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گزارش

مگرهادی ساعی در تکواندو ایران و جهان کم کسی است؟ پس چرا نیست؟

کرمی :حمایت از شرایط کنونی تکواندو یعنی خیانت!

واکنش چهره نامدار کشتی به انصرافش
از حضور در انتخابات

حیدری :حس کردم نمیشود با
شرافت کار کرد!

علیرضا حیدری چهره عنواندار کشــتی ایران
یکشنبه با انتشار پســتی در فضای مجازی،
کنارهگیری خود را از ادامه حضور در انتخابات
ریاست فدراسیون کشتی اعالم کرد .حیدری
کــه پیش از این بارها گفتــه بود به هیچوجه
قصــد انصراف یا کنار رفتن به نفع کســی در
جریان انتخابات را نــدارد ،درحالی از تصمیم
خود برگشــت که دیروز در تشریح علت آن به
برنامه رادیویی تهران ورزشــی گفت« :با توجه
به شرایط و ظرفیتهای موجود فکر میکردم
میتوانم این سیستم را شرافتمندانه اداره کنم.
اما رفتهرفته احساس کردم این برنامه از پیش
تعیین شده و اتفاقاتی میافتد که برخیها نباید
باشند و این انتخابات آزاد نیست .از طرفی عزل
و نصبهــای جهتدار با شــعار اینکه نفرات
قبلی وابســته بــه دیگران بودنــد و حق رای
داشتند ،صورت گرفت ،اما نباید اینطور باشد
که اینها را بیرون کنند و گروهی که وابستگی
به گروه دیگری دارند ،وارد شــوند .احســاس
کردم اگر بخواهم با شرافت کار کنم نمیشود.
سعی کردم نشانهای ایجاد کنم تا همه متوجه
شوند .این بیتدبیری باعث شد احساس کنم
این بازی برنده ندارد .دنبال بازیهای پشــت
پرده نبودم .حاجتی نداشتم که خیلی زور بزنم
پس خودم را کنار زدم ».حیدری در پاســخ به
اینکه آیــا وزارت ورزش در جریان این اتفاق
هســت یا نه ،گفت« :اگــر وزارت ورزش رصد
نمیکند که مقصر اســت و اگــر هم میداند
باید تنبیه شود .خادم چندین ماه قبل استعفا
داد و میتوانستند انتخابات را برگزار کنند ،اما
مدام میگویند صالحیتهــا باید بیاید .مگر
صالحیت ریاستجمهوری  15روزه نمیآید،
اما میخواهند برای ایجاد تغییرات زمان بخرند.
بعد از این تغییرات هرکســی انتخاب شــود
نمیتواند کار کند .به عنوان معترض میگویم
این ســازوکار بایــد جمع شــود و یک گروه
بیطرف بیاید ،اما با این شرایط به حکم اخالق
تشخیص دادم در انتخابات نباشم چون قطعا
خروجی نخواهد داشت که آبرویی کسب کنیم.
اگر به عزل و نصبها نگاه کنید مشخص است،
به هر حال یک نفــر روی آن صندلی خواهد
نشســت .اما روز المپیک مشخص خواهد شد
این اتفاقات به سود کشتی بوده یا به ضررش».

اگر بهداد سلیمی را به المپیک  2016نمیبردند ،میگفتند یک طالی مسلم از دست رفت
سارا اصالنی

بیستو چهارمین دوره مسابقات تکواندوی
قهرمانــی جهان مصادف با یک فاجعه برای
ایران بود؛ فاجعهای به عمق  22سال! پرونده
ملیپوشــان درحالی در این رقابتها بسته
شــد که ایران در جدول توزیــع مدالها و
در مجمــوع مردان و زنان بــا  2نقره و یک
برنــز در رده دوازدهم ایســتاد! نکته قابل
تامــل اینکه در ردهبندی به تفکیک بخش
مردان و بانوان ،تکواندوی مردان ایران جایی
در بین 10کشــور اول جهان نداشت و تنها
در بخش زنان موفق شــدیم با کســب ۶۹
امتیاز ،در جایــگاه دهم قرار بگیریم .ضمن
اینکــه از مجموع ۱۶مدال طــای توزیع
شــده در  2بخش مردان و بانوان ۹ ،کشور
موفق به کسب طالهای این دوره شدند که
ســهم ایران از مدال طال صفر بود .از طرفی
کاروان ایران درحالــی با  12هوگوپوش (6
خانم و  6آقا) راهی منچســتر شد که  9نفر
از ملیپوشان کشورمان از گردونه مسابقات
ف و تنها  3نفر موفق به کســب مدال
حــذ 
شــدند .در اینبین اما مهال مومنزاده تک
ســتاره کاروان کشــورمان بود ک ه توانست
در اولین حضــورش در آوردگاه جهانی در
رده سنی بزرگســاالن ،راهی فینال شود تا
بعد از کیمیا علیــزاده ،دومین بانوی تاریخ
تکواندوکار ایران باشد که فینال رقابتهای
جهانــی را تجربه میکنــد .هرچند که زور
مهال به تجربه حریفــش در فینال نچربید
امــا نایب قهرمانــی او در رقابتی به بزرگی
قهرمانی جهان ،به غایت ارزشــمند بود .در
بخش مردان هم ســروش احمدی و آرمین
هادیپور یک نقره و یک برنز کسب کردند تا
شاید مدالهایشان مرهمی باشد بر زخمهای
تکواندوی ایران در منچستر.
بایــد قبــول کنیم کــه قرعه
مدالآوران ایران سخت نبود!
ناگفته نماند که کارشکنی سفارت انگلیس در
صدور ویزای تکواندوکاران ایران تا حدودی
ریتم تیــم را برهم زد و درنهایت هم از تیم
 8نفره آقایان میرهاشــم حسینی و عرفان
ناظمــی موفق به دریافــت روادید انگلیس

نشدند .همین مسئله هم باعث شد تا آرش
فرهادیان مدیر تیمهای ملی در گفتوگویی
که پیش از اعزام تیم به منچستر با خراسان
داشــت ،تاکیــد کند ایــن اتفاق بــر روند
نتیجهگیری تیم ایــران تاثیر منفی خواهد
گذاشــت .این درحالی است که بسیاری از
کارشناسان این موضوع را بهانه خوبی برای
پوشاندن ضعفهای تکواندوی کشورمان در
مهمترین رویداد ســال المپیک نمیدانند.
یوسف کرمی مرد پرآوازه تکواندوی ایران که
سابقه قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی و
برنــز المپیک را در کارنامه دارد ،در واکنش
به دوازدهمی ایران در رقابتهای منچستر
به خراسان میگوید« :دوازدهمی برای ایرانی
که  20سال روی ســکوی نایب قهرمانی و
قهرمانی بود ،نتیجه قابل قبولی نیست ».او
که مطرح کردن مباحثی چون کارشــکنی
انگلیســیها و صادر نشدن ویزا برای برخی
ملیپوشــان را بهانهای بیش نمیداند ،ادامه
میدهد« :خودتان هم میگویید بهانه .من
میخواهم بحث را اینطور مطرح کنم که آیا
شما فکر میکردید بهداد سلیمی در المپیک
 2016اوت شــود؟ امــا اگــر او به المپیک
نمیرفت ،قطعا میگفتند یک طالی مسلم
را از دســت دادیم .در تکواندو هم شــرایط
همینطور است .درست است که شکی در
تواناییهای میرهاشم حســینی نیست اما
مــا نمیتوانیم بهطور قطــعو یقین بگوییم
که اگر او به مســابقات اعزام میشد ،حتما
مدال میگرفت .ضمن اینک ه  6نفر دیگر هم
نتایج قابل قبولی کســب نکردند .البته من
به ســروش احمدی که موفق شد در اولین
اعزامش به مســابقات جهانی به مدال نقره
برسد ،تبریک میگویم اما باید قبول کنیم
که او تیمهای درجه چهــار و پنج را برد تا
روی سکو آمد .بنابراین اگر قرعه سختی به
بچهها میخورد ،کار برایشان سخت میشد.
متاسفانه برخالف صحبتهای کادرفنی که
گفته بودنــد ما عملکرد حریفــان را آنالیز
کردهایم و بــرای قهرمانی میرویم ولی من
در عمل چنین چیزی ندیدم».
بزرگانی چون ذوالقدر کجا هستند؟

کرمی در پاســخ به اینکه برای برونرفت
تکوانــدوی ایــران از وضعیــت کنونی چه
پیشــنهادی دارد هم میگوید« :این مسئله
بایــد در کمیته فنی مورد بحثو بررســی
قرار گیرد .ضمن اینکه پیشــنهاد هم زیاد
است .اگر از من نظر بخواهند ،معتقدم باید
از کســانی که سالیان ســال در تکواندوی
ایــران بودهانــد امــا درحال حاضــر کنار
ن هادی
گذاشت ه شــدهاند ،استفاده شود .اال 
ساعی و غالمحســین ذوالقدر که از بزرگان
تکواندوی ایران هستند ،کجا هستند؟ وقتی
بزرگان تکواندوی ما کنار باشند ،صددرصد
تکواندوی ما افت میکند .ما این همه سرمایه
گرانقیمت داریم که از حضورشان بیبهره
هستیم .واقعا حیف است .ذوالقدر کولهباری
از تجربه اســت .کجای دنیا را ســراغ دارید
که چنین فــرد باتجربهای را کنار بگذارند و
استفادهای از او نشود؟هادی ساعی مگر کم
کسی اســت در تکواندوی ایران و دنیا؟ چرا
هادی ساعی نیست؟»
از دوازدهمی تکواندوی ایران در
دنیا خشکم زد
او که خــودش درحال حاضر بــه آموزش
تکواندو مشغول است ،میگوید« :من چون
عضوی از خانواده تکواندو هســتم ،همیشه
مدافع و حامی تکوانــدو بودهام .اما جاهایی
هســت که باید ایرادهای خانواده را مطرح
کنیم .اگر ما تکواندوی ایران را دوست داریم

باید حقیقت را بگوییــم .اگر درحال حاضر
من از تکواندو حمایــت کنم ،درواقع به آن
خیانت کردهام .باید واقعیتها گفته شــود.
ی از دوستان
هرچند که میدانم االن به خیل 
برمیخــورد و ناراحت میشــوند .از طرفی
المپیک نزدیک اســت .ما باید بســیار بهتر
از اینهــا عمل کنیم .اما چنین نتیج ه بدی
رقم خــورده .وقتی من صبح از خواب بیدار
و متوجه شــدم که دوازدهم دنیا شــدهایم،
خشــکم زد ».گفتنی است تکواندوی ایران
درحالی در منچســتر دوازدهم شــد که در
طول  22ســال اخیر ملیپوشان کشور من
 2بار روی سکوی قهرمانی رفتهاند؛ یک بار
در کرهجنوبی با رضا مهماندوست و یک بار
در روســیه با بیژن مقانلو .ایران همچنین 6
نایب قهرمانی و  3عنوان ســومی را در ۱۱
دوره گذشته کســب کرده .درواقع در طول
 22سال گذشته تکواندو ایران همیشه یک
پای سکوی قهرمانی مسابقات جهانی بوده
اما در بیستو چهارمین آوردگاه جهانی ایران
صاحب یک شکست تمام عیار بود.
ردهبندی
 -۱کره جنوبی ۴ :طال ،یک نقره ۲ ،برنز.
 -۲انگلیــس ۳ :طال ،یک برنز -۳ .چین:
 ۲طال ۲ ،نقره ۳ ،برنز -۴ .تایلند ۲ :طال،
یک برنز -۵ .روســیه :یک طال ۲ ،نقره،
یک برنــز -۶ .ترکیه :یک طال ،یک نقره،
 ۲برنز -۷ .آذربایجان :یک طال ،یک برنز.
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
خیلی وقته بهتون پیامک نمیدهم چون میبینم ســلیق های عمل
میکنید .پیــرو قهرمانی تیم وزارت باید این را هم اضافه کرد که تنها
 ۶امتیاز یحیی تاثیر نداشت .مهدی تارتار را هم باید چسباند بهش.
ما پول میدهیم ورزشــی خراسان بخوانیم ولی بهجای ورزشی فقط
باید تبلیغات بخوانیم! اینقدر با اعصاب مردم بازی نکنین.
خطاب به دوســتان استقاللی ،شما در باد ستارههای چهارجانبهتان
باشید ،پرسپولیس هم جامها را درو میکنه .شما نمیتوانید تا 10سال
دیگه فقط به ستارههای قالبیتان بنازین.
امســال  5تیم باالی جدول مخصوصا پدیده ،از نظر فنی و کیفیت
و ذوبآهن در نیم فصل دوم از تیمهای دیگه برتری نسبی داشتن.
دوست استقاللی لطفا اطالعاتت را به روز کن! برای قهرمانی در آسیا
و غیره ستاره نصب نمیکنند ،فقط برای هر 10قهرمانی در کشور یک
ستاره نصب میکنند .خراسان عزیز لطفا چاپ کن.
ل هجدهملیگبرتر فوتبالکشورمانداخلی
ل فص 
ش آقایان گ 
ی کا 
ا
و ایرانیبودند!
استقالل خودش نتوانسته پرسپولیس را ببرد ،بعد برای فوتبال پاک
انتظار داشت ه پدیده ببرد.
خراســان لطفا آمار بیشــترین ضررها از داوری را بررســی کن که
استقاللیها اینقدر ادعای کذب نکنند.

اخبار
زمان انتخابات فدراسیون بیماریهای خاص
اعالم شد

محمدرضــا داورزنی معاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفهای
وزارت ورزش در نامــهای به مهین فرهادیزاد دبیر مجمع عمومی
فدراســیون ورزش بیماران خاص و پیونــد اعضا اعالم کرد مجمع
انتخاباتی این فدراســیون روز شنبه  18خرداد ماه در آکادمی ملی
المپیک برگزار خواهد شد .معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانــان در این نامه از فرهادیزاد خواســت ضمن
هماهنگــی با امور مجامع اقدام الزم را برای برگزاری این مجمع به
نحو شایسته معمول دارد.

حادثه در لیگ برتر دوچرخهسواری

رکابزن ملیپوش ایران از مسابقات لیگ برتر پیست به بیمارستان
منتقل شــد .به گزارش ایسنا ،مسابقات لیگ برتر دوچرخهسواری
پیســت از شــنبه به مدت  3روز بعد از ســاعت افطار در پیست
آزادی در حال برگزاری اســت .یکشــنبه شب در جریان مسابقه
اســپرینت و در مرحله ماقبل فینال محمد دانشور دچار سانحه و
راهی بیمارستان شد .به گزارش ایسنا استخوان ترقوه دانشور در اثر
زمین خوردن دچار شکستگی شده و او باید تحت عمل جراحی قرار
بگیرد .دانشور پیش از اینکه رقابت خود را آغاز کند به داوران گفته
بود بهدلیل وزش باد بهتر است برگزاری رقابت به امروز موکول شود
که داوران نپذیرفتند و دانشور هم در دور آخر زمین خورد.

