
هفته دفاع مقدس 
سعيد احمديان
   گفت وگو

که مي رسد رشادت 
و جانفش�اني هاي 
رزمندگان در طول هش�ت سال جنگ تحميلي 
پررنگ تر از هميشه مي شود، رشادت هايي که 
جامعه ورزش کشور با تقديم 5 هزار شهيد نقش 
پررنگي در آن داش�ت. قهرماناني ک�ه در اوج 
افتخار و کسب عناوين مختلف، ورزش حرفه اي 
را کنار گذاشتند و راهي جبهه ها شدند تا از آب 
و خاک کشورمان دفاع کنند. عالوه بر اين ورزش 
نقش زيادي در باال بردن روحيه رزمندگان در 
زمان جنگ داش�ت و آنها با کمترين امکانات 
سعي در انجام ورزش هاي مختلفي داشتند تا هم 
روحيه شان را باال ببرند و هم آمادگي بدني شان 
افت نکند. در گفت وگو با سردار کاظم يزداني، 
رئيس س�ابق س�ازمان ورزش بس�يج درباره 
کرده اي�م. صحب�ت  جبهه ه�ا  ورزش در 

    
س�ردار، هفته دفاع مق�دس از ديروز 
آغ�از ش�ده و مي خواهي�م در ابتداي 
صحبت هايتان درباره ورزش در جبهه ها 
صحبت کنيد، به خصوص که ورزش هم 
در باال بردن شور و هم آمادگي رزمنده ها 

نقش زيادي داشت.
زمان دفاع مقدس، مس��ئله ورزش به عنوان يکي از 
مسائل اساسي مطرح بود و جامعه ورزش مانند تمام 
42 سال اخير گذشته از انقالب، نقش بسيار پررنگي 
در زمان جنگ داشته و به ايفاي نقش پرداخته است. 
يکي از نقش ه��اي ورزش موضوع باال بردن آمادگي 
جسماني رزمندگان بود. ابتدا اين تنها مختص پادگان 
آموزشي امام حسين در تهران بود و در ادامه به دليل 
نيازي كه احساس مي شد، پادگان هاي استاني نيز 
تأسيس شد و بچه هاي بس��يجي و رزمنده ها براي 
آموزش هاي اوليه در دوره هاي 30 تا 45 روزه شركت 
مي كردند. با توجه به نيازي كه از طرف فرماندهان 
لشکرها و تيپ ها اعالم ش��ده بود، باالي 10 جلسه 
آزمون جس��ماني و 10 جلسه شنا به دليل عمليات 
در هور و مناطق آبي آموزش داده مي شد. همچنين 
با توجه به نيازي كه در صورت جنگ تن به تن وجود 
داشت، آموزش ورزش هاي رزمي هم در برنامه قرار 
گرفته بود. در مجموع اين سه مأموريت در دوره هاي 
مقدماتي در پادگان هاي پشت جبهه در بخش ورزش 

براي رزمندگان در نظر گرفته شده بود.
اي�ن آموزش ها پس از اع�زام هم ادامه 
داشت؟ به خصوص که ورزشي مانند شنا 

در دفاع مقدس خيلي به کار مي آمد.

البته تنها به آموزش هاي قبل از اعزام نمي ش��د 
اكتفا كرد و زماني كه رزمندگان اعزام مي شدند 
در غرب در پادگان اب��وذر و در جنوب در پادگان 
دوكوهه، مربيان بر اس��اس س��ين برنامه شان تا 
روز عمليات و امکاناتي كه وجود داشت مانند سد 
دز، رودخانه ها و اس��تخرهاي اهواز و خرمشهر، 
دوره هاي تکميلي شنا مي گذاشتند و برخي از اين 
بسيجي ها كه استعداد داشتند به عنوان غواص 
انتخاب مي ش��دند، به خصوص كه غواصي نقش 
بسيار اساسي در زمان جنگ در عمليات ها داشت. 
عالوه بر اين در زمينه ارتقاي آمادگي جسماني، 
راهپيمايي ها و پياده روي هاي طوالني با تجهيزات 
براي رزمندگان در نظر گرفته مي شد. همچنين 
رزمنده ها به ورزش هاي ديگري كه دوست داشتند 
هم براي باال بردن آمادگي جسماني و هم ايجاد 

شور و نشاط مي پرداختند. 
همان طور که اشاره کرديد، ورزش عالوه 
بر ارتقاي آمادگي جسماني، در بعد روحي 
هم مي توانس�ت نقش زيادي داش�ته 
باشد، از خالقيت هاي بچه هاي رزمنده 
براي تأمين وس�ايل اجراي ورزش هاي 

دلخواه شان صحبت کنيد؟
زماني پي��ش مي آمد ك��ه به دالي��ل تاكتيکي، 
رزمنده ه��ا 30 روز در خط مق��دم مي ماندند و 
عملي��ات اتفاق مي افت��اد. در اين ش��رايط براي 
حفظ شور و نشاط و انگيزه رزمنده ها، برنامه هاي 
مختلف ورزشي را با وجود امکانات محدود و اوليه 
جبهه در نظر مي گرفتيم. به عنوان مثال با پوكه و 
گوني سنگري دروازه درست مي كرديم. با اسلحه 
ورزش هاي زورخانه اي انجام مي داديم. از اسلحه 
كالش به عنوان مي��ل و از قابلمه به عنوان ضرب 
اس��تفاده مي كرديم. براي برخي از عشايري كه 
در جبهه بودند، ورزش هاي بومي محلي در نظر 

گرفته بوديم. 
عالوه بر آموزش هاي ابتدايي، قطعاً برخي 
رزمنده ها با توجه به مأموريت سخت ترشان 
احتياج به آموزش هاي ويژه اي هم داشتند 
که ورزش جز مهمي در اين آموزش ها بود. 

اين آموزش ها چطور بود؟
قطعاً، همين طور اس��ت. به بعض��ي از رزمنده ها 
كه عمليات هاي خ��اص داش��تند، آموزش هاي 
ويژه اي داده مي شد، مثل غواصي يا براي كساني 
ك��ه از صخره ه��ا و ديوارهاي بس��يار بلند جبهه 
غرب صع��ود مي كردند تا به خط مقدم برس��ند، 
آموزش صخره نورردي مي داديم. در اين زمينه با 
همکاري فدراسيون كوهنوردي و مساعدت آقاي 

آقاجاني به عنوان رئيس فدراسيون در زمان دفاع 
مقدس، چندين كارگاه در غرب كش��ور زده شد 
تا بچه هاي رزمنده در 10 تا 20 جلس��ه آموزش 
ببينند و صخره نوردي را ي��اد بگيرند. براي برخي 
هم با توجه به مأموريتي كه ممکن بود در مناطق 
برف گير انجام دهند، آموزش اسکي داشتيم. اجراي 
چنين برنامه هايي سبب مي شد هم رزمنده ها از 
نظر تخصصي داراي توانمندي هاي بااليي شوند و 
هم از نظر آمادگي جسماني عمليات هاي بزرگي را 
انجام دهند. بر اساس نوع عمليات هايي كه مي شد، 
آموزش هاي رش��ته هاي مختل��ف در برنامه قرار 
مي گرفت. متأسفانه در مقطعي مناطق عملياتي 
جنوب تعدادي از شهدايمان، رزمنده هايي بودند كه 
توانمندي خوبي در شنا نداشتند و غرق شدند و به 
شهادت رسيدند. پس از اين اتفاق با هماهنگي هايي 
كه با سازمان تربيت بدني و فدراسيون شنا صورت 
گرفت، تمام استخرهاي شناي كشور به مدت يک 
ماه در اختيار سپاه و بسيج قرار گرفت و ما توانستيم 
به حدود 20 هزار نفر در سراسر كشور آموزش شنا 
بدهيم تا توانمندي هاي ش��ان زماني كه قرار بود 

عمليات در آب انجام شود، باال برود.
ع�الوه بر همکاري فدراس�يون ش�نا و 
کوهنوردي، همکاري ديگر فدراسيون ها 

ورزشي چطور بود؟
فدراس��يون ورزش هاي رزمي هم پاي كار بود و 

مربيان بس��يار زيادي چه در پش��ت جبهه و چه 
خط مقدم آموزش هاي الزم مانند كار با النچيکو 
و سالح هاي مختلفي را كه نياز بود به رزمنده ها 
مي  دادن��د. در بخش پ��ر كردن اوق��ات فراغت، 
فدراس��يون همگاني و فدراس��يون روستايي و 
عشايري هم تالش هاي زيادي داشتند و مسابقات 
مختلفي را ب��ا جوايزي كه در نظ��ر گرفته بودند 
براي ايجاد ش��ور و نش��اط در رزمنده ها برگزار 
مي كردند. حتي اعضاي هئيت رئيس��ه و مربيان 
اين فدراسيون ها براي بازديد و برگزاري مسابقات 
در جبهه حضور داش��تند. اكثر فدراسيون هايي 
كه مي دانس��تيم مي توانند به م��ا كمک كنند با 
اشاره ما به ميدان مي آمدند و در اجراي برنامه ها،  
آموزش هاي مختلف و مسابقات به رزمندگان به 

ما ياري مي دادند.
 جامع�ه ورزش ش�هداي زي�ادي را به 
کش�ورمان تقديم کرده که در بين آنها 

قهرمانان زيادي ديده مي شود.
زمان دفاع مقدس كه نظام سلطه، جنگ را به ما 
تحميل كرد هر انسان آزاده اي كه احساس تکليف 
كرد، وارد صحنه شد و در اين بين ورزشکاران هم 
از اين قائده مس��تثنا نبودند. بر اساس آماري كه 
تهيه شده جامعه ورزش نزديک به 5 هزار شهيد 
تقديم انقالب كرده است كه تعدادي از اين شهدا 
از نخبگان ورزش بودند كه قهرماني ملي، آسيايي 
و جهاني داشتند. اين نش��ان مي دهد كه ورزش 
از همان ابتدا در مس��ير انقالب بوده اس��ت، چه 
زمان دفاع مقدس و چ��ه امروز كه در كمک هاي 
مؤمنانه، جامعه ورزش با توجه به روحيه مقاومت 

و ايستادگي پاي كار است. 
اما متأس�فانه خيل�ي از اين ش�هداي 
ورزشکار ناشناخته هستند و نسل جوان 

آنها را نمي شناسند، چه بايد کرد؟ 
بايد در زمينه شهداي ورزشکار، الگوسازي صورت 
گيرد و آنها به جامعه و نس��ل جوان معرفي شوند. 
خيلي از اين ش��هدا متأس��فانه گمنام هستند و 
بايد براي معرف��ي اين چهره ها ك��ه زمان جنگ 
قهرمان ملي بوده اند، اما به افتخارات ورزشي  شان 
پش��ت پا زده اند و به جبهه رفته و جان��ش را فدا 
كرده اند، جامعه رس��انه اي تالش بيشتري انجام 
دهد. متأس��فانه قهرمانان فعلي ما اين ش��هدا را 
نمي شناسند و هم متوليان ورزش و هم رسانه هاي 
مختلف بايد در مسير معرفي سجاياي اخالقي و 
معرفت و جوانمردي شهداي ورزشکار حركت كنند 
تا اين براي نسل جوان ورزش ما هم يک درس شود 

كه زماني كه نياز باشد وارد ميدان شوند.
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فريدون حسن

تقدير از رزمندگان جانباز مدال آور 
همزمان با چهلمين س��الگرد هفته دفاع مقدس، مراسم تقدير و تجليل از 
ورزشکاران رزمنده جانبازان، پيشکسوت و مدال آور كشور صبح ديروز در 
فدراسيون جانبازان و معلوالن برگزار شد. در ابتداي اين مراسم سخنان رهبر 
انقالب به صورت ويدئوكنفرانس پخش شد. در اين مراسم سردار آذرنوش 
رئيس سازمان بسيج ورزش��کاران، دكتر ميرجليلی مسئول تربيت بدنی 
بسيج مستضعفين، سردار يزدانی رئيس تربيت بدنی سپاه محمد رسول اهلل 
و اسبقيان رئيس فدراس��يون جانبازان و معلوالن به همراه ديگر مسئوالن 
فدراسيون و پيشکسوتان، ملی پوشان و ورزشکاران جانباز و قهرمان كشورمان 
حضور داشتند. در پايان مهمانان از نمايشگاه دفاع مقدس بازديد كردند و نماز 

ظهر و عصر به صورت جماعت در حياط فدراسيون برگزار شد.

متأسفانه قهرمانان فعلي ما شهدای 
ورزش�کار را نمي شناس�ند و هم 
متولي�ان ورزش و هم رس�انه هاي 
مختل�ف باي�د در مس�ير معرفي 
جوانمردي شهداي ورزشکار حرکت 
کنند تا اين براي نسل جوان ورزش 
ما هم يک درس شود که زماني که 

نياز باشد وارد ميدان شوند

دنيا حيدري

 هوشياري مجلس 
رمز موفقيت مبارزه با فساد

مجلس شوراي اسالمي به عنوان خانه ملت و نهادي كه به فرموده امام راحل)ره( 
در رأس امور قرار دارد، نقش مهمي در مبارزه با فساد در تمام اركان كشور ايفا 
مي كند. ورزش نيز از اين قاعده مستثنا نيست و مبارزه با فساد در ورزش چند 
سالي مي شود كه در مجلس شوراي اسالمي كليد خورده است. وجود پرونده 
قطور فساد در ورزش به خصوص در فوتبال تأييد كننده اين نکته است، اما اينکه 
چرا تاكنون اين مبارزه وارد فاز تازه اي نشده و پرونده فساد در فوتبال همچنان 
در راهروهاي ساختمان بهارستان دست به دست مي شود و خاک مي خورد، 

سؤالي است كه تاكنون كسي پاسخ قانع كننده اي به آن نداده است.
شايد بتوان يکي از علت هاي اصلي اين بي توجهي را در جريان نفوذ و تطميع 
جس��ت وجو كرد. نفوذي كه در قالب تأمين اعتبار براي حوزه انتخاباتي يا 
پيشنهاد پست در فدراسيون ها رخ نمايي مي كند و كار را به جايي مي رساند 
كه نه تنها استيضاحي صورت نمي گيرد، بلکه سرنوشت پرونده فساد در 

ورزش هم در هاله اي از ابهام قرار مي گيرد.
يکي ديگر از عللي كه مي توان در اين خصوص به آن اشاره كرد، ورود مجلس 
طي سال هاي گذشته و ادوار قبل به حواشي ورزش و موضوعات روزمره آن به 
جاي پرداختن به مباحث كالن و ريشه اي ورزش كشور بوده است كه همين 
امر باعث شده اصل موضوع و مشکالت ورزش كشور به فراموشي سپرده شود 

و همه درگير موضوعات پيش پا افتاده و حواشي كوتاه مدت باشند.
حاال اما با روي كار آمدن مجلس يازدهم و حساسيت نمايندگان جديد، جوان 
و معتقد اين مجلس به امر ورزش، اين اميدواري در دل ها به وجود آمده كه 
سرانجام پس از سال ها موضوع مبارزه با فس��اد در ورزش از سوي مجلس 
شوراي اسالمي با جديدت بيشتر و تا حصول نتيجه مطلوب پيگيري شود. 
البته در اين ميان نبايد به دو آفتي كه گريبانگير مجالس قبلي شده بي توجه 
بود، چراكه اين دام حتي براي نمايندگان جديد هم پهن شده و حتماً آنها هم 
با برخوردهاي آنچناني آقايان و مسئوالن منتفع از فساد موجود در ورزش 
روبه رو خواهند شد. برخي اظهارنظرهاي نمايندگان كنوني در خصوص 
برخي موضوعات پيش پا افتاده نش��ان دهنده اين است كه اين خطر هنوز 
وجود دارد و نمايندگان مردم بايد به هوش باشند، چون به طور حتم از اين به 

بعد پاي پيشنهادهاي آنچناني هم به ميان خواهد آمد.
آنچه مسلم است اينکه مبارزه با فساد در ورزش مخالفان خاص خودش را 
دارد، مخالفاني كه از قبل اين فساد نفع مي برند و برچيده شدن اين بساط را 
تاب نمي آورند. اين خاصيت مبارزه با فساد است. چوب مبارزه با فساد كه بلند 
شود آقايان فاسد از هيچ تالشي براي فرار از پاسخگويي و نجات از مخمصه 
دريغ نخواهند كرد و در اين ميان آنان كه سوداي مبارزه با فساد را دارند بايد 
مراقب باشند كه خطرات زيادي در اين مبارزه گريبان شان را خواهد گرفت.

مجلس يازدهم در جريان پرونده مارک ويلموتس نشان داد كه عزمي جدي 
براي برخورد با فساد و تخلفات ورزش دارد، اما نمايندگان مردم بايد به هوش 
باشند كه جريان فساد در ورزش آنها را از اصل ماجرا منحرف نکند و كاري انجام 
ندهند كه با خريدن زمان و به حاشيه بردن مجلس اين مبارزه را ناكام بگذارد.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

اما و اگرهای استقالل برای راهيابی به مرحله بعد
احتماالت صعود

شمارش معکوس مرحله گروهی رقابت های ليگ قهرمانان آغاز شده و 
اين كار را سخت تر و حساس تر كرده است، خصوصاً برای استقاللی كه با از 
دست دادن فرصتي طاليی كار خود را برای صعود به اما و اگر كشانده و حاال 

احتماالت صعودش تنها به برتری در بازی آخر بستگی دارد.
   3 امتياز ضامن صعود

تساوی استقالل برابر الشرطه عراق كار صعود را برای نماينده آبی پوش 
ايران در گروه A س��خت كرد. با توجه به كنار كشيدن الوحده امارات 
شانس استقالل برای صعود از گروه بيشتر شده بود، خصوصاً كه اماراتی ها 
با چهار امتياز از دو بازی نخس��ت در رده دوم قرار داشتند. با وجود اين 
آبی پوشان در نخستين بازی خود در شروع دوباره اين رقابت ها نتوانستند 
از فرصت پيش آمده اس��تفاده كنند و با قبول تساوی يک - يک مقابل 

الشرطه كار صعود خود را به اما و اگر كشيدند. 
البته استقالل هنوز روی كاغذ برای صعود شانس دارد و كسب تنها دو 
امتياز از مجموع سه بازی قبلی اين تيم كار آبی پوشان را به پايان نرسانده 
و اين تيم در صورت پيروزی مقابل االهلي، صدرنش��ين شش امتيازی 
گروه می تواند به مرحله بعد راه ياب��د. هرچند كه اين صعود با توجه به 

يکسان شدن اوضاع الشرطه و استقالل اندكی جالب توجه است.
   کارت شماری برای صعود

الشرطه بعد از تساوی برابر استقالل با كسب پنج امتياز از چهار بازی )يک 
برد – دو تساوی و يک باخت ( در رده دوم جدول سه تيمی گروه A قرار 
دارد، آن هم با چهار گل زده و چهار گل خورده كه تفاضل اين تيم را صفر 
كرده است. استقالل در چنين شرايطی در صورت پيروزی مقابل االهلی با 
يک گل شرايطش در جدول رده بندی كامالً شبيه به حريف عراقی می شود. 
آبی پوشان تاكنون دو تساوی و يک باخت داشته اند، با سه گل زده و يک گل 
خورده كه تفاضل آنها را منفی يک كرده، اما در صورت برد االهلی با يک گل 
تفاضل گل استقالل هم مانند الشرطه صفر می شود و جمع امتيازهايش نيز 
به عدد 5 می رسد، آن هم از كسب يک برد، دو تساوی و يک باخت. در اين 
صورت كار به شمارش كارت های زرد و قرمز دو تيم  می كشد كه البته در اين 
قسمت ماجرا شانس با استقالل يار است، چراكه آبی پوشان پيش از بازی با 
االهلی كارت های كمتری نسبت به رقيب عراقی خود گرفته اند. استقالل 
در س��ه بازی قبلی خود پنج كارت زرد دريافت كرده است. اين در حالی 
است كه الشرطه عراق با دريافت شش كارت زرد شانس خود را برای صعود 
كاهش داده است. البته عراقی ها عالوه بر اين شش كارت زرد يک كار قرمز 
نيز در كارنامه خود دارند كه اين اخراجی اوضاع آنها را به مراتب دشوارتر 
می كند، چراكه در صورت كسب يک يا دو كارت زرد توسط استقالل در 
بازی با االهلی باز هم الشرطه يک اخراجی و كارت قرمز در كارنامه خود دارد 
كه مانع از صعود اين تيم می شود. مگر آنکه استقالل برابر حريف صعودی 
يک اخراجی بدهد و بر تعداد كارت های زرد خود بيفزايد كه در آن صورت 
ورق به نقع الشرطه برمی گردد. در واقع اگر شاگردان نامجومطلق در بازی 
پايانی شرايط انضباطی خود را حفظ كنند، می توانند با كسب يک پيروزی 
خفيف يک بر صفر هم به عنوان تيم دوم گروه خود به مرحله بعد صعود 
كنند. هرچند اگر بازی با نتايج 2 بر يک يا 3 بر 2 و ... به سود استقالل تمام 
شود و آبی پوشان بتوانند با گل های بيشتری حريف عربستانی خود را به 
زانو درآورند ديگر نيازی به شمارش كارت های زرد و قرمز نيست و نماينده 

ايران بدون احتساب كارت ها راهی مرحله بعد می شود.
اما مسئله مهم اين است كه تساوی يا شکست استقالل مقابل االهلی 
عربستان، اتفاقی كه در دور رفت و هفته دوم اين رقابت ها افتاد، صعود 

الشرطه عراق به مرحله بعد ليگ قهرمانان را به دنبال دارد.
   پايان تلخ

شهرخودرو،  نماينده ايران در گروه B رقابت های اين فصل ليگ قهرمانان 
يک شنبه شب موفق شد الهالل عربستان، صدرنشين گروه خود را متوقف 
كند. تيمی كه پيشتر و در نخستين هفته اين رقابت ها توانسته بود به 
برتری 2 بر صفر مقابل نماينده مش��هدی ايران دست يابد، اما متوقف 
كردن صدرنشين و كسب نخس��تين امتياز اين رقابت ها كوچک ترين 
ثمری برای شهرخودرو نداشت. تيمی كه با قبول قعرنشينی و باخت های 
پی در پی عدم صعودش به مرحله بعد و حذف شدنش از اين رقابت ها از 
هفته قبل مسجل شده بود. با وجود اين تساوی برابر حريف عربستانی 
نشان داد كه شهرخودرو حاال كه ديگر چيزی برای از دست دادن ندارد 

قصد دارد با شرايطی بهتر اين رقابت ها را به پايان برساند.

تثبيت صدرنشيني سايپا در ليگ واليبال
هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر واليبال با تداوم صدرنشيني سايپا و ثبت 
اولين شکست شهرداري ورامين مدافع عنوان قهرماني به پايان رسيد. در 
جريان ديدارهاي اين هفته كه عصر روز يک ش��نبه برگزار شد؛ سايپا در 
تهران 3 بر صفر مهمانش راهياب ملل مريوان را شکست داد تا جايگاه خود 
را در صدر جدول محکم كند. شهرداري ورامين بعد از دو پيروزي در يزد 
3 بر 2 مقابل شهداب تن به شکست داد و اولين باخت اين فصل خود را 
تجربه كرد. در ساير بازي ها؛ شهرداري قزوين در سه گيم آذرباتري اروميه 
را شکست داد. ش��هروند اراک با همين نتيجه مغلوب خاتم اردكان شد. 
شهرداري اروميه 3 بر يک از سد پيکان گذشت تا روند شکست هاي پيکان 
ادامه داشته باشد. سپاهان 3 بر 2 لبنيات هراز آمل را از پيش رو برداشت و در 

نهايت نيز فوالد سيرجان در سه گيم شهرداري گنبد را شکست داد.

ورزش در جبهه ها در گفت وگو با سردار کاظم يزداني، رئيس سابق سازمان ورزش بسيج

ورزش بمب روحيه جبهه ها بود
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جودو بعد از تعليق شفاف سازي مي کند
فدراسيون جودوي ايران پس از برگزاری جلسه رسيدگی به شکايت ايران 
عليه فدراسيون بين المللی در دادگاه حکميت ورزش )CAS( بيانيه ای 
صادر كرد. در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: »بعد از پايان جلسه ديوان 
داوری ورزش طی نامه ای رسمی ضمن قدردانی از وكالی طرفين و رفتار 
سازنده و محترمانه آنها، ارج نهادن به نزاكت و وقار طرفين با وجود حساسيت 
شرايط پرونده و تأكيد بر اهميت سخنان رؤسای دو فدراسيون كه می تواند 
زمينه ساز نيل به آشتی و مصالحه از سوی هر دو طرف باشد، از طرفين اين 
اختالف خواس��ت به اصل رازداری فرآيند رسيدگی در جلسه استماع تا 
زمان صدور رأی نهايی پايبند بمانند. با احترام به اين مقرره آيين  دادرسی 
ديوان داوری ورزش، فدراسيون جودوي جمهوری اسالمی ايران وظيفه 
خود می داند پس از رفع اين ممنوعيت، توضيحات كافی و شايسته ای را در 
خصوص روند اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت شفاف سازی هرچه 

بيشتر مسائل مرتبط به سمع و نظر ملت شريف ايران برساند.«


