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جلسه کمیته داوران با حضور عزیزی خادم برگزار شد
کمیتــه  اولیــن جلســه 
و  رئیس  بــا حضــور  داوران 
دبیــرکل فدراســیون برگزار 
شد. به گزارش سایت رسمی 
اولین  فوتبــال،  فدراســیون 
جلسه کمیته داوران با حضور 
خادم،  عزیزی  شــهاب الدین 
رئیــس و حســن کامرانی فر، 
دبیرکل فدراســیون در ســالن روابط عمومی برگزار شد. در این نشست خداداد 
افشاریان، رضا سخندان، اســماعیل صفیری، علی خسروی، سیدحسین زرگر، 
حسین نیرویار و جمیله کشاورز حضور داشتند و از سوی اعضای حاضر در جلسه 

تصمیماتی اتخاذ شد.

 برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال
ناظــم الشــریعه اســامی 
بازیکنان دعوت شده به اردوی 
تدارکاتی تیم ملی فوتسال را 
اعالم کرد. به گزارش ســایت 
رســمی فدراسیون، به منظور 
برای  آماده ســازی تیم ملی 
مسابقات دوســتانه ایتالیا در 
FIFA DAY دســامبر 2021 ، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتســال با حضور 

20 بازیکن از  روز چهارشنبه 17 آذرماه در هتل آکادمی فوتبال آغاز می شود.
این اردو تا روز 20 آذرماه ادامه خواهد داشت.

بر همین اساس ناظم الشریعه اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی 
را به شرح زیر اعالم کرد:

ســاالر آقا پور، محمد حسین درخشــانی، حمزه کد خدائی از باشگاه مس 
سونگون ورزقان

مهدی کریمی، مسعود یوسف، سعید احمدعباسی، سپهر محمدی، علی اصغر 
حسن زاده  از باشگاه  گیتی پسند

بهروز عظیمی و سهیل جامدی از باشگاه مقاومت البرز
علی رحیمی از باشگاه فرش آراء مشهد 
مهدی اسد شیر  از باشگاه راگا تهران  

علیرضا رفیعی پور، بهزاد عظیمی، محمد شجری از باشگاه کراپ الوند
کامبیز گمرکی  از باشگاه فوالد زرند ایرانیان 

طاها نعمتیان، باقرمحمدی، علیرضا جوان و علی رســتمی از باشگاه سن ایچ 
ساوه

اسامی ۱۵ ورزشکار که بورسیه IOC شدند
که  ورزشکار   1۵ اســامی 
برای گرفتن بورســیه کمیته 
بین المللــی المپیک معرفی 
شدند، مشخص شد. به گزارش  
ایسنا، اسامی 1۵ ورزشکار که 
برای دریافت بورسیه به کمیته 
بین المللــی المپیک معرفی 
این  شــدند، مشخص شــد. 
ورزشکاران ماهیانه ۵00 دالر دریافت می کنند. برای المپیک توکیو 2020 تعداد 
ورزشکاران بورسیه شده 10 نفر بود که IOC به مدت 2۴ ماه این مبلغ را واریز 
می کرد. برای المپیک 202۴ پاریس بورســیه ورزشکاران به مدت ۳2 ماه است 
و  پرداخت آن از ابتدای ســال 2022 آغاز می شود. کمیته ملی المپیک گزارش 
عملکرد ورزشــکاران را از فدراسیون ها دریافت و به کمیته بین المللی المپیک 
ارسال می کند و این نهاد هر چهار ماه یکبار بورسیه ورزشکاران را واریز می کند.  

اسامی ورزشکاران دارای بورسیه به شرح زیر است: 
جواد فروغی و فاطمه کرم زاده از تیراندازی-محمدرضا گرایی و  امیرحســین 
زارع از کشتی-سمیه یزدانی از دوچرخه سواری-نازنین مالیی از قایقرانی-دانیال 
شــه بخش از  بوکس-رضا علیپور از صخره نوردی-الهام حسینی و علی داوودی 
از وزنه برداری-علی پاکدامن از شمشــیربازی-ریحانه مبینی از دوومیدانی-مهال 

مومن زاده از تکواندو-مهرشاد افقری از شنا -احمد کهنی از ژیمناستیک

اینفانتینو: جام جهانی دو ساالنه 
به سود کشورهای کوچک تر است

گفت:  اینفانتینــو  جانــی 
برگزاری  درباره  تصمیم گیری 
به صورت  فوتبال  جام جهانی 
هر دو ســال یک  بــار، دچار 
تعویق نشــده است.  به نقل از 
ساکرنت، جانی اینفانتینو گفت: 
برگزاری  درباره  تصمیم گیری 
جام جهانی فوتبال به صورت هر دو ســال یک  بار دچار تعویق نشــده است و این 
تصمیم به سود کشورهای کوچک است. کشورهای آفریقایی عضو فیفا روز جمعه 
در اجالس خود به برگزاری دو ســال یک بار جام جهانی رای مثبت دادند. این در 
حالی اســت که کشــورهای آمریکای جنوبی و اروپا پیش از این بارها با این طرح 
فیفا مخالفت کرده و اعالم کرده اند که خواهان حفظ نســخه فعلی این رقابت ها و 
برگزاری هر چهار سال یک بار جام جهانی هستند. جانی اینفانتینو گفت: این واقعا 
جام جهانی نیست. جامی از بهترین تیم ها است که از نظر تاریخی بهترین تیم های 
اروپا و آمریکای جنوبی همیشــه در این جام بوده اند. فرصت برای ســایرین برای 
شــرکت بسیار کم بوده اســت. این طرح برای کشورهای کوچک تر خیلی شرایط 
بهتــری فراهم می کند. البته افزایش تعداد تیم ها ممکن اســت کمی آن را تغییر 
دهید، اما هنوز، وقتی باید چهار ســال صبر کنید، زمان بسیار طوالنی است. مثال 
برای ســنگاپور یک رویا اســت که در جام جهانی باشد. فیفا نهاد حاکم بر دنیای 
فوتبال در حال بررسی امکان انجام جام جهانی هر دو سال یک بار است، اقدامی که 
با انتقاد شدید کنفدراسیون ها، باشگاه ها، بازیکنان و گروه های هوادار مواجه شده 
اســت. برگزاری جام جهانی با ۴۸ تیم )از سال 202۶( در حال حاضر قطعی شده 
است. یک گروه مشــاوره فنی فیفا به سرپرستی آرسن ونگر برگزاری هر دو سال 
یک بار جام جهانی را پیشنهاد داده بود که بحث های زیادی را برانگیخت. اتحادیه 

فوتبال اروپا)یوفا( و آمریکای جنوبی علیه این برنامه ها صحبت کرده اند.

قوچان نژاد بمب نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر؟
آیا مقصد بازیکن سابق تیم 
ملی، لیگ برتر خواهد بود؟ به 
گزارش فوتبالی، در حالی که 
از  خبر  ترانسفرمارکت  سایت 
خداحافظــی رضا قوچان نژاد 
پــس از پایــان دوران حرفه 
ای فوتبــال او در لیگ هلند 
داده بــود اما رضــا گوچی در 
او  اعالم کرده که  مصاحبه ای 
فقط با بازی در فوتبال اروپا خداحافظی کرده و هدفش این اســت که بازی در 
لیگ برتر را هم تجربه کند. رضا قوچان نژاد که در طی چند سال گذشته همیشه 
یکی از سوژه های شایعات نقل و انتقاالتی لیگ برتر بوده حاال با گفتن این حرفها 
به تیمهای خواهانش در فوتبال ایران چراغ سبز نشان داده و طبیعی است که از 

االن گمانه زنی ها درباره مقصد احتمالی او در لیگ برتر شروع شده است.
برخی گمانه زنی ها حاکی از آن اســت که یحیی گل محمدی به دنبال جذب 
قوچان نژاد در نقل و انتقاالت زمســتانی است. در ســالهای گذشته، همیشه از 
پرســپولیس به عنوان مقصد لیگ برتری رضا گوچی نام برده شده و حاال که او 
تمایلش برای بازی در فوتبال ایران را اعالم کرده، بعید نیست که پرسپولیس به 

صورت جدی پیگیر جذب این بازیکن باشد.
فوالد دیگر تیمی اســت که نامش به عنوان مقصد رضا قوچان نژاد در فوتبال 
ایران مطرح شده و گفته می شود ارتباط خوب گوچی با نکونام شاید باعث حضور 
او در اهواز شود هر چند که اگر قرار به بازگشت خانوادگی قوچان نژاد به فوتبال 
ایران باشد، طبیعتا او بازی در تهران را به حضور در اهواز ترجیح خواهد داد. نام 
قوچان نژاد برای استقالل هم مطرح شده است و باید دید در نهایت اگر به تهران 

آمد، سر از کدام تیم درخواهد آورد.

اخبار کوتاه

سید امیر موسوی نیا پیشکسوت ارزنده فوتبال و بازیکن 
ســابق دو تیم پرطرفدار پرســپولیس و اســتقالل یکی از 

بازیکنانی است که در پنج شهرآورد حضور داشته است. 
وی در ســال 70 اولین بــار با پیراهن اســتقالل برابر 

پرسپولیس به میدان رفت.
او بعد از ســه بار تجربه داربی با پیراهن اســتقالل، به 
پرسپولیس پیوست. موســوی نیا بعد از دو تجربه داربی با 

پیراهن پرسپولیس، فوتبال را کنار گذاشت. 
گفته می شــود دلیل اصلــی انتقال او از اســتقالل به 
پرسپولیس، عالقه قلبی او به سرخ های پایتخت بوده است و 
او بنا داشته که از ابتدا هم به آن تیم برود اما حضور بازیکنان 
نامدار در پرسپولیس باعث شد تا به استقالل برود و سپس 

در تیم محبوبش عضو شود.
موســوی نیا با هر دو باشگاه به عناوین قهرمانی مختلف 
دست یافته است بعد از شهرآورد سرد و کسل کننده 97 به 
سراغ این فوتبالیست قدیمی رفتیم و با وی گفتگویی را به 

شرح زیر انجام دادیم.
کمی از بیوگرافی خودتان بگویید؟

متولد ۴۶/7/۸ در تهران، از سال ۵1 ساکن کرج، از سال 
۵9 بصورت جدی فوتبال را از تیم نگهبان کرج شروع و سال 
7۵ در باشــگاه پرسپولیس تهران تمام کردم، دارای مدرک 
کارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه تهران، مدرک مربیگری 

A آسیا.
در چه تیم هایی فوتبال بازی کردید؟

نگهبان کرج، نفت تهران، انتظام، پاس، استقالل تهران، 
پرسپولیس تهران.

در دوران فوتبال به چه عناوینی دست پیدا کردید؟
منتخب جوانان تهران )قهرمان ایران(،قهرمان نیروهای 
مســلح با تیم ژاندارمری ایران، قهرمان المپیک دانشجویان 
ایران در دو دوره با تیم دانشگاه تهران، مقام َششم المپیک 
دانشــجویان جهان در ژاپن، قهرمان باشــگاه های تهران با 
استقالل، قهرمان باشگاه های آسیا با استقالل، نایب قهرمان 
باشگاه های آسیا با اســتقالل، قهرمان جام استقالل قطر با 
استقالل،نایب قهرمان لیگ کشور با استقالل، نایب قهرمان 
جام در جام آســیا با پرســپولیس، قهرمان لیگ کشــور با 

پرسپولیس.
مربیان شما چه افرادی بودند؟

آقایــان فیروز کیانی راد، محرم خدابنده، فریدون محمد 
شــاهی، رحیم حدادزریــن، عارف ســیدعلیخانی،مهدی 
دینورزاده، مجید جاللی، قاســم پرگر، داود زمینی، مرحوم 
مصطفی شرکاء، فیروز کریمی، مرحوم منصور پورحیدری، 
پرویز مظلومــی، علی پروین، محمــد مایلی کهن، حمید 

درخشان، یورگن گده، مرحوم استانکو پکلوپوویچ.
تفاوت فوتبال در زمان شما با شرایط فعلی چگونه 

است؟
در زمان گذشــته نه چندان دور انتخــاب مربیان برای 
جذب بازیکن بیشتر فاکتور قدرت بدنی بود ولی در شرایط 
فعلی سرعت بازیکنان عالوه بر فاکتور بدنی مد نظر می باشد، 
ضمــن اینکه فوتبال در آن زمــان مردمیتر بود و بازیکنان 
تکنیکی که توانایی برداشتن یک به یک را داشتند در بورس 

بودند ولی االن بازیکنان فقط باید در خدمت تیم باشند. 
آیا انتقال شما از استقالل به پرسپولیس با حاشیه 

همراه بود؟
اتفاقا انتقال من از اســتقالل به پرســپولیس یکی از بی 

حاشیه ترین انتقال های بازیکن بین این دو تیم بود.
چرا زود فوتبال بازی کردن را کنار گذاشتید؟

به علت آسیب دیدگی از ناحیه زانو علیرغم میل باطنی 
مجبور شدم.

بهترین خاطره ورزشی؟
قهرمانی آسیا با استقالل که در فینال موفق شدیم تیم 
لیائونینگ چین را با نتیجه دو بر یک شکست دهیم در روز 

هفتم مرداد سال 1۳70
بدترین خاطره ورزشی؟

با تیم پرسپولیس فینال جام باشگاهای آسیا مقابل تیم 
نیسان ژاپن در سال 199۳.

بهترین بازی که انجام دادید و همیشــه در ذهن 
دارید؟

مقابل االتحاد عربستان در تهران و عربستان.
چرا در عرصه مربیگری مثــل دوران بازی کردن 

فعال نیستید؟
بــه نظر من باید ها و نباید هایی در زندگی وجود دارد که 
نمی توان هیچ توضیحی برای آن داشت وشاید عدم حضور 
من به این خاطر است که حاضر نیستم اصول شخصی خود 

را زیر پا بگذارم.
وضعیت فوتبــال را در حال حاضر جگونه ارزیابی 

می کنید؟
فوتبال ما امروزه درگیر مشکالت زیادی می باشد و علت 
اصلی آن عدم بازدهی مناسب اقتصادی است و این مشکل 
در لیگ برتر، یک و دو وجود دارد و هنوز برای رســیدن به 
داشتن یک باشگاه به معنای واقعی که االن به یک صنعت 

بزرگ تبدیل شده است، فاصله داریم.
اگر شما جای عزیزی خادم بودید؟

در حال حاضر هر شخصی که در این جایگاه قرار بگیرد 
در اصل هیچ تفاوتی را نمی تواند، ایجاد کند زیرا ســاختار 

مدیریتی ورزشی در کشور ما کامال سیاسی می باشد و تابع 
قوانین سیاسی حاکم بر جامعه باید اداره شود.

آقای موسوی نیا خودتان در پنج شهرآورد حضور 
داشتید از حس و حال این بازی بگویید؟

حال و هوای شــهرآوردها بســیار متفاوت است با دیگر 
بازیها چه برای بازیکنان و چه برای تماشــاگران، به همین 
خاطر شــرایط من در اولین شــهرآوردی که در آن حضور 
داشــتم بسیار سخت تر از آخری بود، من احساس می کردم 
تمام رفتارها و حرکات من زیر نظر صدهزار نفر قرار گرفته 
و به همین خاطر استرس بیشتری داشتم، الزم میدانم که 

بگوم تجربه بازی در دربی بهترین حسی بود که داشتم.
نظرتان درباره شهرآورد ۹۷ چیست؟

 بخاطر عدم حضور تماشــاگران قطعــا از حال و هوای 
یک شهرآورد کاسته می شود و از آن شور و هیجان گذشته 
خبری نیود، فوتبال بدون تماشــاگر روح ندارد اما از لحاظ 
فنی نیز بخاطر احتیاط بیش از حد مربیان هر دو تیم شاهد 
بازی در خــور توجهی نبودیم و باعث رفتــن تب و تاب و 

کاسته شدن بار فنی شهرآورد 97 شد.
روز یکشنبه هفته جاری از شما به عنوان سرمربی 
ســابق تیم ملی فوتبال ســاحلی در کانون مربیان 

تجلیل شد،درباره این اقدام کانون بگویید؟
بســیار کار پسندیده ای توســط کانون انجام گرفت و از 
ســرمربیان تیم های ملی در رشــته های فوتبال، فوتسال 
و فوتبال ســاحلی تجلیل به عمل آمد، امیــدوارم در ادامه 
فعالیت خود موفق باشــند، الزم می دانم از زحمات جناب 
آقای دهرویه که مسئولیت کمیته ساحلی کانون را بر عهده 

دارند صمیمانه تشکر نمایم.
کمی درباره رشته فوتبال ساحلی بگویید؟

فوتبال ساحلی بخاطر شرایط خاص از زیباترین ورزشهای 
دنیاست و شرایط بسیار خوبی در آن برای رشد و شکوفایی 

وجود دارد.
فنی ترین فوتبالیست از نگاه شما در فوتبال داخل 

و خارج کشور؟
در زمــان خودم آقای نامجو مطلق در ایران و مارادونا در 

خارج از ایران.
طرفدار چه تیم باشگاهی و ملی خارجی هستید؟

رئال مادرید و تیم ملی ایتالیا
نظرتان درباره تیم ملی و اسکوچیچ؟

 تیم ملی در حال حاضر در شرایط بسیار خوبی قرار دارد 
و آقای اســکوچیچ بهترین گزینه بــرای هدایت آن بود، در 
شرایط فعلی تیم ملی کشورمان دارای بازیکنان ارزشمندی 
اســت که می توان برای موفقیت در جام جهانی هم امیدوار 

بود.
البته امیدوارم مشکل مهدی طارمی هم حل شود و این 
فوتبالیست خوب هم به تیم ملی برگردد تا با قدرت هر چه 

تمام به مصاف حریفان خود برویم.
بهترین مربی دنیا از نگاه شما؟

 پپ گواردیوال بهترین مربی حال حاضر
آیا تماشاگران به شما هم لقب خاصی داده بودند؟

بله در استقالل ســید با تعصب و سید پرسپولیسی در 
پرسپولیس

بهترین و تاثیرگذارترین مربی شما چه فردی بوده 
است؟

تمام مربیانی که در خدمتشــان بــودم از بهترین های 
آن زمان بودند و من دســت تک تک آنها را می بوسم ولی 
تاثیرگذارتریــن آنها فیروز کریمی توصیه شــما به جوانان 

عالقمند به رشته فوتبال؟
هیچ موفقیتی بدون تالش، هیچ تالشی بدون شکست، 
هیچ شکســتی بدون تجربه و هیچ تجربه ای بدون بازدهی 

عالی بدست نخواهد آمد.
فوتبال؟

زندگی.
علی پروین؟

تعصب.
مرحوم حجازی؟

متانت و ادب )روحش شاد(.
علی دایی؟

شهریار فوتبال ایران.
علی کریمی؟ 

ترکیب تکنیک و رفاقت
استادیوم؟

خاطره های زیبا.
پدر و مادر؟

حامیان بی ادعا.
بهترین کتابی که خواندید؟

نادر شاه افشار.
آفساید؟

مکان و زمان نا مناسب
رنگ مورد عالقه؟

 سبز.
بهترین سفر؟

عربستان با پرسپولیس.
بهترین شهر؟

 در ایران شیراز و در خارج از ایران توکیو.

سید امیر موسوی نیا: فوتبال بدون تماشاگر روح ندارد

احتیاط بیش از حد مربیان دو تیم باعث کاهش بارفنی شهرآورد 97 شد

رئیس فدراســیون جودو با انتقاد از رویــه ای که برای 
انتخاب اعضای کمیسیون ورزشکاران گفت: آقایان انتخابات 
را به گونه ای برگزار کردند که شائبه مهندسی بودن انتخابات 

را تقویت کرد. 
آرش میراسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری 
انتخابات کمیســیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک اشاره 
کرد و گفت: در مورد ایــن انتخابات و اتفاقاتی که رخ داده 
است از دو منظر نکاتی را مطرح می کنم. اول به عنوان رئیس 
فدراسیون جودو باید از حق ورزشکاران خودم دفاع کنم که 
از حضور در انتخابات کمیســیون محروم بوده اند. و دوم هم 
از نگاه یک قهرمان و کسی که در کمیسیون حضور داشته 

است.
رئیس فدراســیون جــودو ادامــه داد: روز پایانی مهلت 
حضور در انتخابات کمیسیون بود که با بنده تماس گرفتند 
و خواســتند که ورزشــکاران جودو هم در ایــن انتخابات 
شرکت کنند. این اتفاق برایم جای سوال داشت. به هر حال 
ورزشــکاران جودو با این مهلت کم نتوانستند در انتخابات 

شرکت کنند.
وی ادامه داد: از آقای هادی ســاعی عضو هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک خواســتم که این موضوع را در هیات 
اجرایی مطرح کند که دوســتان به ایشان گفته بودند چون 
جودو تعلیق هست، ورزشکاران این رشته نمی توانستند در 
انتخابات شــرکت کنند و خود میراسماعیلی هم در جریان 

است!
آرش میراســماعیلی ادامه داد: متاســفم که این حرف 
زده شده است. آقایان باید پاسخگوی رفتارشان باشند. اگر 
چنین حرفی زده شده است باید به مردم توضیح بدهند که 
چه کســی گفته اســت من در جریان هستم؟ باید بگویند 

فدراسیون جودو به خاطر چه مسئله ای محروم است؟
رئیس فدراســیون جودو ادامــه داد: تا قبل از این اظهار 
نظر نمی دانســتم که هم از سوی خارجی ها محروم هستیم 
و هم از سوی داخلی ها. بیرون را همه می دانند که به خاطر 
دفاع از آرمان ها و ارزش های کشــورمان دو سال و نیم است 
تعلیق هســتیم اما در داخــل را نمی دانیم برای چه چیزی 

محروم هستیم؟!
میراسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر حکمی هست آقایان 
بیایند بگویند جودو به چه دلیلی محروم است. به خاطر رای 
و تصمیم همان مجامع بین المللی است که محروم هستیم؟ 

یا دلیل دیگری دارد؟
وی خاطرنشــان کرد: امیدوارم آقایان پاســخگوی این 
رفتارشان باشــند. من آدمی نیستم که بخواهم این مشکل 
را از بیرون و مجامع بیــن المللی پیگیری کنم اما قطعاً از 
داخل و مقامات ارشــد کشور پیگیر خواهم شد و نامه ای به 
مقام معظم رهبری خواهم نوشت و این موضوع را پیگیری 
خواهــم کرد که چرا باید ورزشــکاران جــودو از حضور در 
انتخابات کمیســیون ورزشــکاران محروم شده باشند. این 
دوستان باید صادقانه به این موضوع پاسخ بدهند که مشکل 
شان با بنده است یا با نظام است. میراسماعیلی خاطرنشان 
کرد: مــا پرچمدار مبارزه ای هســتیم که همــه می بینند 
سیلی خورده ایم. اما در داخل هم نوع رفتارها اشتباه است. 
مســئوالن داخلی کجا از ما حمایت کرده اند؟ وقتی دبیر و 
خزانه دار فدراســیون جودو برای گرفتن ۵0 درصد بودجه 
باقی مانده جودو به کمیته المپیک مراجعه کرده اند به آنها 
گفته اند که شما تعلیق هســتید چرا ما باید بودجه شما را 
بدهیم. این جای تاسف دارد و بنده کوتاه نمی آیم و پیگیری 

می کنم. نمی دانم با این رفتارها چه باید بگویم.
عضو پیشین کمیسیون ورزشــکاران ادامه داد: اتفاقاتی 
که در کمیسیون ورزشکاران کمیته المپیک رخ داد اتفاقات 
خوبی نبود و در گذشته هم تکرار شده بود. این آقایان از قبل 

هم دنبال اختالف انداختن بین ورزشکاران بودند.
وی ادامه داد: خودشان این اختالفات را به وجود آوردند. 
در گذشــته هم چندین بار به بنده گفتند که کمیســیون 
را منحــل کنم. من نه همکاری کردم و نه حاضر شــدم به 
خواسته آنها تن بدهم. آقای ساعی جزو قهرمانان پرافتخار 
ورزش ایران است و همه ما قهرمانان باید پشت هم باشیم. 
شاید این اتفاقاتی که در چند روز گذشته افتاده خوب نبوده 
است اما قهرمانان عزیز ما باید ورزشی فکر کنند و با درایت 

تصمیم بگیرند.
میراسماعیلی ادامه داد: سالهای سال است که سیاسی ها 
بر ورزش حکومــت می کنند. با همیــن اختالفات و افکار 
سیاســی و کارهایی که انجام می دهند سعی می کنند ما را 
از هــم دور کنند. اگر اجــازه می دادند این 20 نفر کنار هم 
می نشستند و خودشــان نفرات مد نظرشان را برای مجمع 
انتخــاب می کردند قطعاً اتفاقات خوبی رقــم می خورد اما 
متاســفانه آقایان با دخالت های مســتقیم شرایط را به نفع 
خودشــان تغییر دادند. رئیس فدراســیون جودو ادامه داد: 
برای برگزاری انتخابات داخلی کمیسیون 9 ورزشکار حضور 
نداشتند. این نشانه همان اختالفاتی است که عرض کردم. با 
این شرایط کمیسیون ورزشکاران در آینده به مشکل خواهد 
خورد. وی ادامه داد: با رفتارهایی که صورت می گیرد بعد از 
انتخابات کمیته ملی المپیک ورزشــکاران دلسرد می شوند. 

این در حالی است که کمیســیون ورزشکاران اصلی ترین 
کمیســیون کمیته بین المللی المپیک اســت و اهمیت و 
احتــرام باالیی در مجامع بین المللــی دارد. نهادهای بین 
المللی برای این کمیســیون ارزش و احتــرام باالیی قائل 

هستند اما در داخل چطور؟
میر اســماعیلی خاطرنشــان کرد: آقایان بگویند کدام 
مصوبه این کمیســیون را اجرا کردند و کــدام کار را برای 
این کمیسیون که منتخب ورزشــکاران است انجام دادند؟ 
مصوبه های این کمیسیون در حد شعار باقی ماند و با اینکه 
آقایان در جریان مصوبات بودند و از جزئیات اطالع داشتند 

اما هیچ اقدامی صورت ندادند.
عضو پیشین تیم ملی جودو ایران ادامه داد: این رفتارها 
تا انتخابات کمیته است و بعد از آن این کمیسیون فراموش 
خواهد شد. ورزشکاران هم فراموش خواهند شد. ورزشکارانی 
که در دوره قبل هم حضور داشتند در جریان هستند که چه 

اتفاقاتی رخ داد.
میراســماعیلی ادامه داد: اینکه ورزشــکاران و قهرمانان 
بخواهند رودرروی هم بایستند اتفاق خوبی نیست اما انتظار 
داریم که این ورزشــکاران و قهرمانان ورزشــی فکر کنند و 
دست این آقایان را از دخالت هایی که انجام می دهند کوتاه 

کنند.
رئیس فدراســیون جودو ادامه داد: چه عجله ای بود که 
بخواهیم انتخابات کمیســیون ورزشــکاران را با این عجله 
برگزار کنیم. مشخص است که کاماًل دنبال مهندسی کردن 
هستند. چرا باید رشــته های مدال آور و قهرمانان خصوصاً 
کشتی گیران ما از حضور در این کمیسیون محروم شوند؟ 
چرا ورزشــکاران جودو باید محروم شوند؟ چرا این اجازه را 
نمی دهیم. اگر دنبال دموکراسی هستیم و دنبال مهندسی 
کردن انتخابات نیســتیم چرا اجازه شرکت این ورزشکاران 

را ندادند؟
آرش میراسماعیلی ادامه داد: البته می دانم که این آقایان 
به نیت خودشــان نخواهند رســید. همانطور که بعد از ۴2 
ســال در راس وزارت ورزش یک آدم ورزشی تحصیلکرده 
قرار گرفت، درخواســت و انتظار ما این است که این اتفاق 
در کمیته ملی المپیک هم رخ بدهد و یک فرد ورزشــی در 
راس امور قرار بگیرد. فردی که سیاسی فکر نکند و به دنبال 
چینش و اهداف سیاسی نباشــد و از جنس ورزش باشد و 

ورزشی فکر کند.
رئیس فدراسیون جودو گفت: کمیته بین المللی المپیک 
نهادی است که در دنیای ورزش دارای جایگاه باالیی است و 
توسط ورزشی ها ادامه می شود. امیدوارم این اتفاق هم برای 

ورزش ایران بیفتد.
آرش میراســماعیلی در پایان با اشــاره به اتفاقات اخیر 
مجدداً تاکید کرد: این آقایان باید جوابگوی صحبت هایشان و 
تصمیماتی که برای کمیسیون ورزشکاران گرفته اند، باشند. 
بنده هم در چند روز آینده این موضوع را طی نامه ای رسمی 

خدمت مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

آرش میراسماعیلی مطرح کرد

شائبه در »مهندسی« شدن انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک


