اﺳـﺘﻌﻔﺎی رﺳـﻮل ﺧـﺎدم از رﯾﺎﺳـﺖ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ آزاد و ﻓﺮﻧﮕﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺪ.
ﺷﺮح آﻧﻼﯾﻦ – ﻣﻬﺮ :ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

رﺳﻮل

ﺧﺎدم

ﺑﻪ

اﻋﻀﺎی

ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﯽ

وﻓﺎداری ﻫﯿﺎت ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم اﺳﺘﻌﻔﺎی اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ،ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪی ﺑﺮای
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎداری اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯽ از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎزی ﻫﺎی
آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ ﮐﺮد.در واﻗﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﯽ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ روﺳﺎی ﻫﯿﺎت ﮐﺸﺘﯽ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺎﻓﺸﺎری اﯾﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ
ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ ،ﻫﯿﭽﮕـﻮﻧﻪ اﻣﮑـﺎن ﺣﺴـﺎب و ﮐﺘـﺎب ﻋـﺎﻗﻼﻧﻪ ،ﺟـﺎﯾﺰ
ﮐﺸﺘﯽ در
ﻧﺒﻮد.ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻼش ﮐﺮدم .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ
ﻣﻦ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻓﺮاوان….
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ اﺑﺰار ﺟﺪی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
اﮐﻨﻮن ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ،اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻌﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم.
اول اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ از ﮐﺸﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺪال اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺪﺳﺖ
آورد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
رﻗﯿﺐ ﻣﺎ )ﺑﻐﯿﺮ از روﺳﯿﻪ(در دﻧﯿﺎی ﮐﺸﺘﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺸﺘﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺻﻠﯽ)اﻟﻤﭙﯿﮏ – ﺟﻬﺎﻧﯽ-
ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ(دﻧﺒﺎل ﺷﻮد.ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ
ﮔﻔﺘﻢ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری از ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺪارﮐﺎت و اﺑﺰار اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد.در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم

ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ ،از رﻗﺎﺑﺖ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن
ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﯽ،
دﻏﺪﻏﻪ ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن روس ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺶ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
 ،۱۳۵۷ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮان ﻣﻄﺮح ﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﻼش ﺷﺪ ﻣﺴﻮﻻن ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ و ﻓﻘﺮﻣﺎﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﺴﻮول ﻓﺪراﺳﯿﻮن
ورزش ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺸﺘﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی و ﺷﮑﺴﺖ را در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و دارم .ﻣﺴﯿﺮ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﻢ ﺑﻮﯾﮋه در
»ﻣﯿﺪان ﮐﺸﺘﯽ« ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ »ﻣﯿﺪان رزم« ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای
و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ .آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﺎب و
از رﻧﺞ ﻫﺎ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ،ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ
ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎ را ﻧﺪارد ،ﻫﺮﮔﺰ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﯽ دوام
ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد.در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ
ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر….
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ،در ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ اﯾﻦ
ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎ ،ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﺪ….
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ زﺟﺮی ﮐﺸﻨﺪه دارد »ﻓﻘﺮ«و »ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ« ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ…در
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدم آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺟﺎﻟﻨﺪ و ﺑﺎﻻﻧﺸﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ
را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ اﻣﺎ….… .
در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺗﻼش ﺷﺪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺗﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی “ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ
ﮐﺸـﻮر” ،ﮐـﻪ ﺑﺨﺸـﯽ از آن ،ﺣﻀـﻮر در رﻗـﺎﺑﺖ ﻫـﺎی ﺑﺎزﯾﻬـﺎی آﺳـﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﻮد
آﺳﯿﺎ در ﮐﺸﺘﯽ آزاد و ﻓﺮﻧﮕﯽ در رده
را ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺳﻨﯽ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن در رده ﺳﻨﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن در ﮐﺸﺘـﯽ آزاد و ﻓﺮﻧﮕـﯽ ،ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ ﺟﻬـﺎن در رده ﺳـﻨﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎن در رده ﺳﻨﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﺘﯽ
آزاد ،ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﯾﻬﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﺸﺘﯽ آزاد و
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﮐﺸﺘﯽ آزاد وﻓﺮﻧﮕﯽ
ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در رده ﺳﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ

اﯾﺮان در اوﻟﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ در “ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺑﺎﻧﻮان” و ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ورزﺷﻬﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی در
ﻓﻨﯽ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺮان،
“ﮐﺸﺘﯽ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ” و… ..ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺣﻮزه
در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .
وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﺰ »ﺳﮑﻮت« ﺑﺮای ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،اداﻣﻪ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻧﺪارد
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ،از ﺳﻦ وﺳﺎل وﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ در ﮐﺸﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺣﻀﻮرم در ﮐﺸﺘﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ام ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان اﻋﺘﻘﺎد داری،
ﻃﻠﺐ ﺣﻖ
اﻧﺠﺎم دﻫﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻫﺮ روز از ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ،
وﺣﻘﻮق ورزش ﻣﻠﯽ ات را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن،
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺟﺰ »ﺳﮑﻮت« و ﯾﺎ »….ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ… «.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯽ ،ﺗﺎ ﯾﮏ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ دارد…..اﻣﺎ اداﻣﻪ اش اﺻﻼ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ….
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ  ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺧﺎم اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳﺖ…..
در اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه وزارت ورزش ﮔﺎﻫﯽ

ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎد

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ وزارت ورزش ﻧﺪارد .ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ
از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ

را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯿﺮﺗﺒﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ….

وزارت ورزش ﺳﻘﻒ درﯾﺎﻓﺖ ،اﺧﺘﯿﺎرات و ﺗﻮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﺪودی دارد ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،ﮔﺮﭼﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺰرگ
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮت و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ وزارت ورزش
در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ،در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺨﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﮐﺸﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎد
و اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد.
از وزارت ورزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﺘﯽ را
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ
و آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ در »ﺳﮑﻮت« و در ﻓﻀﺎﯾﯽ
»آرام« ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ .دﻟﯿﻞ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻢ در اﯾﻦ
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎداری ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و ﺑﺲ.

ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،رﺳﻤﺎ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت
و از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده ام
ژاﭘﻦ ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻤﺎه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ اﻟﻤﭙﯿﮏ ۲۰۲۰
ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﻮول در
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
وزارت ورزش ﻧﯿﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﻪ ﺗﺎروﭘﻮد ﻣﻦ از ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ و ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺪا
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد
ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺴﻮول
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺟﺎری ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻻزم را دارد،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.از اﻋﻀﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻤﻊ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم….ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ….و ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم اﺟﺎزه
ﺑﺪﻫﻨﺪ رﻓﻊ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﻢ و اﯾﻨﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺠﺪدی ﺑﺮای
ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﺗﺎروﭘﻮد ﻣﻦ از ﮐﺸﺘﯽ اﺳﺖ
و ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

