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تی�م مل�ی بس�کتبال در 
س�ایه بی توجهی و بی مهری 
مسئوالن وزارت ورزش و سیما 

قهرمان غرب آسیا شد.
بس��کتبال ایران از 19 تا 21 
بهم��ن میزبان س��یزدهمین دوره 
رقابت های غرب آس��یا بود که این 
مسابقات در پایان با قهرمانی تیم 

کشورمان به پایان رسید.
لبنانی ها که با تیم تقریبا کامل 
خود به این رقابت ها آمده بودند، با 
شکست مقابل ایران در جایگاه دوم 
ایستادند و اردن هم با برتری مقابل 

عراق در جایگاه سوم ایستاد.
تیم کشورمان پیش از این با 
قهرمانی در مس��ابقات کاپ آسیا 
ج��واز حض��ور در ج��ام ملت های 
2013 را کس��ب کرده بود و تنها 
به دلیل میزبانی و کس��ب عنوان 
قهرمانی در خانه با قدرت شرکت 

کرد.
تی��م مل��ی کش��ورمان در 2 
مس��ابقه اول خود مقاب��ل اردن و 
عراق کار راحتی داش��ت و توانست 
این تی��م ها را با اخت��اف زیادی 
شکست دهد، اما در حساس ترین 
و س��خت تری��ن بازی ک��ه حکم 
فین��ال را داش��ت، مقابل لبنان در 
وقت های اضافه به برتری رس��ید و 

جام قهرمانی را باالی سر برد.
قهرمانی در خانه پس از مدت ها

نکته مهم این قهرمانی اینکه 
بسکتبال ایران پس از چندین سال 
میزبان یک تورنمنت بین المللی بود 
و عاقه مندان این رشته توانستند 
قهرمانی تیم ملی را در خانه جشن 
بگیرند و حضور پرشور آنها در سالن 
آزادی این موضوع را به خوبی اثبات 

در حال�ی ک�ه چند ماهی از اتمام دوره چهار س�اله 
ریاست فدراسیون های نجات غریق و اتومبیلرانی و موتور 
سواری می گذرد، اما روسای این فدراسیون ها به صورت 

غیر قانونی فعالیت می کنند!
طبق آیین نامه فدراس��یون های ورزشی پس از پایان دوره 
چهار س��اله ریاست فدراسیون های ورزش��ی تا زمان برگزاری 
انتخابات جدید، بایدحکم سرپرس��تی برای مسئول فدراسیون 

مربوطه از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر شود.
ب��ا این که مجام��ع جهانی و IOC اخیرا به اساس��نامه 

فدراسیون های ورزشی ایراد گرفتند و خواستار ایجاد تغییراتی 
در آن ش��دند، اما پایان دوره چهار س��اله ریاست قلعه بانی و 
میر سلیم در فدراس��یون های اتومبیلرانی و موتورسواری و 
نج��ات غریق بر می گردد به قبل از درخواس��ت های کمیته  

بین المللی المپیک.
این دو رییس فدراس��یون با این ک��ه ماه ها از دوره چهار 
ساله ریاست شان در فدراسیون های نجات غریق و اتومبیلرانی 
و موتورسواری می گذرد، ولی هیچ حکمی در قالب سرپرستی 
از سوی وزارت ورزش و جوانان ندارند و به صورت غیر قانونی 

در راس کار فعالیت می کنند.دوره ریاس��ت قلعه بانی در تاریخ 
90/12/13 و میرسلیم 91/9/6 به اتمام رسیده، ولی هیچ حکمی 

برای فعالیت قانونی از سوی متولی ورزش در اختیار ندارند.
عاوه بر این فدراسیون ها، فدراسیون های شنا، پهلوانی و 
زورخانه ای، کشتی، سوارکاری، اسکیت، سنتی بومی – محلی، 
چوگان، ورزش های سه گانه، بدنسازی و پرورش اندام، کونگ فو، 
کارگری، دانشگاهی و کاراته دیگر فدراسیون هایی هستند که 
توسط سرپرست اداره می شوند و فعا زمان برگزاری انتخابات 

ریاست آنها مشخص نیست.

گزارشی از قهرمانی تیم ملی بسکتبال در غرب آسیا

عادت بسکتبالی ها به بی توجهی مسئوالن ورزش

می کرد.
میزبانی یک رقابت بین المللی 
به امکانات خوب نیاز دارد و با توجه 
به داش��تن تنها یک سالن گرفتن 
میزبانی های بزرگ کار دش��واری 
است و دوست داران این رشته باید 
چشم به حمایت مسئوالن بدوزند.
بی توجهی مس�ئوالن و عادت 

بسکتبالی ها 
ظاه��راً قهرمان ش��دن ایران 
در خان��ه چندان برای مس��ئوالن 
وزارت ورزش اهمیت نداش��ت که 
هیچ کس برای تماشای قهرمانی و 
عرض خسته نباشید به ملی پوشان 
کش��ورمان در س��الن حضور پیدا 

نکرد.
ب��ی توجه��ی ها ب��ه ورزش 
بس��کتبال از ابتدا وجود داش��ته و 
نداش��تن یک س��الن مناسب در 
داخل ش��هر مش��کلی اس��ت که 

سال ها از سوی دلسوزان این رشته 
خواسته می ش��ود، اما کسی برای 
عملی کردن این خواس��ته اقدامی 

نمی کند.
رئی��س  مش��حون  محم��ود 
فدراسیون بس��کتبال در پاسخ به 
این س��وال که چرا هی��چ کدام از 
مس��ووالن وزارت ورزش در سالن 
حاضر نبودند بی��ان کرد: قرار بود 
آقای دکتر عباسی به سالن بیاید. 
تمام ش��رایط حضورشان هم مهیا 
بود اما نمی دانم چرا نیامدند. حتی 
مسوول حراست وزارت خانه نیز به 
س��الن آمد اما وزیر ن��ه. دلیل این 
موض��وع را نمی دانم اما حضور در 
س��الن بس��کتبال در برنامه وزیر 
ب��ود.وی ادامه داد: ما عادت داریم. 
بسکتبال به بی توجهی عادت کرده 
اس��ت و نمی تواند کاری کند. ای 
کاش آق��ای وزیر در س��الن بود و 

تاش این ملی پوشان برابر لبنان 
و مبارزه و غیرت آنها را می دید.

از سوی دیگر مسئوالن سیما 
نیز بی مهری خود را ش��امل حال 
این رش��ته کردند. پخش نصف و 
نیمه 2 مسابقه اول تیم کشورمان 
و عدم پخش مسابقه فینال و جشن 
قهرمانی واکنش اهالی این رشته را 
در پی داشت و آنها این موضوع را 
توهین به عاقه مندان بی ش��مار 

این رشته تلقی می کردند.
بازیکنان عامل اصلی  یکدلی 

قهرمانی
تی��م ملی ب��ا وج��ود تمرین 
کم برای ای��ن رقابت ها از آمادگی 
خوبی برخ��وردار ب��ود. بازیکنانی 
که از دل لیگ وارد این مس��ابقات 
ش��ده بودند، هماهنگی شان قابل 
توجه بود. همدل��ی و اتحادی که 
میان بازیکنان وجود داش��ت قابل 

تحس��ین ب��ود و پیش از ش��روع، 
حین ب��ازی و پس از آن به خوبی 
این همدلی قابل مشاهده بود.مهمد 
بچیروویچ س��رمربی تیم ملی نیز 
در صحبت های خود از هماهنگی 
بازیکنان رضایت داش��ت و عنوان 
می کرد که آنها تمام خواسته هایش 

را در زمین پیاده می کنند.
نخستین بازی الله زاده

 برای ایران
بازیک��ن  زاده  الل��ه  یون��س 
دورگه کش��ورمان برای حضور در 
این مس��ابقات مش��کل اس��تعام 
از فدراس��یون جهانی داش��ت که 
ب��ا تاش مس��ئوالن فدراس��یون 
بس��کتبال این امر محقق شد تا او 
بتواند برای نخستین بار با پیراهن 
ایران در یک تورنمنت بین المللی 

به میدان برود.
رضایت تیم های
شرکت کننده 

3 تی��م لبنان، عراق و اردن 
در این مسابقات حضور داشتند 
که از میزبانی کش��ورمان برای 
این مسابقات ابراز رضایت کردند 
ک��ه نمونه آن قصان س��رکیس 
س��رمربی لبن��ان ب��ود ک��ه در 
گفت وگو با خبرنگاران از میزبانی 
خوب ایرانی ها تشکر کرد و گفت 
که بهترین آرزوها را برای مردم 
رئیس  دارد.مشحون،  کشورمان 
فدراسیون بس��کتبال نیز گفت: 
ما در این مسابقات با داشته های 
کم خود س��عی کردیم بهترین 
میزبان��ی را انجام دهیم که این 
کار رضای��ت میهمانان را در پی 
داشت و تماشاگران هم به خوبی 

استقبال کردند و راضی بودند.

فعالیت غیرقانونی روسای
اداره شدن 15 فدراسیون با سرپرست! فدراسیون های نجات غریق و اتومبیلرانی

* آیا همین به قول برخی ها، فتنه زده ها جرم و اتهام ش��ان برابر 
فتنه گ��ر نیس��ت؟ این به اصطاح فتنه زده ها قب��ول دارند که به 
تحریک اربابان خود یعنی فتنه گران آب به آس��یاب آنها ریختند 
و دل دشمن را شاد کردند؟ ولی آیا حاضرند در رسانه ملی و در 

انظار به خیانتهای خود اعتراف کنند؟
0919 - 3871
* باز هم 3 کش��ته و 5 مجروح و باز هم  عده ای از خانواده ها در  
محور بس��تان آباد سراب-داغدار شدند. کی این 70 کیلومتر جاده 

4 بانده خواهد شد خدا می داند؟
غالمرضا عونی
* در پاسخ آقای عسگراوالدی که می گوید آیا این آقایان می توانند 
به دامن نظام برگردند باید گفت مثا چه کسی؟ امثال مزروعی 
یا دیگرانی که پول آنها در خارج تمام شده است؟ آقایانی که در 
داخل هم هس��تند همین طور. اصا نمی توان به این افراد اعتماد 
کرد، اگر این افراد دستشان به موقعیت برسد و در جایگاه خاصی 
قرار بگیرند قطعا به نظام ضربه می زنند. لذا توبه گرگ مرگ است.
یک شهروند
* باتوجه به اینکه چند ماه آینده انتخابات ریاس��ت جمهوری را 
در پیش داریم دشمنان ما به شدت در حال دیده بانی هستند که 
چه افرادی می خواهند نامزد شوند. لذا مردم مؤمن باید با تبعیت 
از فرامی��ن رهبر معظ��م انقاب تمام هم و غم خ��ود را بر روی 
انتخاباتی سالم و پرصابت بگذارند و فرصتی در اختیار دشمنان 

داخلی و خارجی ندهند.
احمد کیان
* ای کاش این پیمان نظامی میان کش��ورهای اسامی که وزیر 
محترم دفاع خواستار تشکیل آن شد زودتر از اینها تشکیل شود 
تا درصورت هرگونه تهدیدهای خارجی از حقوق ملتهای ستمدیده 

و کشورهای دوست و متحد ما وارد عمل شویم.
یک شهروند
*  آن آقای خواننده نفرین زده ای  که در  تش��ییع جنازه آقای 
خرم موس��یقیدان به ملت ایران توهین کرد باید به حال خودش 
غصه بخورد که خود را از ملت جدا کرده و احتماال در دیار غربت 

آن هم به دست اجنبی دفن خواهد شد.
رضایی
* برای خرید خودرو، 5 ماه قبل حدود 50درصد وجه خودرو را 
به این ش��رکت پرداخت کردم. سود مشارکت نمی خواهم. لطف 
کنید 50درصد قیمت خودرو را مطابق با 5 ماه قبل که پرداخت 

کرده ام، محاسبه کنید.
0919 - 8446

* مس��ئوالن بهتر اس��ت به جای این همه جشنواره و همایش و 
تقدیر... به فکر حل مشکات مردم باشند. من 8 سال در جبهه های 
جنگ برای دفاع از کشور تاش کردم ولی دوست دارم پیش دو 
فرزند بزرگ خود خجالت نکشم و بتوانم حداقل شکم آنها را به 

خوبی سیر کنم.
یک شهروند
* در ج��اده ورامین- قلعه نو- خانه ها را افغانی ها با قیمتهای باال 
دارند می خرند این در حالی است که جوانان همین محله بی خانه 

هستند و توان خرید یک خانه 30 متری را ندارند.
یک شهروند
* تمام ب��زرگان ما با مدعیان اصاح طلبی اتمام حجت کردند و 
آنها زیر بار این نصایح نرفتند و همچنان نمی روند و حیف است 

سابقون انقاب آبروی خود را خرج این افراد کنند.
اصغری
* اصاح طلبان و فتنه گران س��بز که نگاهشان به غرب است هر 

دو سر در آخور آمریکا و اسرائیل جنایتکار دارند.
0939- 3185
* اگر آقای هاشمی یادداشت »دریا، دریاست« کیهان پنج شنبه 
91/11/12 را خوانده باش��د باید به خود آید. در غیر این صورت 

ایشان با فتنه گران چه تفاوتی خواهد داشت؟
0914 - 0883
* از شهرداری ورامین درخواست می شود در خیابان شهید قدوسی 
روبه روی خدمات درمانی سرعت گیر نصب کند تا شاهد بروز حوادثی 
از قبیل کشته شدن عابر پیاده در تاریخ 91/11/13 و یتیم شدن سه 
کودک نباشیم. از پلیس راهور نیز تقاضا می شود نظارت بیشتری بر 

رانندگان متخلف سطح شهرها داشته باشند.
اصغر کردبچه- راننده
* روزنامه ش��ما خیلی عالی اس��ت. ان ش��اءاهلل بسم اللهی که گفتید 
همیشه همراهتون باش��د؟ ان شاءاهلل روزی نیاید که شما حتی یک 

قدم از مواضع خود پا عقب گذاشته باشید. وفقکم اهلل
0936 - 0615
* تا این غده سرطانی اسرائیل غاصب از باد مسلمین به دست امت 
اسام از بین نرود مسلمین و جهان روی آرامش به خود نخواهند دید.
0936 - 6960

* چون یوسف ما به سوی کنعان آمد
بر پیکر نیمه جان ما جان آمد

ظالم ز هق الباطل و جاءالحق شد
روزی که خمینی سوی ایران آمد

بر شهیدان وطن یکسره سام
بر خمینی نایب مهدی درود
خامنه ای خمینی دیگر است

والیتش والیت حیدر است
وقتی امام عاشقان غایب است

اطاعت از خامنه ای واجب است
0912 - 9772
* حضرت علی)ع( با نزدیک ترین یاران حکومت اسامی پیامبر)ص( 
به نبرد پرداخت. همیش��ه عده ای زیاده خواه وجود دارند که به حق 
قانونی خود قانع نیستند. اسام ادای تکلیف را برعهده مومنین نهاده 
است. دین خدا به سیاهی لشکر نیاز ندارد اگر به فرض، همه هم از 
دستور دین سرپیچی کردند باید فرمان خداوند را اجرا کرد. ما مامور 

به انجام وظیفه ایم و مامور به نتیجه نیستیم.
محمود نصیری از مشهد مقدس
* چرا در رس��انه ملی فیلم زنها فرشته اند را برای جامعه اسامی به 
نمایش می گذارند. قرار نیس��ت هر فیلمی را در شبکه نمایش برای 
بینندگان پخش کنیم. ان شاءاهلل در رسانه ملی ما نیز انقابی پدید آید.
0915-1910

* به امثال آقای خباز عرض می کنم که تا دیر نش��ده به خود آیید و 
برای علت فتنه 88 از پله دوم شروع نکنید. از خدا بترسید و بدانید 

اسام عزیز لقلقه زبانی نمی خواهد به عمل کار برآید...
بردبار
* سام و درود خداوند به روح امام راحل)ره( و شهدا که این میراث 
گرانقدر انقاب اس��امی را به یادگار گذاش��تند و ما یک بار دیگر با 
جانشین و خلفش مقام معظم رهبری حفظه ا... و آرمان شهدا پیمان 

می بندیم تا آخرین نفس در رکاب والیت باشیم.
0919-8847
* چرا باید بهاء س��وءمدیریت بعضی از مدیران را مردم رنجدیده با 

تحمل گرانی و تورم بدهند.
0939-3185
* دل ما محرومین فقط به یک عمل مس��تحبی که جوابش واجب 

است خوش می باشد و آن اینکه با احترام عرض می کنیم:
السام علیک یا صاحب الزمان)عج(

0919-8769
* اقبال الهوری چه خوش سروده که:

غریبان را زیرکی ساز حیات
شرقیان را عشق راز کائنات

عشق اگر با زیرکی همبر شود
نقش بند عالم دیگر شود

اگر آنچه که اقبال در این اشعار خویش منظور داشته محقق می شد 
امروز خیلی ها در کشورهای مسلمان منطقه جاپا و نفوذی نداشتند.
0919-7902
* دوای درد م��ا دانش و آگاهی اس��ت. یعن��ی علم و بصیرت همان 
چیزی است که برای ما از نان شب واجب تر است ولی متاسفانه این 

در صحنه عمل گاهی کمتر دیده می شود.
0919-7902
* بعضی از افراد و جریان های سیاس��ی کشور سالیان سال است که 
نقشه تسلیم ایران در مقابل آمریکا را می کشند ولی موفق نمی شوند 
برای این افراد نه آمریکا اهمیت دارد و نه ایران بلکه مهم حفظ منافع و 
حکومت آنان است که فکر می کنند از این طریق جای شاه را خواهند 

گرفت و مردم هم به امور روزمره خویش مشغول خواهند شد !
0913-9005
* افرادی که روی کشتی کار می کنند طبق قرارداد باید حقوق ماهانه 
خود را به صورت دالر دریافت بکنند ولی مدتی است که بانک مرکزی 
حقوق این افراد را برخاف قرارداد به ریال می پردازد. پس چرا دستگاه 

قضایی در این مورد اقدام نمی کند؟
صباغیان
* پدرم وقتی از سرکار به خانه می آید تا هنگام خواب یکسره روزنامه 
کیه��ان می خواند و ب��ه قول معروف روی مطالب آن ریز می ش��ود. 
می خواس��تم در روزنامه بنویسید که رعایت حقوق خانواده از سوی 

پدر خانواده ضروری است.
0936-2608
* سران فتنه اگر با آب زمزم و توسط افراد خوش سابقه نیز شسته 

شوند تطهیر نمی شوند.
0917-4742

* می فروشی گفت کاالیم می است
رونق بازار من ساز و نی است

من خمینی دوست می دارم که او
هم خم است و هم می است و هم نی است

0912-9772
* بانک س��په بابت برداشت از حساب خارج از شعبه افتتاح حساب 
شش هزار ریال کارمزد می گیرد و این موضوع مغایر با تعهدات این 
بانک است. از مسئولین بانک مرکزی تقاضا می شود اعام نظر نمایند 

که این نوع امور قانونی است یا خیر؟
0912-3530
* صدای بوق و آژیر ماش��ین ها آن هم موقع ش��ب که شهروندان در 
حال استراحت و خواب هستند واقعا آزاردهنده است. چرا در زندگی 

شهری نسبت به این گونه حقوق شهروندی بی توجهی می شود.
0914-9915
* در شهرس��تان المرد فارس چندین سال است که دفتر حمایت از 
رزمندگان در دادگاه های تابع تعطیل شده است. فعال شدن این دفتر 
در حمایت از حقوق ایثارگران مساعدت و تاش نماینده این منطقه 

در مجلس را طلب می کند که امیدواریم پای کار بیاید.
0917-9271
* با 25 سال سابقه خدمت در تاریخ 25آبان ماه امسال با 25 روزحقوق 
بازنشسته شده ام، در حالی که همکارم با شرایط بنده چون خرداد ماه 
امسال بازنشسته شده 30 روز کامل حقوق دریافت می کند. وجود این 

تبعیض ها واقعا آزاردهنده است. چرا اصاح نمی شود؟
0912-6873

* ب��رادر بزرگوار جناب آقای حس��ین ش��ریعتمداری؛ با س��ام دم 
مس��یحایی ش��ما گرم. از مقاله روزنامه وزین کیهان با عنوان جوابیه 
آقای عسگراوالدی و پاسخ کیهان حظ وافری بردم. البته در خصوص 
عمق فتنه و عناد فتنه گران با نظام؛ امام و رهبر معظم انقاب بسیار 
ناگفته هایی اس��ت که ان ش��اءاهلل توسط برادر مخلصی چون شما با 
کمک س��ربازان امام روح ا... و رهبر معظم انقاب اس��امی در موقع 

لزوم گفته خواهد شد.
کوچک شما رزاقی
* چرا روزنامه ایران با بودجه بیت المال به تبلیغ لیدر جریان انحرافی 
در ویژه نام��ه »مهدوی��ت« می پردازد؟! چه ارتباط��ی بین وی و امام 

زمان)عج( وجود دارد؟
0935----2010
0938 ----1826

* شایسته است وزارت امورخارجه کشورمان حمله تجاوزکارانه فرانسه 
استعمارگر به »مالی« را محکوم کند.

یک هموطن از اصفهان
*ب��ا تورم  کنونی افزایش مجدد قیمت ها  و اخذ مالیات تصاعدی از 
مردم اصا مدیریت عاقانه ای نیست.بهترین راه برای کاهش هزینه 
دول��ت برگرداندن وجوه اختاس ش��ده به حس��اب خزانه و فروش 
آس��مان خراش های بانک ها می باش��د که در زمان ورشکسته شدن 

تولیدکننده ها و کشاورزان سر به فلک کشیده اند.
 0915---2989
* علی)ع( می فرماید: هر کس س��خن حکیمانه ای را بشنود و آن را 

نقل یا عمل کند از یکسال عبادت برتر است.
0913 - 0142
* 1+5 به رهبری پنهان و آشکار صهیونیستها که ملت و مسئولین 
ایرانی را به تمسخر گرفته و به امید عمال فتنه 88 با سوءاستفاده از 
درگیری مجلس و قوه قضائیه با دولت تا فراهم ش��دن فرصت  برای 
ضربه زدن به  ایران زمان می خرند. عملکرد موفقیت آمیز کره شمالی 
برای مسئولین ما باید واقعا سرمشق باشد وگرنه مذاکرات درشرایط 
تحریم فزاینده آنها سودی ندارد. کشور نباید باتکلیف بماند و دل به 
مذاکره و خیمه شب بازی آنها ببندد. مردم با چنین مذاکره ای مخالفند 

زیرا آن طرف هر روز گستاخ تر می شوند.
حسینی
* اگر به ازای هر انفجار تروریستی که در کشورهای اسامی عراق، 
س��وریه، افغانستان و پاکستان انجام می گیرد و عده ای بی گناه را به 
خاک و خون می کشد یک موشک سرگردان به اسرائیل شلیک شود 
خواهید دید که اقدامات تروریستی در این کشورها جمع خواهد شد 

و مردم روی آسایش و آرامش خواهند دید.
0917 - 6719

* فتنه گران درصدد برآمده اند به هر ش��گردی که می توانند مناصب 
کلیدی نظام را به دست بیاورند. تنها بصیرت و هوشیاری مردم می تواند 

کاری کند که خواب آنها تعبیر نشود.
0912 - 5270

* ق��وم و قبیل��ه ای در اتحاد باقی می ماند که به حرف و نظر بزرگان 
خود احترام بگذارند. ملتی که رهبر داشته باشد و آن ملت به نظرو 
کام رهبر خود توجه کامل داش��ته باش��د شکست ناپذیر شده و هر 

روز پیشرفت می کند.
0915 -6091

* فیلمی که در تاریخ 91/11/6 از شبکه 3 به نام »حرفه ای ها« پخش 
شد متأس��فانه نه بار تربیتی داشت ونه بار دینی و فرهنگ اسامی. 
امام راحل)ره( فرمودند ما با صدا و سیما و رادیو و تلویزیون و سینما 
مخالف نیس��تیم با فحشا و منکرات مخالفیم. شایسته است مدیران 
این رس��انه ملی به فرمایش امام راحل و خلف صالحش توجه نموده 
و در این راستا گام بردارند. این هزینه های هنگفتی که برای ساخت 
و تولید و پخش فیلم ها می ش��ود روا نیس��ت که در جهت تضعیف 

اعتقادات دینی صرف شود.
احمد احمدزاده
* امام موس��ی کاظم)ع( می فرماین��د: محبت و مهرورزی با مردم 

نیمی از عقل و خرد است.
0913 - 0142

* وقت��ی مقام��ات اجرایی قوانین مجل��س را دور می زنند چگونه 
می توان انتظار داشت دالالن قیمتها را گران نکنند. کمر مردم زیر 
بار تورم خم ش��ده است لطفا فکری به حال اقشار ضعیف کنید تا 

کمر راست کنند.
یک شهروند
* آقای احمدی نژاد آیا پافشاری شما در برابر ابقای آقای مرتضوی 
دلیلش زیرپا گذاش��تن قانون کش��ور نیس��ت؟ ضمنا واقعا در این 
کشور75 میلیونی قحط الرجال شده است؟ آیا این باعث ترویج قانون 
گریزی و دورزدن قانون با توجیهات مختلف در جامعه نمی شود؟
4295 - 0912 و سرابی

* دانشگاه ها با این همه جوانان نخبه چرا باید از اساتید بازنشسته  
چند ش��غله و بعضا از عناصر سس��ت اراده استفاده کنند. این کار 

خارج از اهداف انقاب و دلسوختگان نظام است.
یک شهروند
* عوامل و س��اکنین مغرض فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 همگی 
ولو به میزان های مختلف در جرم شریکند. این قضیه مثل شرکت 
در مجالس گناه است، خواه مرتکب گناه شوند خواه گناهی انجام 

ندهند.
بلغاری
* بنده تعجب می کنم دولت چگونه ش��رایط حس��اس و س��خت 
اقتصادی و معیش��تی مردم را درک نمی کند. با چه زبانی بگوییم 

کمر ملت زیر بار این گرانی و تورم خم شده است.
0913-8526

* از واحد روشنایی برق 17 شهریور درخواست می شود نسبت به 
تامین روشنایی بلوار پاسدار گمنام حد فاصل خیابان شهید سعید 
شریفی تا مسجد حضرت امام محمدتقی)ع( اقدام نماید. با توجه 
به تردد خودروها و نزدیکی به بزرگراه امام علی)ع( و کنار بلوار قرار 
گرفتن مسجد و نبود پیاده رو خطراتی متوجه نمازگزاران و عابرین 

به ویژه کودکان است.
کریم زاده

* از مس��ئولین رسانه ملی درخواست می شود صدای اخبار شبکه 
2 در 20:30 را روی بس��امد رادیو پیام هم پخش کنند تا افرادی 
که در جاده ها در حال رانندگی و مسافرت هستند بتوانند از اخبار 

20:30 استفاده کنند.
0918-3649

* باید به خدا پناه ببریم از نابینایی بعد از بینایی و از گمراهی بعد 
از هدایت و همچنین از فرو افتادن در فتنه های آخرالزمان.

0918-4970
*حق شناس��ی از این مردم که در این همه فراز و نش��یب انقاب 
در طول 33 سال مقاومت و ایستادگی کردند این نیست که مثا 
امروز پراید این بی کیفیت ترین خودرو را به قیمت 18 تا 20میلیون 

تومان خریداری بکنند.
0916-3875
* چه حکمتی است که به رغم افزایش تولید دارو در داخل کشور باز 
هم نایاب می شود و قیمت آن افزایش پیدا می کند. لطفا مسئولین 

امر این مسئله را برای مردم حل بکنند.
0913-9005

* برای گرفتن وام تعمیرات از بانک رفاه غیر از ارائه س��ند و نامه 
کسر از حقوق، از ضامن بنده هم یک عدد چک به مبلغ 1/5 برابر 
مبلغ وام و نامه کسر از حقوق خواسته اند. عاوه بر طی این مراحل 
باید التماس هم در کار باش��د. حاال شانس آورده ایم که بازنشسته 

دولت هستیم واال جواب سام ما را هم نمی دادند.
0912-7918

سرویس ورزشی-
اگر امروز و در آس��تانه ورود به سی وپنجمین سال انقاب شکوهمند اسامی 
نگاهی به وضعیت ورزش کش��ورمان بیندازیم و آن را و ش��رایط و وضعیت آن را 
مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم، یکی از اولین نتایجی که عاید ما خواهد شد این 
است که این ورزش علی رغم همه موفقیت ها و گام های رو به جلویی که طی این 
سال ها در زمینه های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری، فنی و فرهنگی برداشته اما 
هنوز تا رسیدن به نقطه ای که در واقع خود تازه آغاز مسیر حرکت رو به جلو است 
فاصله زیادی برای طی کردن در پیش رو دارد. در واقع رسیدن به این نقطه آغاز 
و حرکت در مسیر رو به جلو، ابتدایی ترین و مقدماتی ترین توقعی است که انقاب 
اس��امی و برپاکنندگان آن یعنی »مردم« از ورزش داشته و دارند. با این حال ما 
معتقدیم که هنوز اولین توقعات انقاب در عرصه ورزش برآورده نش��ده است،  با 
تاکید مجدد بر این نکته که هرگز منکر موفقیت ها و افتخارآفرینی های ورزش در 
این س��ال ها نبوده و نیس��تیم حرف و ادعای  اصلی ما از طرح این مطلب، در واقع 
یادآوری این نکته است که حرف و خواسته و آرمان های انقاب اسامی در عرصه 
ورزش فراتر از پیش��رفت های »کمی« و »متری« و بزرگ تر از افتخارآفرینی ها و 
مدال آوری هایی اس��ت که دیگران هم به آن دس��ت می یابند و در دنیا از این نظر 

سرآمد هستند.
در بررسی و جست وجو برای رسیدن به پاسخ این سوال که چرا ما هنوز در 
نقطه آغاز و وضعیت مطلوب برای »ش��روع« قرار نگرفته ایم و در واقع بزرگترین 
کمبود و نیاز ورزش ما برای قرار گرفتن در این »موقعیت« چیست؟ باز این نتیجه 
عاید جس��ت وجوگر و پژوهنده می ش��ود که امروز بزرگترین نیاز و اساس��ی ترین 
کمب��ودی ک��ه این ورزش از فقدان و نبودن آن رنج می برد و همین اجازه نداده و 
نمی دهد تا ورزش در مس��یر بایس��ته به حرکت درآید، در نگاهی کلی »فرهنگ« 
و به طور دقیق تر بعد معنوی آن یعنی »اخاق« اس��ت. آنچه که امروز فرهنگ و 
اخاق  ورزشی ما را تشکیل می دهد و علی رغم شعارها در آن واقعیت دارد و رایج 
و جاری است فاقد قدرت و توانایی الزم برای حرکت دادن ورزش در مسیر پرپیچ 
و خم برای رسیدن به اهداف بزرگ و ایده آل هاست. بنابراین تحول در فرهنگ و 
به طور طبیعی »اخاق« ورزش��ی مهم ترین پیش نیاز و بزرگ ترین ش��رط برای 
قرار گرفتن ورزش در مس��یر بایس��ته است. در توضیح این مطلب خیلی مختصر 
عرض می شود که فرهنگ شناسان در ذکر و ویژگی های فرهنگ در یک مورد اشاره 
می کنند »فرهنگ عام ولی خاص است«. یعنی همه جوامع انسانی اعم از قدیم یا 
جدید، منحط یا پیشرفته، چون جوامع »انسانی« هستند »فرهنگ« دارند، یعنی 
ما جامعه »بی فرهنگ« نداریم، اما هر جامعه ای »فرهنگ خاص« خودش را دارد 
و اگر می بینی فقط بعضی از جوامع »تمدن ساز« بوده اند و برخی نه، به این خاطر 
اس��ت ک��ه جوامع متمدن در واقع از فرهنگ هایی ب��ا ظرفیت باال و توان و قدرت 
سازندگی برخوردار بوده اند و دیگر جوامع نه و باز بر این اساس است که می بینیم 
بعد از بعثت رسول ختمی مرتبت)ص( وقتی جامعه عقب مانده و منحط با فرهنگ 
جاهلیت در معرض نور ایمان و فرهنگ الهی و انسان ساز توحیدی قرار می گیرد، به 
سرعت به یکی از بزرگ ترین و درخشان ترین تمدن های عالم تبدیل می شود و...

به بحث خود بازگردیم. ما در ورزش به ویژه پس از پیروزی انقاب اسامی، 
ایده آل ها و آرمان هایی برای خود تعیین کرده ایم که به نظر ما تاکنون حتی حرکت 
در مس��یر منتهی به آن آرمان ها را آغاز نکرده ایم تا چه برس��د به اینکه ادعا کنیم 
امروز به آن آرمان ها رسیده  یا حتی نزدیک شده ایم! دلیل اصلی آن هم همان طور 
که اشاره شد این است که ما هنوز مسلح به آن فرهنگ و به ویژه بعد معنوی آن 
یعنی اخاق مستحکم و با ظرفیت که بتواند جسم و کالبد ورزش را توان حرکت 

در آن مسیر بدهد، نشده ایم.
این مساله قدری طوالنی و البته نگران کننده شده است، تا آنجا که امروز تقریبا 
همه دلسوزان و عاقه مندان و خادمان این ملک و این ورزش  در این باره به فغان 
آمده و زبان به انتقاد گش��وده اند. درد  و حرف اصلی هم این اس��ت که ورزش ما 

انقالب فرهنگی در ورزش
نه تنها از آن فرهنگ کارآمد و بسترس��از و اخاق گره گش��ا و هموارکننده مسیر 
برخوردار نیست، بلکه سخت از آنچه به عنوان »فرهنگ« و »اخاق« در آن رایج 
است و واقعیت دارد، رنج می برد و البته الزم است بافاصله اشاره شود که منظور 
از »بداخاقی« یا فرهنگ حاکم آزاردهنده فقط آن ناهنجاری هایی نیست که در 
میدان بازی و رقابت حریفان و مبارزه جوانان  و... دیده می ش��ود چرا که اوال: آن 

آخرین حلقه یک زنجیر طوالنی است که اتفاقا »آشکار« و »رو« است.
ثانیا خود آن معلول و محصول عملکردها و رفتارهای پنهان یا پشت درهای 

بسته عوامل قبلی و باالتر و مهمتر از همه مدیریتی است.
و ثالثا: آن حرکات و نابهنجاری ها که در میدان ورزش اتفاق می افتد تا حد زیادی 

طبیعی و اجتناب ناپذیر است و در همه جای جهان هم کم و بیش رخ می دهد.
باالخره نکته آخر اینکه دلیل اصلی عدم تحول فرهنگی و بداخاقی ها در ورزش 
ریشه در فرهنگ عمومی و اخاق حاکم بر کل جامعه دارد که ورزش نمی تواند از آن 
تاثیر نپذیرد. وقتی در جامعه ای و در همه عرصه ها رسیدن به پست و منصب یا حفظ 
آن به صورت یک »ارزش« در می آید تا آنجا که دست زدن به هر وسیله ای مباح و 
جایز شمرده می شود و... نمی توان در عرصه ورزش توقع داشت که »نتیجه گرایی« 
به ش��کل افراطی و غیرمنطقی آن به صورت یک »ارزش« مطرح نباشد. وقتی در 
جامعه ای به جای رقابت س��الم و اخاقی ب��ا رقیب )در عرصه های مختلف علمی، 
هنری، سیاس��ی و...( کوبیدن و بایکوت کردن و ریش��خند و تحقیر و پرونده سازی 
و پاپوش س��ازی و... به یک »ارزش« و »ابزار مباح« تبدیل می ش��ود، در ورزش و  
رس��انه های ورزشی و در ورزش��گاه ها هم نمی توان توقع برخورد سالم و اخاقی و 
جوانمردانه با حریفان و رقیبان را داشت و... بحث را جمع کنیم با این نتیجه گیری 
که: با این تفاصیل باید گفت ریشه و دلیل اصلی اینکه چرا ورزش نتوانسته حداقل 
انتظارات  و توقعات  را که به ویژه بعد از پیروزی انقاب اس��امی پیرامون آن به 
وجود آمده، برآورده سازد، باید در فرهنگ و اخاق حاکم بر ورزش پیدا کرد. ورزش 
برای پاسخگویی به آن توقعات  به فرهنگ و اخاق متناسب و قدرت بخش احتیاج 
دارد. ورزش ما و مسئوالن ورزش ما تاکنون و به هر دلیل و علی رغم همه وعده ها 
و شعارهای انقابی و اصاحی نتوانسته اند چنین فرهنگ و اخاقی را- که  نه در 
تقلید کورکورانه از دیگران همان بحث اجنبی پرستی یافت می شود و نه در یکسره 
ح��رف زدن و ش��عار دادن و طوری دیگر عمل ک��ردن- در ورزش حاکم کنند و... 
عما به جای »کیفیت« به دنبال »کمیت« و به جای حرکت در مس��یر »کمال« 
در به در دنبال»مقام« می دوند و... دغدغه اصلی آنها کسب نتیجه و گرفتن مدال 
و... ش��ده اس��ت که البته در این راه هم همان طور که بارها اشاره شده، اکثر اوقات 
به هدف نمی رسند،  چون برای رسیدن به نتیجه مطلوب هم باید مسیر را قدم به 
قدم و پله پله طی کرد و نمی توان پله اول را طی نکرده به پله بعدی و باالتر پرید 
و... پله اول و گام اول باز در همین مسیر »نتیجه گرایی«، انقاب فرهنگی و تحول 
اخاقی است! تا این کار صورت نگیرد، فرهنگ ورزش اصاح نشود، اخاق حاکم 
و رایج در آن تغییر نکند و درس��ت نش��ود، محال اس��ت ورزش در بعد قهرمانی و 
نتیجه گیری هم بتواند نتایج و اهداف مورد نظر را تامین سازد. هدف بزرگ ورزش 
البته پهلوان پروری و آدم سازی است، اما برای رسیدن به اهداف بعدی مثل قهرمانی 
و... هم باید از »راهش« رفت. بستر و مسیر را هموار کرد، عزم و اراده جدی داشت 
و... پله پله جلو رفت. تاکید می کنیم پله اول اصاح فرهنگی و سالم سازی اخاقی 
در ورزش اس��ت که... حرکت اصلی و تعیین کننده در این باره ابتدا باید در کلیت 
جامعه و در همه نهادها و س��ازمان ها و... ش��روع شود و به ورزش هم سرایت کند، 
اما خود ورزش و تش��کیات ورزش��ی و عناصر و اجزای تشکیل دهنده و تاثیرگذار 
در ورزش به ویژه بخش های مدیریتی و فرهنگی )علی الخصوص رس��انه ها( هم در 
این باره می توانند نقش مهمی را بازی کنند و حداقل ورزش  را و وضع فرهنگی و 
اخاقی آن را به جایی برسانند که در وضعیت شروع و نقطه آغاز حرکت در مسیر 
بایس��ته قرار بگیرد و... و تا این مقدمات صورت نگیرد، هرگونه توقع و انتظار برای 

بهبود شرایط فعلی از این ورزش غیرمنطقی و احساسی خواهد بود.


