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کامال؛ ساندا دیگر مثل گذشته نیست.قبال در آسیا جدای از چین
کش��ورهایی مثل ،میانمار ،مالزی ،فیلیپین بودند وسپس ایران بعد از
این کشور قرار می گرفت ولی االن بعد از چین و ایران کشورهای زیادی
در ووشو س��رمایه گذاری کرده و دیگر فقط ساندا کاران چینی حریف
ما نیستند ،روسها خیلی سرمایه گذاری کرده اند اروپاییها و بخصوص
کشورهای آمریکای جنوبی هم همینطور و در آینده از قطبهای اصلی
این رشته خواهند همین آفریقا که در گذشته در ووشو جهان جایگاهی
نداشت االن ورزشکاران آن می آیند و طالی جهانی میگیرند به همین
دلیل االن دیگر مثل س��ابق نمی توان قبل از بازی نتیجه را پیش بینی
کرد و گفت مثال حریفمان ناشناخته است و می توانیم ببریم.
در بعد داخلی هم استانها خوب رشد کردند؟
بله اتفاقا در یکی از همین مس��ابقات کش��وری بود دو سال پیش
بود اگر اشتباه نکنم از اس��تانهای مختلف به فینال آمده و وقتی اسامی
قهرمانان را می دیدید متوجه می ش��دید که هیچ استانی نتوانست دو
طال بگیرد بنوعی طالها بین قهرمانان اس��تانهای مختلف پخش شده
بود البته برخی اس��تانها مثل مازندران در س��اندای مردان خیلی رشد
کرده و قهرمانان بسیاری دارد یا در اصفهان ساندای بانوان رشد خوبی
داش��ته و در بخش تالو هم برخی استانها خلی تخصصی کار می کنند و
بعنوان قطب تالو کشور محس��وب می شوند ولی چیزی که در مجموع
در رقابتهای کش��وری و انتخابی تیم ملی شاهد آن هستیم
اینس��ت که از اکثر اس��تانها در اردو نمایندگان و قهرمانانی
دارند و این نش��ان می دهد ووش��و در دو بخش تالو و س��اندا
گستردگی خوبی در میان استانهای مختلف دارد.
ش�ما در رقابته�ای جهان�ی روس�یه در چه
وزنی مبارزه می کنید؟
برای اولین بار می خواه��م در وزن مثبت  90کیلو گرم
مبارزه کنم که حریفان قدری از کش��ورهای مختلف در آن
حضور دارند.
احتم�ال اینکه ای�ن رقابتها آخری�ن میدان
جهانیت باشد وجود دارد؟
دارم به این موضع فکر می کنم به هر حال بنده سالها در
اردوی تیم ملی در حال تمرین و مبارزه و افتخار آفرینی برای
کشورم بودم و باید االن به کارهای شخصی خود برسم چون
برای یک ورزش��کار حرفه ای دیگر زمانی برای پرداختن به
امورات شخصی نمی ماند.
احتم�ال دارد بعد از س�اندا مث�ل بعضی از
ورزشکاران سر از MMAدر بیاورید؟
نمی دانم،به این موضوع فکر نکرده ام ممکن اس��ت هر
اتفاقی بیفتد ولی هنوز در این باره تصمیمی نگرفته ام.
به جرگه مربیان چه؟ وارد می شوید؟
به هر ح��ال مایه افتخار بنده اس��ت ک��ه در کنار آقای

اوجاقی تجربیاتم را در اختیار جوانترها بگذارم و مربیگری هم شرایط و
س��ختی های خاص خودش را دارد ولی اینکه بگویم به آن فکر می کنم
با ن��ه باید بگویم هنوز نه،فعال تمرکزم بر روی رقابتهای جهانی و افتخار
آفرینی در آنس��ت و نمی خواهم ذهنم را ب��ه چیز دیگری معطوف کنم
چرا که در رقابتهای جهانی روسیه قطعا مبارزات سختی برابر حریفان
با تجربه خواهم داشت.
ت�ا آنجاییکه می دانم برای ش�ورای ش�هر کرج هم
کاندیدا شده بودید؟چرا؟
بله من برای انتخابات شورای شهر کرج کاندیدا شده بودم چرا که
اعتقاد دارم کرج بعنوان یکی از کالن ش��هر های کشور که از استانهای
مختلفی در آن حضور دارند و یک شهر مهاجر پذیر است چندان بر روی
ورزش کار نش��ده و در بعد امکانات س��خت افزاری خیلی فقیر است در
حالی که قهرمانان بسیاری در خود دارد.
مثال در چه زمینه ای می خواستید خدمت کنید؟
ببینید خدمات دهی و پرداختن به امورات ش��هری فقط خیابان و
فضای سبز نیست ما باید برای سالمت جامعه و مردم خود کارهای زیر
بنایی بس��یاری کنیم و با ورزش و تفریحات سالم فضای شادی را برای
مردم و جوانان فراهم کنیم س�لامت مردم در جامعه در گرو پرداختن
به ورزش همگانی و افتخار آفرینی در اس��تان و کش��ور و جهانی و حتی

المپیک در گروه ورزش قهرمانی اس��ت چرا باید استانی به این بزرگی
فقط یک مدال آور المپیکی داش��ته باش��د به ش��خصه خیلی دوست
داش��تم در کرج با پرداختن به امور زیر بنایی ورزش و تفریحات سالم و
شاد شرایط بهتری برای خانواده ها و جوانان فراهم کنم سرانه ورزشی و
تفریحی در کرج خیلی پایین است مردم نیاز به فضاهای جدید و بهتر و
با امکانات تری برای خود  ،خانواده و فرزندان خود دارند تا از این طریق
به ارتقا س�لامت جس��مانی و اجتماعی برس��ند من حداقل در امورات
ورزش��ی و کارهای زیر بنای��ی در این زمینه خیل��ی برنامه های مدون
گسترده ای داشتم.
فکر می کنید ورزش�کاران در چنین س�متهایی می
توانند خدمت کنند؟
حتما می توانند ،االن تحصیل کرده های زیادی در ورزش هستند
که اصال ورزشکار نبودند و دارند به ورزش خدمت می کنند و موفق هم
ب��وده اند ما هم همینطور حداقل در حوزه گس��ترش ورزش همگانی و
قهرمانی در حوزه خدمات ش��هری و ایجاد شادابی و نشاط در راستای
افزایش س�لامت جامعه که یکی از نیازهای مبرم امروز جامعه شهری
اس��ت که می توانیم خدمت کنیم ،امروز در جه��ان توجه به طرحهای
ورزش��ی برای مردم و ایجاد عالقه مندی بین آحاد جامعه پرداختن به
ورزش یکی از اولویتهای برنامه های شهری است.
به ووشو برگردیم االن آسیب دیدگی قدیمی که
داشتید بهتر شد؟
بله شکر خدا نسبت به یک ماه گذشته شرایطم خیلی بهتر است و
کادرپزشکیفدراسیونخیلیزحمتکشیدهوداردرویپایمصدومم
خوب کار می کند و انشاهلل تا آغاز رقابتهای جهانی بهبودی کامل حاصل
شده و با تمام توان به مصاف حریفان می روم بخصوص که در تمرینات
رکوردهای خوب��ی زده و کادر فنی از عملکرد م��ن رضایتمند بودند و
به امید خدا با آمادگی کامل راهی آوردگاه جهانی روس��یه می ش��وم.
و در خاتمه...
و در خاتمه جا دارد از زحمات رییس فدراسیون و کادر فنی تشکر
کنم و این را بگویم که االن ووشو در جهان بسرعت در حال رشد است و
اگر مس��ئوالن انتظار نتایح بهتری از ووشو دارند و می خواهند این روند
مدال آوری ادامه داشته باشد حمایتهای بیشتری از فدراسیون داشته
باش��ند به هر حال مس��ئوالن،مربیان و قهرمانان ووشو خیلی زحمت
کش��یده اند تا ووش��و ایران دومین قدرت جهان آنهم بعد از چین گردد
ولی االن بقیه کش��ورها خیلی س��رمایه گذاری کرده اند پس نباید این
رش��ته را تنها گذاشت چرا که باعث دلس��ردی در بین زحمتکشان آن
می شود.
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