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  شيوا نوروزي
جنگ تحميلي هم نتوانس�ت چرخ ورزش اي�ران را از 
حركت بازدارد. در هشت س�ال دفاع مقدس و درست 
زماني كه رزمندگان دالور در جبهه هاي حق عليه باطل 
با دشمن متخاصم مي جنگيدند ورزشكاران كشورمان 
نيز در سنگر ورزش حضور جدي داشتند تا هم نش�اط و روحيه مردم 
افزايش يابد و هم جايگاه بين المللي مان حفظ ش�ود. در ادامه مروري 

داريم بر اتفاقات مهم ورزشي در دوران هشت سال جنگ تحميلي.
      

ورزش مقوله مهمي است كه در برهه هاي حس��اس مختلف همواره تأثير 
مثبتي بر جامعه مي گ��ذارد. اين مقوله تعطيلي بردار نيس��ت و توجه به آن 
در شرايط س��ختي چون جنگ حائز اهميت اس��ت. با تجاوز عراق به خاك 
كشورمان و آغاز جنگ دشمنان خيال مي كردند همه فعاليت هاي مهم كشور 
در عرصه هاي مختلف متوقف مي شود و فاجعه اي بزرگ در انتظار ملت ايران 
است اما گذشت زمان نشان داد دشمنان آرزوي انزواي ايران را به گور خواهند 
برد. عالوه ب��ر اينكه فعاليت هاي اقتصادي، سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور ادامه پيدا كرد، در حوزه ورزش نيز مسابقات رشته هاي مختلف برگزار 
مي شد و اعزام هاي خارجي نيز در دستور كار قرار داشت. مديريت صحيح و 
دلسوزي مديران در اين دوران از عوامل پويايي ورزش ايران در دوران دفاع 

مقدس بود.
  بازي هاي دهلي نو

با اينكه ورزش كش��ورمان در دو دوره المپيك 1980 و 1984 غايب بود اما 
كاروان ورزش ما همزمان با جنگ ايران و عراق در بازي هاي آسيايي حضوري 
فعال داش��ت. پس از آنكه كاروان كش��ورمان در بازي هاي آسيايي 1978 
بانكوك حضور نداشت اعزام به بازي هاي دهلي نو )1982( حائز اهميت بود 
تا جايي كه كشورهاي آسيايي تصور مي كردند به دليل شرايط جنگي در اين 
دوره نيز از حضور در رقابت ها انصراف خواهيم داد. در نهمين دوره بازي ها 
ورزشكاران مان فقط در چهار رشته اعزام شدند )كشتي آزاد، دوچرخه سواري، 
وزنه برداري و فوتبال(. تيم ملي فوتبال مان كه در يك چهارم نهايي حذف شد، 
دوچرخه سواران در دو ماده تيمي دو مدال برنز گرفتند، وزنه برداري يك طال 
و دو نقره به ارمغان آورد و آزادكاران نيز س��ه طال، دو نقره و دو برنز به گردن  
آويختند تا كاروان ايران با چهار طال، چهار نقره و چهار برنز مكان هفتم را در 

بين تيم هاي آسيايي كسب كند.
  اوج گيري در سئول

بازي هاي 1986 س��كوي پرتابي ش��د ب��راي ورزش��كاران كش��ورمان تا 
توانايي هايشان را در قاره كهن به نمايش بگذارند. 94 ورزشكار ايراني اين بار 
در 10 رشته به سئول محل برگزاري بازي ها اعزام شدند و ماحصل تالش آنها 
شش مدال طال، شش نقره و 10 برنز و صعود به رده چهارم بازي هاي آسيايي 

بود. كشتي آزاد اين بار هم با كسب سه طال، دو نقره و چهار برنز مدال آورترين 
رش��ته اعزامي لقب گرفت، فرنگي كاران موفق به كسب يك طال، يك نقره 
و دو برنز ش��دند، در دوچرخه س��واري يك طال و يك برنز تصاحب كردند، 
وزنه برداران به كس��ب دو برنز رضايت دادند، در جودو يك برنز ارزشمند در 
وزن 60 كيلوگرم به ارمغان آمد و در رشته تكواندو نيز يك طال و يك نقره به 
نام نمايندگان ايران ثبت شد. در رشته هاي واترپلو، هندبال و فوتبال نيز از 

رسيدن به سكو بازمانديم.
  تبليغات سوء دشمنان

حفظ روحيه مردم وظيفه س��نگيني بود بر دوش اهالي ورزش كه با روحيه 
پهلواني از عهده اين مسئوليت به خوبي برآمدند. محمدرضا يزداني خرم رئيس 
اسبق فدراسيون هاي كشتي و واليبال كه سابقه طوالني در مديريت ورزش 
كشور دارد در گفت وگو با »جوان« در خصوص نحوه برگزاري مسابقات در 
دوران جنگ تحميلي گفت: »در دوران دفاع مق��دس اوضاع ورزش خوب 
بود و حتي بهتر از حاال بود. با اينكه دشمنان تبليغات سوئي عليه كشورمان 
مي كردند و با ناامن جلوه دادن ايران به تيم هاي خارجي هشدار مي دادند كه 
به كشورمان نيايند. اعزام هايمان به رقابت هاي بين المللي هم به آساني انجام 
نمي شد اما مسابقات خوبي را در اين مدت انجام داديم. حتي در پشت جبهه 
هم مسابقاتي را برگزار مي كرديم و گاهي قهرمانان را به جبهه مي فرستاديم. 

البته كار كمي س��خت بود چراكه مربيان و برخي تيم هاي خارجي به ايران 
نمي آمدند. با اين حال مديران آن زمان مسابقات دهه فجر را به بهترين شكل 

برگزار مي كردند.«
  بازتاب بين المللي

يزداني خرم به افتخارآفريني هاي ورزشكاران ايراني در ميادين بين المللي 
و نااميد كردن دشمنان اش��اره كرد: »در بازي هاي آسيايي حضور داشتيم. 
حريفان خارجي فكر نمي كردند ت��ا اين اندازه موفق باش��يم. ضمن اينكه 
مسئوالن آن زمان از جمله آقايان غفوري فرد و هاشمي طبا براي ورزش وقت 
مي گذاشتند. دولت هم بودجه ورزش را پرداخت مي كرد. در زمان جنگ وقتي 
تيمي از ايران قهرمان يا نايب قهرمان مي شد بازتاب زيادي در دنيا داشت. يكي 
از اهرم هاي قوي براي باال بردن روحيه مردم ورزش است. مردم عالقه زيادي 
به ورزش دارند حتي اگر خودشان ورزش نكنند. مسئوالن آن زمان ورزش 
متخصص ورزش بودند و زحمت مي كش��يدند. رزمن��دگان نيز از موفقيت 
ورزشكاران خوشحال مي ش��دند. با اينكه زمان جنگ بود و كمبود امكانات 

داشتيم اما استقبال از مسابقات استاني بسيار بيشتر از حاال بود.«
  شور فوتبال

فوتبال در آن دوران با اينكه حرفه اي نشده بود اما تعصب، غيرت و يكدلي در 
آن موج مي زد. مسابقات باشگاهي به قوت خود برگزار مي شد و رقابت هاي 

باش��گاه هاي تهران و ليگ قدس هم طرف��داران زيادي را به ورزش��گاه ها 
مي كشاند. عالوه بر اين تيم ملي نيز در دو دوره جام ملت هاي آسيا )1980 و 
1984( شركت كرد و روي سكوي سوم قاره ايستاد. داغ بودن تنور رقابت هاي 
باشگاهي و همچنين دو بار ايستادن روي سكوي سوم آسيا باعث شد غيبت 
تيم ملي در رقابت هاي مقدماتي جام هاي جهاني 1982 و 1986 خيلي به 

چشم نيايد.
  سرگرمي مردم

موفقيت در جام ملت هاي آسيا آن هم در دوران جنگ كار آساني نبود. محمود 
ياوري سرمربي وقت تيم ملي فوتبال در گفت وگو با »جوان« انگيزه ملي پوشان 
در بازي هاي مقدماتي جام ملت هاي 1984 را بي نظير خواند: »سال های 62 
و 63 در بحبوحه جنگ س��رمربي تيم ملي فوتبال بودم. فدراسيون شرايط 
سختي داشت و حتي اردو هم برگزار نمي كرد. البته منصفانه اش هم همين 
بود و در دوران جن��گ قطعاً اولويت با مس��ائل مهم تر ب��ود. ورزش يكي از 
سرگرمي هاي مردم در خالل جنگ بود. با اين حال تيم ملي را براي حضور در 
جام ملت هاي 1984 فيليپين تشكيل داديم. يك نكته را هم بگويم كه من در 
مرحله مقدماتي جام ملت ها سرمربي تيم بودم و بعد از آن بنا به داليلي استعفا 
دادم. در مرحله مقدماتي عملكرد فوق العاده اي داشتيم. در شش بازي شش 
پيروزي كسب كرديم و 22 گل زده داشتيم. شرايط تمرينات و تشكيل اردو 
اصالً خوب نبود و هيچ امكاناتي نداشتيم. تمرينات مان به ماه رمضان خورد اما 
همه اعضاي تيم با زبان روزه دو نوبت تمرين مي كردند. بچه ها با عشق و عالقه 
مي جنگيدند. يادم هست بعد از بازي با فيليپين، ناصر محمدخاني بعد از نيمه 
دوم به من گفت  كاش مي شد يك نيمه ديگر نيز بازي كنيم. با اينكه بازيكنان 

روزه مي گرفتند اما آمادگي بدني خوبي داشتند.«
 اعتقاد راسخ

ياوري پيروزي هاي تيم ملي را سوغاتي ملي پوشان براي مردم در دوران جنگ 
عنوان كرد: »روحيه شان بسيار عالي بود. آن زمان مردم همه روحيه انقالبي 
داشتند. ملي پوشان با اعتقاد راس��خ به ميدان مي رفتند. بعد از اينكه بازي 
پنجم را انجام داديم و صعود مقتدرانه به مرحله نهايي جام ملت ها را جشن 
گرفتيم، مسئوالن برگزاري مسابقات در اندونزي از تيم ما و سوريه خواستند 
يك بازي هم براي بليت فروشي و درواقع درآمدزايي انجام دهيم. ما هم قبول 
كرديم. به ملي پوشان گفتم در مرحله مقدماتي قهرمان شديد و براي مردم 
در اين روزهاي جنگ سوغات خوبي مي بريد. از آنها خواستم بازي آخر را به 
عشق بسيجي ها و رزمنده هايي كه در جبهه ها از طريق راديو پيگير نتايج تيم 
ملي هستند انجام دهند. ما يك بار در اين مسابقات با سوريه بازي كرده و آنها 
را شكست داده بوديم. تجربه نشان مي دهد بازي تكراري در يك تورنمنت 
بسيار سخت تر خواهد بود ولي ايمان و باور بچه ها باالتر از اين حرف ها بود و به 
برد يك- صفر رسيديم. عرق وطن پرستي بچه ها اعتبار زيادي داشت. عشق 

به وطن و آرمان هاي ملت عامل موفقيت هستند.«

نگاهي به رشد و پيشرفت ورزش قهرماني در دوران دفاع مقدس 

آنانبهعشقوطنومردممبارزهمیکردند
     گزارش

  دنيا حيدري 
عالق�ه وافري داش�ت ب�ه ورزش و درس. 
عالقه اي كه باعث شد در كنار درس خواندن 
به هر رشته اي سرك بكش�د. از فوتبال و 
بسكتبال و واليبال گرفته تا كشتي و شنا و 
پينگ پنگ و اسب سواري و... اما درس خواندن برايش 
در اولويت بود به طوري كه بعد از اخذ ديپلم دنبال اعزام 
به هندوس�تان بود ب�راي ادامه تحصيل. اما از ارس�ال 
مدارك تا اعزام چند ماهي زمان مي برد و اين فرصت را 
غنيمت شمرده بود براي آنكه چند ماهي را هم در خدمت 
سپاه باشد. آرزويش خدمت در سپاه بود اما نمي دانست 
كه سرنوشت داس�تاني ديگر برايش رقم  زده و جنگ، 
زندگي او را هم مثل خيلي هاي ديگر تغيير مي دهد: »بعد 
از گرفت�ن ديپلم مدارك�م را ك�ه دادم براي اع�زام به 
هندوس�تان گفتند چند ماهي زمان مي برد. گفتم اين 
چند ماه را به س�پاه مي روم كه جنگ شد. گفتم جنگ 
چند هفته، يك ماهي طول مي كشد و مي روم پي درس 
خواندن اما چند ماه شد هشت سال!« داستان زندگي 
حشمت حسن زاده را جنگ مثل خيلي هاي ديگر تغيير 
داد. پس�ر جوان�ي ك�ه در 18 س�الگي ب�دون دي�دن 
آموزش هاي كامل سالح دست گرفت براي دفاع از خاك 
كشورش و تا جانشيني لشكر هم پيش رفت اما حتي در 
نمان�د. دور  ورزش  از  ه�م  جن�گ 
شايد كمتر كسي بداند كه ورزش كردن و درس 
خواندن از عالقه مندي هاي س�ردار حش�مت 
حس�ن زاده در تم�ام ط�ول دوران نوجواني و 
جواني بوده. جواني كه يك اتفاق جريان زندگي 

او را هم مثل خيلي هاي ديگر تغيير داد.
بله عالق��ه زيادي به ورزش داش��تم. ب��رادرم فوتبال بازي 
مي كرد. خودم هم خيلي به ورزش عالقه داش��تم. دوران 
دبستانم را در قلعه نصير شوش دانيال بودم. در روستا اسب 
داشتيم و من عالقه زيادي به اس��ب داشتم و اسب سواري 
را ياد گرفته بودم. از طرفي عالقه ام به ورزش باعث شد در 
دوران راهنمايي در شوش دانيال فوتبال بازي كنم. آن زمان 
در ش��وش فقط فوتبال بازي مي كرديم. اما براي گذراندن 
دوران چهار ساله دبيرس��تان كه راهي اهواز شدم توانستم 
بسكتبال، واليبال، تنيس روي ميز و رشته هاي ديگر را هم 
تجربه كنم. فوتبال در حد محالت بازي مي كرديم اما تنيس 
روي ميز را در آموزشگاه هاي اهواز بازي مي كردم. بسكتبال 
را در كلوپ سيناي اهواز بازي مي كردم و در حد باشگاه هاي 
اهواز. كشتي را هم در باشگاهي در اهواز و آموزشگاه هاي آن 
كه سال 65 در آموزشگاه هاي اهواز اول شدم. آن زمان تقريباً 

15، 16 سالم بود. بعد هم كه راهي جنگ شدم.
اما بع�د از جنگ ه�م دس�ت از ورزش كردن 

برنداشتيد.
نمي ش��ود از ورزش دور ماند. اواخر جنگ ب��ود كه دوباره 
به فوتبال رو آوردم و عض��و تيم دارايي ش��وش بودم و در 
باشگاه هاي دسته يك شوش بازي مي كردم. در دانشگاه هم 

در تيم منتخب دانشگاه مالثاني و سپس در سال 70 در تيم 
فوتبال دانشكده كش��اورزي چمران بازي مي كردم. بعد از 
دانشگاه هم به دليل عالقه اي كه به اسب سواري داشتم اسب 
خريدم و در مسابقات اسب سواري شركت كردم. پدرم اسب 
اصيل عرب داش��ت و عالقه زيادي به اسب سواري داشتم. 
استعدادش را هم داش��تم و در رشته استقامت در مسافت 
80كيلومتر قهرمان استان خوزس��تان شدم. در مسابقات 
كشوري نيز چند سال قهرمان 120كيلومتر ايران بودم. دو 
سال پيش هم قهرمان 115كيلومتر ايران شدم و هنوز هم 

دارم براي مسابقات كار مي كنم.
در دوران جن�گ به ط�ور كام�ل از ورزش دور 

بوديد؟
نه. بگذاريد جواب سؤالتان را اين طور بدهم. 70، 80 درصد 
رزمنده ها ورزشكار بودند و همه به ورزش عالقه داشتند و 
عده بسيار كمي بودند كه ورزشكار نبودند. حاال برخي در 
روستاها و ش��هرهاي خود به صورت آماتور و برخي نيز به 
صورت حرفه اي ورزش مي كردند. اين را آمار 5هزار شهيد 
ورزشكار به خوبي ثابت مي كند كه در بين آنها بسياري حتي 

مدال آور آسيايي و بين المللي هم بودند.
يعني در جنگ شرايطي بود كه براي باال بردن 
روحيه رزمنده ها و سربازها به ورزش بپردازيد و 

مثالً مسابقه اي ترتيب دهيد يا جنگ در صداي 
خمپاره و تير و تفنگ و زخمي مجروح و شهيد 

خالصه مي شد؟
ما در ايام جنگ در جبهه از ورزش كردن غافل نمي شديم. 
چون در جبهه قدرت بدني خيلي مهم بود. گاهي ساعت ها 
مجبور بوديم پياده روي كنيم. يا وسيله سنگيني را حمل 
كنيم. به همين دليل هر روز ورزش صبحگاهي را داشتيم. 
حتي زير خمپاره و آتش دشمن هم س��عي مي كرديم در 
جايي كه آتش كمتري بود تمرينات صبحگاهي را داشته 
باش��يم. عالوه بر آن از هر فرصتي استفاده مي كرديم براي 
ورزش كردن. فوتبال بازي ك��ردن. گل كوچيك مي زديم. 
سطل هاي پنج كيلويي)پيت( را پر مي كرديم از گل و بتن و 
ميله اي هم مي گذاشتيم براي آن و به عنوان وزنه استفاده 
مي كرديم. بعدها وقتي مقر زديم ورزش كردن ها بيشتر هم 
شد. هر وقت آتش توپخانه دشمن نبود و فرصت داشتيم گل 
كوچيك بازي مي كرديم. در دهلران يك سري گروه اصالح 
عمليات بوديم كه مي رفتيم سمت عراقي ها براي شناسايي. 
آنجا در اتاقمان ميز پينگ پنگي بود كه هميش��ه مسابقه 

مي داديم و حسابي هم كل كل داشتيم.
يعني ورزش هم روحيه سربازها را باال مي برد و 

هم قدرت بدني آنها را؟

بله. قدرت بدني براي بچه ها خيلي مهم بود. به همين دليل 
خيلي وقت ها در استخر مس��ابقه مي داديم يا در رودخانه. 
مثالً وقتي مي دانستيم عمليات بعدي در رودخانه است براي 
اينكه بهتر بتوانيم مقابله كنيم و استقامت مان را باال ببريم دو 
نفر، دو نفر در آب كشتي مي گرفتيم و سعي مي كرديم حتي 
تا اندازه اذيت شدن همديگر را در آب خفه كنيم. اين خيلي 
به ما كمك مي كرد تا در عمليات بهتر عمل كنيم. به همين 
دليل هر گاه فرصتي پيش مي آمد هماهنگ مي كرديم و در 
استخر شنا مي كرديم. شنا خيلي مهم بود. آن موقع استخر 
روبازي كه االن هالل احمر خيابان سيزدهم جانباز دارد را 
هماهنگ كرده بوديم با بچه ها 10، 15 نفري مي رفتيم در 

آن شنا مي كرديم.
در اين ميان كس�ي بود كه با او كل كل داش�ته 
باشيد يا به واسطه ورزش كردن هايتان آشنايي 

دور و قبل از جنگ؟
وقتي كشتي مي گرفتم به سالن كه مي رفتم پسري بود كه 
وزنه برداري كار مي كرد. هم س��ن و سال ما بود اما به لحاظ 
بدني قوي تر بود. دورادور مي شناختمش اما هيچ وقت جلو 
نرفته بودم براي آشنايي اما تمرين كردنش را مي ديدم. بعد 
از مدتي كه در چذابه و سوسنگرد بودم وقتي به جبهه شوش 
آمدم براي اولين بار او را وقتي داش��ت به كمك يك تيوپ 

تراكتور و الوارهاي درخت كه اره كرده بود س��عي مي كرد 
بلم درس��ت كند ديدم. رفتم كمكش ك��ردم. همديگر را 
مي شناختيم. مقابل يك تيپ مجهز عراقي ايستاده بوديم 
با چند ژ3 و آرپيجي كه بعدها دستخطي از عراقي ها ديديم 
كه تصور مي كردند ما چندين گروهك چريكي آموزش ديده 
و مجهز بوديم. او حسن دشتي بود كه بعدها فرمانده تيپ 
و لشكر شد و من معاونش بودم. يكي از بهترين هايي كه در 

جنگ بود و كنارش چيزهاي زيادي ياد گرفتم.
س�ردار حش�مت حس�ن زاده به عن�وان يك 
تكاور وارد جنگ ش�د. اما چه شد كه در زمان 
كمي توانس�ت رده ه�اي مختل�ف را طي كند 
و عنوان هاي�ي چون فرمانده دس�ته، فرمانده 
گروهان، مس�ئول اطالعات عملي�ات محور، 
فرمانده محور جانشين تيپ 15 امام حسن)ع(، 
معاون لشكر والفجر مقدماتي، مسئول اطالعات 
عمليات تيپ 33 المهدي فتح المبين، مسئول 
اطالع�ات عمليات ق�رارگاه ظف�ر و ... را از آن 

خود كند.
قبل از هر چيز بايد به اين مسئله اشاره كنم كه در جنگ و 
جبهه شايسته ساالري بود. به همين دليل هيچ كس به دنبال 
فرماندهي نبود. هيچ كس آنجا در پي پس��ت و مقام نبود و 
مسئوليتي اگر مي گرفتيد هيچ چيز دنيايي نداشت. همه 
به چشم تكليف به مسئوليتي كه به آنها سپرده مي شد نگاه 
مي كردند و اين پست ها فقط مسئوليت شما را زياد مي كرد 
بس. من در سن 21 س��الگي و با دو، سه سال سابقه جبهه 
جانشين لشكر شدم اما اندازه 10 سال كار كرده بودم. همه 
اين طور بودند. مثل االن نبود كه كارمندي هش��ت ساعت 
سركار است و يك ساعت كار مفيد مي كند . ما 16 ساعت از 
24 ساعت شبانه روز را كار مفيد و سنگين انجام مي داديم. 
احتياجي نبود كه بگويند هرجا كاري بود بچه ها با جان و دل 
انجام مي دادند. وقتي جنگ شد من هنوز لباس پاسداري 
هم نداشتم. فقط يك اسلحه به من رسيد. تازه آموزش سالح 
ديده بودم و هنوز آم��وزش آرپيجي هم نديده بودم و چون 
قيمت آرپيجي گران بود تا مدت ها به خودم اجازه نمي دادم 
دست بگيرم. حسن دشتي مي گفت من بهترينم و من هنوز 
هم فكر مي كنم او كه ي��ك روز در قايق و كنار خودم تير به 

پيشاني اش خورد و شهيد شد بهترين بود.

بسیاری از  رزمنده ها ورزشكار بودند
بررسي نقش ورزش و ورزشكاران در جبهه در گفت وگوي »جوان« با سردار حشمت حسن زاده از فرماندهان دفاع مقدس

از هر فرصتي در جنگ براي ورزش كردن و مسابقه دادن استفاده مي كرديم

مدیران مدعی ارزشی
خروجی غیرارزشی!

  سعيد احمديان 
هر س��ال هفته دف��اع مقدس كه 
مي رس��د مس��ئوالن ورزش از 
پايين تري��ن رده ت��ا باالتري��ن 
در  مديريت��ي  پس��ت هاي 
سخنراني هايي كه انگار از روي هم روخواني مي كنند 
از »حفظ آرمان ها و ادامه راه شهدا و جانفشاني هاي 
رزمندگاني مي گويند كه در هش��ت س��ال جنگ 
تحميلي جان شان را كف دست شان گذاشتند تا يك 
وجب از خاك ايران كم نش��ود.« صحبت هايي كه 
حتماً هر سال از وزير ورزش و رؤساي فدراسيون ها 
گرفته تا بقيه مديران زياد شنيده ايد. البته وقتي به 
خصوص در سال هاي گذشته به ورزش كشور نگاه 
مي كنيد و كارنامه مديرانش را كه خيلي هايشان بر 
اس��اس رابطه به اين جايگاه ها رس��يده اند، برانداز 
مي كنيد، كمتر نش��اني از »ادامه راه شهدا و حفظ 
آرمان ها« در كارنامه مس��ئوالن ورزش مش��اهده 
مي كني��د. واقعي��ت تلخ��ي ك��ه نش��ان مي دهد 
روخواني هاي وزير و معاون و رئيس از متن هايي كه 
مشاورانشان براي گراميداشت هفته دفاع مقدس 
برايشان تنظيم كرده اند، تنها جنبه شعاري دارد و 
در وقتي پاي عمل به آن صحبت ها مي رسد، كمتر 
مديري را در سيستم ورزش مي توانيد مثال بزنيد كه 
در راهي قدم برمي دارد كه »ادامه راه رزمندگان و 
كساني باشد كه جان شان را براي دفاع از كشورمان 

از دست دادند.«
در حال��ي از وزي��ر ورزش ت��ا معاونان و رؤس��اي 
فدراس��يون ها و باش��گاه ها و ساير كس��اني كه در 
ورزش كش��ور دس��تي در كار دارن��د، مدع��ي 
»ادامه راه ش��هدا و حف��ظ آرمان ها« هس��تند كه 
س��وءمديريت ها، فس��اد و حيف و ميل بيت المال 
و منابع عمومي كش��ور در ورزش هر س��ال بيشتر 
مي شود و پرونده هاي بيشتري از مسئوالن ورزش 
در دادگاه گشوده مي شود. هر چند با توجه به عدم 
نظارت و بازخواست خيلي از مديراني كه شعارهاي 
دهان پرك��ن مي دادند، آنه��ا بدون اينك��ه درباره 
سوءاستفاده ها و فسادي كه در زمان مديريت شان 
به جا گذاش��ته اند، امروز به دنبال البي كردن براي 
بازگش��ت دوباره به صندلي هاي مديريتي شان در 
ورزش هستند! آن هم مديراني كه هر سال كه هفته 
دفاع مقدس مي رسد با انداختن »چفيه و گذاشتن 
يك گل روي عكس شهدا« مي خواهند خودشان را 
»ادامه دهنده راه شهدا« نش��ان دهند اما خروجي 
فعاليت ه��ا و تصميم هايش��ان در مديريت ورزش 

عكس صحبت هاي »شعاري« شان است.
ورزش امروز را ببينيد، پر اس��ت از سوءمديريت و 
تبعيض و فسادي كه به خصوص در ورزش هايي كه 
پول هاي بي حساب و كتاب و از بودجه دولتي مانند 
فوتبال در آن هزينه مي شود. مانند بلبشويي كه اين 
هفته در فوتبال براي ريخت و پ��اش از بيت المال 
توسط مديران دالل نما در كنار مربيان و بازيكنان 
و دالالن ب��ه راه افتاده اس��ت. يا ماج��راي قرارداد 
ويلموتس كه توسط مديراني مدعي »ادامه دهنده 
راه ش��هدا« امضا ش��د و امروز خس��ارتي بيش از 
200 ميليارد را به بيت المال  زده اس��ت. اينها تنها 
نمونه هايي از فساد و س��وءمديريت هايي است كه 
كش��ور را به ناكجاآباد ب��رده، مديران��ي اين روزها 
به خصوص در هفت��ه دفاع مق��دس در حرف كم 
شعارهاي ارزشي نمي دهند اما وقت تصميم گيري ها 

شعارهايشان را زير پا مي گذارند!

يادداشت

 شهداي ورزش
 گمنام در بین ورزشي ها!

  مانی سعيدی
 5ه��زار ش��هيد، اين آمار ش��هداي 
ورزش��كار در دفاع مقدس اس��ت، 
ش��هدايي كه زمان جنگ تحميلي، 
لباس ه��اي ورزشي ش��ان را از ت��ن 
درآوردند و لباس رزم پوشيدند تا به جبهه ها بروند و 
آنجا در مبارزه اي نابرابر با دش��مني ك��ه تا بن دندان 
مسلح بود، از خاك كشورمان دفاع كنند. بين اين 5 
هزار شهيد قهرمان هاي مدال آور و ملي پوشان هم كم 
نيس��تند، ورزش��كاران حرفه اي ك��ه در اوج ورزش 
قهرماني ترجيح دادند، آن را كنار بگذارند و پالك شان، 
باارزش ترين مدال زندگي شان شود. جامعه ورزش با 
وجود داش��تن چنين قهرماناني ك��ه پهلوانان واقعي 
هستند اما ملي پوشان و قهرمانان مان كمتر شناختي 
از شهداي ورزش��كار دارند و نسل جديد ورزشكار كه 
اين روزها براي باال بردن پرچم كشورمان در مسابقات 
مختلف جهاني و آس��يايي تالش مي كند، ش��ناخت 
چنداني از شهداي ورزش ندارد. شناخت جامعه ورزش 
تنها محدود به برگزاري چند يادواره  است كه هر چند 
وقت يك بار برگزار و پس از آن تا يادواره بعدي پرونده 

اين شهدا بسته مي شود.
اين در شرايطي است كه نس��ل جديد ورزشكار به 
آشنايي با راه و مس��لك پهلوانان واقعي كشورمان 
احتياج مب��رم دارد، يك ش��ناخت همه جانبه و نه 
س��مبليك مانند اين روزها، در اي��ن بين كوتاهي 
مدي��ران ورزش، نق��ش تأثيرگ��ذاري در مهجور 
ماندن شهداي ورزش��كار دارد و  بايد در اين زمينه 
تجديدنظر صورت بگيرد تا 5 هزار ش��هيد ورزش 

مانند امروز در بين ورزشي ها گمنام نباشند. 

حاشيه

پرونده     گفت و گو
ش در دوران دفاع مقدس 

ورز

ورزش


