
دبير ستاد اجرايي 
سعید احمدیان

    گزارش
دومي�ن کنگ�ره 
ش�هداي ورزش 
کشور با اش�اره به برگزاري دومين کنگره در 
س�ال 99، معتقد اس�ت که فرهن�گ ايثار و 
شهادت در جامعه ورزش نهادينه شده است.
»سالم بر قهرماناني که پالک ش��ان، مدال شان 
شد«، اين ش��عار اولين کنگره شهداي ورزشکار 
بود که سال 94 برگزار شد. کنگره ای که قرار است 
دومين دوره آن س��ال آينده برگزار شود. در اين 
راستا عصر دوشنبه اولين نشست آن برگزار شد 
تا مقدمات برگزاري اش آغاز شود و جامعه ورزش 
بيشتر از قبل با شهداي ورزشکار آشنا و فرهنگ 

ايثار و شهادت در جامعه ورزش نهادينه شود.
در حالي تدارک جه��ت برگزاري دومين کنگره 
شهداي ورزش کشور آغاز ش��ده است که مقام 
معظم رهبري در ديداري که سال 94 با اعضاي 
س��تاد عالي اين کنگره داش��تند از برگزاري آن 
تقدي��ر کردند. حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي در 
اين ديدار ب��ا تقدير از ابتکار جالب بزرگداش��ت 
شهدای ورزشکار کشور تأکيد کردند: »الزم است 
جامعه بداند که ف��داکاری در راه دين و انقالب، 
مخصوص يک قشر خاص نيس��ت و همه  اقشار 
در اين مس��ابقه  عظيم و معنوی شرکت دارند.« 
ايشان بزرگداش��ت شهدای ورزشکار کشور را 
تقويت روحيه و اعتالی فک��ر انقالبی خواندند و 
افزودند: »جوان ورزشکار، به  طور طبيعی برای 
بخش مهمی از جوان ها الگو است و اخالق، رفتار، 
کيفيت و س��بک زندگی او می توان��د تأثيرگذار 
باشد و جامعه را به  سوی دين، اخالق و معنويت 

سوق بدهد.«
  کنگره ای که از 10 سال پيش کليد خورد

داوود آذرنوش، دبير ستاد اجرايي دومين کنگره 
ش��هداي ورزش کش��وردر گفت وگو با »جوان« 
ابتدا درباره چگونگي شکل گيری کنگره شهداي 
ورزش��کار توضيح می دهد: »آمار 5 هزار شهيد 
ورزشکار در 33 رش��ته ورزشي جمع آوری شده 
است. س��ال 88 بود که کار جمع آوری اطالعات 
آمار شهدا در سطح اس��تان ها آغاز شد و در اين 
بين زحمات زيادي را سردار مشايخي کشيدند 
که ش��روع کننده اين کار بودند. در ادامه و بعد از 
جمع آوری آمار، ستاد کنگره در سال 89 راه اندازی 
شد و برنامه های پيش��نهادي به تأييد مسئوالن 
وقت وزارت ورزش و سازمان بسيج مستضعفين 
رسيد. در ادامه برنامه هايي در قالب های مختلف از 
جمله يادواره شهداي ورزشکار در سطح استان ها، 
فدراسيون ها، برگزاري شب شعر و خاطره، چاپ 
کتاب، ساخت موسيقي و مستند انجام شد و در 
نهايت در بهمن سال 94 هم اولين کنگره شهداي 

ورزشکار برگزار شد.«
آذرن��وش در ادامه گزارش��ي از اقدامات صورت 
گرفته می دهد: »درباره تأثيرگذاری اولين کنگره 

ش��هداي ورزش کش��ور بايد بگويم ک��ه جامعه 
ورزش اقب��ال خوبي به موضوع ش��هادت و ايثار 
نش��ان دادند، از 33 رشته که ش��هيد داشته اند 
11 فدراس��يون کنگره ش��هداي ورزشکارشان 
را در س��ال هاي 92 ت��ا 95  برگ��زار کرده ان��د. 
فدراس��يون هاي تکواندو، فوتب��ال، بدمينتون، 
واليبال، دووميداني و...  يادواره های شهدايشان 
را برگ��زار کرده ان��د. حضور قهرمان��ان جهان و 
المپيک هر رش��ته در اين يادواره ها سبب شده 
آنها با شهداي هم رشته ای شان، آشنا شوند. قبل 
از برگزاري کنگره خيلي از ورزش��کاران مطرح 
باورشان نمي شد که رش��ته  ورزشی آنها شهيد 
داشته باش��د. قهرماني مانند احسان حدادي به 
من گفت که فکر نمی کرده دووميداني اين تعداد 

شهيد داشته باشد.«
  تأثيرگذاری در جامعه ورزش

دبير ستاد اجرايي دومين کنگره شهداي ورزش 
کشور معتقد است اين کنگره به اندازه تالش هاي 
صورت گرفته خروجي داشته است: »با توجه به 
اينکه موضوع ايثار، از خودگذش��تگي است و با 
روحيه جامعه ورزش همخواني دارد، به ميزاني که 
تبيين کرديم خروجي داشتيم و اگر بيشتر تالش 
مي کرديم مي توانس��تيم تأثيرگذاری بيشتري 
داشته باشيم. شهداي هر فدراسيون جمع آوری 
ش��ده اند و از 50 فدراس��يون، 33 فدراس��يون 
می دانند که شهيد ورزشکار دارند و جامعه هدف 
که قهرمانان بودند نيز با سيره شهداي ورزشکار 
آشنا مي شوند. به عنوان نمونه فدراسيون تکواندو، 
يکي از فدراس��يون هاي فع��ال در عرصه ترويج 

فرهنگ ايثار و شهادت و معرفي شهداي ورزشکار 
است. زندگينامه 500 شهيد تکواندو روي سايت 
رسمي فدراس��يون قرار گرفته و هر س��اله نيز با 
زحماتي که پوالدگر می کش��د، يادواره شهداي 

ورزشکار تکواندو برگزار می شود.«
آذرنوش درباره تأثيرات برگزاري کنگره شهداي 
ورزشکار هم می گويد: »اولين خروجي، معرفي 
و آشنايي جامعه ورزش با شهداي ورزشکار بود. 
همچنين قهرمانان ما با توج��ه به فعاليت هايی 
که بخشي توسط فدراسيون ها در قالب ساخت 
مس��تند و چاپ کتاب صورت گرف��ت با منش 
شهدا آشنا شدند. مس��ئله ديگر، فضاسازی بود 
که از سال 92 در اماکن و س��الن هاي ورزشي با 
نامگذاري به نام شهدا و نصب تمثال آنها صورت 
گرفته و اين سبب شده جامعه ورزش به ميزاني 

که تالش شده با شهدا آشنا شوند.«
  استفاده از ظرفيت فضاي مجازي

آذرنوش در ادامه با اش��اره به برگزاري نشس��ت 
کنگره شهداي ورزش کشور از برگزاري دومين 
کنگ��ره در س��ال 99 خب��ر می ده��د: »اگرچه 
کنگره ها هر 10 سال يک بار برگزار می شود، اما با 
توجه به صحبتي که با سردار نقدي، رئيس وقت 
سازمان بسيج مس��تضعفين داشتيم، مقرر شد 
کنگره شهداي ورزش کشور هر پنج سال برگزار 
شود و طبق برنامه قرار است کنگره دوم سال 99 
برگزار شود. در همين راستا دوشنبه اولين جلسه 
ستاد عالي کنگره شهداي ورزش کشور با رياست 

وزير ورزش برگزار شد.«
وي استفاده از ظرفيت های فضاي مجازي براي 

معرفي ش��هداي جامع��ه ورزش را از مهم ترين 
اقداماتي برمی شمرد که قرار است انجام شود: »در 
اين جلسه تأکيد اعضا بر استفاده بيشتر از ظرفيت 
فضاي مجازي براي معرفي شهداي ورزشکار بود. 
در همين راستا مقرر ش��د اين ظرفيت با ساخت 
و انتش��ار کليپ های کوتاه ش��امل زندگي شهدا 
براي معرفي سيره و گفتارشان و انتشار در فضاي 
مجازي و ديگ��ر فرصت هايی که اي��ن فضا دارد، 
مورد توجه قرار گيرد. عالوه بر اين تأکيد ش��د از 
ظرفيت های مردمي، جامعه ورزش و سازمان هاي 
غيردولتي اس��تفاده ش��ود تا کار دولتي نباشد. 
همچنين مقرر شد با توجه به مشکالت اقتصادي 

از انجام کارهاي پرهزينه پرهيز شود.«
آذرنوش در پايان هم تأکيد کرد که براي آشنايي 
جامعه ورزش با شهداي ورزشکار تنها به برگزاري 
کنگره اکتفا نمی ش��ود: »برنامه ما براي معرفي 
شهداي ورزشکار اين اس��ت که تنها به برگزاري 
يک يادواره يا کنگره اکتفا نش��ود و فعاليت های 
گسترده تری در اين زمينه صورت گيرد. با توجه 
به اينکه موضوع شهادت و ايثار در جامعه ورزش 
نهادينه شده است، اميدواريم بتوانيم با شناسايي 
محاسن و معايب اولين کنگره و پشتيبانی وزير 
براي اس��تفاده از روش هاي جديد و استفاده از 
فضاي مجازي و نظرخواه��ي از جامعه ورزش، 
دومين کنگ��ره را در س��ال 99 برگ��زار کنيم. 
همچنين ديروز جلس��ه ای در س��ازمان بسيج 
برگزار و قرار ش��د که امس��ال در چهلمين سال 
تأسيس بسيج، يادواره شهداي ورزشکار بسيجي 

نيز برگزار شود.«
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نژادپرستي به اسم حفظ هويت
روي زشت فوتبال!

حضور مالکوم برزيلي در زنيت سن پترزبورگ هرچند براي روس ها 
36 ميلي�ون پوند آب خ�ورد، اما انتق�ال اين بازيکن از بارس�ا حاال 
رفتارهاي زشت هواداران سن پترزبورگ را به همراه داشته، رفتارهاي 
نژادپرستانه ای  که فقط باعث شرمساري جهان فوتبال شده است. 
رفتارهايي که ثابت می کند به رغم تمامي شعارهايي که از سوي فيفا و 
يوفا داده می شود، داستان تلخ نژادپرستي هنوز هم ادامه دارد. داستاني 
که تصويرهاي آن روي زش�ت فوتبال جهان را به نمايش گذاش�ت.
هواداران زنيت از سال 2012 در بيانيه ای  از باشگاهشان خواسته اند که 
بازيکن سياهپوست جذب نکند و وقتي که از همان ابتدا استقبال خوبی 
از خريد جديد خود نکردند، می شد اين روزها را پيش بينی کرد. روزهاي 
تلخي که مالکوم هيچ گاه از ياد نخواهد برد. در تس��اوی يک - يک ديدار 
شنبه شب زنيت سن پترزبورگ مقابل اف سی کراسنودار در هفته چهارم 
ليگ برتر روسيه، مالکوم در دقيقه 71 به جای الکسی سوتورمين به بازی 
آمد، اما هواداران زنيت به جاي اس��تقبال و تش��ويق بازيکن جديد خود 
بنرهای نژادپرستانه ای را در واکنش به سياست های مديران اين باشگاه 
در جذب بازيکن سيه چرده در ورزش��گاه به نمايش گذاشتند. هواداران 
ناراضی زنيت بنری کنايه آميز با خود به ورزش��گاه کرستوفس��کی شهر 
سن پترزبورگ آورده بودند که روی آن نوشته شده بود: »از مديران باشگاه 

به خاطر وفاداری به سنت ها تشکر می کنيم!«
پيش از اين، انجمن هواداران زنيت از مديران اين باش��گاه خواسته بود 
بازيکن سيه چرده به خدمت نگيرد. در بخشی از بيانيه آنها آمده است: »ما 
نژادپرست نيستيم، اما نداشتن بازيکن سياهپوست در ترکيب تيم مان 

سنتی مهم است که تأکيد بر هويت باشگاه دارد، نه چيز ديگری.«
  به دنبال فروش مالکوم!

گمانه زنی ها و شايعات در خصوص جدايي مالکوم از زنيت خيلي زود پررنگ 
شد تا جايي که حاال شنيده می شود باشگاه زنيت ممکن است بازيکن برزيلی 

جديد خود را به خاطر مسائل نژادپرستی در ژانويه بفروشد.
شرايط به وجود آمده باعث شده تيم روسی سه روز پس از امضای قرارداد 
با بازيکن برزيلی  به فکر فروش او بيفتد. البته باشگاه بالفاصله نسبت به اين 
شايعات واکنش نشان داد و همه چيز را تکذيب کرد.در بخشی از اطالعيه 
باشگاه زنيت آمده اس��ت: »در بازی قبلی افراد کمی بنری به ورزشگاه 
آوردند که روی آن نوشته شده بود »از مديران باشگاه به خاطر وفاداری 
به سنت ها تشکر می کنيم.« معنی اين بنر اما در رسانه ها،  به صورت بدی 
منعکس و نتيجه گيری اشتباه و بدون اساسی انجام شد. باشگاه زنيت از 
ديرباز، سنتی در دعوت از بهترين بازيکنان جهان و بدون توجه به پيشينه، 
نژاد يا مليت افراد دارد. باشگاه از قديم از کارهای ضدنژادپرستی و برابری 

افراد حمايت کرده و اکنون و در آينده نيز اين رويه را دنبال می کند.« 
   اوج گيری دوباره رفتار زشت

در حالی که تصور می ش��د چنين رفتارهايي را ديگ��ر در دنياي فوتبال 
شاهد نباش��يم، اما اوج گيری دوباره اين رفتارها به خصوص در فوتبال 
اروپا باعث نگرانی های زيادي ش��ده اس��ت. ليگ برتر انگليس و سري آ 
ايتاليا در اين مورد گوي س��بقت را از بقيه ربوده ان��د و حاال روس ها هم 
براي عقب نماندن از اين قافله دست به کار شده اند تا نگرانی ها دوچندان 
شود. رحيم استرلينگ، بازيکن منچسترسيتي بارها نارضايتی خودش را 
از اين رفتارها اعالم کرده و به عنوان پيشگام در مبارزه عليه نژادپرستی 
چهره شده است. چند ماه پيش مويزه کين، مهاجم يوونتوس در بازی 
برابر کالياری به ش��دت مورد توهين نژادپرستانه هواداران قرار گرفت و 
صحبت های بونوچی نيز به اين اتفاقات دامن زد. فروردين ماه گذشته 
هم در پراگ هواداران چلسی شعار های عجيبی سر دادند و محمد صالح، 

ستاره مصری و مسلمان ليورپول را »بمب گذار« ناميدند.
دنی رز، مدافع انگليسی که در جام جهانی برای تيم ملی کشورش بازی 
کرد و برای تاتنهام به ميدان می رود در انتقاد شديد از نهادهای عالی رتبه 
يوفا و فيفا گفت: »واقعاً می خواهم از فوتبال خالص شوم. فکر کنم پنج، 
شش سال ديگر از فوتبال من باقی مانده است و بی صبرانه منتظر هستم 
که اين چند سال هم تمام شود و ديگر شاهد چنين رفتارهايی نباشم. يوفا 
و فيفا مثالً در حال بررسی اين موضوعات هستند، ولی هيچ اقدام اساسی 
برای جلوگيری از اين رفتارها نمی بينيم. مربی ما يعنی پوچتينو به دليل 
درگيری لفظی با داور دو جلسه محروم می ش��ود، اما برای نژادپرستی 
جريمه مالی در نظر می گيرند که خيلی خنده آور است. اين جريمه مالی 

را من يک شب که بيرون می روم، هزينه می کنم.«

فرهنگ ايثار و شهادت در ورزش نهادينه شده است
تشريح برگزاري دومين کنگره شهداي ورزش کشور در گفت وگوي »جوان« با دبير ستاد اجرايي اين کنگره

دنيا حيدري

بهره مند ی13 میلیون کارگر از خدمات ورزشی
تفاهمنامه همکاری بين سازمان بس��يج کارگران و کارخانجات کشور، 
فدراسيون ورزش کارگری و اداره کل امور ورزش��ی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با هدف ارتقای سطح سالمت و ورزش در بين آحاد جامعه 
کارگری به امضا رس��يد. با امضای اين تفاهمنامه،  13 ميليون کارگر از 
خدمات مختلف تفريحی- ورزشی بهره مند می شوند. در همين راستا، 
علی حسين رعيتی فرد، مسئول سازمان بسيج کارگران و کارخانجات کشور 
با بيان اينکه ترويج ورزش و ايجاد نشاط در بين کارگران، نقش بسيار مهمی 
در بهره وری توليد کارخانجات و اقتصاد کشور دارد، گفت: »بسيج ظرفيت ها 
و اماکن ورزشی مناسبی  دارد که می توان با هم افزايی بين وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی از آن در جهت استفاده بهينه کارگران  استفاده کرد.« جواد 
رمضی، رئيس  فدراسيون ورزش کارگری هم گفت:» اتفاق بسيار خوب و 
ارزشمندی رخ داده است اما بعضی از تفاهمنامه ها ماهيت وجودی خوبی 
دارند، ولی متأسفانه در عمل عملياتی نمی شوند. يک جايی بايد باشد که 

فرآيند اجرای کار را مطالبه کند تا نتيجه مطلوب به دست آيد.«

انگیزه داوران را نکشیم!
داوری جزئی از فوتبال است و داوران يکی 
از ارکان مهم و اساسی فوتبال هستند. حال 
اگر به اين رکن اساسی و بسيار مهم توجه 
نشود و ش��رايط و امکانات آن مهيا نباشد، 
چطور می توان انتظار يک مس��ابقه خوب 
و باکيفيت را داشت. قرعه کشی ليگ برتر 
فوتبال در حالی انجام شد که باشگاه ها جدا 
از هر شرايط مالی که دارند به انتظار شروع 
بازی ها نشسته اند و انگيزه  و هيجان زيادی 
برای استارت ليگ نوزدهم دارند، اما آيا اين انگيزه و هيجان را می توان در 
داوران هم ديد وقتی هنوز موفق به دريافت مطالبات فصل قبل نشده اند و 
مثل بازيکنان و مربيان هم پيش پرداختی نداشته اند که بخواهند انگيزه های 
خود را تقويت کنند. سال هاست که از کنار داوری به سادگی می گذرند و 
اين بی تفاوتی ضربه بسياری به داوری ايران زده، به  طوری  که برخالف قبل 
ديگر داوران نامی زيادی نداريم و تنها دلخوش به تک استعدادهايی چون 
ترکی، فغانی و... هستيم، چراکه پيشتر دريافتی داوران، مربيان و بازيکنان 
تفاوت فاحشی با هم نداش��ت، اما بعد از حرفه ای شدن فوتبال که در آن 
بحث بسياری است ميزان دريافتی و قرارداد بازيکنان به شکل چشمگير و 
فاحشی افزايش يافت، در حالی که ميزان دريافتی داوران تفاوت چندانی 
نکرد و اين تفاوت قيمت باعث ش��د انگيزه داوران از بين برود. داوری که 
کارمند است يا معلم يا هر شغل ديگری که دارد صبح ها را بايد به شغل 
اول خود بپردازد و عصرها نيز برای به روز نگه داشتن دانش خود تمرين و 
مطالعه کند. اما آيا بدون انگيزه می توان آنطور که بايد تمرين و مطالعه کرد؟ 
سخت نيست. خرج کردن برای داوران خيلی هم سخت نيست. کافی است 
درآمد حاصله از اسپانسرينگ داوری را خرج داوری کنند تا شاهد پيشرفت 
شگرف در اين زمينه باشيم. داوران ما نيازمند اندکی توجه و انگيزه هستند، 
به خصوص که کشورمان پتانسيل خوبی در داوری دارد، اما متأسفانه آنچه 
شاهديم، بی تفاوتی محض به جامعه داوری است. اين بی تفاوتی باعث شده 
تا شاهد افت کيفی و بی انگيزگی های مفرط در داوران باشيم، در حالی که 
يک داور باانگيزه  می تواند عملکرد قابل قبولي داشته باشد و عملکرد خوب 
داور يعنی يک مسابقه زيبا و يک ورزشگاه آرام و به دور از تشنج، اما آيا آنطور 

که بايد به اين مسائل توجه می شود؟!

جالل مرادی

کارشناس داوری

امید ذوبی ها به کام بک در آسیا
يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان آسيا برای شاگردان منصوريان با شکست 
2بر يک مقابل االتحاد عربستان آغاز شد. االتحاد که پيش از اين يک تساوی 
و يک باخت برابر ذوب آهن در کارنامه داشت، دوشنبه شب موفق به کسب 
نخستين پيروزی خود برابر سبزپوشان اصفهانی شد. اگرچه شکست 2 بر 
يک در خانه حريف کار ذوب آهن را در بازی برگشت که دوشنبه 21مرداد 
در دوحه برگزار می شود س��خت می کند، اما ياران منصوريان با توجه به 
گل زده در خانه حريف اميد زيادی به کام بک در بازی برگشت و صعود به 
يک چهارم نهايی دارند. اميدی که در البه الی صحبت های سرمربی جوان 
ذوب آهن هم می توان آن را ديد: »هيچ چيز تمام نشده و هنوز 90 دقيقه 
ديگر فرصت داريم. در اين بازی نمی توانستيم ريسک کنيم، اما در دوحه 
برد يک بر صفر هم می تواند ما را به يک چهارم برساند، خصوصاً که اين تيم 
نشان داده خط دفاع متزلزلی دارد که با اندکی کار روی آن می توانيم به گل 
برسيم. بازی در دوحه شايد سخت تر باشد، اما شانس ما بدون شک برای 

صعود بيشتر است و جز برای اين هدف به ميدان نخواهيم رفت.«

فريدون حسن

پاسخ کشتي گیر امريکايي ضربه شدنش بود!

کفش ما را بپوشند بعد  از ما انتقاد کنند!
نشست خبری رئيس 

شیوا نوروزی
      تیراندازی

فدراسيون تيراندازی 
روز گذش��ته برگزار 
شد و دادگر به سؤاالت اصحاب رسانه پاسخ داد. او در 
ابتدای صحبت هايش در خصوص شرايط حساس 
اين رشته المپيکی اظهار داشت: »در آستانه يک 
آزمون بزرگ هستيم. در اين سه ماه باقی مانده به 
کسب سهميه المپيک فکر می کنيم. تالش می کنيم 
به دور از حاشيه به اهدافمان برسيم. پس از آن هم 
مأموريت ديگرمان شروع می شود و آن حمايت از 
ملی پوشان صاحب سهميه است.« رئيس فدراسيون 

با اشاره به انتقادهای موجود گفت: »انتقاد کنيد، 
هيچ عيبی ندارد، ولی اول خودتان را جای ما بگذاريد 
و کفش های ما را بپوشيد، بعد در مورد فدراسيون 
قضاوت کنيد.« رئيس فدراسيون تيراندازی در پاسخ 
به سؤالی در مورد بدهی های سنگين اين فدراسيون 
نيز عنوان کرد: »خوشبختانه طلب الزلو را پرداخت 
کرديم. ضمن اينک��ه طلب فدراس��يون جهانی و 
کنفدراسيون آسيا را هم تسويه کرديم، اما بدهی 
بعدی بدهی مالياتی است. فدراس��يون ها در اين 
سال ها اظهارنامه مالياتی رد نکرده اند، چراکه تصور 

می کردند از ماليات معاف هستند.«

مس��ئله امرارمعاش قهرمانان و      کاراته
م��دال آوران ورزش کش��ور 
مسئله ای  مهم است که متأسفانه از سوي مسئوالن چندان جدي 
گرفته نمی شود. به همين دليل است که هرازچندگاهي اخباري در 
خصوص دستفروشي يا کارگري می ش��نويم. با اين حال باز هم 
اتفاقي نمی افتد و ورزشکاران همچنان نگران امرارمعاش و وضعيت 
مالي خود هستند. حميده عباسعلي و طراوت خاکسار، دو بانوي 
کاراته ايران هستند که بعد از کسب افتخار در مسابقات جهاني  از 

دغدغه هايشان راجع به اين مسئله می گويند.
حميده عباس��علي می گويد: »بارها و بارها گفته ام ما ورزشکاران 
هميشه در اردو هس��تيم و وقتی نداريم کاری برای کسب درآمد 
انجام دهيم. کار اصلی مان ورزش کردن است و تمام تالشمان را برای 
افتخارآفرينی می کنيم. می دانم همه در تالش هستند که اتفاقات 
خوبی بيفتد، اما به هر حال زندگی خرج دارد و نمی توانيم بگوييم 
با مبلغی که می گيريم زندگی مان می چرخد.« طراوت خاکسار هم 

با تأييد اين حرف ادامه می دهد: »فدراسيون تالش می کند ما در 
آرامش باشيم، اما مبلغ درآمدمان خيلی ناچيز است. درآمد ما بين 
يک تا يک و نيم ميليون است که قول داده اند بيشتر شود.« عباسعلی 
درباره پاداش های جهانی عنوان می کند: »برای رقابت های جهانی 
پاداش خاصی در نظر گرفته نمی شود. رشته کاراته پولدار نيست و 
باالترين پاداش برای مدال طال 700 دالر است.« در ادامه خاکسار 
درباره دليل عدم حضور در ليگ، اذعان می کند: »من و عباسعلی سه 
سال است در سوپر ليگ ايران شرکت نمی کنيم. ما در تيم دانشگاه 
آزاد بوديم، اما آنها از بانوان حمايت نکردند و ما هم از مسابقات سال 
آينده انصراف داديم. حقوقی که ما می گرفتيم، حتی از سقف خود 
پايين تر آمد و ما نتوانستيم به همکاری ادامه بدهيم.« عباسعلی نيز 
در اين خصوص خاطرنشان می کند: »سه سال پيش آخرين مبلغ 
قرارداد من 14 ميليون تازه با بهتري��ن تيم ليگ بود، اما مبلغ اين 
قرارداد پايين تر آمد، به خاطر اينکه  شأن و شخصيت بانوان پايين 

نيايد به همکاری ام ادامه ندادم.«

بانوان قهرمان کاراته:
 با حقوقي که می گیريم

 زندگی مان نمی چرخد 

ادعايی چون لباس جديد پادشاه!
صحبت های وزي��ر ورزش در خصوص تأمين نيازهای ورزش��کاران با 
چنگ و دندان، داستان لباس جديد پادشاه را برايمان يادآور می شود. 
داستانی که در دوران کودکی آن را شنيديم، از پادشاهی که دو نفر به 
او گفته بودند بافنده های ماهری هستند که می توانند پارچه عجيبی 
برايش ببافند. پارچه ای مخصوص که آدم های احمق نمی توانند آن را 
ببينند و پادشاه هم از بيم آنکه احمق فرض شود، سکوت کرد و لخت به 
خيابان های شهر رفت و همه با ديدن لباس او به به و چه چه راه انداختند 
تا مبادا احمق فرض شوند تا اينکه کودکی فرياد زد پادشاه لخت است!

 در همان دوران کودکی بدون شک بارها به پادشاه خنديديم که به اين 
سادگی فريب خورده، اما حاال داستان لباس جديد پادشاه را با اندکی 
تفاوت دارند به خوردمان می دهن��د و حتماً ما هم در صورت اعتراض، 
مثل آنهايی خطاب می شويم که توان ديدن لباس پادشاه را نداشتند و 

از ترس لب فرو بسته بودند!
وزير ورزش مدعی اس��ت نيازهای ورزش��کاران را با چن��گ و دندان 
تأمين می کنند، اما اين چنگ و دندان تنها زمانی که قصد عقب راندن 
ورزشکاران گاليه مند را دارند، ديده می شود. درست زمانی که انگشت 
خود را برای کشيدن خط و نشان برای ورزشکاران به هوا بلند می کنند 
و با چشم و ابرو و گاه هم حرف های معنادار آنها را به سکوت وامی دارند، 

البته نه برای تأمين نيازهای آنان.
خصومتی در کار نيس��ت، همه برای ارتقای سطح کيفی ورزش کشور 
تالش می کنيم. با اين تفاوت که ما به عنوان اصحاب رس��انه بايد کم و 
کاستی ها را به رشته تحرير درآوريم به اميد رفع و رجوع مشکالت. قرار 
نيست با کوچک ترين اقدامی که وظيفه هم محسوب می شود، غش و 
ضعف برويم و از خود بی خود ش��ويم،نه. بايد مشکالت را گفت، آن هم 
وقتی که ورزشکاران نمی توانند لب باز کنند و گاليه هايشان را به زبان 
بياورند. بايد پرسيد آقای وزير چطور با چنگ و دندان به دنبال تأمين 
نيازهای ورزشکاران هستيد که ديده نمی شود. پای درددل هايشان که 
بنشينيم دلشان خون است از کمبودهايی که ابتدايی ترين نيازهاست. 
چطور با چنگ و دندان به دنبال تأمين نيازهای ورزشکاران هستيد که 
چشمان ما قاصر از ديدن آن است؟ آيا ديدن تأمين نيازهای ورزشکاران 
که مدعی هستيد برای مهيا کردن آن متوسل به چنگ و دندان شده ايد 

شرايط خاصی را مطالبه می کند که از توان ما خارج است؟
با منطق جور درنمی آيد که ش��ما برای تأمين نيازهای ورزشکاران به 
چنگ و دندان متوسل شويد، اما تالش هايتان به چشم نيايد و همچنان 
شاهد عدم مهيا بودن کمترين و پيش پاافتاده ترين امکانات برای برخی 
رشته های ورزشی باشيم. ش��رم آور است يادآور شويم که خانه کشتی 

فالن استان حمام قديمی بود با در و ديوارهای ريخته و بوی نا! 
تأسف آور است يادآور ش��دن فاجعه بودن کفپوش های سالن تمرين 
ملی پوشان فوتسال که قبل از اعزام به آن اشاره کردند و با کنايه هايی 
مواجه شدند که آنها را از گفتن مش��کالت پشيمان کرد. نااميدکننده 
است اشاره کردن به اعزام های مهمی که به دليل مشکالت مالی لغو شد 
و برای توجيه غيرضروری خوانده شد تا ورزشکاران در سال المپيک از 
رقبای خود عقب بيفتند يا به روز نبودن امکانات محل تمرين تيم هاي 
ملي کاراته  که حتي تهويه درست ندارد و خودتان ديديد. نمونه بسيار 
اس��ت آقای وزير که اجازه نمی دهد صحه گذاشت بر اين ادعا که برای 
تأمين نيازهای ورزشکاران متوس��ل به چنگ و دندان شده ايد که اگر 
اينطور بود، مدال آوران آس��يايی ناچار به تجمع مقابل وزارت ورزش 
نمی شدند. اگر اينطور بود، وعده ها از سکه به امتياز تبديل نمی شد تا 
اميدشان بعد از تالش های بسيار و افتخارآفرينی آنچنان نااميد شود که 

به فکر خداحافظی با دنيای قهرمانی بيفتند. 
نه آقای سلطانی فر، از شما به عنوان پدر ورزش و از وزارت شما به عنوان 
متولی اصلی ورزش کشور انتظارات خيلی بيشتر از اينهاست، اما نه در 
حرف بلکه در عمل. از کسی که حکم پدر را برای ورزش دارد، انتظار 
می رود که به راس��تی برای فرزندانش و برای حل مش��کالت آنها و 
گرفتن حق شان به چنگ و دندان متوسل شود، اما پدرها در صورتی 
که به اين روش هم متوسل ش��وند آن را به زبان نمی آورند، چراکه 

هرگونه تالشی برای فرزندان خود را وظيفه می دانند. 
اما آيا نگاه وزارت ورزش و در رأس آن وزير ورزش هم به ورزش به عنوان 
فرزندش به راستی اينگونه است که اگر بود، يک چشم ورزشکاران اشک 

و چشم ديگرشان خون نبود!

رحمان عموزاد خليلی حاال کشتی گير ناشناخته ای نيست. قهرمان       چهره
کشتي نوجوانان جهان که پاس��خ قاطع و محکمش به بی احترامی 
کشتي گير امريکايي، اين روزها در ش��بکه های اجتماعي با واکنش هاي زيادي مواجه شده است. او 
ديروز در گفت وگويي که با خبرگزاري ايسنا داشت، واکنش اش را به حرکت غيراخالقی کشتی گير 

امريکايی در دست ندادن با او در نيمه نهايی رقابت های کشتی آزاد 
نوجوانان جهان در بلغارستان که بالفاصله با اجرای فن يک دست 
يک پای او و ضربه کردن حريفش همراه شد، اينطور روايت کرد: 
»کشتی گير امريکايی وقتی در تايم اول 8 بر صفر عقب افتاد، 
عصبانی شده بود و می خواس��ت که نتيجه را جبران کند. در 
جريان مبارزه وقت دوم دستم دچار خونريزی شد و نزد پزشک 

رفتم. وقتی خواستم مبارزه را شروع کنم دستم را به نشان 
احترام و عرف در آغاز مبارزه به س��مت حريف دراز 

کردم، اما او بی احترامی کرد و با من دست نداد. 
با اين کارش خيلی ناراحت شدم و تصميم 
گرفت��م خيل��ی زود کارش را تمام کنم. 
وقتی داور سوت را زد بالفاصله با فن يک 

دست يک پا چهار امتياز گرفتم. بعد هم دو خم 
او را گرفتم، بلندش کردم و به بيرون تشک بردم. 
مبارزه همانجا با نتيجه 12 بر صفر به سود من 
تمام شد. در پايان مبارزه هم وقتی خواستم با او 
دس��ت بدهم باز هم اين کار را نکرد و دستم را 
پس زد. من نماينده مردم اي��ران بودم و از اين 
حرکت کشتی گير امريکايی ناراحت شدم و بايد 

جواب او را قاطعانه در ميدان مبارزه می دادم.«
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