولث ـ به رقابت  های کشورهای مشترک ملی انگليس در بازی
برداری را تماشا  های وزنه ی از تلويزيون مسابقهزگويد: رو پردازد. وی می می
ه اين فکر افتادم، چرا فقط پسرها اين ورزش را انجام کردم، خوشم آمد. ب می
اسالمی نيست  یدهند. چه فرقی بين پسر و دختر هست؟ اينجا جمهور می

که فرق بگذارند، رفتم به يک باشگاه ايرانی در لندن که آقای کاظم پنجوری 
از قهرمانان پيشين تيم ملی ايران و آسيا مربی آن بود. آغاز کردم. حاال 

 روم.  هم به المپيک پکن می 2008ام. سال  انگليسقهرمان 
 
 لكو اسكندريان آ

عضو تيم ملی اميد آمريکا، فرزند آندرانيک اسکندريان، دفاع ميانی تيم ملی 
 . 1978ان در جام جهانی آرژانتين رفوتبال اي

برخالف پدرش که از مدافعان با ارزش فوتبال ايران بود، و در تيم تاج بازی 
ای  يوناتيد قهرمان دو دوره ليگ حرفه سی و، در خط حمله دیرد. الکک می

درخشد. اگر تيم اميد فوتبال آمريکا برابر مکزيک حذف  فوتبال امريکا می
های المپيک آتن  تبار در بازی نشده بود، آلکو يکی ديگر از ستارگان ايرانی

 بود.  2004
بزرگ فوتبال يوناتيد، آلکو اسکندريان چهره  سی به عقيده مربی تيم دی

های آينده خواهد بود. در انتظار هنرنمايی آلکو با پيراهن تيم  آمريکا در سال
 لمان باشيم. آ 2006ملی فوتبال آمريکا در جام جهانی 

 

 عضو تيم ملي اميد آلمان /  فريدون زندي
 عضو پيشين باشگاه دسته دومی فوتبال آلمان ـ
لوبک ـ وی امسال به باشگاه دسته اول، 

زرسالترن منتقل شده، قرار بود به تيم ملی کاي
فوتبال ايران به پيوندد، اما اوضاع نابسامان کنونی 
سياسی، اجتماعی ايران و تيم ملی فوتبال ايران، وی 

 را منصرف کرد.
 

 آرش طالبي نژاد 
ها  سوئد در دسته اول آن کشور از پديده AIKبازيکن ايرانی تبار باشگاه 

 سال سوئد بازی کرده. 21ير فوتبال سوئد، در تيم ز
 

 شهريار پوردانش
دومين ايرانی در جامعه  عضو تيم فوتبال آمريکايی رداسکين واشينگتن

 ـ  NFLفوتبال آمريکايی ـ 
 

 مهسا بيتال زاده 
 ـ 2002عضو تيم ملی شطرنج نوجوانان هلند. قهرمان نوجوانان اروپا ـ 

 
 ارغوان رضايي 

 ه عضو تيم ملی تنيس جوانان فرانس
 

 وحيد ميرزاده 
 عضو تيم ملی تنيس جوانان آمريکا

 

 و صدها ستاره ديگر در كشورهاي جهان....
 
 

 
 اندركاران ورزش در كشورهاي مختلف جهان مربيان و دست

 
 دكتر ايرج احرابي فرد

استاد بزرگ ورزش دانشگاه آيوا، سرمربی تيم ملی واليبال زنان آمريکا. 
ن آمريکا، مربی تيم واليبال زنان دانشگاه مربی تيم واليبال دانشجويا

مقاله  25آيوا، مربی تيم شنای اين دانشگاه. نويسنده هشت کتاب و 
های گوناگون در آمريکا. مربی تيم ملی شنای  تحقيقی در مورد ورزش

رکورد قديمی شنای  30بيش از  1967، 1970های  ايران در سال
، به دستور شاه 1959ايران توسط شاگردان وی شکسته شد. در سال 

فقيد ايران، دولت، از هر استان کشور يک ورزشکار برجسته را برای 
تحصيل و کار در رشته ورزشی در خارج از کشور برگزيد. ايرج احرابی 

 فرد، يکی از آنان بود که ابتدا به لندن، سپس به آمريکا رفت.
 

 مهرشاد شريف 
ملی شطرنج مردان  ـ استاد بزرگ شطرنج جهان ـ عضو و کاپيتن تيم

 فرانسه ـ مربی تيم ملی شطرنج زنان فرانسه. 
 

 محمد رضا نصرتيان 
 مربی تيم ملی کاراته مردان و زنان بلژيک 

 
 هوشنگ بزرگ زاده 
 پونگ آمريکا  مربی تيم ملی پينگ

 
 حشمت مهاجراني

های ملی فوتبال امارات و عمان ـ سرمربی تيم ملی ايران در  مربی تيم
  1978جام جهانی 

 
 حسين مالقاسمي 

های المپيک ـ سرمربی تيم ملی  ملی پوش پيشين ايران در بازی
 کشتی سوئد

 
 سعيد طيبي 

پسر  3ای کشتی در کپنهاک دانمارک.  بنيان گذار يک باشگاه حرفه
 اند.  وی عضو تيم ملی کشتی دانمارک

 
 جعفر نامدار 

ضور در دو های جهانی ح ترين داور فوتبال ايران در صحنه سرشناس
 جام جهانی. بهترين داور تاريخ فوتبال ايران 

 
 هستي پژوهش 

 دختر آذر پژوهش گوينده خوش صدا و به ياد ماندنی راديو ايران،
هستی پژوهش، پزشک و کارشناس دوپينگ در فرانسه است. نماينده 

 سنديکاها در مورد دوپينگ. 
 

 اسفنديار بهارمست
فرانسه. رئيس کميته داوران  1998المللی در جام جهانی  داور بين

 فدراسيون فوتبال آمريکا 
 

 هروس باغوميان 
 ای فوتبال آمريکا  های حرفه داور رسمی فوتبال در ليگ

 
 دكتر احمد طوسي 

ای  ای در کاليفرنيا ـ زير گروه ليگ حرفه مربی يک تيم فوتبال حرفه
 فوتبال آمريکا. 

 
 عباس رضوي 

 در سوئد های فوتبال باشگاهی مربی تيم
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دبير سرويس فوتبال و مطالب خارجی کيهان ورزشی در پيش ، 1376ادامة کار ممتد در کيهان ورزشی تا آغاز سال  1349شروع کار ورزشی نويسی در کيهان ورزشی: از بهار 
ايانفر )معاون و همکار اطالعاتی حسين شريعتمداری در های جامعه و مشارکت بعد از اخراج از کيهان ورزشی به دستور حسن ش از انقالب، دبير سرويس ورزشی روزنامه

 مديريت کيهان تسخير شدة امروز( 

 فريدون شيبانی         
 
 

 روايت جمهوری اسالمی ناکامی فوتبال المپيک به     
 روزهای بزرگ در امجديه ديروز و تلخ در آزادی)!( امروز

 
 عنوان مقدمه  به

روزهای درخشش بيادماندنی محمد يعنی  1968دوسال بعد از المپيک 
های فراموش نشدنی  برداری ايران و مبارزه نظير تاريخ وزنه نصيری، نابغة بی

جرگة ورزشی نويسان  موحد، مرد برتر همة دوران کشتی کشورمان، به  عبداله
فوتبال که باز در مکزيک  1970جهانی  هنگام جام کيهان ورزشی پيوستم. به

های زرين غالمرضا تختی و  مدال يری و موحد بههای طالی نص بود. مدال
 امامعلی حبيبی در تاريخچه حضور ايران در المپيک افزوده شد. 

زنی کمتر بوده است. گر  جا در غربت، بعد از سی سال حوصله برای قلم اين
ويژه اگر  نگار برای نوشتن هرگز روز پايانی ندارد، به چه معتقدم يک روزنامه

ام نزديکی  اش همين باشد. دور از ايران دلخوشی ط حرفهسال فق در مدت سی
بيشتر با همکاران دور از وطنم است. در آمريکا استاد صدرالدين الهی، 

زاده، مانوک خدابخشيان، عباس پهلوان، همايون هشيارنژاد  اهلل روشن حبيب
زاده،  جا با عزيزانی چون ايرج اديب ای بسيار نزديکتر در اين و... با فاصله

 انصاری. حسين خونساری و احمد تراب
مناسبت المپيک  ايرج در تماسی تلفنی خواستار مطلبی در باره فوتبال به

آتن شد، چرا که در آستانة گشايش است. در اين چهارسال او بيشترين  2004
تماس تلفنی را با من داشته است و حسين هم با همان معرفت و 

رم فرصت ديدار با ديگر يارانی که نام اش، تماس حضوری را. آرزو دا مهربانی
بار ديگر دست دهد.  کم يک بردم و ديگرانی چون استاد کاظم گيالنپور، دست

 زاده يادان مهدوی دری و حميد قاضی چنين موهبتی برای ديدار با زنده
 هرگز دست نداد. 

 اش.  المللی ورزشی های بين زاد در جهان و ميدانآبا اميد سربلندی نام ايران 
+ + + 

تکرار ناکامی و حذف آزار دهندة تيم فوتبال المپيک کشورمان در راه المپيک 
مديريت و تفکر باطل حاکم بر روند  آتن، بارديگر واقعيت تلخ سوء 2004

مان شده  بار عادت ورزش ايران را نمايان کرد. شکستی که هر چهار سال يک
حکومت اشغالگران آخوند بست ويرانی ايران در  ای تمام نما از پای و آئينه

هنر و بيکارة ورزش ايران چارة  های بی نشانده هم دست رفاسد است. اين با
های  رزوهای سرکوب شدة جامعة بزرگ فوتبال را در جا به جايیآتسکين 

 اری مهره های روی صحنه ديدند. رتک
فوتبال که پرشمارترين هواداران را در خاک فوتبال خيز ايران دارد و ورزش 

ای را  شود، بازتابی کامل از درد جامعه مارة يک سرزمينمان محسوب میش
عد سياسی، اقتصادی و حتی هنری، ورزشی و... فرياد هر دارد، که در هر بُ

های قرون  عرش رسانده است. اما سرکوب ايرانی راستين را از نابسامانی به
ها و منابع  کند تا بازدن چوب حراج بردارايی وسطايی هر صدايی را خفه می

ای را  ملی برای بيگانگان، گوش سردامداران غرب هم هيچ فرياد حق طلبانه
 نشنود و هيچ ظلمی را نبيند. 

که بارزترين بازتاب آن برای  1357فوتبال ايران تا پيش از انقالب شوم 
ها رانده شده از زادگاهشان بوده، بر پايه استعدادهای  جهانيان حضور ميليون

جلو را چنان سريع پيمود که صعود  يت عاشقان حرکت رو بهشکوفان و مدير
عنوان نقطة عطفی برای آغاز حضور در  توکيو را به 1964به المپيک 

المللی معتبر و رسمی جهان ثبت کرد. صعود مقتدرانه در هر  های بين صحنه

ابی سزاوارانه به مقام قهرمانی جام يدورة حضور در مقدمات المپيک و دست
بار پياپی و سياه مشقی برای نخستين راهيابی به ه س اسيآهای  تفوتبال مل

 16سيا و اقيانوسيه )در جمع تنها آعنوان تنها نمايندة دوقاره  جام جهانی به
غازی برای حضور هميشگی و هر بار سرفرازتر آتيم برگزيدة جهان( شد و سر

ک گيری ي های جهانی بعدی ـ آرزوئی که در پی پای از گذشته در جام
ياس بدل شد و کشورهايی چون کرة جنوبی، ژاپن و حتی  انقالب ويرانگر به

عربستان با الگو برداری از آن هرکدام يک پای ثابت در هر دورة جام جهانی 
 شدند. 

 
 روزهاي پرفروغ و روزهاي سياه فوتبال

 2004ترديد در مورد ناکامی سخت تيم فوتبال المپيک در راه آتن  بی
های  رهای بسياری شده، که در واقع تکرار همان کاستیتفسيرها و تعبي

نگاهی به افتخارات  در ورزش بعد از انقالب است. اما با نيم هميشگی
روايت جمهوری اسالمی  های پيش از انقالب و مقايسة آن با فوتبال به سال

ويژه برای نسل امروز بيشتر مجسم خواهد  ها برای عاشقان فوتبال به واقعيت
چوب شخصی، تنها از خانوادة هواداران خود روزها که فوتبال در چاشد. آن ر

ای نداشت، به همت همان سرماية  شکل گرفته بود و دامنة چندان گسترده
عشق و خالقة ناب و به دور از هياهوی بسيار برای پول، خودنمايی، مقام و... 

زرگ در توکيو بگذارد. حضور در اين جشنوارة ب 1964توانست گام به المپيک 
انی را داشت. شايد رآن روزها باالترين جايگاه در آرزوهای هر فوتباليست اي

های ملی عراق، پاکستان و هند برای  برای نسل امروز پيروزی قاطع بر تيم
ترين تعريف بايد گفت در  صعود، نمايی پرشکوه را مجسم نکند، اما در کوتاه

فوتبال را در نزد اعراب  ترين دارترين و پرقدرت چهل سال پيش عراق ريشه
های فوتبال آسيا بود )چون برمه(، که با  خاورميانه داشت و تيم هند از قدرت

 نگ باختند. رحضور کرة جنوبی و بعدها ظهور عربستان، ژاپن و چين، کم کم 
 

 امجديه، نمايي از قرباني فوتبال
آسيا بود. قايی ايران برفراز قلة فوتبال آسرآغازی برای  64صعود به المپيک 

سيا درخشيد و آنام کشورمان همگام با همة ارزشهای اجتماعی آن روزگار در 
تهران،  ةکم کم در جهان مطرح شد. امجديه، ورزشگاه پير و پرخاطر

ورد که فوتبال ناب و دالورانة ايران، چه روزهای شادی آ روزهايی را بياد می
اش  رهطکرد نام پرخا میبخشی را برای ايرانيان آفريد. امجديه هرگز تصور ن

اش  شود. نامی بر سردر ورودی با چه نام بيگانه با ورزش و فوتبال عوض می
خاک و خون کشيدن پيروجوان خردسال  بيايد که تنها افتخار صاحب آن به

 ايرانيان کرد باشد.
های پرويز دهداری،  با نام 1964نام امجديه با افتخارآفرينان حماسة المپيک 

، حميد برمکی و عبداله ساعدی از ميان ما رفت، با اين آرزو محراب شاهرخی
که روزی مردانی چون محمدرنجبر، حسن حبيبی، عزيز اصلی، مصطفی 
عرب، کامبيز جمالی، حميد جاسميان، محس حاج نصراله، غالمحسين 
نوريان، همايون بهزادی، نادر لطيفی، جالل طالبی و حميد شيرزادگان 

و افتخارات، روزهای دور و فراموش نشدنی را بارديگر بازگشت بزرگی 
 چشم ببينند.  به
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 فوتبال در كنار كشتي و نامدارانش
برداری المپيک  چشم ايرانيان به کشتی و وزنه 1964تا پيش از المپيک 

های با ارزش کيهان ورزشی، کشتی های  نامه دوخته شده بود. از طريق ويژه
ان، و امامعلی حبيبی، ببرمازندران، ياد غالمرضا تختی، مظهر کشتی اير زنده

شد. تختی و حبيبی در  های کشتی تعقيب می گام به گام برروی تشک
آويز زرين آويختند که نخستين طالهای  ملبورن گردن 1956المپيک 

المپيکی ايران بود. جهان پهلوان ايرانی )تختی( چهارسال بعد در المپيک 
ورد آن هنگام کاروان ورزشی آ ترين ره رم، نقره گرفت که با ارزش 1960

 ايران بود. 
های آن روز کيهان  نامه سال نداشتم مجذوب ويژه که بيش از ده 1960در 

ورزشی شدم و يکی از شيفتگان ورزش. نبردهای جانانه کشتی در قلب تپنده 
های  رود. تختی و حبيبی با مبارزه رم هرگز از يادم نمی نشهر باستانی و که

دند. دريغا که تختی در ييک قدمی تکرار قهرمانی المپيک رس هپهلوانانه خود ب
ترک باخت. آن روزها “ عصمت آتلی“ای دالورانه را به  آخرين گام، مبارزه

ترديد طبق مقررات  داوری در اين پيکار نوشت، که بی کيهان ورزشی از نا
ی امروز کشتی، گريزهای پياپی آتلی هرگز جايی برای باخت پهلوان ايران باق

برده از بلوباخ را در يک لحظه  4ـ  0و حبيبی هم مسابقة  گذاشتمی ن
اش در  تر از ديگر رقيبان شکست خورده حريف باخت تا خود پائين غفلت به

 جايگاه چهارم قرار گيرد. 
طاليی “انگيز  های خاطره بازگشتی داشتيم به کشتی 64از فوتبال المپيک 

اش را از دست  مرور زيبايی ورزشیکه حتی تلخی رم هم ا“ 60تلخ “و “ 56
درپی در راه  های پی نداده است؛ همچنان که در مقايسه با تلخی ناکامی

های تحميلی حکومت اسالمی در ورزش و فوتبال  دليل ناخالصی المپيک به
های فوتبال تيم ملی دگرگون وضعيت شده در توکيو نيز  سياسی امروز، نتيجه

هر بار  64يست. فوتبال ايران بعد از المپيک اش هرگز تلخ ن در مفهوم ورزشی
که در پيکارهای مقدماتی شرکت کرد مقتدرانه به المپيک راه يافت و در 
برابر تيمهای قدرتمند کشورهای بلوک شرق آن روز، که بازيکنان صاحب 

 3ـ  2نی، ادر برابر روم 1ـ  0های  نامی داشتند، دالورانه بازی کرد. شکست
در برابر شوروی، هيچگاه قابل مقايسه با شکست  2ـ  1و در برابر لهستان 

ن، کرة جنوبی و ديگر حريفان آسيائی نيست که در يدر برابر بحرين، قطر، چ
شود و  وپنج سال اخير در پی هم گريبانگير فوتبال ما می اين بيست

های  ارزش رقابت های بی های وقيح ورزش با رديف کردن مدال گردان تعزيه
های معلولين، مجموع  دوستانه مسابقه های انسان المللی و مدال يناهميت ب بی

اسالمی  یآن را دليلی بر رشد و صعود ورزش وزارت اطالعات در جمهور
 کنند.  قلمداد می

ها  فوتبال ما با تمام توان و با همه ستارگانی که به لطف آن 64در المپيک 
ون امروز برای هرشکست، راه صعود را پيموده بود، حضور نيافت. اما هرگز چ

بين  ها زير ذره داليل عجيب و غريب از در و ديوار تراشيده نشده کاستی
 ها هيچگاه تکرار نشوند.  های بعدی اشتباه رفت، تا در دوره

هايی که تيم ملی قدرتمند را پيش  ضعف مديريتی فوتبال آن هنگام وضعيت
عة ورزش مطرح شد تا در نمايی کامل در جام از سفر از پای درآورد، با درشت

م رچها بی به مرحله يکيا المپيک بعدی کاروان فوتبال پيروزی و حتی راه
 پايانی را تجربه کند. 

 

 76و مونترال  72مونيخ 
در روزهايی که فوتبال ايران متکی برموجودی خود بود، گرانی سفر طوالنی 

دن در های مقدماتی، عاملی برای شرکت نکر به مکزيک و مخارج مسابقه
مکزيکوسيتی شد، در حالی که در همان  68های مقدماتی المپيک  مسابقه

مقام سوم رسيد و ايران در آسيا باالتر از اسرائيل و برمه به  دوره ژاپن به
سيا دست يافت. اين قهرمانی آهای  نخستين قهرمانی در جام فوتبال ملت

 ار بود. های بعدی و پرب المپيک يابی به هم پيش درآمدی برای راه

ترين سفر المپيک ايران با  جا خالی از لطف نيست که از پررونق در اين
عنوان  کمترين تعداد ورزشکار را بار ديگر ياد کنيم که عبداله موحد به

گير تاريخ ايران و محمد نصيری، نابغه  ترين و پرافتخارترين کشتی مداوم
د، تا در کنار تختی و چهار رساندن برداری طالهای المپيک را به دوران وزنه

 حبيبی قرار گيرند. 
 
 عارهاي توخالي و تكراريش

در اين جا گريزی هم به شعارهای توخالی و تکراری جمهوری اسالمی و 
نمايد، که در آغاز حکومت از بريز و  فريب، ناگزير می ادعاهای پوچ و عوام

وث کردند. ها را ل ها و ارزش های رژيم پيشين داد سخن دادند و واقعيت بپاش
طلبان چسبيده به ورزش و يا گروهی از  عار و ظهور فرصتشاما در دورة رشد 

خورده، اصل حقانيت و دوری از اسراف، ادعای دهان پرکن  های فريب ورزشی
هر مسئوول تحميلی ورزش شده در حالی که در تاراج ثروت ملی برای هر 

های  و انگلسفر پرخرج ورزشی بيشترين سهم از آن ماموران حکومتی 
های ورزشی  بيده به ورزش است. فهرست مسافران اعزامی با کاروانسچ

ها و  های مذهبی، به همين المپيک بدون حضور حتی يک ورزشکار از اقليت
 دهد.  خوبی اين واقعيت را نشان می سيايی بهآهای  بازی

 های آسيا بازگشتی دوباره قهرمانی ايران در جام ملت 1968بعد از المپيک 
المللی. پيروزی فوتبال ايران براسرائيل در ورزشگاه  های بين بود به صحنه

خانواده فوتبال جذب کرد. راهيابی ايران به  امجديه، جمعيت بيشتری را به
با يک پيروزی باور نکردنی بر کرة شمالی حاصل شد. کره  1972المپيک 

جالب در برابر های  با پيروزی برايتاليا و بازی 1966شمالی در جام جهانی 
پرتغال و شوروی و شيلی. جهانيان را متوجة خود کرده و در آسيا هم نامش 

باد در ذهن آ برکره شمالی در اسالم 2ـ  0پيروزی  !افرين بود وحشت
گنجيد! کمتر تصوری از پيروزی تيم  ترين فوتبال دوستی هم نمی خوشبين

اخاسته نبود. اما ملی فرين و اژدهای بپآ ملی فوتبال ايران برفوتبال شگفتی
نبرد در پيونگ يانگ،  پوشان کشورمان بعد از عبور از سد کويت، درپی سه

سين کالنی و صفر حهای  آباد، سرانجام با گل امجديه تهران و اسالم
شدند و به مهاجمان سريع و مصمم  72ايرانپاک در پيکار آخر، راهی المپيک 

 ا ندادند. ری دقيقه باز 270ای هرگز فرصت گلزنی در  کره
برآماتورهای برزيل را برجای  1ـ  0در مونيخ ملی پوشان ايران، پيروزی 

های ملی مجارستان و دانمارک باختند. برای  تيم گذاشتند، در حالی که به
ملی تاريخ فوتبال ايران در حال  ترين تيم مونترال قوی 1976المپيک 

ه شد تا ملی پوشان ايران گيری بود. بارديگر راه صعود با قاطعيت پيمود شکل
ثبت رسيد که برای تاريخ  رهسپار کانادا شوند... و در کانادا نتايج درخشانی به

 امروز تکرار نشدنی است.  فوتبال ايران افتخارآميز و تا به
 

 مردسال اروپا در مونترال
بعد از پيروزی يک بر صفر بر تيم ملی کوبا، ايران در برابر تيم ملی لهستان 

رفت. لهستان با همان استخوانبدی، دوسال پيش از آن به مقام سوم قرار گ
گير و تماشايی  )آلمان( رسيده بود. در آن مسابقة نفس 1974جام جهانی 

رسيدند که در نيمة اول يک  3ـ  2پيروزی مشکل  ها در حالی به لهستانی
ظ برصفر بازی را از دست داده بودند و در ده دقيقة آخر بازی نيز برای حف

يک بازی دفاعی دست زدند. تيم ملی فوتبال ايران با نتايجی که  برتری به
چهارم پايانی المپيک  بدست آورد برای نخستين و آخرين بار راهی مرحلة يک

شد. در اين مرحلة حساس و سرنوشت ساز ايران رو در روی تيم نيرومند 
ويژه اروپا  به شوروی ايستاد که صاحب اعتباری ويژه در تاريخ فوتبال جهان و

مانند لهستان با همة قدرت و ياران سرشناس خود در ميدان  بود. شوروی به
شنای تيم ملی شوروی، اولگ آالمپيک حضور داشت. در جمع ياران نام 

هم در نوک حمله حضور “ مردسال فوتبال اروپا“بلوخين صاحب عنوان 
 پايان رسيد تا اين  شوروی به 2ـ  1داشت. اين مسابقة بيادماندنی با پيروزی 
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 تيم راه خود را تا کسب مدال نقرة المپيک ادامه دهد. 
نقطة اوج و متاسفانه پايان حضور فوتبال ايران در بزرکترين  1976المپيک 

عنوان تنها نمايندة  دوسال بعد همين تيم به .جشنوارة ورزش جهان بود
بعد از سال  يک 1980جام جهانی گذاشت و در  دوقاره، بی شک پای به

انقالب، فوتبال نيز مانند کل جامعه در حاليکه هنوز آثاری از قدرت و 
های باشگاهی و  استخوانبدی پيش از انقالب را داشت تا حتی بدون مسابقه

المللی سازنده در سطح  های بين جمشيد و جام برنامة منسجم جام تخت
 فقيت پيمود. مسکو را با مو 1980جوانان و نوجوانان، راه صعود به المپيک 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ارزش مديريت در فوتبال 
خارات تاريخ فوتبال از نقش مردان سازنده و تاف دريغ است که در دستيابی به

ويژه  ای چون مرحوم تيمسار سرودی. حسين مبشر و به سازمان دهنده
بان،  تفاوت بگذريم و زحمات هوشنگ ديده فدراسيون کاری کامبيز آتابای بی

ی، حشمت مهاجرانی، جعفر نامدار، فرهاد شريعت و يارانشان را بيژن معتمد
تابای و عاشقان واقعی آارج نگذاريم. ارزش تيم پرقدرت فدراسيون 

های قبل از آن ثمره اين ده سال بی شکستی تيم ملی در پهنة  فدراسيون
سيا بود. با تاملی آ( بارها قهرمانی در ردة جوانان 1980تا  1970آسيا )از 

ها و  های فوتبال جمهوری اسالمی در جام ملت رار هميشگی شکستتک به
حساب، واقعيت  های بی جام جوانان و نوجوانان آسيا، با وجود صرف بودجه

انکار ناپذير عدم کارايی و بيسوادی حاکمان برورزش و فوتبال کشورمان در 
 شود.  سال کامالً مشخص می 26طول 

ها از کميت  ی جوانان ايرانی در اين سالدر شرايطی که استعداد و فوتبال ذات
ای نرسيده است که  ن اندازهآ بسيار باالتری برخوردار شده، اما کيفيت هرگز به

جای کرة جنوبی و سپس عربستان سعودی و ژاپن، ايران يک پای ثابت  به
سيا شود. و آنگاه که آهای جام جهانی و قهرمانی نوجوانان و جوانان  ميدان
رخ داد تا در شرايطی عجيب و  1998صعود به جام جهانی ای چون  معجزه

های جذاب فوتبال است ـ تيم ملی ما با غيبتی  غيرعادی ـ که از ويژگی
طوالنی فرصت حضور در جايگاهی بزرگ را بيابد، به جای رويکرد به 

ريزی توسط مردان کارآمد، هرپيروزی صاحب مالکانی  ها و برنامه واقعيت
ای  ورزش و فوتبال شد تا بارديگر برای صعود، در زمينه ناآشنا با خانوادة

مناسبتر از گذشته از نظر اقبال مردم فقط اميد به بروز معجزه ديگر باشد. اين 
بروز کرد و با مديريت حاکم برورزش و  2002جهانی  واقعيت در راه جام

نبريم  نيز تکرار خواهد شد. از ياد 2006جهانی  سف در راه جامافوتبال ما، با ت
توانست تيم ملی ايران را  های خودرو در فوتبال می که برخورد دونسل نخبه

 ( کند. 1998عنوان تيم چهارم، راهی جام جهانی فرانسه ) مستقيم و نه به
ياسی برای مرور برآن چه گذشته و آن چه سترديد در بمباران رويدادهای  بی

و بسياری از ادعاهای  ويژه در مورد ورزش جای و فرصتی نيست گفته شده به
بوته فراموشی  پوچ و توخالی از سوی رهبران ورزش جمهوری اسالنی نيز به

 پرده شده است. س
“ مد“کردن ورزش در روزهای اوليه از آن جمله گفتارهای “ اسالمی“شعار 

امروز مفهوم واهی آن درک نشده است.  روز و دهان پرکنی بود که تا به
از دهان يکی از گردانندگان ورزش “ استهنگام جنگ ورزش حرام  به“

که  روند ورزش زد. ادعای اين ها را به جمهوری اسالمی درآمد و بدترين ضربه
ورزش در پيش از انقالب ابزاری برای تبليغ رژيم بود، وقتی با حقانيت 

ای برای  اش بسيار زياد شد که رژيم جمهوری اسالمی خود از آن حربه فاصله
عمالً ورزش “ ورزش از سياست جدا نيست“اين شعار که  تبليغات ساخت و با

جا که در بلندگوی رژيم،  قهرمانی را ابزاری برای تبليغ رژيم ساخت تا آن
عنوان  سيمای جمهوری اسالمی، از پيروزی فوتبال ايران بر عربستان به

حقانيت جمهوری اسالمی ياد شد! در حالی که چند روز پيش از آن شکست 
ها برای نامشروع  اق در زمان صدام حسين رخ داده بود که سالاز فوتبال عر

 جلوه دادن و سرنگونی آن فرياد کشيده شده بود. 
 

 خودزني نه، خدمت به اربابان
در دورة بعد مطرح بود  يابی برای هرشکست در راه المپيک نيز، جبران و راه

جا  رزشی، تا آنن از هر ابزاری استفاده شد، جز خرد و سواد وآ که برای نيل به
باط ورزشی توسط حسن حبيبی، با جو ضساسی و برمبنای اناکه دوبار نيز کار 

گذاری خود دبير و در دورة بعد رئيس فدراسيون  سازی و چوب الی چرخ
ای داشته  جا بايد اشاره ب شد. در اينآ)هردوبار داريوش مصطفوی( نقش بر

ثل داريوش مصطفوی، باشم به نقش مخرب بعضی از افراد ورزشی قديمی م
که با وابستگی به وزارت اطالعات و باند سعيد امامی، ظاهراً بدون ريش و از 

دوره در دست گرفت و  کان فوتبال کشورمان را در سهسخانوادة ورزش، 
ها را بر پيکر فوتبال و اهالی واقعی آن زد تا هم جمهوری  بيشترين ضربه

حساب در کانادا، دبی  ثروتی بیاسالمی را به هدف برساند و هم خود صاحب 
 و ايران شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که تيم المپيک از بازيکنان با ارزشی  1996و  1992های  در راه المپيک
جا و غيرمسئوالنه  های بی ا دخالتبل شده بود، داريوش مصطفوی يتشک

)درچارچوب مديريت تيم( و ايجاد جو عدم اعتماد در تيم حسن حبيبی، خود 
همان گونه که خود  عث شکست و حذف تيم ملی شد تا در فوتبال بهعمالً با

دست نشانده و دستور بگير وزارت اطالعات بود، مسئووالن زير پوشش 
فدراسيون هم زير نظر مستقيم او و در نتيجه وزارت اطالعات جمهوری 

 اسالمی باشند. 
المپيک دخالت در ترکيب تيم ملی در هر دورة مقدماتی  ماجراهای مربوط به

منجر  1998و  1994جهانی  و سپس در مقدماتی دو جام 1996و  1992
آسا به جام  تر و معجزه های عجيبی شد که حتی صعود عجيب شکست به

نه تنها پايانی بر نقش مخرب در دستگاه فوتبال ما نشد که  1998جهانی 
ال دنب طور طبيعی به هبرا  2002و جام جهانی  2000ناکامی در راه المپيک 

 داشت. 
جهانی  اميد صعود تيم ملی به جام اکنون خانوادة بزرگ فوتبال بارديگر به

حساب و کتاب برای فوتبال،  دريغ ولی بی ج و سرمايه بیراست تا در کنار خ
برده شود. “ ايران“ای در خور نام  های انسانی فوتبال ايران بهرهداز استعدا

های دها و استعدا برارزشولی افسوس که ساية سنگين جمهوری اسالمی 
 نمايد.  ترديد ناپذير کشورمان هر آرزوئی را کمرنگ و در نمايی دور دست می
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 نويسان. نويسان ايران. عضو انجمن جهانی کشتی ترين مفسران و کشتی نگار و يکی از قديمی روزنامه  منوچهر لطيف
 

 های المپيک جايگاه کشتی، در بازی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های ورزشی جهان است که از پيرو خلقت انسان و  ترين رشته ديمیکشتی يکی از ق
های مختلف در اقصی نقاط جهان  های المپيک باستان به گونه قبل از برگزاری بازی

دانند و  رايج بوده است. به همين دليل اکثر کشورها، کشتی را ورزش سنتی خود می
ای به نام  رانيان اسطورهکنند که ريشه کشتی در کشورشان قرار دارد. اي ادعا می

کولف و نيکال پتروف  کشند. بلقارها به دان رستم و پوريای ولی را به رخ جهانيان می
هايی را در دو رشته فنی آزاد و فرنگی به نام دو پهلوان نامی  نازند و تورنمنت می

... ها و ها، يونانی ها، ژاپنی ها، آمريکايی ها، ترک کنند. روس خود هر سال برگزار می
دهند. کشتی سومو  های محلی خود بهاء می هايی در کشتی دارند و به کشتی سمبل

ياغلی “ها به  شود. ترک های دور برگزار می در ژاپن با آداب و رسوم خاصی از سال
ای دارد و همه ساله  نازند. کشتی روغنی در اين کشور جايگاه ويژه خود می“ گورش

شود و در اکثر  شکوه و عظمت خاصی انجام میيعنی چهل چشمه با “ غزخ پينار“در 
يابد و در ميان خيل عظيم  مواقع رئيس جمهور اين کشور در مراسم فينال حضور می

کند. در شوروی سابق کشتی سامبو که  تماشاگران جوايز پهلوانان را اهداء می
ای ايران و جودو ژاپن دارد رواج داشت ولی  شباهت بسيار نزديکی به کشتی چوخه

ه مرور جايگاه خود را در بين مردم ازدست داد. فدراسيون کشتی شوروی با استفاده ب
ميالدی وارد مسابقات جهانی که در  1973از نفوذ خود در فيال کشتی سامبو را سال 

 تهران اولين دوره آن انجام شد ولی تداوم نداشت. 
 

 شوهمان، اولين قهرمان كشتي المپيك 
رينه و غنی کشتی، به موقعيت اين ورزش کهنسال در با اين مقدمه از سوابق دي

پردازيم که چند بار شايعه حذف کشتی از برنامه المپيک رواج  های المپيک می بازی
 داشته است. 

های المپيک باستان، کشتی به عنوان ورزش اصيل و قديمی جايگاه  در بازی
به ابتکار بارون ميالدی  1896های المپيک نوين که سال  ای داشت. در بازی ويژه

پيردوکوبرتن فرانسوی در شهر آتن يونان برگزار شد. کشتی از جمله معدود 
ها انجام پذيرفت و شرکت کننده  های ورزشی بود که در اولين دوره اين بازی رشته

در کشتی فرنگی بدون وزن کشی در يک گروه که محدوديت وزنی وجود نداشت 
گئورگيوس “هرمان شد. قلمان آان از زورآزمايی کردند در پايان کارل شوهم

يونانی “ استفانوس چريستو پولوس“از يونان روی سکوی دوم ايستاد و “ تسيتاس
های المپيک نوين که به ميزبانی پاريس در سال  هم سوم شد. در دومين دوره بازی

 که در  1904های المپيک  نبود. ولی در بازی  برگزار شد. کشتی جزو برنامه 1900

St Louis   وزن کشتی آزاد گرفتند که در  7آمريکا انجام يافت، کشتی گيران در
 ها را بردند.  ها مدال ها آمريکايی تمامی وزن
وزن  3های بعدی کشتی برنامه ثابتی نداشت. يکبار در رشته فرنگی و  در المپيک
در هر دو رشته  1920وزن بود. از المپيک  5زاد در آشد در دوره بعد کشتی  انجام می

وزن. کشتی فرنگی  7کشتی آزاد در  1924های المپيک  وزن برگزاز شد. در بازی 5
شرايط برای هر دو رشته يکسان  1932های المپيک  وزن انجام يافت. در بازی 6در 

يک وزن به هر دو رشته اضافه  1932وزن کشتی گرفتند. در المپيک  6شد و در 
وزن ثابت ماند و  8ها اوزان کشتی در  لندن به بعد تا سال 1948شد. و از المپيک 

 به طور مرتب و منظم برگزار گرديد. 
 

 لندن  1948ايران در المپيك 
برداری، بسکتبال، بوکس، تيراندازی  های وزنه تيم ملی کشتی آزاد ايران، همراه باتيم

لندن حضور  1948های المپيک  و ژيمناستيک )يک نفر( برای اولين بار در بازی
کشتی گيران ما عليرغم مبارزات خوب به علت نداشتن تجربه الزم  يافتند که

های  های بعدی با کسب مدال نتوانستند به مدال دست يابند ولی در المپيک
گيران ايران به اتفاق  های صدرنشين جدول المپيک پيوستند. کشتی رنگارنگ به تيم

مدال  28اند که  ردههای المپيک شرکت ک دوره بازی 12ها در  ورزشکاران ساير رشته
طال +  3برداری يازده مدال ) برنز( حاصل دارند. سهم وزنه 13نقره +  10طال +  5)
سيدنی يک مدال  2000های المپيک  برنز( است و تکواندو هم در بازی 5نقره +  3

 برنز گرفت. 
ها راند با های المپيک شده ارد بازیوگيران ما  سال که کشتی 50در طول بيش از 

های المپيک مطرح بوده است ولی روسای کميته  ه حذف کشتی از برنامه بازیشايع
 رگيران د المللی المپيک، با تاکيد به قدمت کشتی و با اشاره به حضور کشتی بين

های المپيک نوين خط بطالن بر روی شايعات مبنی بر حذف  اولين دوره بازی
المللی  فدراسيون کشتی بيناند. زمانی که روژه کولن فرانسوی رئيس  کشتی کشيده

المللی المپيک قرار داشت. برای  )فيال( بود و اوری براندج در رأس کميته بين
های  ميالدی شايع شد که کشتی از برنامه بازی 60نخستين بار در اواخر دهه 

ها و  شود. ولی اوری براندج طی مصاحبه با خبرگزاری المپيک حذف می
اری کرد. آنتونيوسامارانش رئيس سابق کميته های خود از کشتی طرفد سخنرانی

پشتيبانی شديد خود را از کشتی اعالم کرد و در  90المللی المپيک هم در دهه  بين
سيدنی حضور يافت. تا جايزه  2000مراسم پايانی مسابقات کشتی فرنگی المپيک 

کند.  گ کشتی فرنگی جهان از روسيه را شخصاَ اهدارويژه الکساندر کارلين نابغه بز
کارلين که برای کسب چهارمين مدال طالی سنگين وزن کشتی فرنگی المپيک با 
گارتنر آمريکايی ديدار کرد در اجرای فن سينه به سينه يا به اصطالح کمرگيری 

های پشت پرده و مافيای فيال شد و مدال طال را از دست داد! که  مغلوب قدرت
ن کارلين فاش شد و طشت رسوايی از بعدها زدوبند پنهانی داوران برای شکست داد

 بام افتاد...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های رسمی  المللی المپيک نيز بارها در سخنرانی و مصاحبه رئيس کنونی کميته بين
خود از کشتی طرفداری کرده و خط بطالن برروی شايعات حذف کشتی از المپيک 

و يک نقره در مدال طال  3کشيده است. در حال حاضر آلکساندر کالين با کسب 
گ کشتی رهای المپيک در رکورد درخشانی در ورزش کشتی دارد. اين نابغه بز بازی

 مدال طال هم از مسابقات جهانی دارد.   9مدال المپيک  4فرنگی عالوه بر 
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  الهي  صدرالدين

 

  فارسی زبان در  نوين  ورزش  واژگان  دربارة
 

  بنايي  با ياد دكتر حسين

  اشاره
( و 1)  تابستانی  المپيک  بازيهای  دورة  و پنجمين  بيست  يداد، برگزاریرو  يک 

 شد.  مقاله  تحرير اين  موجب  شناسی ايران  از دواستاد در مجلة  دو اشاره
( و 2يارشارطر )  نظر دکتر احسان  صاحب  تأييد نظر استادان  در حقيقت  مقاله

از آغاز   که  هايی سليقگی  ها و کجروي در مورد زياده  ( ست3)  متينی دکتر جالل
  ناصالحی  انديشان و صالح  شده  باب  فارسی  زبان  در باب  حاضر ميالدی  قرن
  و دستورهای  رنگارنگ  فرهنگهای  که  واداشته  و انجمن  مجمع  تشکيل  را به

 . است  کار آنان  جوارجور حاصل
  صاحب  فارسی  زبان  در حيطة  هو ن  است  شناس  زبان  نه  مقاله  اين  نويسندة
  نگاری  و روزنامه  بطور اعم  به  است  بوده  نگاری او روزنامه  . کار اصلی ادعايی
  زبان  به  بازنگری  يک  در حقيقت  مقاله  رو اين  . از اين طور اخصب  ورزشی
ز ا -  بسا بسيار ناقص  و ای -  کوتاه  و گزارشی  است  ورزش  در عرصة  فارسی
 . فارسی  در زبان  نوين  ورزش  واژگان  وضع

  ورزش  تاريخ  علمی  تحرير مقاالت  برای  مورد نياز بطور کامل  منابع  فقدان 
را   مقاله  ناگزير اين  است  و خارج  داخل  محققان  بزرگ  مشکل  که  در ايران

  آن  ستيهایو کا  ديگر کم  کوشندگان رود اميد می  که  ساخته  دچار کمبودهايی
  گزارش  يک  چشم شد به  اشاره  که  همچنان  نوشته  اين  سازند و به  را برطرف

 نگار بنگرند.  روزنامه  يک  از قلم  ساده
 

  ورزش  واژة
  ، زرع کسب  در معانی  از آنندراج  تا پيش  فارسی  در فرهنگهای«  ورزش«  واژة

  ذيل  تنها در آنندراج  است  شده می  بکار گرفته  و حرفه  عمل ، ، شغل و کشت
  کشتی  نمودن  و ورزش  گرفتن  کشتی  جای» : است  آمده«  ورزشخانه«  لغت

و   با تمرين  مرادف  لغتی  ورزشاز واژه ظاهراً   قصد مؤلف  ( که4« ) گيران
 داده  دست  به  از ورزش  که  ای  معنی  االطباء در آخرين  . ناظم است  ممارست

  روزه  همه  بدنی  اعمال  قوّت  برای  که  مخصوصه  و اعمال  رياضت» را  آن 
«  ورزش«  نامه  دهخدا در لغت  . عالمة است  کرده  (تعريف5) «آورند می  بجای

از «  ورزشگاه«  کلمة  تنها در ذيل و  بکار برده  و مشق  تمرين  را در معنای
(  مرکب)اِ  ورزشگاه» : است  تهو نوش  برده  نام  کار مشخص  يک  بعنوان  ورزش
 ، کردن  ورزش  مخصوص  . جايی يافته  اختصاص  ورزش  به  که  محلی

 (6«. )، گود ، زورخانه ، ورزشخانه ورزشگه
  قاطع  برهان  در ذيل  نخست  که  ست نويسی  فرهنگ  اولين  دکتر محمد معين

ايجاد   برای  بدن  یاعضا  دادن  را حرکت  آن»و   را داده«  ورزش» ( تعريف7)
را   واژه  اين  تازة  خود معنای  فارسی  درفرهنگ  و سپس  است  دانسته«  قدرت
 (8. ) است کرده  عرضه sport  آن  فرانسوی  با معادل  همراه

  نام  به  زورخانه  مرشدان  ها و مورد استفاده در زورخانه  معروف  منظومة  در يک
هـ.  1080  در حدود سالهای  شده  ، سروده نیاصفها  از ميرنجات  گشتی  گل
،  است  خوانده« توبا  گشتی  گل»را   آن  دکتر معين  ومیلنامع  دليل  به  .، که ق
  معنای و نيز در  بدنی  تمرين  در معنای«  ورزش«  کلمة  بار به  ( ما پنج9)

و «  نهورزشخا«  ( و نيز چهار بار کلمة10)  خوريم  برمی  و تمرين  ممارست
مورد   ای زورخانه  و حرکات  کشتی  تمرين  محل  در معنای « ورزش  خانة»

 (.11) است  قرار گرفته  استفاده

و   عاميانه  مثنوی  از اين  دکتر معين  دهخدا و نه  عالمه  نه  که  جاست اين  نکته
  استفادة  ای زورخانه  و ورزشهای  کشتی  فنون  مطالعات  جهت از  بسيار غنی

  از روی  خورشيدی 1312  بسال  مثنوی  اين  که  آن  اند و حال نکرده  چندانی
  مجلة 5، و 4 ،3  متوالی  شمارة  سه  طی  فراهانی  الممالک اديب  دفاتر يادداشت

 (12.) است  رسيده پچا  به  در تهران  ارمغان
و   فرانسه sport  معادل  که  آن  عام  در معنای«  ورزش«  کلمة  با اينهمه
  ورزشهای  انواع  که  از زمانی  و در حقيقت  متأخر است  ای واژه  است  انگليسی

و   است  قرار گرفته  عام  مورد استفادة  وجود نهاده  عرصة  پا به  در ايران  نوين
 16در «  درمدارس  اجباری  ورزش  قانون«  تصويب  بهنگام  ورزش  نيز واژه

 (13.) است  شده  ايران  دولتی  واژگان  رد قاموسوا  خ 1306  شهريور ماه
  شناخته  عربی«  رياضت«  با واژة  فارسی  در زبان«  ورزش«  از اين  اما پيش 

  المتعلمين هٌ هداي  بنام  نثر فارسی  متون  قديميترين از  و در يکی  شده می
  فی«  عنوان  تحت  معتبر درفصلی  پزشکی  کتاب  اين  ، مؤلف الطب فی

 کند. می  تعريف  گونه  را اين  ورزش« هٌالرياض
 

خواهد   مانده  کند و چون  رنجه  خويشتن  مردم  بود که  گاه  آن   رياضت
مقدار   بود از اين  مانَد. فاما اگر بيش  بجای  رنج  آن  ، اندرساعت گشتن
د، خوانن  ورا رياضت  که  حرکت  نبود. و اين  ، از شمار رياضت بود يا کم

و   برگرفتن  و سنگ  و دويدن  بشتاب  رفتن  راه  يار، چون تنها بود بی
،  باختن  پهنه  اعنی ، و طبطاب  و تيرانداختن  زدن  و گوی  کشيدن  کمان

  کُستی  با يار بود چون  ماند. باز آنچه  بدين  و آنچه  و شمشير باختن
  بود که  ، آن . و اين خوردن  و فارح  جَستن  و کَنده  و سکندر زدن  گرفتن
ديگر اندر آرند، و   به  يک  بنهند و بغلهاء دست  با پشت  پشت دو تن
را برگيرد.   مر اين  آن  را بردارد، و گاه  مر آن  اين  گاه  حمال  چون

  بر پشت  اين  ، و گاه بود ستان  اين  بر پشت  آن  کنند. گاه می  همچنين
کنار گيرند، و  ديگر را  مر يک  هر دو تن  اين  . و بود که بود ستان  آن
  که  را چنان  مر اين  آن  برگيرد، و گاه  را از زمی  مر آن  اين  گاه

اند تا  نهاده  متقدمان  کنند اينهمه  کودکان  بازيها که  کنند. و اين ترکان
 (14. ) رياضات  باشد بدين  درست  ايشان  تنهای تا  بکار دارند مردمان

 

تنها   الطب فی  المتعلمين  هٌدارد هداي  سطور آگاهی  اين  نويسندة  که  تا جايی
«  رياضت«  عنوان  را تحت  مختلف  ورزشهای  مجموعة که  ست کهنی  کتاب

  از اين  هريک  فارسی  ديگر متون در  چه  است  کرده  و تعريف  قرار داده
  و تعريف  اند و درشرح فتهقرار گر  مورد اشاره  واحد مستقل  يک  ورزشها بعنوان

 و  زدن  چوگان  آداب  نامه . در قابوس است  نشده  ورزش  تعريف  به  آنها توجهی
  نامة سودمند فتوت  ( و در کتاب15دارد )  فصلی  دامـهر ک  خجير کردنن

  در بيان  هفتم  باب  زور، و تمام  اهل  در شرح  ششم باب  سيم  ، فصل سلطانی
  و نمايشهای  زمان  ورزشهای  انواع  کالً شرح  که  ايشان  حاالتو   قبضه  اهل

  و نه  است  قرار گرفته  مؤلف  مورد استفادة«  رياضت«  لغت  ، نه ست پهلوانی
در   امروز، درست  عربی  در زبان«  رياضت«  ( اما واژة16«. ) ورزش«  واژة

مانند   درست«  هٌالرياض«  عربی  رود. المنجد در تعريف بکار می  ورزش  معنای
بکار « آنها  تقويت  را برای  بدن  عضالت  بکارانداختن«  جملة  معين  فرهنگ

  معادل  لغت  اين  ست عربی  به  فرانسه  فرهنگ  که  ( و در المنهل17.) است  برده
 (18.) است  آمده  فرنگی sportو   فارسی  ورزش
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  بنای  افتتاح  بمناسبت  که  ست معتبری شاعر  الشعراء بهار نيز شايد اولين  ملک 
«  ست زندگی  ماية  ورزندگی«  عنوان  تحت  ای در قطعه  امجديه  جديد ورزشگاه

را در   ورزش  باشد، کلمة 1318يا  1319 بايد  آن  سرودن  ظاهراً تاريخ  که
 (19.) است  تکرار کرده  بيت  ده  بار طی  سه  بدنی  تمرين  عام  معنای

  واژة  نوپايی  و باصطالح  تازگی  به  که  داشت  ضرورت  جهت  درآمد از آن  اين 
  که  آن  بی  آشنا شويم  فارسی  در زبان  آن  امروزی  معنای در«  ورزش»

،  ورزش  النزاع و مابه  علمی  تعاريف  پيچيده و  بسيار مفصل  وارد بحث  بخواهيم
در نزد   و جز آن  پيشاهنگی ، سالم  ت، تفريحا ای مسابقه  ، ورزش بدنی  تربيت

را   امريکايی و  اروپايی  صاحبنظران  نظرهای  و اختالف  بشويم  اصطالح  اهل
و   ، مورد تجزيه اثر گذاشته  ما ايرانيان  و تفسيرات  مستقيماً بر تعبيرات  که

 : پردازيم می  گفتيم  آنچه  خالصة  ناگزير به  . پس دهيم قرار  تحليل
 به  زحمت  ، به در ايران  متأخر و عمر آن  ست امری  نوين  ورزش  

 رسد. می  صد سال
 در   که  است  در دست  متفاوتی  تعاريف  اجتماعی  پديدة  اين  برای

 . آنها نيست  به  پرداختن  مجال  مقدمه  اين
 مورد استعمال  در ايران«  ورزش»مجرد   صورت  به  نوين  ورزش  

  درست  اصطالح  نامعلومی  دليل به  آن  مقابل و در  قرار گرفته
  ناقص  ترجمة  نوع  يک  به«  سنتی  ورزش»يا «  قديم  ورزش»

  واضعان  ظاهراً دريافت  که  است  شده  مبدل«  باستانی  ورزش» يعنی
 les sportsدر برابر  les sports anciens  اروپايی  از معادل

modernes  و ياles sports modernes در مقابل  la 

gymnastique antique است  بوده . 
 

  در ايران  نوين  ورزش
با   است  طبعاً مالزم  ايران  و آموزش  فرهنگ  در صحنة  نوين  ورود ورزش

  زبان  گيرد. وضع قرار می  ورزشها مورد استفاده  اين در  که  ورود واژگانی
 : است  توجه  ابلق  از چند جهت  واژگان  اين  در مقابل  فارسی

  سو و فراوانی  ورزشها از يک  تنوع  سبب  به  لغات  و پذيرش  قبول  صورت -1
ما را   سوم  از سوی  لغت  خارجی  از ديگر سو و نيز اصل  مصطلحات و  واژگان

  برای  خوبی  نمونة  الاقل  سازد که می  مواجه  ورزشی  از واژگان  ای با مجموعه
  واژگان  در برابر تهاجم  فارسی  زبان  و قابليتهای  سازی هواژ  و سنجش  قياس

 . آنهاست  و هضم  و جذب  خارجی
  عمل  ميدان  مردم  تودة  و توجه  عام  مقبوليت  دليل  به  ورزش -2

  وضع  نويسان و قاعده  شناسان زبان  استفادة تواند مورد می  که  ست ای مسئله
  سازی واژه  ازکوششهای  کدام  خواهد آمد هيچ  که  قرار گيرد زيرا چنان  واژه

  واژه  يک  گاه  و مردم  است  نداشته  عام  در قبول  تأثيری  ورزش  برای  تصنعی
اند  داده  ترجيح  فارسی  با سابقة  حتی  ترکيب  را بر يک  فرنگی  تلفظ  سبک

در   را که  نگیفر  کوتاه  واژة  يک  بالعکس  ( و گاه زنی مشت  در مقابل  )بوکس
اند  کرده  عوض  فارسی  سابقة  بی ساز و تازه  ترکيب  با يک  ما آمده  زبان  آغاز به
 هالتر(.  در مقابل  برداری )وزنه

، شنا،  اند مانند: کشتی داشته  در ايران  سنتی  سابقة  که  ورزشهايی -3
اخير   سال حدود صد  مورد نظر ما يعنی  زمان ، در ، و سوارکاری تيراندازی

 اند. خود بوده  خاص  و مصطلحات  المللی بين  مقررات  ناگزير از قبول
  عرصة  به  با تجدد فرهنگی  اند و همراه نداشته  سنتی  سابقة  که  ورزشهايی -4

  ، دوچرخه ، دو و ميدانی اند مانند: ژيمناستيک نهاده  گام  ايران  و تربيت  فرهنگ
  بيش  تعداد آنها بمراتب  البته  که  و جز آن ، ، واليبال ، بسکتبال ، فوتبال سواری

 . ست سنتی  از ورزشهای
 وجود   فارسی  واژة  اندازه  ورزشها تا چه  از اين  هر کدام  برای  اما بايد ديد که

  ها چه واژه  اين  ، سازندگان شده  ساخته  فارسی  واژة  اندازه  ، تا چه داشته
از   اعم  آن  اروپايی  اصطالح  اصل حد  اند؟ تا چه بوده  انیکس  سازمانها و با چه

  چه  و باالخره ؟ است  شده  قبول  فارسی  علناً در زبان  و غيره  ، فرانسه انگليسی
 ِ دو(، )پيست  فارسی -  فرانسه  از قبيل  مرکب  ها بصورتهای واژه  مقدار از اين

(،  پنالتی  وطةح)م  انگليسی -  ربی(، ع گرفتن  اوت  )تايم  فارسی -  انگليسی
  ( در زبان دفاع  )خط  عربی -  عربی  ( و حتی ارتفاع  )پرش  عربی -  فارسی
 ؟ است  امروز جا گرفته  ورزش

را   چند ورزش  باشد که  بهتر آن  مراجعه  سهولت  برای  رسد که نظر می  به
يا   فارسی  برابر نهادة  نو واژگا  کنيم  انتخاب  گزارش کار اين  نمونة  بعنوان

  که  عواملی  به  باشيم  داشته  ای اشاره  و در پايان  را برشماريم  آن  ديگر انواع
  راه  در اين  که  اند و کسانی شده  فارسی  در زبان  واژگان  استقرار اين  باعث
 و دارند.  داشته  ايران  نوين  ورزش  بر زبان  حقی

 

  كشتي -  الف
  نيز مانند همه  و در ايران  است  در جهان  ورزش  انواع  قديميترين از  کشتی 

  به  اشاره  فارسی  . در متون است  بوده  مورد توجه  ورزش  اين  قديم  تمدنهای
«  کشی  کُنده»از   الطب  فی  المتعلمين هٌ. درهداي بسيار است  آن  و فنون  کشتی

  به  در شاهنامه  فردوسی (.20)  است  امروز ياد شده  اصطالح  به« پا  فتح»و 
  گرفتن و کشتی  تن  به  تن  از زورآزمايی  نبرد دو پهلوان  وصف  در هنگام  کرات
نيز ياد   کشتی  از بندها يا فنون  از آنها از يکی  در يکی  که  گفته  سخن  آنان
«  فن«  یجا  به« بند«  بلور اصطالح  اهلل  حبيب  نوشتة  هب (21. ) است  کرده

سيصد   به  نيز در گلستان  ( سعدی22.) است بکار رفته  بار در شاهنامه  نخستين
  برده  مختلف  ازفنون  نامی  که  آن  دارد بدون  بند فاخر اشاره  و شصت

  کشتی  از دو نوع  سلطانی  نامه در فتوت  کاشفی  واعظ  ( حسين23باشد.)
  و عراق  خراسان  خاص  اولی  کند که ياد می« اضطرار»و «  قبض«  نامهای به

:  )ظ  و شيروان  گيالن  ويژة  اند و دومی گفته نيز می وار را شهری  آن  که  بوده
( و 24) اند. ناميده می  وار هم ديلم را  آن  ، که از آذربايجان  ( و بعضی شروان
  به  دست پشت«  داند که می  گرفتن  دست  را پشت  کشتی  مادر فنون  سپس

  ميرنجات  ( در مثنوی25«.) ميان  به  و هم  پای  به  سر و هم  به  جايها برسد هم
  از يک  که  ( و در طوماری26.) شده  برده  نام  کشتی  و دو فن  چهل از  قمی
بر «  ولی  پريای  طومار افسانه«  نام  به  صفوی  دورة  به  احتماالً متعلق  نقالی
سيصد و   دارد به  طومار اشاره  . ولی شده  برده  نام  فن  از چهل  است  مانده  جای

بند   با سيصد وشصت  ، که ولی  پوريای  از پهلوان  مانده  برجای  فن  شصت
  شمارة  چون  که  است  طومار متذکر شده  نويسندة  دارد. منتهی  مطابقت  سعدی

  را برای  فن  صد و بيست  شود يک می  کالم  اطالة  بند موجب  سيصدو شصت
  ، او در عين است  را برشمرده  فن  چهل  نام  فقط  که در حالی  برگزيده  بازگويی

  فن  و پنج  از پنجاه  بيش  گيران کشتی  در ميان  الحال«  کند که تأکيد می  حال
  (، وناصر مفخم28کند ) ياد می  فن 99از   ( پرتو بيضائی27«.) نيست  مجری
 379( غالمرضا انصافپور از 29نمايد.) را ذکر می  فن 259  یورزش  نامة  در لغت

  بندی طبقه  بلور در يک  اهلل (، و حبيب30)  گفته  سخن  کشتی  و اصطالح  فن
 (31.) است  را آورده  فن 548  مفصل نسبتاً  ولی  مغشوش

و   نیايرا  نام  داشتن  ، بعلت فنون  اين  که  تذکر است  به  ، الزم در مورد کشتی 
. با  است  مانده  در امان  اروپايی  اتخاذ معادلهای از  ايرانی  محلی نامهای يا

از   پس  که  اين  ، و آن نيست  بيفايده  ورزش  در مورد اين  ای ذکر نکته  اينهمه
  سالهای  شد. در اولين  نيز متداول  اروپايی  ، کشتی ايران  به  نوين  ورود ورزش

  به Grèco-Romaine  يعنی  اروپايی  کشتی  مصطلح  نام،  ورزش  ورود اين
:  است  شده  منعکس  زمان  آن  در مطبوعات  فارسی  امالی  وبه  صورت  همين

  ترجمه  فارسی  به  اصطالح  بعد اين ( در سال32«. ) و رومن  کگرِ  کشتی»
  رفیمع « و رومی  يونانی  کشتی«  با عنوان  کشتی  اين  و قهرمانان  شده

با   که  سنّتی  کشتی  به  نزديک  کشتی  نوع  يک  سال  ( در همين33اند.) گرديده



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

43 

 

  سال  . سه است  خود گرفته  به« آزاد  کشتی«  ، نام شده  وارد ميدان  تازه  قوانين
«  اروپايی  کشتی«  شود به روشنتر می  کشتی برای  نامگذاری  وضع  بعد که

  رسماً در مقابل«  فرنگی کشتی»گردد و  می  قاطال«  فرنگی  کشتی«  اصطالح
Grèco-Romaine  شناخته نوين  ورزش  در زبان«  و رومی  يونانی  کشتی»يا  

 freeو   فرانسه lutte libre  معادل  که« آزاد  کشتی«  که  شود همچنان می

style wrestling  اب«  سنتی  کشتی»گردد و  می  مرسوم  ست انگليسی 
 شود. ديگر مجزا می  از دو نوع«  باستانی  شتیک«  صطالحا

  فرنگی  گيران کشتی  به« کار  فرنگی«  اصطالح  که  است  جهت  در همين
 -  مرکب  يا بصورت  فرنگی  کشتی  از مصطلحات  برخی شود و نيز می  اطالق
بکار  -  ، سوپلس نلسون -  بسيط  بصورت و يا -  دست  سالتو، سالتو يک  خيمة
  صطالحا مانند جودو و با  ديگری  کشتيهای  فنون  گاه  و حتی  است  شده  هگرفت
  ژاپونی  کندة» -  است  وارد گرديده  ايران  نوين  ورزش  در زبان  ساز فارسی تازه
يا در   در گود زورخانه  ايران  سنتی  کشتی  جا که (. از آن35) -« پا روکار  يک
  ، مصطلحات است  گرفته می  آزاد صورت  فضایدر   از کاه  پوشيده  زمين  روی

مستقيماً از    ورزش  اين  دهندة  افراد سازمان  و نيز سمت  آن  ابزارها و وسايل
  صورت  همان  و يا به  است شده  برگردانده  فارسی  اخذ و به  اروپايی  زبانهای
 شود: می  و تلفظ  نوشته  فارسی  به  فرنگی

 

 سیانگلي فرانسه  فارسی
 points points امتياز
 tapis mat تشک

 arbitre referee داور وسط
 juge judge داور کنار
 jury jury ژوری

 tomber fall,touch,pin فنی  ضربة
 garde garde گارد

 

  اين  مصطلحات  که  کنيم  يادآوری  بجاست  کشتی  واژگان  مبحث  در پايان
را با خود دارد   عامه  از مصطلحات  و جامعی  نبار سنگي  فارسی در زبان  ورزش

«  پنيرتپان  کُندة» -  فن  اين  عانضوا  يا نام  کشتی  اين  از فنون  و در بسياری
  مشک»، « مقراضک» کار دارد:  ابزارهای  به  شبيه  صورتی  که  فن  يا اجرای

از   خالی  طلحاتمص  در اين  شناسی مردم  مطالعة  يک  ، و البته است  آمده« سقا
 . نيست  لطف

 

  فوتبال -  ب

  و پرتماشاگرترين  امروز از پردرآمدترين  که  انگلوساکسونی  ورزش  اين
  مدارس  دارد، از طريق  در امريکا کامالً تفاوت  متداول  و با فوتبال  ورزشهاست

  ايران  به  و انگليس  ايران  نفت  شرکت  خارجی  و کارکنان  و انگليسی  امريکايی
قرار   مورد توجه  جدی  ها بصورت پهلوی  دوران  در اوايل  و سپس  وارد شده

خود را   جای  فوتبال  تيمهای  جديد و بوجود آمدن  مدارس  و با تشکيل  گرفته
کامالً   ورزش  يک  که  ورزش  . اين است  باز کرده  بسرعت  درنزد مردم

  وارد شده  فارسی  در زبان  انگليسی  مصطلحات  در آغاز با تمام  ست انگليسی
، هَند،  سنتر فوروارد، رِفری ، فوروارد، ، سنتر هافبک ، هافبک ، بک : گل است

  شده می  نوشته  فارسی  صورت  همين  به  . اينها، همه ، کُرنر، آفسايد، اوت پنالتی
 . است  گرديده می  و تلفظ

از   برخی  برای  سازی در کنار واژه  پهلوی  رضاشاه  در زمان  ايران  فرهنگستان
  در زمينة  لغوی  آزمايی طبع  يک  به  روزگار خود دست  علمی و  فنی  واژگان
  فوتبال  اصطالحات  برای  فارسی  معادلهای تا  و کوشيده  است  نيز زده  ورزشی

ر ب  هم  و شايد تبسمی خوانيد در زير می  که  ست کار لغاتی  اين  بيابد. حاصل
 شما بياورد.  لب
 ، back  ، پشتيبانforward، پيشرو goal keeper  بان : هال فوتبال  های واژه»

  ، پيشرو دستcenter forwardپيشرو مرکز  ،half back  نگهبان
، left wing forward  چپ  ، پيشرو دستright wing forward راست

 مرکز  نگهبان ،left forward  ، پيشرو چپright forward پيشرو راست
centerhalf backچپ  نگهبان  راست  ، نگهبان  left half backپشتيبان ،  

 کرد  ، هالgoal post  ،  هالleft back  چپ ، پشتيبانright back  راست
goal(  ."و   در دوسر ميدان  بازی  چوگان  برای  را که  هايی ميله " هال )سازند

  اند و حتی بکار برده«  دروازه«  بجایرا   آن  معتبر هميشه  نويسندگان
  اکنون  که  اند چنان نموده  استعمال« برد  بيرون  دروازه»از   يعنی« کرد هال»

  فارسی  قياس  نيز به  و هالگاه  بان  هال  واژه دو«. کرد  گل»گويند  می  هم
 . است  شده  ساخته
  ، تاوانگاهpassرد ، head، سر penalty  ، تاوانcorner  ، گوشهout  بيرون

penalty(Zone)فوتبال ،  football، زدن  kick خطا ،foul کنار ،off-side ،
 team(».36)  ، دستهreferee، داور goal area  ، هالگاهhand  دست

  نيافت  هرگز جايی  ايران  نوين  ورزش  در زبان  واژگان  اين  دانيم می  که  چنان  
  نحوی عمالً به  که  کسانی  واژگان  اين  با وضع  همزمان  و در عوض

،  واژگان  آميختن  و بهم  تلفيق  بودند، کوشيدند تا بانوعی  اندرکار فوتبال دست
با چند   که  مصطلحات  از اين  را بسازند. برخی  ورزش  اين  خاص  مصطلحات

 : قرار است  شود از اين می  تغيير بکار برده
 

 انگليسی  فرانسه    فارسی
 inter gauche left forward  چپ  بغل
 inter droit right forward  راست  بغل

 arrière gauche left back بک چپ
 arrière driot right back بک راست

 but goal دروازه
 gardien de but goal keeper بان دروازه

،  سنترفوروارد، فوروارد وسط
 فوروارد ميانی

avant centre center forward 

 ariere central ميانی  ، هافبگ سنتر هافبگ
 

 center half back 

 aillier gauche left wing forward چپ  گوش
 aillier droit right wing forward  راست  گوش

 

«  گل»، penalty  ، پنالتیout  ، اوتfoul  فول  از قبيل  بازی  فنی  مصطلحات
goal  آفسايد  حريف  دروازة  و گشايش  حمله  سيدنر ثمر  به  در معنی ،

و تنها در   است  مانده  درفارسی  از انگليسی  همچنان off side)هافسايد( 
بر   و بازيکنان  پيدا کرده  تغييراتی   فوتبال  بازی  تاکتيک  اخير که  سالهای
-3-3يا  1-4-2-3)  از قبيل  متفاوت  آرايشی  بصورتهای  مربی  طرح  اساس

  خط»، « دفاع  خط«  از جمله  عامتری  شوند، اصطالحات می ( وارد ميدان4
  تر دربارة جزيی  بحث  که  است  مورداستفاده  و جز آن«  حمله  نوک»، « حمله

 . نيست  مقاله  اين  در حوصلة  آن
  ورزش  در اين  که  است  متذکر شد اين  بايد در مورد فوتبال  که  آخری  نکتة

  در زبان -  ، واترپلو، هندبال چوگان -دارد   بان دروازه  که يگر وزشهايیمانند د
  در چگونگی  تحقيق  که  شده و مصرف  ساخته« گُلِر«  اصطالح  فارسی

در  را  ، زيرا آن است  توجه  شايان  از هر جهت  واژه  اين  زبانی  ساختمان
 -  دکتر معين  نيز فقط  فارسی  و در فرهنگهای  ايم نديده  خارجی  فرهنگهای

و تذکر   آورده«  بان دروازه«  را در معنای  آن -  عام  تداول  قياس  البد به  آنهم
 (37.) ست انگليسیgoal keeper  در معنی  که  است  داده

 

  دو و ميداني -  پ
 track and field  يعنی  آن  انگليسی  مستقيم  برگردان  ورزش  اين  فارسی  نام 

  به  خوانند. دو و ميدانی می L'athletismeرا   ورزش  اين در فرانسه  هچ  است
  و پرتاب  دو و پرش  از انواع  است  مرکب  شود که می  گفته  ورزشهايی  مجموعه

 . صحرانوردی  ها و مسافات پيمايی و راه



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

44 

 

از   در برخی  چه  بسيار است  در خور توجه  ورزش  با اين  فارسی  برخورد زبان
  سه  )پرش  يافته  دست  فارسی  و زيبای  بديع  ترکيبات  ساختن به  وارد زبانم

  است  و عربی  فارسی  واژه  ديگر، ترکيب  (، دربرخی ، دهگانه نيزه  ، پرتاب گام
  )پرش  شده  ساخته  اعراب  برای  فهم  واحد غيرقابل  يک  طبعاً بصورت  که

  العالی والقفز  الطويل : القفز عربی  اصطالح دو  در مقابل -(  ارتفاع  ، پرش طول
  اصطالح  معادل  ، کار ساختن واژه  و فرنگی  فارسی  ديگر ترکيب  ای پاره -

از موارد   ( و در برخی استارت  ، چالة ديسک  )پرتاب  است  داده  انجام را  اروپايی
)چهار   است  سيدهر  نوين  ورزش  دادِ زبان  به  مليتی چند  مرکب  واژة  نيز يک

  و معادلهای  دو و ميدانی  واژگان از  چند نمونه  (. ذيالً به در صد مترِ امدادی
 : کنيم می  اشاره  آن  و انگليسی  فرانسه

 
 انگليسي فرانسه  فارسي

چكش  پرتاب  lancement du 

marteau 
hammer throw 

ديسك  پرتاب  lancement du 

disque 
discus throw 

نيزه  پرتاب  lancement du 

javelot 
javelin throw 

وزنه  پرتاب  lancement du pois shot-put 

ارتفاع  پرش  saut en hauteur hight jump 

با نيزه  پرش  Saut à la perch pole vault 

 triple saut triple jump  گام  سه  پرش

طول  پرش  saut en longueur long jump 

 pentathlon pentathlon  پنجگانه

100چهار درصد ) x 4) 

 متر امدادي

4x100 metres relais 400 meters rely 

 decathlon decathlon دهگانه

پيمايي راه  march Walk 

 metres 3000  هزار متر با مانع  سه

steeple 
3000 meters steeple 

chase 
 cross cross contry صحرانوردي

متر با مانع  صد و ده  110 meters haies 110 meters hurdles 

 marathon marathon ماراتن

 hepathlon hepathlon هفتگانه
 

  ژيمناستيك -  ت
دارد در نزد   و اهميت  قدمت  غربی  در تمدن  که  اندازه  همان  به  ورزش  اين  

و از   التين  به  که  ست يونانی  واژه  . اصل است  شناخته  نو و تازه  ما ايرانيان
  راه  و تلفظ  مختصر تغيير در صورت با  اروپايی  زبانهای  تقريباً تمام  جا به آن

متعدد دارد. و   و تعاريف  معانی  اروپايی  در فرهنگهای  ژيمناستيک . است  يافته
و   مقاالت  آن  دربارة  و ورزش  نظامی  ، تربيت فلسفه ، هنر، تربيت  های در زمينه

 (38. ) است  شده  تهمتعدد نوش  کتب
  از مرتاضان  ای دسته  قديم  در يونان  که  نيست  از فايده  خالی  هقدقي  ذکر اين  

  اند و اين ناميده می« خردمند  برهنگان«  يعنی gummnos sophosهندو را 
  معنی  با همان  فرانسوی  درفرهنگهای gymnosophiste  هنوز بصورت  واژه

  معنای  که  مرتاض  واژه  ارتباط  دربارة  صاحبنظران  ارد که. و جا د است  مضبوط
 مرتاضان  بدنی  تمرينات  سخت  دارد و نيز شيوة  فارسی  خود را در زبان  خاص

  و اين  جداست  ايرانی  عارفانة  رياضت  از نوع  بکلی  که  نفس  منظور تزکية  به 
 بنمايند.  دقيقتری  مطالعة  يونانی  قديم  واژه

  بار به  نخستين  برای  ژيمناستيک  واژه  دانيم ما می  جا که تا آن  در هر حال  
در   اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن  توسط  فارسی  در زبان  صورت  همين

مقصود   که  تقريباً محرز است (39)  است  او بکار رفته  خاطرات  روزنامة
  عمليات  ، مجموعة دارالفنون  سةمدر  ِ شاگردان از ژيمناستيک  اعتمادالسلطنه

 1892روزگار )  و در آن  وجود داشته  دارالفنون  در برنامة  که  است  و نظام  صف
را در   مدارس  نظامی  تمرينی  شد هنوز عمليات  اشاره  که  همچنان ( ميالدی

  رسمدا  های از برنامه  که  دارالفنون  ميخواندند، و برنامة  اروپا نيز ژيمناستيک
، طبعاً  شده می  تدريس  اروپايی  معلمان  بود و بتوسط  شده  اقتباس  اروپايی
  است  بوده -  ، ياتوپخانه نظام  از سواره  اعم -  نظامی  در آموزش  بخشی  دارای

 . شده می  گفته  ژيمناستيک  آن  به  که
  است  شده می  دهخوان  نام  همين  به  ايران  ورود به  از زمان  ژيمناستيک  ورزش 

در   که  بطوری  گرفته قرار نمی  مورد استفاده  ورزش  اين  اسبابهای  در آغاز همة
  فقط  ژيمناستيک  در رشتة 1322  در سال  ايران  قهرمانی  های مسابقه  گزارش
(. در 40)  است  ياد شده  زمينی  ، و حرکات ، بارفيکس : پارالل ماده  از سه

«  اسباب با  ورزشهای«  به«  ژيمناستيک»از   ورزش  اين  نام  بعد مدتی  سالهای
  همين  به  ژيمناستيک  نپاييد و اکنون  چندی  تغيير نام  اين  شد ولی  تغيير داده

  بصورتهای  ورزش  اين  اسبابهای  رود و اسامی بکار می  فارسی  زبان در  صورت
  است  باشد. چنين می  مورد استفاده  مرکب  و واژه  شده  ترجمه  ، واژة اصلی  واژه

  های و واژه  اصلی  های ازواژه  مخلوطی  که  آن  فنون  مصطلحات  صورت
 : کنيم می  اشاره  ورزش  اين  اسبابهای  نامهای  . ذيالً به است  جايگزين

 
 

 انگليسي فرانسه فارسي

 barre fixe horizantal bar بارفيكس

 barres parallèles parallel bars پارالل

 barres بانوان  پارالل

asymetrique 
asymmetrical 

bars 
 uneven bars   سطح ناهم  پارالل

 poutre balance beam موازنه  چوب

 exercices au sol floor exercises زميني  حركات

 anneaux rings  حلقه

 خرك

 

  حلقه  خرك

cheval de voltige 
cheval de 

longueur 
cheval d'arcon 

Longhorse 
vault = volting 

horse 
side horse = 

pommeledhorse 
 gymnastique gymnastics ژيمناستيك

 
«  خرک«  در فارسی  که  اسبابی  که  آن  ورزش  اين  در مصطلحات  جالب  نکتة  

  منا  به  عربی  در ترجمة  و چه  در انگليس  و چه  فرانسه در  چه  شده  خوانده
  شده  ( ناميده عربی/ جواد  ، انگليسی/  horse،  فرانسه/  cheval«) اسب»

  به  اسباب  اين  شباهت  علت  يا به  زبانان  فارسی  که  است  اين  من  . گمان است
  کردن  يا رنده  اره  جهت  چوب  دادن  تکيه  برای  در کار نجاری  که  ای چهارپايه

خر   را به  آن  که  نسبتاً کمش  ارتفاع  سبب  شود، يا به می  واقع  استفاده مورد  آن
را   آن  بام  روی  های خرپشته  به  آن  شباهت  علت  سازد و يابه می  شبيه  کوچک
،  را خر کوچک  واژه  اين « خرک«  کلمة  ذيل  اند. دکتر معين خوانده  خرک

  که يا چوبی  د و استخوانبرن را بکار می  آن  در ورزش  که  چوبين  ای چهارپايه
  عبور دهند، معنی  آن  تار را از روی  کنند و سيمهای  تار نصب  کاسة  روی
 (41.) است  کرده

 

  برداري  وزنه -  ث
( فرانسويها دو 42ظاهر شد.)  در ايران« هالتر«  با عنوان  ورزش  اين  

بکار   رزشو  اين  را برای l'halterophilieو  poids et halter  اصطالح
دقيقاً در   که weightlifting  واژة  انگليسی  در زبان  که  برند. در حالی می

  برداری  وزنه شود. می  بکار گرفته  ورزش  اين  ، جهت ست برداری وزنه  معنای
،  است  دو حرکت  حاضر دارای  بود و در حال  حرکت  سه  دارای  در گذشته
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  که  تا هنگامی  . ولی است  شده  ار گذاشتهکن  ورزش  از اين«  پرس«  وحرکت
بکار   ايران  ورزشی  در فرهنگ  انگليسی  نام  همان  به  حرکت ، اين وجود داشت

آنها   جمع  و حاصل  برداری زير در وزنه  حرکات  فارسی  شد. معادل می  برده
 عبارتند از:

 

 -و آزاد   فرنگی  کشتی -  ديگر )بوکس  مانند چند ورزش  برداری در وزنه
شوند  می  بندی  رده  مختلف  در گروههای  بدن  وزن  براساس  جودو( داوطلبان

، تنها  ايران  نوين  ورزش  گاندر واژ دهند. می  مسابقه  با هم  وزن  و افراد هم
آيد. در  می  اروپايی  نامهای  دقيق  از ترجمه  آن  اوزان  که  ست برداری  وزنه
وزنها را با   اروپاييان  که  با آن  و بوکس  کشتی  چون  در ورزشهايی  که  حالی

تا   لاو  از وزن  آن  و شمارش  وزن  ترتيب  تنها به  زبانان  آورند، فارسی می  نام
نيايد در   پيش  مشکلی  که  آن  برای  نمايند و گاه می ( اکتفا کشتی  )برای  دهم

کنند. فرضاً  ذکر می  کيلوگرم  را به  وزن  آن  ، محدودة هر وزن  مقابل
 که  (، در حالی کيلوگرم 100)  نهم  ( يا وزن کيلوگرم 48)  اول  نويسند وزن می

  آورده  اصطالحات  : ذيالً اين ست اصلی  الکوزنها م  مامت  برداری در وزنه 
 شود: می

 

 انگليسی فرانسه   فارسی
  poids mouch fly-weight    وزن  مگس

 poids coq bantam-weigh    وزن  خروس
  poids plume feather-weight پَروزن
    poids leger light-weight      وزن  ميان

  poids moyens  middle-weight سبک وزن
  poids mi-lourds Light-heavyweight سنگين  ميان
  poids lourds-leger  middle-heavywseight سنگين  نيم

 100kg 100kg  سنگين  ماقبل
 poids lourds heavyweight    وزن  سنگين
    poids super-lourds super heavyweight    سنگين  مافوق

 
 شنا -  ج

محمدرضا   خود به  ورزشی  در گزارش  رضاشاه  وزير معارف  حکمت اصغر  علی
شنا را   رسمی  مسابقات  ، قدمت1317  روزگار در سال  وليعهد آن  پهلوی  شاه
  ترويج  انجمن  سال  در آن  شود که متذکر می رساند و می 1301  سال  به

  های مسابقه»ود ب  شده  تشکيل  دستور سردار سپه  به  که  جنگ  وزارت  ورزش
 از اولين  ای ما نشانه  ترتيب  اين  (. به43« )ايجاد نمود  شنا و فوتبال

( 44)  شده می  گفته  هم«  بازی  آب«  آن  به  در گذشته  راکه« شنا«  های مسابقه 
  ورزش  ( در تاريخ45شود ) می  خوانده  نام  اين  به  افغانستان در  و هنوز هم

 . ابيمي می  ايران  نوين
در استخر   که  ست ای مسابقه  ها، نتايج مسابقه  اين  رسمی  نتايج  اما اولين 

استخر   طول -  است  برپا شده  تهران  منظرية  غيرقانونی و  متری  شصت
در  -  متر است  شود پنجاه می  گفته  هم  استخر المپيک  آن  به  که  قانونی

، مواد  شده  انجام  امجديه  استخر قهرمانی  از افتتاح  پيش  که  منظريه  مسابقات
آزاد   و شنای  قورباغه  ، شنای پشت  ، شنای سينه  شنای  با نامهای  مسابقات

،  سينه  کرال  تغيير بصورت  با کمی  اصطالحات  ( اين46. ) است  گرديده معرفی
  در فرهنگ 1326  آزاد تا حدود سالهای  وشنای  و قورباغه  پشت  کرال

  مواد شنا بصورتی  واژگان بعد  به  سال  . از اين هست  نوين  ورزشی  های اژهو
 : است  شده  و بکار برده  آيد تثبيت در زير می  که

 
شناگر   يک  در آن  که -  انفرادی  و چهارشنای  پروانه  دو شنای  که  بايد دانست

متأخر   از شناهای -کند  را اجرا می  ينه، و س ، قورباغه پروانه ، پُشت  شناهای
(، و 47اند ) شده  المپيک  وارد بازيهای 1960از  و دومی 1956از   اولی  که  است

  در زبان  آن  معادل  های واژه  ، بالفاصله شناها در مسابقات  اين  شدن  با رسمی
 . است  شده  و بکار برده  ساخته  فارسی

  آبی  در کنار شنا، ورزشهای  که  نيست  بيفايده  نکته  تذکر اين  همچنين 
قرار   خاصی  با وضع  فارسی  آنها در زبان  واژگان  نيز وجود دارد که  ديگری
 قرار:  اند از اين گرفته

  متفاوت  دو رشتة  و شامل  وجود داشته  فارسی  در زبان  آن  واژة  که  شيرجه 
 : است

  خارجی  در برابر واژگان  هر دو واژه  اين از سکو.  و شيرجه  از تخته  شيرجه
 . است  شده  قرار داده  معادل

  انگليسی     فرانسه فارسی

 plongeons(tremplin) Spring boardDiving از تخته  شيرجه
 plongeons (haut vol) Platform Diving از سکو  شيرجه

 
،  داشته  مصرف  بازی  حوض  در چاله  که  قديمی  فارسی  ، مصطلحات در شيرجه

«  مالئکه»ساز مانند  تازه  در کنار اصطالحات  و جز آن  وارو، پيچ ، مانند پشتک
، و  بک  ، جک ، بک جک  مثل  کامالً فرنگی و اصطالحات«  فرشته«  و سپس

 . است  شده  و قبول  بکار رفته  همه« از نو  جک»مانند   مرکب  اصطالحات
  با تمام  شديدتر از آن  و حتی  واترپلو مانند فوتبال  جمعی  ، ورزش در مقابل

،  و گلر، بک  است  نهاده  قدم  ايران  نوين  ورزش  حيطة  به  خارجی  اصطالحات
 . است  قرار گرفته  مورد استفاده  انگليسی  صورت همان  و فوروارد به  هافبک

  آن  به  انگليسی  به  که  بانوان  و خاص  تازه  آبی  ورزش  اما يک
Sznchronized Swimming آن  به  فرانسه و به  ballet nautique گفته  

  ، در زبان يافته  رسميت  سئول  المپيک  . در بازيهای م 1988شود و از  می
  برای«  آبی  بالة«  و اصطالح  شده  برگردانده  فرانسه  مرکب  ترجمة  به  فارسی

 . است  گرديده وضع  آن
 
  مشترك  نواژگا -  چ

  مشترک  از واژگان  برخی  شود که  تذکر داده  است  ، الزم بحث  اين  در پايان
  اشخاص  مکانها و سمَت  اسم  در برگيرندة  که  مختلف  ورزشهای  ميان
  واژه  يک  بصورت  که  نحوی به ، يافته  عام  و قبول  تداول  باشد، نوعی می

 . است  ورزشها درآمده  همة  برای  مستعمل
 مانند:

 انگليسی فرانسه فارسی
 stade stadium  ورزشگاه -  استاديوم
 depart start استارت
 joueur player بازيکن
 tribune stand تماشاگران  ، جايگاه تريبون

   balle ,ballon ball توپ

  fault Foul خطا

 انگليسی فرانسه فارسی
   developpè press پرس

 arrachè Snatch يک ضرب
 peule et jetè clean and jerk دوضرب
 total total مجموع

 انگليسی فرانسه فارسی
 nege libre free-style آزاد    شنای
 papillon butterfly    پروانه  شنای
 dos back stroke  پشت  شنای
   brass breast stroke  غهقوربا  شنای

   4x100 metres 400 meters    انفرادی  مختلط  شنای
  چهار شنای  )= شنای
 (انفرادی

quatre Nages  individ ual medly 
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 چند  تأمالتي -  ح
و   فکر اشخاص  و ساختة  گرديد، محصول  ارائه  هااز آن  هايی نمونه  که  واژگانی 

  در اين  طرف  اين  به  در ايران  نوين  ورزش  پيدايی  از زمان  که  ست گروههايی
،  از حافظه  ، و با استفاده آنان  ذکر نام اند. داشته  از انحاء دست  نحوی کار به

  اين  کر نامذ  البته نهاد.  توان می  آنان  کوشش  به  که  ست بخاطر ارجی  فقط
 مستقيم  دخالتی  سازی در کار واژه  آنان  همة  که  نيست  آن  معنای  افراد به

  کسانی  در زمرة  ، الاقل ورزش  فعاالن  اين  رسد که نظر می  به  اند، ولی داشته 
  فنی  کميتة  ، رئيس ، دبير فدراسيون فدراسيون  مسئول  در مقام  اند که بوده

  نظارتی  کار حداقل  بر اين ، واژه  و ورود يک  قبول  م، هنگا فدراسيون
 (48اند.) داشته

  ايران  و ورزش  بدنی  تربيت  در خدمت  که  خارجی  و مسئوالن  از تأثير مربيان
،  امريکايی  گيبسن  توماس  رسد که نظر می  به  بود. از جمله  غافل اند نبايد بوده

  در خدمت 1313از   که  ايران  پيشاهنگی و  بدنی  تربيت  ادارة  رئيس  اولين
  در ترجمة  ها و چه نامه و آيين  مقررات  در تهية  ، چه است  بوده  معارف  وزارت

و   کشيده  خود زحماتی  ايرانی  و همکاران  با شاگردان  فارسی  به  مقررات  اين
او   از ادارة  رفت  ذکرشان  که  يا بسيطی  مرکب  های از واژه  بسياری  بسا که  ای

 (49. ) است  گذاشته  ايران  نوين  ورزش  زبان  عرصة  پا به
  دارد فقط  اطالع  نويسنده  جا که  تا آن  ورزشی  لغات  و تنظيم  تهيه  در زمينة

و   نويسنده  ناصر مفخم  توسط  ورزشی  نامة  لغت  نام به  مستقل  کتاب  يک
  و تفريحات  بدنی  تربيت  سازمان  سرماية به  در تهران 1347در   مفسر ورزشی

  يک  از جهت  علمی  کاستيهای  با همة  که  است  انتشار يافته  ايران  سالم
 بايد از  ، و جز اين است  توجه  بنا قابل  يک  زيرين  سنگ  بعنوان  الاقل  فرهنگ
  برد که  منا  بوستان  ( و بهمن50)  فارسی  المعارف همکار دايره  اکرامی  عباس

 (51اند.) داده  ياری  نوين  ورزش  واژگان  را در تهية  دکتر محمد معين
  عربی  در زبان  ورزشی  لغات  وضع  به  يادداشتها نويسنده  اين  تهية  در هنگام 

بود،   در مقاله  و در خور نقل  او جالب  برای  که  موضوعی  اولين کرد و  نيز توجه
رفتار   صورتی  همان  به  نوين  ورزشی  بالغات  در مواجهه  اعراب  بود که  اين

  واژه  عربی  با ترجمة  يعنی کنند رفتار می  ديگری  بيگانة  با هر واژة  اند که کرده
اند،  خواسته  را که  ، لغاتی واژه  درآوردن  عربی  زبان  حيطة  به  اصطالح  و به

  صورت  اين  شود به می  بازی  ا توپب  که  ورزشهايی  تمام  اند، از جمله ساخته
 ه: کُر ، تنيس الطاوله  ه: کُر پونگ  ، پينگ السّله  ه: کُر : بسکتبال است  شده  عربی

 (52اليد. ) ه : کُر الماء، واليبال ه ، واترپلو: کُر القدم ه :کُر ، فوتبال المضرب
 

  از مقاله  اي خالصه -  خ
 :دهد که می  ما نشان  به  فارسی  ر زباند  نوين  ورزش  واژگان  به  نگاهی
 در زبان  پسند است ، پويا و مردم ساده  تربيتی  عامل  يک  که  ورزش  

  و مورد استفاده  پيدا کرده  سرعت  را به خود  خاص  واژگان  فارسی
پديدار   در جهان  ای تازه  ورزش  که  هنگامی  و حتی  است  قرار داده

  است  بوده  اصل  همين  تابع  فارسی  زبان  به  آن  ، ورود واژگان شده
 (. آبی ، بالة پروانه  )شنای

 نظير شکل  عواملی  به  حتی  ، زبان ورزشی  واژگان  ساختن  هنگام  
 (. قورباغه  )شنای است  داشته  نيز توجه  ورزش

 کشتی  سنتّی  در مورد ورزشهای  ، چه موجود در زبان  مصطلحات(  )
، مورد  ميسر بوده  جا که  ( تا آن )شيرجه نوين  شهایدر ورز  و چه

بيشتر   مصطلحات  اين  جا که و از آن  است  قرار گرفته  استفاده
  و قبول  افتاده جا  سرعت  به  بوده  عامه  و فرهنگ  زبان  به  متعلق

 . است  شده
 معادلهايی سازندگان  ، گاه فارسی  واژگان  در مورد ساختن ،  

،  ، پنجگانه )دهگانه  است  توجه  جالب  از هر جهت  ند کها آفريده
 (. گام  سه  پرش

 های واژه  و بکار بردن  وضع  برای  فرهنگستان  اولين  کوششهای  
را   ناکامی  اين  . داليل است  مانده  ناکام  در مجموع  نوين  ورزش

 کرد:  بندی طبقه  شرح  اين  به  شايد بتوان
  از اولويت  دولت  مسئوالن  در چشم  بدنی  و تربيت  ورزش  جا که از آن -الف 

دير   خيلی  هم  فرهنگستان  ديگر برخوردار نبوده  آموزشی سازمانها و بنيادهای
  برای  دولتی  الزم  کوشش  آن  و هم  افتاده  جايگزين  های واژه  فکر وضع  به

  بکار گرفته  نوين  ورزش  اداری  در فرهنگ  مصطلحات  اين  ساختن  جاری
 . است  نشده
آنها   و تمرين  شدن  و عمومی  مختلف  ورزشهای  سريع  رشد و توسعه -ب 

و هر   نگذاشته  باقی  جايگزين  های واژه  وضع  برای  مجالی  جوان  طبقه  توسط
 . است  شده  منصرف  کرده می  و مقصود راکفايت  در سر زبانها بوده  چه
  بعد به  در سالهای  ارتباطی  و ديگر وسائل  اول  سالهای ها در روزنامه -پ 

  اين  و ارائه  در ساختن  ورزش  نوين  کاربرد واژگان برای  فوری  احتياج  دليل
را در نظر   و پااليشی  پيرايش  گونه اند و هيچ کرده  سريعاً عمل  واژگان
 ، اندک واژه  د صورتش  اشاره  که  همچنان  از واژگان  اند. در معدودی نداشته

  بسرعت  که  پاپيون  )شنای  است  کرده پيدا می  شدن  فارسی  در جهت  تغييری 
 (. است  شده  پروانه  شنای  به  تبديل

،  کوتاهی  علت  به  فارسی  واژه  ، ترجيح تلفظ  ، سهولت آهنگی خوش  اصل ـ ت
در   چندان  شده  داده  که  با شواهد چندی  تلفظ  سنگينی  سبب به  فرنگی  ردّ واژة

 . است  نبوده  مرعی  نوين  ورزش  مورد واژگان
  مصطلحات  برای  جامعه  فرهنگ  يک  فقدان  همچنان  فارسی  زبانث ـ 
 کند. می  را احساس  ورزشی

  توجهی  قابل  تواند الگوی می  نوين  ورزش  های واژه  ساختمان  مطالعة ج ـ
  که  مطالعه  اين  باشد. و شايد بر اساس  سازان و واژه  سیشنا زبان  استادان  برای
  وحدت  نوعی  (، دارای ورزش  نوع 70از   )بيش مواد  کثرت  در عين  آن  زمينة

  ها تأمالتی در ساير رشته  سازی و واژه  واژگان  در زمينة  بتوان  است  موضوع
 . داشت

  صرفاً يک  که -  بحث  اين  دربارة  هر اظهارنظر و انتقادی  که  آن  و سرانجام  
  و هيچ  ست فارسی  در زبان  نوين  ورزش  موجود واژگان  وضع و تصوير  گزارش

و جاويد   غنی  زبانی  به  ست خدمتی -  نيست نيز در آن  و شهودی  کشف  داعية
 . ناپذير از باد و باران و گزند

 

 (1992) 1371  کاليفرنيا، تابستان -  برکلی
ـ  1371ـ پائيز  3اول مقاله ـ ايران شناسی ـ سال چهارم ـ شماره  چاپ

 واشنگتن
 

 پانوشتها:
 (.1992  اوت 7 -  ژوئيه 25) 1371مرداد  18 - 3، اسپانيا،  بارسلون -1

  juge, arbitre referee داور

 but goal دروازه
 gardien de but goal keeper ، گلر   نبا دروازه
 vestiaire locker room  کن  رخت

 sifflet whistle سوت
 ، )در کشتی  قيچی
 ( ارتفاع  و پرش  ، ژيمناستيک فوتبال

ciseau scissors 

 neurر  entra coach    ، کوچ مربی



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

47 

 

)بهار  1  ، شمارة چهارم  ، سال شناسی ، ايران« فرهنگستان  احيای»،  يارشاطر، احسان -2
 ,24  (،ص1371

  ، شمارة چهارم  ، سال شناسی ، ايران« پارسی  به  تازی  های واژه  فرهنگ»،  الل، ج متينی -3
 ,317  (، ص1371)بهار 1
 ,161  ، ص48  دهخدا، ج  نامة از لغت  نقل  ، به آنندراج -4
 . صحفه  دهخدا، همان  نامة لغت -5
 ,161-160  ، صص48  ، ج کتاب  همان -6
 ,2270  ، ص1342  ، تهران دوم  ، چاپ محمد معيندکتر   ، باهتمام قاطع  برهان -7
 ,5002  ، ص4  ، ج معين  فارسی  ، محمد، فرهنگ معين -8
 . صفحه  ، همان کتاب  همان -9

، 388 ص ، ص1337  (، تهران )زورخانه  ايران  باستانی  ورزش  ، تاريخ ، حسين پرتو بيضائی -10
389 ،412 ،413 ،415. 

 :  نمونه
 گرديد  باز از سر ناخن  سينة  اش ديد سينه  ورزش  گه  را هر کهباز تو   سينة

 .413، 412، 390، 389  ص  ، ص کتاب  همان -11
 : نمونه
  نيست  ناپاکان  ، منزل بود اين  پاکان  جای   نيست  هوسناکان  ما جای  ورزش  خانة

 و:
  ورزشخانه  به  چتر چو طاووس  زنی  چون   ديوان  کنی  از رشک  پير فلک  دل
  انتشارات رو، زورخانه  اجتماعی  و گروههای  و زورخانه  فرهنگ  انصافپور، غالمرضا، تاريخ -12

 ,94  ، ص1353  (، تهران9)  ايران  شناسی و هنر، مرکز مردم  فرهنگ  وزارت
  ، ص سهيل  ، انتشارات1  ، ج پهلوی  ، کتابخانة پهلوی  شاهنشاهی  سال  پنجاه  گاهنامة -13
59, 
 ، متين  جالل  ، باهتمام الطب  فی  المتعلمين ، هدية البخاری احمد االخوينی بن ابوبکر ربيع -14

 ,174-172  ص  ، ص1344مشهد،   دانشگاه
 و تصحيح  ، باهتمام نامه  زياد، قابوس  بن  قابوس  اسکندربن  بن  کيکاووس  عنصرالمعالی -15

-94  ص  ، ص1364،  ، تهران و فرهنگی  علمی  انتشارات  ، شرکت يوسفی  غالمسحين 
95،96-97, 

 ، محمدجعفر محجوب  ، باهتمام سلطانی  نامة  ، فتوّت سبزواری  کاشفی  واعظی  حسين -16
 ,381-347، 330-306  ص  ، ص1350،  (، تهران113)  ايران  بنياد فرهنگ

 ,287  ص، 1966  بيروت  ، چاپ والعلوم  واالدب  اللغة  المنجد فی -17
 ,975 ، ص1970،  بيروت  ، چاپ جبّور، عبدالنور و عبدالغور جبّور، المنهل  ، سهيل ادريس -18
،  ، اميرکبير، تهران1354، 1  ، ج سوم  ، چاپ الشعراء(، ديوان  )ملک  بهار، محمدتقی -19
 «. ست سرافکندگی  سستی  فرجام  / که  و سرافراز باش  گرای  ورزش  به: »668 ص
 ,173  ، ص الطب فی  المتعلمين هداية -20
،  (، تهران12)  ورزش  عالی  مدرسة  ، انتشارات و بند کشتی  ، فن اهلل  بلور، حبيب -21

 ,4  ،ص1354
 . صفحه  ، همان کتاب  همان -22
  ، ص1368  ، تهران يوسفی  غالمحسين  و توضيح  ، تصحيح ، گلستان شيرازی  سعدی -23
79, 
 ,311  ، ص سلطانی  ةنام  فتوّت -24
 ,312  ، ص کتاب  همان -25
 ,100  ، ص ايران  باستانی  ورزش  تاريخ -26
 ,361-358  ص  ، ص کتاب  همان -27
 ,102 - 101  ص  ، ص کتاب  همان -28
  سالم  و تفريحات  بدنی  تربيت  سازمان  ، انتشارات ورزشی  نامة  ، ناصر، لغت مفخم -29

 ,237-225  ص  ، ص1347،  ،تهران ايران
 ,277-270  ص  ، ص زورخانه  و فرهنگ  تاريخ -30
 ,386-375  ص  ، ص و بند کشتی  فن -31
 ,170  ، ص1319،  پارس  سالنامة -32
 ,98  ، ص1320،  پارس  سالنامة -33
 ,95  ، ص1323،  پارس  سالنامة -34
 ,194  ، ص و بند کشتی  فن -35
 ,218-217  ص  ، ص1320،  پارس  سالنامة -36
 ,3368  ، ص3  ، ج معين  فارسی  فرهنگ -37
 کنيد:  هستند نگاه  پايه  متون  در حقيقت  که  کتب  اين  بيشتر به  فايدة  برای -38

Bouet, Michel. Signification du sport, Universitaires, Paris, 
1968. 
Brohm, Jean-Marie. Sociologie Politique du Sport, Corps et 
Culture, Jean PierreDelarge, Paris, 1976. 
Commelin, P. Mythologie Grecque et Romaine. Garner 
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  و تربيت  انداز تعليم  چشم  به  با توجه -  جوانان  در پرورش  و ورزش  بدنی  تربيت  نقش
  ، توسط و ورزش  بدنی  تربيت  عاليرتبه  و مسئوالن  وزيران  المللی بين  همايش  ،نخستين مداوم

  سازمان  (، انتشارات ، )ترجمه و ورزش  یبدن  تربيت  المللی بين  شورای  يونسکوبا همکاری
 .1358،  ،تهران ايران  ورزش

،  ايران  ورزش  سازمان  (، انتشارات )ترجمه  فرانسه  ورزش  عالی  ، کميسيون ورزش  دکترين
 ,1358 تهران

 ، دوم  افشار، چاپ  ايرج  ، بکوشش خاطرات  ، روزنامة ، محمد حسن اعتمادالسلطنه -39

 :845  ، ص هراناميرکبير، ت
 از  از بعضی  که  اين  اتفاق  بردند. از عجايب  تشريف  دارالفنون  مدرسة  به  بعد از ناهار شاه» 

 بودند.  نداده  جواب  بودند هيچ  فرموده  سئواالت  بودند بعضی  ژغرافيا خوانده  علم  که  شاگردان

  که  چيزهايی  بود. اين  گذشته  يرهو غ  موزيک  و شنيدن  ژيمناستيک  تماشای  به  وقت  باقی
 «رسد. نمی  هم  گويا به  مدرسه  در اين  است  متوقّع  مدرسه  از يک  شخص

 ,99  ، ص1323،  پارس  سالنامة -40
 ,1412  ، ص1  ، ج معين  فارسی  فرهنگ -41
 ,91  ، ص1381،  پارس  سالنامة -42
 ,133  ، ص1317،  پارس  سالنامة -43
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 ,8  ، ص1  ، ج معين  فارسی  فرهنگ -44
 ,5  ، ص ورزشی  نامة ، ناصر، لغت مفخم -45
 ,167، 164  ، ص1319،  پارس  سالنامة -46
47- Larousse encyclopedie des sports. Paris, p. 556 
 و  بدنی  تربيت  ، سازمان ايران  ورزش  ، تاريخ اهلل ، نصرت عظيمی  حاج -  ، عباس ايزدپناه -48

 ,137-136  ص  ، ص در ايران  سالم  تتفريحا
 مند به عالقه  خارج  های کرده تحصيل  گروه  در سه  توان می  را بطور کلی  اشخاص  اين -49

 : شرح  کرد، باين  بندی طبقه  نگاران ، و روزنامه گوناگون  های رده  ، مسئوالن ورزش 
 پرداخته  هم  ورزش  خود به  و در کنار درساند  بوده  رفته  خارج  به  که  ايرانی  شاگردان -  اول

 اند: بوده 
  )خان  خانان  خان -  بصير، عباداهلل -  اهلل ، فتح : اميرعاليی فرانسه  های کرده  تحصيل -1

 . اهلل مير، نصرته شا -سردار(
  سين، ح یيبنا -  ، عباس اکرامی -  فرد، ايرج  : احرابی امريکا و انگلستان  های کرده تحصيل -2
 . ، مهدی نمازی -  ، علی کنی -، اسفنديار  ستّاری -  پازارگاد، بهاءالدين-
 . ، حسين صدقيانی -  ، فريدون زاده  شريف -  ، صادق : پادگرنی ترکيه  های کرده  تحصيل -3

  قدمهايی  راه  در اين  که  ، و قهرمانانی ، داوران ، مربيان ، معلمان اداری  مسئوالن -  دوم
مرز، ت -  اهلل بلور، حبيب -  ، عباس ايزپناه -  ، کيومرث ابوالملوکی -، کامبيز  آتابای اند: اشتهبرد

  ، اديب سميعی -  ، هوشنگ بان  ديده -  اهلل  ، نصرت عظيمی  حاج -، منوچهر  جمالی-  هنريک
  ، ابوالفضل ریصد -، اللهيار  صالح -  ، ابراهيم آوری  شمس -  الدّين ، شمس شايسته-  السلطنه

 -  ، ميرمهدی ورزنده -، داود  نصيری -، منوچهر  مهران -  ، قاسم فارسی -  عيسی ، صديق -
 . ، تقی وصالی

 اين  بردن  مردم  ميان  در به  که  ورزشی  نشريات  نگاران  و روزنامه  ، مفسران سردبيران -  سوم

 اند: داشته  مؤثری  ها نقش واژه  از اين  برخی  ها و نيز در وضع واژه 
-  ، عطااهلل بهمنش -  ، صدرالدين الهی -، د  اسداللهی -، احمد  اسپهانی -  ، ايرج زاده  اديب

-کلهر، جواد  -  ، حبيب زاده  روشن -  ، بيژن رفيعی -  ، مهدی درّی -  ، مانوک خدابخشيان
 . ، حسين زاده  لیو -، ناصر  نظمی -، منير  مهران -، ناصر  مفخم -  گيالنپور، کاظم

 . نيست  از نامها در خاطر نگارنده  بسياری  که  بسيار از آن  با پوزش
 

  ورزش  و اشاعة  در رواج  زيرا نامبرده  کامالً بجاست  ورزنده  از ميرمهدی  ذکر و ياد خاصی
  در رديفاو را   باب  در اين  توان . و می است  داشته  و تأثيرگذاری  مهم  نقش  در ايران نوين
جز   جا مدرکی  در اين  من  قرار داد. متأسفانه  موسيقی  در زمينة  وزيری علينقی  کلنل

  وی  دانم می  که  است  مسموعات  اين  و بر اساس  او در اختيار ندارم خود در مورد  مسموعات
  تصويب  بهنگام. و  است  بوده  در ايران  بدنی  تربيت  در جهت  آنهم  نوين  ورزش  مروج  اولين
با   نوين  او ورزش  و پافشاری  توصيه  ، به رفت  ذکر آن  ، که مدارس در  اجباری  ورزش  قانون
شد و در   گنجانيده  مدارس  ( در برنامة سوئدی  ژيمناستيک  )و گاه  سوئدی  ورزش  عنوان

و نرمشها بود با   حرکتی -  هوشی  از بازيهای  مخلوطی  که  ورزشی  حرکات  بعد اين  سالهای
  او اولين  که  است  شده  گفته  ماند. همچنين  باقی  مدارس  در برنامة  صبحگاهی  ورزش  نام

  مشق  را در ميدان  ژيمناستيک  زمينی  وحرکات  با نيزه  پرش  از جمله  نوين  ورزشهای  نمايش
  بهنگام  پهلوی  رضا شاهمحمد  ورزش  معلم و نيز  است  قاجار اجرا کرده  در حضور احمدشاه

  عکسی  رسد که می  . و باز بنظرم است  بوده  نظام  در مدرسة  مشاراليه  او و تحصيل  واليتعهدی
 . ام ديده  زنی مشت  تمرين  در حال  ايران  در گذشته  از او با پادشاه

 ,7  ، ص1345،  ، تهران1  ، ج فارسی  المعارف ، دائرة ، غالمحسين مصاحب -50
 هفتاد و دو.  ، ص1  ، ج معين  فارسی  فرهنگ -51
  .  ورزش  به  مربوط  فرانسوی  های واژه  ، ذيل المنهل -52

 

 
 ها كه خاموش شدند يادي از آن

نگاران و كساني كه براي ورزش نوين ايران و فرهنگي  به ياد روزنامه
 هاي اخير خاموش شدند. كردن آن تالش كردند. و در سال

 
 مهدي دري

نگاری برجسته که از کشتی به  سردبير پيشين کيهان ورزشی. روزنامه
نگاری ورزشی  های بزرگ روزنامه نگاری پيوست، و بزودی از چهره روزنامه

ای داشت.  ايران شد. مهدی دری در کار سردبيری کيهان ورزشی، سبک ويژه
کی از وی استعدادهای بزرگی را کشف و به ورزش ايران معرفی کرد. هرچند ي

تيم ملی نيز پيش رفت،  یهمين استعدادهای معرفی شده وی که تا کاپيتن

ترين ضربه روحی را به وی وارد ساخت. مهدی دری دوسال پيش در  بزرگ
 آمريکا درگذشت.

 
 قاسم فارسي

های غم و شادی ورزش ايران  عکاس خبرنگار ورزشی ايران. شکارچی لحظه
ورزش در آئينه “و کتاب وی با عنوان های المپيک، جهان و آسيا. د در صحنه

حکايتی است از شصت سال ورزش ايران از دريچه دوربين، که به “ تصوير
دهد.  قاسم فارسی در راه رفتن به  خوبی مهارت و استادی وی را نشان می

سالگی ـ در  83های المپيک خود بود که براثر بيماری ـ در سن  هفتمين بازی
 تهران خاموش شد. 

 
 تمرزهنريك 

ها و تفسيرهای او  برداری در کيهان ورزشی بود. نوشته مفسر و نويسنده وزنه  
های المپيک و  به گسترش و پيشرفت اين ورزش پرافتخار ايران در صحنه

 جهان کمک کرد. وی در تهران خاموش شد. 
 

 حميد قاضي زاده
ود. تلويزيون ملی ايران ب 2وی از اعضای اصلی گروه ورزش ايران از نگاه 

سال به عنوان بهترين برنامه تلويزيونی ايران، انتخاب شد. وی  2ای که  برنامه
های پس از انقالب همراه همسر هنرمندش و دو فرزندش در جنوب  در سال

 به علت بيماری خاموش شد.  2003کرد. سال  اسپانيا زندگی می
 

 دكتر عباس اكرامي 
اهين. متخصص تعليم و تربيت و پدر فوتبال نوين ايران، بنيانگذار باشگاه ش

 استاد دانشگاه. 
 

 عظيمي  حاجنصراله 
های به ياد ماندنی ورزش  نخستين رئيس فدراسيون ژيمناستيک ايران. از چهره

 ايران.
 

 جالل كشميري 
رکورددار پرتاب ديسک  1974های آسيايی تهران  مدال طالی بازی 2برنده 
 ايران

 
 رضا انتظاري 
متر  400های آسيايی تهران. رکورددار دوی  در بازی متر 400قهرمان دوی 

 ايران
 

 محمد رنجير 
 های تاج و پاس کاپيتن پيشين تيم ملی فوتبال و باشگاه

 
 حاج فعلي 

 های کشتی ايران  معروف به پدر کشتی ايران، مربی پيشين تيم
 

 خسرو حق گشا
 ان. مربی تيم ايران رعضو تيم ملی دوچرخه سواری اي

 
 ن سيدعباسيالدي شمس

 پيچ در کشتی ايران  قای فيتلهآمعروف به 
 

ميدانی ايران  و مردی که حق بزرگی بر گردن دو احمد ايزدپناهبا يادی از استاد 
 ايران دارد. يادش هميشگی باد.  ی زنانبه ويژه دو و ميدان
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يند ـ آ ها که از کشورهايی می آن وشود. در اين ميان ورزشکاران کشورهای جهان سوم،  تر می وز فشردهها هر ر شوند. رقابت های علمی جديد مجهز می ها هرروز با تکنيک ورزش و المپيک

توانند با ورزشکاران کشورهای پيشرفته  کاله است و با دشواری می دهند. سرشان بی های علمی جديد در ورزش ترجيح می خوانی را بر تکنيک زنی و نوحه چون جمهوری اسالمی ـ که سينه
 ايم:  رقابت کنند. در راه علمی کردن ورزش ايران، دو مقاله در اين شماره ويژه تالش آورده

سازی پژو، با عنوان بيومکانيک و فيزلوژی ورزش در خدمت ورزش. وی به مسئولين ورزش  ها از دکتر فرهاد عربی، استاد دانشگاه پاريس، و مشاور ارگونومی در کارخانه اتومبيل يکی از آن
مادگی جسمانی شاگردانشان را با اصول علمی هماهنگ آها و  های جديد در ورزش جهان توجه ويژه داشته باشند، و نيز مربيان ايران شکل تمرين کند که به علوم و تکنيک ن توصيه میايرا

 تواند خود را در سطح جهان مطرح کند.  اشد، هيچگاه نمیکنند. چون ورزش ايران تا زمانی که با اوهام و خرافات آميخته است و زيربنای علمی و اجتماعی نداشته ب
 

اش که در راه ورزش پايه در آمريکا انجام داد، برنده  به دليل تحقيقات ارزنده 2002فرد، يکی از استادان ممتاز ورزش در دانشگاه آيوا آمريکاست که در سال  مقاله دوم از دکتر ايرج احرابی
 گيرد.  يک نفر تعلق می به تاالر مشاهير واليبال آمريکا پيوست. اين باالترين افتخاريست که در ورزش آمريکا به 2003و در سال  Founder Awardمريکا شد جايزه پايه ريز ورزش واليبال آ

بار رکوردهای  60های آنان، موفق شد،  گزينش بهترين ايران زد. وی با انتخاب نزديک به يک هزار شناگر جوان و روری دآ کار شگفت پيش از انقالب اسالمی، دکتر احرابی فرد، دست به
ر جهانبانی که خود يک خلبان و قهرمان پرش قديمی شنای ايران را زيرورو کند. وی بعدها رئيس انستيتوی ورزش ايران، مدتی معاون فنی سازمان ورزش ايران بود ـ در زمان رياست تيمسا

های آمريکا  بار با تيم زنان واليبال اين دانشگاه قهرمان دانشگاه 8ان رسانده بود. وی در دانشگاه آيوا، عالوه برداشتن سمت استاد ممتاز ورزش، پاي با اسب بود که تحقيقاتش را در آمريکا به
مناسبت خدماتش به ورزش  به 2003جام در سال مربی سال واليبال آمريکا، پژوهشگر سال ورزش واليبال آمريکا، و سران 1999شد و هر سال مربی سال ليگ واليبال بانوان آمريکا. سال 

 آمريکا به تاالر مشاهير پيوست. 
آموزان و جوانان در آمريکا. اين برنامه به درخواست دولت آمريکا نوشته  ايست برای مربيان ورزش دانش نامه تالش به فارسی نوشته شده، رهنمود ويژه بار برای ويژه ای که برای نخستين مقاله

های تمرينی ويژه. اين برنامه ويژه  جوانانی که با مشکل چاقی روبرو هستند، نه از راه رژيم غذايی، بلکه از راه ورزش و برنامه نآماده سازی جوانان  آن کشور و نيز کم کردن وزشده، برای 
 اند.  ورزش مجهز نشده های علمی تواند مورد استفاده مربيان ورزش در ايران و ديگر کشورهايی قرار گيرد که هنوز با شيوه می

 

 بيومکانيک و فيزيولوژی حرکت در خدمت ورزش
 

 فرهاد عربي

 
گسترش علم نوين و علوم تجربی پس 
ازانقالب صنعتی بخصوص در نيمه دوم قرن 

روی بشر گشوده  بيستم دريچة ديگری را به
پرستی  ها و اوهام است و بسياری از ناشناخته

و اکتشافات را از ميان برده است. اختراعات 
در زمينه الکترونيک ـ تکنولوژی کامپيوتر ـ 
پزشکی و غيره زمينه مطالعات و تحقيقات 
فراوانی را در جوامع مختلف فراهم کرده 

 است. 
ورزش   ها به در عصر جديد بعلت عدم تحرک در کار و نشستن مداوم در برابر اکران

 جنبه اجتماعی ـ اقتصادی مهمی را داده است. 
های  فعاليت فيزيکی امری است طبيعی و عميق که در دهه  احتياج انسان بهلنگرگاه 

ها انجام گرديده  اخير رشد سريع داشته و تحقيقات و مطالعات فراوانی در اين زمينه
 است. 

حرکت نبوده و علم و صنعت را در  دنيای ورزش نيز به پيروی از پيشرفت علم بی
های ورزشی و رکوردها نشانگر بسط  کنيکاختيار خود قرار داده است. بهبود و ت

باشد. صرفنظر از عوامل وراثتی که سهم تعيين  علمی و دانش محققين می یزيربنا
های ورزشی دارند عوامل ديگری نيز در اين پيشرفت مؤثر  ای در عملکرد کننده

توان برنامه ورزشی با تمرينات که مبتنی بر علومی چون  باشند که می یم
 آناتومی ـ فيزيولوژی حرکت و تغذيه باشد بطور اخص نام برد. بيومکانيک ـ 

 
 :فيزيولوژي حركت

های ديگری نيز وابسته  شود ولی به جنبه گرچه بصورت يک عبارت کلی مطرح می
است که عبارتند از پزشکی ورزش ـ بيومکانيک ـ پزشکی بالينی ـ رشد و تکامل ـ 

 روان شناسی و... 
و  یژی حرکت جا دارد که از دو مسئله مهم يعنی انرژبرای درک بهتر از فيزيولو

ماهيچه صحبت شود سپس با علم بيومکانيک در هم آميخت تا بتوان يک نتيجه 
 کلی از آن بعمل آورد. 

 انرژي: 
شود که با نيروی معينی و در مسافت  عنوان ظرفيت انجام کاری تعريف می انرژی به

باشند  نرژی و کار دو واژه جدا نشدنی میمعين اين کار تعريف می شود. در نتيجه ا
هايی مانند نيرو، توان و قدرت بيشتر مترادف با  که بايد مورد توجه قرار گيرند. واژه

شوند که امروزه تعريف قانع کننده درستی که معنی انرژی را  انرژی بکار برده می
 برسانند ندارند. 
ای باشد  رانی، الکتريکی و هستهتواند شميائی، مکانيکی، حرارتی، نو منبع انرژی می

ديگری تغيير شکل داده شوند. و آنچه که   توانند به ها می و هريک از اين انرژی
مورد نظر ماست درست تبديل انرژی شميايی به انرژی مکانيکی در حرکت بدن 

تذکر است که انرژی شميايی بدن از سوخت و تبديل مواد  باشد. الزم به انسان می
باشد در بدن تحت  گردد. غذا که منبع غيرمستقيم انرژی می ايجاد می غذائی در بدن

گيرد که بطور ساده آنرا مسيرهای  های شيميايی قرار می تأثير يک دسته واکنش
 کنند.  سوخت و ساز نامگذاری می

( ATPنام آدنوزين تری فسفات )  ها منجر به توليد ترکيبی به انجام اين واکنش
فسفات در   شود. آدنوزين تری م انرژی بدن محسوب میشود که منبع مستقي می

گيرد.  های عضالنی ذخيره شده و با تغيير شکل مورد استفاده قرار می تمام سلول
 12000تا  7000ها بين  پيوندهای شيميايی موجود با شکسته شدن به ساير مولکول

 ATPيد شود که اين منبع يک انرژی فوری و آنی است تول کالری انرژی آزاد می
هوازی )بدون  اکسيژن( بی متضمن دو نوع واکنش شيميائی است: هوازی )با

ها  را از تجزيه کربوهيدرات ATPاکسيژن(. مستقيم هوازی انرژی الزم جهت توليد 
کند و اين واکنش در سيستم  زاد میآب آو  Co2ها به  و چربی و بعضاً از پروتئين

 باشد.  يچيده میکربس وارد می شوند که خود بحثی بسيار پ
متر بدن انسان از واکنش  100های خيلی شديد و کوتاه مانند دو  در فعاليت

متر بدن از واکنش هوازی  1500کند در حاليکه در دوهای  هوازی استفاده می بی
 نمايد.  استفاده می

 شود چيزی  تجمع اسيد الکتيک در خون و عضالت که سلب خستگی عضالنی می
 زای بدن قادرند جای خود  های انرژی يره شده نيست و دستگاهجز تخليه انرژی ذخ

 گيری بوده و با دانايی از ميزان انرژی مصرفی  را دوباره پرکنند اين انرژی قابل اندازه
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 توان واحد کار و توان را محاسبه نمود.  می
 

 انقباض عضالني: 
مثال زير را گردد. برای تفهيم مسئله  ب انقباض ماهيچه میبزاد شدن انرژی سآ

زند در حقيقت بدن انرژی شيميايی  کنيم. زمانی که شخصی پا به توپ می مطرح می
کند،  حاصل از مواد غذايی را به انرژی الکتريکی يعنی انقباض عضالنی تبديل می

باشد(.  ( در حقيقت همان فعاليت الکتريکی ماهيچه میEMG)الکترو بيوگرام )
اهيچه زا باعث شده تبديل به انرژی مکانيکی سپس انرژی الکتريکی که انقباش م

 باشد. ها می شود که همان حرکت استخوان می
های  باشند و در بدن بصورت ماهيچه ها عامل اصلی حرکت و نيرو می ماهيچه

ای مخطط بصورت ارادی عمل  مخطط و صاف وجود دارند. عضالت ماهيچه
 کنند در حاليکه عضالت صاف غيراداری هستند.  می

ای هستند  ت مخطط از هزاران تار )فيبر( قابل انقباض که همانا سلول ماهيچهعضال
اند و توسط غالفی  طور موازی در کنار يکديگر قرار گرفته اند که به تشکيل شده

( بخشی از بافت همبند ENDOMYSUIMاند. اندوميوزيوم ) همبند احاطه شده
که از طرف داخل به غشاء تار  اند و غشايی باشد که تار عضالنی را احاطه کرده می

شود عضالت  ( ناميده میSARCOLEMAبيده است، سارکولما )چسعضالنی 
باشند و اين عضالت  توسط بافت همبند تاندون به اسکلت استخوانی متصل می

راد غير فدارای عروق خونی فراوانند در نزد ورزشکاران تعداد عروق خونی بيشتر از ا
زود که اعصاب حرکتی ـ حسی ـ نيز عضالت را می باشد. بايد اف ورزشکار می

 پوشانند. 
ئينی نخ مانند به نام تارچه بوده تهريک از تارهای عضالنی شامل صدها رشته پرو

عنوان  ترتيب به ها به که واحد انقباضی در آنها جا دارد. خطوط روشن و تيره تارچه
 باشند.  و ميوزين می های آکيتن ناميده می شود که شامل پروتئين Aو  Iنوارهای 

گيرد که الياف پروتئين اکيتن بر روی ميوزين  انقباض عضالنی زمانی صورت می
هر عصب  گردند. کشيده شوند و در نتيجه باعث تنش و کوتاه شده عضله می

نام واحد حرکتی موسوم است که از  ای تحت کنترل آن به حرکتی و تار ماهيچه
تارهای عضالنی در درون يک واحد حرکتی  کند. قانون همه يا هيچ تبعيت می

 ( باشند. ST( و يا تارهای کند )FTممکن است از نوع تارهای سريع )
هوازی زياد و ظرفيت هوازی کم هستند در حاليکه  تارهای سريع دارای ظرفيت بی

تارهای کند از طرفيت هوازی بااليی برخوردارند. هنگام تمرينات ورزشی تجهيز نوع 
و  STهای استقامتی از تارهای  ی مهم است، قهرمانان ورزشتارهای عضالن

 برخوردارند.  FTهای سرعت از تارهای  قهرمان
 

 بيومكانيك و حركت
مطالبی که در رابطه با انرژی و حرکات عضالنی بيان شد مسلماً شناخت علم 

سازند. علمی که در دهه اخير مرکز ثقل علم ورزش ـ  بيومکانيک را آسانتر می
ای در رابطه با  تراپی و پزشکی ورزش در آمده و تحقيقات متعدد و پيچيدهفيزيو

مکانيک بدن و سيستم حرکتی بدن و همچنين مدرنيزه کردن اين حرکات انجام 
 گرديه است. 

محقق فرانسوی در رابطه با سينماتوگرافی  J.E. MAREYمحصول تحقيقات 
 BOURGOGNEدر  AUXERREحرکات انسان را در موزه معروف شخص 

گذارد. بيومکانيک کاربرد مبادی مکانيک برانسان و بر روی  به نمايش می فرانسه
کند به معنای ديگر  حيوانات چه در حرکت و چه در استراحت را بررسی می

بيومکانيک ارتباط مکانيک را با مطالعات اناتومی و فيزيولوژی مورد آزمايش قرار 
 کند.  ثار حياتی را مشخص میآ دهد و توسط فيزيک و شيمی متعددترين می

صورت جسم جامد عمل  ن بهامشکل و سختی بيومکانيک در اين است که بدن انس
های عضالنی ـ پوست و... بدن انسان را به  کند. اعصاب ـ عروق خونی ـ سلول نمی

کند و بنابراين امکان استفاده از  يک جسم نرم و دور از جسم جامد متمايز می
زه ليصورتی بدن انسان را مد را مشکل کرده و شخصاً بايد به های مکانيک تئوری

 کرده که بتوان از قوانين فيزيک و مکانيک استفاده نمود.
 ها در مطالعة بيومکانيک  سازد که اندام های پيچيده بيولوژی ما را مجبور می فنومن  

ی های استخوانی را به صورت يک جسم جامد و بازو ساده شوند تا بتوان سگمان
تواند بدون علم آناتومی و بدون شناخت زنجير مفصلی در  اهرم معرفی کرد. اين نمی

 های پيچيده انجام شود  حرکت
 

 ( 1)شکل                    
 

: مثال هرفولوژی  1توضيح شکل 
صورت ژئومتری يک  اندام تحتانی به

 زنجير عضالنی معرفی شده است. 
ه اندام تحتانی به سه قطعه تقسيم شد

ـ پا و انگشتان   3ـ ساق پا  2ـ ران  1
های بدن کامالً  که از ديگر قسمت

توان به شکل  اند که می جدا شده
نشان  Cو يا بوسيله يک زنجير مفصلی  Bيا بوسيله يک جسم جامد  Aآناتوبيک 

 داد در هر شکل مرکز ثقل هر قطعة استخوانی مشخص گرديده است. 
 
ت مطرح است يکی سينماتيک و ديگری سينتيک بحث با اهمي 2در بيومکانيک   
(CINETIQUE / CINEMATIQUE) 
 

 سينماتيك در يك زنجير مفصلي 
کند حرکتی انجام شده است در حقيقت  هرگاه موقعيت بدن در فضا تغيير می

کند يعنی جابجايی ـ سرعت ـ شتاب. از اين طريق  سينماتيک حرکت را معرفی می
توان حرکت ورزشی  گيری کرد می د و مقاومت را اندازهتوان حرکت را آناليز نمو می

توان  يک قهرمان را با حرکت و ژست ورزشکار ديگری مقايسه نمود. حتی می
 ز حرکت برنامه ريزی کرد. ياز آنال شارگانيزاسيون حرکت مفيد را کامالً با دان

  

 ( 2)شکل                  
: آناليز سينماتيک در  2توضيح شکل  

م زدن سرويس يک قهرمان تنيس هنگا
ای که راکت از مبدأ خاصی شروع  لحظه

ک ي کند بازو و پا به به حرکت به جلو می
های اندام  کند، ماهيچه صورت عمل نمی

فوقانی بيشتر از اندام تحتانی بکار گرفته 
می شوند باسن و تنه فوقانی نيز در 

 کنند.  فعاليت دخالت می
اده که در شکل نشان د طوری همان

صورت قطعات  شود اندام فوقانی به می
زنجير مفصلی مشخص شده است. سرعت حداکثر حرکت سر ـ راکت و توپ 

تواند با استفاده از ثبت جابجايی هريک محاسبه شوند. عددها جابجايی و  می
دهند سرعت دورانی راکت در  موقعيت هر سگمان را در زنجير مفصلی نشان می

 باشد.  می 20.3rod/sلحظه ضربه 
توان بهترين سکانس سرويس را مشخص کرد و از  لطف آناليز سينماتيک می به

 های خودش را تصحيح نمايد.  ورزشکار خواست تا ژست
 

 (CINETIQUEسينتيك )
شوند. رابطه بين حرکت و نيرو با استفاده از  درسينتيک نيروها در حرکات بررسی می

ای ـ  ابطه بين نيرو و شتاب لحظهقانون دوم نيوتن ـ ر :شود شيوه مشخص می 3
 مفهوم انرژی کار 

شود که از جابجايی و نيروها بطور همزمان استفاده  می در علم بيومکانيک سعی
شوند. تمام قوانين  شود. محاسبات پيچيده حرکت بدن به اين دو اصل ختم نمی

ياری همين لحاظ بس شوند و به فيزيکی و شميايی و مکانيک در بيومکانيک وارد می
از حرکات اندام فوقانی بخصوص مورد آناليز قرار نگرفته زيرا سيستم حرکت 

 باشد.  خصوصاً از ناحيه کتف بسيار پيچيده می
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 خالصه 
کنيد يک نظر اجمالی و بسيار سطحی از  آنچه را که در مقاله اخير مالحظه می

ی از مکانيک ای و در هر قانون باشد. مسلماً وارد شدن به هر مقوله بيومکانيک می
باشد. ولی  ها مطالعه آکادميک می بدن انسان و از فيزيولوژی حرکت مستلزم سال

است که علوم جديد در ورزش   نچه که بيش از هر زمان ديگر فوريت پيدا کرده اينآ
ن کشور ما نيز يشنايی داشته باشند. مسئولآاند و بايد مربيان با اين علوم  رخنه کرده

وجه خاص داشته باشند. ورزش کشور ما اگر زيربنای علمی و اين علوم ت بايد به
تواند خودش را در سطح دنيا مطرح نمايد. مربيان  اجتماعی نداشته باشد هيچگاه نمی

مادگی جسمانی را با اصول علمی انجام بدهند. آايرانی بايد شکل تمرينات و توسعه 
وردار باشند. گواه بيشتر های ورزش بايد از امکانات تحقيقاتی مناسبی برخ دانشکده

های ورزش در بيشتر کشورهای صنعتی احتياج به  اينکه امروزه با تأسيس دانشکده
های تحقيقاتی  کند اين مراکز با ارائه برنامه های علمی را ايجاب می گاه تکيه

مطالبات بيشماری را در زمينه شناخت بدن انسان ـ فيزيولوژی حرکت طب ورزشی 

دها و در رها در ورزش مسلماً در رکو نمايند که کاربرد آن می و بيومکانيک ارائه
 کند.  ن نقش مهم را ايفا میانهايت در سالمت ورزشکار

 
 منابع :

 
1 – Biomecanique et Physiologie du mouvement s. 
Bouisset Masson Paris 
2 – Biomecanique du mouvement humain  
 Williams, Lissens, Le veau Decair Vigat Canada 
3 – Physiologie du sport 
H. Monod, R. F Landrois  Masson Paris 

  “ترجمه اصغر خالدان ، دانشگاه تهران “ فيزيولوژی ورزش فاکس و ماتيوس ـ  4

5- Muscle, posture et mouvement s. Bouisset, B. Maton  
Hermann, Frana 

 
««««««««««««««««««« 

 

 های خطير آن يشرفته و مسئوليتگری پ مربی
 

 ايرج احرابي      
های  از بدو تولد فراگيری 

گوناگون سبب پيشرفت و 
ها و  باالبردن سطح قابليت

ها  کيفيت زندگانی انسان
ها تا  شوند. اين فراگيری می

هنگام مرگ ادامه دارند و در 
آهنگ شدن با محيط  مسير هم

ها و  يست، باالبردن توانائیز
عملکرد کميت و کيفيت  بهبود

باشند. در اوان  يستن مؤثر میز
زندگی پدر و مادر، خانواده، اقوام 

رود  کنند. هر چه سن باالتر می و نزديکان نقش اساسی معلم و راهنما را ايفا می
ای و متخصص خارج از محيط خانواده  های تخصصی بعهدة اشخاص حرفه فراگيری

باشد که  ای صالح و متخصص می افراد حرفهگردد. مربی يکی از اين  واگذار می
های مختلف  تواند نقش بسيار مؤثری در رشد و نمو سالم، پيشرفت در رشته می

ايست پيچيده، پردانش،  گری حرفه ورزشی و ترکيب کردار انسانی داشته باشد. مربی
بخشد بلکه در ايجاد  های ورزشی را بهبود می با اهميت و حساس که نه تنها فعاليت

عادات و اعتقادات ذهنی و روانی تأثير فراوانی دارد. قشرهای مختلف سنی تخصص 
خود را الزم دارد تا مربی صالح با اطالعات  مکفی در مورد مراحل رشد و  مربوط به

انچه مربی نروش آموزشی مربوط بآن گروه سنی از کارآيی الزم برخوردار باشد. چ
 بکار ببرد حاصل آن ناموفق خواهد بود. های يک قشر سنی را در قشر ديگری  ارزش

بررسی دانش مربيان در مراحل سنی گوناگون از حوصلة خوانندگان اين مقاله خارج  
های ورزشی  گری در سطح ممتاز فعاليت است. توجه مطالب اين نوشته به مربی

بايستی همواره در  گيری داشته باشد. مربيان زبده می گردد تا نتايج چشم معطوف می
های طراحی  ای خود کوشا باشند تا هنگام قبول يک مسئوليت با توانائی شد حرفهر

 های علمی و تجربی و رهبری قاطع کارائی باالئی ارائه دهند.  يافته به ءبرنامه، اتکا
مربيان زبده بايد قادر باشند تا با بينش علمی پنج مرحلة آماده سازی ورزشکار را  

 نند. پنج برنامة آماده سازی يک ورزشکار عبارتند از: ريزی نموده و رهبری ک برنامه
 آماده سازی جسمانی 

 آماده سازی فنی )تکنيکی(
 های گوناگون  ها و استراتژی آماده سازی ذهنی شامل تاکتيک

 آماده سازی روانی 
 آماده سازی مسابقاتی 

عد آماده سازی ورزشکار شنائی دقيق به نقش هريک از پنج بُآد ور تصور می 
 راهنمائی برای سازمان دهی مربيگری ممتاز باشد. 

 
 آماده سازی جسمانی 

اند.  آمادگی جسمانی يک ورزشکار اهداف گوناگونی داشته و مورد استفاده متفاوت 
باشد  مادگی جسمانی دارای دو خصوصيت میآبرای هر منظوری که در نظر باشد 

های  د. اول آنکه اثر فعاليتده الشعاع قرار می ای را تحت های برنامه که فعاليت
های بدست آمده  کند. دوم آنکه کيفيت کنونی جسمانی چند هفته بعد تجلی می

روند. اين  جسمانی ناپويا بوده و چنانچه مورد تمرين قرار نگيرند کم کم از بين می
آهنگ  های آماده سازی جسمانی خود را هم کند تا برنامه دو اصل مربی را موظف می

های آينده بمورد اجرا درآورد تا اثرات آن در هنگام عملکرد  رينی هفتهبا مواد تم
دارنده  ها، تمرينات نگه ورزشی نمايان گردد. همچنين برای ماندگاری کيفيت

خصوصيات جسمانی خصوصاً در اواخر فصل هنگام مراحل حساس مسابقاتی بايد 
 داشت.  دنبال گرديده و ورزشکار را دائماً در فرم عالی جسمانی نگه

ها با يکديگر متفاوتند کليات عمومی حائز اهميت را  اين امر که ورزش با توجه به 
 بايستی در نظر گرفته شوند ارائه ميداريم.  که وجه تشابه داشته و می

ی ورزشکار برای تحمل تمرينات الزم ـ مربيان با در نظر گرفتن اين زـ آماده سا 1 
های  بايستی برنامه شوند می يان میاها قبل نم اصل که اثر تمرينات جسمانی هفته

ينات فصلی بمورد اجرا رآمادگی جسمانی خود را در راه آماده شدن برای آغاز تم
 گذارند. 

 
ای و سرعت عمل بمنظور باال بردن  ـ تمرينات جهت افزايش نيروهای ماهيچه 2

بخصوص مورد نياز در فنون و مانورهای مهارتی رشته ( Power)های  سطح توان
 85ورزش. برای ازدياد قدرت دو اصل مهم است. اول آنکه بار مقاومتی باالی 

بار  6درصد از قدرت بالقوه ماهيچه در نظر گرفته شود تا تعداد تکرارها کمتر از 
ای در نظرگرفته شود. ديگر  بشود و بين تکرارها بيش از دو دقيقه استراحت ماهيچه

درصد افزايش يابند.  30تا  15وانند بين ت های انسان می آنکه قدرت ماهيچه
های باال تنه کمتر و پاها بيشتر. چنانچه ورزشکار بخواهد از اين نسبت بيشتر  قسمت

قدرت پيدا کند بايد حجم ماهيچه را ازدياد نمود. برای ازدياد حجم ماهيچه در حدود 
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بار باال  12 درصد وزنة از قدرت بالقوه ماهيچه انتخاب شده و تعداد تکرارها تا 75
 کند.  دقيقه تجاوز نمی 5/1رفته و مقدار استراحت از 

 ای قرار گيرد.  فرمول زير بايد مالک عمل مربی در ازدياد توان ماهيچه 
 سرعت = توان × نيرو

Power= Speed × Strength 

شنائی کامل داشته باشد تا در توان آبايستی بنحوة عمل اين فرمول  مربی می 
های  تمرينات سرعتی بيش از قدرتی باشد و برای باال بردن توان زنی نسبت ضربه

 ای ازدياد يابد.  باال نسبت تمرينات قدرت ماهيچه
 
های  ـ افزايش محدودة مفاصل حرکتی در رشته بخصوص ورزشی ـ نرمش 3 

کششی برای ازدياد حوضه حرکتی مفاصل مفيد بوده و از جراحات و صدمات 
قه دويدن و يا حرکات ي. برای نتيجه مطلوب چند دقنمايد گيری می ورزشی پيش

ورزشی مداوم که باعث باال بردن سطح حرارت ماهيچه می باشد الزم است تا 
حرکت در  ای که مفاصل را به های ماهيچه ها بيشتر گردد. کشش اثرات کشش

 آورند چند نوعند.  می
 نفره و دو نفره   حرکت يک های کششی بی نرمش 
 ( Ballistic)تی های حرک نرمش 
 ( Dynamic) های انفجاری نرمش 
 ( Conscious) های همراه با مقاومت جهت باالبردن درک درونی توانائی نرمش 

 
رشته ورزشی. در  های انرژی مورد نياز و تخصصی مربوط به ـ بهبود سيستم 4 

قلب و  های دوهای استقامت و شناهای طوالنی اين تمرينات که مربوط به ورزش
 گردند مهمترين نقش آماده سازی را در بردارند.   ه میري
 
ها نقش بسيار مؤثری  اگر چه تمرينات جسمانی در بهبود کيفيت نشان دادن مهارت 

زمان با تمرينات تخصصی انجام  دارند ليکن چنانچه قبالً اشاره شد اين تمرينات هم
 گيرند.  نمی

 
 آماده سازي فني )تكنيكي( 

گردند.  ه از مانورهای مختلف ورزشی که شامل فنون میيک ورزش ساخته شد 
مهارت اجرای فن و بکار بردن چند فن در يک مانور ورزشی هدف اصلی تمرينات 

شوند. برای آموزش  فنی گردد. فنون مهارتی از فنون ساده و پيچيده تشکيل می
ند. پيچيده پيروی ک سريع و ساده به بايستی از دو اصل آهسته به فنون مربی می

تر تقسيم شده و هر قطعه  قطعات ساده های پيچيده به بدين صورت که مهارت
های ساده ديگر  جداگانه تمرين شود تا پس از کسب مهارت ترکيب شود با مهارت

ها در ابتدا بصورت آهسته و  گذارد. اين مهارت نمايش می که مهارت پيچيده را به
لخواه تمرين شوند. کلية فنون سپس با سرعت بيشتر تا رسيدن به سرعت مورد د

ها  العمل بدون فکر درآيند. کليه مهارت صورت عکس قدری تمرين شوند تا به بايد به
بايستی  باشند. برای آموزش صحيح فنون مربيان می العملی می حرکات عکس

شنائی کامل آالحرکات  های مفصلی و علم ن اهرمدکاربر اصول حرکتی مفاصل، به به
بتوانند الگوهای حرکتی را شکل داده، تجزيه و تحليل نموده و  داشته باشند تا

تصحيح کنند. تمرينات فنی در آغاز فصل اهميت بسزائی دارند و کم کم پس از 
يابد. زمانيکه فنون  العملی شدن الگوهای حرکتی مقدار تمرين آنان کاهش می عکس

بدون اشتباه اجرا گردند  العمل کراراً صورت عکس و مانورها کامالً فراگرفته شده و به
موقع از آنان استفاده  ها بعنوان ابزار الزم در اختيار ذهن گذارده می شوند تا به آن

 شود. 
 

 سازي ذهني  آماده
باشند که  هايی می پرتوجهی، کاردانی، هوشياری و دانائی ورزشکاران قابليت 

ها  ورزشبايست در هر رشته ورزشی طبق برنامة صحيحی رشد کنند. اکثر  می
تمرينات ذهنی تخصصی نياز داشته و موفقيت و شکست ورزشکاران بستگی  به
گير، بکسور،  مقدار پيشرفت ذهنی آنان دارد. بعبارت ديگر اين جسم کشتی به

کند. بلکه اين ذهن  بسکتباليست و يا فوتباليست نيست که مسابقه داده و رقابت می
ها و  فنی و جسمی خود و شناخت توانايی های ورزشکار است که با دانايی از توانايی

های تمرينی را طوری  پردازد. مربيان مدبر برنامه رقابت می ههای حريف ب قابليت
کنند که ورزشکار مجبور گردد عوامل ذهنی خود را از قبيل شناخت  طراحی می

گيری  های حريف، شناخت فنون رقيب همراه با تصميم محيط رقابتی، درک نقشه
يجه حاصله تمورد اجرا و پس از مانور و بدل مانور ارزيابی ن  موقع به ع و بهقاطع، سري

بايستی  و نقشه بقيه رقابت و تجديد کليه فعاليت ذهنی در طول زمان رقابت می
های تمرينی را تشکيل دهد. اولين فعاليت ذهنی توجه به اتفاقات  هستة اصلی برنامه

 جهت شناخت موقعيت است. 
های شايسته  های حريف، موقعيت محيطی مسابقه و درک موفقيت شناخت فعاليت 

ترين تمرينات  گردد. توجه و تمرين آن از اوليه و ناشايسته بوسيله توجه انجام می
بايستی از  رود برای برنامه ريزی تمرينات توجهی اول می ذهنی بشمار می
ضافه و کم است و حد آن ا نالع بدست آورد. مقدار توجه معييطخصوصيات توجه ا

واحد زير  محيط وسيعی گردد و چند اتفاق را در آن شود. چنانچه توجه معطوف به ینم
ها  کاری ها را درک کند. چنانچه احتياج بدرک ريزه کاری تواند ريزه نظر بگيرد نمی

باشد مقدار توجه جمع شده و ميدان وسيع کوچ شده و تعداد اتفاقات مورد نظر بيک 
چهار نوع شناخته شده  ها يافته شوند. توجه به کاری تا ريزهشود  يا دو خالصه می

 است. 
 (external)توجه خارجی  
 (Internal)توجه داخلی  

 (Broad)توجه وسيع   
 (Narrow) توجه محدود 
شود که عبارتند از وسيع داخلی، وسيع  توجه همواره بصورت مرکب بکار برده می 

رزشکار بازی واليبال با توجه وسيع خارجی، محدود خارجی و محدود داخلی. و
يک آبشارزن داده شود  کيرد تا پاس به خارجی حرکات تيم مقابل را زير نظر می

کاری حرکات آن خط حمله را ارزيابی نموده  آنوقت بوسيله محدود خارجی فقط ريزه
دهد. يک پاسور با توجه وسيع داخلی کليه امکانات تيمی را  العمل نشان می و عکس

دهد.  يک نقطه حمله سوق می  جد و با توجه داخلی محدود پاس را دقيق بهسن می
( دوربين توجه خود را دور و نزديک دقيق و lensورزشکاران همواره مانند لنز )

کنند.  کشی و عمل می گيری و نقشه عمومی کرده و با توجه داخلی خود تصميم
ها را مورد دقت قرار  کاری توانند محدود ريزه برخی توجه وسيع ندارند و بعضی نمی

بايستی با استفاده از تمرينات توجهی خارج از محيط  دهند. در هر دو حالت مربی می
توانند  تمرين ورزشی توجه را بهبود بخشد تا کيفيت ذهنی باال رود. تمرينات نيز می

 بنحوی طراحی شوند که کميت و کيفيت توجه ورزشکار را بهبود بخشند. 
های  العمل، ارزيابی و ادامه فعاليت گيری برای عکس وقعيت، تصميمتوجه، شناخت م 

جهت است که مربيان شايسته  اطالعات ورزشکار نيز بستگی دارد. بدين ذهنی به
کنند  گاهی آغاز تمرينات خود را در کالس و با تخته، ويدئو و يا کامپيوتر شروع می

چه مربيان در باال بردن و سپس با دانش بهتری وارد صحنة تمرين می شوند. هر 
سطح دانش نحوه بکار بردن مانورهای شامل فنون، زمان شناسی برای بهترين 

العمل نشان دادن و درک دائمی مسير مسابقه و رقابت همت ورزند  وقت عکس
کنند. وقتی ما لغت  ورزشکاران آنان با توجه و دانش بهتری تصميم و رقابت می

معنی نيست که اين کشتی خوب فن   آوريم بدين میزبان  گير را به ترين کشتی فنی
برد. بلکه با شناخت حريف، موقعيت شناسی با  را در يک الگوی حرکتی بکار می

گيری صحيح بموقع و بطور قاطع بهترين نحوه فنون مورد نظر را بکار  تصميم
کند.  او اهدا می گير فنی را به برد. اين فعاليت ذهنی اوست که لقب کشتی می
آسانی و  ماده شده باشد بهآهای درست ذهنی  شکار دانا و با هوش که با فعاليتورز
آوردن با استفاده از يک موقعيت استثنايی  بازد و در زمان کم حسب شانس نمی به

 موفقيت تبديل کند.  تواند شکست را به می
 

 آماده سازي رواني 
ورند. آ می ورزش رو هورزشکاران در سطوح مختلف تمرينی با آرمانهای متفاوت ب 

مربی زبده بايد قادر باشد با تبادل نظر با تمام ورزشکاران آنان را در شکل دادن 
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تجربه تخيل  جايشان ياری دهد. اشتباه مربيان کم اهداف کوتاه مدت و درازمدت به
کند که ورزشکار احساس  هدف برای ورزشکار است. زمانی هدف ارزش پيدا می

باشد. انگيزه نيرويی  شد. ايجاد هدف همراه با ايجاد انگيزه میمالکيت آن را داشته با
ها  جديت و کوشش در سطح عالی واميدارد. انگيزه نامريی است که ورزشکار را به

بخشد.  درونی و يا برونی هستند. انگيزه درونی آنست که روان ورزشکار را ارضاء می
های درونی ورزشکار را  گيزهتوانند ان های برونی مانند تشويق و جايزه می انگيزه

باشد.  مقطع را دارا می  همان به  های مربوط به تقويت کنند. هر مقطع رشد انگيزه
اهداف درازمدت مانند قهرمان کشورشدن يک ورزشکار  هگاهی اوقات توجه ب

کند و نتيجه  دور می  مقطع رقابتی کنونی به  های مربوط به مبتدی را از ارزش
مربيان زبده و کاردان با جلسات خصوصی اهداف ورزشکاران را مطلوب نيز ندارد. 

تک تک مورد بررسی قرار داده و در تغيير و تشديد آنان همت کرده و در انگيزه 
پردازی يکی از  ريزی و انگيزه کنند. تجديد نظر در هدف نان اقدام میآ  دادن به

 رود.  وظائف مهم مربيان بشمار می
ريزی و ايجاد انگيزه بحث  نند در دو مورد هدفااران فراوهای روانی ورزشک فعاليت 

های روانی وجود دارند که مربيان در شکل  شد. ولی چند مورد مهم ديگر واکنش
 نها و کنترل برخی ديگر بايد کوشا باشند. آ  دادن به

ن در آماده سازی روانی ورزشکاران به اموارد مهم مورد نظر هر مربی زبده و کارد 
 بستگی دارد.  مواد زير

 های فردی با اهداف جمعی و تيمی  رمانآهمآهنگ نمودن  
 های مثبت و عاقالنه هنگام شکست و يا موفقيت واکنش 
 ن برای زمان مسابقه آ  پشتکار و جديت در سطح عالی هنگام تمرين و عادت به 
های  رفتار با احساس مسئوليت برای پيشرفت شخصی و تقبل از بلندی و افت 

های ورزشی با  های فرهنگی و محيطی در پيشرفته ن شرکت کنترل بازدارنددورا
هنگام خشم، ترس ( stress management)اراده مستحکم کنترل فشارهای روانی 

آشنايی با محيط رفتار عاقالنه هنگام ستيزهای موجود و اختالفات ناشی از  و نا
 روابط با مربی و ديگران 

 ها و کمبودهای فردی يینفس و درک توانا اعتماد به 
 روح ورزشکار، منش مناسب شايسته و جوانمردی 
رابطه با ديگران با خوشرويی، خوش رفتاری، خيرخواهی و حس همراهی و دوستی  

 بينی ريزه کنترل غرور و جلوگيری از خود
های روانی ورزشکاران نقش اساسی و مهمی را  مربيان ورزيده در پيشبرد ويژگی 

  کنند. ايفا می
دارد تا در  مربی شايسته در خودشناسی و اصالح کمبودهای خويش قدم برمی  

 نقش مدل بودن برای ورزشکار خود موفق باشد. 
های مورد نياز تمرينات را  مادگیآبايستی طراحی  برای پيشرفت ورزشکار مربيان می 

آن و  اً درا گذارند. الکن تمرينات فنی، ذهنی و روانی توامرمورد اج ها قبل به هفته
 گيرند.  معرض آموزش و تمرين قرار می  واحد به

 غرض و درست است. ورزشکار بايد به گری قضاوت بی يکی از وظائف خطير مربی 
های مربيگری نقش  حرف مربی اعتماد کند. عدالت و انصاف درکليه فعاليت 

گاه کند. همة ورزشکاران بيک ديد و بيک چشم ن تواند به پراهميتی دارد. مربی نمی
حق و حقوق آنان مساوات کامل بايد   ولی در ايجاد موفقيت پيشرفت و احترام به

باشند. مربيان  های متفاوت روانی می تضمين شود. ورزشکاران دارای پيش ساختگی
ورزشکار  شنايی داشته و بهترين نحوة شکوفا نمودن هرآبايستی با روش متفاوت  می

گرددند.  ر دو طريق عمومی و خصوصی ارائه میهای روانی د را دريابند. آموزش
يد. آزبان مي  کند در معرض عموم به يک تيم و يا گروهی را ارشاد می سخنانی که

که در هدايت يک فرد مؤثر است بايد فقط با آن فرد در ميان  ئیارهنمودهولی 
 گذارده شود و مسئله خصوصی بماند. 

 
 آماده سازي مسابقاتي 

های آموزشی، آماده سازی و تمرينات ورزشکاران برای  اليتنقطة عطف کليه فع 
منظور رقابت   باشد. ورزش قهرمانی به های رقابتی مسابقات می درخشش در صحنه

گير، بکسور،  شود. رقابت در مقابله با رقيب اعتبار دارد. يک کشتی دنبال می
تأسفانه اهم روند. م مصاف می  باز، فوتباليست و يا شمشيرباز با رقيب به تنيس

د. وش ماده سازی مربيان در زمينه آمادگی با رقيب و رقيبان مصرف میآهای  فعاليت
تواند با رقيبان خود به رقابت بپردازد ليکن تضمينی  اگر با چنين آمادگی ورزشکار می

 اند.  اختهساند و خود را آماده ن ن نکردهيدن رقابت تمرردر برد ندارند زيرا برای ب
سازی برای برد در رقابت و موفقيت در مسابقه در مقابله با حريف  ادهتمرين و آم 

برنامة تمرينی و سناريونويسی مسير مسابقه و پيروی از نقشه معيين را   مشخص به
شناساندن کافی  راکهای لفظی حريف را به ورزش فقط با راهنمايی تاج استحم

های سطح باالی  يیاانها و تو مسابقاتی شامل شناخت کمبود یساز مادهآنيست. 
ای از کمبودهای حريف استفاده کردن و  ريزی مدبرانه حريف بوده که با نقشه

های او را خنثی نمودن و کمبودهای ورزشکار خود را مخفی کردن و از  توانايی
های او در مقابله با کمبودهای حريف استفاده کردن مسير مشخص يک  توانائی

نمايد. توانايی طرح نقشه مدبرانه  ار را معين میمسابقه و سناريوی عملکرد ورزشک
ها،  گردد کليه شناخت مربی برای مسابقه سرلوحه تمرينات قبل از مسابقه می

های مشخص در محيط ورزش تمرين داده شده و  ها و دنبال کردن هدف فعاليت
بينی  بينی شده و يا پيش های مختلف پيش نقش خود در موقعيت  ورزشکار را به

رود  مصاف حريف می آشنا ورزشکاری با تمرينات آماده سازی مسابقاتی بهنشده 
ها از پس  کند. شايد توان گردد دنبال می موقعيت او می  هدف خاصی را که منجر به

بينی نشده برنيايند و ورزشکار باشکت روبرو شود. الکن دنبال کردن  حوادث پيش
 يست که به های ارزشمند فعاليت مقصد از  نقشه موفقيت و آماده شدن برای نيل به

های جسمانی  کند. آمادگی ورزشکار هدف داده و او را در مسير موفقيت همراهی می 
توان برای تمرينات آماده سازی مسابقاتی بهبود بخشيد. واالکن  و فنی را نمی

ها  های مهم ذهنی و روانی که ايفاگر نقش مهمی در موفقيت رقابت آمادگی
 گردند.  برد تقويت گرديده و آمادة نبرد می  رسيدن به باشند در راه می

های  ايست که افراد خود را از ميان قشرهای مختلف اجتماع با حرفه مربيگری حرفه 
حرفة مربيگری با  ورد. اشتياق بهآ می  گوناگون و سطح تحصيالت متفاوت بدست

حتياج مربی آغاز های مورد ا های فردی برای بدست آوردن قابليت آمادگی اشتياق به
های خطير مربی. محدوديت علمی و اخالقی فرد و  شود. دانستن مسئوليت می

کوشش در فراگيری و کسب تجربه در موارد مهم مربيگری با اصول صحيحی بايد 
عد ذهنی، عد روانی، بُعد علمی، بُعدهای فراوانی از قبيل بُپيروی شود. ورزش دارای بُ

باشد که متخصص شدن در تمام ابعاد اگر چه  غيره میعد فلسفی و عد آموزشی، بُبُ
ای بايد با کليات هر مبحثی که  عالی است ولی امريست غيرممکن. يک مربی حرفه

هايی که  کاری گذارد آشنائی داشته و در ريزه روی ورزشکار و آماده سازی او تأثير می
زشکار را در نظران برخوردار گردد. ور محدوديت دارد از استفاده نظريات صاحب

نان او را در حوضة کمبودهای آاميد آنکه   ای ديگر قرار دادن و به اختيار يک حرفه
باشد ليکن راه درستی  پذير می مربی درست کنند و بدست مربی بسپارند امکان

سازی  های آماده بايستی در تمام برنامه نيست. سرمربی و مربی دلسوز و زبده می
يله کمک مربيان ديگر شرکت و نظارت داشته باشد. ورزشکاران مشخصاً و يا بوس

مالک مخفی کردن تمريناتش نبايد  ای خود را به مربی دلسوز کمبودهای حرفه
نظران و متخصصين ياری طلبيدن راه  های فردی از صاحب بگذارد. در کمبود

های  آهنگ کردن آماده سازی ورزشکاران با آخرين تحوالت علمی و فراورده هم
 باشد. رهبری فقط من انجام دادن نيست.  و تجربی می تحقيقاتی

کنند  با ابراز نهايت احترام به افراد شريفی که حرفة حساس مربيگری را انتخاب می 
وده و مورد بنان آآرزو دارم محتوای اين مقاله راهنمايی در باالبردن کيفيت عملکرد 

  استفاده قرار گيرد.

 
 
 
 
 

 تالش را بخوانيد و به دوستان خود هديه دهيد!
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 خواهد شد؟  المپيکی  هم  کوهنوردی
 
  قله  نخستين  دو سالگی  شد. در بيست شناآ  ايران  نخورده  زيبا و دست  طبيعت  به  و رفتن  با کوهنوردی  . درنوجوانی است  ايران  پيشتاز و پيشگام  از کوهنوردان  ای کتيبه  استاد جليل 

 صعود کرد.  ايران  زيبای  های قله  همه  به  پس  ، از آنرا زير پا نهاد  چهارهزارمتری
  نوين دیکوهنور -  بلند ايران  های در کوه  مصنوعی  های با وسيله  ، سنگنوردی تفرشی  محمدعلی  دوستش  ، همراه شاخک شمالی  و ديواره  کوه  علم  شمالی  از جبهه  صعود ايرانی  با نخستين  وی 
 . گذاشت  را پايه -
  ايران  های کوه  درباره  و صدها مقاله  کتاب  . چندين ايرانست  های کوه  زنده  . فرهنگ است  زده  قلم  و کوهنوردی  کوه  درباره  از هر کسی  بيش  که  در آنجاست  ای استاد کتيبه  واقعی  اما ارزش 

 . ايران  های کوه  فرهنگ و نيز«  ی نويندکوهنور  های ، تاروش کوهنوردی  الفبای»، از  نوشته
  شيوا و روان  ، با قلمی و کوهنوردان  وکوهنوردی  طبيعت  به  مملو از عشق  با قلبی  ، اما همچنان از او گذشته  سنی  معروف  قول  کند و به می  زندگی  اخير در آلمان  های در سال  که  با وجود اين 

 نويسد. می  دارد و همچنان  پا همکاریو ارو  ايران  کوهنوردی با نشريات  همچنان
  ، از وی ايران  ملی  تلويزيون - 2  از نگاه  ورزش -  تلويزيونی  برنامه  يک  . بعد برای آشنا شدم -  پيش  سال 35 -«  ورزش دنيای  مجله»بار در   نخستين  برای  ای استاد کتيبه  های ، با نوشته من 

. درآنجا استاد از  باال رفتيم  از ارتفاعات  از يکی  باز اما با آهستگی  . و با روی ما را پذيرفت دعوت  ای شود. استاد کتيبه  تهيه  تهران  اطراف  از ارتفاعات  در يکی  رنامهب  ، و قرار شد اين کردم  دعوت
  ، که شديم  متوجه -و صدابردار   فيلمبرداری  و گروه  من –ما   بود که  بازگشت  . تنها هنگام ها گفت نانسا  به  و عالقه  زندگی  داشتن  و دوست  نوين  کوهنوردی  ، و اصول طبيعت  به  ها، عشق کوه

 ابرو بياورد.  به  ما بگويد و خم  به  که  آن  ، بدون است  آمده  ارتفاع  ما تا آن  همراه  مصنوعی  پای  استاد با يک
  تقريباً يک  شود، و وی می  پرتاب  دره  ها به آن  جيپ  دماوند اتومبيل  ، در راه ورزشی  کيهان  گيالنپور، سردبير پيشين  کاظم ديگر ايران  معروف  دانکوهنور  همراه  کرد، در صعودی  استاد تعريف 

و هر   دارم  هميشگی  تماس  ای با استاد کتيبه  و دلگيری  دوری  های سال  اين  در همه کند. نمی  کم  و کوهنوردان  کوهنوردی  به  وی  از تکاپو و عشق  مسئله  اما اين دهد. می  خود را از دست  پای
  . کنم پيدا می  ای تازه  و گو با او روحيه  بار با گفت

  کند. تاريخ  تهيه  شماره  اين  برای  و کوهنوردی  کوه  درباره  جانبه  همه  ای نوشته  که  پذيرفت  ، با عالقه کردم استاد مطرح  را برای  المپيک  ورزش  برای«  تالش«  نامه  ويژه  موضوع  وقتی 
  سالها،که  در اين  در ايران  کوه  شدن  و سياسی -  است  يافته  راه  از آن  بخشی  که -يابد،   ها راه المپيک  تواند به می  ، آيا کوهنوردی است  ورزش  کوهنوردی آيا  که  ، اين ايران  های ،کوه کوهنوردی

 خوانيد. می
 : اند، نوشته فرستاده  جالب  مطلب  با اين  که  کوتاهی  . در نامه ای کتيبه  از استاد جليل  با سپاس 
  ، البته باشم شده  و برونی  درونی  برهمی  ر همو د  گرفتار هيجان  اندازه  ، تا اين مطلبی  کردن  آماده  برای هرگز  که  ياد ندارم  ، به و نويسندگی  نگاری  کار روزنامه  سال 56  باور کنيد، در مدت»

 «تأثير نيستند.  نيز بی  زندگی  های و دردها و گرفتاری  پيری
 
 

 برتر  ورزش  ،آنهم است  ، ورزش يآيا كوهنورد

 
  اي كتيبه  جليل 

،  نوشته  اين  باالی  های و پرسشد  
از يکسو،   که  است  سبب  بدين

، بر  گوناگون  شورهایدر ک مردمانی
  همانهايی  ورزش  پندار هستندکه  اين

  ها ترتيب مسابقه  برايش که   است
دهند، سروصداها، هيجانها و  می

افتد، وقتها وپولها و  می  راه  ها به تبليغ
  مصرف  در راهش  فراوان  امکانات

و مدالها   پيروزی  جامهای شوند، و می
نند و ک می  عرضه  پيروزمندانش  به

جا   المپيک  های نيز... درکميته
 اند.  گرفته

  بابيم در می ، آشکارا ها و کوهها و چکادها بيندازيم کوهپايه  به  از دگرسو، دگر نگاهی 
تعداد   چه -  زمستان  فصل  برای  با تخفيفی -از کار   فراغت  در روزهای  ويژه  به  که

نفر   چند ميليون  طور کلی  دهند، وبه وند میپي  کشورها خود را با کوهستان  از مردم
  کوهنوردی  به -  از کوه  گيری بهره  بنديهای  در رده -ما   آبی -  خاکی  در سراسر کرة

 پردازند. می
  ، برای است  و برنامه  و انديشه  با هدف  از تحرک  ، عبارت ورزش  که  اگر باور داريم 

 باال  همين  که  دريافت  توان می  و آسان  ساده بسيار  ، پس و نيرومندی  تندرستی
  کودک  يک  و نخستين  طبيعی  از جنبشهای  حتی  که -آمدنها   ها و پايين رفتن

  را سبب  تحرک  هستند که -کرد   شود درک می  خوبی  ، به افتاده  راه  به  ِ تازه خردسال
 شوند. می

  وقتی  که  افتادم  ايران  و ورزش  بدنی  تربيت  گذشته  از رئيسان  ياد يکی  در اينجا به 
بودند، با   رفته  سراغش  به  از کوهنوردی او  نظر و حمايت  جلب  چند کوهنورد برای

  برو باال، هی  ، هی ورزش شد  اينهم»بود:   گفته  آنان  و تمسخر به  و خشونت  نفرت
  باال و پايين  به  همين  هبودک  ز اينا  غافل  بسيار متأسفانه  ، که....« ، هی بيا پايين

  کار انداختنها، و به  به  و قلب  نفس و  و مغز و عضله  و جوشها، عصب  شدنها، جنب
پا   به  راستين  ، و ورزش با فکر و هدف  تحرک  آمدنها هستند که  و شور هيجان  شوق

 دارند. می
  برای  هايم از نوشته  (، يکی پيش  سال 35زمانها )  در همان  که  ياد دارم  را نيز به  اين 

  يک: » ورزش  مسئوالن به  ، خطاب را داشت  عنوان  ، اين در تهران  ورزشی  ای مجله
، اگر امروز  است  تهران  شمال  کوههای در فراخنای  صدهزار نفری  ورزشی  استاديوم

بعد تا   در سالهای  که  بينيم و می  و آشکارا ديديم «...نکنيد، فردا دير خواهد بود!  اقدام
ها و بلنديها و  کوهپايه  به  که  تعداد کسانی  به  اندازه  چه  و هرسال  امروز، هر هفته  به

 هستند و  و ناآگاه  و نادان  شود. آيا اينها مخبط و می  شده  يابند افزوده می  ها راه قله
 و فرازها در حرکتند؟!  در نشيب  بيهوده

 
 ؟ ، كوهنورد كيست يستچ  كوهنوردي

در  ، طبيعی  يی گونه  به -شد   در باال آورده  چنانکه -  کردن  حرکت  به  تمايل 
شيرخوار   بچه  يک  ديگر، وجود دارد. به  حيوانهای  سان  ، به آدميان  خردسال  کودکان

  ایدسته  به  چگونه را  و کوچکش  ظريف  های پنجه  بکنيد که  نگاه  در رختخوابش
  که  ، آنگاه کودک  را بلندکند. همين  اش باالتنه  کوشد که کند و می می  قفل  مادرش

  کوشد که بر پاها استوار بشود، می  سپس تواند بر زانوها و رسد و می رشد می  به  کمی
خود را بيشتر بلند   ، بدن و يا ميز کوچکش  صندلی ، ، تخت تشک  از لبة  گيری با بهره

  باال کشاندن  ، به سال  آنها بکشاند... و در نخستين  بر باالی را  د و پاهايشبکند و خو
 پردازد. می  از پلکان  خويش

و   حرکت هستند،  کردن  و زندگی  ماندن  ، يا زنده بودن  زنده  اينها، پيشدرآمدهای 
توانند  یم  ای مقدمه ها، کشيدن باال  همين  آيند، و که می  حساب  به  نخستين  ورزش
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ديگر   يا ورزشهای و  کوهنوردی  بعد، به  در سالهای  که  باشند بر تمايلهايی
 و  مردم  مورد توجه -  تفاوت  با کمی -  گوناگون  ورزشهای  همة  انجامند. می

از  , پونگ ورزشها( تا پينگ  ترين از طبيعی  )يکی  هستند. از راهپيمايی  صاحبنظران
  با توپ  ورزشهای و  و ژيمناستيک  زنی  از دوها و پرشها تا مشت , یبردار شنا تا وزنه
و   ، يک واستعداد و امکاناتشان  و ذوق  شوق  نسبت  به  مندان عالقه  و... که  و غواصی

 گزينند. شها را بر میزور  يا چند از اين
و   پانهادن  دره  به  آيد. از دشت وجود می  به  طبيعی  نيز از تحرکهای  کوهنوردی 

  ، صاحب گذاشتن ها گام ها و گرده و بر تپه  باالتر رفتن  و کوه  دره  های از حاشيه  سپس
خود فشار وارد بياورد،   به بيشتر  کمی  انگيزند که و استعداد را بر می  و انديشه  ذوق
  و دست پا  های بيندازد و از عضله کار  را بيشتر به  و مغز و ديد و احساس  و ريه  قلب

برسد.   بلندتر از پيرامون  کوه  فالن  دزوة و  سره  به  بگيرد و... سرانجام  بيشتر ياری
  به  نهاده  گام  تازه  شيفتة  ، يک رو مبتدی کوه  ، يک کوه  پنجة  يک  اينجا برای
 بيشتر شاد و پيروزمند خواهد شد،  ... و البته است  و پيروزی  لذت  ، اوج کوهستان

  ، به تالش  از اين  و راحتی  ، تندرست بلند بودن  يکروز در طبيعت  در پايان  يکههنگام
سبکتر و چابکتر و  گردد، و دگر روز خود را باز می  و آشنايانش  و نزد کسان  پايين
  بسيار کوتاه  و توصيف  حالت  يک  بود  کند. اين می  احساس  ويژه  آرامش  با يک  همراه

 کوهنورد پويا.  از آغاز کار يک
  بازی  فوتبال : يابيم ديگر نيز می  را در ورزشهای  مقدماتی  تالشهای  همسان  وضعيت 

دريا، تقليد از   های درکناره  مردم  زدن  آب  ديگر، به  ها و جاهای ها در کوجه بچه
،  خانهدر   ورزشی  ساده  حرکتهای  دادن  ، و يا انجام و مانند آن  يی زورخانه  ورزشهای
و   نوجوانان  درونی  آتش  های شعله  به  و... که  مدرسه  در دوران  رقابتی  ورزشهای

  از ميان  دهند... تا اينکه می  پاسخ  ای تا اندازه ، ورزش  به  ، و شور و رغبتشان جوانان
بزرگتر و   های ها و برتری تالشها و پيروزی  به  که  ، کسانی سنی  گروههای  اين

  راه  دادن  ادامه  اند و توانايی بسته  و دل  تر چشم گسترده  های زدن ها و کف جايزه
بيشتر   و پيروزيهای  تکامل  های دوره  به  مقدماتی  هستند. از دورة را دارا  پيشرفت

 به  ورزش  در آسمان  ستارگانی  که  گروههاست  همين  آورند، و از درون می  روی
 آيند. می  درخشش 

  ، به گردی  وکوهپايه  از دره  . کسيکه جدا نيست  و روش  راه  نيز از اين  هنوردیکو 
با   متفاوت  مقداری  ورزش  اين  و طعم  ها پرداخت قله  به  کوهها و رسيدن  نوردش

  اين -  او و کوهستان  کند و ميان نمی  پشت  ديگر را چشيد، معموالً بدان  ورزشهای
از   شود، اگر چه ايجاد می  هميشگی  پيمانی و  انسی -واال   مظهر شکوهمند طبيعت

 !  نيست  در آنجا خبری  بانک  های چک زدنها و  و کف  و نشان  مدال
  دعوت  ندای را،  گذاشته  سن  پا به  کوهنوردان  حتی  که  است  چنان  کوهستان  جاذبة 

  کوه  به  هنوز و همچنان  د کهتوان دي را می  بسياری  سالگان دهد. هفتاد و هشتاد می
، Luis Trenkerترنکر   لوئيس گذارند. پا می  آسان  نه  های بر قله  روند و حتی می

 ، روز تولد هشتاد آلمانی -  ايتاليايی و هنرمند بسيار مشهور  کوهنورد و هنرپيشه
 Norman Wooan  ووان  . نورمن گرفت جشن  را بر فراز ماترهورن  سالگيش

صعود کرد   و سراپا در يخ  نام  ، بی هزارمتری سه  ای قله  ، به ، در نودسالگی ايیامريک
پا   به  جنوب  قطب  در يخهای  بار آنرا که  نخستين  ، برای از آن  پيش  سال 66  که

 . يافت  شهرت  وی  نام  به  کوه  ، اين تاريخ  بود! از آن  ، در نورديده است  ايستاده
،  پيروزمندی ، تندرستی  ديگر، هدفهای  ورزشهای  نيز همچون  در کوهنوردی 

وجود   زندگی  برای  ورزش  معنوی  و معنای  از مفهوم  گيری سودمند و بهره  سرگرمی
  زيروبمهای  . در کوهنوردی پرمحتوا است  مورد آخر، بسيار هم  در اين  دارد، و حتی

  ، کوهنوردی شود، و در حقيقت می  گرفته آنها ياد  از ميان  گذر کردن  و راه  زندگی
 . است  خود زندگی

  دارد. چه جا  گسترده  يی گونه  به  و رفاقت  و دوستی  صفا و صميميت  در کوهنوردی 
  هر چه  )که  در کوهستان  تالش  برنامة  يک  شود که و می  است  شده  بسيار ديده

  عمری  سازد که می  يکديگر نزديک  هدو و يا چند نفر را ب  دشوارتر، بهتر( چنان
  به  خود گذشتگی  از حق و  ، با فداکاری رساند. کوهنوردی ثمر می  را به  پيوستگی

روند،  باال می  کوهی  و يا ديوارة  بدنه از  دو دسته  . آنجا که است  همراه  خاطر ديگری
،  ديده  آسيب  به  ، ياری قيهب  بيايد، برای  پيش  يی حادثه  از کوهنوردان  يکی  اگر برای

، در  است  خود از طبيعت  انسان  . از آنجا که است  رسيدن فراز  مهمتر از باالتر و به

 گردد و مهد خود باز می  از مادر، بار ديگر به  مانده فرزند جدا  اين  که است  کوهنوردی
 نيز زيباييها وو بلنديها و   دگرگونيها، سرد و گرمها، پستی  تواند در ژرفای می

  مهم  ايست وسيله خود  يابد، که  نيز دست  شناسی  خويشتن  ، به کوهستان  سختيهای
 . اجتماعی  تکاپوها و پيشرفتها و ديگر شناسائيها در زندگی  برای

  به  مساعی  و تشريک  همکاری -  گروهی  مانند ساير ورزشهای -  در کوهنوردی 
  در اين  سستی از آنها و يا  سرپيچی  که  ای گونه  بهوجود دارد.   تمام  گستردگی

 شوند. می  و ميرهايی  مرگ  سبب  ها، حتی وظيفه
  دارد. در اين  برخورد عملی  شناسی ، با زيبايی و زنده  ، اصيل کوهنورد در کوهستان  

  سياریب  به  توان می  که  است  و پر از رمز و سنجش  بخش  و آرامش  دلکش  کار و راه
  و درکشان  لمس  و امکان  از ديدن  کم  ، و يا دست يافت  آگاهی  طبيعت  از رازهای

با   ، در کوهساران است  دوست  طبيعت معموالً  برد و سرشار شد. کوهنورد که  لذت
سار و آبشار  ، با چشمه بزرگ  تا حيوانهای  کوچک  گلها و گياهها، با سنگها و حشرگان

در آنها،   مطالعه  برخورد و سروکار دارد، که  ديگر طبيعت دهها مظاهر و  و يخ  و برف
 بياورند.  فراهم  توانند برايش می  و دانايی  آگاهی از  يی گنجينه  چه

  که  است  نوشته  از کتابهايش  و هنر، در يکی  بزرگمرد کوه« ترنکر  لوئيس» 
از   حالتی ، اما نيست  و دين  هبخود مذ  . اگر چه است  جور عبادت  يک  کوهنوردی»

  کوهستان به  و روان  دل  که  کوهنوردانی  راستی  به« دارد.  را در درون  آنگونه
  مورد توجه  آدمی  و احساس  دل  و ارزش  مقام  که  در جاهايی  ويژه  به -اند  سپرده

  ، بی . در تنهائيشانکند می انگيز ايجاد  احترام  حالتی  برايشان  رفتن  کوه  به -هستند 
و نيز   و وجود انسان  زندگی  ژرفای و شنودها دارند. در آنجا به  گفت  با کوه  زبان

 کنند. می  دريافت  مطلب  و درک  حل  نيرو، راه  روند، و از کوه فرو می  معنوی  دنيای
  ميان  است  تتفاو  دارد. البته  مالحظه  و قابل  ژرف  ، اثری آدمی  در روان  کوهنوردی 

و   نيت  با خلوص  همراه صعود  ، با يک از توجه  و تهی  از احساس  خالی  رفتن  کوه  به
  روحی  ها و کشمکشهای برعقده  توان می  و با کوهنوردی  . در کوهستان دلسپردگی

 نيز پيروز شد. 
ديگر،   زشهایور در  که  يافت  توان می  عطفها و پيوستگيهايی  ، نقطه در کوهنوردی 

  ، دوستی کوهنوردی  که  حال  شوند: در عين می  ديده  کلی  يا نيستند، و يا با تخفيف
  شدن  گريبان  به  و دست  جويی ، اماحادثه و نوازشگر است  زيبا و آرام  با طبيعت  ژرف

  کي  به  ، تبديل بهشتی  که  دارد. در اينجاست وجود  نيز در آن  ديگر طبيعت  با چهرة
،  ديگر کوه  روی  بر اين  و دانايی  کوهنورد، با آگاهی  گردد، و که می  راستين  دوزخ

 گرود. می  بدان ستايد و را می  کوهستان
  و قلب  و ريه  و مفصل  و استخوان  و عصب  ظاهر، عضله  به  اگر چه  در کوهنوردی 

،  ، انديشه ، عاطفه بردباری ، اری، پايد شوند، اما شجاعت افتند و نيرومند می کار می  به
نيز از   برتر آدمی  صفتهای ديگر از  و بسياری  نگری  ، ژرف ، احساس جرأت

 هستند.  ورزش  اين  دستاوردهای
.کوهنورد بلندنظر  است  و در خود فرو شدن  ، عرفان و شهود است  کشف  کوهنوردی 

  دنيايی  و گسترده  برفراز است  د، اگر چهبلن  های . در قله است  و بلندنگر و باال انديش
  طبيعت  به  ، متواضعانه حالت  همان بيند، اما در همانجا و خود می  را در زير پاهای
کند و غرور و تکبر  می  ، تعظيم و آموزنده و سودمند  و مستحکم  نيرومند و خشن

  با تالشهای  شکند. کوهنورد در حاليکه را می  بينی  و خودبزرگ  خواهی خويشتن
  شود، موجودی پيروز می  بلند و سخت  صعودهای  ، بردشواری فداکارانه  و گاهی  جانانه
 ، راستين  و نزد کوهنوردان  . در کوه و باصفا و صميمی  دل ، ساده فروتن ، خاکی  است

 . است  راستين  ، انسانی دارد. کوهنورد راستين  تبلور خاصی  انسانيت
بر   نهادنش  گام  هنگام  کوهنورد، و به  يک  العادة و يا فوق  معمولی  پيروزی  هنگام  به 

  که  خود اوست  بکشد. اين بزند و هورا  کف  برايش  که  نيست  فراز چکاوها، هيچکس
  که  است  خود وی  ، و هم کرده  تحمل را  فراوان  دشواريها، خطرها و سرد و گرمهای

  و يا نگاهی  توقف  و امکان  فرصت  گاهی  حتی که -  بشريت بلند دور از  نقطة  در آن
  آرامش  تند دلش  تپشهای  بايد به -ندارد   را هم  افکندن دستها  و پايين  پيرامون  به

 بکند.   مضمضه  تنهايی  خاطر، را به  افتخار، يا رضايت  بدهد و طعم
  در پيش را  ، بازگشت تازه  ، زيرا که نيست کار او  ، پايان هدف  به  رسيدن  که  ... و البته 

 تواند باشد! تر از صعود نمی آسان  اغلب  دارد که
   اگرکوهنوردی  که  ديگر در اينست  با ورزشهای  ديگر کوهنوردی  بزرگ  تفاوت  يک 
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  ، به و آفتابی  آرام  و بلند را در هوايی  سخت  از کوهی  باال رفتن  بتواند دشواريهای
  و همين  کوه  اگر در همين بازگردد، اما  برسد و سالمت  اوج  بکند، به  تحمل  یخوب
  موجود در هوای  دشواريهای  که  روبرو بشود، اينجاست  بد و خراب  ، با هوای راه

  رسيدن  قله  به  تندرست  برای  ديگر اميدی  انکهنشود. آنچ ، دهها برابر بيشتر می خوب
سرما و   اگر بتواند خود را از چنگال  که  است  اينصورت ندارد. در وجود  و نيز بازگشتن

و   غلتانی  و سنگ  بهمن  ، چون کوهستان  رحم  ديگر بی  عوارض و  و توفان  برف
  برسد، در اين  پايين  به  نديده  و پرتگاهها، برهاند و آسيب  يخی  شکافهای و  صاعقه
، از  باختن  اين  که  شود. آنگاهست می  داده« پيروز  هبازند«  او عنوان  به  که  است  حالت

 دارد.  بيشتر ارزش  صدها پيروز شدن
، در  مترگيتی 8000  باالی  قلة 14پيروزمند مشهور هر   رينهولد مسنر، نخستين 

دماوند   به  ايران کرد، در می  قاره  هفت  کوههای  بلندترين  صعود به  برای  که  سفری
  نبود جز اينکه  ای چاره  آنچنانکه آمد،  پيشبازش  بد به  ، هوای راه  ما در نيمةشد. ا  کوه

 بگريزد!  کوه  از صعود بکشد و از خشم  دست
نيز سرو   ديگری  يهاینبا دانشها و دانست  باال، کوهنوردی  شدة  جز موارد آورده  به 

و   و نويسندگی  ادبيات ، ت، رياضيا و فيزيک  ، شيمی : هواشناسی کار دارد، از جمله
و   و گياه  و زمين  ، حيوان بهداشت ، ، باستانشناسی و نقاشی  عکاسی  هنرهای

و   و فرهنگستان  زيست  ، محيط شناسی جامعه و  ، مردم کشی  ، نقشه شناسی آب
 و...  شناسی ستاره

  معطوف نيز  کتهن  اين  ارجمند را به  خوانندگان  توجه  در اينجا شايد بد نباشد که 
با    سالگی  از چهارده  خود، فروتنانه  دهد که می  را کسی  نظرات  اين  که  بدارم

«  سوئدی«  به  درآنزمان  که  سبکی  )ورزشهای  است  بوده  قرين  گوناگون  ورزشهای
،  زنی  ، مشت برداری ، وزنه باستانی  ورزش  دو، سپس  ورزش  مشهور بود، نخستين

  در دورة  ، و که ، کوهنوردی اندام  ، پرورش سواری دوچرخه ، ، شناوری یژيمناستک
نبود و   نيز غافل  و دو و ميدانی  و واليبال  و بسکتبال  فوتبال  به  پرداختن از  تحصيل

 69 ها در آن  جمع  که -در هر روز   ورزش  ساعتی  دادن  با انجام  همچنان  هم هنوز
  کسانی  ( ازجمله-رسد می  هزار ساعت 25از   بيش  ، به زندگيش  سال 83از   سال
 اند. عمر برگزيده  يک  را برای  ورزش  که  است

 

  و المپيك  ، مدال مسابقه
، جزو  رقابت و  مسابقه  نداشتن  دليل  را به  کوهنوردی  و هستند کسانيکه  اگر بوده 

  ورزش  خودمان  ايران مثالً در  که  پنداشت  بايد از اينگونه  آورند، پس ورزشها نمی
  و هنوز هم  داشته  دراز گذشته  در سالهای  گرونده  آنهمه  که  يی و زورخانه  باستانی

و يا   ژيمناستيک  جا با عنوانهای  همه در  شده  شناخته  ورزشی  دارد، و يا حرکتهای
در ميدانها و «  ورزش«  با نام  که  تحرکهايی  اينهمه ، و يا )اصوالً بامدادی  ورزشهای

  پزشکان  مطبهای  ، در کنار بيمارستانها و پيوست پزشکی  استراحت  يا جايگاههای
و دور   تندرستی  برای  که  چند ميليونی  گروه  اين -نيستند؟   اما ورزش شوند، می  ديده
 يگرد  و يا تمرينهای  روزانه  دويدنهای  به  گوناگون  و بيماريهای  از چاقی  شدن

کنند؟ و يا  نمی  هستند، اما ورزش  مدال  خواهان  دارند و نه  رقابتی  نه  پردازند که می
  روند و روزی ها می کوهپايه  به  تعطيل  در روزهای  که  نفری صدها هزار  بهتر، همين

گذرانند، آيا  می  رفتن  باال و پايين  ها به کوهها و دره  دامان  و آنسوی  را در اينسوی
 ناميد؟  را نبايد ورزش  الشهايشانت
دهند، بايد  می پرسشها  اين  به  و ورزشها و پزشکی  بدنی  تربيت  دنيای  که  با پاسخی 

  ، با آفتابی و سالم  پاک  در هوای  ورزشی  ، آنهم است  ورزش  کوهنوردی  که  پذيرفت
از   هر يک  شکاراناز ورز  بيش بسيار  گروندگانش  ، که طبيعت  در قلب  بخش جان

 .  ساير ورزشهاست
را   ورزش  بشود، اين  جهانی  وارد کوهنوردی  و مدال  رقابت  انديشة  از اينکه  پيش 

  پيش  سال  شصت بودند. اما در حدود  کرده  دانستند و اعالم می  مسابقه  اصوالً بدون
و   مسابقه  کوهنوردانش  ایبر و  شتاگذ  ، پا بيرون و روش  اصل  از اين  روسيه  بود که

دهد... و  داد و می می  مدالهايی نيز  برندگانش  به  برقرار کرد که  رسمی  رقابتهای
هنوز   گر روسها بود. در آنزمان دور نظاره ساير کشورها، ناخوشايند، از  کوهنوردی

 . وجود نداشت  کوهنوردی  المللی بين  اتحادية
 و   ديديم ، آشکار« کوهنوردی  بودن  مسابقه  بدون»هر ظا  و در پشت  اما در حقيقت 

بر   )اگر چه  و هست  است  بوده«  رقابت«  هم  پردامنه  ورزش  در اين  که  بينيم می
  را هم  بسياری  باختهای  ، جان دار، در کوهنوردی  مسابقه  رسمی  ورزشهای  حذف

کشورها و   ميان  حتی  ، بلکه کوهنوردان  تنها ميان  ، نه رقابت  (... و اين ايم شاهد بوده
  حاصل  نباشد، پيشرفت  : اگر رقابت )بنابر اصل  است  شده  ديده  هم  کشورداران

  پيروزی  بگيرد. آلمانيها برای  تعلق  آن  به«  اورست«  خواست می  شود(: انگليس نمی
را « ايگر» کوه  مالیش  ديوارة  شدن  جانها فدا کردند. هيتلر تسليم«  نانگاپارپات»بر
،  پيش  سال 510از آنها، در  پيش  بود. حتی  خواهان  کشورش  کوهنوردان  وسيلةب

  اگويی  مونت«  دشوار کوه و  سنگی  های ، صعود از ديواره فرانسه  پادشاه  پنجم  فيليپ
Mont Aiguille» داد.  را فرمان 

  پيروزمندان  به  هم  ، مدالها و عناوينی در کوهنوردی  که  يافتيم  نيز آگاهی  و آنگاه 
در   ازکوهنوردان  کسی  اينکه  ، بدون المپيک  المللی بين  کميته  اعطا شد. حتی

  چند نفر اختصاص  به بازيها را  آن  باشد، مدالهای  جسته  شرکت  المپيک  رقابتهای
  هزار متری  شته  باالی  قلة14پيروزمند هر   رينهولد مسنر، نخستين  داد. البته

 زد. سر باز  المپيک  مدال  هيمااليا، از پذيرفتن
  روشن گذارند. می  پيش  به  در دنيا گام  جالبی  تحولهای  آن  گذرد و طی می  زندگی 

  باال رفتن  قابل  ها، از راههای قله  به  رسيدن  برای  نخستين  تالشهای  که  است
  برای  که  گذشت  از مغز کوهروان  انديشه  اين  رفته  . اما رفته است  گرفته می  صورت
  چه  کوهستان  يخچالهای از  گذر کردن  ، و يا برای يی و ديواره  دشوار سنگی  راههای

 بايد کرد؟
،  با آن  گرفتند، و همزمان  ياری  کفشها را به  و کنارة  و نوک  دست  های ابتدا پنجه  

  شد. آنگاه  متداول  بلند هم  دسته  کلنگهای  ، و سپس بدار و طنا  سخمه  چوبدستهای
  ابزارها و ساختن  همين سالها،  و مدبر رسيد، و در گذران  ميخ  پيدايش  به  نوبت

بسيار   ها و يخچالهای ، ديواره ترتيب  گذاشتند و بدين  تکامل  ديگر نيز رو به  وسايل
 سرفرود آوردند.  ردان، در برابرکوهنو دشوار و بلند در سراسر گيتی

داشتند و   رسوخ جا  ، در همه هايشان با ساخته  گذشتند و کوهنوردان  هم  سالها در پی 
 آويز کردند. و حلقه  کردند، و ميخ  سوراخ  ، کوهها را سوراخ خواست  تا دلشان

  اين  که  برخاست  تالشها، از يکسو در اينجا و آنجا، نداهايی  با اينگونه  همراه  
  و نادرست  ، زشت را غيرطبيعی  کوهنوردان  و فعاليت  زيست  محيط  ها، هم وسيله

  کنند. ايندسته می را نابود  و اصيل  خالص  کوهنوردی  ارزش  و هم  سازند، می
  طبيعت  به  رساننده  آسيب و  شده  ساخته  کمکی  های وسيله  گويند بايد بدون می

وجود آمد و   آزاد به  ! صعودهای سنجش و  آيين  . برای  رفت، کوهها را باال کوهستان
کفشها   و نوک  دست  های از پنجه  گيری تنها با بهره در کوهها،  چندی  های ديواره

 شوند. می صعود شدند و
.  گشت پديدار  در کوهنوردی  ديگری  اخير، دگرگونی  چند سال  از دگرسو، در اين 

  در کوهستانی ها با سنگها و گيره  افکنی  و پنجه  سنگنوردی  به  جوانان  شور و شوق
  فرزندی«  کوهنوردی» با خود دارد، از  و سنجش  و نرمش  يکجور هنر و ظرافت  که

 «. ورزشی  سنگنوردی«  بوجود آورد با نام
  بلکه ندارند،  کاری  کوه  های قله  به  ، معموالً سنگنوردان کار نوخاسته  در اين  

  آن  و سينه  درشکم  هم  و گاهی  کوه  بلند را در پايين  و نيمه  کوتاه  سنگی  های ديواره
  ها و شکافهای از گيره  گيری خود را با بهره نيروی و هنر و  گيرند و ذوق در نظر می

 کشانند. می  و پيروز شدن  آزمايش  ، به ديواره
 : شدکه  سبب«  ورزشی  ديهایسنگنور«  اينگونه  به  گروندگان  گستردگی 

 
 مندان عالقه  شهرها آورد و در دسترس  درون  کوهها را به  نيست  ممکن  چون  

پرداختند )در  در شهرها  مصنوعی  های ديواره  ساختن  به  ، بنابراين گذاشت
 از آنها(.  در بيرون  ، و حتی ورزشی  ، تاالرهای کوهنوردی  باشگاههای

 شد، و بر   داده  نيز ترتيب  هايی )دختر و پسر(، مسابقه  جواناناز   ايندسته  برای
  صورت  کوه  های در ديواره  که  نخستين  های ، رقابتها و مسابقه منوال  اين
 شدند.  شهرها کشيده  گرفتند، به می

 

.  ببينيم ها مسابقه  ها و از اينگونه ديواره  از اين  توانيم در بيشتر شهرها می  امروزه 
  دارای  کشورهای  همه  دو کشور، به  و دو شهر، و يا يکی  از يک  که  رقابتهايی
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  های و مسابقه سازمانها  و به  گذشت  هم  دو قاره  و از يکی  يافت  کوهنورد، گستردگی
 انجاميد.  قهرمانی  رسمی  مدالهای  و توزيع  جهانی

  ها دربازيهای مسابقه  اينگونه  انيدنگنج  و گو و طرح  گفت  که  چند ساليست  اکنون 
هستند. پندار بر  طرفدار آن  سخت  کشورهايی  ويژه  و به  است  باال گرفته  المپيک
 -  يخنوردان  و شايد هم - سنگنوردان  رسمی  کردن  شاهد شرکت  زودی  به  اينستکه

 بود.  خواهيم ( و زمستانی  )تابستانی  آينده  در المپيکهای
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1329راست: نصرت کوهکن, عصمت قاضی, فرخ کوهکن بر فراز علم کوه سال  از

 
  كوهنوردي  و گسترش  پيدايش  چگونگي

  وپيروزيهای  وردینآغاز کوه  چگونگی  به  بيندازيم  کوتاه  نگاهی  که  رويم می  کاين  
 . زيبا، بلند و خشن  طبيعت  بر دشواريهای  انسان

، بشر  پيش  سال  ميليون 8/1  اند که داده  نشان  آمده  عمل  به  یپژوهشها و بررسيها 
،  مانند فيل  حيوانهايی  و يا نيز از استخوان  ، يا شاخسار درختان از سنگ  نخستين
  به  بسازد. درتغيير مکانها و روآوردن  سرپناه  خودش  ، برای و گاو وحشی  کرگدن
 .  يافت  ها و کوهها راه کوهپايه  به  که ( بود يشپ  و بلنديها )تا ششصد هزار سال  پستی

  برايش توانستند می  ها و غارها بود که حفره  ها، يافتن راهيابی  اين  آورد بزرگ  ره 
 در زمستان باشند.  ، و نيز گرم و محفوظ  مستحکم  مکانی

و   گوناگون  ایه و با فراگيری  مغز آدميان  يافتن  قرنها گذشتند تا با بيشتر پرورش 
و   حيوانی  نقشهای از  ، توانستند آثار جالبی زندگيشان  بهتر از محيط  گيريهای بهره

 30  امروز، به  تا به  شده  يافته  قدمت  يادگار بگذارند که  شکار و... بر ديوار غارها به
 رسد.  می  پيش  هزار سال

با   اغلب  بشر آنروزگاران  ، چون هستاندر کو  های جستن  گيريها و سرپناه پناه  در اين 
  و فروريختن  مانند توفانها، رعدوبرق  آوری و بيم  دهنده  و تکان  خطرناک  عوامل

  و خم  پيچ  ، بدينجهت دانست نمی آنها را  و سبب  ها و... برخورد داشت سنگها و بهمن
  ا بعد آنجاها را مکانبودند و تا قرنه  ترسناک ش براي  ناشناخته  کوهسار و بلنديهای

  کوهستان  به  نسبت  ، کنجکاويش . اما بارشد بيشتر مغزی دانست می  خبيث  ارواح
  رسيد که  انديشه  اين  گر شدند، به جلوه  عقايد مذهبی  که  بيشتر شد... و آنگاه

 و  هستند و مورد احترام  خدايان  ، جايگاه دسترسی  دشوار و غيرقابل بلند و  کوههای
 . تکريم

شدند   يی وسيله ، خدايان  خود به  کردن  و نزديک  طبيعت  رازهای  بيشتر به  بردن  پی 
ها بگذرد و خود  از گردنه بيشتر با بلنديها بياميزد،  رفته  ، رفته شده  متمدن  انسان  که

بلندتر،   های در قله  و بعدها حتی بسازد،  زياد بلند و دشوار نزديک  نه  های قله  را به
 بدارد.  عرضه  خدايش  نيز برای  پيشکشهايی

پيغمبر يهود را  ، در اديان  يگانه  وجود خدای  با تفريح  که  رسيم می  زمانی  به  سپس  
  نيز در کوه  کرد، پيامبرعيسويان  را دريافت  الهی  ندای« سينا«  در کوه  که  دانستيم

در   مسلمانان  آمد، و پيشوای  نايل  فرمان ده  فتدريا  و به  پرداخت  عبادت  به« تور»
  نيز آمده  شد. در روايات  منصوب  رهبری  کرد و به  با خداوند خلوت« حرّا«  غار و کوه

   و کنکاش  عبادت  به«  سبالن«  اهورامزدا، ماهها در کوه  ، پرستندة زرتشت  که  است

 هيمااليا.  در دامان« بودا»بود، و نيز   با خداوند مشغول
از   گيری بهره  که  يابيم ، در می نظر بيندازيم  که  کهن  دوران  کشورهای  تاريخ  به  

کار را   دراين  . پيشگامی است  اجرا درآمده  در پيکارها نيز به  پيروزی  برای  کوهستان
  دایاز بلن  جنگاورانش از ميالد، با  پيش  سال 549در   دانند که می  بزرگ  با کورش
 درآورد.  تصرف  آنجا را به  يونانی  و شهرهای  صغير گذشت  و آسيای  ايران  کوههای

کوهها  با گذر از همين -  بزرگ  پسر کورش - ه( خشيارشا . م پ 484بعد )  سال 65 
 شد.  چيره  ، بر آتن در يونان  و نيز کوههايی

  ، و سپس تاخت  ايران  کوهها به  ميناز ه  گيری با بهره  اسکندر مقدونی 334  در سال 
 .  رفت  پيش  هيمااليا هم هند، تا  به  حمله  و برای  گذشت  از هندوکش 327در 

را   آلپ و  پيرنه  ، کوههای روم  به  يورش  برای 218  ، سردار کارتاژ در سال هانيبال 
  قله  به  رسيدن ها، لشگرکشی  در اين  که  . البته وارد گشت« پُو«  جلگه  پا نهاد و به زير

 کوهها مورد نظر نبود. 
صعود شد  ، در آنزمانها و بررسی  و سياحت  قصد کوهنوردی  به  که  کوهی  نخستين 

در « 3263 -اتنا «  آتشفشانی  ، کوه است  شده  در تاريخها ثبت  که  (، آنگونه تا قله  )نه
)ريال( در «  ريلوداغ«  . نيز کوه .م پ 181.(. در  . م پ 440بود )  سيسيل  جزيره

باال   مقدونيه  پادشاه  پنجم  دارد، فيليپ  متر بلندی 2800  به  نزديک  را که  بلغارستان
وزوو »ديگر ايتاليا   آتشفشانی  کوه  که  رسيم می بعد از ميالد 550  به  ... و سپس رفت

 رفتند. باال  را تا قله« متر 227 -
  و امروزه شمارند می  را مقدس  خودشان« متر 3776 -  فوجی«  زيبای  هها، کو ژاپنی 

 663  در سال  کوه اين  ايستند. قلة می  نفر بر فرازش  ميليون  حدود يک  در هر سال
 شد.  بار درنورديده  نخستين  برای  ميالدی

  ايران از  که«  خزرحی  ابوديف«  عرب  ، جهانگرد و جغرافياشناس ميالدی 925در  
باال   اش سينه افتاد و تا  متری 5671و بلند   دماوند تاريخی  به  ، نظرش گذشت می

 . رفت
بشرقرار   ( زير پاهای پيامبر يهوديان  سينا )عبادتگاه  کوه  ، قلة دوازدهم  در سدة 

سوجليو - آل-پراتو«  متری 1347  قلة  به 1311در   ، شاعر ايتاليايی . دانته گرفت
Prato-Al-Soglio »در زمستان  ، آنهم باال رفت . 

شاعر ديگر  و  نويسنده« فرانچسکو پترارکا» 1336  آوريل  ماه 26در   که  ... تا آنگاه 
  ، شرح بازگشت نهاد. پترارکا در پا« Ventouxوانتو «  متری 1920  کوه  ايتاليا، بر قله

  عنوان  به  امروز از آن  سپرد،که  وهنوردیک  تاريخ  آورد و به  قلم  را به  کوهنوردی  اين
 52آيد.  نظر نمی  به  يی جز تپه  اکنون  شود. اگر چه می  برده  نام«  تولد کوهنوردی»

-  بود صعود شد: روچيا ملونه  هم  يخچال  دارای  که  کوهی  بعد نيز نخستين  سال
 متر. 3537

  سال 156 ، تا نگرفت  صورت  مهمی  گذشتند و صعودهای  هم  سالها در پی  باز هم 
،  فرانسه  پادشاه  هشتم  کارل  فرمان  به 1492  در سال  ، که از تولد کوهنوردی  پس
صعود «  در دوفينه-متر  Mt.Aiguille- 2097«   شکل  يی استوانه  کوه  بايست می

  بر آنها آسان  نيز پيروزی  امروزه  دارد که  و عمودی  سنگی  های ديواره  کوه  شود. اين
نفر   و هشت« Antoin de Villeّ  دوويی  آنتوان»دستور،   آن  . در اجرای نيست

صعود از   و... بر دشواريهای  نردبان و  از طناب  گيری توانستند با بهره  همراهش
ماجرا   اين  شرح  نوشتن  گذراندند و به روز را در قله  سنگها پيروز بشوند. آنان

 پرداختند.
 -  کشور يونان جنوب -اورا   مته»در   دشواری  سنگی  های سالها نيز ديواره  در همان 

 برپا دارند.  بر فراز آنها عبادتگاههايی  شد که  باال رفته
کشور و  آن  برای  تاريخی  يی متر پيشينه 2911  با بلندی  که  هم  در يونان  المپ  کوه 

 صعود شد.   چهارم محمد  سلطان  توسط  ميالدی 1669  دارد، در سال  باستانشناسی
  متر )که 5165  ، با ارتفاع رسيم می«  آرارات»و بلندتر   ديگر تاريخی  کوه  به  سپس  

دماوند،  از  پس  ( که است  شده  متوقف  آن  بر بدنه  نوح  ، کشتی برخی  گمان  به
  صعودی  ميالدی1700  در سال  کوه  ناروپا و هيمااليا را دارد. اي  ميان  قلة  بلندترين

  بعد، دو نفر کار را تمام  سال 129  نشد، تا اينکه  تسليم  اش خود ديد، اما قله  به
 کردند. 

  هنوز تاريخ ، اما گرفت  صورت  که  ديگری  پراکندة  تالشها و صعودهای  با وجود اين 
 . يابيم می  را آغاز نشده  کوهنوردی
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  وهنورديك  آغاز تاريخ
  کوه  دست  چيز پايين  و بی  و ساده  کوچک  و روستاهای  ، دره پيش  سال 914تا  

  خود فرو رفته  نزديک دور و  با آباديهای  ارتباط  و بی  ، در سکوت فرانسه  بالن  مون
 بود. شده  برگزيده  دره  برای«  شامونی«  نام  بود، و تازه

در آنجا  ناآشنا را  های چهره  نخستين  ( بود که ورشيدیخ 1121. ) م 1742  در سال 
 20 -شهرژنو   به  گردش  برای  بودند که  انگليسی  دانشجوی و. آنها د بينيم می

«  شامونی  دره»  لعنتی  کوههای  بودند و در آنجا پيرامون  رفته -  شامونی  کيلومتری
از   ديداری  شدند که  سبب  شان  قهو عال  بود. کنجکاوی  رسيده  گوششان  به  چيزهايی

 باشند.  هشتدا  دره  اين
و   با ترس  که«  شامونی«  و دهشتناک  ، پرت ناشناخته  درة  به  سفر آنان  ابتدای  

شد.   آنجا بدل  مهربان  با روستائيان  و صميميت  نزديکی  بود، به  همراه  فراوان  احتياط
  به  و در بازگشت نيز باال رفتند،«  يخ  دريای«  ور بهمشه  بزرگ  يخچال  آنها تا پای

 رساندند.  ديگران  آگاهی  را به  عجيب  های ، ديده ژنو و کشورشان
  سهم  بالن  و مون  شامونی  رسيدن  شهرت  در به  بودند که  اما دو نفر ديگر هم 

و از  کرد  دره  از اين  اریديد  بود که  ژنوی  نقاش«  . بورّی . ت م«  داشتند: يکی  بزرگی
آنها   آورد و دربارة  فراهم  چندی  نقاشی  آور آنجا، تابلوهای شگفت  ها و يخچالهای قله

.  ژنو هـ. ب  اهل  شناس اهيو گ  و زمين  فيزيکدان  جوان  . ديگری نيز نوشت  مطالبی
خود و   دانائيهای  به  ، و افزون دانش « های تازه«  به  فراوان  شوق  بود که« دوسوسور

، و  رفت  شامونی  بار به  نخستين  برای  خورشيدی1139  در سال  . وی داشت  ديگران
  مورد بررسی  تيز آنجا را با دقت  نوک  و ستيغهای  پر ازيخچال  و کوههای  يخ  دريای

  که  نآ  را نيز زير پا نهاد و از باالی«  بروان«  شامونی  ديگر درة  سمت  قرار داد. کوه
 و  کوه  بلندترين  اين  شناسايی  به  ، مدتی است  بالن  مون  رشتة  روبروی  درست

در   و پرسش  و ابهام  شگفتی  . دنيای پرداخت  اش آمده  پايين  تا دره  يخچالهای
و   راهی  نتوانست و جو کرد،  جست  و دوربين  با چشم  بود و هر چه  گسترده  برابرش
 پيدا کند.  بالن  مون  قلة  به  سيدنر  برای  امکانی

از  بار  کرد و چهارده  آن  و پيرامون  شامونی  درة  سفر ديگر به  سوسور شانزده 
  اين  برای  داد و دستگاههايی  انجام  يی گسترده  های ، مطالعه گذشت  آلپ  بلنديهای

 کرد.  بررسيها اختراع
با   نبود که  کسی  ، اما نخستين پا گذاشت  بالن  مون بار بر فراز  ده  با وجود اينکه  وی 

 باشد!  اروپا را در نورديده  کوه  ، بلندترين و بررسی  و عالقه  شوق  آنهمه
  شدند که  ، سبب بالن  مون  به  او نسبت  کنجکاويها و پشتکار و هيجان  در عوض  

  درة  با روستائيان را  و شوقش  بيابد، اما هدف  قله  سوی  به  راهی  اگر خود نتوانست
  برسد، جايزه  اوج باال و  آن  بتواند به  کسيکه  بگذارد، و برای  در ميان  شامونی

 بکند.  تعيين« طال  های سکه»
،  قله  به  رسيدن  برای  چندی  بار راههای  از شش  .( بيش خ 1165) 1786  تا سال  

و باالتر   متری3867و تا   قرار گرفت -  و يا کوه -  پول  به  مندان عالقه  زير پاهای
 ماند.  باقی  نخورده اپ  اصلی  شد، اما نقطة  صعود کرده  هم

  هوش نيرو،  که« بالما  ژاک«  نام  به  شامونی  از روستائيان  ، يکی سال  آخرين  در اين 
پيکار با   به  ايیتنه  خود به  که  گرفت  ، تصميم داشت  يی مالحظه  قابل  و شهامت

 بسازد.  خويش  طال را نصيب  بپردازد و جايزه  کوه  يخچالهای  سختيها و سرمای
  ، اما مه رفت باال  قله  تا نزديکی  دوبار هم  چند بار صعود کرد و حتی  سال  او در آن 

  ميشل«  هکدهد  پزشک  را نداد.... تا اينکه  رسيدن  قله  به  اجازة  وی  فراز، به  آن  انبوه
بود، بار   زده  ناموفق  صعودهای به  دست  گذشته  در سالهای  دفعه 2  که« پاکار  گابريل

 شدند.  بالن  مون  روانة 1786  اوت  ماه  بالما، درهفتم  شد و با ژاک  ديگر وارد معرکه
  رکمرشد  بزرگی  بعدها پناهگاه  که«  موله  گران«  سنگهای  را در پايين  آنها شب 

  ادامه  بالن  مون  شمالی  جبهه  سوی  را به  راهشان  شد، گذراندند. روز دوم  ساخته
بود، توانستند   آمده  پيشبازشان به  يی دهنباد سرد و بر  ، در حاليکه سمت  دادند و از آن

  از ساعت  پس  دقيقه 23را،   آهنشان  چون  شده  و سنگين  و سفت  بسته  يخ  کفشهای
اروپا   کوه  سپيد بلندترين  .( بر قلة خ 1165مرداد  17)1786  اوت  ماه  روز هشتم 18

 بگذارند.
  راهنمايی با  توانست  نيز سرانجام  بالن  مون  ، آرزومند ديرين«سوسور»بعد،   سال 

 کند.  لمس  را از نزديک  رؤياييش  نفر، فراز آنکوه 19با   بالما، و همراه  ژاک

با   ساعت 6  در آنجا حکمفرما بود، مدت  که  شديدی  وجود سرمایبا   وی 
 . پرداخت  علمی  های آزمايشها و مطالعه  ، به با خود داشت  که  هايی وسيله

«  کوهنوردی آغاز تاريخ»را   پيروزی  نخستين  و اين  تاريخ  ، اين کوهنوردی  جهان 
، در  از ديگری  پس  ديگر، يکی  های ها و قلهکوه  بعد بود که  به  زمان  داند. از اين می

و   تنگ  درة  صعود، از آن  يکمين  و پيروزمندان  شامونی  شدند و نامهای  نورديده
.(  خ 1187) 1808  در سال رسيدند.  جهانی  شهرت  به  رفته  آمدند و رفته  ناآشنا بيرون

 . پاراديس  سپيد بايستد. ماری  کوه برفراز  کوهنورد رسيد که  بانوی  نخستين  به  نوبت
« ادواردويمپر»متر.  4477  ، با بلندی است«  ماترهورن»اروپا،   کوه  زيباترين 

کشور   ازجانب  برد تا توانست  و صعودش  يورش  به  بار دست  ، هفت انگليسی
  يب.( نص خ 1244) 1865 آنرا در سال  پرشيب  بر سنگهای  پيروزی  ، نخستين سوئيس

 سازد.   خود و همراهانش
  شد، ذهن می  و چهار هزارمتری  سه  های قله  به  هم  در پی  که  با صعودهايی  همراه 

  قله  از اينکه  پيش ها نيز بود. مثالً بلندتر در ساير قاره  های قله  متوجه  کوهنوردان
  ورد و بر فرازشرو آ  دماوند در ايران  به«  . تامسون ت»صعود بشود،   ماترهورن
  نخستين 1239=1860در  .( خ 1215) 1836دارد:   متر بلندی 5671  ايستاد که

ديگر   پنجهزار متری  يک -البروز » «.متر 7025 -صعود شد؛ شيال   هفتهزار متری
. در  خ 1253=1876  متر کمتر از دماوند، درقفقاز قرار دارد و در سال 38با   که  است

 1276=1897و در   امريکاست  کوه  متر، بلندترين 6958 نکاگوا، باشد. آکو  نورديده
را   ايران  متری 4850  کوه  ، عَلَم دو برادر آلمانی 1902شد. در   رام  انسان  . زير پای خ

در   که  دشوار در قفقاز است  و يخی  سنگی  کوه  يک -متر  4710 -رفتند. اوشبا  باال
.( در  خ 1286)1907بلندتر نيز در   . يک داشت را  صعودش  نخستين 1903  سال

  ارتفاعی  بعد باالترين  و دوسال«. متر 7120  ترلسون: » قرار گرفت  اختيار کوهنوردان
نيز با   گيتی  کوه  بود. سردترين« شوگوليزا»متر و در 7500رسيد،   بشر بدان  پای  که
 .( صعود شد. خ 1292) 1913  سال  آالسکا، به در« متر 6193  کينلی  مک«  نام

  کوههای 1900  سدة  يکم  و نيمه  ميالدی 1800  پايانی  ، در سالهای بطور کلی 
  که  هايی  با تجربه گرفتند، و  کوهنورد در اختيار خويش  را انسانهای  دشوار و بلندی

  ، چشمها متوجه کوهنوردی  های وسيله  در ساختن  با پيشرفت  پيدا کردند، آنگاه
 . : اورست نيز بلندترينشان  شدند، و البته دشوارتر و بلندتر در هيمااليا  باز هم  های قله

اروپا   آلپهای  به  ديگری  صعود، نگاه  و سالهای  تاريخ  ترتيب  اما در اينجا، از جهت 
 : افکنيم می

  ، آرام کوهنوردان  ایزير پاه  رفته  رفته  دشوار اروپا که  های کوهها و ديواره  در ميان
گذاشتند و  تماشا می  را به خود  هيبت  همچنان  مشهور بودند که  ديوارة  گرفتند، سه

 . ، ماترهورن کردند: ايگز، گراندروراس می  جلوه  ناشدنی  تسليم
  شماليش  ديوارة بود،  صعود شده 1244=1865در   متر، که 4477  ماترهورن  کوه  قله 

نيز   آن  رفتند، و صعود تکنفرة باال 1310=1931+ والتر( در   شميد )تونی  را برادران
 شد.  ثبت « والتربوناتی«  با نام 1344=1965  در زمستان

  قلة ،1865  در سال  نفر همراه 3با « ادوارد ويمپر«  متر را که 4206  گراندرورس 
  ، به درشمالش« والکر»ور مشه  بر تيغة  بودند، اما پيروزی  را صعود کرده  مرکزيش

 گرديد. « زونی  ، اسپوزيتو، تيت کاسين«  ، نصيب1317=1938  سال
کشيد تا  طول  بودند. هشتاد سال  باال رفته 1858  را در سال  متری 3976ايگر   کوه 

  را برخود ديد )اندرل  کوهنوردانی 1938  نيز در سال  آن  شمالی  خطرناک  ديوارة
  از پنجاه  بيش  ، تا کنون ديواره  صعود از اين  (. در راه ، وُرگ کاسپارک هکماير، هارر،

  به 1340=1961  ايگر، در سال  شمال  صعود زمستانی  نخستين -اند!  باخته  نفر جان
 .  گرفت  تعلق« مانهارد هيبلر، آلمبرگر، کينزهوفر،  تونی»
  که  است  ايستاده  بر پای  بالن  مون  بلند و مشهور ديگر نيز در جوار کوه  ديوارة  يک 

و   غربی  ديوارة : و هست  نيز چشمگير بوده  آن  و دشواری  ، هيبت در کنار زيبائيش
  را در سال  اولی«. مترDru - 3732درو «  شکل  سوزنی  در کوه  غربی  جنوب  تيغة

  رسيد که«  ناتیوالتر بو«  به  در نورديدند، و دومی  و يارانش«  گيدومانيون» 1952
  نيز پيروزمندان«  دمزون»و  « کوزی»صعود کرد.   از آن 1955  در سال  تکنفره

 بودند. 1336=1957  در سال  ديواره  اين  زمستانی
 

 ياو... در هيماال
   بلنديهای ها و بعد در گردنه  به 1003=1624  از سال  که  رفتهايی و از آمد  پس 
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 6220تا   ، و حتی گرفت صورت  بگيران  اندازه  و سپس  مذهبی  مبلّغان  هيمااليا توسط
  متر، ثبت 8840  را با بلندی  يی قله 1231=1852  نيز صعود شد؛ در سال  متری

  در سال -بعد   سال  و يک  پنجاه را دادند.« 15  قله«  عنوان  آن  کردند و به
. و  است  گيتی  کوه  ير، بلندتريناخ  کوه  اين  شد که  پذيرفته  سرانجام - 1282=1903

.  آنست  بود( برازندة  کرده  آنرا کشف  که  پيشين  گروه سرپرست  )نام«  اورست«  نام
گفتند، و  می« چومولونگما«  آن  ، به تبت  سرزمين  مردم ، کهن  از سالهای  گرچه

  آشنايی  ا آن، ب و تا هندوستان  ديگر کوه  سوی  اهالی  بود که  نامی« ساگارماتها»
 داشتند.

بلندتر   کوههای  شدن  ، و با شناخته و آنسوی  در اينسوی  فراوان  با صعودهای 
  کسانی  نخستين  انگليسی  ، کوهنوردان تسا  کشيده  آسمان  سر به  هيمااليا و اورست

  یآوردند، و تا هفتهزار متر  روی  بلندترين  سمت  به 1300=1921  در سال  بودند که
 خود را باال کشيدند. -  شمالی  گردنة -
متر ر، از مرزهشتهزا اورست  کوه  تبتی  در جبهة  انگليسيها بودند که  بعد، باز هم  سال 

تا   مصنوعی  اکسيژن از  گيری بهره  نفر توانستند بدون  ، سه کاروان  گذشتند. در اين
، 1924  ترصعود کنند. سالم 8326، تا  اکسيژن  متر و دو نفر با دستگاه 8200

  آخرين  را برای  از کوهنوردان  . دوتن بينيم می  را در اورست  انگليسی  گروه  سومين
  هداشتند. م  نام«  ايرون»و «  مالوری«  ديدندکه  لهق  ها، در حدود سيصد متری لحظه
  ، آندو را بتوان پس  از آن  شد که  آن  بود، مانع  آورده  روی  بخش  آن  به  که  يی فشرده

 نگشتند! باز ديد و... و آنها ديگر،
  اينکه از  ، پيش و ايرون  آيا مالوری  که  است  مانده  باقی  ّ نشده معمّا هنوز حل  اين 

از   ، پس حادثه  اند، و يا اين رفته  از بين  يی برسانند، در اثر حادثه  قله  بتوانند خود را به
 ؟ است  آمده  پيش  برايشان  گشتباز  ، و در راه پيروزی

  اين  جسدهای  پيدا کردن  برای  يی روزه چند  و جوی  جست 1378=1999  در سال 
  . پيکر يخ گرفت  صورت  بلندی  در آن -  ساله 75  گرة  و شايد گشودن -دو کوهنورد 

  ديرين  صعود يافتند. اما پرسش  تيغة  های ريخته  را در زير سنگ  مالوری  بستة
 ماند.  برجای  همچنان

و   راه  که1952  ننشستند و تا سال  ، از پای اورست  به  دستيابی  ها برای انگليسی 
 ظاهرتسخيرناپذير کردند.  به  کوه  اين  روانة  کاروان  شد، يازده  گشوده  ديگری  جبهة

از   افتادند، آنهم  هرا  اورست  سوی  به  از سوئيس  کوهنوردانی 1331=1952  در سال 
،  بهار آنسال  در فصل . در آنست« خومبو«  يخچال  که  يی و از دره  کشور نپال  سمت

  ، تا بلندی شرقی  جنوب ، از راه« نورگی  تنسينگ» با .....  همراه« المبر  ريمون»
  اجازه  امان  بی  و سرمای  توفان  که  جانفرسا داشتند بدانگونه  متر صعودی 8595

 متر ديگر باال بروند!   يک  حتی  ندادند که
 ماند.  نتيجه  نيز بی  آنها در پاييز همانسال  يورش  دومين 
،  خوب  نسبت  به  هوای  بزرگ  ها و ياری ها، بهبود وسيله ، تجربه1332=1953  سال 

  مزةبدينسو بود،   ديدش و  انديشه  چند دهه  که  انگليس  سرانجام  شدند که  سبب
  غوطه  ساله  چندين  در هيجانی  که  کوهنوردی  را بچشد. و نيز دنيای  بزرگ  پيروزی

 يابد.  دست  آرامش  خورد به می
  اورست  بر قله  . و آنها که گرفت  عهده  به«  هانت  جان»را   انگليسی  گروه  سرپرستی 
  شرپای«  نورگی نسينگت»کوهنورد کشور زالندنو، و «  ادموند هيالری»نهادند،  پا

 بودند.  و وفادار نپالی  نيرومندن
در باال   چنانکه -  اورست  انسانها به  نخستين  پای  از رسيدن  پس  که  است  روشن 

 هنوز هشتهزار و گذرا بود. زيرا در يکسو،   ، اما ظاهری گشت  فراهم  آرامشی -آمد 
  دشوارتر از اورست  صعودشان  بودند که  هکرد  راست  چند در هيمااليا گردن  متريهايی

را   اورست  نصابها هستند، همچنان حد  دنبال  به  ديگر، آنها که  نمود، و در سوی می
و   تيغه  و آن  جبهه  را در اين  بعد، ردّ پاهايشان  درسالهای  خود داشتند که  در هدف

 . ببينيم  توانستيم  ديواره
  بود که «آپالورنا»،  هشتهزارمتری  نخستين  که  ، دانستيمصعود  تاريخهای  از جهت 

،  از اورست  پس  . يکسال قرار گرفت  در اختيار فرانسويان  از اورست  پيش  سال  سه
 شدند. صعود« متر 8611 - 2کا »و « متر 8189 -چواويو »
  شهلو»- 1955در « متر 8597 -جونگا   کانشن»و « متر 8481 -ماکالو «  سپس  
  در سال «متر 8125 -کاناسلو »و « متر 2-8035  گاستربروم»، «متر 8511 -

 -  براودپيک»  های قله  ترتيب  به 58و  57  شدند. در سالهای  در نورديده 1956
؛ و در  ديديم  کوهنوردان  را در زير پاهای« متر 1-8068  گاستربروم»و « متر 8047

سر فرود « متر 8013 -شيشا پاگما»و« متر 8167  داوالگيری» 64و  60  سالهای
 آوردند.

  را بر آن  زن  نخستين 75  ، در سال صعود اورست  از نخستين  پس  سال  و سه  بيست 
بانو   ، دومين بعدش روز  ... و سه ، از ژاپن« يی  چونگو تابه: » کنيم فراز برانداز می

 .  ديگری جدا از  از راهی  هر يک  . البته از کشور چين«  فانتوک»
  مصنوعی  اکسيژن  از دستگاه  گيری ، با بهره اورست  صعودها به  ، همة1978  تا سال 

  ، بدون اتريشی« پترهابلر»و   ايتاليايی« رينهولد مسنر«  . در اينسال گرفت می  صورت
  کارشناسان -  مخالف و بيشتر -  گوناگون  نظرهای مورد اظهار  )که  وسيله  اين

 پيروز شدند.  کوه  اين  دشواريهای و  ( بر طبيعت قرار داشت  و کوهنوردی  پزشکی
در   بود که ، رينهولد مسنر گرفت  را در بغل  اورست  تنهايی  به  نيز که  کسی  نخستين 

 پيروز شد.  و شمال  شرقی  شمال  تازه  از راه 1980
 14هر  بود که  کوهنوردی  ، نخستين86  تا سال  که  ياد بکنيم« مسنر»از   و باز هم 

کوهنورد  به 87  ، در سال عنوان  . دومين را باال رفت  زمين  کرة  هشتهزارمتری  قلة
ها را از  کوه  اين تا از  دوازده  حتی  شد که  متعلق« کوکوشکا  ژری«  لهستانی  برجستة
 بود.  صعود کرده  زمستان  و يا در فصل  تازه  راههای

صعود   راههای ، از1900  های هشتهزارمتريها، در دهه  و بقيه  اورست  به  دهایصعو 
سالگرد   پنجاهمين داشتند، تا به  ، ادامه با ابتکارهايی  ، و نيز همراه و يا تازه  شده

،  و بزرگداشت  ِ يادآوری زمان  . در اين رسيم می 2003  ، در سال صعودش  نخستين
  ژاپنی  صعود کنند: يک  ترين باشد: مسن  تواند جالب رد نيز میچند مو  اين   به  توجه

 56/10صعود:   برای  مدت  شرپا. کمترين  سالة 15دختر  : يک ترين سن  . کم ساله 70
. تعداد  است  صعود کرده  قله  بار به  ده  شرپا، که  يک  وسيلة ، اصلی  از قرارگاه  ساعت
 نفر بر قله 1893  از ميانشان  هزارنفر، که  ، از آغاز: دهبلندتر  کوه  اين  به  بران  يورش

 باختند.  نفر جان 179اند، و  ايستاده 
 

  در ايران  كوهنوردي
  از کرة  گوشه  بلند در اين  ، و طبيعت کوهستانی  است  ، کشوری ايران  که  دانيم می  

و   انبوه  جنگلهای  از درون  ، چه است  کرده  را عرضه  سحرانگيزی  نيز، زيبائيهای  زمين
از  -  باختران  ازایدردر   ، وچه لوت  خشک  بيابانهای  در حاشيه  ، چه شمال  مرطوب
 ... و فراترش  غربی  تا جنوب  شمالش

و   وارد شده ما  سرزمين  به  که  مردمانی  اند، از نخستين يافته  پژوهشگران  که  آنگونه  
  ، رفته دوهزارسال  طی  بودند که  از نژاد آريايی  اند، اقوامی ادهد  تشکيل  دولتی  در آن
ترديد   شدند. بی  مقيم  متنوع  خاک  آوردند و بر اين  اروپا بدينسو روی  از شمال  رفته

  جوراجور آنان  و ديد و درکهای  با روحيه  متناسب  که  ايران  طبيعت  گونی گونه  همين
«  بهترين»را   زمين  از کرة  گوشه  اين  اينجا و آنجای  که  ستا  بوده  شده  ، سبب بوده

از   يی را نيز شاخه  کشورداری  تشکيالت  ماندگار بشوند. نخستين  بشناسند و در آن
 -  از ميالد برپا داشتند و اکباتان  پيش  ها، در هفتصد سال«مد«  نام  به  قوم  همين

 ادند.خود قرار د  را پايتخت -  کنونی همدان
  دوران  ازهمان« دماوند«  بلندش  البرز و کوه  رشته  ويژه  ، به ايرانی  کوههای  به  اشاره 

از آنها،   . يکی است  ، وجود داشته از گِل  هايی  بر لوحه  تاريخی  های ، در نوشته کهن
  ایتا کوهه  سربازانش  که ها،«مد«  سرزمين  آشور به  پادشاه  از حملة  است  شرحی

از   بيش  رفتند و چن  پيش -باشد  دماوند  همين  که -  بلندش  کوه  البرز و تا نزديکی
دانستند  -  جهان  انتهای  معنای  به -«  بيکنی» را  کوه  و اين  مکان  آنرا نتوانستند، آن

 و بازگشتند.
( را  )شاهنامه  منظومش  ، تاريخ پيش  در يکهزار سال  که  يی ، شاعر بلندپايه فردوسی 

  جنگاوران  در سر راه  کند، که ياد می« ديوسپيد«  با عنوان  کوه  آورد، از اين  قلم  به
 . است  قرار داشته  مازندران  و سرزمين  سيستان

  سال 1052آيد، در برمی  روزگاران آن  مانده  جای  ديگر به  های از نوشته  که  آنگونه 
، در « خزرجّی  ابوديف»  نبوده  با جغرافيا نيز بيگانه  که  جهانگرد عرب  ، يک پيش

  هوک  اين  های را برخود کشيد و تا نيمه  دماوند نظرش  شکيل  ، بلندای از ايران  گذرش
  از رسيدن  اثری مان دةمان  برجای  يادداشتهای بعد، در کتابها و  . اما چند سده باال رفت
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  گفته  ، در حاليکه کوه  های در پايه  کوتاه  بررسیند مگر چ ، يابيم دماوند نمی  قلة  به
  بدست  برای  که  و مزدبگيرانی  اند روستائيان ، بوده گذشته  از زمانهای  شود که می

  قله  اند. و آيا به رفته باال می  قله  ، تا نزديکيهای آن  و فروختن  خالص گوگرد  آوردن
 اند؟ گذاشته پا  هم

 دماوند  قله  به  که  ايرانيانی  نخستين  بود که  بر اين  گمان  شپي  تا چند سال 
  به  اند که بوده  تهران  امريکايی  دبيرستان  آموزان  از دانش  يی اند، دسته رسيده

صعود را   اين  خورشيدی 1292  ، در سال مدرسه  ، مدير آنزمان دکتر جردن  سرپرستی
ساختند   ، روشن در تهران ، فيروز اشراقی  ، آقای پيش  اند. اما چهار سال ثمر رسانيده  به
  با چند پزشک 1279  درسال«  دکتر محمود اشراقی  مرحوم«  پدر ايشان  که

 اند. دماوند صعود داشته به  نفر محلی  و سه  تهران  آمريکايی  بيمارستان
  ايران در  زمستانی  کوهنوردی  و از پيشگامان  ، پيشکسوت داوود محمدی  آقای  

تالشها هستند،  تاريخها و  در اين  و کنجکاوی  پژوهش  شيفتة  دوبار( که -)دماوند 
  در سال  دماوند که  به  برخوردند از صعود ديگری  روشنی  شرح  به  گذشته  در سال

  نفر از همراه  قاجار و سه  خان  صادق  سرهنگ  ( توسط پيش  سال 146) 1237
 . است  گرفته  صورت

  گران و يا بررسی  کوهنوردان  که  داريم  هم  ديگری  ها و يادداشتهای جزوه  البته 
  . تمسون ت اند )مانند: کرده  تاريخها، از قلمرو دماوند ديدن  ، زودتر از اين خارجی

 1222، در  ، اتريشی .کوچی ت ,1218در   ، فرانسوی اِلوی  ، اوش1215، در  انگليسی
  امريکايی  مدرسة  ايرانی  شاگردان  و گروه  صعود دکتر جردن  که  است  درست و...

از   ، اما پس است  باال رفته  کوه  اين  به  که  بوده  نفری چند  دستة  ، نخستين تهران
، احمد  بنايی  ، حسين منوچهرمهران  شادروان  چون  کسانی  نفرة دو تا چند  صعودهای

، دکتر  بيژن  ، دکتر اسداهلل آزرمی  تقی ، بری  خلعت  ، ارسالن ، دکتر بيرجندی پناهدايز
تا   دسته  بزرگترين 1323  نيکخو؛ در سال  مهدی و  و... نيز محمود اجل  جناب  کمال

آورد   دماوند روی  به  منوچهر مهران  سرپرستی  و به  راستی نيرو و  ، از باشگاه آنزمان
 بر فراز نهادند.  ایپ  نفرشان 37، و  داشت عضو 40  که

  به ، کوهنوردی  در تالشهای  وی  و پيگيريهای  ورزش  به«  مهران«  فراوان  عالقة 
  راه  به  کوهنوردی  شدند که  نيز بود سبب  يی و مجله  باشگاه  خود دارای  که  ويژه

اد، د  نشان  ، خودی ورزش  اين  بود که  پس  شود. از آن  گسيل  و همگانی  گستردگی
  های ، و قله را شناخت  کوهنوردی  يی تا اندازه  نهادند، جامعه  فزونی  رو به  گروندگانش

 قرار گرفتند.  ايرانيان  زير پای  رفته  بلند، رفته
تنها با  آسانتر و  های از راهها و جبهه  ايران  های قله  صعود به 1327-28  تا سال 

،  دو نفر ازکوهنوردان  توسط  بود که  هنگام  . در اين گرفت می  پاها صورت  ياری
بر   پيروزی  (، برای وطناب  بر، چکشمد،  )ميخ  مصنوعی  های صعود با وسيله  روشهای
  اميرفيض  شد. اميرحسين  کوهنوردی وارد  تا عمودی  دشوار پرشيب  سنگی  راههای

چند نفر   با دستياری  جست می  ، بهره انگليس  چاپ  ، در کتابی فنی  از روشهای  که
، و  پرداخت  تمرين  به  تهران -  شميران« سر بند»کنار  سنگی  های ديگر در بدنه

بود   فرانسه  نوين  کوهنوردی  فن  کتاب  ، آخرين يادگيريش  مرجع  که  ای کتبيه  جليل
منتشر برگردانيد و   فارسی  ، به ديگران  گيری بهره  ، آنرا برای زمان  در همان  )و حتی

 ها و ( برگزيد. ميخ )توچال  بند يخچال  خود را در سنگها و ديوارة  تمرينگاه کرد(
،  کنف  ازجنس  شد، و طنابهاشان می  ساخته  تهران  در آهنگريهای  هردوشان  بدرهای
 ها بود. در کشتی  بکارگيری  و ويژة

  های ديواره و  است  ايران  قله  ، دومين متر بلندی 4850با   که  کوه  ، علم28  تا سال 
نبود،   شناخته  چندان ، ايرانيان  برخوردار هستند، هنوز برای  جهانی  از ارزش  شماليش
  در سال  برد )اگرچه سر می  به  و ابهام  در ناآشنايی  ، بطور کلی آن  شمالی  و جبهه
  ، و در سال عود کردهص  را از جنوب  کوه  موللر( اين  )بورن  . دو برادر آلمانی خ 1281
  شمالی  صعود از گردة  . شتينوئر+ و. گورتر( نخستين ديگر )ل  نيز دو آلمانی 1315

با « مهرا  دکتر ابوتراب«  ايرانی  ، نخستين سال  همين بودند، و نيز در  داده  آنرا انجام
 بود(.  باال رفته  آن  به  جنوب  ازآلمانيها، از سمت  ديگری  دستة

  محمدعلی پور، گيالن  )محمدکاظم  ايران  کوهنورد جوان  ، سه28  تابستان  پاياندر  
  روی  وهمناک و  بيگانه  جبهة  اين  بار به  يکمين  ( برای ای کتيبه  ، جليل پرويزی

  شمال  صعود از سمت  آنجا گذشتند و خود را با اولين  گستردة  آوردند، از يخچالهای
 رساندند.  فراز کوه  ، به از شرق  و سپس  یشرق  شمال  گردنة  به

  :گروهی گرفت  صورت  کوه  علم  صعود از شمال  و دومين  ، يکمين30  در سال 
،  ديواره  شرقی  در نيمة  ، از دهليزی اصغر اردوخانی  علی  سرپرستی  به  چهارنفره
.  روز، ج  داد، و در همان  ( انجام کوه  علم  دوم  متر، قلة 4780)  شاخک  قلة  به  صعودی

بلند را   يی ديواره  صعود مستقيم  ، نخستين تفرشی  با محمدعلی  همراه  ای کتيبه
و   فنی  ، کوهنوردی ترتيب  رسانيدند... و بدين ثمر  به  ( در ايران شاخک  شمالی  )ديوارة

 . بلند آغاز گشت  ديوارهای در صعود از  ايران  نوين
  گذراندن برای  بدنی  تربيت  انجمن  از سوی  پور که گيالن  محمدکاظم ، سال  در همين 

  فرانسه -«  شامونی»در  دو ورزش  اين  ملی  مدرسة  ، به و اسکی  کوهنوردی  های دوره
  آموزش  های دوره  دادن  و مأمور تشکيل  بازگشت  ايران  بود، به  شده  فرستاده -

از   دوجين  يک  کرد و به  رهبری بعد  ر سالهایرا د  دو دوره  شد که  کوهنوردی
  در ايران  نوين  روا، کوهنوردی  داد. براين  و شهرستانها تعليم  تهران  کوهنوردان

 رشد گرويد.  و به  يافت  گسترش
از   و پس ، دوره  آن  را، کوهنوردان  ايران  فراوان  های قله  به  و صعود کردن  آشنا شدن 

  بااليی  ، سهم نخستين  تالشهای  ندر اي  از کسانيکه  دادند. يکی  انجام  خوبی  ، به آنان
نوراير   )شادروان  ها را با برادرکوچکترش بيشتر قله  : که است  ميناسيان  دارد، گغام
و   فنی  متعدد، با وسايل  نيز از راههای  کوه  علم  شمالی  ( زير پا نهاد. ديوارة ميناسيان

، ايرانيها،  آرش  راههای  شد که  در نورديده -ها  وسيله  اين  بدون  اخر، برخیاو  در اين
 داشتند.   يی مالحظه  قابل  و... ارزش  باختران

نفر  و سه« گورتر«   و توسط 1317  سال  به  صعودش  نخستين  دماوند که  شمال 
تکرار   يارانش پور و . گيالن . ک م  وسيله 28و 27  گردد، در سالهای بر می  همراهش

  بانوان  دستة  نخستين ، و25  ( در سال تيموری  )ملوک  ايرانی  بانوی  شد. نخستين
  شيرمکر( که  و سوزان  بخش  تاج  ، بدری ارشدی  ، فروغ کوهکن  ، فرخ قاضی  )عصمت

ند. ايستاد -  جنوب  از راه -بر فراز دماوند  27  پور بود، در سال با گيالن  سرپرستيش
  و خواهران  قاضی  عصمت  دماوند وسيلة  شمالی  صعود ازگردة  نخستين 29  در سال
  شده  شناخته  تازه  کوه  علم  بعد، به  يی ، و هفته گرفت  ( صورت وفرخ  )نصرت  کوهکن

  برنامه هر دو  کردند. سرپرستی  فراز آنرا تثبيت  به  بانوان  گامگذاری  روآوردند و اولين
صعود   را دريک  دخترخانم  سه  اين  ديگر، باز هم  يی بود. در برنامه  ای کتيبه . با ج

و   . در گرده نفت  باشگاه از  با کوهنوردانی  ، همراه سليمان  تخت  : قلة بينيم می  يکمين
در   زرافشان  مهری  بودند: شادروان  پيشگام  ايران  نيز بانوان  کوه  علم  ديوار شمالی

،  با گروهش  خوشند نيز همراه  کرد، و فاطمه صعود  طنابانش  را با هم  گرده 38  سال
، سهيال 69  . و در سال54  درنورديد، سال  پيروزمندانه ، فرانسويها را در ديواره  راه

 !  ساخت  رام  تنهايی  را به  ، گرده ميرزامی
  سرپرستی به  را کوهنوردانی  کوه  علم  به  جنوب  از سمت   زمستانی  برنامه  نخستين 

  برنامه  دادند. نخستين  انجام  هايشان  و سوار بر اسکی 37  ، در سال رضايی  حسين
و از  35  شد. در زمستان  زيارتی و محمدباقر  رضا اکينچه  دماوند نيز نصيب  به  اسکی
،  ود محمدیداو  با نامهای 36  در سال ، اسکی  ، بدون کوه  اين  . اما زمستانی جنوب
  بعد، تکرار اين  دو سال  رسيد، که  ثبت  به  کريمی حاج  و حسين  عسگری  حسين

با ناصر   ، و اينبار همراه دماوند را بار ديگر داوود محمدی  از جنوب  صعود زمستانی
شديد در   و سرمای  دادند. هر دوبار، توفان  انجام  عليزاده  ياد عباس  و زنده  بنا کننده

محمد  محمدنور،  ، علی محمدی  ، عباس بابايی  شدند. ابراهيم  آنان  پذيرای ، قله
  در زمستان  حتی بر کوهها  گوناگونی  های برنامه  بودند که  و.... نيز از کسانی  شهيدی

 دادند.  انجام
  دخترخانم  (، اولين52  دماوند )سال  از شمال  زمستانی  بزرگ  برنامة  در نخستين 

 .  و پيروز شد: مهرانگيز حکيمی  داشت  نيز شرکت  نیايرا
از   . يکی گرفت صورت  جالب  متعدد و گاهی  نيز صعودهای  ديگر ايران  در کوههای  

، در  است«  بيستون» جنوبيش  متر بلندای 1200و   پهن  کوهها، با ديوارة  اين
اند،  گشوده  را در آن  فراوانی  ای، راهه استان  آن  کوهنوردان  ويژه  به  ، که کرمانشاه

تا   صعود فنی  )نخستين  بابازاده  ،کيومرث ، محمدباقر عيوضی حيدريان  مانند: حشمت
  اسمعيل  ( فريدون ، و... دهشت مشتکوب  ، بهمن حاج عيسی  ( حسين47  ، بسال قله
 و...  بهادرانی  اهلل  ، صحبت ، منوچهرچگينی زاده

 و يخچالها و  در جنوب  هايی با ديواره  که  است« دنا»ديگر  بلند  پرقلة  کوه 
  يی سيرکننده  پاسخ  کوهنوردان  اشتهای  تواند به می  خوبی  ، به در شمال  برفچالهايی
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  و همشهريهای  )احمد معرفت  جنوب  جز کوهنوردان  ، به رشته  بدهد. در اين
اند، نيز ياد  داشته  چشمگيری  تالشهای در آنجا  از ديگر کسانيکه  توان (، می شيرازيش
  محيط  و هوشنگ  عباسی  ، خليل اخفری  اهلل  ، نعمت و نوراير ميناسيان  کرد: گغام

 ( و...30 -  مستان  )فاش  ای کتيبه  (،جليل30 -  قله  دومين -  )مورگل
،  ميناسيان  ادرانبر  ( نيز نامهای تنان  و هفت  )شهيدان  بلندش  و دو قلة  در زردکوه 

در   ياد آورد، که  به  توان ديگر را می  و بسياری  سکانيان و  شهيدا، سرکيس  اهلل  عزت
صعود از   اولين 30  در سال ، ای کتيبه  با جليل  عباسی  و خليل  محيط  هوشنگ  ضمن
 کردند.  را عرضه  تنان  هفت  سنگی  تيغة

خود دارد،   را در اوج  دلفريبی  نيز درياچة  ايران  ربیغ  زيبا و بلند شمال  ، کوه سبالن 
  فراوان  ، کشش ويژه  به  آذربايجانمان  کوهنوردان  ، برای کناريش  با چند قله  همراه
  گرفت  بر آنها صورت  زمستان در  گوناگون  از راههای  چندی  و صعودهای  داشته
  ، پرويز حاجی حراستی  حسين،  لطيفی ، رسول ، حميد طلوعی . بهروز حقی است

ديگر، از   و جمعی  ، داوود طاهری عليرضا ورزم ، ، مسعود آقابااليی محمدی
 هستند.  استان  اين  آشنای  کوهنوردان

را درآنجا   بلندی  چندان  کوههای  ، اگر چه بيندازيم  نظری  که  هم  ايران  شرق  به 
  پيوند داشته  با کوهنوردی  که  داريم  ر آنجا سراغرا د  نامی بلند  ، اما مردان بينيم نمی

و نيز   بنايی  ، حسين ، منوچهرمهران رياضی  ، مهدی بودند مانند دکتر امير بيرجندی
جز   نيز آشنا هستند، به  نوين  کوهنوردی با  جديد که  و... و از نسل  باقر خورشيدی

  توان دارد، می  ديارش  سنگی  اینيز در کوهه  زمستانی  صعودهايی  که  جعفری  عباس
 برد.   و يا... نام  باباکوهی  در گروه  ديگری  و کوهنوردان  دوست  از جواد نظام

  شد ودر تاريخ  اخير با دماوند عجين  سالهای  در اين  نامش  که  از کوهنوردانی  يکی 
  گشودن  از جهت  هم از نظر تعداد صعودها،  بود، هم«  رابوکی  جالل»ماند،   باقی  آن

بر   پيروزی  برای  در تالش  نوردشها وهم  مدت  کردن  کوتاه  از بابت  ، هم تازه  راههايی
از   ، در يکی پيش  دو سال  متأسفانه دماوند، که« يخار«  معروف  و ديوارة  يخچال

 کرد.  تسليم  بلندش  کوه  اين  را به  صعودها، جانش  همينگونه
  سال  تابستانی  های برنامه  ، يکی کوه  علم  شمالی  ديگر در ديوارة  جالب  ار کارهای 

دو   يکی -با   نجاتيان  و حسن  نجاريان  محمد حسن  بود که  بسيار کم  ، با مدت73
«  محمد نوری«  و زمستانی  تکنفره صعود  آنها بودند. ديگری  پيروزمندان -ديگر   تن

  يی ويژه  و نيرو و شهامت  همت  که ، آرش  شدة  شودهگ  بود، از راه 69  در سال
با   بود که  ديگر زمستانی  ، برنامة کوه  دراين  مورد توجه  تالش  طلبيد. آخرين رامی

  تازه  راه  از يک 79  نژاد، در سال  محمد موسوی و  شجاعی  رامين  همکاريهای
 . پذيرفت  صورت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د کننده از جبهة سه هزار متری شمال دماوند کوه ) نفر دوم از سمت راست, مهرانگيز حکيمی, نخستين بانوی صعو
 (1352همراه با ياران سال 

 
،  درميانشان  اند که داشته  از ايران  مهمانانی  پيش  دهه  بلند اروپا نيز از پنج  کوههای 

  توسط 1343  درسال  بايد ياد کرد که  بالن  مون  به  ايرانی  بانوی  از صعود نخستين
 . گرفت  انجام«  يقيايان  نلی»

  کوهنوردان ، زير پاهای زمين  کره  و آنسوی  نيز در اينسوی  بلند ديگری  های قله 
  برد که  نام ديگر  پرتالش  بانوی  بايد از يک  باز هم  اند، که قرار گرفته  ايرانی

  موفق  وی  اينسال . در ستا 56  کشور ما تا سال  ششهزارمتری  بانوان  پيروزمندترين
، بر  در بوليوی« متر 6427-آنکوهوما «  کوه  ششصدمتری  شد با صعود از يخچال

 ايستد.  به  اش فراز قله
  خودشان  ، برای پيش  از چند سال  ايران  نيز، کوهنوردان  بلندترين  در هيمااليای 

  برنامه  در يک ، ايران  برای  هشنهزارمتری  اند. نخستين پيدا کرده  و مرتبتی  مکان
کشور ما را   گروه . سرپرستی گرفت  صورت 55  در سال  بود که  با ژاپن  مشترک

 بود.« متر 8120 -ماناسلو«  ، کوه ، و هدف داشت  عهده  به« محمدرضا کبير»
«  آپرين هومن»امريکا شد:   تبار ساکن  ايرانی  يک  ان در هيمااليا، از  پيروزی  دومين 

 بود. را دارا  صعودکننده  دستة  خود سرپرستی  . وی = اورست 1369
 هستند:  ترتيب  اين  بعد صعود شدند، به  در سالهای  که  هشتهزارمتری  کوههای 

 نفر  يک - 2  گاشربروم - 1376
 نفر 4 -  اورست - 1377
 نفر 7 -چوايو  - 1379
 نفر 3 -شيشا پانگما  -1379
 نفر 7 -ماکالو  -1380
 نفر  12 -  لوتسه -1381

 نهادند: اخير زير پا  سالهای  هيمااليا را در اين  کوهنورد نيز دو قله  بانوان  
 نفر 6 -متر  6650 -  مراپيک -1379
 نفر 3 -متر  7146 -  پوموری - 1380

  رگاهبا  ششهزارمتر در نزديکی  باالی  دو قلة  به  ايرانی  نيز چند بانوی  52  در سال 
 بودند.  صعود داشته  اورست  اصلی

  هم  که داشت  عهده  به«  آقاجانی  صادق»هيمااليا را   های برنامه  اين  سرپرستی 
 . است  با ايشان  ايران  کوهنوردان  فدراسيون  نيز مسئوليت  اکنون

 

   بر كوهنوردي  يي حاشيه
  ، ويژة رفتن  کوه  به  برد که  شد، نبايد گمان  زده  قلم  ايجاز از کوهنوردی  به  با آنچه  

 . رسيدن  قله  ، تنها به و کوهنوردی  است  کوهنوردان
  به  يی حاشيه ، کوهنوردی  خواهد آمد، برای  را که  باال، مواردی  کوچک  اگر در عنوان 

  ، برای دی، کوهنور درحقيقت  که  ، درخواهيد يافت آن  ؛ اما با مطالعة ام آورده  حساب
 ... موضوع  براصل  است  و فرعی  ، حاشيه مورد نظر بوده  آنچه

را بر   پيروزمندانی طلبيد و را می  ، قهرمانانی سترگ  های بلند و ديواره  اگر چکاوهای  
  همان  هنوز و همچنان  که  هستند کوهنوردانی  دارند، اما فراوان خود استوار می

  ادامه  خود با کوهستان  ديرپای  پيمان نوردند و به را در می  هگذشت  صعود شدة  راههای
 دهند. می

و   شکم خود را تا  دهند که می  تشکيل  را کسانی  روندگان  کوه  ديگر از به  يی دسته 
 -ندارند   چندانی  با شهرها و آباديها فاصلة  که  کوههايی  ويژه  به -کوهها  کش سينه

  نوازشگر بهره  انداز طبيعت آنجاها، وچشم  بخش جان  وا و آفتابکشند، از ه باال می
 نيز با آنها همراهند.  و تحرک  ، ورزش در ضمن  گيرند، که می

و  ها، باغستانها دره  همان  به  هستند که  بسياری  ، گروههای سبکبارتر از اينان 
جاها   اينگونه را در  حتشاناسترا  اند و بساط کرده  خوش  ها دل کوهپايه  سارهای چشمه

  مناسب  هوا هم  ديگر که  های و يا تعطيلی  آخر هفته  گسترند. معموالً در روزهای می
مادر و   با بيادآوری  که  کنيم برانداز  توانيم را می  بسياری  های باشد، خانواده

(،  )شهر ری  يمعبدالعظ  شاه  به  ، مثالً ازتهران خودشان  در زمان  )که  پدربزرگهايشان
  هواخوری  و مانند آنها، برای  قلعه  پس  باغهای  ، و يا همين خاتون  سيد ملک

زار   ، از فرحزاد و پنجه و تالش  همت  با کمی ، رفتند، و يا در چند روز فراغت می
  درة  پيمودند تا خود را به می  زنان  و دختر را نفس  پيرزن  های گذشتند، و کُتل می

  دورة  ( در اين گردش  و هم  ورزش  بود، هم  زيارتی  هم  داوود برسانند،که  هامامزاد
، و  راه  ميان  ايستگاههای  را به  ، خودشان باالبرنده  )اتاقکهای  وسيلة ، تکنيک  پيشرفت

 رساندند. می -  تهران -  توچال  کوه  اوج  يا به
 17در صفحه بقيه 
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 ورزی رابطه ورزش و عشق/  ها و مساله جنسيت المپيک

 
، وی قهرمان پرش ارتفاع زنان 1968 , 1964ها  نيايی، دوبار در باالترين سکوی المپيک ايستاد، دو مدال طال گرفت. در المپيکيوالندا باالش زن قهرمان روما 

بارها ها،  مساله جنسيت در ورزش و المپيک سانتيمتر برتری رقيبانش را شکست داد. اما بعدها معلوم شد که وی بيشتر مرد بوده تا زن! 20تا  15بود و هميشه با 
توانند با  جهانی، نمی باعث جنجال شده است. در اردوی تيم ملی فوتبال برزيل در جام جهانی ايتاليا، سرمربی تيم اعالم کرد که بازيکنان، تا پيش از پايان جام

در همان زمان گفت و گوهای  ليا، ممنوع نبود!های دختر خود رابطه جنسی داشته باشند. در همان زمان اين امر برای بازيکنان فرانسه و ايتا همسرانشان يا دوست
تواند پيش از حضور در يک مسابقه مهم، رابطه سکسی  بسياری بين متخصصان ورزش، پزشکی و جامعه شناسی در اين زمينه درگرفت. که آيا يک ورزشکار می

 موافقان بيشتر بود.  دداشته باشد. البته تعدا
وژی را از پاريس گرفته و مطالعات فراوانی در اين زمينه دارد، برای شماره ويژه تالش در زمينه ورزش و المپيک، مطلب دکتر حسين فرهمند که دکترای سکسول 

 ارتباط نيست! ـ ها هم بی ـ البته با المپيک“ ورزی هم ورزش است عشق“خوانيد با عنوان  اند که می ای در زمينه رابطه جنسی و ورزش نوشته بسيار جالب و تازه
 
 
 

 ورزی هم ورزش است شقع
 
 
 دكتر حسين فرهمند  

  
 

رابطه جنسی، يا زيباتر بگويم عشق ـ بازی 
ترديد نوعی ورزش  و عشق ـ ورزی بی

است، ورزش در معنای گسترده که 
خاستگاهش بازی است و مهمترين 

اش سالمت تن و روان. در اين  نتيجه
ها  ها و اختالف کوشم شباهت نوشته می

کوتاهی نشان  اليت انسانی را بهميان اين فع
 دهم. 

توان در چند  ورزش و سکسيت را می 
 سرفصل بررسيد: 

 ـ مقايسه ميان رابطه جنسی و ورزش از ديدگاه روان ـ شناختی و فيزيولژيک  1
 های جنسی ـ سود جستن از ورزش در درمان بعضی نارسايی 2
  ( fantasme)و در رويا  ی جنسی ورزشکاران، در واقعيت يا در خيال ـ جاذبه 3
برای پروراندن  (androgenes)های مردزا  بردن از هورمون ـ آسيب شناختی: بهره 4

های ژنتيکی برای قالب زدن مردان  جستن از ناهنجاری ها، بهره مصنوعی ماهيچه
 ظاهراً زن به جای زنان واقعی در ميدان مسابقه. 

 
 يك اصل مشترك

اصل مهم با هم مشترکند: هيچ کدام سود فوری ورزش و عشق ـ ورزی در يک  
“ هم ـ خوابگی“عبارت ديگر  ندارند و ضرورتشان برای ادامه زندگی آنی نيست. به

ی حيات عشق ـ باز ندارد و در بردار غير  هيچ روی فوريتی برای ادامه به
هم  (Biologique) زيست شناختی“ زندگی“اش اصال ضرورتی برای  توليدمثلی
ها عشق نورزيد و نمرد و بسياری کارهای توليدی و مفيد يا  توان سال ندارد. می

همين شکل  زندگی گروهی از راهبان کاتوليک بنگريد. به مضر ديگر کرد. مثالً به
ها ورزش نکرد و آسوده و کارا زيست، مثل بسياری از روشنفکران. اما  توان سال می

برای تکامل “ بازی“نمايند.  زم میها برای تکامل بسامان فرد ال هر دوی اين فعاليت
 هستند. “ بازی“هر فردی ضروری است، عشق و ورزش هر دو 

  
 

عشق ـ بازی مثل هر فعاليت ديگر انسانی تالشی روانی ـ جسمی است برای 
يابی  يک هدف يا برای کاهش يک تنش درونی. خواست و نياز به جفت دستيابی به

و “ غريزی“های  ک است، بخشی از خواستگيری ميان انسان و حيوان مشتر و کام
کار  اند و در زمان مناسب به ماست که در کدهای ژنتيکی ما ثبت شده“ طبيعی“

تواند منجز  افتند. ناکام ماندن طوالنی، ناتوانی در ازضای اين نياز می می
های جسمی و روحی شود. در انسان اين نياز طبيعی، مثل ساير  نابسامانی به

های گوناگون  شود و شکل می (Complexe)زندگی انسانی، پيچيده  های ديگر حوزه
رود که هدف طبيعی )توليد و  گيرد. اين پيچيدگی تا آنجا پيش می فرهنگی آئينی می

تر  تر و برجسته جوئی( پايگاهی محکم رود و هدف دومی )لذت کلی از ياد می مثل( به
ندرت  گ( هدف رابطه جنسی بههای بزر يابد. در انسان )و برخی ميمون از اولی می

 توليد مثل است. 
است. از اين  (orgasm)اوج لذت جنسی  هدف نهايی در عشق ـ ورزی رسيدن به 

ـ ورزی هم مثل ورزش فعاليتی هدف ـ مند است   توان گفت که عشق ديدگاه می
ی حريف است و در عشق ـ بازی  توپی به درون دروازه زدندر مثالً فوتبال هدف 

 آورد.  اوج لذتی که هيچ فعاليت ديگری اين نوع لذت را فراهم نمی افتن بهدست ي
 

 يك اختالف اساسي 
هاست. در ورزش هدف  اختالف اساسی ميان اين دو فعاليت در ماهيت آن 

، جلوه و جال دادن “من“يا برای شاخص کردن “ من“يابی به چيزی خارج از  دست
يابی يا حفظ  ری از اين توانايی بدنی برای دستبردا و گاهی برای بهره“. من“به اين 

کسب مدال، قهرمانی، حفظ تعادل بدنی و روانی، “: ديگران“سرآمدی برديگری و 
های ناشی از کم  تأخير انداختن پيری، مبارزه با بيماری برخورداری از تناسب اندام، به

با واسطه، در  ی ست در رابطه هايی ها خواست ـ حرکتی و بی ـ حرکتی و... همه اين
دوم، تمرين  کنم، می درونی، اين کار را می “منٍ“ی ثانويه و بعدی با آن  رابطه

کنم، که چنين و چنان شود، که قهرمان شوم، که پير نشوم،  کنم، وزنه بلند می می
ام پائين آيد و... در روند دستيابی  که اندامم زشت و پرچربی ننمايد، که چربی خون

روه بزرگی از ورزشکاران نوعی لذت جسمی و روانی هم پديدار اين هدف برای گ به



 1382  مرداد / تير ـ   19ـ شماره  چهارمسال تالش ـ      

  

63 

 

اين معنا که در  گردد. به ورزش می شود. لذتی که گاه منجر به نوعی اعتياد به می
ترک ورزش ما شاهد افسردگی، اضطراب، دردهای جسمی گوناگون هستيم که 

 های ترک هر اعتياد ديگری دارند.  نشانه شباهت به
نيست. درون “ من“ما هدف در خود رفتار نهفته است، خارج از در عشق بازی ا 
ورزد که قهرمان شود، مدالی بگيرد يا اندامی متناسب  است. کسی عشق نمی“ من“

ورزيم چون خود عشق ـ ورزی معنای لذت است، آن شور و  کند. عشق می
لرزاند که  ست که تمام وجود و هستی روانی ـ جسمی ما را چنان می شری
 نامند.  می“ مرگ کوچک“( را orgsmويان ارگاسم )فرانس

 
 امكانات تن و روان 

آئيم يا پسر،  ( خود است. دختر به دنيا میgenderانسان از کودکی آگاه به جنسيت ) 
رسيم. لذت جنسی در کودکی  بينيم و به بلوغ می و همچون دختر يا پسر آموزش می

هدف  کند که به ينی پيروی نمیريزی مع هدف من نيست و منتشراست، از برنامه
ای برسد. بعدها پس از بلوغ درخواست جنسی شکل متمرکز و هدف ـ مند  ويژه
يابد. اما از همان کودکی بازی يکی از مهمترين سازکارهای انسان شدن ماست  می

دست دهند.  شوند، با تشويق يا تنبيه، که نتايج مشخصی به رفتارهايی پرورانده می
تکان درآوردن  ای باشد يا به صدا در آوردن زنگوله تواند به هدف می مثالً نتيجه يا

امکانات ارادی و  شير و ببر و هواپيمايی کاغذی يا پالستيکی. کودک آشنا به
هايش در جهت هماهنگی هرچه بيشتر ميان اين  شود و تالش عضالنی خود می

ين يا آن جهت ريزد تا رفتارش در ا های گوناگون است. برنامه می سلسله حرکت
هدف رسد و پاداش بگيرد، مثال به شکل  تر به تر و کامل تنظيم شود تا هرچه سريع

 ی مادر.  بوسه
 

 مهارت دستيابي به
کسب مهارت وارد ميدان شد.  توان بی در عشق ـ ورزی هم چنانکه در ورزش نمی 

شوند.  می گيرند و پخته ها با آزمون و خطا، با تشويق و تنبيه شکل می اين مهارت
های ما همان اندازه خام و پر از خطا و  توپ زدن ها ولگد به نخستين دوچرخه سواری

يابی و  شکست است که نخستين بوس و کنارها و نخستين کوشش برای جفت
سرعت مايوس  تالش بسيار و به خوابگی. پختگی در اين هردو وادی نياز به هم

 نشدن دارد. 
 

 راهنما و مربي نياز به
ای از  ای گسترده های ورزشی بدون يادگيری مجموعه ترديد در هريک از رشته یب 

ها و  ی قانون جايی رسيد. اين يادگيری در دو زمينه توان به ها نمی برنامه
توان کرد، چه کارهايی  ها و قواعد فالن بازی که چه می هاست. قانون حرکت

ها در  دسته از ماهيچهخطاست و چه کارهايی درست. حرکتی در اين وجه که چه 
 دست آيد.  کار افتند تا اين يا آن نتيجه به چه هنگام بايد هماهنگ به

ای برای  در فعاليت جنسی هم با چنين سازکاری سروکار داريم. در هرگروه و جامعه 
حاکم برآن مجموعه “ اخالق“ها، از کدهای رفتاری، از  يابی جنسی بايد از قانون کام

تدريج آموخت که چه رفتاری در چه  از آن به دور نيفتاد، به پيروی کرد، خيلی
کند و چه  گيری بيشتر می ای مناسب است و شانس ما را برای کام لحظه

 برد.  کند و يا از ميان می هايی اين بخت را کم می حرکت
خورد. در ورزش استاد و  چشم می تر به اينجا اختالف ميان عشق و ورزش روشن 

توانند  ی شروع مسابقه می ی حضور صريح و روشنی دارند. تا لحظهراهنما و مرب
اش دهند. ورزشکار هرلحظه که خواست  همراه ورزشکار باشند و در هر تمرين ياری

 تواند نظر مربی را بخواهد و راهنمايی و کمک بطلبد.  می
سادگی ممکن نيست. آموزش جنسی از  ی جنسی اما چنين کمک گيری به در رابطه 
آيد و صراحت در آن کم است. در  دست می ای به های گوناگون و پيچيده اهر

ی  اند بحث بسيار در باره ای داده اين آموزش شکل مدرسه  کشورهايی که به
شدت خصوصی است، حضور  ی جنسی به سودمندی اين آموزش جريان دارد. رابطه

ازد. اين کمک و س عشق ـ ورزی را نا ممکن می“ داور“و “ مربی“فرد سوم، حضور 

شکلی غيرمستقيم گاه کارساز باشد.  ی بازی به تواند خارج از صحنه راهنمايی می
ی  هنگام اختالل و نارسايی در يک رابطه حضور آن مربی )مثالً سکسولوگ( تنها به

 آيد.  کار می شود و به طبيعی است که ضروری می
 نمايش توانايی 

ديگران، تماشاگران، مهم است، محرکی  بهخود و  درصحنه ورزش نمايش قدرت به 
، حضور تماشاگر، تشويق يا تنبيه او (performsmce)برد کارکد  است برای پيش

بيان ديگر اين که  جايگاهی برجسته در نمايش، در پيروزی يا در شکست دارد. به
سازی او مهم   کارهای ورزشکار )در هرسطحی( باشد در روند آماده کسی شاهد شاه

 سی است. و اسا
تواند برباد دهد. انسان در  در عشق ـ ورزی اما حضور تماشاگر تمامی داستان را می 

عشق بازی خواهان محرميت است، چنين رشد کرده و چنين آموزش ديده است. 
 , pornographieنگار، نمايش پرستان) های هرزه جدا از استثناها )بازيگران فيلم

exhulronisteرا باعث شود. “ پنچری“تواند هرنوع  شگر می( حضور شاهد و تما
شوند و زنان آمادگی برای پذيرش معشوق در درون  مردان دچار سستی و ناتوانی می

نمايش توانايی  ها ريشه در اين ميل به “ ناتوانی“دهند. بسياری از  خود را از دست می
ر من چه ابر مرد و نمايش توانايی که بنگ يار دارد. با پيدايش اين ميل به خود و به به

ورزی هستم، روند شکست آغاز می شود. بسياری از  ی عشق چه ابر زنی در صحنه
خود را “ مردانگی“اند که چطور آنگاه که می بايست  من در شگفت مراجعان به

، حال آنکه در رابطه با همسر و شوند دچار ضعف و سستی میمعشوقه نشان دهند  به
 انشان را نگرفت. يار معمولی چنين مصبيتی گريب

ای است که در آن سازکارهای ارادی و غير ارادی بايد در  عشق بازی پهنه 
هماهنگی و هم آوايی باشند نه در تضاد و در تقابل. ماجرا نمايش توانايی و مهارت 

شدن است، از خود و از او کام “ يکی“نيست، داستان با خود و با ديگری “ من“
 ام بخشيدن است. گرفتن و به خود و به او ک

در ورزش چيرگی برحريف هدف است، در عشق بازی هماهنگی و هم رايی با  
 حريف. 

 
 سرمايه گذاري

گذاری عاطفی و جسمی هست. وزرشکار  ها نياز به سرمايه در هر دوی اين فعاليت 
ای عاطفی با  بايد در خود آن ميل و عالقه را بپروراند و گرم نگاه دارد، رابطه

يابد، اندام را متناسب  پيروزی دست کار دهد تا بتواند به اش داشته باشد و دل به رشته
ها  پوشی ها و چشم های هرروزی، آن خستگی کند يا قهرمان المپيک شود. آن تمرين

کار و کار و کار ادامه داد تا  گير را تاب بايد آورد و به های کوچک اما وقت از لذت
گذاری است. و از سوی ديگر انرژی فيزيکی قابل  هجايی رسيد. اين نوعی سرماي به

توجهی هم بايد خرج کرد تا به مهارتی دست يافت. در اين راه خطر هم هست. 
ها  ها به ماهيچه مفصل ها، به اين يا آن دستگاه بدنی، به ستون مهره توان به می

ی ها تواند منجر به خسارت گذاری ورزشی می های جدی رساند. اين سرمايه آسيب
سواری کردن، بخصوص  ساعت در هفته دوچرخه جنسی نيز بشود. مثالً بيش از سه

هايی در آمادگی بدنی مردان برای  تواند باعث دشواری اگر زين نا مناسب باشد، می
 بازی گردد.  عشق

گذاری در عشق هم عظيم است. اين همه داستان و شعر و  ی اين سرمايه دامنه 
و پيروزی در عشق يا حزن و حرمان و ناکامی و شکست ی خوشبختی  فيلم در باره

های  گذاری عاطفی ما در اين فعاليت دارد. آسيب ی اهميت سرمايه عاشق نشانه
کنند.  زا برابری می بريم تنها با خطرهای مرگ روانی که از شکست عشقی می

آن  شود، پيامدهای ناتوانی جنسی تنها در کارکرد نابسامان اندام جنسی خالصه نمی
 هامان عميق و طوالنی است. “توانايی“ها و “نيرو“بر تصوير ذهنی ما از 

 
 گذاري ي سرمايه محاسبه

گويند و  ی بدنی عشق ـ ورزی چه اندازه است؟ برخالف آنچه بسياری می اما هزينه 
توان آن را با  کند. می کنند، زياد نيست و با کارهای بدنی روزانه برابری می فکر می
گيری، استفاده از  ن ضربان قلب و فشار خون اندازه گرفت. بهترين راه اندازهباال رفت
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است، يعنی معادل MET (Metabolic Equivebent of the Tasik )نام  مقياسی به
را با مصرف نسبی اکسيژن در حال  METمتابوليک يک فعاليت مشخص. 

بالغ معمولی  سنجند. در اين حال )استراحت( مصرف اکسيژن انسان استراحت می
ميلی ليتر اکسيژن برای هر کيلو گرم در هر دقيقه( است. حاال نگاه کنيم  5/3)

 اين مقياس در کارهای گوناگون:  به
 

 MET 3کمتر از 
 راه پيمايی آرام

 شويی ظرف
 رانی اتومبيل

 تحريک جنسی
 

 Met 5تا  3بين 
 راهپيمايی سريع

 شويی شيشه
 تنيس چهار نفری بازی کردن

 واری آرامس دوچرخه
 عشق ـ ورزی

 بازی گلف
 

 بازی به ضربان قلب و فشار خون توجه کنيم: دقيقه عشق 15تا  5حاال به تأثير 
 رود ضربان در دقيقه باال می 150تا  120ضربان قلب به  
 ميلی متر جيوه برسد.  18تا  15تواند به  فشار خون می 

 
 خطرهاي عشق ـ ورزي 

ی  شود که خطر سکته ت؟ معموالً اين پرسش مطرح میبازی خطرناک اس آيا عشق 
 دهند.  ای را نشان نمی رود. آمارها چنين رابطه بازی باال می قلبی با عشق

ی ناراحتی قلبی نداشته باشد در  ی قلبی )آنفاکتوس( در مردی که سابقه خطر سکته 
در  2فعاليت عادی روزانه يک روی يک ميليون برای هر ساعت فعاليت عادی و 

يک ميليون برای هر ساعت فعاليت جنسی است. اما اين خطر در آنها که ورزش 
 شود.  کنند و کم تحرک نيستند بسی کمتر و حدود نصف می می

بينيم که اگر عشق ـ بازی را ورزش ببينيم و بدانيم، ورزشی بسيار سالم. در  می 
 جهت تعادل تن و روان، کم هزينه و سرانجام پرلذت است. 

 
 

 منابع 
توانيد به پايگاه  های اشاره شده در اين نوشته، می برای آگاهی بيشتر در تمام زمينه

های زير جستجو کنيد. اقيانوسی از  مراجعه کنيد و با ارتباط GOOGLEاينترنتی 
توانيد با نامه اينترنتی با من  ها خواهيد داشت. اگر پرسش خاصی داشتيد می داده

 تماس بگيريد. 
 

Sport&sex 
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Physiology of Sport 
Sexual physiology 

 
E-Mail : hosfar23@hotmail.fr 

 
 
 
 
 

 
 
 

 حرف آخر،
 ورزش فرداي ايران

 
سال 25هايی که در اين  ورزش نوين ايران با همه لطمه 

 ..استقرار جمهوری اسالمی متحمل شده، نمرد.
ها  هايی که حرام تشخيص داده شده بود، با مقاومت جوان رشته 

 و عالقمندان، حالل شد!! 
زنی  در شطرنج زنان حاال چند قهرمان جهان داريم. در مشت 

زنی ايران انوشيروان نوريانی با پناهند  کاپيتن تيم ملی مشت
اندرکاران ورزش جمهوری  شدن خود جنجال بزرگی برای دست

 وجود آورد.  های المپيک سيدنی به ر بازیاسالمی د
هاست پايگاه نافرمانی مدنی و جای  ها مدت سکوهای ورزشگاه 

اين جهت هربار که يک مسابقه  شعارهای ضدرژيم است به
فوتبال ملی يا روياروئی دو تيم از نفس افتاده پرسپوليس و 

باش  است، رژيم همه نيروهايش را آماده  استقالل در برنامه
 ردهد ـ يک حکومت نظامی غيرعلنی ـ دختران ايران يک با می

درهای ورزشگاه آزادی را شکسته و وارد شدند تا در استقبال از 
جام جهانی  پيروزی رسيده و به تيم ملی که در برابر استراليا به

 رفت، سهيم باشند.  می
کوزه  پس از راهيابی تيم ايران به جام جهانی، همه کاسه 

زنی و نماز  زاری، سينه ها تبليغ برای گريه از سال آخوندها بعد
جمعه و غيره، همگی برباد رفت. مردم از پير و جوان در 

ها را روشن کردند، خواندند و  شهرهای مختلف چراغ اتومبيل
 شادی کردند و رقصيدند. 

دختران و زنان ايران نبايد منتظر چراغ سبز آخوندهای  
ها  ورزشگاه ه و غيره بمانند، بايد بهفقي های علميه قم و ولی حوزه

قدم گذارند، با پسرها کنار هم بنشينند، بدون تحمل آکواريومی 
اند ـ برای حضور زنان در  که طرح آن را مسئوالن تهيه کرده

ورزشگاه آزادی ـ مساله مهم تنظيم يک دکترين ورزشی، برای 
کارشناس  200آينده ايران است. در کشوری چون فرانسه 

سال تمام  6ف جامعه شناسی، اقتصاد، فرهنگ، و ورزشی، مختل
نام دکترين ورزشی در فرانسه را  گردهم نشستند تا کتابی به

تهيه کردند. که هنوز هم دستور عمل ورزشی اين کشور است. 
بايد کارشناسان ايرانی داخل و خارج از کشور هم روی اين 

نوقت دکترين ورزشی برای کشوری چون ايران کار کنند. آ
اسالمی برچيده شد و ايران از  روزيکه بساط استقرار جمهوری

درد  شر اين طالبان ايرانی خالص شد، چيزی داريم که هم به
خورد، هم به درد آن ورزشکار  آن معلم ورزش زاهدانی می

 تهرانی... هم به کار نسل آينده. 
شکوه ديروز ورزش نوين ايران، در برابر حقارت امروز تکرار 

 با نگاهی به آيندة پراميد.  شود.
 باد آزادی باد ورزش. زنده زنده

 
 

mailto:hosfar23@hotmail.fr
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