
قهرمانان کشتی 
سعيد احمديان
      گزارش

با ساخت مدرسه، 
اه�دای تبلت و 
لوازم التحریر به دانش آموزان مناطق محروم، 
پهلوانی را در این روزهای سخت کرونایی در 

ميدان عمل نيز معنا کرده اند.
همیش��ه پای کار بوده اند، بدون آنکه فیلمبردار و 
عکاس دنبال خودشان راه بیندازند و مانند برخی 
مس��ئوالن کمک های ش��ان، حتی اگر یک کیسه 
برنج باشد را آنالین رس��انه ای کنند. اگر یک روز 
جهان پهلوان تختی در بازار تهران برای زلزله زده ها 
چرخید و کمک جم��ع کرد، امروز ه��م که کرونا 
محرومیت ها را بیش��تر از قبل عی��ان کرده، دیگر 
کش��تی گیران پای کار آمده اند و راه��ش را ادامه 
می دهند. از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی 
گرفته تا خوزستان و لرستان، خبرهایش می رسد 
که به دورترین و محروم ترین مناط��ق رفته اند تا 
کمک هایی را ک��ه به کمک خیری��ن جمع آوري 
کرده اند به دس��ت کس��انی که حت��ی از کمترین 
امکانات هم محرومند، برس��انند. در روزهایی که 
سال تحصیلی آغاز شده، از دانش آموزان نیز غافل 
نشده اند؛ از کمک به مدرسه سازی در روستاهایی 
که حتی مدرسه  اش یک س��قف ندارد تا رساندن 
نوشت افزار، لوازم التحریر و تبلت به دست بچه هایی 
که خانواده های شان وس��ع مالی تهیه یک دفتر و 
کیف مدرسه را هم برای فرزندش��ان ندارند. گویا 
قهرمانان کش��تی این روزها روی دیگری را نشان 
مي دهند، اگر یک روز روی تشک با زیرخم های شان، 
لبخند را به لب مردم می آورند، امروز در حال پاس 
ک��ردن درس پهلوان��ی در دورافتاده ترین مناطق 
هستند تا گوشی را دست مسئوالنی بدهند که گویا 

درد مردم را فراموش کرده اند و کرونا هم بهانه ای 
شده تا خانه نشین شوند!

  راه جهان پهلوان تختی را ادامه می دهيم 
رس��ول خادم و برخی از قهرمانان کش��تی مانند 
حس��ن رحیمی، احس��ان لش��گری و مدال آوران 
رش��ته های دیگر در دو س��ال اخیر ب��ا راه اندازی 
مؤسسه خیریه علی ابن ابیطالب)ع( سعی کرده اند 
به هر نوعی در راستای مسئولیت اجتماعی شان، 
کمک حال محرومان در مناطق دورافتاده باشند. 
عالوه بر توزیع بسته های معیش��تی و بهداشتی، 
ساخت مدرسه در روستاهایی که دانش آموزانش 
سرپناهی ندارند، یکی از فعالیت هایی است که این 
قهرمانان انجام می دهند. دیروز بود که خبرگزاری ها 
نوشتند در ادامه فعالیت های خیرخواهانه جمعی از 
ورزشکاران در قالب مؤسسه خیریه علی ابن ابیطالب، 
کلنگ ساخت یک مدرسه در روستاهای محروم و 
کپرنشین میرین و هوکابی زاهدان توسط حسن 
رحیمی، دارنده م��دال برنز المپی��ک و عنوان دار 

کشتی جهان به زمین زده شد.
اردیبهش��ت امس��ال هم در روس��تای موالآباد 
کشاری در 20 کیلومتری پاکستان در شهرستان 
سرباز کلنگ شروع ساخت مدرسه توسط میثم 
نصیری، حسن رحیمی و اکرم خدابنده به زمین 
خورد. کمبود کالس های مدرسه ابتدایی روستا 
و نبود دبیرستان دخترانه در سال های اخیر باعث 
شده بود خیلی از دختران منطقه موالآباد کشاری 

بعد از کالس ششم قید ادامه تحصیل را بزنند.
رحیمی درب��اره فعالیت ه��ای خیرخواهانه اش 
مانند مدرسه سازی به همراه دیگر کشتی گیران 
در یک برنامه تلویزیونی گفته است: »ما وظیفه 
خودمان را انجام می دهیم. همه ورزشکاران فعال 

هستند، اما کشتی گیران راه جهان پهلوان تختی 
را می روند و ایش��ان الگوی ما هس��تند و در این 
مسیر هر کاری از دستمان برمي  آید انجام دهیم 

و خودمان را سرباز کشور می دانیم.«
احسان لشگری، دارنده دو برنز المپیک و جهان 
هم که در قالب خیریه علی ابن ابیطالب همراه دیگر 
کشتی گیران فعالیت می کند، زمستان گذشته 
پس از سرکشی به روستای محمدآباد از منطقه 
حاجی آباد سیس��تان و بلوچس��تان همراه دیگر 
قهرمانان متوجه ش��د دانش آموزان این منطقه 
محروم به دلیل بی توجهی مس��ئوالن، مجبورند 
در کانکس یا خانه گلی که ناامن و فاقد نور کافی 
است، کالس های درس ش��ان را برگزار کنند. به 
همین دلیل تصمیم گرفت مدرسه دو کالسه برای 
بچه های این روستا بسازد، مدرسه ای که خرداد ماه 
به بهره برداری رسید و لشگری روبان افتتاح آن را 
قیچی کرد: »به لطف خدا و حمایت های خیرین 
این مهم در کمتر از هشت ماه رخ داد و هم اکنون 
دانش آموزان این روس��تای محروم می توانند در 

یک مدرسه استاندارد ادامه تحصیل دهند.«
  درخواست قهرمان جهان از وزارت ارتباطات

س��عید عبدولی هم دیگ��ر قهرمانی اس��ت که 
مانند سایر کشتی گیران سعی دارد قدمی برای 
دانش آموزان مناطق محروم بردارد. عبدولی که 
مدال طالی جهان و برن��ز المپیک را در کارنامه 
دارد، تابس��تان امس��ال با همکاری قرارگاه امام 
رض��ا)ع( »پوی��ش کاروان س��عید عبدولی« را  
جهت جمع آوری کمک های مردمی در راستای 
تهی��ه لوازم التحریر برای دانش آم��وزان محروم 

استان های لرستان و خوزستان به راه انداخت.
عبدول��ی در گفت وگ��و ب��ا »ج��وان« در ای��ن 

رابطه توضیحات بیش��تری می ده��د: »با توجه 
به ش��یوع کرونا در کش��ورمان مانند بقیه دنیا، 
حتی خانواده هایی هم که در آنها دو نفر ش��اغل 
هستند برای تأمین معاش زندگی شان به مشکل 
خورده اند، چه برسد به کسانی که بضاعت کافی 
ندارند و محروم هس��تند. با توجه به این شرایط 
تصمیم گرفتم حاال که اردوهای تیم ملی تعطیل 
است و با توجه به کرونا شرایط سخت تر شده، به 
عنوان وظیفه   ش��رعی خودم در قبال همنوعان، 

این پویش را راه اندازی کنم.«
عبدولی درباره فعالیت این پویش ادامه مي دهد: »با 
توجه به کرونا، آموزش دانش آموزان مجازی شده و از 
طریق شبکه شاد پیگیری می شود، اما  دانش آموزان 
محروم از داشتن تبلت یا گوش��ی برای شرکت در 
کالس های مج��ازی محرومند، ما تصمیم گرفتیم 
با کمک های خیرین و همچنین کمک هایی که از 
دوستان نزدیکم رسید، تبلت و لوازم التحریر را بین 
بچه های محروم استان لرستان و خوزستان توزیع 
کنیم. تاکنون نزدیک به 43 درصد مدارس اندیمشک 
و شهرهای اطراف را رفته ایم و  دانش آموزان نیازمند 
را شناس��ایی کرده ایم و تا جایی که توانس��ته ایم با 
کمک هایی که صورت گرفته، تبلت و دیگر وسایل 

آموزشی را در اختیار آنها قرار داده ایم.«
قهرم��ان اندیمش��کی کش��تی فرنگ��ی جهان 
درخواستی هم از وزیر ارتباطات دارد: »با توجه 
به محرومیت باالیی که در خوزستان و لرستان 
وجود دارد، از آقای آذری جهرمی می خواهم که 
در زمینه اهدای تبلت ب��ه دانش آموزان محروم 
به پویش ما که با همکاری قرارگاه امام رضا)ع( 
فعال است، کمک کنند تا بتوانیم دل بچه های 

بیشتری را شاد کنیم.«
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فريدون حسن

شیوا نوروزی

مراسم روز پارالمپيک برگزار شد 
مراسم نمادین روز ملي و هفته پارالمپیک صبح دیروز در محل کمیته ملي 
پارالمپیک برگزار شد. رژه ورزشکاران معلولیت های مختلف با پرچمداری 
اصغر زارعی نژاد و اهتزاز پرچم های جمهوری اس��المی ای��ران، IPC و 
NPC بخش ابتدایی مراس��م بود. در بخش��ی دیگر، زهرا نعمتی بانوی 
طالیی پارالمپیک، پیام روز ملی و هفته پارالمپی��ک را برای حاضران و 
بینندگان تلویزیونی مراس��م قرائت کرد. نعمتی در این پیام با اشاره به 
پارالمپیک توکیو 2020 اذعان داشت ضمن لحاظ کردن اولویت سالمت 
ورزشکاران، با تالش و توکل به تکرار موفقیت ها امید داریم. در این مراسم، 
ورزشکاران در بخش های مختلف به نمایش نمادین پاراتکواندو، تیروکمان، 
کاراته، طناب زنی، فوتبال دستی و اساللون پرداختند. در پایان نیز 8 هزار 
بسته اهدایی پارالمپیک شامل توپ، کاله، کاور، تیشرت، ماسک و مایع 
ضدعفونی کننده بهداشتی به دانش آموزان مدارس استثنایی و ورزشکاران 

تحت پوشش سازمان بهزیستی اهدا شد.

نامه ورزشکاران ایران به ورزشکاران فرانسه 
در محکوميت اهانت به پيامبر اکرم)ص( 

5 هزار ورزش��کار ایرانی از سراسر کشور از جمله علیرضا کریمی، یوسف 
کرمی، حسین رضازاده،  علیرضا دبیر، آرش میراسماعیلی و آرین غالمی 
در نامه ای با عنوان »تقدیم به ورزشکاران و قهرمانان ورزش فرانسه« انتشار 
تصاویر توهین آمیز از رسول اکرم)ص( در آن کشور را محکوم کردند. در 
این نامه خطاب به ورزشکاران فرانسوی آمده است: »همانطور که می دانید 
ورزش در فرهنگ همه کشورهای باسابقه فرهنگی و تاریخی، موضوعی 
قابل احترام و مطلوب همگان است. در کشور ما ایران نیز قهرمانی به همراه 
جوانمردی در هر رشته ای، امری مقدس به حساب می آید که همگان به 
ارزش آن واقفند. همه بر این اصل مهم معتقدیم که ورزشکار زمانی در میان 
مردمش محبوب می شود که فضائل اخالقی و جوانمردی را در خود به اوج 
برساند. برای مثال در تاریخ ایران، پهلوانان و جوانمردانی چون »پوریای 
ولی« وجود دارد که برای ش��اد کردن دل یک مادر حاضر شد از حریف 
خود شکست بخورد. ورزش��کاران و قهرمانان ورزشی به عنوان نمادی از 
اعتقادات و فرهنگ یک کشور و نماینده مردمان آن کشور، همواره باید 
پرچمدار صلح، نیکی، انسانیت و اخالق باش��ند که در تمام جهان زبان 
مشترک نیک نامان است. آیا توهین به مقدسات الهی، کاری جز پلیدی 
و نژادپرستی محسوب می شود؟ آیا حمایت از توهین کنندگان در قامت 
یک انسان اخالق مدار می گنجد؟ متأسفانه رئیس جمهوری کشور شما به 
راحتی به اعتقادات میلیاردها مسلمان توهین می کند. در میان ورزشکاران 
فرانسوی هم مسلمانان بسیاری وجود دارند که ستاره های ملی آن کشور 
به شمار می آیند که حتماً از رفتارها و روحیات اخالق گرای آنان خبر دارید، 
پس آیا رواس��ت که اینچنین به آنان و اعتقادات شان توهین شود؟ آگاه 
باشید که توهین های مسئوالن و سیاستمداران یک ملت می تواند چهره 
آن ملت و مردمان نیک نامش را در جهان مخدوش کند. در پایان امید آن 
داریم که همگی به دور از ملیت، تبار و نژاد با روحیه جوانمردی و قهرمانی 
و با تکیه بر اصل انسانیت و اخالق مداری در محکوم کردن ظلم و روشن 
کردن واقعیات، چشم میلیون ها انسان را به روی حقیقت بینا و به وظیفه 

ورزشکاری خود در قبال مردمانمان عمل کنیم.«

لقب بولدوزر به نابغه کشتی آزاد ایران

قول دادند، اما عملی نکردند
عالوه بر مشکالت      خبر
مربوط به فشنگ 
و ساچمه، حاال آرامش هم از ورزشکاران گرفته 
شده اس��ت. اینها گله ها و دغدغه های فاطمه 
کرم زاده، بانوی المپیکی تفنگ ایران است که 
این روزها در خانه و به طور اختصاصی تمریناتش 
را دنبال می کند و همچنان چشم انتظار عملی 
شدن وعده های داده شده است: »باید االن به 
خاطر المپیک و کسب سهمیه حواسمان به این 
بازی ها باشد، اما به خاطر مشکالت تمام فکرمان 
به حاشیه هاست. یک ماه است که اردو نداریم، 

با پادرمیانی سرمربی اردوها تشکیل شد، اما نه 
فشنگ داریم، نه ساچمه. مشکالت و دغدغه ها 
هم آرامش را از ما گرفته است. معاون وزیر گفت 
مش��کالت را حل می کنند، اما هی��چ کدام از 
قول های شان را عملی نکردند و هنوز حقوقی 
نگرفته ایم. درحالی که سایر قهرمانان هرچند 
اندک اما حقوق می گیرند. زمان هاشمی پنج 
نفر اصلی حقوق می گرفتند، اما در زمان دادگر 

هم��ان هم قط��ع شد.10س��ال اس��ت که در 
تیراندازی هستم، اما یکبار هم حقوق نگرفته ام. 

اینطور نمی شود، ما هم زندگی داریم.«

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
شميم رضوان

    کشتی
ایران در حالی در تدارک برگزاری 
رقابت های انتخابی برای حضور در 
مسابقات جهانی صربستان هس��تند که به نظر می رسد اتحادیه 
جهانی کشتی با وجود تبلیغات و اصرار فراوان به برگزاری مسابقات 
جهانی بزرگساالن، هنوز به جمع بندی کاملي نرسیده و با تردیدهایی 
مواجه شده است. طبق برنامه ریزی و تصمیمات اتخاذ شده قرار بر 
این است که رقابت های کش��تی قهرمانی بزرگساالن جهان طی 
روز های 22 تا 30 آذرماه س��ال جاری به میزبانی ش��هر بلگراد 
صربستان برگزار شود و به کشورهای عضو تا 15 آبان ماه مهلت داده 
شده تا اس��امی نفرات ش��رکت کننده خود را برای حضور در این 
مسابقات اعالم کنند. با وجود این برخی کشورها با دودوتا، چهارتایی 
که انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که در این رقابت ها شرکت 
نکنند و همین مسئله گویا اتحادیه جهانی کشتی را برای برپایی 
مس��ابقات جهانی دچار تردید کرده اس��ت. چند روز قبل بود که 

امریکایی ها بعد از یک نظرسنجی از کشتی گیران و مربیان خود 
تصمیم به انصراف از حضور در رقابت های جهانی کشتی گرفتند. بعد 
از امریکایی ها نوبت به میزبان المپیک توکیو بود و ژاپن که کشورش 
باید سال آینده میزبان بازی های المپیک 2021 توکیو باشد با توجه 
ب��ه م��وج جدی��د ش��یوع کرونا از حض��ور در رقابت ه��ای 
جهانی 2020 صربستان انصراف داد. روس ها نیز به عنوان طراح 
اصلی و پیشقدم برگزاری مسابقات جهانی دچار تردید شده اند و با 
وجود اینکه اخیراً مسابقات قهرمانی کش��ور خود را برای اعزام به 
رقابت های جهانی برگزار کردند، اما مامیاشویلی، رئیس فدراسیون 
روسیه در اظهارنظری احتمال لغو این مسابقات را رد نکرده است. 
همچنین درگیری های نظامی بین کشورهای آذربایجان و ارمنستان 
نیز باعث ش��ده حضور این دو کش��ور مدعی و صاحب کشتی در 
مسابقات جهانی با تردیدهایی رو به رو شود. به همین دلیل برگزاری 
مسابقات جهانی در هاله از ابهام قرار گرفته است، آن هم در حالی که 

ایران در تدارک حضور در این رقابت هاست.

 انصراف تيم های مدعی 
و تردید اتحادیه جهانی کشتي

مسابقات صربستان روي هوا!

ماه هاس��ت ک��ه 
دنيا حيدري
     چهره

کرکره رقابت های 
بین المللی کشتی 
به دلیل شیوع کرونا پایین کشیده شده است، اما 

هنوز هم تماش��ای مس��ابقات قهرمانانی چون 
حسن یزدانی لذت بخش و هیجان انگیز است، به 
طوری که اتحادیه کشتی جهانی در روزهایی که 
تمام نگاه ها به تصمیم گیری در خصوص برگزاری 
یا عدم برگزاری مسابقات جهانی صربستان است، 
با انتشار ویدئویی از حسن یزدانی به تمجید از 
س��تاره کش��تی آزاد ایران می پردازد. کش��تی 
هیجان انگیزی که فنون ویرانگ��ر نابغه آزادکار 
ایران را ب��ه تصویر می کش��د و اتحادیه جهانی 
کشتی را چنان از بازبینی دوباره آن هیجان زده 
می کند که یزدانی را بولدوزر می خواند: »حسن 
یزدانی یکی از هجومی ترین کشتی گیران جهان 
است که با دست چپ زیر کتف حریفان می زند و 
مانند بولدوزر به س��مت آنها حمله ور می شود. 
سوپراستار کشتی ایران با همین شیوه قهرمان 
المپیک 201۶ ریو ش��د.« لق��ب بولدوزر در 
حالی در آس��تانه رقابت های جهانی 2020 به 
نابغه کشتی ایران داده می شود که حسن یزدانی 
این روزها در اردوی تیم ملی س��خت مش��غول 
آماده سازی خود برای حضور در انتخابی تیم ملی 
و مصاف با کامران قاسمپور و احمد بذری است و 
تمجید اتحادیه جهانی کشتی با انتشار ویدئویی 
از کشتی آزادکار ایرانی می تواند تأثیر بسیاری در 

روحیه و انگیزه های او داشته باشد.

درس پهلوانی در مدرسه کشتی
گزارش »جوان« از حضور قهرمانان در ساخت مدرسه و اهدای کمک های مؤمنانه به دانش آموزان محروم

از ماندن در منچستر راضي ام 
پپ گواردیوال آب پاکی را روی دست طرفداران بارسلونا و نامزد انتخابات 
ریاست این باشگاه ریخت و گفت که خیال بازگش��ت به تیمی را که در 
فاصله سال های 2008 تا 2012 با آن 14 جام برد، ندارد. پس از استعفای 
بارتومئو از ریاست باشگاه بارسلونا، ویکتور فونت یکی از نامزدهای ریاست 
باشگاه گفت در صورتي که به عنوان رئیس بعدی کاتاالن ها انتخاب شود 
به گواردیوالیی که تا پایان فصل با منچسترسیتی قرارداد دارد، پیشنهاد 
خواهد داد به جمع آبی و اناری ها برگردد. سرمربی اسپانیایی که پنجمین 
فصل مربیگری اش در منچسترسیتی را تجربه می کند – مدتی که یک 
س��ال بیش از بازه حضورش در منچسترسیتی اس��ت – درباره احتمال 
بازگشتش به بارسلونا عنوان کرد: »من بی نهایت از کار در منچسترسیتی 
راضی ام. از اینکه در منچستر هستم، خوشحالم و امیدوارم که بتوانم آنقدر 

کارم را خوب انجام دهم تا مدت زمان بیشتری در این تیم بمانم.«

رفتار بارسا با مسي خوب نبود
دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین همزمان با تولد ۶0 سالگي اش در 
گفت وگو با یکي از روزنامه هاي آرژانتین با حمایت از لیونل مسي گفت: »من 
می دانستم که روزهای پایانی مسی با بارسلونا بد می شود و فکر می کردم که 
لئو این تیم را ترک  کند. برای من هم چنین اتفاقی افتاد. بازی در بارسلونا 
اصالً کار ساده ای نیست، ولی مسی چندین سال در این باشگاه بازی کرد، 
اما در نهایت آنطور که شایسته بود با او رفتار نشد. مسی همه چیز به بارسلونا 
داد و آنها را به باالترین سطح رس��اند. او یک روز تصمیم گرفت که از این 

باشگاه برود تا تغییری در فوتبالش بدهد، ولی آنها گفتند نه!«
وي ادامه داد: »فوتبال همه آنچه می خواستم را به من داد، بیشتر از آن 
چیزی که تصورش را بکنید. من اگر معتاد نمی شدم، می توانستم بیشتر 
از اینها فوتبال بازی کنم، اما این اتفاقات به گذشته ربط دارد. اکنون من 
خوب هستم و بیشترین غصه ام از دست دادن پدر مادرم و البته شیوع 
کروناست که باعث شده مردم روزگار خوبي را سپري نکنند. امیدوارم این 
وضعیت به زودي تمام شود. بسیاری از مردم شغل شان را از دست داده اند 

و دوران سختی را برای پیدا کردن لقمه ای برای خوردن می گذرانند.«

وزارت دست از سرخابي ها برنمي دارد
انتصاب جعفر سمیعي به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس با حرف و 
حدیث هاي زیادي همراه شده است. از یک سو انتقاد نماینده هاي مجلس را به 
دنبال داشته و از سوي دیگر باعث بهت و انتقاد چهره هاي ورزشي شده است.

پیش از این انتصاب بس��یاري بر این باور بودند که این بار قرعه مدیریت 
باشگاه پرسپولیس به نام یک ورزشي درمي آید و مي توان امیدوار بود که 
پس از پرسپولیس براي استقالل هم چنین گزینه اي انتخاب شود، اما وقتي 
نام سمیعي به عنوان مدیرعامل جدید پرسپولیس اعالم شد، همه متوجه 
شدند که سپردن کار ورزش به دست ورزشي ها تنها یک رؤیاست و حداقل 
فعالً هدفي دست نیافتني است. البته طبیعي است که انتقادها و اعتراض ها 

به این انتخاب هم ثمري در پي نداشته باشد.
اما صرف نظر از تمام این حرف و حدیث ها و بدون پیش داوري در خصوص 
عملکرد مدیرعامل جدید پرسپولیس که ممکن است عملکرد خوبي هم 
داشته باشد و بتواند کشتي بحران زده سرخ ها را به ساحل آرامش و امنیت 
برساند، یک نکته مهم در خصوص این انتخاب دیده نشده یا کمتر دیده 
ش��ده و آن اینکه وزارت ورزش با انتخاب س��میعي به عنوان مدیرعامل 
پرسپولیس و تعلل در انتخاب مدیرعامل براي استقالل نشان داد که به هیچ 

عنوان نمي خواهد دست از سر پرسپولیس و استقالل بردارد.
انتخاب مدی��رکل حراس��ت وزارت ورزش به عن��وان مدیرعامل جدید 
پرسپولیس، آن هم در روزهایي که بنا به قول س��لطاني فر، وزیر ورزش 
مراحل آخر واگذاري این دو باشگاه به بخش خصوصي طي مي شود، چه 
معنایي مي تواند داشته باشد؟ سلطاني فر هفته قبل اعالم کرد که دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل تا پایان پاییز واگذار مي شوند، اما همزمان با انتصاب 
یکي از مدیران زیردست خود به سمت مدیرعاملي پرسپولیس نشان داد 
که نه او و نه هیچ دولتمرد دیگري خواهان از دس��ت دادن این دو باشگاه 
و واگذاري آنها به بخش خصوصي نیستند، حتي اگر گزینه انتخاب شده 

واگذاري باشگاه تحت مدیریتش را یکي از اهداف خود اعالم کند!
نکته جالب توجه دیگر در خصوص تغییرات مدیریتي پرسپولیس انتصاب 
ابراهیم شکوري است. یک چهره فوتبالي که سابقه حضور در پرسپولیس 
را هم دارد و به نوعي باعث بس��ته شدن دهان منتقدان در خصوص عدم 
حضور ورزش��ي ها در سطح مدیریت باشگاه ها مي ش��ود، اما همه خوب 
مي دانیم که ابراهیم شکوري، سرپرست دبیرکلي سابق فدراسیون فوتبال 
بود که در ظاهر نزدیکي خاصي هم با مهدي تاج داشت، اما حاال انتصاب او 
در پرسپولیس نشان از نزدیکي و قرابت او با وزارت ورزش دارد و این یعني 
حتي یک چهره و نام ورزشي هم آنگونه که وزارت ورزش مي پسندد براي 
مدیریت در دو باشگاه تحت نظر وزارت ورزش انتخاب مي شود، نه آنگونه که 

احتماالً پیشکسوتان یا چهره هاي ورزشي دو باشگاه در نظر دارند.
این انتخاب و انتصاب ها بار دیگر ثابت کرد که ورزش کشور حیاط خلوت 
چهره هاي سیاسي و مهره هاي آنهاست و بعید است که تا سال ها ورزش 
به اهل آن سپرده شود. هرچند که بر این باوریم مدیریت صحیح بر ورزش 
تنها منوط به داشتن سابقه ورزشي نیست، اما نباید فراموش کرد که آگاهي 
نسبت به شرایط ورزش کشور و اشراف به وضعیت حاکم بر ورزش نکته 
مهمي است که باید مورد توجه قرار گیرد. نکته مهمي که طي سال هاي 
گذشته همواره مغفول مانده و عنان کار ورزش به دست کساني سپرده شده 

که کوچک ترین آشنایي با ورزش نداشته اند.

 از بی مهری اسپانسرها 
تا دستمزدهای بخور و نمير هوگوپوشان

قراردادهایی که در شأن تکواندوکاران نيست! 
رقم قراردادها یکی از چالش های مهم ورزش ایران محس��وب می شود. 
در حالی که این ارقام برای فوتبالیس��ت ها سال به سال نجومی تر از قبل 
می شود در رشته المپیکی و مدال آور تکواندو خبری از افزایش دستمزدها 
نیست و تکواندوکاران برای حضور در لیگ برتر چاره ای جز رضایت دادن 

به دستمزدهای بخور و نمیر ندارند! 
    

پایین بودن دس��تمزدها در رش��ته های غیرفوتبالی همواره مورد انتقاد 
ورزشکاران کشورمان بوده و با اینکه سال هاست گالیه های زیادی از سوی 
بسیاری از قهرمانان و مدال آوران در این خصوص مطرح می شود، اما گوش 
شنوایی وجود ندارد و خبری از سروسامان دادن به اوضاع قراردادها نیست. 
هرچند در برخی رشته ها چون والیبال و بس��کتبال شرایط بهتر از قبل 
شده، ولی وضعیت رشته های رزمی همچنان تعریفی ندارد. این مسئله 
در روزهای گذشته س��روصدای زیادی در تکواندو بپا کرده تا جایی که 
بسیاری از تکواندوکاران حاضر در لیگ برتر از ناچیز بودن قراردادهای شان 
انتقاد کرده اند. گفته می شود در فصل جدید که هنوز تاریخ شروع لیگ 
برتر بزرگساالن مشخص نشده، باالترین رقم قرارداد 100 میلیون تومان 
است که تنها شامل حال یکی، دو نفر از چهره ها شده و سایر هوگوپوشان با 
دستمزدهای حداقلی روی شیاپ چانگ خواهند رفت، دستمزدهایی که 

کفاف خرج و مخارج روزمره شان را هم نمی دهد. 
    

بی توجهی اسپانس��رها به منهای فوتبالي ها واقعیتی غیرقابل انکار است. 
اسپانس��رها تمام تالش ش��ان را می کنند تا اول در فوتبال پرحاشیه ایران 
س��رمایه گذاری کنند و اگر نتوانستند برای مطرح ش��دن در ورزش سراغ 
رشته هایی از جمله والیبال و بسکتبال می روند. البته این دو رشته توپی نیز 
بارها چوب نامهربانی و بی معرفتی حامیان مالی را خورده اند. منتها تکواندو و 
دیگر رشته های مدال گزینه های آخر آنها برای سرمایه گذاری هستند. معدود 
باشگاه های فعال تکواندو نیز با محدود کردن بودجه خود وارد گود می شوند، 
به همین خاطر از عدم افزایش رقم قراردادها در یک دهه گذشته نباید تعجب 
کرد. تکواندوکاری که باید آمادگي اش را با قرار گرفتن در کوران مسابقات 

حفظ کند، عمالً چاره ای جز پذیرفتن دستمزدهای اندک ندارد.
    

کاپیتان اسبق تیم ملی هم از کاهش رقم قراردادها در تکواندو در 10 سال 
اخیر گالیه کرد. یوسف کرمی که خود طعم دستمزدهای اندک باشگاه ها را 
چشیده در گفت وگو با تسنیم گفت: »رقم قراردادها بیش از 10 سال است 
که تغییری نکرده و برای نسل جدید تکواندو رقم 10 سال اخیر را در نظر 
گرفته اند. از زمانی که در لیگ برتر تکواندو بازی می کردم، قراردادها همین 
بوده و شاید طی این سال ها کمتر نیز شده است. در یک برهه زمانی و بعد از 
المپیک 2004 آتن، قرارداد من 50 میلیون تومان شد، اما جالب است که 
در سال های بعد به جای افزایش، به قراردادهای 35 تا 40 میلیون تومانی 
رسیدم.« کرمی با بیان اینکه اعتصاب بازیکنان هم دردی را دوا نمی کند، 
اظهار داشت: »با وجود افزایش تورم، با پول قرارداد یک فصل بازیکنان در 
لیگ تکواندو حتی نمی توان یک گوشی موبایل خرید! تا زمانی که تعداد 
تیم های شرکت کننده در مسابقات همین باشد،  مشکلی حل نمي شود.«

سرمربی تیم یاسترب کرواسی همچنین از بی مهری باشگاه های بزرگ 
ورزشی گالیه کرد: »از پوالدگر انتظار داریم با توجه به اینکه اصالت اصفهانی 
دارد، شرایط را برای حضور تیم های فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در 
لیگ فراهم کند. در آذربایجان شرقی، باشگاه تراکتورسازی تبریز را داریم 
که هر س��اله برای جذب بازیکنان خارجی هزینه های میلیاردی انجام 
می دهد و حتی برخی از آنها بدون یک بازی ب��رای این تیم به پول خود 
مي رسند. با 2 تا 3 میلیارد این پول می توان یک تیم تکواندو تشکیل داد تا 

30،20 نفر در آن فعال شوند و بتوانند نان سر سفره خود ببرند.« 
علیرضا درویش پور، قهرمان تکواندوي آسیا هم گفت: »قراردادها یکطرفه 
به سمت باشگاه هاست. خودم سال ۹0 با یک تیم 10 میلیون تومان قرارداد 
بستم که بعد از هفت سال و با طی مراحل قانونی در مراجع قضایی موفق 
به دریافت حق و حقوق خودم ش��دم. با وجود گذشت چند سال و با این 
تورم، در شرایط فعلی نفرات اول ایران، یعنی میرهاشم حسینی و آرمین 
هادی پور مبلغ پاییني برای لیگ ۹۹ پیشنهاد دارند! حال سؤال من این 
است که آیا تکواندوکاری که باید به صورت حرفه ای ورزش کند با 40 تا 
50 میلیون می تواند شرایط همین ورزش حرفه ای را برای خود فراهم کند، 
گذران زندگی عادی به کنار. زماني هم که در رسانه ها خبر مسافرکشی یک 

قهرمان منتشر می شود، همه مي پرسند که چرا چنین شد!«


