
تصميم سياس��ي 
سعيد احمديان
    گفت وگو

ن  س��يو ا ر كنفد
فوتب��ال آس��يا در 
محروميت باش��گاه هاي ايراني از ميزباني در ليگ 
قهرمانان آسيا به بهانه واهي ناامن بودن كشورمان، 
بحث داغ اين روزهاي ورزش ايران است. برخالف 
چهار سال گذش��ته و ماجراي بازي هاي تيم هاي 
ايران و عربس��تان، اين بار باش��گاه هاي كشورمان 
موضع قاطعان��ه گرفته اند و در نامه اي رس��مي به 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا اعالم كرده اند كه در 
صورت گرفتن ح��ق ميزباني، از حض��ور در ليگ 
قهرمانان انصراف مي دهند. در حالي گفته مي شود 
طي امروز و فردا رأي نهايي كنفدراس��يون فوتبال 
آس��يا در اين زمينه اعالم مي ش��ود كه مصطفي 
هاش��مي طبا، عضو س��ابق هيئت اجرايي كميته 
بين المللي المپيك و رئيس اسبق سازمان تربيت 
بدني و كميته ملي المپيك در گفت وگو با »جوان«، 

به بررسي اين مسئله پرداخته است. 
    

جناب هاش�مي طبا! حتمًا در جريان 
تصمي�م سياس�ي AFC هس�تيد، 
تحليل تان از پش�ت پرده اين تصميم 
به عن�وان مدير برجس�ته ورزش كه 
سابقه عضويت در نهادهاي تصميم گير 
بين الملل�ي ورزش جه�ان را داريد، 

چيست؟
بحث، بح��ث سياس��ي اس��ت و رئي��س بحريني 
كنفدراسيون فوتبال آس��يا به دنبال اين است كه 
عقده گش��ايي كند. جريانات اي��ن روزها كمي آنها 
را هراس��ان و نگران كرده اس��ت و با توجه به اينكه 
كش��ورهاي بزرگي نيس��تند، مي خواهند بگويند 
كه ايران هم امنيت ندارد، در حال��ي كه ناامني در 
كشورهاي خودشان است. در همين راستا دستوري 

به رئيس AFC داده شد كه اعالم كند، ايران ناامن 
اس��ت. اين تصميم كاماًل سياسي اس��ت و مسئله 
ورزشي نيس��ت. اگر ايران ناامن است، چطور امير 
قطر و وزير خارجه كش��ورهاي ديگر در هفته هاي 
اخير به ايران آمده اند؟ بنابراين حرف ش��ان كاماًل 
بي پايه است چون احساس ناامني در كشورهايشان 
مي كنند. مي خواهند با ناامن خواندن ايران، فرار رو به 
جلو كنند. اين در حالي است كه ناامني در كشورهاي 

خودشان است و در قصرهاي شيشه اي نشسته اند.
 رد چنين تصميم گيري هايي را مي توان 
در فعال شدن دوباره البي سعودي ها عليه 

فوتبال و ورزش ايران هم مشاهده كرد. 
البي سعودي نيست، دستور سعودي است. بحرين 
تحت حمايت عربستان سعودي است و از حكام اين 
كشور دس��تور مي گيرد. آقاي شيخ سلمان رئيس 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم بحريني و وابسته به 
اين حكومت است و دس��توري به ايشان داده شده 

كه اجرا كرده است. 
البته برخي معتقدند كه سال 94 و پس 
از حكم AFC براي برگزاي بازي هاي 
ايران و عربس�تان در كشور بي طرف، 
اگ�ر كوت�اه نمي آمدي�م و واكن�ش 
قاطعانه تري داش�تيم، ام�روز چنين 

تصميمي گرفته نمي شد. 
البته آن موقع بهانه اي داشتند و متأسفانه گروهي 
به س��فارت عربس��تان حمله كردن��د و بهانه اي 
دست سعودي ها دادند. آنها هم فرصت را مغتنم 
شمردند و از كنفدراسيون فوتبال آسيا خواستند 
تا بازي هايش��ان با ايران در زمين بي طرف برگزار 
شود. معتقدم شرايط آن موقع با االن قابل مقايسه 
نيست. اگر ما هم به سفارت مان در كشوري حمله 
مي كردند، دو هفته بعدش به آن كشور براي انجام 

يك رقابت ورزشي سفر نمي كرديم. 

 اما با گذشت چهار سال هم اين موضوع 
حل نشده است؟ 

برمي گردد به اينكه همچنان درباره رابطه با عربستان 
شرايط تغيير نكرده و آنها همچنان مدعي هستند كه 

ايران براي آنها ناامن است و در خطر هستند. 
ضعف ديپلماسي ورزش را در به وجود 
آمدن چنين شرايطي چقدر تأثيرگذار 
مي دانيد؟ به خصوص اينكه در سال هاي 
اخير ورزش ايران از اين مسئله هم كم 

ضربه نخورده است. 
نمي ش��ود گفت همه س��ازمان هاي ورزشي دنيا 
تصميماتشان زير سؤال اس��ت. اگر سازمان هايي 
را كه تصميماتي درست مي گيرند، جدا كنيم، در 
بقيه مراجع تصميم گيري ورزش جهان، نقش پول و 
سياست تأثيرگذار است. بنابراين نمي شود كه بدون 
سياست و پول، تصميمات اين سازمان ها را تحت 
تأثير قرار داد. در بحث ديپلماسي ورزشي، اشخاص تا 
حدودي تأثير دارند، ولي تأثيرگذاري نهايي را مسائل 

سياسي و پول تعيين مي كند. 
البته ما آقاي تاج و كفاشيان را به عنوان 
نايب رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا 
در سال هاي اخير داشته ايم، اما به نظر 
مي رسد با اهمال و سستي، حضورشان 
در چنين پست هايي نفعي براي فوتبال 

ايران نداشته است. 
دوستان با توجه به پس��ت هايي كه دارند، خيلي با 
صالبت عمل نمي كنند. وقتي ما به بحرين رفتيم و به 
سرود و پرچم مان اهانت كردند، ما بي تفاوت نظاره گر 
بوديم و در زمين ماندي��م، ذلت را پذيرفتيم. تيم را 
بايد از زمين خارج مي كردند و از مسئوالن برگزاري 
مسابقات مي خواستند كه س��رود ملي كشورمان 
دوباره نواخته شود و تماشاگران به احترام كشورمان 
بايستند تا تيم دوباره به زمين بازي برگردد. وقتي 

در منامه چنين ضربه اي خورديم و واكنشي نشان 
نداديم، آنها تصور كردند كه ورزش ايران صاحب و 
هيچ حساسيت ملي ندارد. معتقدم در بحرين بيشتر 
به ما اهانت شد تا امروز به بهانه عدم امنيت، ميزباني 
را مي خواهند از تيم هاي ايراني بگيرند. در مجموع 
اهمال هاي صورت گرفته از سوي مديران فوتبال و 
كساني كه در اين زمينه مسئوليتي بر عهده دارند، در 

به وجود آمدن چنين شرايطي تأثير داشته است. 
اما االن برخالف چهار سال پيش باشگاه ها 
واكنش قاطعانه اي به تصميم سياس�ي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا داشته اند، اين 
تصميم واحد را چطور ارزيابي مي كنيد؟

من موافقم، هدف ورزش در سطح بين المللي ارتقاي 
غرور و شخصيت ملي مان اس��ت، اگر قرار باشد در 
مسابقاتي شركت كنيم كه باعث ذلت ما باشد، به اين 

مسابقات نرويم بهتر است. 
به خص�وص اينك�ه گمان�ه زني هايي 
وجود دارد كه اگر اينجا كوتاه بياييم، 
احتمال گرفتن ميزباني بازي هاي ملي 

هم وجود دارد. 
ما بايد به صورت قاطع با اين مسئله روبه رو شويم و 

جايي براي كوتاه آمدن وجود ندارد. 
و  از وزارت ورزش  انتظ�اري  چ�ه 
كميته ملي المپيك ب�راي گرفتن حق 

باشگاه هاي ايراني وجود دارد؟
بايد آقاي سلطاني فر و آقاي صالحي اميري براي اين 
مسئله وارد عمل شوند و اقداماتي را انجام دهند، با 
اين حال شما فكر نكنيد كه با توجه به دستوري كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا از سعودي ها گرفته است، 
ورود مديران ارشد ورزش تأثيرگذار باشد. به هر حال 
بايد نسبت به اين مسئله ورود پيدا كنند و موضع 
كشورمان را به صورت رسمي اعالم كنند. البته نه 

اينكه انتظار داشته باشيم، معجزه كنند.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5848 دوشنبه 30 دی 1398 | 24  جمادی االول 1441 |

رئیسبحرینیAFCعقدهگشاییمیکند
شيوا نوروزي

دنيا حيدري

لیگبسكتبالتحتتأثیربرفزمستاني
بارش برف زمستاني بازي هاي هفته بيستم رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال را 
تحت تأثير قرار داد. به طوريكه با اعالم كميته مسابقات، بازي تيم هاي توفارقان 
با مهرام، پتروشيمي با شورا و شهرداري قزوين، شهرداري بندرعباس با شيميدر 
و شهرداري گرگان با اكسون به دليل بارش برف و شرايط جوي نامساعد كه 
منجر به لغو برخي پروازهاي داخلي شده بود لغو شد. با اين وجود ديدار تيم هاي 
نفت آبادان- مس كرمان، آويژه صنعت مشهد- رعد پدافند هوايي شهركرد و 

همچنين نيروي زميني- ذوب آهن اصفهان طبق برنامه انجام مي شود. 

هیچحمایتيازشنانميشود
ملي پوشان شناي ايران درحالي اين روزها خود را طي تمريناتي غيرمتمركز 
و در شهرهاي خود براي حضور در رقابت هاي كسب سهميه اي كه اواخر 
اسفند ماه برگزار مي ش��ود، آماده مي كنند كه با توجه به اوضاع نامساعد 
مالي فدراسيون شنا، مشخص نيست تيم ملي شنا به كدام مسابقه اعزام 
مي شود و همين مسئله اعتراض شناگران را به دنبال داشته است. به طوريكه 
مهدي انصاري، ملي پوش شناي ايران با گله از اين اوضاع مي گويد كه بدتر 
از فوتبال نيستيم و  اي كاش كميته ملي المپيك به شناگران هم اميد داشته 
باشد: » شرايط اصاًل خوب نيست و همه نگاه ها و حمايت ها فقط معطوف 
فوتبال است و ما فقط خودمان هستيم و حمايت خاصي نداريم. شناگران و 
همه مربيان تمام تالش خود را مي كنند تا موفق به كسب سهميه شوند اما 
شرايط هم بايد المپيكي باشد. آنها كه انتظار سهميه المپيك دارند بايد فضاي 

آماده سازي را نيز المپيكي كنند نه اينكه فقط اسمش حمايت باشد.«

نكاتيکهفدراسیونفوتبال
درانتخابسرمربينبایدفراموشکند

شرايط مالي و ناتواني در پرداخت دستمزد 
مربيان خارجي، فدراس��يون را مجبور به 
انتخاب سرمربي ايراني براي تيم ملي كرده 
است. زماني كارلوس كي روش و برانكو را در 
اختيار داشتيم، اما حاال به خاطر اضطرار به 
وجود آمده راهي ج��ز انتخاب مربي ايراني 
نداريم. مقايسه بين مربي ايراني و خارجي 
كار سختي نيست و به كارشناس هم نيازي 
ندارد. اصلي ترين تفاوتي ك��ه مي توان به 
آن اش��اره كرد، تفاوت اهداف اس��ت؛ مربي ای كه در اروپا رشد كرده و به 
قهرماني جام جهاني مي انديش��د و مربي داخلي به صعود به جام جهاني! 
تفاوت بعدي سطح دانش مربيگري است؛ كميته آموزش فدراسيون ها اين 
وظيفه را برعهده دارند و همه ما مي دانيم كه در 20سال گذشته هر كسي 
با دو هفته حضور در كالس مربيگري م��درك A و B مي گيرد. فراموش 
نكنيد كه اين مدرك فقط حكم مجوز كار در ليگ است نه تضمين داشتن 
دانش مربيگري. قطع��اً كميته آموزش ما نمي تواند در ح��د و اندازه هاي 
فدراسيون هاي اروپايي موفق باشد و سومين مسئله شخصيت مربيان است 
كه بايد مدنظر قرار بگيرد. در فوتبال ما به ندرت پيدا مي شود مربي ای كه 
اين سلسله مراتب را پشت سر گذاشته و در نهايت هدايت تيم ملي را برعهده 
بگيرد. به هر حال با توجه به شرايط موجود انتظار مي رود فدراسيون فوتبال 
براي انتخاب سرمربي ايراني پنج آيتم مهم را مدنظر قرار دهد؛ شخصيت، 
روش مربيگري، كاريزما، رزومه كاري و مقبوليت اجتماعي. سرمربي آتي اگر 
اين فاكتورها را داشته باشد هم هواداران و هم ملي پوشان او را مي پذيرند. 
از آنجا كه فعالً علي دايي و امير قلعه نويي به عنوان دو گزينه وطني مطرح 
شده اند، بايد اعالم كرد كه دايي از نظر وجهه اجتماعي، شخصيت جهاني 
و كاريزما مقبوليت بيشتري دارد، در حالي كه قلعه نويي در 10 سال اخير 
تيم هايش هميشه اول تا سوم ش��ده اند و او از نظر رزومه كاري و شناخت 

عميقي كه از فوتبال ايران دارد، مي تواند به تيم ملي كمك كند. 

جالل چراغپور

شاهكارشاگردانکواچكارشناس فوتبال
ورزش، ميدان رخدادهاي عجيب و جالب توجه و به نمايش گذاش��تن 
توانايي هاي بالقوه است. با اين وجود هرازگاهي برخي نتايج دوستداران 
ورزش را ش��گفت زده مي كند. درست مثل شبي كه ش��اگردان كواچ، 
سرمربی سابق تيم ملی واليبال كشورمان با به نمايش گذاشتن يك شاهكار 
در ليگ قهرمانان اروپا موفق به برتري در ست پنجم بازي با زنيت شدند. 
زنيت 14 بر 9 از ياستربسكي لهستان پيش بود و تنها يك امتياز مي خواست 
تا بازي را به سود خود خاتمه دهد. زنيت اما هرگز تصورش را هم نمي كرد كه 
درخشش بوكي و گالدير هفت امتياز پي در پي را براي تيم كواچ به دنبال 
داشته باشد و بازي را با نتيجه 16 بر 14 به سود ياستربسكي به پايان برساند. 

اين كامبك كم نظير شگفتی جهان ورزش را در پی داشت.

برايجهانيشدن
سنگتمامميگذاریم

تأکیدبراعزامکاروانکیفيبهپاراالمپیك
كنارگذاش����تن       پاراالمپيک
تيم ملي بسكتبال 
با ويلچر از ليست اعزام به پاراالمپيك 2020 توكيو 
واكنش هاي زيادي را به همراه داشت كه مهم ترين 
آنها اعتراض سرمربي و بازيكنان اين تيم بود. تيمي 
كه با تالش و زحمت فراوان موفق شد جواز صعود 
به پاراالمپيك را بگيرد، اما سياست هاي كميته ملي 
پاراالمپيك حاال مانع بزرگي سر راه آنها براي حضور 
در توكيو محسوب مي ش��ود؛ سياست عدم اعزام 
رشته هايي كه شانس مدال ندارند. هادي رضايي 
دبير كل اجرايي كميته ملي پاراالمپيك با تأكيد 
دوباره ب��ه اج��راي اي��ن سياس��ت ها مي گويد: 

»سياس��ت هاي كميته ملي پاراالمپيك از س��ال 
گذش��ته تصويب ش��ده و به امضاي تمام رؤساي 
فدراس��يون ها رس��يده و به همه ابالغ ش��ده و از 
يك سال گذشته در سايت كميته ملي پاراالمپيك 
موجود است. اينكه برخي به اين موضوع اعتراض 
مي كنند، بيشتر شيطنت است. همانطور كه بارها 
تأكيد كرده ايم سياست كميته پاراالمپيك اعزام 
كيفي به توكيو است. در بازي هاي آسيايي جاكارتا 
نيز اين سياست را اجرا كرديم كه در جايگاه سوم 
قرار گرفتيم و همه از اي��ن موضوع تعريف كردند. 
اينكه برخي عنوان مي كنن��د اين اتفاق و تصميم 

شتاب زده بوده، به هيچ عنوان درست نيست.«

و  ورزش  وزارت  اختالف��ات 
فريدون حسن

      بازتاب
فدراس��يون ژيمناستيك به نظر 
تمام نش��دني مي آي��د. ماجرا از 
آنجايي شروع شد كه وزارت ورزش جلوي پرداخت هاي مالي به اين 
فدراسيون را گرفت. ژاله فرامرزيان، معاون مالی و پشتيبانی وزارت 
ورزش در اين رابطه گفت: »سال گذشته سازمان بازرسي كل كشور 
گزارش��ي در مورد ژيمناس��تيك به وزارت ورزش ارسال كرد كه 
براس��اس آن بايد خزانه دار و دبير فدراس��يون به هيئت تخلفات 
معرفي شوند، آن موقع به رئيس فدراسيون اعالم كرديم تا زماني 
كه تعيين تكليف ش��ود ادامه فعاليت اين دو نفر به صالح دولت 
نيست.« بيان چنين موضوعي بالفاصله با واكنش رئيس فدراسيون 
ژيمناستيك روبه رو ش��د، به ويژه اينكه  قطع بودجه فدراسيون 
ژيمناستيك از سوی وزارت ورزش به اين بهانه باعث به خطر افتادن 
اعزام ملي پوشان اين رش��ته به س��ه رويداد مهم كسب سهميه 
المپيك شده اس��ت. زهرا اينچه درگاهي در پاس��خ به اظهارات 

فرامرزيان گفت: »سازمان بازرسي چندين مكاتبه با ما داشت كه به 
همه مكاتبات پاسخ هاي الزم داده شد. حتي زماني كه نمايندگان 
سازمان بازرسي در فدراسيون مستقر بودند من و همكارانم كمال 
همكاري را با آنان داشتيم. در همين راستا من دو بار در دادگاه حاضر 
شدم و مستندات الزم را ارائه كردم. خانم فرامرزيان عنوان كردند، 
تا زماني كه رأي دادگاه در اين خصوص صادر نشود ادامه فعاليت 
دبير و خزانه دار فدراسيون به صالح دولت نيست، اما حتي مراجع 
قضايي متفق القول مي گويند، تا زماني كه اتهام مسئوالن فدراسيون 
ژيمناستيك ثابت و رأيي صادر نشده باشد، كسي نمي تواند آنها را 
متخلف قلمداد كند.«رئيس فدراسيون ژيمناستيك معتقد است 
كه تصميم وزارت ورزش، سهميه هاي المپيك اين رشته را به خطر 
انداخته است و اظهار كرد: »نمي  توانم ارتباطي بين اين مسائل با 
قطع شدن بودجه فدراسيون پيدا كنم آن هم در شرايطی كه ما در 
آستانه كسب سهميه المپيك هس��تم چراكه اين تير رها شده از 

تركش بر سينه قهرمانان با ارزش و بزرگ ما مي نشيند.«

سهمیههايالمپیكژیمناستیك
اسیرگروکشيوزارتورزش

تيم ملي هندبال ايران در آغاز مرحله       چهره
دوم مسابقات قهرماني آسيا امشب 
در يك بازي سخت و حساس به مصاف كويت ميزبان مسابقات 
مي رود. تيم ملي كشورمان كه با شكست مقابل بحرين 
به عنوان تيم دوم گروه صعود كرد، در اين مرحله در 
گروه دوم ب��ا تيم ه��اي كويت،كره جنوبي و قطر 
همگروه شد و از س��اعت 20:30 امشب در اولين 
بازي خود با كويت ديدار مي كند. چهار تيم برتر 
اين مسابقات جواز حضور را در جام جهاني كسب 
مي كنند، اما يكي از چهره هاي مطرح و تأثيرگذار 
تيم ملي در اين مس��ابقات س��عيد حيدري راد، 
دروازه بان ايران است كه به رغم شكست نزديك 
تيم مقابل بحرين بسيار پر فروغ ظاهر شد. وي با 
اشاره به اينكه شكس��ت برابر بحرين يك اتفاق 
بوده درخصوص رويارويي با كويت گفت: »االن 
فقط به اين بازي و پيروزي بر كويت فكر مي كنيم، 
چون 70درص��د از راه صعود را ب��ا اين برد طي 
كرده ايم. بايد بجنگيم چون تمام تيم ها با قدرت 
وارد مسابقات شده اند، بايد سنگ تمام بگذاريم، 
به جز كويت دو رقيب سرسخت ديگر هم داريم 
كه براي جهاني شدن بايد از سد آنها بگذريم. 
از مردم خوب كشورم مي خواهم كه ما را دعا 

كنند تا برنده باشيم.«

آرزوهایيکهبربادميرودبررسي تصميم سياسي كنفدراسيون فوتبال آسيا در گفت وگوي »جوان« با مصطفي هاشمي طبا رئيس اسبق سازمان تربيت بدني
نا اميدي را اين روزها مي توان در چهره بس��ياري از ورزشكاران جانباز و 
معلول ديد؛ ورزشكاراني كه در پي تالشي سخت براي كسب سهميه، حاال 
آرزوهاي خود را برباد رفته مي بينند؛ چراكه تالش هاي سخت شان ضامن 
حضور در المپيك 2020 نيست و نگاه مدالي مسئوالن خستگي ماه ها و 

سال ها تمرين و تالش و تقال را به جانشان مي گذارد. 
اعتراضي وارد نيس��ت. اين را بارها و بارها طي روزهاي گذش��ته از زبان 
مس��ئوالن اجرايي كميته پاراالمپيك ش��نيده ايم. برخوردي قاطع كه 
نمي تواند دليل قانع كننده اي براي نا اميد كردن اميد ورزشكاراني باشد كه 
با كمترين امكانات و در پي تالش بسيار به موفقيتي دست يافتند كه آرزوي 

هر ورزشكاري  حضور در رقابت هاي پاراالمپيك است. 
بهانه ها تكراري اس��ت. مسئله مثل هميش��ه بحث مالي و ادعاي كمبود 
بودجه اس��ت. تأكيد هم مي ش��ود كه همه چيز از قبل اعالم شده بود و 
فدراسيون ها در جريان اين مس��ئله بودند كه سياست اعزام كاروان ايران 
به رقابت هاي پاراالمپيك توكيو كيفي است نه كمي. اين بهانه ها اما تنها 
آقايان تصميم گيرنده را مي تواند قانع كند نه جامعه ورزش و حتي مردم را. 
اين در حالی است كه مسئوالن همواره از ضرورت توجه به ورزش مي گويند 
و در اين بين توجه به ورزشكاران جانباز و معلول را حائز اهميت مي خوانند؛ 
چراكه باعث تشويق جانبازان و معلوالن جامعه براي روي آوردن به ورزش 
مي شود. ورزش نه فقط روحيه و انگيزه آنها را باال مي برد كه مشاركت آنها، 
اميد را به جامعه تزريق مي كند، اما تنها يك تصميم كافي اس��ت تا ثابت 
شود هرآنچه در خصوص اهميت توجه به ورزش جانبازان و معلوالن گفته 
مي شود شعاري بيش نيست و صرفاً براي تهييج جامعه است كه اگر غير از 
اين بود، با بهانه هاي هميشگي كه ساليان سال است از ورزش جدا نشده روي 
نام ورزشكاراني كه به سختي و با كمترين امكانات موفق به كسب سهميه 
المپيك شدند خط قرمز كشيده نمی ش��د، اما با نگاه ناعادالنه مسئوالن 

تصميم گيرنده از حضور در اين رقابت ها باز مي مانند. 
مدال تنها چيزي است كه آقايان را مي تواند براي اعزام قانع كند. اين نگاه با 
روح ورزش منافات دارد. درحالي كه همواره گفته مي شود اخالق در ورزش 
از هر مدال و عنواني مهم تر است. با تصميمي كه نمي توان اخالقي خواند، 
صراحتاً گفته مي شود كه تنها ش��انس هاي مدال مي توانند مسافر توكيو 
باشند. نگاهي كه اين روزها اميد بسياري از ورزشكاران پاراالمپيكي را نااميد 

كرده و باعث تخريب روحيه و انگيزه هاي آنها شده است. 
مشكالت مالي بحث امروز و ديروز نيست و مسئوالن ورزش همواره انتظار 
دارند تا ورزشكاران به رغم مشكالت مالي و كمبود امكانات به بهترين شكل 
ممكن در ميادين بين المللي حاضر شده و با به اهتزاز در آوردن پرچم پرافتخار 
ايران با دست پر به وطن بازگردند، اما تأكيد مسئوالن براي اعزام كيفي كاروان 
پاراالمپيك ايران به توكيو و به ميان كشيدن بحث كمبود بودجه براي اتخاذ اين 
تصميم نشان مي دهد اين جاده دو طرفه نيست و اين تنها ورزشكاران هستند 
كه بايد با كمبودها و بي پولي ها ساخته و دم نزنند و مسئوالن قرار نيست به 
طور متقابل اين بار را به دوش بكشند و هرجايي كه مسائل مالي فشاري هر 
اندازه اندك به آنها وارد كند، اين بار را باز هم بر گرده ورزشكاران مي گذارند. 
ورزشكاراني كه از قضا اين بار جانبازان و معلوالن هستند. ورزشكاراني كه بدون 
ترديد بيش از سايرين نيازمند توجه و حمايت هستند، نه فقط براي كسب 
مدال و عنوان كه براي داشتن روحيه و انگيزه براي ادامه زندگي كه به مراتب 

سختي هايش براي آنها بيشتر از سايرين است. 
جانبازان و معلوالن اما همواره با اين نگاه تبعيض آميز مواجه بودند. پيش از 
اين نيز در پي تصميماتي كه در خصوص استخدام قهرمانان ورزشي گرفته 
شده بود، براي ورزشكاران جانباز و معلول استثنا قائل شدند. به طوريكه طبق 
تصميمات اتخاذ شده نه آنها، كه فرزندانشان مي توانستند به جاي پدران و 
مادران قهرمان خود، به كار گرفته شوند. درحالي كه خود آنها بيشتر نيازمند 
داشتن شغل بودند و رس��يدگي به اين امر كمترين كاري بود كه مسئوالن 
يك جامعه، چه ورزشي و چه غير ورزشي مي توانستند به عنوان سردمداران 
امور براي جانبازان و معلوالن كه بيش از ساير اقشار نيازمند حمايت هستند، 
بكنند، اما هر دم از اين باغ بري مي رسد و مدام ثابت مي شد كه تمام حرف هاي 
زيبا و فريبنده آقايان مسئول تنها شعارهايي است كه تحت عنوان متن هاي 

سخنراني و براي فريب اذهان عمومي نوشته و خوانده مي شود ! 

رئال مادريد همچنان نمي بازد
روزهايخوشکهكشانيزیدان

روزهاي خوش كهكشاني ها همچنان ادامه دارد. رئال مادريد با سرمربيگري 
زين الدين زيدان بيش از سه ماه است كه طعم تلخ شكست را نچشيده است. 
پيروزي مقابل سويا روند شكست ناپذيري قوهاي سفيد را حفظ كرد و آنها 

براي حفظ اين شرايط تالش مي كنند. 
   گريزان از باخت

زيزو از زماني كه دوباره به برنابئو بازگشت كاري كرد كه بازيكنانش به باخت 
عادت نكنند. سرمربي رئال هميشه به شاگردانش گوشزد مي كند كه تحت 
هيچ شرايطي نبايد دست از تالش بكشند و مقابل حريفان كوتاه بيايند. 
نتايج اين تيم در ماه هاي اخير اين واقعيت را ثابت مي كند كه هم زيدان و 
هم يارانش از شكست گريزان هستند تا جايي كه آنقدر مي جنگند تا پيروز 
زمين مسابقه را ترك كنند. 27 مهرماه )19 اكتبر( بود كه رئالي ها در زمين 
مايوركا با يك گل مغلوب شدند، نتيجه اي كه داد همه را درآورد اما در عوض 
درس عبرتي شد براي بازيكنان و مربيان مادريد كه از اشتباهاتشان درس 
بگيرند. همين اتفاق هم رخ داد و از آن زمان به بعد هيچ شكستي در كارنامه 
زيدان ثبت نشد. بعد از اين باخت، رئال 17 بازي انجام داده كه حاصل آن 
11 پيروزي و 6 تساوي بوده است. آنها در الليگا مدعي هستند و در ليگ 

قهرمانان هم در يك هشتم نهايي بايد با من سيتي بازي كنند. 
   رضايت زيدان 

سرمربي فرانسوي بايد هم از عملكرد تيمش راضي باشد. از زماني كه او 
دوباره به رئال بازگش��ت خيلي  ها تصور مي كردند بدون كريس رونالدو، 
زيدان ديگر موفقيتي كسب نخواهد كرد  ولي نتايج كهكشاني ها عكس اين 
ادعاها را نشان داد. آنها به تازگي فاتح سوپركاپ اسپانيا شدند و اميدوارند 
روند موفقيت هايشان در الليگا و اروپا نيز تداوم داشته باشد. نكته ديگر 
اينكه عالوه بر مهاجم��ان، هافبك ها و مدافعان رئ��ال نيز عطش گلزني 
دارند. هر دو گل پيروزي بخش سفيدپوشان به سويا را كاسيمروي برزيلي 
هافبك رئال به ثمر رساند. زيزو تيمي ساخته كه در آن همه خواهان كسب 
پيروزي هس��تند و براي باز كردن دروازه حريف مي كوشند. زيدان بعد 
از برتري تيمش برابر سويا از بازي بدون اشتباه شاگردانش تمجيد كرد: 
»سويا خيلي خوب بود و در نيمه اول ما را تحت فشار گذاشت. در نيمه دوم 
حريف را پرس كرديم و مي دانستيم كه اگر به سويا مثل نيمه اول اجازه 
دهيم، كار را براي مان بسيار سخت مي كنند. مي دانستيم كه چه كاري بايد 
انجام دهيم. بايد در پرس به خصوص در زمين خودمان بدون اشتباه عمل 
مي كرديم. خوشحالم كه در نيمه دوم روند را به سود خودمان تغيير داديم. 
كاسيميرو عالي بود؛ چراكه دو گل زد و اين يك اتفاق عادي براي او نيست. 
براي او خيلي خوشحالم. تيمي هستيم كه در حمله با هر بازيكني مي توانيم 
تفاوت ها را رقم بزنيم، به خصوص براي گل اول كاس��يميرو خوشحالم و 
شگفت زده نيز شدم؛ چراكه چنين گلي مختص مهاجمان بزرگ است. 

براي او و همه تيم خوشحالم.«
  دبل پيروزي بخش

ستاره برزيلي با دو گل به موقعي كه زد، يك برد شيرين را به هم تيمي هايش 
هديه داد. كاسيميرو كه فصل گذش��ته هم دروازه سويا را باز كرده بود همه 
بازيكنان را در كسب اين نتيجه سهيم دانست: »نه فقط براي گل هايم كه براي 
پيروزي تيم هم بسيار خوشحالم. برابر حريفي بزرگ مثل سويا بازي داشتيم و 
آنها هميشه كار را دشوار مي كنند. سويا مربي خوبي مثل لوپتگي دارد و مي داند 
كه چطور بايد بازي كند. برابر سويا بايد زجر كشيد تا پيروز شد. ما هميشه 
دوست داريم توپ را در اختيار داشته باشيم، ولي نشان داديم كه در دفاع و بازي 
بدون توپ هم مستحكم هستيم. بازي سويا- رئال يك بازي سنتي هميشه 
دشوار است. سال گذشته هم به سويا گل زده بودم، ولي قطعاً گل هايم بدون 
مشاركت تيم ممكن نبود. گل اول روي پاس يوويچ حاصل شد كه يك پاس 
سينمايي بود. بعد از گل به سمتش رفتم و از او تشكر كردم. گل دوم هم روي 

سانتر لوكاس واسكز بود و او دقيقاً توپ را روي سر من ارسال كرد.«
 VAR كمك  

كمك داور ويدئويي يكبار ديگر به كمك رئال آمد. س��ويا در دقيقه 30 
توسط دي يونگ به گل رسيد اما پس از بررسي اين صحنه داور گل را 
مردود اعالم كرد. بازيكنان و كادرفني سويا آنقدر از تصميم داور عصباني 
بودند كه حتي حاضر به ادامه بازي هم نبودند. آنها معتقد بودند تصميم 
داور عليه س��ويا بوده منتها زيدان از تصميم داور ب��ازي حمايت كرد: 
» بازيكن سويا مدافع ما ميليتائو را سد كرد. خطا بود و VAR به درستي 
دخالت كرد. روي گل دوم سويا خطاي هند رخ داد ولي داور سوت نزد. 
برخي مواقع به ضرر شماست و برخي مواقع هم برعكس. داوري يك كار 
پيچيده و سخت است. براي من، گل اول خطا بود و طبيعي بود كه مردود 

اعالم شود. سويا نبايد گاليه اي داشته باشد. « 
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