ﭼﺮا ﻣﻮجﺳﻮاری در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

 ‐۱در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮجﺳﻮاری در ﺳﺎﺣﻞ رﻣﯿﻦ از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﻧﺒﺎل ﻣﺷﺪ؛ آن ﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺘ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴ
ﻣ داﻧﺴﺖ اﯾﺮان ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎﯾ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﮐﺴ در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﻮجﺳﻮار دارد .از ﺳﻮی
دﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺷﻮد ﺧﺒﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ورزﺷﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮐﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و روﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ آن دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد .ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻤ ﮐﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ ورزش اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮجﺳﻮاری در رﻣﯿﻦ و ﺳﺎﺧﺖ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺮای ورزش اﯾﺮان اﻫﻤﯿﺘ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ دارد؟
 ‐۲ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ورزش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ آن ﺧﺘﻢ ﻣﺷﻮد .در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ دارد،
ﮔﺴﺘﺮش ورزش در ﭼﻬﺎر اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿ ﺑﯿﻦ ورزﺷﺎران ﻣﺷﻮد و ﺧﺮوﺟ آن ﮐﺸﻒ
ورزﺷﺎران ﺟﺪﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑ ﺑﺮای ورزش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ورزش  ،ﺗﻨﻮع ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺑﺪن ورزﺷﺎران را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل دارد و اﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ را ﺑﺎﻻ ﻣﺑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻔﻮذ ﭼﻨﺪ ورزش ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮﺑ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ؛ ورزشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺧﻮاﺳﺘﺎهﺷﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
 ‐۳ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﮐﺒﺪی زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺮان در ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺳﯿﺎﯾ ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ از آن ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺒﺪی در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۱۳۸۴اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻨﻬﺎ ۱۳ﺳﺎل ﭘﺲ از ورود رﺳﻤ اﯾﻦ ورزش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ؛ آن ﻫﻢ در ﺗﻮرﻧﻤﻨﺘ ﮐﻪ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﮐﺸﻮری ﮐﻪ داﻋﯿﻪ ﮐﺒﺪی را دارﻧﺪ! اﯾﻦ ﺑ ﺗﻔﺎوﺗ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻪ ورزش ﮐﺒﺪی ﮐﻪ در
ﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارد ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺗﻔﺎوﺗ ﻣﺪﯾﺮان ورزش ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ورزش اﯾﺮان ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿ اﯾﻦ
اﺷﺘﺒﺎه ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨﻫﺎ ﺷﺪ .ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﮐﺒﺪی زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﯾﺮان ﭼﻬﺎر ﻣﻠ ﭘﻮش از ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ اﻗﻠﯿﻢ و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺸﺘﺮﮐ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارد ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﺒﺪی در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﻮد.

 -۴ﺳﺎﺧﺖ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺗﻔﺎﻗ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﮐ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ ورزش از ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎری اﺳﺖ .در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی از ﻓﻮﺗﺒﺎل در زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﺎﮐ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮐﺮﯾﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺗﺮﯾﻦ ورزش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآﯾﺪ .ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﮐﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ورزش ﺑﯿﻦ
ﭼﺎﺑﻬﺎری ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود و ﺣﺘ ﺑﻪ زودی ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﮐﺮﯾﺖ اﯾﺮان در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺮود .ﮐﺮﯾﺖ از ورزش ﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد؛ از اﻧﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ژاﭘﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻮادار ﮐﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﺮان ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ در اﻗﻠﯿﻢ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ
ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﺎ ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺑ ﺗﻮﺟﻬ ﻋﺠﯿﺒ ﺑﻪ اﯾﻦ ورزش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ورزش
اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ورزش اﯾﺮان از درک اﻫﻤﯿﺘﺶ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ۱۵ﻫﺰار
ﻧﻔﺮی در زاﻫﺪان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟ در رده دﺳﺘﻪ دوم ﻫﻢ در آن ﺑﺎزی ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻫﯿوﻗﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل
وارد آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺠﻮﻣ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ ﺻﺮف ﻣﺷﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎه اﺻﻠ
ﮐﺮﯾﺖ در اﯾﺮان ﺷﻮد.
 -۵ﺳﺎﺣﻞ رﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﻮجﺳﻮاری در اﯾﺮان .اﯾﺮان ﻫﯿ ﺳﺎﺣﻠ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻮج ﺳﻮاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﯾ ﻣﻮج ﺳﻮار
زن اﯾﺮﻟﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺴ ﺑﺮﯾﺘﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﺗﻮق ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮجﺳﻮاران ﺧﺎرﺟ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﭼﺎﺑﻬﺎری ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮج ﻫﺎﯾ را ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾ ﮐﺮده ،ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری ﻣﮐﻨﻨﺪ .ورزﺷ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮب اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ورزش اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎری آﯾﻨﺪه
ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد؟
ﻣﻬﺪی اﻣﯿﺮﭘﻮر

