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ورزشی

زمان دیدار ایران و سوریه مشخص شد

زمان دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و سوریه از سری رقابتهای انتخابی
جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه مشخص شد.به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال کشورمان در
آخرین دیدار خود از سری رقابتهای انتخابی نهایی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه
به مصاف سوریه میرود.این بازی روز سهشنبه  ۱۴شهریورماه  ۵( ۹۶سپتامبر)
راس ساعت  ۲۰:۴۵در ورزشگاه آزادی برگزار میشود.

ورزش ایران

برانکو:

هدف ما کسب بیشترین
جام است

ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید
مهمترین بازی پیــش روی این تیم ،بازی
با االهلی در لیگ قهرمانان آســیا است.به
گزارش ایسنا ،برانکو ایوانکوویچ در تمرین
روز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس در کیف
اوکراین ،اظهار کرد :شــرایط عالی داریم .از
میزبان تشکر میکنیم که چنین شرایطی
فراهم کرد و زمین خوبــی را در اختیار ما
قرار داد .مهمترین مســاله این اســت که
تمام بازیکنان ســالم هستند .وحید امیری
که از ناحیه کمر مصدومیت داشــت بهبود
پیدا کرد .ســیدجالل هم مقداری به خاطر
خستگیاش مشکل داشــت که حل شد.
خیلی خوشــحالم که کامیابینیا به جمع
ما بازگشــت.او افزود :ما سه بازی دوستانه
برگزار کردیم که از آنهــا راضیام .ما بازی
ســوپر جام را پیــش رو داریم کــه در آن
بازی کم نخواهیم گذاشت .در حال حاضر
مهمترین بازی بــرای ما بازی با االهلی در
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
است.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره
آشــنایی او با مربی االهلی ،گفت :او به هر
حال اسطوره دیناموکیف است اما فکر کنم
منظور او شوخی بوده اما واقعا بازی سختی
برای ما خواهد بود .این یک افتخار برای ما
است که در مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا شرکت میکنیم.برانکو درباره
میــزان رضایتش از بازیکنــان جدید تیم،
تصریح کرد :کامال انتظارات برآورد شــده و
بازیکنان با کیفیتی هستند .طبیعی است
که یک مقداری زمان نیاز است تا با فلسفه
کاری ما هماهنگ شــوند .قطعا خیلی زود
با ما هماهنگ میشــوند .سیامک نعمتی،
شــایان مصلح و چند بازیکــن جدید که
کسب کردیم قطعا با هماهنگ میشوند و
به سطح پرسپولیس میرسند.او درباره رفتار
با بازیکنانی کــه جذب کرده و هر کدام در
تیم قبلیشان جزو مهرههای اصلی بودند،
اظهار کرد :هر مربی برنامه کاری خود و هر
باشــگاهی ظرفیت خودش را دارد .ما برای
بازیکنانمان معیارهای سختی قرار دادهایم
و آنها چون با کیفیت هستند عادت کردند
و خواستههای همبازیهایشان را برآورده
میکنند.برانکو درباره لیگ هفدهم ،گفت:
واقعیت این اســت که ما باید با همه بازی
کنیم .در لیگ ایران تیم ضعیف وجود ندارد.
نمیتــوان گفت قرعه ما خــوب بوده یا بد
اما ســختترین بازیهایمان در میانههای
فصل اســت .مهمترین برنامه ما این است
که برای بازیها آماده شــویم و ترســی از
تیمی نداشــته باشیم.سرمربی تیم فوتبال
پرسپولیس درباره فشردگی مسابقات برای
این تیم ،خاطرنشان کرد :من به بازیکنانم
اهداف و وظایفشان را گوشزد کردم .هدف
نهایی من کسب بیشترین قهرمانی است .در
اولین دیدار در سوپرجام و پس از آن لیگ
قهرمانان .لیگ برتر هم جای خودش را دارد.
او افــزود :هواداران فصل قبــل یار دوازدهم
بودند و در ســختترین شرایط با ما همراه
بودند .ما دنبال این هستیم که با نتایجمان
آنها را راضی کنیم .دوست داریم با هم دوباره
جشن قهرمانی بگیریم.

تکواندوکار ســابق ایران و قهرمان المپیک گفت:
نظرات فنیام را بعــد از المپیک گفتم اما به مزاج
آقایان خوش نیامد.به گزارش فارس ،هادی ساعی
پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران روزشنبه در
نشست خبری ،گفت :درباره اتفاقاتی که در تکواندو
رخ داده و رخ میدهد ،تصمیم نداشتم صحبت کنم.
ســکوت کرده بودم .قبل از این هــم در المپیک
اتفاقاتی رخ داد و بعد از المپیک نظرات فنی را اعالم
کردم که به مزاج آقایان خوش نیامد.وی افزود :به
من زنگ زدند کــه میخواهند با این نظرات فنی
فدراسیون را خراب کنند .سه سال است که پایم را
خانه تکواندو نگذاشتم ،چون نمیخواهم برای این
رشته اتفاق بدی رخ دهد .برخی مواقع نبودن کمک
میکند؛ سعی کردم نباشم تا دوستان با آرامش کار
کنند ،اما متاسفانه این اتفاقات رخ نداد.مدیر فنی
ســابق تیم ملی تکواندو ایران ،خاطرنشــان کرد:
واقعیت این است که دوســت ندارم یک طرفه به
قاضی بروم .اگر دوستان بودند این نشست بازخورد
خوبی داشــت .به هر حال نظراتمان را به اشتراک
میگذاشــتیم .فدراســیون تکواندو بارها نشست
گذاشت ،اما منتقدان را دعوت نکرد .اینکه برخی از
کارشناسان از فدراسیون انتقاد میکنند و غرضی
ندارند.وی افزود :در طول  3سال که پایم را در خانه
تکوانــدو نگذاشــتم فکر کــردم میتوانند از پس
خودشــان بربیایند اما متاسفانه نشد .من حتی در
المپیک شرایط برایم مهیا بود تا در کنار ملیپوشان
باشم اما نرفتم .در حال حاضر خوشحالم که نرفتم
چــون نتایج طوری رقم خورد که اگر میرفتم این
اتفاقات بر دوش من میافتاد .به هر حال آقایان به
دنبال این هســتند که همیشه ناکامی را به گردن
ورزشکار و مربی بیندازند.هادی ساعی درمورد تیم
ملی تکواندو گفت :همه بچهها در تیم ملی زحمت
کشــیدند و تــاش کردند من کنار آنهــا بودم و
مســابقات آنها را از نزدیک دیدم هیچ وقت مربی
دوست ندارند که بازیکنش ببازد و یا اینکه بازیکنی
دوست ندارد که در مسابقهای شکست بخورد .همه
تالش کردند تا تیم نتیجه بگیرد به هر حال یک تیم
بزرگ مثــل تکنوانــدوی ایران آدمهــای بزرگ
میخواهد .تنها نمیشــود کار کــرد .دارند مدال
المپیــک پکن در ادامه صحبتهــای خود گفت:
پوالدگــر هم در کره جنوبی در انتخابات شــورای
اجرایی نتوانست رای بیاورد .او حتی نتوانست برای
یوسف کرمی در کمیسیون ورزشکاران البی کند و
این واقعا جای تاسف دارد .متاسفانه با توجه به اینکه
اردن هیچ جایگاهی در تکواندو ندارد در آن مقطع
که پوالدگر در کمیته اجرایی حضور داشت ،اردنیها
یک مدال المپیک نداشــتند آنها این دوره هم به
عنوان نماینده آسیا انتخاب شدند .اردن یک نماینده
بانوان در هیئت اجرایی فدراسیون جهانی دارد اما ما
که در تکواندو رزومــه داریم حتی یک نفر هم در
هیئت اجرایی نداریم اما آنها دو نماینده دارند.وی در
ادامه با اشاره به مدیر تیم های ملی افزود :متاسفانه
مدیر تیمهای ملی کوچکترین افتخار را در تکواندو
نداشت .در کره جنوبی خیلی از بچهها از عملکرد و
رفتار و  ...ناراضی بودند .بیباک هم نمیتوانست با
مدیر تیمهــای ملی کار کند و تعامل خوبی با هم
نداشتند .او جای ذوالقدر آمده است .در این پست
هیچ وقت ذوالقدر و یا نفرات دیگر برای خود دبیر
انتخاب نکرده بودند اما شاهدیم در حال حاضر مدیر
تیمهــای ملــی دبیردارد.هادی ســاعی در ادامه
صحبتهای خود درمــورد اطالعات غلطی که به
وزیــر ورزش و جوانان میدانند ،گفت :متاســفانه
اتفاقاتی کــه در اینجا رخ میدهد این اســت که
اطالعات اشتباه را آقایان به وزیر ورزش میدهند و
او هــم در صحبتهای خود اطالعات اشــتباه را
رســانهای میکند .من به وزیر ورزش حق میدهم
چون هر چه مشاورانش به او گزارش دهند را قبول
میکند و در صحبتهای خود مطرح میکند .آنها
رفتند گفتهاند افرادی که (تعداد منتقدان هم زیاد
اســت) به دنبــال گرفتن فدراســیون و تیم ملی
هســتند .به هر حال من از صحبتهایی که وزیر
ورزش میکنــد ،تشــکر میکنم امــا از اطرافیان
درخواســت میکنــم اطالعــات غلــط ندهند.
هادی ساعی در ادامه صحبتهای خود عنوان کرد :یک
نکته مهمی درباره کمیته ملی المپیک وجود دارد.
نماینده کمیته ملی المپیک که سالیان سال است به
پیشــنهاد پوالدگر انتخاب شده و اتفاقاً از دوستان
خوب من هم اســت و مربی من بــوده .او چطور
میتواند از فدراسیونی انتقاد کند که عضو کمیته
فنی آن فدراســیون است؟ این هم یک نوع تخلف
اســت که در تکواندو رخ میدهد.هادی ساعی در
پاسخ به این سوال که آیا اگر جامعه تکواندو از شما
بخواهد در انتخابات ریاســت فدراســیون تکواندو

روز جمعه گذشته باشگاه گوانگژو بارسلونا را تهدید
کرد که در صورت ادامه تالش برای جذب پائولینیو،
به فیفا شــکایت خواهند کرد.به گزارش ورزش سه،
دوهفته اســت که اخباری مبنی بر تمایل بارســا به
جذب پائولینیو به گوش می رسد .پس از اینکه پاری
ســن ژرمن مخالفت جدی خود را برای فروش وراتی اعالم کرد،
مسئوالن بارسا تصمیم گرفتند تا برای جذب پائولینیو ،هافبک
ملی پوش برزیلی گوانگژو وارد عمل شوند.تاکنون سه پیشنهاد

 25 ،20و  27میلیون یورویی بارسا برای پائولینیو
از ســوی باشگاه چینی رد شده است و روز گذشته
نیز فرصت نقل و انتقــاالت فوتبال چین به اتمام
رسید؛ هرچند که بارسا  6هفته فرصت دارد تا این
بازیکن را به خدمت بگیرد.ادامه تالش های بارســا
برای جذب پائولینیو باعث شد تا گوانگژو ،آبی اناری ها را تهدید
به شکایت کند.روبرت فرناندز ،مدیر ورزشی بارسا در واکنش به
این تهدید گفت «:نباید خودمان را به دردســر بیندازیم و باید

محتاط باشــیم .این مســاله وقتی که یک بازیکن را شناسایی
می کنیم بسیار حائز اهمیت است .مهم نیست این بازیکن از چه
لیگی و چه باشگاهی باشد .هر انتقالی ،یکسری سلسله مراتب دارد
و باید با بازیکن و باشگاه به توافق رسید .تالش می کنیم با باشگاه
به توافق برسیم؛ در غیر این صورت کاری نمی توان انجام داد».
بارسلونا در حال حاضر برای جذب پائولینیو دو راه پیش رو دارد؛
یا پرداخت  40میلیون یورو رقم فســخ قرارداد یا صبر کردن تا
ماه ژانویه.

انتقاد شدید ساعی از فدارسیون تکواندو:

تکواندوی ایران

آدمهای بزرگ میخواهد

شرکت کنید به خواســته آنها احترام میگذارید؟
گفت :اگر حس کنم میتوانم به تکواندو کمک کنم،
میآیم .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس
فدراســیون تکواندو پس از بازگشــت از مسابقات
جهانی به هیچ عنوان پاســخگوی اصحاب رسانه
نبوده و آیا به نظر شما او سهمی در این ناکامی ندارد
که اینطور سکوت کرده است؟ گفت :پوالدگر سهم
داشــته و دارد .او در مقطعی کار کرد و افتخارات
زیادی به دست آورد اما به نظرم آب با تمام تطهیر
بودنش یک جا بمانــد میگندد .او خیلی زودتر از
اینها با تمام افتخاراتی که به دست آورده باید در اوج
میرفت .هادی ســاعی در ادامه صحبتهای خود
عنوان کرد :پوالدگر مدعی است من بدهکار تکواندو
هستم اما فکر میکنم االن مردم بدهکار هستند .او
 6-5ســال مدعی شده به تکواندو دین دارم و این
چندســال را به این شکل سپری کرد و حاال 6-5
ســال میخواهد بگویــم به تکوانــدو بدهکارم و
میخواهم بدهیام را بدهم .اگر بدهی او مالی است
من میدهم تا برود .اما بدهیهای دیگر را چه کسی
میخواهد بدهد؟ نمونه آن مهدی خدابخشی است
نفر اول رنکینگ دنیا است و حاال خانه نشین شده
است .او به مسابقات دعوت میشود اما او را نمیبرند.
نمونه دیگر آن که بسیاری از این نمونهها است بهنام
اسبقی است .او به مسابقات مختلف دعوت شده اما
او را نمیبرند .اینها خیانتهایی است که به تکواندو
میشود .وقتی جوانی در رنکینگ یک دنیا قرار دارد
و خانه نشین میشود این خیانت است .به هر حال
یک جوان حرفی زده و نباید تاوان آن را کشورمان
بدهد .محمد باقری معتمد ،نایب قهرمان المپیک را
خانه نشــین کردیم چون او میخواست در مجمع
دوره قبل به هادی ساعی رای بدهد ،در مجمعی که
من حضور نداشتم ،اینها غرض ورزی شخصی است.
وقتی اســم هادی ســاعی را از کمیته ورزشکاران
حذف میکنند اینها خیانت و لطمه زدن به کشور
عزیزمان ایران اســت.مهدی خدابخش با توجه به
اتفاقاتی که برای او رخ داده میخواست برود اما ما
با او صحبت کردیم و ماندگار شد .به هر حال او برای
تکواندو زیاد تالش کرده اما او را به مسابقات دعوت
نمیکنند .متاســفانه فدراســیون تکواندو و کادر
پزشــکی به خاطر ندانمکاری باعث مشکالت امید
امیری شدند .آنها نتوانستند خوب دفاع کنند و او را
 4سال محروم کردند .یکی از دالیلی که من راهی
کره جنوبی شــدم این بود که با رئیس فدراسیون
جهانی صحبتی داشته باشم تا شاید محرومیت امید
عمیدی کم شــود چون تیم پزشکی و فدراسیون
مقصر محرومیت او بودند .دارویی که مصرف کرده
بود را تیم پزشکی به او داده بودند .وقتی میخواستم
با دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی صحبت کنم تا
محرومیت او بخشوده شود اما مسائلی را دیدم که
ناچار شدم هیچ کاری انجام ندهم .متاسفانه زمانی
که ما می خواستیم در مورد موضوع امید عمیدی
صحبت کنیم مسئوالن فدراســیون مثبت بودن
دوپینگ دو تکواندو کار دیگر را به ما اطالع دادند و
دبیرکل فدراســیون جهانی مدعی شد که رئیس
فدراســیون جهانی به شــدت از موضوع دوپینگ
تکواندو ایران عصبانی است و در حال حاضر شرایط
برای گفتگو اص ً
ال خوب نیســت .متاسفم از اینکه

بسیج کرهایها برای نهمین صعود پیدرپی به جام جهانی

کرهایها عزم خودشان را برای شکست تیم ملی
فوتبال ایران و صعود به جام جهانی برای نهمین
بــار پیدرپی جزم کردهاند.ب ه گزارشایســنا
وبه نقــل از خبرگزاری یونهــاپ ،تی مملی
فوتبال کره جنوبی از موقعیت حساسی برای
صعود به جام جهانی برخوردار است .آنها باید
ی مانده خودشــان برابر ایران و
در دو بازی باق 
ن در حالی است
ازبکستان به میدان بروند ،ای 
که بعد از اخراج سرمربی آلمانی کره و حضور
شین تائه یونگ روی نیمکت این تیم اکنون
کرهایها امیدوار هســتند شــانس حضور در
جام جهانی را از دســت ندهند.طبق قوانین
فیفا تیمهای ملی بــرای حضور در بازیهای
رسمی خودشــان تنها میتوانند  72ساعت
زودتر از موعد مقرر بازیکنان شان را در اختیار

واکنش بارسلونا به تهدید های باشگاه گوانگژو

داشته باشند .در این بین سرمربی کره جنوبی
بعد از جلسه فوری با نمایندگان باشگاهها در
این کشــور تصمیم گرفته  7الی  10روز قبل
از بازی با ایران تمــام بازیکنان خودش را در
اختیار داشته باشد تا بتواند برای بازی با ایران
با تمام توان به میــدان بروند.تاکنون تمامی
تیمهای حاضر در لیگ کره با این درخواست
سرمربی شان موافقت کردند و آنها اولویت را
به تی مملی کشورشــان قبل از بازی حساس
برابر ایران دانستند.دیدار ایران و کره جنوبی
در رقابتهــای انتخابی جام جهانی در حالی
 9شــهریور ماه در سئول برگزار میشود که
دیدار رفت دو تیم در ورزشــگاه آزادی با تک
گل ســردار آزمون به ســود تی مملی فوتبال
ایران به پایان رسید.

پوالدگر همه را فراری داده تا فقط خودش حضور
داشته باشد حاال این حضور با چه قیمتی میخواهد
تمام شــود را نمیدانم.هــادی ســاعی در ادامه
صحبتهــای خود در مورد بیانیــهای که اعضای
خانواده بــزرگ تکواندو به وزیر ورزش ارائه کردند،
گفت :خیلی از منتقدان از طریق بیانیه میخواستند
صــدای خود را به گــوش وزیر ورزش برســانند.
دوستان علیه منتقدان جلهه درست کردند و از آن
بیانیه هم به سود خود اســتفاده کردند .آنها وزیر
ورزش را تهدیــد کردنــد که این نفرات آشــوبگر
هستند ،خیر اینطور نیســت ،منتقدان خواستند
صحبتهای خود را به گوش وزیر ورزش برسانند .به
هر حال وزیر هم شاهد هستیم مدعی شده تغییری
نخواهیم داشت اما من میدانم انتخابات اگر برگزار
شــود همه چیز مشخص میشود.هادی ساعی در
مورد تالش برای بازگشت برخی از مهاجران تکواندو
به کشــورهای دیگر گفت :برای بازگشت برخی از
تکواندوکارانــی که به کشــورهای دیگر مهاجرت
کردهانــد به عنوان یکی از اعضــای خانواده بزرگ
تکواندو تالش کردهام .این وظیفه خودم بوده تا این
کارها را انجام دهم و هیچ ربطی به رئیس شدن من
ندارد ،این حیف است که بچههای ما با این توانایی
از کشورمان بروند.پر افتخارترین ورزشکار المپیکی
ایــران در ادامه صحبتهای خــود گفت :در مورد
بحثی که پیش از مسابقات جهانی کره جنوبی در
مورد انتخابیها مطرح شده بود من مصاحبه کردم
و از مهدی بیباک دفــاع کردم .من به مربی حق
میدهم تا خودش برای بازیکنان تصمیم بگیرد اما
در حال حاضر هم باید او جوابگو باشد .به هر حال
بعد از تصمیمات در مورد انتخابیها و عدم کسب
نتیجه دیگر نمیتوانیم بگوییم شرایط برای نتیجه
گرفتن خوب نبود.هادی ساعی در مورد فراری دادن
همه اعضای خانواده تکواندو توسط رئیس فدراسیون
گفت :متاســفانه با شــرایطی که در تکواندو رخ
میدهد در حال حاضر اطرافیان پوالدگر دیگر اندازه
انگشت یک دست هم نیستند ،همه رفتهاند و برخی
از آنهایی هم که ماندهانــد در حد و اندازه خانواده
تکواندو نیســتند.مدیر فنی ســابق تیمهای ملی
تکواندو در مورد اینکه لیگ برتر مثل گذشته به تیم
ملی تکواندو کمک نمیکند ،گفت :در گذشته همه
قهرمانــان ما در لیگ برتر حضور داشــتند و این
موضوع روی آنها تأثیر مثبتی داشت .ما همیشه با
 70درصد آمادگی به اردوها میرفتیم .همیشه در
کوران مســابقات لیگ بودیم و به همین دلیل با
 70درصد آمادگی پا به اردوها میگذاشتیم اما امروز
شرایط اینطور نیست چون ملی پوشان ما در لیگ
بازی نمیکنند و آنها را در پنبه خواباندهاند .ما در
گذشته با توجه به اینکه رقیب داشتیم و آنها زنگ
خطری برای ما بودند در تالش بودیم تا جایگاهمان
را در تیــم ملی حفــظ کنیم.دارنده چندین مدال
مسابقات جهانی در پاسخ به این سوال که آیا با وزیر
ورزش و یــا رئیس جمهور در صورت درخواســت
خانواده بزرگ تکواندو آیا میتوانید این موضوع را
مطرح کنید تا مشکالت تکواندو حل شود ،گفت:
مــن خیلی وقت پیــش با وزیــر ورزش و جوانان
جلسهای داشتم .در آن جلسه که هنوز تکواندو به
این شــرایط و طناب باریک نرســیده بود به وزیر

ورزش مسائل را گوشزد کردم .در آن مقطع گفتم
که تکواندو با اتفاقاتی که برایش رخ میدهد باید از
صفر شــروع کند و در حال حاضر شــاهدیم که
صحبتهای من درست بوده است .در حال حاضر
هــم با وزیر ورزش صحبت نکردهام چون ســرش
شلوغ است ،اگر وقت بدهند قطعاً صحبت خواهم
کرد.ســاعی در ادامه صحبتهــای خود گفت :آیا
کسی در طول این سالها شاهد بوده من علیه بازیکن
و کادر فنی صحبت کنم؟ دلیلش این است که بنده
شاهد تالش آنها بودهام ،متاسفانه مردم پشت پرده
را نمیدانند ،نمیدانند که شرایط روحی و روانی آنها
به چه صورت است .متاسفم از اینکه در حال حاضر
تکواندوی مــا را با تکواندوی آذربایجان مقایســه
میکنند .آنها به خاطر مهماندوست افتخار آفرینی
کردند .باز هم به وزیر ورزش و جوانان اطالعات غلط
میدهند و میگویند ما نتایجی بهتر از آذربایجان
کسب کردهایم .آذربایجان کجای تکواندوی جهان
است؟ آنها یک بار در جام جهانی قهرمان شدند و
هرچه دارند از رضا مهماندوســت است پس نباید
وزیر ورزش به خاطر اینکه آذربایجان چهارم شده
نتایج تکواندوی ایران را خوب بدانند.
هادی ســادی در پاسخ به این سوال که گویا بحث
مدیریت فدراســیون تکواندو باالتر از این مسائل
اســت و وارد رابطه رفاقتی و بیزینس شده است،
اگر ممکن اســت در مورد صحبتهایی که اخیرا ً
در مورد ســالن بدنسازی و رستوران خانه تکواندو
مطرح اســت ،صحبت کنید ،گفت :در مورد سالن
بدنسازی و رستوران بحث بیزینس است ،من چه
بگویم .واقعیتها را و هرچه هســت را شــما بهتر
میدانید .این رفاقتها اســت که یک مقدار دست
و پای دوستان را بسته و نمیتوانم کارشناسانه نظر
بدهم ،امیدوارم که دوســتان رفاقت را به بیرون از
ورزش ببرند.
هادی ساعی در پاسخ به این سوال که برای خارج
شــدن از شرایط شما چه راهکاری در نظر دارید و
آیا اینکه با رفتن پوالدگر مشــکالت حل میشود
یا خیر ،گفت :برای اینکه تکواندو از این شــرایط
خارج شــود مجمع تصمیم میگیــرد .باید همه
آنهایی که از تکواندو رفتهانــد بازگردند .بازیکن،
مربــی ،داور ،کارمند و  ...همه بایکوت هســتند.
کشتی را نگاه کنید همیشه مشکل داشته چرا در
حال حاضر به آرامش رســیده است؟ چون خادم
همه منتقدان را جمــع کرده و تمام صحبتهای
پیشکسوتان ،قهرمانان و منتقدان را میشنود و به
همین دلیل در حال حاضر کشــتی در آرامش به
ســر میبرد .بحث خودم نیست ،پوالدگر هم برود
یــک نفر دیگر میآید و این مجمع اســت که در
مورد آینده تکواندو تصمیم میگیرد فقط امیدوارم
مجمــع را طوری نچینند که آنچه که خودشــان
میخواهند بشود.وی در پایان صحبتهای خود در
مورد اینکه برخیها از ترس رئیس فدراســیون در
سالن مسابقات جهانی نمیتوانستند با او صحبت
کنند ،گفت :یکســری از بچهها بــا من در ارتباط
هستند و همیشه از من ســوال میکنند .من در
مســابقات جهانی در جایگاه  VIPبودم و کارتی
که فدرســیون جهانی به من داده بود طوری بود
که همه جا میتوانستم بروم .خیلیوقتها بچهها
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ادامه از صفحه اول:
پس از انقالب هم ه این موارد به نحوی مطلوب در قانون اساســی
تجمیــع و تج ّلی پیدا کرد و جریان اصالحات به دنبال امتداد همین
مسیر است.
جریان اصالحطلب یکی از دو جریان اصلی نظام سیاسی ماست و
از هر رخداد سیاسی و اجتماعی ،تجربیاتی میاندوزدُ .حسن جریان
اصالحطلب و نقطه اصلیِ تمایز آن ،تأکید بر تصمیم گیری بر مبنای
خرد جمعی و به نوعی ساز و کار تصمیم گیری از پایین به باال بوده
که در کنار آن همیشه راه را برای نقد درون جریانی باز گذاشته است
و پــس از هر دوره برگزاری انتخابات ،نقاط قوت و ضعف عملکرد
خود را تجزیه و تحلیل میکند که آخریــن مصدا ِ
ق آن ،انتخابات
 29اردیبهشت  96است.
باوجودآنکهجریاناصالحاتدرانتخاباتریاستجمهوریوشوراهای
کالنشهرهایکشوربهموفقیتنسبیدستیافت،اماتحلیلعملکردخود
را کنار نخواهد گذاشت و تفکر اصالحطلبانه معتقد است نباید با پیروزی
دچار غرور سیاسی شده و از بررسی و رفع نقاط ضعف و کاستیها غافل

متاسفانه مردم
پشت پرده را نمیدانند،
نمیدانند که شرایط
روحی و روانی آنها
به چه صورت است.
متاسفم از اینکه در
حال حاضر تکواندوی
ما را با تکواندوی
آذربایجانمقایسه
میکنند .آنها به خاطر
مهماندوستافتخار
آفرینی کردند .باز هم به
وزیر ورزش و جوانان
اطالعات غلط میدهند
و میگویند ما نتایجی
بهتر از آذربایجان کسب
کردهایم .آذربایجان
کجای تکواندوی جهان
است؟ آنها یک بار در
جام جهانی قهرمان
شدند و هرچه دارند
از رضا مهماندوست
است پس نباید وزیر
ورزش به خاطر اینکه
آذربایجان چهارم شده
نتایج تکواندوی ایران را
خوب بدانند
میآمدنــد و از من ســوال میکردند اما بالفاصله
 10دقیقه بعد یکی از بچهها میآمدند و میگفتند که
با او کار دارند .فردا هرکدام از آنها من را میدیدند
میگفتند که استاد به خاطر صحبت کردن با شما
ما را توبیخ کردند .متأسفانه هرجایی که پوالدگر
در سالن مســابقات بود کسی نمیتوانست پیش
من بیاید حتی اطرافیان پوالدگر هم نمیتوانستند
پیش من بیاینــد ،زمانی میآمدند که پوالدگر در
سالن نباشد.هادی ساعی در پاسخ به این سوال که
به نظر شما آیا مردم از عملکرد رئیس فدراسیون
تکواندو راضی هســتند یا خیر ،گفت :به هر حال
دوســتان رســانهای خواهش میکنم یک برنامه
نظرسنجی در مورد این موضوع در اولویت کارشان
باشد به هر حال یکی از شبکهها هفتهای  8میلیون
به یکی از دوستان میدهد که آنها را پوشش دهد
حاال دوستان رسانهای اگر بتوانند یک نظرسنجی
در مــورد راضی بودن یا نبــودن مردم از مدیریت
فدراسیون تکواندو در برنامههای خودشان داشته
باشــند آن وقت مشــخص میشــود که مردم از
مدیریت فدراسیون راضی هستند یا خیر.

شد .از این رو باید با ارزیابی و نقد کارشناسیِ اهداف راهبردی و عملیاتی
از یکسو و ساز وکارها و فرآیندهای تحقق این اهداف از سوی دیگر،
گزارشی از عملکرد جریان ارائه و پس از آن تالش شود که ضعفها
برطرف و نقاط قوت تقویت شوند تا بتوان در انتخابات آینده با خطای
کمتر و ضریب موفقیت باالتری در عرصه ظاهر شد.
عمل بر مبنای صداقت ،شــفافیت ،پاســخگویی به افکار عمومی،
پاکدســتی و پایبندی به قانون در جریان اصالحات اگرچه مفروض
است ،اما باید از آن مراقبت شــود.عدمِ توجه به ضعفهای درون
ِ
ماهیت این جریان را با چالش
مجموعــهای در جریان اصالحطلبی،
مواجه خواهد کرد و برای پیشگیری از این مسئله ،تعبی ه ساز و کاری
ِ
اثرگذاری رأی و نظر همگان در تصمیمســازیها و
که مبتنی بر آن،
تصمیمگیریهای مه ِم جریان را به شکل حقیقی نمایش دهد ،بسیار
حائز اهمیت است.
امروز مناسبترين زمان نقد و ارزيابى درون جريانى اصالحات در سه
حوزه گفتمانى ،ساختارى و رفتارى است كه نبايد به هدر رود چراكه
هزينههاي ناشی از آن براى ُك ّليت جريان درآينده ،مبهم است و معلوم
نيست قابل جبران باشد.

