ﺗـﺪاوم روزﻫـﺎی ﺳـﯿﺎه ﺟـﻮدو در
ــﺪﯾﺮﯾﺖ و
ــﻒ ﻣـ
ــﻮن /ﺿﻌـ
اﯾﻨﭽﺌـ
ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزان ﺑﯿﺮوﻧﯽ!
ﺟﻮدو اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ روﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ دوره
ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﻬﺎ
از اﯾﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﺷﯿﻪﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ و آراﻣﺶ
را از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،،ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻮدو اﯾﺮان ﺑﺎ  5ﺟﻮدوﮐﺎر
ﮔﺎم ﺑﻪ آوردﮔﺎه ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،آوردﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻫﺎﻟﯽ
ﺟﻮدو و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪال ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن را ﺑﺮای ﺟﻮدوﮐﺎران اﯾﺮان ﮐﺎری
ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻮدوﮐﺎران اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪان دور از واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺟﻮدوی اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪال دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری روی رده ﻫﺎی
ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﮐﺎم اﻫﺎﻟﯽ ﺟﻮدو ﺗﻠﺦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮدوﮐﺎران اﯾﺮان روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ اﯾﻨﭽﺌﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﻫﺎﻟﯽ ورزش و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزات
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ در روزﻫﺎی داغ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ورد
زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺟﻮدوﮐﺎران ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد و
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت آﻧﻬﺎ در ﻧﻮع اﺗﺨﺎذ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ و
ﻧﻮع اﺟﺮای ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع
ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺟﻮدوﮐﺎر ﺑﺮزﯾﻠﯽ اﺻﻞ ﻟﺒﻨﺎن در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ را واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  20روز
ﺑﻌﺪ روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺟﻮدو اﯾﺮان
روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ اﯾﻨﭽﺌﻮن اﯾﭙﻮن ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﯽ ﺟﻮدو اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮان در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻮدو اﯾﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اول ﺟﻮدو ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺳﻄﺢ اول ﺟﻮدو آﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارد .اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه ،ژاﭘﻦ،

ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ،ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آﺳﯿﺎ را روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ اﯾﻨﭽﺌﻮن
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در واﻗﻊ ﺟﻮدوﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی اﯾﺮان
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﯿﺰی زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ دو ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻮدو در  10ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﺼﻒ و ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ ،ﺣﻀﻮر در اردوﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪارﻫﺎی ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻮدوﮐﺎران
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راﻫﯽ اﯾﻨﭽﻮن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻻزم را ﻧﺒﺮدﻧﺪ .ﻣﻠﯽ ﭘﻮﺷﺎن ﺟﻮدو ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺴﺐ ﻣﺪال و رﺳﯿﺪن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ را
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺼﺮ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﯾﺎ
راﻫﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮدو را در ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪال ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺪون
ﺷﮏ راه را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻔﺮات ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی
اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺟﻮدوﮐﺎری ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ اﻋﺰام را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رﻓﻊ ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮدو در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن آن ﺑﻮده ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮدو ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮدو در راس ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮدو اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در
زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﯽ در ﺟﻮدو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ از
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ!
ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻮدو اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻋﺰام ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ
اﯾﻨﭽﺌﻮن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﺧﻮد را اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ!
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻮدو دوای درد را اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲ داده ﻫﺎی اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای
ﮐﻪ ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺳﮑﺎن داری ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮه را ﺑﺮای
ﺟﻮدو اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﻗﻬﺮﻣﺎن آﺳﯿﺎ ﻣﯽ
داﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ را دﺧﯿﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﻨﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن از داﻧﺴﺘﻦ و ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ
ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه را در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
دارﻧﺪ و ﺑﺎ راﺑﻄﻪ “دان” ﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای

ﺟﻮدو ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮدوﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﺟﻮدو اﯾﺮان ﻣﺸﮑﻞ وﻓﺎق و ﻫﻤﺪﻟﯽ دارد ،ﮐﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻮدو
ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ رﺳﺘﮕﺎر
از ﺟﻨﺲ ﺟﻮدو ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ آرش ﻣﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮدوﮐﺎر
اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺪاﻟﻬﺎی ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺎﺟﯽ آﺧﻮﻧﺪزاده ﺑﻪ اﯾﻦ زودی
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای
روی آورﯾﻢ؟
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ دﻓﺎع از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺪراﺳﯿﻮن را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺧﻮد اﯾﺮادات زﯾﺎدی ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮادات ﻧﺒﻮد اﻻن وﺿﻊ ﺟﻮدو ﺑﻬﺘﺮ از
اﯾﻦ ﺑﻮد .اﯾﺮاداﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮی روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮﺳﺪ.
اﻣﺎ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮای ﺟﻮدو اﯾﺮان ﺑﻪ روزﻫﺎی
ﭘﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ روی
اﻣﻮر ﺟﺎری ﺧﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت داﺧﻠﯽ و ﺑﺮون ﻣﺮزی ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ای ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارﻧﺪ از ﺟﻮدو اﯾﺮان اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﺳﺘﮕﺎر و ﻣﯿﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺟﻮدو اﯾﺮان
درﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻊ ﺟﻮدو ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﻫﯿﭻ روزﻫﺎی ﺑﺪﺗﺮی را ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﻮدو ﺑﺎ
اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ره ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان آن ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ
ﺳﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﻮدو را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮدو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل رﻓﻊ ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮدو ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻮدو در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﮐﺴﺐ ﻣﺪال
ﺟﻬﺎﻧﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در دو ﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ
ﺟﻮدوﮐﺎری ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
روی ﺗﺎﺗﺎﻣﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﯾﻨﭽﺌﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮدو در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺿﻌﯿﻒ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه
ای ﺑﺮای آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

