تعویق یک ساله
فرصتی طالیی یا تهدید بزرگ؟!
تصمیم گرفته شده برای تعویق یک ساله
بازیهای المپیک اص ً
ال تعجبی نداش��ت.
همانطور ک��ه در بحبوح��ه جنگ جهانی
دوم کسی از تصمیم ژاپنیها برای انصراف
از میزبان��ی تعجب نک��رد .ش��یوع کرونا
چالشهای زی��ادی را برای هم��ه در پی
داش��ته و در بین اهالی ورزش باید بیشتر
بارنی رونای
از همه برای ورزشکاران المپیکی دلسوزی
گاردین
کرد .المپینها به خاطر تغییرات تحمیلی
برای تمرینات و برنامههای آمادهسازی خود به دردسر افتادهاند .در شرایط
فعلی این بازیها تابس��تان  2021برگزار خواهد شد ،اما تغییرات ایجاد
شده در زمانبندی بازیها خسارتی  2میلیارد پوندی به همراه دارد .این
هزینه گزاف قطعاً رکود اقتصادی س��نگینی در پی خواهد داشت .سؤال
مهم اینجاست که آیا با تغییرات اعمال شده و ضربه بزرگ مالی ناشی از
آن ،سرانجام خوشی در انتظار بازیهای المپیک  2020خواهد بود یا نه.
اگرچه در ادوار گذش��ته تمامی میزبانها بودجه کالنی را برای برگزاری
بازیها در نظر گرفتند ،ولی باید دید توکیو چگونه از پس این مسئولیت بر
میآید .یونان با قبول میزبانی المپیک  2004اقتصاد کشورش را به ورطه
شکست کشاند ،چین با صرف هزینهای بالغ بر  40میلیارد پوند قدرتش
را به رخ کشید ،انگلیس در المپیک  2012به یک موفقیت ظاهری دست
یافت و المپیک 2016ریو هم نمونهای از یک فساد مالی بود .بهرغم بحرانی
که  COVID19برای جهان ایجاد کرده و ضرر اقتصادی که روی دوش
میزبان قرار داده ،نمیتوان از کنار برگزاری مهمترین گردهمایی ورزش دنیا
ساده عبور کرد .ژاپن این فرصت را دارد که در یک سال آینده راهی برای
جبران خسارتهایش پیدا کند و با درآمدزاییهای ویژه از طرق مختلف
به هدفش برسد .البته در این مسیر نباید از توجه به ورزشکاران المپیکی و
نحوه برگزاری مسابقات تا پیش از برگزاری المپیک غافل شد.

شیوا نوروزی
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دنیایتنیسدرخاموشی محض!

قدیمیترین گرنداسلم تنیس جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا امسال
برگزار نمیشود .در شرایطی که آمار و ارقام سیر صعودی تعداد مبتالیان
به این بیماری را نشان میدهند ،رقابتهای تنیس ویمبلدون هم به این
خاطر لغو شده است.
با توجه به اوضاع حاکم بر اغلب کش��ورهای جهان و دست و پنجه نرم
کردن مردم و مقامات با کرونا ،عم ً
ال تمامی مسابقات ورزشی به حالت
تعلیق درآمدهاند و لغ��و رقابتهای ویمبلدون نی��ز دور از انتظار نبود.
پس از آنکه کشورهای اروپایی نتوانس��تند از پس کنترل این ویروس
برآیند و کرونا مسئوالن را با مش��کالت زیادی روبهرو کرد ،فدراسیون
جهانی تنیس نیز راهی جز عدم برگزاری ویمبلدون در سال  2020را
نداشت .مسابقات ویمبلدون سومین گرنداسلم دنیای تنیس محسوب
میشود ،منتها اپیدمی کرونا همه برنامهریزیها را به هم ریخت .طبق
برنامه لندن قرار بود از تاریخ  29ژوئن ( 9تیر) میزبان این رقابتها باشد
و  12جوالی نیز قهرمان آن مشخص شود .با وجود این شرایط موجود به
گونهای است که برگزاری بازیها غیرممکن خواهد بود .از یکسو تجمع
تماشاگران خالف قوانین و دستورالعملهای سازمان بهداشت جهانی
است و از سوی دیگر نه ورزش��کاران و نه مسئوالن این رقابتها حاضر
به برگزاری ویمبلدون بدون حضور تماشاگر میشوند .به همین خاطر
و بعد از تعلیق یک ساله المپیک توکیو از مسئوالن ویمبلدون خواسته
شد تا هرچه سریعتر تصمیم نهاییشان را برای برگزاری یا عدم برگزاری
این دوره اعالم کنند .همانطور که انتظار میرفت مسئوالن راهی جز لغو
کامل رقابتها پیدا نکردند .به این ترتیب امسال خبری از ویمبلدون و
هیجان زیاد آن نخواهد بود.
لغو تاریخی رقابتهای ورزشی تمامی ندارد؛ هیچکس تصورش را نمیکرد
که بازیهای المپیک توکیو با همه برنامهریزیه��ای دقیق ژاپنیها در
موعد مقرر برگزار نش��ود .بهرغم تمام تالشهای صورت گرفته ،ویروس
کش��نده کرونا ورزش دنیا را به زانو درآورد و مقام��ات  IOCرا مجاب به
تعلیق یک ساله بازیها کرد .ژاپنیها که هزینه گزافی برای میزبانی این
دوره المپیک پرداخت کردهاند هم با توجه به همهگیر شدن کرونا با تعویق
یک ساله بازیهای 2020مخالفتی نداشتند .پس از المپیک ،برگزار نشدن
ویمبلدون را نیز باید یکی از اتفاقات تاریخی ورزش جهان نامید 143.سال
از اولین دوره برگزاری تنیس ویمبلدون میگ��ذرد و در این مدت مردم
انگلیس عالقه زیادی به این تورنمنت تنیس نشان دادهاند .نکته اینجاست
که جنگ جهانی دوم به مدت پنج سال ( 1940تا  )1945اجازه برگزاری
ویمبلدون را نداده بود .حاال بعد از 75سال اینبار یک ویروس مهلک باعث
شده تاریخ دوباره تکرار شود و عالقهمندان به تنیس روی چمن را از دیدن
رقابت بزرگان این رشته محروم کند .برای تماشای دوباره این گرنداسلم
جذاب باید تا تابستان  2021صبر کرد.
از جمله اولین نفراتی که به لغو این دوره رقابتهای ویمبلدون واکنش
نشان داد ،کسی نبود جز راجرر فدرر؛ تنیسور سرشناس سوئیسی که
سال آینده  40ساله خواهد ش��د .او از عدم برگزاری این جدال ناراحت
است و ابراز امیدواری کرده که س��ال آینده بتواند یک افتخار دیگر به
ویترین افتخاراتش اضافه کند .اندی ماری هم بهرغم ناراحتیاش از لغو
بازیها ،حفظ سالمتی را مهمترین مسئله خواند.
با اینکه لغو ویمبلدون در رسانههای خارجی و در بین اهالی تنیس بازتاب
زیادی داشته ،اما این اولین رقابت لغو شده تنیس نیست .رقابتهای ملبورن
از جمله مسابقاتی است که برگزار نخواهد شد؛ رقابتهای ایندن ولز که همه
ساله در کالیفرنیای جنوبی برگزار میشد و هزار تماشاگر را برای تماشای
این گرنداسلم به ورزشگاه میکشاند ،ولی امسال ترس از کرونا باعث شد که
امریکاییها نیز از خیر برگزاری این تورنمنت معتبر خود بگذرند .گرنداسلم
روالند گاروس را نیز باید به رقابتهای لغو ش��ده اضافه کرد .رقابتهای
آزاد فرانس��ه معروف به روالند گاروس نیز که همه ساله یک هفته پس از
رقابتهای آزاد امریکا ( )Open S.Uبرگزا ر میش��د ،ویروس کرونا این
جدال حساس را نیز به تعطیلی کش��اند .بر این اساس رقابتهای روالند
گاروس به جای  24می(چهارم خردادماه)  20س��پتامبر تا چهارم اکتبر
( 30ش��هریور تا  13مهر) برگزار خواهد شد .در بیانیه مسئوالن برگزاری
رقابتهای آزاد فرانسه آمده است« :از آنجا که کسی نمیتواند شرایط را در
ماههایآیندهپیشبینیکند،مسئوالنبرگزاریبهایننتیجهرسیدهاندکه
قادر به برگزاری رقابتها در تاریخ از پیش تعیین شده نخواهند بود».

9
بانوي مبارزه با کرونا

قهرمان وزنهبرداري کشورمان اين روزها در ميداني ديگر قدرتنمايي
ميکن��د؛ در ميدان مب��ارزه با کرونا .پوپک بس��امي ،بان��وي وزنهبردار
کش��ورمان اين روزها در لباس پرس��تاري و در خط اول جبهه مبارزه با
کرونا حضور دارد ،مبارزهاي به مراتب س��ختتر از رقابت با فوالد سرد.
قهرمان کشورمان ميگويد« :اگر بگویم از کرونا نمیترسم دروغ است ،اما
تا پایان شیوع ویروس کرونا سرکار میروم و خدمترسانی میکنم .من در
درمانگاه مجموعه ورزشی آزادی مشغول هستم و بیشتر مراجعهکنندگان
ما ورزشکاران بودند ،اما خدا را شکر اردوها تعطیل شد و همه چیز تحت
کنترل درآمد .امیدوارم مردم رعایت کنند ،چون هنوز درگیر این ویروس
هستیم .میدانم این حرفم خیلی تکراری است ،اما واقعاً در خانه ماندن و
رعایت نکات بهداشتی باعث شکسته شدن این زنجیره میشود».
فريدون حسن

مبارزه با البيگري شرط تحقق
«جهش اقتصادي» در ورزش

نگاهی به تالش مشکوک برخی از مدیران سابق و فعلی فدراسیون فوتبال برای تعلیق فوتبال

منافع ملی فوتبال فدای منافع باندی

تالشمشکوکبرخی
گزارش
از مدی�ران س�ابق و
سعيد احمديان
فعل�ی فدراس�یون
فوتبال برای تعلیق فوتبال ،نش�ان از قربانی شدن
منافع مل�ی فوتبال ب�ه پای مناف�ع بان�دی دارد.

رقابتهای گرنداسلم ویمبلدون امسال برگزار نمیشود
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نه منافع ملی میشناس��ند و ن��ه منافع فوتبال،
وقتی احساس خطر کنند و جایگاهشان به خطر
بیفتد قلم به دست میگیرند یا بلیت سفر رزرو
میکنند تا هر جا دستش��ان رسید؛ میخواهد
کنفدراسیون فوتبال آسیا باش��د یا فدراسیون
جهانی فوتبال ،آم��ار بدهند و چ��وب تعلیق را
باالی س��ر فوتبال ایران بلند کنند ،چوبی که در
نهایت میخواهد حکم به ماندنش��ان بدهد یا
نقشههایش��ان را مرحله به مرحله جلو ببرد و
منافعش��ان را تضمین کند .این حکایت برخی
گروهها و افراد در فوتبال کشورمان است.
آمار دادن به فیفا برای دور زدن قانون
در همین دو سال اخیر در دو مورد شاهد بودیم که
تشنگان قدرت در فدراسیون فوتبال که بیش از یک
دهه است پستهای فوتبالی را سفت چسبیدهاند،
وقتی دیدند قرار اس��ت دستشان از فوتبال قطع
شود با نامهنگاری و رفتن به سفرهای از پیش تعیین
شده به مالزی و زوریخ سعی کردند با اطالعات غلط
دادن و آوردن سایه تعلیق باالی سر فوتبال ،مناف ع
خود را پیش ببرند ،آنهم با به میدان آوردن شیخ
سلمان بحرینی و اینفانتینوی ایتالیایی.
سال  97در بحبوحه اجرای قانون منع بهکارگیری
بازنشس��تگان بود ک��ه خبر آمد بازنشس��تههای
فدراس��یون فوتبال که با توجه به ای��ن قانون باید
ساکشان را میبستند و کلید اتاقشان را تحویل
میدادند ،پای فیفا را به این ماجرا کشاندهاند و به
فدراسیون جهانی فوتبال نامه زدهاند که در ایران

قرار است دولت در فوتبال دخالت کند و آنها باید
برون��د .چنین ترفندی بود که س��ال گذش��ته در
ش تعیین نش��ده اینفانتینو به ایران
یک سفر از پی 
آمد ،س��فری هدفمند که پش��ت پرده آن تالش
بازنشستههای فدراسیون برای دادن این هشدار به
نمایندگان مجلس بود که در صورت اجرایی شدن
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ،فوتبال با توجه
به دخالت نهادهای حاکمیتی تعلیق خواهد شد.
احسان قاضیزادههاشمی ،نماینده مجلس اواخر
سال گذشته در مصاحبهای از ترفند بازنشستههای
فوتبال ،اینچنین پرده برداشته بود« :هیئترئیسه
کلیپ خداحافظی تهیه کردند که پخش نش��د.
قصد داشتند این کلیپ را در اختیار فیفا بگذارند
و بگویند که عدهای دارند عزل میشوند .یک متن
اطالعیه از سوی رئیس و هیئترئیسه برای فیفا
به همراه این کلیپ بود ،در اعتراض به این اتفاقات
و خداحافظی هم در آخر ویدئو داشتند .قرار بود
یک دورهای به خارج از کش��ور س��فر کنند و این
کلیپ پخش شود ».این نماینده مجلس آخرین
سفر رئیس فیفا به تهران در آبان 97را هم حربه
تاج و سایر بازنشستهها برای ماندن عنوان کرده
بود« :در آن س��فری که رئیس فیفا به تهران آمد
و یک گفتوگوی سفارشی به نفع آقایان توسط
عادل فردوس��یپور با اینفانتینو انجام پذیرفت؛
هفت دقیقه آن صحبتهای رئی��س فیفا درباره
منع بهکارگیری بازنشستگان بود .این برای ما یک
عالمت سؤال بزرگ بود .گفتوگوی رئیس فیفا
کام ً
ال یک گفتوگوی سفارش��ی بود که از برنامه
 90هم پخش نشد ،چون کام ً
ال جانبدارانه و علیه
کانون پارلمان ایران بود».
راپورت به فیفا برای تمدید ماندن
زمستان امسال هم در روزهایی که مهدی تاج به

واکنش یوفا به قهرمانی کلوب بروژ :نتایج باید در زمین رقم بخورد

اینفانتینو:فوتبالزندهمیماند

فوتب��ال یکی از
فوتبال اروپا
قربانی��ان ای��ن
دنيا حيدري
روزهای ویروس
ش��وم کروناس��ت که برای جلوگیری از شیوع
هرچه بیشتر آن ،هفتههاست که به حالت تعلیق
در آمده اس��ت! تعلیقی که نه فق��ط ضررهای
اقتصادی و مالی بس��یاری را متوجه باشگاهها
کرده که دیگر حوصله همگان را نیز سر برده ،به
طوریک��ه پ��س از تعطیل��ی طوالن��ی مدت،
بلژیکیها به عنوان نخستین لیگ اروپایی به این
نتیجه رسیدند که با اعالم قهرمانی کلوب بروژ به
عنوان قهرم��ان این فص��ل ژوپیلرلیگ ،بهطور
رسمی لیگ دست یک این کش��ور را مختومه
اعالم کنند .تصمیمی که واکنش اتحادیه فوتبال
اروپا را به دنبال داش��ت .یوفا با انتشار بیانیهای
اعالم ک��رد در تالش اس��ت برنام��های برای از
س��رگیری رقابتهای فوتبال در اروپ��ا بعد از
فروکش کردن بحران ناش��ی از ویروس کرونا
ترتیب ده��د و تأکید کرد ک��ه تعطیلی کامل
رقابتهای باشگاهی در این قاره در زمان فعلی
زودهنگام و بدون توجیه است و کشورها باید از
آن خودداری کنن��د تا وضعیت بح��ران کرونا
روشن شود .الکس��اندر چفرین ،رئیس یوفا در
نامهای خطاب به باش��گاهها و فدراسیونهای
فوتبال عضو نوش��ت« :باید تالش شود تا همه
مسابقات داخلی و اروپایی مطابق با فرمتهای
خود به پایان برس��ند .این از اهمی��ت ویژهای
برخوردار است که حتی یک اتفاق مختلکننده
مانند این بیماری همهگیر ،مانع مشخص شدن
نتیجه مس��ابقات ما در زمین نش��ود .بهعنوان
مدیران مس��ئول در ورزش خودمان تا آخرین
امکانی که وجود دارد و در حالی که برنامهریزی،
راهحله��ای عملیاتی و نظارتی در دس��ترس
هستند ،باید نتایج در زمین مشخص شود .بدون
اتحاد و همبستگی نمیتوان از این بحران خارج
ش��د .کارگروه تقویم بازیها در اس��رع وقت و

بهطور ایدهآل تا اواسط ماه می(اواخر اردیبهشت)
مش��خص خواهد کرد که کدام یک از برنامهها
میتواند برای اتمام فصل اجرایی ش��ود .پس از
آگاهی از این موضوع که هیچ گزینهای نمیتواند
منجر به پایان رساندن فصل شود ،مختومه اعالم
کردن مس��ابقات باید آخرین راهحل باشد ».از
بیانیه اتح��ادی فوتبال اروپا اینگونه برداش��ت
میشود که یوفا بر این باور است که میتواند تا
اواخر اردیبهشتماه رقابتهای فوتبال را از سر
بگیرد .حال آنکه صراحتاً میگوید نمیدانیم چه
زمانی میتوانیم بازیها را از سر بگیریم« :فوتبال
مهمترین چیز نیست ،سالمت در رتبه اول قرار
دارد و هیچ مس��ابقهای مهمتر از جان انسانها
نخواهد ب��ود و باید تا زمانی که ای��ن بیماری را
شکست ندادهایم در اولویتمان هم باقی بماند.
دنیا با چالشی جدید روبهرو شده و باید در کنار
هم باشیم و به صورت تیمی کار کنیم .این درسی
اس��ت که فوتبال میتواند به ما بدهد؛ اینکه به
صورت تیمی کار کنیم .همه ما دوست داریم از
فردا فوتبال را دوباره ببینیم ،اما نمیدانیم چه
زمانی دوباره میتوانیم بازیها را از سر بگیریم و
هیچکس در جهان نمیداند چه زمانی میتوانیم
مانند گذشته بازی کنیم .با این حال نباید ناامید
شویم ،دنیای ما و فوتبال ،هر دو پس از بازگشت
به شرایط عادی ،متفاوت خواهد بود .مسئولیت
و وظیفه ما این اس��ت که اول از همه اطمینان
دهیم که فوتبال میتواند زنده بماند و دوم اینکه
یکبار دیگر به جلو حرکت کنیم».

دلیل ناراحتی قلبی از فدراسیون فوتبال استعفا داد
و برگزاری مجمع انتخاباتی زودهنگام فدراسیون
فوتبال کلید خورد ،بار دیگر مدیرانی که منافعشان
را با برگزاری انتخابات در خطر میدیدند ،اینبار
هم با آمار دادن به فیف��ا و پررنگ کردن ماجرای
دخالت دول��ت در فوتبال ،پ��روژه تعلیق فوتبال
را کلید زدند .در همین راس��تا ب��ود که بهمنماه
گذشته یکی از مسئوالن وقت فدراسیون فوتبال
در یک سفر از پیش تعیین نشده به بهانه مذاکره با
فیفا برای آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در
فدراسیون جهانی فوتبال به زوریخ رفت .سفری
که گفته میشود در راستای حساس کردن فیفا و
تعلیق فوتبال و عقب انداختن انتخابات انجام شد.
چند هفته پس از این س��فر بود که فدراس��یون
جهانی فوتبال در نامهای به فدراسیون فوتبال با
ایراد گرفتن به اساسنامه فدراسیون و غیرقانونی
دانستن آن ،برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال
در  25اسفند را غیرقانونی اعالم و تأکید کرد که
تا اصالح نشدن اساسنامه ،انتخابات نباید برگزار
شود .سرانجام با فش��ار فیفا که با حساس کردن
این نهاد از سوی داخلیها برای ماندن بیشتر در
فوتبال صورت گرفته بود ،انتخابات فدراسیون تا
اصالح اساسنامه به تعویق افتاد.
کشاندن پای AFCبرای بازگشت دوباره
در چنین شرایطی باز هم به نظر میرسد بار دیگر
با به خطر افتادن منافع برخی از مدیران سابق و
فعلی فدراس��یون فوتبال ،دوباره این گروهها با
چوب تعلیق و با حس��اس کردن و راپورت دادن
به نهادهای بینالمللی فوتب��ال به دنبال منافع
خودشان هس��تند .اینبار انتخاب محمدمهدی
نبی به عنوان سرپرس��ت دبیرکلی فدراس��یون
فوتبال و برکناری ابراهیم ش��کوری سبب شده

آنها از این تصمیم برای رس��یدن به منافع خود
استفاده کنند و پروژه تعلیق فوتبال برای سومین
بار در یک س��ال و نیم اخیر کلید بخورد .در نامه
کنفدراسیون فوتبال آسیا آمده است که این نهاد
منابعی در دس��ت دارد که جلسه انتخاب نبی با
توجه به تش��ریفات مورد نی��از اداری به صورت
قانونی برگزار نشده که صورتجلسه آن مورد تأیید
باشد .همچنین انتخاب نبی با توجه به عضویت
او (در زمان جلس��ه) در هیئت رئیس��ه باشگاه
پرسپولیس تخلف ارزیابی شده است.
هرچند فدراس��یون فوتبال با تکذی��ب ایرادات
کنفدراسیون فوتبال آسیا بر قانونی بودن انتخاب
نبی و استعفای او از هیئت مدیره پرسپولیس تأکید
کرد ،اما پش��ت پرده چنین نامهنگاری عجیبی از
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره انتصابات
داخلی فدراسیون به گروههایی برمیگردد که در
داخل و خارج فدراسیون به دنبال تعلیق فوتبال و
رسیدن به منافعشان هستند.
عالوه بر این شنیده میشود در این زمینه مهدی
تاج هم با چنین ترفندی و آماده کردن بستر تعلیق
فوتبال به دنبال بازگشت دوباره است .در این زمینه
گفته میشود با تالش تاج ،او به دنبال از بین بردن
مشروعیت هیئترئیسه فدراسیون فوتبال است تا
با خبررسانی از داخل به  ،AFCفیفا و صدور حکم
تعلیق عم ً
ال زمینه را برای بازگشت خود فراهم کند.
اعضای کمیته انتقالی باید مورد تأیید فدراسیونی
جهانی قرار بگیرند و تاج به عنوان رئیس مستعفی
و نایبرئیس کنفدراسیون شانس اول ریاست این
کمیته با حمایت برونمرزی محس��وب میشود!
هرچند به نوش��ته یکی از خبرگزاریها با وحدت
اعضای هیئترئیس��ه تیر حامیان تاج و تعلیق به
سنگ خورده است.

کشتی منتظر چراغ سبز ستاد مقابله با کرونا

فرصت يک ساله براي شاگردان بنا و محمدي

ورزش همانطور
بازتاب
که بن��ا میگوید
شميم رضوان
هی��چ موق��ع در
طول تاریخ دنیا به این وضعیت گرفتار نشده بود.
زمانی جنگهای جهانی ،المپیکها را به تعویق
میانداخت و حاال موضوع اپیدمی و ویروس است
که دنیا را به چالش کش��یده و ورزش هم از این
قاعدهمستثنانیست.اماهمانگونهکهسرمربیتیم
کش��تی فرنگی ایران نیز به آن اشاره دارد ،تصو ر
میشد تعویق المپیک دو ،سه ماهه باشد ،نه یک
ساله! بدون تردید با این تعویق یک ساله برنامه
ورزش کل دنی��ا بهه��م میری��زد و ضربههای
اقتصادی زیادی را بر ج��ا میگذارد .با وجود این
برای کش��تی ایران این تصمیم میتواند بسیار
سودمند باش��د ،چراکه حاال فرصت کافی برای
آمادهسازی و رسیدن مصدومانی چون علیرضا
کریمی ،حسن یزدانی و دیگر کشتیگیرانی که
دغدغه رس��یدن آنها به المپیک وجود داشت،

فراهم شده است .فرصتی که بدون شک کشتی
ایران باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده
کند .غالم محمدی اما به وضوح از تعویق یک ساله
المپیک استقبال میکند« :این موضوع به نفع
ورزش و کشتی ما به خصوص کشتی آزاد است .با
توجه به افتی که در چند سال گذشته به وجود
آمده بود با سعی و تالش توانستیم در مسابقات
جهانی سال گذشته در قزاقستان در سکوی سوم
دنیا ق��رار بگیریم ،ولی برای رس��یدن به طالی
المپیک تیم ملی کشتی آزاد نیاز به زمان داشت و
این موضوع به خاطر خیلی از مس��ائل و موارد از
جمله بحث آمادگی جسمانی ،حضور بعضی از
کشتیگیران در اوزان جدید و آمدن چهرههای
تازه به وزنهای جدید بود و ما قطعاً برای حضور در
المپیک و کسب مدال طال در این میدان بزرگ
نیاز به زمان داش��تیم تا بتوانیم به صورت کامل
آماده شویم که این اتفاق افتاد .ضمن اینکه حاال
دیگر دغدغهای برای رسیدن مصدومان کشتی به
المپیک را هم نداریم ».نایبرئیس فدراس��یون
کش��تی هم اگرچه تعویق المپیک را یک اتفاق
میخواند ،اما بر این باور است که این تصمیم در
نهایت میتواند شرایط خوبی را برای کشتی ایران
به وجود آورد« :ما تیم جوانی در اختیار داریم ،از
طرفی هم با توجه به سیر نزولی که کشتی کشور
از لحاظ فنی در سالهای گذشته با آن روبهرو بود،
زمان کمی برای رسیدن به شرایط ایدهآل داشتیم.
البته در رقابتهای جهانی قزاقس��تان دورخیز
خوبی کردیم ،اما این یک سال زمان مناسبی برای
ملیپوش��ان اس��ت تا در ش��رایط بهتر و با یک
همبستگی و اتحاد نتایجی را که قابل قبول مردم
اس��ت در المپی��ک کس��ب کنن��د ».بع��د از
تصمیمگیری برای تعویق یک ساله المپیک ،حاال
همه نگاهها به فدراسیون است که چه تصمیمی
برای برپایی اردوها میگیرد .س��وریان اما تأکید
میکند که طبیعتاً برای ادامه کار تصمیم نهایی را
ستاد کرونا میگیرد .

سال 99به ويژهترين شکل ممکن آغاز شد .اينکه همه بايد در خانه بمانيم
تا از شر ويروس منحوس کرونا راحت شويم ،اما اين در خانه ماندنها نبايد
مانع پيشرفت و حرکت رو به جلوي ملتي شود که عالوه بر ويروس کرونا با
ويروسهاي خطرناکتري هم روبهرو است .ويروسهايي که سالهاست
به جان و مال اين مردم و کشور نظر دارند.
ويروس تحريم ،ويروس تهديدات نظامي و هزاران ويروسي که استکبار جهاني
سالهاست به جان مردم ايران انداخته است .درمان تمام اين ويروسها را بايد
در کالم رهبر فرزانه انقالب جستوجو کرد .در شعارها و رهنمودهايي که
ابتداي هر سال بيان ميکنند تا روشنگر راه باشد .سال  98سال رونق توليد
بود ،هرچند که نقايص آن شايد بيشتر به چشم آمد و خود حضرت آقا هم
چندان راضي نبودند .حاال سال  99را پيشرو داريم ،سال جهش توليد.
کرونا با تمام سروصدايش تمام شدني است و باالخره از بين خواهد رفت
و آن روز ما خواهيم ماند و اقتصادي که بايد رونق پيدا کند و به سمت جلو
ک تا
جهش داشته باش��د .ورزش نيز از اين قاعده مستثنا نيست .از کوچ 
گ ورزش ميتوانند مهره مؤثر در رونق و جهش توليد ملي باش��ند.
بزر 
مسعود سلطانيفر در همان روزهاي ابتداي سال بود که در اين خصوص
دستوراتي را صادر کرد؛ «ورزش سهم مهمی در جهش تولید کشور دارد و
به خوبی میتواند با حمایت از تولیدکنندگان داخلی فرصت خوبی را برای
فعاالن ،جوانان و متخصصان این گسترده در کش��ور فراهم کند .وزارت
ورزش و جوانان با  31اداره کل اس��تانی و بیش از  50فدراسیون باید در
تحقق شعار جهش تولید ملی پیشرو باشد و انتظارم اولویتگذاری مدیران
استانی و رؤسای فدراسیونهای ورزش��ی برای حمایت از بازار تولیدات
داخلی و فعاالن این بخش در برنامههای اقتصادی و اجرایی است».
اين بخشي از حرفهاي وزير ورزش اس��ت که در ظاهر درست و مبناي
پيشرفت چشمگير ورزش کشور در استفاده از توليدات داخلي است ،اما
بايد ديد که اين حرفها تا چه اندازه عملي و به تحقق نزديک ميشود .همه
خوب ميدانيم که هر سال از اين دست حرفها زياد زده ميشود ،اما وقتي
پاي عمل به ميان ميآيد بهوضوح ديده ميشود که هيچ خبري نيست.
سلطانيفر در حالي از  31اداره کل و  50فدراسيون حرف ميزند و آنها را
به استفاده از توليدات داخلي ترغيب ميکند که دو زيرمجموعه بزرگ و
تأثيرگذارش کوچکترين نگاهي به محصوالت و توليدات داخلي ندارند و
هر سال با برندهاي بيکيفيت و دستچندم خارجي قرارداد ميبندند.
س��لطانيفر ميگويد« :چندین میلیون ورزش��کار ،مربی و حتی هوادار
ورزش در کشور داریم و این موضوع نشاندهنده گستره نقش مهم این
جامعه برای مصرف اقالم داخلی اس��ت .قب ً
ال هم به تمام زیربخشهای
وزارتخانه و فدراسیونها اعالم ش��ده بود که باید از تولیدات داخلی برای
البسه و تجهیزات ورزشی خود استفاده کنند و امسال این موضوع با اولویت
بیشتری دنبال خواهد شد ».اما همزمان دو تيم پرسپوليس و استقالل را
میتوان مثال زد که طي دهههاي گذش��ته همواره از توليدات خارجي
استفاده کردهاند و کوچکترين توجهي هم به انتقادها نداشتهاند.
جالبتر اينکه جناب وزير از فرصت ندادن به توليدکنندگان داخلي نيز
گاليه ميکند و از حس��اس بودن روي اين موضوع در سال جديد حرف
ميزند .سلطانيفر از فرصت بهرهبرداري ورزش کشور از توليدات داخلي
حرف ميزند و ميخواهد با نظارتي دقيق اين کار را به اجرا درآورد.
تااينجايکارهمهچيزخوباست.شعارسالمعينشدهوتماميمسئوالن
از جمله وزير ورزش با توپ پر درصدد هستند تا تحقق آن دست از تالش و
کوشش بر ندارند ،اما نکته اينجاست که کدام يک از اين مسئوالن قرار است
انحصار رقابت شرکتهاي خارجي با توليدکنندگان فراموش شده داخلي
را بشکنند .حرف زدن در اين مورد راحت است درست مثل تمام سالهاي
قبل ،اما آيا جناب وزير ميتواند جلوي منفعتطلبي مديران باشگاههاي
تحت امرش در قراردادهاي خارجي قدعلم کند؟ آيا او و ديگر مديران به
راحتي از ميلياردها ميليارد سود چشمپوشي ميکنند؟ اينها سؤاالتي است
که هرچند پاسخ آن واضح و روشن است ،اما براي اثبات مجدد آن زياد وقت
الزم نيست و خيلي زود خواهيم ديد که افاضات جناب سلطانيفر چگونه
پاسخ داده خواهد شد .فقط اي کاش هر سال مجبور نبوديم که اين حرفها
را بشنويم و اينگونه به آقايان يادآوري کنيم که حمايت از توليد داخلي حتي
در ورزش و ميادين ورزشي مرد عمل ميخواهد که شما نيستيد .مردي
انحصارش��کن و مبارز با البي و رانت که در چهره هيچ کدام از مسئوالن
ورزش کشور چنين روحياتي ديده نميشود.

برنامهریزی دوباره برای تیم ملی بسکتبال

مسعود عماری ،دبیر فدراسیون بسکتبال در خصوص برنامهریزی برای تیم
ملیاینرشتهاظهارداشت«:باتوجهبهکسبسهمیهالمپیک،مابرنامهریزی
قابل قبولی را برای آمادهسازی ملیپوش��ان در نظر گرفته بودیم .اردوهای
تدارکاتی و مسابقات دوستانهنیز از جمله این تمهیدات بودند که همگی به
تعویق افتادند .در شرایط فعلی دوباره برای تیمملی برنامهریزی میکنیم».

تمرینخشکدرخانهباعثتکراراشتباهمیشود

جواد فروغی ،تیرانداز المپیکی ایران معتقد است تمرین بدون حضور مربی
میتواند منجر به بروز اشتباه از سوی ورزشکار شود« :از زمان شیوع کرونا
تمرینات خود را در خانه پیگیری میکنیم .تمرینات خشک میتواند خوب
یا بد باشد .تمرین خشک که مربی باالی سر ورزشکار حضور ندارد ،ممکن
است منجر به تمرین اشتباه شود .در برخی مواقع ورزشکار یک اشتباه ریز
دارد که متوجه آن نیست .همان اشتباه را در تمرین خشک تکرار میکند
و اگر این اشتباه جا بیفتد ،برای ورزشکار آثار بدی در پی خواهد داشت.
از طرفی هم تمرین خشک میتواند مؤثر باش��د ،چون ورزشکار نمره را
نمیبیند و این باعث تمرکز بیشتر روی اجرا میشود».

