
با ورود س�ازمان 
سعيد احمديان

     گزارش يک
بازرسی به قرارداد  
ویلموت�س ای�ن 
انتظار وجود دارد که با رسیدگی به این پرونده، 
حاشیه امنیت متهمان آن از بین برود و آنها به 

پای میز محاکمه فراخوانده شوند.
راه ف��راري نيس��ت و نهاده��اي نظارت��ي گويا 
گوش شان دوباره نسبت به تخلفاتي که در فوتبال 
رخ می دهد، تيز شده است. پس از اينکه مجلس 
به ماجراي قرارداد ويلموت��س ورود کرد، اين بار 
سازمان بازرسي هم گفته مي شود قرار است به 
صورت ويژه و فوري به ماجراي قرارداد پرحاشيه 
سرمربي بلژيکي تيم ملی رس��يدگي کند. اين 
خبر شنبه رسانه اي شد تا اين اميدواري به وجود 
بيايد که برخالف تخلفات گذش��ته اين بار قرار 
است به صورت جدي به ابهاماتي که در قرارداد 
جنجالي سرمربي س��ابق تيم ملي فوتبال وجود 

دارد رسيدگي و با متهمان آن برخورد شود.
  ایرادات س�ازمان بازرس�ي به ق�رارداد 

ویلموتس
مجلس اولين نه��اد نظارتي بود که ب��ه قرارداد 
م��ارک ويلموتس ک��ه خيلي ه��ا ب��ه آن لقب 
ترکمانچ��اي داده اند، ورود پيدا کرد و احس��ان 
قاضي زاده هاش��مي و حجت االس��الم نص��راهلل 
پژمانفر دو نماينده اي هس��تند که در هفته هاي 
اخير در مصاحبه هاي شان به تخلفات و حيف و 
ميل هايي که در قرارداد ويلموتس صورت گرفته، 

اشاره داشته اند. حجت االسالم پژمانفر به صراحت 
به تباني در اين قرارداد اشاره کرده و گفته است: 
»اين قرارداد با تبانی و به ضرر ايران بس��ته شده 
و کارشناس��ان معتقدند که ق��رارداد ويلموتس 
غيرواقعی و بيشتر از س��طح متعارف بوده است. 
اس��ناد فراوانی در اين خصوص داريم که نشان 
می دهد اين کار همراه با فساد بوده است. شائبه  
جدی مبنی بر حضور دالالن وجود دارد و تضعيف 
بيت المال در اين پرونده صورت گرفته که حتماً 

دستگاه های امنيتی بايد به آن ورود کنند.«
پس از مجلس، س��ازمان بازرس��ي دومين نهاد 
نظارتي است که رسيدگي به تخلفات و ايرادات 
قرارداد ويلموتس را آغاز کرده اس��ت. مس��عود 
طاهري جعفري، بازرس کل س��ازمان بازرسي 
در وزارت ورزش در مصاحب��ه اي به تخلفات و 
ابهام هاي اين قرارداد اينطور اشاره کرده است: 
»اولين نکته ق��رارداد ويلموتس اين اس��ت که 
مراحل اساس��نامه در انتخاب او رعايت نش��ده 
است. طبق اساسنامه انتخاب سرمربی تيم ملی 
بايد در کميته فنی مط��رح و در ادامه در هيئت 
رئيسه به تصويب برسد، اما عزيزان بعد از انعقاد 
قرارداد اين مربی، موضوع را در هيئت رئيس��ه 
مطرح کردند. در زمانی که اين سرمربی انتخاب   
می شد مربيان ديگری با پيش��نهاد مالی کمتر 
و شرايط مناس��ب تری وجود داش��تند که اين 
موضوع هم از ابهامات ديگر است. با توجه به مفاد 
قرارداد و مدت زمان حضور سرمربی بلژيکی در 

ايران، مبالغی به صورت مازاد پرداخت شده که 
در اين باره در حال اخذ توضيحات هستيم و پس 
از نهايی شدن گزارش اظهارنظر خواهيم کرد.«

  سازمان بازرسي را جدي نمي گیرند
البته اين اولين بار نيست که سازمان بازرسي به 
موضوعات فوتبال ورود مي کند. در سال هاي اخير 
بارها اين سازمان نسبت به اتفاقاتي که در فوتبال 
کش��ورمان رخ داده، واکنش نشان داده است. با 
اين حال نگاهي به سابقه ورود سازمان بازرسي 
به اينگونه موارد، بيانگر اين اس��ت که اين نهاد 
نظارتي آنطور که انتظار مي رود نتوانسته محکم 

عمل کند و در بعد نظارتي قوي ظاهر شود.
مروري بر چند موضع گيري سازمان بازرسي در 
ورود به اتفاقات فوتبال نشان مي دهد پرونده هايي 
که براي فوتبالي ها تشکيل شده، گويا در همان 
مراحل اول متوقف مانده و نتيجه نهايي آن اعالم 
نشده است. يکي از مهم ترين پرونده ها نيز اعالم 
جرم سازمان بازرس��ي در سال گذشته عليه سه 
مديران سابق و فعلي فدراسيون فوتبال بود. در 
اين پرونده سه نفر که سابقه رياست فدراسيون 
فوتبال را دارن��د، يک نفر از مديران مس��تعفی 
فدراس��يون و دو نفر از افراد فع��ال در فوتبال به 
عنوان متهم مطرح هس��تند و اتهام اين افراد بر 
اساس اعالم جرم س��ازمان بازرسی کل کشور، 
تضييع اموال دولتی و بيت المال اس��ت. با وجود 
اعالم خبر اوليه درباره اين پرونده، با گذشت چند 
ماه هنوز سرنوش��ت اين پرونده مشخص نيست 

و خب��ري از برخورد قضايي ب��ا مديران متخلف 
نشده است!

عالوه بر اين، ورود س��ازمان بازرسي در برخي از 
اتفاقات فوتبالي در سال هاي اخير چندان مؤثر 
نبوده و مديران فدراس��يون فوتبال و باشگاه ها 
ساز خودشان را زده اند و نس��بت به هشدارها و 
ممنوعيت هايي که از س��وي س��ازمان بازرسي 
داده ش��ده، بي تفاوت بوده اند. مانند بي تفاوتي 
فوتبالي ها به دس��تورات س��ازمان بازرس��ي در 
ماجراي انتخابات سال گذشته فدراسيون فوتبال  
که با وجود ممنوعيتي که اين س��ازمان نسبت 
به حضور مديران بازنشس��ته ب��راي ثبت نام در 
انتخاب��ات در نظ��ر گرفته بود، بازنشس��ته هاي 
فوتبال بدون توجه به اين مس��ئله در انتخابات 

نام نويسي کردند!
با توجه به چنين سابقه ای، امروز هم اين نگراني 
وجود دارد که بررسي پرونده قرارداد ويلموتس 
در سازمان بازرسي به نتيجه نرسد و به سرنوشت 
پرونده هاي قبلي دچار ش��ود، ب��ه همين خاطر 
ضروري اس��ت نهادهاي نظارتي مانند مجلس 
و سازمان بازرس��ي، محکم تر از قبل وارد ميدان 
شوند و به بررسی پرونده هاي فساد در فوتبال که 
تازه ترين آن قرارداد ويلموتس است، بپردازند. به 
گفته حجت االسالم پژمانفر بايد با عواملی که اين 
کار را انجام داده اند، برخورد ش��ود، ضمن اينکه 
برخوردها بايد به گونه ای باشد که جلوی اقدامات 

بعدی در آينده گرفته شود.
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دنيا حيدري

 مدرسه سازی قهرمانان کشتی 
در سیستان بلوچستان

حتی کرونا هم نتوانسته مانع فعاليت های خيرخواهانه قهرمانان کشتی 
در مناطق محروم سيستان و بلوچستان شود. حاال گوش شکسته ها در 
تازه ترين اقدام خود عالوه بر تأمين آب ش��رب روستای »وش آپ« از 
بخش کورين شهرس��تان زاهدان با کمک نيکوکاران و خيرين محلی، 
مدرس��ه ای با س��ه کالس درس که هزينه ای 200 ميلي��ون تومانی را 
دربرداش��ته نيز احداث کردند. ع��الوه بر اين برخی قهرمانان کش��تی  
همچون رسول خادم، کميل قاسمی، احسان لشکری، حسن رحيمی، 
امير توکليان، عباس طحان، سجاد گنج زاده قهرمان کاراته و جمعی از 
ورزشکاران رشته های مختلف با کمک خيرين تا 24 خرداد حدود 9 هزار 
و 460 بسته مواد غذايی را ميان خانواده های بدون پس انداز که بخش 

قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار بودند نيز توزيع کردند.

هیچ چیز مثل سابق نیست
شروع دوباره الليگا خبری خوشحال کننده 
برای همه بود. عالوه بر بحث های فوتبالی 
آغاز دوباره ليگ، يعنی اينکه اس��پانيا در 
مبارزه پسا کرونا موفق بوده است. با وجود 
اين فوتبال اس��پانيا در اي��ن مدت خيلی 
چيزها را از دست داد که ديگر قابل جبران 
نيس��ت. نه فقط به اين خاطر که ويروس 
مهلک مشکالت زيادی را برای همه ايجاد 
کرده، بلک��ه به اين دليل که باعث ش��ده 
همه دنيا از پرطرفدارترين ورزش جهان محروم شوند. جنگ قهرمانی 
همچنان ادامه دارد و هر دو تيم بارسا و رئال برای رسيدن به اين هدف 
بزرگ با تمام قوا می جنگند. منتها تأخير ايجاد شده کيفيت بازی ها را 
تحت تأثير قرار داده اس��ت و در عين حال مربيان بايد مراقب بازيکنان 
آسيب ديده نيز باشند. از طرفی بازگشايی دوباره الليگا يک تفاوت بزرگ 
با گذشته دارد؛ ممنوعيت حضور تماشاگران. در دوران کرونا اين تصميم 
عجيبی نبود، اما بايد ببينيم که از ديد ه��واداران اين تصميم منصفانه 
است يا نه. مسابقات فعاًل با همين شرايط ادامه پيدا می کند و قرار نيست 
برای هيچ تيمی اس��تثنا قائل ش��وند. منتها تحمل اين وضعيت برای 
خيلی ها سخت اس��ت. صندلی های خالی بالی جان فوتبال است، اما 
به هر حال فعاًل اين تنها راه مطمئن موجود است. اجرای پروتکل ها نيز 
سختی های خاص خود را دارد؛ بدون تماشاگر، حضور تيم ها با حداقل 
همراه و انجام تست های کرونا تنها بخشی از مقررات اعمال شده است. 
اينکه شادی های پس از گل نيز مشمول قوانين پساکرونا می شود قطعاً 
بازيکنان را تحت تأثير قرار می دهد. قرار است پس از چند هفته و ارزيابی 
وضعيت موجود، تماش��اگران به صورت محدود و ب��ا فاصله اجتماعی 
سکوها را پر کنند، اما تا آن زمان بايد صبر کرد و اين برای فوتبال دوستان 
آسان نخواهد بود. در هر صورت بايد با ش��رايط خاص پيش آمده کنار 
آمد و منتظر ماند تا روزی که به شرايط گذشته بازگرديم. الليگا، تيم ها 

و هواداران شان بی صبرانه انتظار آن روز را می کشند.

اين مسي تمام نشدني

گتوزو به ساري و رونالدو رسید
در حالي که تصور      خبر
مي شد آنتونيو 
کونته و تيمش رقيب ساري و يوونتوس در فينال 
جام حذفي ايتاليا ش��وند، اما ناپولی با کنار زدن 
اينتر توانست به ديدار نهايی جام حذفی ايتاليا 
صعود کند. دومين ديدار مرحله نيمه نهايی جام 
حذفی ايتاليا شنبه شب بين دو تيم ناپولی و اينتر 
برگزار شد که حاصل تالش بازيکنان دو تيم در 
نهايت به تساوي يک - يک انجاميد تا با کسب اين 

نتيجه، اين مردان گتوزو باشند که به لطف برتري 
يک بر صفر در ديدار رف��ت راهي فينال و رقيب 
يوونتوس شوند. ناپولی چهارشنبه شب در ديدار 
نهايی به مصاف يوونتوس م��ي رود. ديداري که 
يک سوي آن گتوزو است و در طرف مقابل ساري 
با رونالدو. تصور باال رفتن جام توسط گتوزو در 
حضور بزرگان يووه از آن دست تصوراتي است که 
به ندرت به واقعيت تبديل مي شود، اما اگر اتفاق 

بيفتد تاريخی خواهد بود.

کارش تهديد و تحريم اس��ت،  
فريدون حسن

      بازتاب
اصاًل  به غير از اين هم نمی توان 
از او توان انتظاری داشت.  جالب 
اينکه نگاه هم نمي کند که مقابلش کيس��ت،  هر که باشد هم 

تهديد مي شود و هم تحريم!
 فقط کافي است کس��ي مقابل خواس��ته يا نظرش موضع گيري 
کند، کار تمام اس��ت؛ تهديد و تحريم. اين حکايت اين روزها و اين 
س��ال هاي دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريکاس��ت. او در آخرين 
تهديد و تحريمش بازيکنان و تيم ملي فوتبال کشورش را تهديد به 
تحريم کرده است، آن هم به سبب دفاع از سياهپوستان و اعتراض به 
تبعيض نژادي حاکم بر امريکا. ترامپ تهديد کرده در صورت ادامه 
اعتراض بازيکنان، تيم ملی فوتبال کشورش و NFL را تحريم خواهد 
کرد. دونالد ترامپ، رئيس جمهور اياالت متحده تهديد کرده است که 
اگر فدراسيون ها به بازيکنان اجازه دهند »بی احترامی« خود را نشان 
دهند و به جای ايستادن برای سرود ملی قبل از مسابقه زانو بزنند، 

بازی های فوتبال NFLرا تحريم خواهد کرد. فدراس��يون فوتبال 
اياالت متحده اوايل اين هفته به لغو ممنوعيت خود برای زانو زدن 
بازيکنان در هنگام پخش سرود ملی رأی داد و ادعا کرد سياست قبلی 
اشتباه بوده است. همچنين اين فدراسيون اعالم کرد که بازيکنانش 
از اين پس مجبور نيستند در زمان پخش سرود ملی بايستند. عده 
زيادی از ورزشکاران اخيراً در ابراز همبستگی با اعتراض ها به جای 
ايستادن در زمان پخش س��رود ملی امريکا زانو می  زنند. در ادامه 
ويدئويی از طرف راجر گودل، کميسر NFL پخش شده است که در 
آن او بازيکنان را تشويق می کند تا به خاطر مرگ جورج فلويد، عليه 
نژادپرستی و خشونت پليس اعتراض کنند. ترامپ که به نظر می رسد 
از اين تصميم خشمگين شده، نارضايتی خود را از طريق يک توئيت 
نشان داده و گفته اس��ت که ديگر مسابقات فوتبال امريکا را تماشا 
نخواهد کرد. ترامپ در توئيت خود نوشته است: »من ديگر تماشا 
نمی کنم. به نظر می رسد NFL  هم دارد در همين مسير حرکت 

می کند، ولی من حاضر به تماشای چنين چيزهايی نيستم.«

خشم ترامپ از بازیکنان و مسئوالن فدراسیون فوتبال امریکا

 تحريم فوتبال 
نتیجه اعتراض به نژادپرستي

شروع دوباره الليگا مصادف 
حامد قهرماني

      چهره
شد با درخشش دوباره بارسا 
و البته فوق ستاره آرژانتيني 
اين تيم، يعني ليونل مس��ي. انتظار ديگري هم نمي ش��د 
داشت، عادت کرده ايم و توقع ديگري از بارسا و مسي نداريم، 
نه تنها ما بلکه کل فوتبال جهان اين توقع را دارند و مسي و 
يارانش در بارسا بايد اين خواسته را برآورده کنند. آنها بعد از 
سه ماه بازگشتند و چه بدشانس بود مايورکا که مجبور 
شد اولين قرباني کاتاالن ها ش��ود و با چهار گل در 
زمين خود شکست بخورد. ليونل مسي در اين بازي 
نشان داد که چرا با بقيه فرق دارد؛ در روزهايي که 
ديگر س��تارگان افت کرده اند مس��ي همچنان 
مي تازد. فوق ستاره بارسا شنبه شب دو پاس گل 
داد و يک گل نيز به ثمر رساند تا تعداد گل هايش 
در اي��ن فصل را ب��ه ع��دد 20 برس��اند. او حاال 
تنها بازيکنی اس��ت که در 12 فصل پياپی الليگا 
موفق ش��ده در هر فصل 20 گل يا بيش��تر به ثمر 
برس��اند. نماي��ش خيره کنن��ده مس��ي ب��ار ديگ��ر 
توانمندي هاي او را نشان داد و ثابت کرد که فوق ستاره 
بارسا حاال حاالها تمام شدني نيست. بازگشت بارسلونا با 
مسي خوب بود، درخشش او نيز باعث شد حتي براي 

يکي، دو ساعت هم که شده، کرونا را فراموش کنيم.

حاشیه امنیت تاج و رفقا از بین می رود
حاشیه اي بر ورود سازمان بازرسي به تخلفات صورت گرفته در قرارداد ویلموتس

عبور يزدانی از تانک روس
يزدانی با پش��ت س��ر گذاش��تن تانک روس راهی فينال شد. در پی 
نظرس��نجی اتحاديه جهانی کش��تی از عالقه مندان به اين رشته در 
سراسر جهان برای انتخاب محبوب ترين آزادکار جهان که طی چند 
مرحله در حال برگزاری است، حسن يزدانی دارنده سه طالی جهان 
و المپيک از ايران با رأی عالقه مندان به کشتی در جهان موفق شد با 
پشت سر گذاشتن عبدالرشيد س��عداهلل يف دارنده پنج طالی جهان 
و المپيک و ملقب ب��ه »تان��ک روس« راهی فينال اين نظرس��نجی 
شود. يزدانی حاال در مرحله آخر بايد با حاج علی اف از آذربايجان که 
جردن باروز را در مرحله قبل پش��ت سر گذاش��ته برای کسب عنوان 

محبوب ترين آزادکار جهان رقابت کند.

شیوا نوروزی

 اعتراف تلخ
 واقعیتی غیرقابل انکار!

ورزش ايران با وجود داشتن 500 کرسی در مجامع بين المللی هيچ گاه 
نتوانس��ته حق خود را در مواقع لزوم بگيرد و ضربه ها زيادی بابت عدم 
تعامالت تأثيرگذار بين المللی متحمل شده، به طوری که صالحی اميری 
صراحتاً می گوي��د 90 درصد از 500 کرس��ی بين المللی ورزش ايران 
تأثيرگذار نيس��تند و تنها 10 درصد اين کرس��ی ها در ورزش مؤثرند. 
البته تجربه و س��ابقه اتفاقات رقم خورده در ورزش نشان می دهد که 
نگاه رئيس کميته ملی المپيک بسيار خوشبينانه است که 10 درصد 

اين کرسی ها را مؤثر می داند! 
کسب کرسی های متعدد بين المللی سال هاست که چنان در بوق و کرنا 
می شود که گويی بعد از به دست آوردن اين جايگاه ها ورزش ايران ديگر 
هرگز در تقابل با البی های قوی ديگر کشورها و کارشکنی های متعدد 
متضرر نخواهد شد، اما هر بار پای عمل که می رسد شاهد آن هستيم که 
جايگاه آقايان که به شدت به آن می نازيدند پست تشريفاتی بيش نيست 
و کمترين اثری در اتخاذ تصميمات درس��ت و غلط و ضرر و زيانی که 
به ورزش ايران تحميل می شود، ندارد چراکه يا جايگاه هايی که آقايان 
سعی داشتند به رخ مردم بکش��ند جايگاه چندان مهمی نبوده يا اگر 
هست کسی که آن را اشغال کرده توان و جنم گرفتن حق ايران را ندارد 
که در هر دو صورت نتيجه يکی است و سودی برای ورزش ايران ندارد.

مسئله مهم و تأثيرگذار در اين بين در وهله نخست ديد و نگاه سياسی، 
حزبی و جناحی آقايان اس��ت و در وهله بع��دی در نظر گرفتن منافع 
ش��خصی برخی که حاضرند برای حفظ آن حتی ورزش کش��ور را نيز 
قربانی کنند و در اين راستا از هيچ کوششی فروگذار نخواهند کرد. اين 
دو مورد مهم بارها و بارها باعث ش��ده ورزش ايران فرصت های طاليی 
داشتن يک پست يا کرسی مهم در مجمع بين المللی ورزشی را از دست 
بدهد، چراکه نه فقط حمايت های الزم برای دس��تيابی به کرسی های 
مهم ورزش��ی از کانديداهای داخلی نمی شود که اگر هم بشود، فردی 
که شايسته تکيه زدن بر اين کرس��ی های مهم است معرفی نمی شود 
که باز هم در هر دو صورت نتيجه يکی اس��ت و سودی به حال ورزش 
ايران ندارد. حال آنکه داشتن کرس��ی های مهم بين المللی در ورزش 
 IOC به ان��دازه ای اهميت دارد ک��ه در زمان حضور هاش��می طبا در
بارها و باره��ا ورزش ايران توانس��ت از نيرنگ حريفان��ی که مغرضانه 
قصد زدن ورزش ايران را داشتند جان س��الم به در ببرد و تالش هايی 
که در راستای استفاده س��وء از روابط تيره و تار ايران و اسرائيل و عدم 
رويارويی ورزش��کاران ايرانی با نماينده های رژيم غاصب  می شد به در 
بسته می خورد و شايد امروز که جودوی ايران محروم شده و بسياری 
از رشته ها در اين رابطه با مشکالت پيچيده و سختی دست به گريبان 
هستند بهتر از هر زمان ديگری بتوان به لزوم داشتن چنين کرسی هايی 
پی برد که فرصت دستيابی به آن همواره با کج سليقگی، زد و بندهای 

داخلی و نگاه های حزبی و جناحی از دست می رود. 
اما تلخی اعتراف صالحی اميری به بی تأثير بودن کرس��ی های ورزش 
ايران در مجامع بين المللی زمانی بيشتر می شود که بدانيم اين فرصت 
را نه ديگران که خودم��ان از خودمان می گيريم. ح��ال آنکه به خوبی 
می دانيم که ورزش ايران با توجه به نگاه خصمانه  ای که وجود دارد تا چه 
اندازه به داشتن چنين جايگاه هايی برای دفاع از حق و حقوق خود نياز 
دارد. با وجود اين عدم حمايت از صاحبان پس��ت های مهم بين المللی 
و مانور کردن روی کرسی های کم اهميت و بی تأثير باعث شده ورزش 
کشور طی سال های گذشته بارها بابت عدم داشتن البی های تأثيرگذار 
بين المللی متضرر شود که از نمونه های واضح آن می توان به کارشکنی 
انگليس��ی ها بابت صدور ويزای تکواندوکاران اش��اره کرد يا برگزاری 
بازی های نماينده ه��ای ايران در زمين بی ط��رف در رقابت های ليگ 
قهرمانان آسيا به واسطه هوچی گری  های عربستان و عدم دريافت هزينه 
اين تصميم ناعادالنه. نمونه های بارز و پرتعدادی که می توانس��ت رخ 
ندهد اگر به وقتش متحدانه به دنبال کسب جايگاه های مهم ورزشی در 
مجامع بين الملل بوديم و با دست خود آنچه را که داشتيم به  خاطر حفظ 
منافع شخصی از دست نمی داديم يا به وقت انتخاب آنهايی که قرار است 
اين کرسی ها را به اشغال خود درآوردند به اين مهم می انديشيديم که آيا 
توانايی دفاع از منافع ورزش ايران را دارند يا آنکه قرار است تنها حضوری 

تشريفاتی در عکس های يادگاری داشته باشند و بس! 
نقشی خنثی که اعتراف صالحی اميری نشان می دهد خود آقايان نيز 
به خوبی به آن واقف هستند، اما اينکه چرا تغييری در اين روند ايجاد 
نمی شود سؤالی است که مسئوالن باالدستی و متوليان اصلی ورزش 
بايد پاسخ آن را بدهند که چرا تا به اين اندازه نسبت به اين مسئله مهم 

بی توجه هستند!

گالیه های همیشگی ورزشکاران از محقق نشدن وعده ها

فکری به حال ما کنید
گاليه های ورزشکاران از بی توجهی مس��ئوالن به اوضاع معيشتی آنها 
همچنان ادامه دارد. در روزهايی که تمرينات برخی رش��ته ها، آن هم 
به صورت محدود آغاز شده؛ اشتغال، نداش��تن درآمد و محقق نشدن 

وعده های مسئوالن مهم ترين دغدغه مدال آوران محسوب می شود. 
    

مسافرکش��ی ملی پوش تکواندو يک بار ديگر نشان داد که مدال آوران 
ما برای گذران زندگی شرايط سختی را پشت سر می گذارند. اگرچه 
سروش احمدی از بيکاری ورزشکاران و نگرانی آنها از آينده انتقاد دارد، 
اما نايب قهرمان تکواندو جهان در گفت وگو با تسنيم تأکيد می کند که 
انتقادهای او سياسی نبوده است: »نمی دانم چرا مسافرکشی ام باعث 
غافلگيری شده است. کار کردن عار نيست و از ديوار کسی باال نرفته ام. 
به عنوان يک ايرانی می دانم در حال حاضر ش��رايط کشور به گونه ای 
است که مجبورم برای س��ير کردن شکمم کار کنم. خيلی ها با پخش 
فيلم من بحث را سياسی کردند. اصاًل سياسی نيستم و يک ورزشکارم 
که هميشه مانند يک س��رباز در خدمت تيم ملی تکواندو بودم و برای 
افتخارآفرينی کشورم تالش کردم.« احمدی به انتظارش از مسئوالن 
اشاره می کند و می گويد: »ورزشکاری که در ميادين آسيايی و جهانی 
موفق به کسب مدال می شود توقع دارد حداقل جايی استخدام شود 
و بيمه داش��ته باش��د تا اگر خدايی ناکرده دچار مش��کل شد، بتواند 
زندگی اش را اداره کند. اينکه نگران بی پولی خود باشم، اصاًل قشنگ 
نيست و از مسئوالن توقع دارم از قهرمانان حمايت کنند. پدر م برای 
بزرگ کردن من و اداره خانواده با يک دست کار کرد. او خودش نپوشيد 
و نخورد تا مرا بزرگ کند و حاال وظيفه  دارم دس��ت او را بگيرم. سال 
گذشته بعد از کسب مدال جهانی، اساسنامه ای در خصوص حمايت و 
جذب ورزشکاران قهرمان توسط دستگاه های دولتی  تصويب شد، اما 

هنوز اين اتفاق نيفتاده است.«
    

بی تفاوتی مسئوالن ورزش استان ها بس��ياری از قهرمانان ملی پوش را 
نااميد کرده است. سعيد رجبی از جمله تکواندوکارانی است که مدال های 
خوشرنگی را برای کشورمان به ارمغان آورده، اما اين ملی پوش اهل ميانه 
در گفت وگو با ميزان يک بار ديگر از بی توجهی مس��ئوالن استانش به 
درخشش های ورزشکاران انتقاد کرد: »در مسابقات آسيايی ويتنام که 
سال 201۸ برگزار شد به مدال برنز رسيدم، اما هنوز پاداش اين مدال 
و همچنين جوايز گرنداسلم را دريافت نکرده ام. اگر شرايط همين گونه 
پيش برود، من هم بايد يک مغازه اجاره کنم و پفک بفروشم! از مسئوالن 
ورزش استان آذربايجان شرقی گله دارم، چون وقتی قهرمان می شويم 
برای گرفتن عکس يادگاری می آيند، اما دو ماه بعد طوری رفتار می کنند 
که انگار ما از پشت کوه آمده ايم. شهرستان ميانه مهد تکواندوی ايران 
است. استاد حسن فالحی راد که قهرمانانی مثل من، ميرهاشم حسينی،  
و اميرمحمد بخشی را به تکواندوی ايران معرفی کرده، هنوز اجاره نشين 
است. از مسئوالن ورزش استان آذربايجان شرقی می خواهم که کاری 
برای ما انجام دهند.« رجبی با اش��اره به ناچيز بودن حقوق دريافتی از 
صندوق حمايت از قهرمانان گفت: »زندگی قهرمانان از دور زيباست و 
مش��کالت مالی خيلی ما را اذيت می کند. صندوق حمايت از قهرمانان 
هم يک ماه 250 هزار تومان به  حس��اب ما می ريزد و بعد از آن سه ماه 
خبری از آنها نمی شود. اين را هم بگويم پس از طالی بازی های آسيايی 
مسئوالن استان آذربايجان شرقی وعده واگذاری زمين به من دادند که 

هيچ خبری از اين وعده نيست.«
    

وضعيت ساير رزمی کاران نيز دست کمی از تکواندوکاران ندارد. احسان 
بهراميان خياط که 10 سال است به عضويت تيم ملی درآمده و در ميادين 
آسيايی و جهانی روی س��کو رفته از اينکه با داشتن مدرک کارشناسی 
ارشد هنوز پدرش خرج او را می دهد ناراحت است. اين ملی پوش جودو 
در گفت وگو با ايس��نا در مورد اوضاع نامناسب روحی اش اينطور اظهار 
داشت: »بهترين سال های جوانی ام را مثل يک سرباز در اردوهای تيم 
ملی تمرين کردم و زجر کشيدم. حداقل 20 نقطه از بدنم دچار شکستگی 
و دررفتگی شده که در آينده و سالخوردگی اين مشکالت بيشتر نمايان 
می ش��ود. تحصيالت آکادميک خود را تا مقطع کارشناسی ارشد علوم 
ورزشی دنبال کردم، اما همچنان بيکار هستم. آيا لياقت اين را ندارم که 
حتی المقدور به عنوان يک معلم ساده در سيستم آموزش و پرورش يا 
هر سيستمی که به حوزه تخصصی خودم مربوط می شود، پذيرفته شوم. 

شرمنده هستم، چراکه پدر کارگرم بايد نان مرا بدهد!«

گراهام هانتر 
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