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بوكس ،كماثر ،پرهياهو!

«كماثر و پرهياهو»! اگر اين عبارت براي بوكس كشورمان بكار برود نميتواند عبارت چندان نادرستي باشد.
سالهاي سال بود كه بسياري از كارشناسان معتقد بودند بوكس هرگز نتوانسته در حد پتانسيلهاي موجود
نتيجهگيري كند و دليل اصلي آن را هم با مديريت طوالنيمدت بيتأثير اين فدراسيون مرتبط ميدانستند.
اي��ن انتقادات بعضاً آنقدر تند ميش��د كه جنبة اعتراض هم پيدا ميكرد اما هرچ��ه كه بود اين دعواها هرگز
منجر به رس��يدن بوكس به جايگاهي متناسب با تواناييها نشد تا اينكه باالخره رئيس فدراسيون استعفايي
اجباري يا ش��ايد هم اختي��اري كرد! با اين وج��ود هياهوها همچنان ادامه دارد تا مش��خص ش��ود كه عدم
نتيجهگيريه��اي بوكس فقط به دليل ناكارامدي رئيس س��ابق نبوده اس��ت ،فدراس��يون در حال حاضر با
سرپرست اداره ميش��ود و البته مجمع انتخابات رياست را پيش رو دارد .ماجرايي كه باعث شده هياهوهاي
گذشته به نوعي ديگر تداوم داشته باش��د .صحبت از البيهاي برخي از كانديداها با رؤساي هيأتهای بوكش
كشور و برخي از رأي دهندگان ،يارگيريهاي انجام شده و گروهبنديها براي رسيدن به اين كرسي و نهايتاً
مطرح ش��دن حمايت وزارت ورزش از كانديدايي خاص كه البته اين ماجرا را همیشه وزارت رد كرده اما بعضاً
ردپاهايي از اين حمایت در برخي از انتخابات به چشم آمده است.
اما هرچه كه باشد علي رغم كنار رفتن رئيس سابق و آمدن سرپرست اين فدراسيون سروسامان مورد انتظار
را پيدا نکرده است كه اميد ميرود بعد از انتخابات اين امر محقق شود .در همين بين هم اگر چه اردوهاي تيم
ملي تعطيل ش��ده بود اما بعد از مرحله اول مسابقات قهرماني كشور اردوي تيم ملي برگزار ميشود آن هم با
حضور  33بوكس��ور .داوري سرپرست فدراسيون (كه ظاهرا ًبا شرايط موجود شانس اول احراز پست رياست
است) اعالم كرده اين اردو در دو مرحله با حضور  33بوكسور برگزار ميشود.
مرحله اول از  2 0آبان ماه آغاز ش��ده و مرحله دوم پس از برگزاري مسابقات قهرماني كشور مرحله بعد ،برگزار
خواهد شد .در اين ميان چهرههاي سرشناس��ي چون روزبهاني (يكي از بزرگترين منتقدان فدراسيون طي
سالهاي اخير) و غالمي در مسابقات قهرماني شركت نكردند كه قاعدتاً نميتوانند در اردوهاي ملي باشند اما
احدي مربي تيم بوكس اعالم كرده كه غيبت آنان موجه بوده و چنانچه در مرحله دوم مس��ابقات حضور پيدا
كنند به مرحله دوم اردو دعوت ميش��وند و اگر ش��ركت نكنند دعوت نخواهند شد .به موضوع طرح شده از
سوي احدي هم يك انتقاد وارد است و آن اينكه اگر غيبت اين قهرمانان موجه بوده قاعدتاً قطعاً بايد در مرحله
بعد مسابقات شركت كنند بنابراين چرا حضور آنان در مرحله بعدي با ا گر و اما مطرح شده است؟ يعني بازهم
ممكن است غيبت موجه! متوجه آن آنان باشد؟

تداوم ابهامات در تيراندازي!

دادگر رئيس فدراس��يون تيراندازي در يكي از مصاحبههاي اخيرش اشاره داشته به اينكه هنوز آمدن مربي
خارجي براي تيراندازي بطور كامل منتفي نيس��ت هرچند كه كميته فني در مورد رش��ته مورد نظر تصميم
ميگيرد .او در مورد بدهي فدراسيون به «الزلوچك» سرمربي خارجي تأثيرگذار سابق مليپوشان نيز گفته
كه طلبكار از تيراندازي زياد اس��ت .از الزلو فرصت خواس��تهايم و در اولين فرصت بدهي را صاف ميكنيم ا ّما
نميدانيم كي اين اتفاق رخ ميدهد.
دادگر در مورد عملكرد ارمينا صادقيان  15ساله كه در مسابقات اخير ركورد جوانان را جابجا كرده نيز اظهار
نظر جالبي كرده اس��ت و مورد اس��تقبال قرار نگرفتن اين تيرانداز در ف��رودگاه را مرتبط به عدم مدالآوري
دانسته و گفته اصوالً از قهرماناني استقبال ميشود كه مدالآور باشند و البته گفته كه در مورد پاداش براي او
هم هنوز تصميمي گرفته نشده است!
علياي حال كاش دادگر توضيحي هم در اين زمينه م��يداد كه همانگونه آمدن مربي خارجي هنوز منتفي
نيست ا ّما آيا بواقع و رسماً رياست هاشمي بر فدراسيون منتفي شده است يا خير؟
از طرف��ي متوليان ورزش در وزارتخانه مش��خص كنند كه اظهارنظر رئيس فدراس��يون تيراندازي در مورد
اس��تقبال فقط از مدال آوران روش و تصميم رس��مي ابالغ ش��ده از وزارتخانه به فدارسيونهاست يا اينكه
پاسخي براي توجيه صورت گرفته است.
از طرف ديگر بدهي «الزلوچك» قاعدتاً بدهياي نيست كه پرداخت آن به زماني نامعلوم موكول شده و وعده
سر خرمن باشد چون با شرايطي كه در تيراندازي موجود است اين فدراسيون هم مثل شطرنج در خطر تعليق
قرار دارد و هرچقدر كه فدراس��يون شطرنج توانست از پرداخت بدهي خود طفره برود فدراسيون تيراندازي
هم ميتواند با اين تفاوت كه الزلو هنوز شكايتي رسمي بابت بدهي فدراسيون ايران ،نداشته است!

فدراسيون پيوند اعضا مورد توجه
فدراسيون جهاني!
طبق اظهارنظر مهين فرهادي زاد دبير فدراس��يون پيونداعضا  ،اين فدراس��يون قدمهاي مثبت و بلندي در
راستاي رسيدن به اهداف تعريف شده ،برداشته است.
وي از امي��دواري براي برپايي دبيرخانه فدراس��يون آس��يا در ايران خبر داده كه «كري��س توماس» رئيس
فدراسيون جهاني فدراسيون پيوند اعضا بر اين مورد تأكيد داشته و از خانم فاطمه هاشمي رئيس فدراسيون
پيوند اعضاي ايران به عنوان فردي تأثيرگذار نام برده كه ميتواند يكي از كرس��يهاي جهاني اين فدراسيون
را در اختيار بگيرد .فرهادي زاد همچنين به س��ه برابر ش��دن بودجه اين فدراس��يون از  600ميليون تومان
ب��ه  1/800ميليارد تومان توس��ط وزارت ورزش و جوانان قدرداني كرده ا ّما تأكيد كرده اس��ت كه با توجه به
رشتههاي فراوان در اين فدراسيون ،قسمتي از بودجه توسط افراد خير تأمين ميشود.
بواقع هرچقدر كه به چنين فدراسيوني كمك شده و حمايتهاي بيشتري صورت پذيرد ،زياد نيست چرا كه
اقش��اري در آن ورزش را دنبال ميكنند كه با بيماريهاي خاص دست و پنجه نرم ميكنند پس بايد كمك
وزارت ورزش و توجه به اين فدراس��يون را به فال نيك گرفت و قدردان همه كساني بود كه حمايتهاي الزم
را از اين فدراسيون به عمل ميآورند.
فدراسيونی كه عم ً
ال دو پست مس��ئوليتي اصلي آن يعني رياست و دبيري برعهده دو تن از بانوان سرشناس
كشورمان است و صاحب جايگاهي شده كه مورد توجه فدراسيون جهاني قرار گرفته است.
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