
حجم ویرانی ها و مشکالت 
دنيا حيدري
      گفت وگو

گاه به قدری عظیم است و 
گسترده که مي تواند توی 
دل هر کسی را خالی کند اما نه وقتی پهلوان تشکی باشی 
که از تختی برایت ب�ه یادگار مان�ده. آن وقت نه از س�یل 
خوزس�تان ترس برت م�ي دارد و نه ویرانی ه�ای آب های 
خروش�انی که نفس های سیستان را به ش�ماره انداخته و 
خانه هایش�ان را ویران کرده، نه از رویارویی مردمي  که از 
پیش پا افتاده ترین امکانات اولیه زندگی محروم هستند و 
نه از سختی های راه و دوری مسیر. احسان لشکری را سخت 
مي توان در بین مردم سیستان، خوزستان، خراسان و دیگر 
مناطق محروم ش�ناخت وقتی صادقانه و عاشقانه در حال 
توزیع مواد غذایی، بهداشتی و... است و تالش مي کند باری 
از دوش مردمي  که بالیای طبیعی ضربه ای مهلک به پیکره 
زندگی ش�ان وارد کرده، بردارد. گویی این همان قهرمان و 
مدال آوری نیست که برنز المپیک لندن و قهرمانی جهان و 
همچنی�ن 4 ط�الی س�ال های  2009، 2010، 2014 و 2016 
قهرمانی آسیا را با خود برای وطنش به ارمغان آورده. مردی 
که روی تشک کشتی لرزه مي اندازد بر اندام حریفان اما شانه 
به شانه مردم که قدم برمي دارد برای شکستن سد مشکالت، 
مي توان به وضوح دید که پهلوانی را قبل از قهرمانی آموخته. 
مردی که نه فقط این روزها در کنار مردم سیل زده سیستان 
که طی 9 ماه گذش�ته با تالش برای برداشتن باری از دوش 
مردم مناطق محروم بار دیگر ثابت کرد که کش�تی یعنی 
پهلوانی. یعنی ی�ادآور تختی. یعنی دس�تگیری از مردم.

    
حضور قهرمانان کشتی در کنار مردم سیل زده 
سیستان و بلوچستان بار دیگر ثابت کرد که 
دوبنده  پوشان با هر عنوانی، همیشه جزئی از 

مردم و با مردم هستند.
این روزها به واسطه سیلی که آمده، نگاه ها به سمت مردم 
این منطقه جلب شده اما قبل از این سیل همه آنها شرایط 
خوبی نداشتند و حتی برای تأمین خورد و خوراکشان هم با 
مشکل مواجه بودند. مردم سیستان به جرئت بامعرفت ترین 
مردم ایران هستند اما در ش��رایط خوبی نیستند و نیاز به 
کمک و حمایت های مردم و مسئوالن دارند. اینجا فقر بیداد 
مي کند؛ فقر مطلق. در حالی که اینه��ا هم حق دارند یک 
زندگی حداقل و معمولی داشته باشند و درست نیست در 
شرایطی باشند که از ساده ترین امکانات که داشتن آب شرب 

است و مسائل بهداشتی پزشکی محروم باشند.
به نظر مي رس�د پروژه رس�یدگی به مناطق 
محروم سیس�تان و بلوچستان خیلی قبل تر 
از سیل ویرانگری که این روزها این منطقه را 

درگیر کرده آغاز شده بود.

بله همین طور اس��ت. م��ا از چند م��اه قب��ل داریم روی 
کمک رس��انی به این مردم عزیز و ش��ریف کار می کنیم و 
طبق برنامه ریزی هایی که انجام شده هر کدام از ما مسئول 
یک چیز هستیم. یکی وظیفه تأمین خورد و خوراکشان را 
برعهده دارد، یکی برای تأمین اقالم گرمایشی و وسایل خانه 
کار مي کند، یکی روی بحث پزش��کی، یکی روی مدارس 
و هرکدام به موضوعی رس��یدگی مي کنیم تا به لطف خدا 
بتوانیم گره ای هر چند کوچ��ک از زندگی این مردم که به 

راستی محروم هستند، باز کنیم.
از خیریه امام علي)ع( بگویید. اس�تارت این 

پروژه از کی و با چه هدفی زده شد؟
راس��تش را بخواهید آقای خادم خودش��ان خیلی قبل تر به 
این مسائل رسیدگی مي کردند اما یک بار بعد از قهرمانی ما 
جلسه ای گذاشتند و گفتند که شما به عنوان قهرمانان کشتی 
وظیفه ای در قبال مردم داری��د و هر کدام باید یک منطقه را 
پوشش دهید؛  حاال به هر شکلی. با اعتباری که بین مردم دارید 
و با رایزنی هایی که مي توانید در این راس��تا انجام دهید و هر 
شکلی که مي توانید به نوعی تأثیری در زندگی مردم مناطق 
محروم داشته باشید و این پروژه از همان جا استارت خورد. 
البته قبل از آن خودم به شکل تک محور کارهایی مي کردم. 
مثالً در ماجرای زلزله کرمانشاه کمک های مردم شهر و استان 
قزوین را جمع آوری کردم و به کمک مردم زلزله زده کرمانشاه 
رفتم اما از 9 ماه قبل به همراه آقای خادم و سایر بچه ها به طور 
متمرکز و برنامه ریزی شده در مناطق محروم مرزی یا خیلی 
از جاهایی که مسئوالن هم خبری از آن ندارند مردم آنجا چه 

شکلی دارند زندگی مي کنند مشغول کار هستیم.
بدون شک انجام کارهای خیر و کمک به مردم 
لذت بخش اس�ت اما الزمه حضور در این امور 
صرف زمان بسیاری است و سختي های خاص 
خود را دارد. این سختی ها باعث ترس احسان 

لشکری از قبول این مسئولیت نشد؟
واقعیت این است که ش��ما اگر برای تفریح هم بخواهید به 
جایی مثل سیستان بروید، مس��یر دور و سخت مي تواند 
خسته تان کند اما همه کارها با برنامه ریزی های دقیق انجام 
مي شود. عالوه بر آن شور و حالی که آقای خادم ایجاد مي کند 
نمي گذارد احساس خستگی یا ترس کنیم. جدا از آن وقتی 
شما مي روید و ش��رایط مردم را مي بینید که چطور در فقر 
کامل به سر مي برند، اگر اندکی از انسانیت بو برده باشید دیگر 
نمي توانید به سادگی از کنار آنها بگذرید. باید زندگی مردم 
را ببینید که حتی آبی برای خوردن ندارند. آن وقت هرگز به 
خود اجازه نمي دهید که چیزی مثل ترس باعث شود پا پس 
بکشید. وقتی می بینید دختربچه برای شستن ظرف و لباس 
در رودخانه دستش توسط گاندو خورده مي شود، نمي توانید 
قدمي  برایش برندارید و ناخودآگاه درگیر مي شوید آن قدر که 

اگر یک بار نتوانید بروید مدام از بچه ها پیگیری مي کنید و 
این مي شود زندگی تان مثل وعده های غذایی که نیاز دارید 
برای خوردن. مي توان گفت من چند بار کمک کردم دیگر 
بقیه اش وظیفه من نیست. وظیفه مسئوالن است اما وقتی 
پای کار مي آیید و از نزدیک مي بینید که مردم نازنین این 
مناطق با چه مش��کالتی مواجه هستند دیگر این حرف ها 
برایتان معنی ندارد و دلتان مي خواهد تا جایی که از دستتان 

مي آید کمکشان کنید.
فک�ر مي کنی�د حض�ور قهرمان�ان مل�ی و 
چهره های شناخته ش�ده در مناطق محروم 
چقدر مي تواند باعث تشویق مردم برای کمک 

به همنوعان خود باشد؟ 
خب این یک واقعیت است که مردم ورزشکاران و قهرمانان 
خود را دوست دارند. این اعتماد و باور آنها به قهرمانانشان است 

که باعث مي شود ما امروز بتوانیم به کمک هایمان به این مردم 
ادامه دهیم وگرنه فکر مي کنید مگر هر کس چقدر مي تواند از 
جیبش هزینه کند. مردم هم خوب مي فهمند و مي بینند. اگر ما 
یک بار برای گرفتن عکس و فیلم برویم و از داخل خانه دیگران 
را تشویق کنیم به کمک خیلی زود دلزده مي شوند از همراهی 
اما وقتی آنها ما را پای کار مي بینند دست از حمایت های خود 
برنمي دارند  و خیلی خوشحالم که مي توانم واسطه این مردم 
باشم برای کمک به هموطنان محرومم. ما هرچه داریم از این 
مردم است. همان 80میلیونی که همیشه به ما انرژی مثبت 
دادند. برایمان دست به دعا شدند. با قهرمانی هایمان خوشحال 
و با باخت هایمان همپای ما ناراحت شدند. حاال نوبت ماست که 
دین خود را به این مردم ادا کنیم و امیدوارم این مسئله توسط 

ورزشکاران رشته های دیگر هم دنبال شود.
به نظر مي رس�د کمک ه�ا تنها توزی�ع مواد 

غذایی و مایحتاج خوراکی و پوشاک نیست.
بله. نمي ش��ود که تا همیش��ه کمک کرد. به همین دلیل 
س��عی مي کنیم هدفمند کمک کنیم. یعنی شرایطی را 
فراهم مي کنیم تا مردم سیس��تان ک��ه از قدیم االیام کار 
س��وزن دوزی مي کردن��د آم��وزش الزم را ببینند. چرخ 
خیاطی در اختیارشان مي گذاریم و آنچه را که مي دوزند 
خودمان مي خریم تا تشویق ش��وند به امرار معاش از این 
طریق یا برای م��ردم در خط م��رزی بین افغانس��تان و 
ترکمنستان که دامدار بودند و دام هایشان را از دست داده 
بودند دام تهیه کردیم تا به این طریق بتوانند دوباره به کار 
سابق خود ادامه داده و زندگی شان را بگذرانند. همچنین 
اقالم را در مدرسه بین بچه ها توزیع مي کنیم که خانواده ها 
تشویق شوند به فرستادن بچه هایشان به مدرسه و برای 
یک روستا که کودکانش در راه رفتن به مدرسه در روستای 
دیگر ساالنه توسط حیوانات درنده، سرما و... جانشان را از 
دست مي دادند قرار است مدرسه بسازیم. باید اصولی کمک 
کنیم تا مردم بتوانند با این کمک ها روی پای خودش��ان 

بایستند. هدف این است.
اینکه از بین ورزش�کاران این کش�تی گیران 
همواره بیشتر از س�ایرین در چنین کارهای 
خیری پیش�قدم هس�تند و به طور مستمر با 
هدف کم�ک در مناطق مح�روم حضور پیدا 
مي کنند چقدر مي تواند با نوع تربیت در این 

رشته ورزشی ارتباط داشته باشد؟
خب بدون شک این به نحوه تربیت کشتی گیران نیست. شما 
بچه های کش��تی را در هر عنوان و با ه��ر موفقیتی مي توانید 
در صف نانوایی، خرید و... در بین مردم ببینید. کشتی گیران 
هرگز خود را برتر و جدا از م��ردم نمي بینند. این اصل تربیتی 
کشتی است که واقعیت پهلوان بودن را به شما یاد مي دهد و 
اجازه نمي دهد این مهم نسل به نس��ل فراموش شود. کشتی 
امثال تختی و خادم  و ... را دارد برای الگو قرار دادن. مردی که 
شخصاً رفت برای کمک به مردم زلزله  زده بوئین زهرا. شخصاً 
وقتی مي بینم آقای خادم خودش همواره در رأس کار هستند 
و مي گویند حتی اگر یک نفر هم کنارم نباش��د کارم را انجام 
مي دهم یاد می گیرم مردمداری یعنی چه. یاد مي گیرم ممنون 
مردم بودن یعنی چه. نه که دیگر ورزشکاران غیر از این باشند 
اما در کشتی اینها اصل است. اصلی که باعث مي شود شب سر 
راحت روی بالش بگذارید. من ش��خصاً هر وقت از این سفرها 
برمی گردم تا مدت ها خواب راحت دارم. بگذارید خیلی ها بگویند 
این ها شو است. من خودم که مي دانم با چه هدفی وارد این کار 
شدم و چه نیتی دارم. اصاًل بگذارید شو باشد. بگذارید به مردم 
کمک شود، شو هم باشد ولی وقتی مي آیید توی کار دیگر هیچ 
کدام از این حرف ها برایتان معنایی ندارد و فقط نشاندن لبخند 

روی لبان این مردم است که  برایتان اهمیت دارد و بس.

مردم سیل زده سیستان 
شيوا نوروزی
      گفت وگو

و بلوچستان با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم 
مي کنند. س�ختی های زندگی در مناط�ق محروم این 
استان پس از س�یل ویرانگر چندین برابر شده است. با 
اینکه مسئوالن برای حل مشکالت وارد عمل شده اند اما 
در این روزهای سخت حضور ورزشکاران و مدال آوران 
در این مناطق، مردم محروم را به آینده امیدوار مي کند. 
اخیراً جمعی از کش�تی گیران و قهرمانان این رشته در 
قالب خیریه امام علی)ع( و به سرپرستی رسول خادم 
رئیس پیشین فدراسیون کشتی، به مناطق محروم کشور 
مي روند و ضمن دستگیری از آنها کمک های مردمي  را 
نیز به دست آنها مي رسانند. حس�ن رحیمی، قهرمان 
کشتی آزاد جهان و آسیا و همچنین نفر سوم المپیک ریو 
یکی از کس�انی اس�ت که با پای�ان دوران قهرمانی اش 
مس�ئولیت اجتماع�ی اش را از ی�اد نب�رده اس�ت.

    
هموطنان ما در سیستان و بلوچستان اسیر سیل 
ویرانگر هستند. چه عاملی باعث شد که شما و 
قهرمانان دیگر ورزشی به کمک مردم سیل زده 

بشتابید؟
مؤسسه خیریه علی ابن ابیطالب )ع( با مدیریت رسول خادم 
فعالیت مي کند و کمک ه��ای مردمي  برای مناطق محروم و 
کم برخوردار در این مؤسس��ه جمع آوری مي شود. معتقدم 
قهرمانان و مدال آوران ورزشی در قبال مردم خود یک سری 
وظایف اجتماعی دارند که با توجه به روحیات شان باید آنها را 
انجام دهند. من و چند نفر از قهرمانان کشتی از جمله کمیل 
قاسمی، احسان لش��کری، اصغر بذری، عباس طحان و... به 

همراه چند نفر از هنرمندان در این خیریه فعالیت مي کنیم.
شرایط مردم سیل زده جنوب شرق ایران چگونه 

است؟
درخصوص وضعیت سیستان و بلوچستان باید تأکید کنم که 
مردم این منطقه در شرایط خیلی سختی به سر مي برند. من 
تجربه حضور در مناطق سیل زده گلستان، لرستان و فارس و 
همچنین مناطق زلزله زده کرمانش��اه را داشتم منتها شرایط 
سیستان و بلوچستان حاد است و مردم به شدت تحت فشار 
هستند. آنها قبل از اینکه س��یل هم بیاید با مشکالت زیادی 
دست و پنجه نرم مي کردند. یک سال و نیم است که ما در این 
منطقه فعالیت مي کنیم و در این مدت سعی کردیم وسایل و 
اقالم  مورد نیاز بانوان و به ویژه کودکان را به دست شان برسانیم 
چراکه اغلب کودکان و بانوان در این مناطق از سوءتغذیه شدید 

رنج مي برند. این اواخر یک پزشک هم در بین ما حضور داشته 
چراکه هر بار که به این منطقه محروم مي رویم بیماران زیادی 
به ما برای کمک مراجعه مي کنند. خدمت به مردم را وظیفه 
خودمان مي دانیم. در این سفرها نه دوربینی با خودمان مي بریم 
و نه رسانه ای. تنها با گوشی های خودمان چند عکس گرفتیم و 
در صفحات شخصی مان منتشر کردیم آن هم تنها به این خاطر 
که این عزیزان دیده شوند و مسئوالن فکری به حال مشکالت 
آنها بکنند. مثل حوا رئیسی، دختربچه ای که گاندو )تمساح 
ایرانی( دستش را قطع کرد؛ بعد از 20 روز بی خبری و بی توجهی 
به او، وقتی به این منطقه رفتیم به حوا سر زدیم و شخصاً پیگیر 
مراحل درمانی اش شدم. به لطف خدا دست مصنوعی این دختر 

بچه سیستانی روی بازویش نصب شده است.
خیل�ی از ورزش�کاران اهمیتی به مس�ئولیت 
اجتماعی شان نمي دهند. با چه انگیزه ای حضور 
در فعالیت های خیرخواهانه به یکی از برنامه های 

اصلی زندگی تان تبدیل شده است؟
همان طور که گفتم ورزشکاران در قبال مردم وظایف اجتماعی 
هم دارند. بسیاری از مناطق محروم سیستان و بلوچستان رها 
شده اند و هر کس��ی نمي تواند به این مناطق ورود کند ولی 
مردم کشورمان ورزشکاران و قهرمانان شان را دوست دارند و 
با آنها زندگی مي کنند. آنها ورزشکاران را از خودشان مي دانند 
به همین خاطر قشر ورزشی راحت تر مي توانند در این مناطق 
حضور پیدا کنند. وقتی کنار این عزیزان قرار مي گیریم آنها 
حس مي کنند که تنها نیستند. درواقع وظیفه اجتماعی یک 
قهرمان این است بعد از پایان دوران قهرمانی و حتی در طول 
دوران قهرمانی باید در کنار مردم قرار بگیرد چراکه ورزشکاران 
الگوی جامعه هستند، آنها هستند که باید نشان دهند با اینکه 
عکس هایشان در کل کشور روی بیلبوردها رفته و همه آنها را 
مي شناسند باز هم در کنار مردم شان هستند، دردهای آنها را 

مي دانند و در حد توان شان به مردم کمک مي کنند.
اس�تقبال هموطنان مناطق مح�روم از حرکت 

خودجوش و جهادی شما چگونه بود؟
اول که به این مناطق رفتیم مردم خیلی به ما اعتماد نمي کردند 
و خیال مي کردند گروه ما نیز مثل برخی مسئوالن فقط برای 
گرفتن عکس و وعده دادن آمده  است اما وقتی دیدند هر هفته 
به آنها س��ر مي زنیم، کمک های مردمي  را توزیع مي کنیم و 
پیگیر خواسته هایشان هستیم نظرشان تغییر کرد. ریال به 
ریال کمک های جمع آوری شده را به دست نیازمندان واقعی 
رساندیم. جا دارد از مردم کش��ورم تشکر کنم، هموطنان ما 
همیش��ه کنار هم بوده اند به ویژه در شرایط سخت. در حال 
حاضر مردم آن مناطق دیگر ما را جزئی از خودشان مي دانند.

تمرک�ز گروه ش�ما تنه�ا روی مناط�ق محروم 
سیستان و بلوچستان اس�ت یا به مناطق دیگر 

هم سر مي زنید؟
در حال حاضر روی مناطق محروم سیستان، زاهدان، چابهار 
و روس��تاهای اطراف آنها تمرکز کرده ایم. ع��الوه بر این یک 
روستایی هس��ت به نام ممبین در ش��هر ایذه خوزستان که 
کمیل قاسمي  پیگیر مسائل این بخش است. عالوه بر این سر 
زدن به مناطق مرزنشین خراسان رضوی را نیز در برنامه داریم. 
سعی کرده ایم در مناطق مختلف پخش شویم و به هر جا که 

نیاز بیشتری دارند کمک رسانی کنیم.
بین اعضای گروه خیریه ای که تش�کیل ش�ده 
به غیر از کش�تی گیران سایر ورزش�کاران هم 

حضور دارند؟

از سایر رشته ها کسی حضور ندارد ولی چند نفر از هنرمندان 
با ما همکاری مي کنند.

انتشار اخبار کمک رسانی کشتی گیران به مردم 
مناطق محروم و سیل زده چه تأثیری در ترویج 
هرچه بیش�تر روحیه پهلوانی بین ورزشکاران 

دارد؟
خیریه ما ُحسنی که دارد این اس��ت زیاد دنبال دیده شدن و 
تبلیغات نیست. تالش مي کنیم بی سروصدا و بدون دوربین به 
مناطق برویم و کمک رسانی  کنیم. هر کس بخواهد و مشتاق 
باشد مي تواند در کنار ما حضور داشته باشد و خودش را نشان 
دهد. مهم این است که با نیت خالص پای کار بیایند نه اینکه 
دنبال عکس گرفتن و دیده شدن باشند. همین که سختی ها و 
کمبودهای مردم به گوش مسئوالن برسد برایمان کافی است.

حضور چهره های ورزشی بین مردم مي تواند نگاه 
مردم به ورزش و ورزشکاران را تغییر دهد.

اکثر ورزشکاران ایران از قشر متوس��ط و پایین تر هستند به 
همین خاطر درد و رنج مردم را بهتر حس مي کنند. مشکالت 
حاکم بر تمرینات و ورزش کشور باعث مي شود درک بهتری 
داشته باشند. وقتی یک ورزش��کار قهرمان جهان مي شود یا 
مدال المپیک مي آورد نباید فقط به فکر خودش باشد. او هم 
روزی یکی از مردم عادی جامعه بوده و مش��کالت روزمره را 
به عینه دیده. باید وظایف اجتماعی اش را انجام دهد. در واقع 
باید کارهایی که مسئوالن انجام نمي دهند یا نمي توانند انجام 
دهند را برعهده بگیرد. در سیل لرستان من این مسئله را به 
چشم خودم دیدم؛ بی توجهی به آن مناطق آن قدر زیاد بود که 
مردم هیچ کس را کنار خود نمي پذیرفتند. اگر مي فهمیدند ما 
مسئول هستیم برخورد دیگری با ما مي کردند. در این شرایط 
افرادی مثل ورزشکاران و قهرمانان هستند که مي توانند در 
کنار مردم باشند. از قدیم ورزشکاران به ویژه کشتی گیران در 
روزهای سخت کنار مردم بوده اند، چه در زمان آقاتختی و چه 
امروز که جامعه کشتی مس��ئولیت اجتماعی اش را فراموش 
نکرده اس��ت. اینکه ش��اید برخی ورزش��کاران و چهره های 
شناخته شده ورزش مسئولیت شان را انجام نمي دهند شاید 
روحیه این کار را ندارند. جدا از بحث کمک های مالی، حضور 
یک ورزشکار در جمع مردم قوت قلبی برای آنهاست. وقتی بین 
ساکنان مناطق محروم، سیل زده و زلزله زده مي رویم و متوجه 
مي شوند ورزشکار هستیم واقعاً خوشحال مي شوند. فوتبال 
شرایط متفاوتی دارد، برخی از فوتبالیست های ما یک دفعه به 
همه چیز مي رسند، برخی هم درگیر مسائل تیم شان هستند 
و برخی  از فوتبالیست ها نیز انصافاً ثابت کرده اند مردم شان را از 
یاد نمي برند. در کل حضور ورزشکاران تأثیر فوق العاده ای بین 

مردم دارد و نگاه شان را به ورزش تغییر مي دهد.
کمک ه�ای مردم�ي  را چگون�ه جم�ع آوری 

مي کنید؟
از طریق صفحات مجازی که داریم این کمک ها را جمع آوری 
کنیم. هر کس که ما را مي شناس��د یا خیرین چه در داخل 
کشور و چه خارج از کشور درحد توان شان به مؤسسه خیریه 
امام علی)ع( کمک مي کنند. تا زمانی که خدا یاری مان کند 
به این مس��یر ادامه مي دهیم. در تالشیم برای کپرنشینان 
منزل مسکونی و مدرسه بسازیم و لوله کش��ی آب را انجام 
دهیم. هر کسی از اعتبار و آبرویش مایه مي گذارد تا شرایط 
زندگی برایشان آسان تر شود. متأسفانه اوضاع زندگی مناطق 
محروم آن قدر دشوار است که فعاًل باید برای تأمین امکانات 

اولیه شان تالش کنیم.
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ای�ن ی�ک واقعی�ت اس�ت ک�ه م�ردم 
را  قهرمان�ان خ�ود  و  ورزش�کاران 
دوس�ت دارند. این اعتماد و ب�اور آنها به 
قهرمانانش�ان اس�ت که باعث مي شود 
ما امروز بتوانیم ب�ه کمک هایمان به این 
مردم ادامه دهیم وگرنه فکر مي کنید مگر 
هر کس چقدر مي تواند از جیبش هزینه 
 کند. مردم هم خوب مي فهمند و  مي بینند

ورزش�کاران در قب�ال م�ردم وظایف 
اجتماعی هم دارند. بسیاری از مناطق 
مح�روم سیس�تان و بلوچس�تان رها 
ش�ده اند و هر کس�ی نمي تواند به این 
مناطق ورود کند ولی مردم کشورمان 
را  قهرمانان ش�ان  و  ورزش�کاران 
 دوس�ت دارند و با آنها زندگی مي کنند

نقش ورزشکاران در رسیدگي به مشکالت مردم در گفت وگوي »جوان« با احسان لشکري قهرمان سابق کشتی جهان

گفت وگوي »جوان« با حسن رحیمی، قهرمان سابق کشتی آزاد جهان و عضو مؤسسه خیریه علي ابن  ابیطالب)ع(

نمي توان فقر و معضالت را دید و بی تفاوت ماند
خادم گفت به عنوان قهرمانان کشتی در قبال مردم مسئولید

خدمت به مردم را وظیفه ورزشکاران مي دانیم
باید سختی و مشکالت مردم را به گوش مسئوالن برسانیم


