
هفت سالي مي شد 
فريدون حسن

   گزارش
كه كشتي فرنگي 
ايران رنگ مدال 
طالي جهاني را به خود نديده بود، اما گويا المپيك 
توكيو و مسابقات جهاني نروژ داستاني ديگر براي 
اين رش�ته و مربي خوش�نام آن رق�م  زده بود. 
هنوز هم تصوير اش��ك ها و حرف ه��اي دردناك 
محمد بنا بعد از شكست كشتي فرنگي ايران در 
المپيك 2016 ريو در ذهن ها باقيس��ت. بنا بعد 
از المپيك از خانه كش��تي رفت تا طي چند سال 
به  رغم تمام تالش و زحمتي كه بقيه كش��يدند 
كش��تي فرنگي ايران نتواند س��ر بلن��د كند و به 
اين باور برس��يم كه ديگر كار تمام است و بايد با 
افتخارآفريني هاي كشتي فرنگي با آقاي خاصش 
خداحافظي كنيم. با اين حال بازگشت محمد بنا 
به خانه كشتي و اعتماد دوباره به او در المپيك، 
ايران را به م��دال طال رس��اند و همين يك طال 
كافي بود تا تاريخ سازي او و شاگردانش در ميدان 
جهاني نروژ رقم بخ��ورد. محمد بنا و همكارانش 
كاري كردند كارستان. البته در اين ميان نبايد از 
ياد ببريم زحماتي را كه بهروز حضرتي پور، رسول 
جزيني، لقم��ان رضايي، ع��ادل بالي تبار، رحيم 
گيوي، محمد عليزاده، دكتر رامين اميرساسان و 
اميد قاسمي براي تيم كشيدند و همراه و همدوش 
محمد بنا ب��راي اين افتخار آفرين��ي بزرگ عرق 
ريختند. اين كادر فني با سرمربي خاص شان حاال 

پاداش سختكوشي و تالش هاي شان را گرفته اند و 
روي قله افتخار ايستاده اند. 

»تاريخ ساز« لقبي است كه به تيم بنا داده اند. لقبي 
برازنده براي تيمي كه براي اولين بار شش مدال 
كسب كرد كه چهار مدال آن طاليي خوشرنگ بود 
و تيمي كه براي اولين بار سنگين وزن آن طاليي 
شد و در نهايت به نايب قهرماني جهان دست پيدا 
كرد. از گريه هاي ريو تا خنده هاي اسلو، شش سال 
طول كشيد، شش س��الي كه هر لحظه آن براي 
محمد بنا سخت گذشت، به خصوص در يك سال 
و نيم گذش��ته كه هرچه در چنته داشت را براي 
آماده سازي شاگردانش جهت حضور در المپيك و 
مسابقات جهاني نروژ رو كرد. هم خودش و هم تمام 
عالقه مندان به كشتي فرنگي دلهره اين را داشتند 
كه اتفاق ريو باز هم تكرار ش��ود. وقتي آزادكاران 
در اس��لو طوفان به پا كردند، آن وقت فشارها هم 
بيشتر شد. حاال همه از بنا و تيمش حداقل همان 
نتيجه كشتي آزاد را توقع داشتند، اما ستاره هايي 
كه محمد بنا رو كرده بود كاري كردند كارستان تا 
سرمربي محبوب شان بارها مجبور شود از شوق 
پيروزي شاگردانش آنها را روي تشك سالتو بارانداز 
كند و به قول خودش براي اولين بار با پرچم ايران 
روي تشك دور افتخار بزند: »تاكنون هيچ سالي 
نديده بوديد كه من با پرچم روي تشك كشتي دور 
بزنم، اما امسال اين كار را كردم، چون ستاره هاي 
جديدي در كشتي فرنگي ظهور كردند. اميدوارم 

اين ستاره ها در المپيك پاريس هم بدرخشند. من 
بعد از هر كدام از اين پيروزي هاي طاليي با دويدن 
روي تشك كشتي به بچه ها س��التو زدم كه اين 

موضوع نشان داد خيلي خوشحالم.«
محم��د بنا كه ب��ا لبخندهاي فراموش نش��دني 
از المپيك توكيو برگش��ت باز هم مثل هميشه 
تمايلي به برگ��زاري رقابت ه��اي انتخابي براي 
ملي پوشان اعزامي به نروژ نش��ان نداد تا صداي 
اعتراض ها از گوشه و كنار شنيده شود، اما آقاي 
خاص كش��تي ايران روي حرف خود ايستاد و با 
همفكري و همكاري مربيانش نفراتي را كه خود 
مي خواست در ليس��ت اعزام قرار داد. نفراتي كه 
اتفاقاً چهره هاي جديدي هم در آن ديده مي شد. 
هرچند بنا ب��راي وزن 130 كيلو مجبور به اعزام 
علي اكبر يوسفي شد، چون امير ميرزازاده گزينه 
مورد نظرش به كرونا مبتال ش��ده بود، اما همين 
يوسفي، بنا را روسفيد كرد تا در موردش بگويد: 
»شانس او بود كه مدال طال را بگيرد، هرچند بر 
اين باورم كه هر دو كش��تي گير س��نگين وزن ما 

شانس طاليي شدن را داشتند.«
محمد بنا عادت دارد كه از س��ختي و دش��واري 
س��ربلند بيرون بيايد؛ اول ته دلمان و خودش را 
خالي كند و بعد ناگهان بدرخشد. عادتي كه به طور 
مستقيم به شاگردش محمدرضا گرايي هم منتقل 
كرده اس��ت. خودش مي گويد: »خداوند روز اول 
يك مقدار اذيتم مي كند، اما روز آخر را برايم كامل 

مي كند. همه اتفاقات رخ داده كار خداس��ت. در 
مورد محمدرضا هم بايد بگويم بعضي از افراد باعث 
مي ش��وند كه يك ورزش ماندگار و خاطره انگيز 
شود. استرس و فشاري كه گرايي به مردم وارد كرد 

باعث شد مردم هم او را فراموش نكنند.«
محمد بنا حاال س��تاره هاي تازه اي را به كش��تي 
فرنگي ايران معرفي كرده اس��ت، س��تاره هايی 
كه برخي از آنها چ��ون محمدرضا مختاري براي 
اولين بار ميدان بزرگ جهاني را تجربه مي كردند. 
همين مختاري در اس��لو مقام پنجم وزن خود را 
كسب كرد كه حتماً در رقابت هاي آينده با مدال 
و رفتن روي س��كو تكميل خواهد شد. در تيمي 
كه بنا ساخته كسي حاش��يه امنيت ندارد، حتي 
مدال آوران ميدان جهاني اس��لو. برادران گرايی، 
ساروي، يوسفي، دلخاني و پش��تام بايد از اين به 
بعد براي جلب اعتماد آقاي خاص كشتي فرنگي 
تالشي دوچندان داش��ته باشند. ضمن اينكه بنا 
حتماً از انتخاب سجاد عباس پور، مهرداد مرداني، 
رامين طاهري و محمد مختاري پشيمان نيست و 

براي آينده آنها برنامه  دارد. 
محمد بنا به قول عليرضا دبير، رئيس فدراسيون 
كش��تي خودش را ثابت كرده است. او ثابت كرده 
كه هرگاه بوده براي كش��تي از جان و مالش مايه 
گذاشته، از خود و خانواده گذشته تا شاگردانش 
در خانه كشتي احساس غربت نكنند و ببينند كه 

مربي شان پا به پاي آنها تالش می كند. 
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دنیا حیدري

شيوا نوروزي

صعود زودهنگام با چاشني صعود 

تفاوت آلمان فيك با آلمان يواخيم لو
دوشنبه شب در ادامه رقابت هاي دور هشتم مرحله انتخابي جام جهاني 
2022 در قاره اروپا، 11 ديدار برگزار ش��د كه در  مهم ترين بازی، تيم 
ملي فوتبال آلمان موفق شد با بردي انتقامي مقابل مقدونيه به عنوان 

نخستين تيم صعودش به جام جهاني 2022 قطر را قطعي كند. 
كمتر كسي شايد تصورش را مي كرد آلمان ها كه با يواخيم لو حال و روز 
خوشي نداشتند و در جام ملت هاي اروپا برابر اسپانيا متحمل شكست 
سختي )6 بر يك( شده بودند، بتوانند به عنوان نخستين تيم جواز حضور 
در جام جهاني را كسب كنند، آن هم دو هفته قبل از پايان رقابت هاي 
انتخابي جام جهان��ي در اروپا و به عنوان صدرنش��ين گ��روه j. صعود 
زودهنگامی كه نشان از تغييرات گسترده ژرمن ها با حضور فيلك دارد. 
آلمان ها شروع خوبي داش��تند، اما بعد از دو برد نوار پيروزي هاي اين 
تيم به دست مقدونيه پاره شد. شكست 2 بر يك مقابل مقدونيه، آن هم 
در خانه نگراني هاي بسياري را به دنبال داشت، ولی شاگردان فيلك در 
ادامه اجازه ندادند امتيازي از دس��ت برود و دوشنبه شب نيز در هفته 
هش��تم مقدماتي جام جهاني منطقه اروپا با برتري پ��رگل 4 بر صفر 
در خانه حريف انتقام س��ختي از مقدونيه گرفتند و با توجه به كس��ب 
امتياز از هشت بازي به عنوان نخس��تين تيم جواز حضور در جام   21
جهاني 2022 قطر را از آن خود كردند. آلمان  با اين تفاسير چاره ای جز 
صعود به جام جهانی نداشت، نه تيم مطرحی را مقابلش می ديد و نه راه 
سختی پيش رو داشت بنابراين با ثبت آماری درخشان و بازی های زيبا 

جواز حضور در قطر2022 را كسب كرد.
    

پيروزي انتقامي برابر مقدونيه كه با چاش��ني صع��ود همراه بود، حاال 
انتظارات را از ژرمن ها و س��رمربي آن به ش��دت باال برده و اين چيزي 
نيست كه فليك از آن بي خبر باش��د: »در سريع ترين حالت ممكن به 
هدف اصلي خود رسيديم. ما اولين تيمي هس��تيم كه به جام جهاني 
صعود كرديم. البته نيمه نخس��ت بازي با مقدونيه اندكي حواس پرت 
بازي كرديم، به همين دليل موفق نش��ديم موقعيت هايمان را به گل 
تبديل كنيم، اما نيمه دوم بهتر شديم و به شايستگي بازي را در زمين 
حريف به سود خود خاتمه داديم. اين نشان از پيشرفت تيم ملي آلمان و 
قدرت ذهني آن دارد. البته هنوز همه چيز صددرصد عالي نشده و عدم 
دقت همچنان وجود دارد. ولي ما هيچ وقت تسليم نخواهيم شد و مهم 
اين است كه همواره چنين ذهنيتي داشته باشيم. اين چيزي است كه 
آلمان مي خواهد به آن برسد. ما مي توانيم و مجبوريم كه پيشرفت كنيم 
و با نمايش هاي به مراتب بهتر يكي از تيم هاي برتر جام جهاني باشيم و 

خوب مي دانم كه با چنين ذهنيتي مي توان خيلي كارها انجام داد.«
    

آمار و ارق��ام مي گويد كه آلمان بعد از برزي��ل دومين تيم ملي فوتبال 
دنياست. اين تيم اما در جام جهاني قبلي در كمال ناباوري پرونده اش 
در مرحله گروهي بسته شد، آن هم در شرايطي كه شكست برابر كره 
جنوبي را در كارنامه خود ثبت كرده بود، آن هم در شرايطي كه آلمان ها 
از جام جهاني 1938 از مرحله گروهي حذف نشده بودند، اما در كازان 
همه چيز تغيير كرد تا ژرمن ها آن روي زش��ت فوتبال را هم به تماشا 
بنش��ينند. حاال اما نگاه ها به آلماني كه فليك هدايت آن را به دس��ت 
گرفته كاماًل تغيير كرده و ژرمن ها بدون شك يكي از قدرت هاي برتر 
جام جهاني قطر خواهند بود كه اين را با صعود به عنوان نخستين تيم 

به جام جهاني ثابت كردند. 
اين تغيير را حتي در نگاه بازيكنان ژرمن هم مي توان به خوبي ش��اهد 
بود، به طوري كه كاي هاورتز، مهاجم ج��وان تيم ملي آلمان صراحتاً 
مي گويد حاال هدف ما قهرماني در جام جهاني است: »روزهاي سخت 
تمام شده و حاال روزهاي روشني را در پيش داريم. براي ما خيلي مهم 
بود كه مرحله مقدماتي را به خوبي پشت سر بگذاريم، به ويژه كه بعد 
از اتفاقات يورو نااميدي را مي شد هم در بچه ها ديد و هم مردم. هدف 
اما قهرماني جهان است، وقتي براي آلمان بازي مي كنيد هدف هميشه 
قهرماني است. اگرچه هنوز راه زيادي در پيش داريم، اما اين رويكردي 

است كه ما وقتي سال آينده به قطر مي رويم، داريم.«

از اشك هاي ريو تا لبخند هاي اسلو با محمد بنا مردي كه باز هم خودش را ثابت كرد

پاداش سختکوشي و استقامت را گرفت

 تاريخ سازي يکتاي وزنه برداري
 و تيم ملی ايران

كاپيتان تيم ملي وزنه برداري دختران كشورمان يك بار ديگر خوش درخشيد 
و مدالي تاريخي به گردن آويخت. يكتا جمالي كه با كس��ب سه مدال برنز 
نوجوانان جهان پتانسيل بانوان وزنه برداري ايران را ثابت كرده بود، اين بار در 
رقابت هاي نوجوانان جهان اولين مدال نقره وزنه برداري بانوان را از آن خود 
كرد. ملي پوش 17 ساله در جده كار سختي پيش رو داشت، ولي باز هم با تمام 
قدرت به ميدان رفت تا تاريخ ساز شود. جمالي در دسته 81 كيلوگرم ابتدا در 
حركت يك ضرب وزنه 90 كيلويي را باالي سر برد و در دوضرب نيز موفق به 
مهار وزنه 115كيلوگرمي شد. يكتا جمالي با ثبت ركورد 205 كيلوگرم مدال 
برنز يك ضرب و دو مدال نقره دوضرب و مجموع را از چنگ رقبا درآورد. اين 
بانوی اصفهانی پس از كسب اين موفقيت در صفحه شخصی خود از پيام های 
دلگرم كننده مردم تشكر كرد: »اميدوارم با دعای شما رنگ مدالم را طاليی 
كنم.« در پايان اين دوره از مسابقات تيم دختران نوجوان ايران با كسب مقام 

سوم جهان )دو برنز و دو نقره( تاريخ سازی  اش را تكميل كرد.

 فوالد سيرجان تنها تيم شکست ناپذير
 واليبال باشگاه هاي آسيا

تيم فوالد سيرجان در آخرين بازي خود در مرحله گروهي مسابقات باشگاه هاي 
واليبال آسيا به پيروزي رسيد تا تنها تيم بدون شكست مسابقات باقي بماند. 
فوالد سيرجان در چهارمين مسابقه خود در اين رقابت ها به مصاف دايموند 
فود تايلند رفت و 3 بر يك اين تيم را شكست داد. شاگردان سعيد رضايي در 
ديدارهاي اول تا س��وم خود در مرحله گروهي اين رقابت ها نيز حريفاني از 
فيليپين، ازبكستان و قطر را شكست داده بودند تا تنها تيم بدون شكست اين 
مسابقات در مرحله گروهي باشند. فوالد سيرجان فردا در مرحله نيمه نهايي به 

مصاف تيم ناخون راتچاسيما ديگر نماينده كشور تايلند مي رود. 

ليگ كشتي پهلواني راه اندازي مي شود 
حميد ياري، رئيس انجمن كشتي پهلواني كشور از راه اندازي ليگ كشتي 
پهلواني خبر داد: »در نخستين نشست هم انديشي مسئوالن اين انجمن 
در سراسر كشور در خصوص مباحث مختلفي از جمله كمك و تجهيز لوازم 
مورد نياز استان هاي جهت پيگيري آموزش و تمرينات كشتي پهلواني، 
اختصاص سانس ويژه جهت پيگيري تمرينات كشتي پهلواني، برگزاري 
دوره هاي دانش افزايي داوري و مربيگري و پيگيري اردوهاي منظم كشتي 
پهلواني پس از برگزاري رقابت هاي قهرماني كشور بحث و گفت وگو شد. 
راه اندازي ليگ برتر كشتي پهلواني و پيگيري آن از ديگر مواردي است كه 

در دستور كار قرار گرفته است.«

شمیم رضوان

نمي خواستم همزمان در بزرگساالن و جوانان باشم

موفقيت جديد يزداني
همان طور كه در عرصه قهرماني با شكستن طلسم ديويد تيلور امريكايي       خبر
طالي جهان را گرفت در خارج از تشك كشتي هم توانست به عنوان يكي 
از اعضاي كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي انتخاب شود تا اين هفته ها، روزهاي خوبي براي حسن 
يزداني باشد. انتخابات كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي در نروژ برگزار شد و يزداني توانست با 
رأي كشتي گيران حاضر در رقابت هاي جهاني نروژ براي چهار سال به عنوان عضو جديد اين كميسيون 
انتخاب شود. تاماس لورينچ از مجارس��تان، يويي سوساكي از ژاپن )كش��تي زنان(، آرسن جلفالكيان از 
ارمنستان، لمار ليسي از كاستاريكا، بليسينگ ابورودودو از نيجريه و جسيكا الورس مك بين از استراليا به 
عنوان ديگر اعضاي اين كميسيون انتخاب شدند. كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي از سال 2013 
و به منظور محافظت از حقوق و منافع تمامی ورزشكاران سبك هاي المپيكي اتحاديه جهاني راه اندازي شده 
و در دو دوره قبل حميد سوريان و كميل قاسمي عضو كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي بودند.

دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك 
سعيد احمديان

      بازتاب
دي��روز در يك نشس��ت خبري 
آنالين، پاسخگوي خبرنگاران بود 
و درباره مسائل و حواشي مختلف صحبت كرد، از تدارك براي حضور 
قدرتمندانه در پاراآسيايي جوانان تا استفاده از توليد ملي و البته 
ماجراي اس��تخدام م��دال آوران پارالمپيك. پ��س از موفقيت در 
رقابت هاي پارالمپيك حاال جانبازان و معلوالن كش��ورمان آماده 
حضور در رقابت هاي پاراآسيايي جوانان مي شوند، رقابت هايي كه از 
هفتم تا هفدهم مهر ماه به ميزباني بحرين برگزار مي شود. رقابت هايي 
كه محمد تابع درباره اقدامات صورت گرفته براي اين مس��ابقات 
اينطور توضيح داد: »نام كاروان پاراآس��يايي جوان��ان »مدافعان 
سالمت« و شعار آن »اراده، تالش و پيروزي« است، اميدواريم اين 
جوانان در سال هاي آينده در ليست نفرات پارالمپيكي قرار بگيرند و 
عملكرد موفقي داشته باشند. البته در اين بازي ها كالس بندي نيز 
خواهد ش��د. همچنين قبل از آن يك كالس بندي در ايران انجام 

مي شود. ورزش��كاران براس��اس اس��تعداديابي صورت گرفته و 
آينده نگري در ليست كاروان پاراآسيايي جوانان قرار مي گيرند و 
هدف حفظ جايگاه دومي دوره قبل است.«  موضوع ديگري كه تابع 
در اين نشست بر آن تأكيد كرد، استفاده از توليدات ملي است: »در 
خصوص تأمين تجهيزات مورد نياز براي رشته هاي مختلف اقدامات 
الزم صورت گرفته، البته براي تهيه آنها زمان نياز است. همچنين از 
لوازم توليد ملي نيز استفاده مي كنيم تا روند حركتي در استان ها 
شكل خوبي داش��ته باش��د.« دبير اجرايي كميته پارالمپيك در 
خصوص اصالح آيين نامه استخدام ورزشكاران پارالمپيكي كه در 
قانون قبلي براي فرزندان مدال آوران است و قرار است در قانون جديد 
جهت استخدام خود مدال آوران اصالح شود هم گفت: »با توجه به 
صحبت هاي رهبري و دستوري كه دادند، كميته پارالمپيك اقدامات 
انجام ش��ده را براي وزارت ورزش ارسال كرده است. اجرايي شدن 
بحث استخدام قهرمانان و مدال آوران زمان بر است و شخص وزير 

ورزش به جد اين موضوع را پيگيری می كند.«

اصالح اليحه استخدام مدال آوران زمان بر است

 تابع: پارالمپيکي ها 
از توليد ملي استفاده مي كنند

يك ماه گذشته براي بهروز عطايي دو روي يك سكه بود؛ يك رويي 
ماني سعيدي

    چهره
كه با قهرماني تيم بزرگساالن در آسيا مورد تمجيد قرار گرفت و روي 

ديگر آن كه با تيم جوانان، مدافع 
عنوان قهرماني در مسابقات جهاني يك نزول را تجربه كرد و 
در رده هفتم قرار گرفت. حض��ور همزمان عطايي به عنوان 
سرمربي در تيم بزرگس��االن و جوانان، پس از ناكامي تيم 
جوانان در جهاني، عطايي و فدراس��يون واليبال را به گوشه 

رينگ برد كه چرا يك نفر بايد همزمان مربي دو تيم باش��د، 
تصميمي كه منتقدان مي گويند عام��ل ناكامي تيم جوانان در 

جهاني بوده اس��ت. ديروز عطاي��ي در گفت وگويي كه با 
خبرگزاري فارس داشت اعتراف كرد خودش هم 

مايل نبوده كه همزمان در دو تيم كار كند: »با 
وجود اينكه من خودم خيلي موافق نبودم، 

اما جمع بندي فدراسيون اين بود كه من 
هدايت هر دو تيم را برعهده بگيرم. با اين 
حال تمرين��ات هر دو تي��م به خوبي 
انجام ش��د و هيچ كم كاري صورت 
نگرف��ت. ش��ايد اگر زم��ان به عقب 
برگردد، هرگز با اين پيشنهاد موافقت 
نكنم. واقعيت اين بود كه در شرايط 
متفاوتي اين موضوع رقم خورد. من 
خودم با اي��ن اتفاق مواف��ق نبودم و 

نيستم، اما بايد تمام جوانب را در نظر گرفت.«

گرايي ها را بايد استخدام كرد 
 موافقت وزير نفت  با استخدام محمدرضا گرايي در وزارتخانه اش بهترين 
خبري بود كه مي ش��د بعد از قهرماني دوبنده پوش تيم ملي كش��تي 
فرنگي ايران در رقابت هاي كشتي فرنگي جهان در نروژ داد. كشتي گير 
25س��اله اي كه رهاوردش از المپيك توكيو طال بود و بعد از تكرار اين 
مدال خوشرنگ در مسابقات جهاني وعده استخدامش از سوي وزير نفت 
مانند پاداشي بود براي زحمات طاقت فرسايي كه طي سال هاي گذشته 
متحمل شده بود. پاداشي كه البته بايد به تك تك قهرمانان و ملي پوشاني 
داده شود كه سال هاست تمام وقت خود را صرف تمرين كرده اند براي 
به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار ايران بر فراز دنيا. ورزش��كاراني كه از 
تمام زندگي و حتي خانواده هاي خود مي زنند و همه ذهن و وقت شان 
را متمرك��ز ورزش مي كنند تا بتوانند براي كشورش��ان افتخار آفريني 
كنند، اما با وجود كس��ب مدال ها و عنوان هاي در خور توجه همواره با 
يك مشكل اساسي مواجه هستند و آن گذاشتن ناني در سفره خانواده 
است. حال آنكه سال هاست قانوني تصويب شده براي استخدام برخي 
قهرمانان، قانوني كه كمتر قهرماني است كه توانسته باشد به واسطه آن 
كاري براي خود دست و پا كند. اين بار اما وزير نفت شخصاً از موافقت با 
استخدام قهرمان فرنگي كار ايران در المپيك توكيو و جهاني نروژ خبر 
داده است. خبري كه اگرچه شادی بسياري را چه براي خود اين ورزشكار 
و چه مردم و جامعه كشتي به دنبال داش��ته، اما مارگزيده از ريسمان 
سياه و سفيد مي ترس��د و تا قبل از آنكه اين وعده عملي نشود و آنطور 
كه گفته شده گرايي جوان به استخدام شركت نفت درنيايد، نمي توان 
خيلي خوش بين بود و گفت كه كار تمام شده است، چراكه پيشتر نيز 
وعده هاي اين چنينی هيجان انگيز داده شده بود كه هيچ يك به مرحله 
عمل نرسيد. اما در صورت عملي ش��دن وعده داده شده به گرايي بايد 
گوشزد كرد به آقايان كه گرايي تنها ورزش��كار و مدال آور ايران نيست 
كه با وجود تالش هاي بسيار و كسب عنوان و مدال هاي در خورد توجه 
دغدغه كار دارد و نتوانسته به دليل تمرينات پرفشار، شغلي براي خود 
دست و پا كند و اگرچه وعده استخدام او مي تواند قدمي مثبت باشد و 
اتفاقي بسيار خوب، اما زماني مي توان از چنين اقدام هايي تقدير كرد كه 
اين فرصت شامل حال تمام قهرمانان و مدال آورانی شود كه در عرصه هاي 
مختلف براي ايران افتخار آفريني مي كنند. ورزشكاراني كه با وجود كسب 

مدال هاي مهم همچنان دغدغه كار و نان دارند.

 پازلي كه به دست بازرسان ورزشي 
تکميل مي شود

مرتفع كردن چالش ه��اي مديريتي در هيچ حوزه اي يك ش��به حاصل 
نمي شود. براي تحقق اين هدف الزم است تمامي اركان فعال در حوزه هاي 
مختلف از جمله ورزش دست به دست هم دهند و با اجراي دقيق قوانين 
و انجام كامل مس��ئوليت خود براي كاهش چالش ها تالش كنند. ميزان 
قانون مداري و انجام وظايف افراد در سمت هاي مختلف تأثير مستقيمي 

بر عملكرد مديريتي دارد. 
در اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي به نحوه انتخاب بازرس ها و شرح وظايف 
آنها اشاره دقيق شده است. بازرس ها در مجامع عمومي فدراسيون  ها انتخاب 
مي شوند و بر اساس ماده 31 اساسنامه مورد تأييد هيئت دولت، نظارت بر 
اجراي آيين  نامه ها و عملكرد فدراسيون ها، اظهارنظر درباره صحت اطالعاتي 
كه مديران فدراس��يون در اختيار مجمع عمومي قرار می دهند و مطالبه 
اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به فدراسيون براي هرگونه رسيدگي و 
بازرسي از جمله وظايف مهم آنها محسوب مي شود. حاال بايد ديد تاكنون 
بازرسان منتخب فدراسيون ها تا چه اندازه انجام وظيفه كرده اند و از عهده 
مسئوليت شان برآمده اند. البته اطالعات دقيقي در اين زمينه در دسترس 
نيس��ت، ولي حجم بااليي از قانون گريزي ها، سوءمديريت ها و مشكالت 
برخي فدراسيون ها در سال هاي گذشته حاكي از آن است كه اين سمت در 

فدراسيون ها بيشتر تشريفاتي است تا اجرايي. 
در چنين شرايطي تأكيد وزير ورزش بر نقش بازرسان در امور فدراسيون ها 
را بايد به فال نيك گرفت. حميد سجادي اخيراٌ در نشستي با حضور همه 
بازرسان، نظارت و ارزشيابي را عامل موفقيت يك مجموعه خواند: »بخشي از 
پازل مديريتي ورزش ايران به دست بازرسان است كه آنها با رصد فرآيندها، 
وظايف مهمي برعهده دارند و آنچه مسلم است، مجموعه اي كه كنترل و 
نظارت نداشته باشد قابل ارزشيابي نيست. به همين دليل نقش بازرسان 
نمود عيني در موفقيت يك مجموعه دارد.« دقيقاً همين طور است؛ نظارت 
بر عملكرد آنقدر مهم است كه مي تواند سرنوشت يك مجموعه را تغيير دهد. 
ناظري كه به وظايفش واقف باشد و نسبت به انجام آنها احساس مسئوليت 
كند از طرق مختلف براي بررسي امور، زير نظر گرفتن فعاليت فدراسيون 
و مديرانش تالش مي كند. در ص��ورت بروز هرگونه تخلف، اهمال كاري و 
س��وءمديريت بعد از دادن تذكرات الزم، مراتب را به نهاد باالدستي خود 
يعني وزارت ورزش ارجاع مي دهد تا هرچه زودتر جلوي هرگونه تضييع 
حقوق مردم، بيت المال و ورزشكاران گرفته شود. اگر شرايط به همين منوال 
پيش برود بسياري از تخلفات ريز و درشت مديريتي و مالي قبل از رسيدن 
به مرحله بحران در نطفه خفه مي شوند و افراد خاطي و متخلف نيز بيش از 

اين اجازه سوءاستفاده از موقعيت خود را پيدا نمي كنند. 
اما مشكل از جايي آغاز مي شود كه بازرسان آنچنان كه بايد و شايد نسبت به 
مسئوليت خود احساس وظيفه نمي كنند، در مواقع الزم مديران فدراسيون 
مربوطه را مورد بازخواست قرار نمي دهند و قدمي براي جلوگيري از تشديد 
اهمال و سوءمديريت آنها برنمي دارند، آن وقت است كه پرونده هاي شكايت، 
تخلف و فساد يك فدراسيون به قدري زياد مي شود كه كسي مسئوليتش 
را نمي پذيرد. در فدراسيون پرخرجي چون فوتبال اگر ناظران و بازرسانش 
در ادوار مختلف نسبت به تخلفات گسترده و دهن كجي هاي مداوم به قانون 
فدراسيون واكنش نشان مي دادند، بدهي ها و پرونده هاي شكايتمان در 
سطح بين المللی تا اين اندازه سنگين نبود. به حاشيه رفتن بازرسان و نقش 
آنها در فدراسيون ها باعث شده در بيشتر موارد بازرسي سمتي تشريفاتي 
محسوب شود و بسياري از مديران عمالً نگراني بابت مؤاخذه و حتي اعمال 
قانون شدن نداشته باشند. خيز سجادي براي احياي اين پست تأثيرگذار 
نويدبخش روزهاي بهتري براي اجراي قانون در فدراسيون هاست. در اين 
صورت بازرسان با نگاه تيزبينانه تري نسبت به گذشته امور فدراسيون خود 
را زير نظر خواهند گرفت، چراكه وزير ورزش منتظر است ميزان تأثيرگذاري 

آنها در مجموعه ورزش كشور را به عينه ببيند.


