تعویق یک ساله المپیک
فرقی به حال کاروان ایران ندارد

شیوا نوروزی

از دست و دلبازی مربیان تا ضرر هنگفت جهانبخش

هیچکسمخالفکاهشدستمزدهانیست!

تکاپوی باشگاههای فوتبال در سراس��ر دنیا برای کاهش دستمزدها در
تعطی�لات کرونایی همچنان ادام��ه دارد .از آنجا که زمان از س��رگیری
مس��ابقات در هالهای از ابهام قرار دارد و روند ابتال به ویروس کووید 19
کماکان صعودی است ،اقتصاد فوتبال با بحرانی جدی روبهرو شده تا جایی
که راهی جز کاهش هزینهها باقی نمانده اس��ت .اگرچه در فوتبال ایران
خبری از این موضوع نیست ،اما باشگاههای معتبر خارجی برنامه ویژهای
برای جبران خسارتهایشان دارند .این در حالی است که هنوز تصمیمی
برای برگزاری ادامه بازیهای لیگ قهرمانان گرفته نشده است.
هفتهای 15هزار پوند
دستمزد لژیونر ایرانی شاغل در جزیره ،هفتهای  15هزار پوند کاهش یافت.
تعطیلی فوتبال انگلیس باش��گاههای لیگ برتری را با مش��کالت شدیدی
روبهرو کرده است .بازیکنان تیم برایتون برای کمک به این باشگاه با کاهش
 30درصدی قراردادهایشان موافقت کردهاند .بر این اساس و به گفته دیلی
تلگراف ،دستمزد هفتگی علیرضا جهانبخش از 50هزار پوند به 35هزار پوند
کاهش مییابد .البته این قانون شامل حال سایر همتیمیهایش نیز میشود.
از یونایتد تا رئال
باشگاههای آلمانی زودتر از همه برای کم کردن هزینهها وارد عمل شدند که
این مسئله با حمایت بازیکنان این تیمها همراه بود .در بین بهترین تیمهای
جهان کاهش  70درصدی دستمزد بازیکنان بارسلونا بازتاب زیادی داشت.
کاتاالنها به خاطر لغو بازیها با چالشهای اقتصادی زیادی دست و پنجه
نرم میکنند و در این وانفسا ستارههای این تیم از تصمیم مدیران باشگاه
حمایت کردهاند .در ش��رایطی که کرونا همه مردم دنی��ا را گرفتار کرده،
فوتبالیستهایسرشناسمیکوشندتابخشیازهزینههایدرمانیبیماران
را تأمین کنند .در تازهترین اقدام هم کاپیتان یونایتدیها دست به کار شده
و از همتیمیهایش خواسته  30درصد از دستمزد ماهانهشان را برای کمک
به بیمارستانها و بیماران درگیر با کرونا اختصاص دهند .پیشنهاد هری
مگوایر مورد قبول دیگر بازیکنان منچستریونایتد قرار گرفت تا قرمزها نیز
در راه ریشهکن کردن کرونا قدمی برداشته باشند .در اللیگا اغلب تیمها با
ضررهای هنگفتی مواجه شدهاند؛ مسئوالن لیگ اسپانیا به باشگاهها این
اجازه را دادهاند که با توجه به میزان خسارتها با کاهش دستمزدها زیانهای
اقتصادیشان را تا حدودی جبران کنند .رئالمادرید که یکی از غولهای
اقتصاد فوتبال دنیا محسوب میشود بالفاصله از این تصمیم استقبال کرد.
نشریه اسپانیایی مارکا مدعی شده که پرس ،رئیس این باشگاه در این رابطه
گفتوگویی با سرخیو راموس داشته است .اگرچه به میزان دقیق کاهش
دستمزدکهکشانیهااشارهنشده،امامیزانخسارتهایاحتمالیرئالبیش
از  150میلیون یورو تخمین زده شده است.
ساوتگیت هم موافق است
سرمربی تیم ملی انگلیس نیز خواستار کاهش دستمزدش شد .ضربه کرونا بر
اقتصاد اجتنابناپذیر است و صرفهجویی تنها راه مقابله با خسارتهای مالی
به حساب میآید .از آنجا که رقم قراردادهای فوتبالیستها و مربیان حرفهای
نجومی است ،کاهش دستمزد آنها میتواند کمک بزرگی برای فرار از بحران
کنونیباشد.گرتساوتگیتهمبهجمعمربیانیپیوستهکهخواهانکاهش
دستمزد شدهاند .او از مسئوالن انگلیس خواسته تا کاهش  30درصدی را
برای او در نظر بگیرند .پیش از ساوتگیت ،گراهام پاتر سرمربی برایتون و
ادی هووی سرمربی بورنموث نیز داوطلبانه خواهان کاهش دستمزدشان
شده بودند .به غیر از مربیان جزیره ،دیهگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین
و سرمربی فعلی خیمناسیا الپالتا در کاهش دستمزدش پیشقدم شده بود.
لیگ قهرمانان در بالتکلیفی
رئیس یوفا اعالم کرد در برنامهریزی جدید ،لیگ قهرمانان و لیگ اروپا باید
تا تاریخ سوم آگوست ( 13مرداد) به پایان برسد در غیر این صورت احتمال
برگزار نشدن بازیهای باقی مانده این فصل وجود دارد .الکساندر چفرین با
اشاره به این موضوع گفت« :رقابتها باید روز سوم آگوست به پایان برسد؛
هم چمپیونزلیگ و هم لیگ اروپا .ما در ش��رایطی استثنایی قرار داریم،
بنابراین در مورد تاریخ و ساعت شروع بازیها بسیار منعطف هستیم .اگر
این بحران زودتر تمام شود ،ما نیز میتوانیم زودتر شروع به کار کنیم .ما
میتوانیم با سیستم فعلی بازی کنیم یا بازیها را به صورت تکبازی در
زمین بیطرف برگزار کنیم .تنها تصمیم اش��تباهی که ممکن است در
حال حاضر بگیریم ،این است که به شکلی بازی کنیم که سالمت و ایمنی
عمومی بازیکنان ،هواداران و داوران را به خطر بیندازد ،اما اگر در شرایط
ایمنی باشیم ،مشکلی برای برگزاری بازیها نمیبینم».
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ویروس کشنده کرونا همه دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده و عالوه بر به
تعطیلی کشاندن تمام مسابقات ورزشی ،مردم را نیز وادار به ماندن در خان ه
کرده است .از زمانی که کشورها نتوانستند جلوی شیوع کرونا را بگیرند
مس��ئوالن در گام اول بازیهای فوتبال را بدون تماشاگر برگزار کردند و
در گام دوم نیز همه مسابقات را تا اطالع ثانوی به تعویق انداختند .در این
روزهای کرونایی و با توجه به شدت زیاد آن ،بسیاری از ورزشگاهها به محلی
برای مداوای بیماران مبتال به این ویروس تبدیل شدهاند ،اما در کره جنوبی
که همانند دیگر کشورها خبری از فوتبال نیست ،یکی از ورزشگاههای
فوتبال به محلی برای برگزاری آزمونهای دانشگاهی تبدیل شده است.
اخیرا ًعکسهای منتشر شده از این ورزشگاه بازتاب زیادی در رسانههای
اجتماعی داشته است .در این عکسها دانشجویان با حفظ فاصله اجتماعی
مشغول پاسخ دادن به سؤاالت هس��تند .این هم یکی از راههای استفاده
بهینه از زمینهای چمن در این شرایط سخت است.
رضا دهشیری | جوان

به خاطر ش��رایط بحرانی حاصل از شیوع
ویروس کرونا ،کمیته بینالمللی المپیک
چارهای جز تعویق بازیها نداشت .قاعدتاً
به دلیل این ش��رایط تعویق دو ،سه ماهه
بازیها جواب نمیداد .بنابراین تغییر زمان
بازیها به یک سال آینده بهترین تصمیم
ممکن بود .با این اوص��اف ،موکول کردن
سیدمصطفیهاشمیطبا
بازیهای المپیک توکیو به س��ال ۲۰۲۱
رئیسپیشینکمیتهملیالمپیک
باعث بههم خوردن نظم فاصله زمانی میان
ادوار بازیهای المپیک میشود ،اما تصمیمی که در این زمینه گرفته شده
منافاتی با منشور المپیک ندارد .لغو کلی بازیها هم سناریویی دور از ذهن
بود .چند دهه از عمر بازیهای المپیک میگذرد ،طی این مدت تنها دو
دوره بازیها ،آن هم به خاطر جنگ جهانی برگزار نشد ،اما برگزاری سایر
ادوار بازیها در هر شرایطی به قوت خود باقی ماند .امسال هم فراگیری
جهانی ویروس کرونا و مسئله مهم سالمت ورزشکاران و دیگر افراد درگیر
با این بازیها IOC ،را وادار به اتخاذ این تصمیم کرد که درست هم بود.
قاعدتاً با تعویق بازیهای المپیک این فرصت برای ورزشکارانی که مث ً
ال با
آسیبدیدگی مواجه هستند ،بیشتر و بهتر مهیا میشود تا بهبودی کامل
پیدا کنند و به شرایط ایدهآل برسند ،اما بعید هم نیست به خاطر لغو اردوها و
دور شدن ورزشکاران از تمرینات تیمی ،آمادگی آنها تحتالشعاع قرار گیرد
وحتیبعضاًطییکسالونیمآیندهدچارآسیبدیدگیشوند.تعویقیک
ساله بازیهای المپیک فرقی به حال کاروان ایران ندارد ،به طوری که نه
متضررمیشویمونهنفعیمیبریم.البتهاینشرایطبرایدیگرکشورهاهم
وجود دارد .بهرهگیری از تغییر زمان بازیها برای ورزشکاران سایر کشورها
هم  50به  50است؛ میتواند برای آنها مفید باشد یا باعث آسیبشان شود
یا حتی فرقی به حالشان نداشته باشد .اص ً
ال نمیتوان در مورد کاروان ایران
و چگونگی ادامه روندی که برای بازیهای المپیک خواهد داشت انتظار
معجزه داشت .درست است که یک سال به زمان آمادهسازی ورزشکاران
و کاروان اضافه شده ،اما فراموش نکنیم که عامل بازدارنده کرونا همچنان
وجود دارد و مشخص هم نیست که چه زمانی ریشهکن شود.
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گزارش «جوان» از سرنوشت مبهم نوزدهمین دوره لیگ برتر

فوتبال مچ کرونا را میخواباند؟
با گذشت یک ماه
گزارش
و نیم از تعطیلی
سعيد احمديان
لیگ برتر فوتبال،
مسئوالن سازمان لیگ با رد شایعه نیمهتمام
گذاشتن لیگ ،مصمم به ادامه بازیها هستند
و نمیخواهن�د فوتب�ال مغلوب کرونا ش�ود.

سرنوش��ت لیگ برتر فوتبال ایران چه میشود؟
رقابتها بعد از مهار کرونا از س��ر گرفته میشود
یا قرار است مسابقات تعطیل و نیمهتمام بماند؟
اینها سؤاالتی است که این روزها ذهن هواداران
فوتبال را به خود مشغول کرده ،آن هم در شرایطی
که نزدیک ب��ه  45روز از تعطیل��ی لیگ به دلیل
شیوع بیماری کرونا میگذرد و همچنان خبری
از تصمیم نهایی مسئوالن س��ازمان لیگ درباره
سرنوشت لیگ نوزدهم نیست .این در حالی است
که با توجه به تعطیلی رقابتهای ورزشی تا پایان
فروردینماه ،نظرات متناقضی در بین اهالی فوتبال
درباره آینده مس��ابقات لیگ برت��ر فوتبال وجود
دارد و مهمتر از همه ،مربی��ان تیمها هم با انتقاد
از نامشخص بودن تصمیم نهایی از بالتکلیفی که
گریبان فوتبال را گرفته انتقاد دارند.
گزینههای روی میز اهالی فوتبال
در حالی هشتم اسفند با برگزاری آخرین مسابقه
هفته بیس��ت و یکم ،لیگ فوتبال ای��ران با اوج
گرفتن ش��یوع ویروس کرونا تا اط�لاع ثانوی به
تعطیلیرفتکهکمترمسئولیپیشبینیمیکرد
که این تعطیلی تا امروز ادامه پیدا کند .با این حال
با توجه به شیوع کرونا و گس��تردگی شدید این
ویروس در سراس��ر کشور ،س��تاد ملی مدیریت
کرونا رأی ب��ه تعطیلی فعالیتهای ورزش��ی تا
پایان فروردی��ن داد تا فوتبالیس��تها هم مانند

بقیه ورزشکاران خانهنشین ش��وند .حاال و پس
از طوالنی ش��دن تعطیالت در شرایطی که فیفا
و کنفدراسیون فوتبال آسیا در رابطه با سرنوشت
قهرم��ان لیگهای ناتمام فوتب��ال موضعگیری
نداشتهاند ،در هفتههای اخیر پیشنهادهای زیادی
در بین هواداران فوتبال برای تعیین سرنوش��ت
لیگ مطرح شده است ،مانند پرسپولیسیها که با
توجه به صدرنشینی و اختالف  10امتیازیشان با
تیم دوم در فاصله  9هفته به پایان لیگ معتقدند
در صورت تعطیلی لیگ باید آنها قهرمان شوند.
در س��وی دیگر برخی ه��م مانن��د میرمعصوم
سهرابی ،سرپرست باشگاه تراکتور تبریز معتقد
اس��ت که باید پرونده لیگ در صورت ادامه پیدا
نکردن بدون معرفی قهرمان بسته شود« :زمانی
که لیگ تعطیل میشود ،جامی هم نباید به تیمی
داده شود تا هیچ مشکلی پیش نیاید .وقتی هنوز
 ۹هفته از بازیها باقی مانده است ،نتیجه قطعی
لیگ نیز مشخص نیست ».هرچند که او میگوید
لیگ نباید قهرمان داشته باشد ،اما بدون توجه به
 9هفته باقی مانده تا پایان لیگ ،پیشنهاد میدهد
که چهار تیم باالی جدول که یکی از آنها تراکتور
رده سومی است ،به عنوان سهمیههای ایران در
لیگ قهرمانان آسیا معرفی شوند!
حتی سرنوشت لیگ نوزدهم در دروغهای سیزده
هم نقش پررنگی داش��ت تا جایی که حساسیت
موضوع سبب ش��د وزارت ورزش نسبت به یکی
از این دروغها که جنبه سرگرمی داشت ،واکنش
نشان دهد و آن را تکذیب کند!
در حالی صب��ح روز س��یزدهم فروردین یکی از
رسانهها از قصد فدراس��یون فوتبال برای تعیین
قهرمان لیگ برت��ر و تیمهای س��قوطکننده و

کسبکننده سهمیه لیگ قهرمانان آسیا با روش
عجیب قرعهکشی نوشت که این خبر با واکنش
وزارت ورزش روبهرو شد و این وزارتخانه با صدور
اطالعیهای اع�لام کرد که خبر برخ��ی کانالها
و رسانهها مبنی بر بسته پیش��نهادی دفتر امور
مشترک فدراس��یونهای معاونت قهرمانی این
وزارتخان��ه برای تعیی��ن قهرمان لی��گ ایران با
قرعهکش��ی کذب محض اس��ت و زمان و نحوه
برگ��زاری و ادامه مس��ابقات لیگ برتر و س��ایر
رقابتهای ورزش��ی تابع نظر تصمیمات س��تاد
عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و وزارت
بهداشت خواهد بود.
همچنان منتظر بمانید
حال در ش��رایطی که قرار بود ت��ا  20فروردین
تکلیف سرنوش��ت ادامه یا پایان لیگ مشخص
شود ،به نظر میرسد که باشگاهها حداقل تا پایان
فروردین بای��د همچنان ب��رای گرفتن تصمیم
نهایی از س��وی س��ازمان لیگ منتظ��ر بمانند.
هرچند که دیروز صادق درودگر ،مسئول کمیته
اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال از احتمال
آغاز لیگ از اواخر اردیبهشت خبر داد ،اما سهیل
مهدی ،مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ با
رد هر تاریخی برای شروع لیگ ،سرنوشت این
مسابقات را به مشخص ش��دن دو آیتم مرتبط
دانس��ت« :دو آیتم ب��رای تصمی��م در این باره
برای ما مهم اس��ت؛ یکی تأییدیه ستاد مقابله با
کروناس��ت ،چراکه مقام مرجع در مدیریت این
اپیدمی هستند و آنها باید بگویند که میتوانیم
شروع کنیم و موضوع دیگر بحث تاریخ برگزاری
مسابقات در لیگ قهرمانان آسیاست که تقویم
ما را تحت تأثیر قرار میدهد .این دو موضوع حل

شود ،ما میتوانیم مسابقات را برگزار کنیم».
با توجه ب��ه صحبتهای دیروز مس��ئول کمیته
مس��ابقات لیگ به نظر میرس��د تعطیلی لیگ
که از س��وی برخی مطرح ش��ده ،فع� ً
لا منتفی
اس��ت و س��ازمان لیگ به دنبال برگزاری ادامه
مسابقات ،حتی بدون تماشاگر است« :احتمال
نیمهتمام ماندن لیگ خیلی کم است ،چون هنوز
به آن مرحله از فشردگی نرسیدهایم و باید خیلی
ش��رایط از این روزها بحرانیتر ش��ود .همچنان
امکان برگزاری مسابقات را داریم ،هرچند بدون
تماشاگر بازی فوتبال لطفی ندارد ،ولی این هم
یکی از گزینههای پیشروی ماس��ت تا بتوانیم
لیگ را تمام کنیم».
در این ش��رایط یکی از مهمترین خواس��تههای
لیگ برتریها ،درخواست مربیان از سازمان لیگ
برای دادن زمان کافی برای آمادهس��ازی تیمها
و از س��رگیری دوباره لیگ است ،به خصوص که
با توجه ب��ه منع تمرینات ورزش��ی ،بازیکنان در
خانه تمرینات انفرادیشان را پیگیری کردهاند و
شروع بالفاصله لیگ میتواند تیمها را به مشکل
بین��دازد .در ای��ن رابطه یحی��ی گلمحمدی از
سازمان لیگ خواسته که سه تا چهار هفته قبل
از استارت دوباره لیگ به تیمها زمان بدهند تا با
از سرگیری تمرینات ،بازیکنان خود را در شرایط
مسابقه قرار دهند.
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ نیز خواسته
مربیان را منطق��ی میداند و در این ب��اره به آنها
اطمینان خاطر میدهد« :مگر ما میتوانیم بازیکنی
را که دور از تمرین بوده به یکباره وارد مسابقات
کنیم .مسلم بدانید که حتماً در برنامهریزی این
موضوع مهم را رعایت خواهیم کرد».

تشکیل جلسه هیئت رئیسه برای رسیدگی به تذکرات AFC

نبی :این نامهنگاریه ا مرسوم است

وقتی جام جهانی 2022هم از کرونا در امان نیست

میزبانی از قطرگرفته میشود؟

قطر نخس��تین
بازتاب
کشور خاورمیانه
شميم رضوان
است که موفق به
ن هم
گرفتن میزبانی رقابتهای جام جهانی شد ،آ 
درحالیک��ه رقبای سرس��ختی چ��ون امریکا،
کرهجنوبی ،ژاپن و استرالیا را برای میزبانی جام
جهانی  2022مقابل خود داش��ت .کمتر کسی
تصورش را میکرد که با توجه به وسعت کم قطر و
ش��رایط نامطلوب آب و هوایی و داشتن رقیبی
جدی چون استرالیا ،میزبانی از رقابتهایی که قرار
است از  30آبان تا  27آذر 1401برگزار شود به این
کشور عربی برسد .قطر اما موفق شد میزبانی جام
جهانی2022را بگیرد .اگرچه بعد از آن نمایندگان
فیفا به دریافت رشوههای کالن از امیر قطر بابت
این مسئله متهم شدند و بارها بحث گرمای قطر و
حتی بحثهایی در خصوص برگزاری جام جهانی
در زمستان هم به میان آمد ،اما قطریها از همه
مشکالت و موانع عبور کردند تا همچنان میزبان
جام جهانی باشند .حاال اما درست در روزهایی که
دنیا با کووید 19درگیر است،یک رسانه اماراتی از
احتمال تعویق جام جهانی 2022خبر داده و اینکه
قطریهاباچالشیمتفاوتمواجههستندکهگفته
میشود ش��اید حتی بتواند میزبانی را نیز از این
کشور بگیرد .سایت خبری « »24امارات ،با توجه
به شرایط موجود که اکثر مس��ابقات ورزشی در

سراس��ر جهان به دلیل ش��یوع وی��روس کرونا
(کووید )19به حال��ت تعلی��ق درآمدهاند ،طی
گزارشیمینویسدکهمسابقاتجامجهانی2022
هم بیتأثیر از این قاعده نخواهد بود .این سایت
خبری با بررس��ی رویدادهای ورزشی و تعطیلی
مسابقاتی چون یورو ،2020کوپاآمهریکا 2020و
به تعویق افتادن المپیک 2020توکیو و همچنین
یورو  2020به خاطر شرایط موجود و احتمال رقم
خوردن این سناریو برای دیگر رقابتهای بزرگ،
احتمال به تعویق افتادن جام جهانی قطر را مطرح
میکن��د« :با توجه ب��ه این موض��وع و برگزاری
تورنمنت مهمی همچون یورو در س��ال ،2021
برگ��زاری بازیهای بزرگتری��ن رویداد فوتبال
جهان ،یعنی جام جهانی در فاصله کمتر از 18ماه
منطقی به نظر نمیرس��د ».بهزعم این س��ایت
اماراتی بزرگترین تهدید برای جام جهانی2022
تنها به تعویق افتادن برگزاری آن نیس��ت .طبق
نوشته این سایت ،در صورت تعویق جام جهانی
قطر ،حت��ی احتمال گرفتن میزبان��ی هم از این
کشور وجود دارد« :با توجه به اینکه در حال حاضر
قطر در زمستان  2022میزبان این رویداد است،
ممکن است برگزاری این بازیها به تابستان2023
موکول شود و همین موضوع شاید در را به روی
کشورهای اروپایی و امریکایی برای میزبانی از این
رویداد مهم باز کند».

نخستینتغییرات
حاشیه
در فدراس��یون
دنيا حيدري
فوتبال و انتخاب
دبیرکل پایان دوران سرپرستی  16ماهه شکوری
بود و بازگشت دوباره نبی به بدنه فدراسیون فوتبال.
تغییری که البته با حواشی بسیاری همراه بود و
اخطارهایکنفدراسیونفوتبالآسیارادرخصوص
س��هلانگاری در اجرای قوانین به دنبال داشت.
 AFCطی اتفاقی نادر بعد از انتخاب نبی به عنوان
دبیرکل جدید فدراسیون ،در سه نامه مختلف بر
ضرورت رفع این ایرادها و همچنین مردود اعالم
کردنجلسههیئترئیسهفدراسیونفوتبالمبنی
بر انتخاب نبی به جای شکوری تأکید کرد!
اخطارهای��ی که البت��ه فدراس��یون دو مرتبه به
آن پاس��خ داده ،اما کنفدراس��یون فوتبال آسیا
صراحتاً اعالم کرده که پاسخها قانعکننده
نیست و همچنان ش��کوری را به عنوان
دبیرکل فدراس��یون میشناسد! نبی،
دبیرکل تازه انتخاب ش��ده فدراسیون
ام��ا نامهنگاریه��ای  AFCرا اتفاق��ی
ع��ادی و مرس��وم میخواند و بر
این باور است که از داخل
به کنفدراسیون فوتبال
آسیا اطالعات غلط داده
میشود« :اختالفنظر
یا هرگونه سوءبرداشتى
ک��ه در مکاتب��ات
دوجانبه فدراسیون و
کنفدراسیون مطرح
شده،قطعاًحلومرتفع
میشود .ماهمواره تعامل
و ارتباط نزدیک��ى با AFC
ل
داشتهایم و مبادله نامه یا ایمی 
درباره تش��ریفات و س��از و کار
ادارى ،امرى کام� ً
لا عادى در
این ارتباط است ،اما متأسفانه
سوءرفتارها و بىتقوایىهایى

از داخل کشور صورت گرفته و در راستای منافع
فردی اطالعات نادرستى منتقل شده ،وگرنه در
این موضوع فدراس��یون طبق مقررات و ضوابط
اساسنامه عمل کرده است ».بهرغم صحبتهای
نبی ،اما به نظر میرسد که اخطارهای  AFCدر
خصوص نقض قانون در رابطه با انتخاب دبیرکل
فدراسیون جدی است که هیئت رئیسه فدراسیون
در نظر دارد امروز با برگزاری جلسهای مهم ،هرچه
سریعتر ایرادهای انتخاب دبیرکل جدید را برطرف
کرده و مدارک الزم را برای ارسال به کنفدراسیون
فوتبال آسیا تهیه کند ،آن هم درحالیکه دبیرکلی
که انتخابش  AFCرا به واکنش واداشته کار خود
را مدتی اس��ت که آغاز کرده اس��ت .با وجود این
جلس��ه امروز برای فوتبال ایران از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است ،چراکه در این جلسه عالوه
بر برطرف کردن نواقصی ک��ه  AFCدر
خصوص تغییرات اخیر به آن اشاره کرده،
قرار است درباره زمان تشکیل مجمع
برای اصالح اساسنامه نیز تصمیمگیری
شود.اساسنامهایکهبیتوجهیبهاصالح
آن و اصرار فدراسیوننشینها به
برگزاری انتخابات قبل از
برطرف کردن نواقص
آن در اس��فند س��ال
گذش��ته زمزمههای
جدیای در خصوص
تعلیق فوتبال ایران را
بر سر زبانها انداخت.
تعلیقی ک��ه باید دید
با توجه ب��ه تعللها و
بیتوجهیه��ای آقایان
تصمیمگیرنده به قوانین
خطر آن از سر فوتبال ایران
دور میش��ود یا در نهایت
ب��ه لط��ف بیکفایتیهای
مدیریتی دامن فوتبال ایران
را میگیرد!

فريدون حسن

امتحانسخت ازفوتباليها

بياييد به کرونا از زاويه ديگري نگاه کني��م .بياييد فرض کنيم که اين
ويروس سخت و کش��نده و همهگير آمده تا آدميزاد مدعي و مغرور را
امتحان کند .فرض کنيم کرونا شيوع پيدا کرده تا حس انساندوستي و
نوعدوستي انسان مغرور قرن  21را به چالش بکشد.
چالش��ي که اين روزها خبرش از اقصی نقاط دنيا به گوش ميرسد .از
ماسکدزديها گرفته تا قالب کردن لوازم و مواد تقلبي و بعضاً فاسد و
تاريخ مصرف گذشته به مردم .ربطي به اين کشور و آن کشور هم ندارد،
آنها که از همه مدعيترند در اين ميان گوي سبقت را از همه ربودهاند تا
جايي که کارشان به دزدي دريايي مدرن نیز کشيده شده است.
بحث ما اما اين نيست .بياييد در عالم ورزش ،جایی که کرونا با قدرت تمام
آن را به تعطيلي کشانده و همه را مجبور کرده تا در گوشه خانههايشان
ورزش کنند .اي��ن روزها بحث��ي در ورزش جهان مطرح اس��ت مبني
بر کاهش ميزان دس��تمزد بازيکنان تيمها ،بهخصوص فوتباليها که
واکنشهاي متفاوتي را در پي داشته است .حرفهايهاي عالم فوتبال با
برنامهريزي و تعيين سهم و سقف با اين مسئله برخورد کردند و در نهايت
هم به نتيجه رسيدند .بسياري از باشگاههاي بزرگ و ستارگان نامآورشان
نیز پذيرفتهاند که با توجه به شرايط سخت اقتصادي حاصل از تعطيلي
ليگها و ضرري که متوجه باشگاهها شده ،درصدي از دستمزدهايشان
کاهش پيدا کند .بس��ياري از آنها حتي پا را فراتر گذاشتهاند و خود نيز
دست به کار شدهاند و لوازم و مواد مورد نياز براي مبارزه با اين ويروس را با
هزينه شخصي تهيه و در اختيار مردم قرار میدهند تا ثابت کنند نه فقط
در زمين فوتبال که در خارج از آن نيز ستاره هستند.
نامهاي بزرگي را ميتوان در اين خصوص آورد ،از مسي و مارادونا گرفته
تا رونالدو و توتي ،جالب اينکه تمام اين هزينهها شخصي است ،حتي
ميزان کسورات دستمزد اين ستارهها که در باشگاههاي شخصي توپ
ميزنند و هيچ ربطي به بودجه کشورها ندارد.
اينجا اما در ايران اوضاع فرق دارد ،به اندازهای که وقتي از سرمربي تيم
صدرنشين ليگ برتر در اين خصوص سؤال ميشود با بيتفاوتي جهت
مصاحبه را عوض ميکند و رنگ و رويي ديگر به آن ميدهد .اينجا حتي
آقايان مسئول هم چيزي را در اين خصوص طرح نميکنند تا شايد مورد
قبول يا رد واقع شود .اين در حالي است که فوتبال ايران به صورت کام ً
ال
مستقيم از بيتالمال ارتزاق ميکند و دستش در جيب مردم است.
کرونا امتحان س��ختي از فوتباليها گرفت؛ امتحاني که فع ً
ال مدعيان
مردمداري فوتبال ايران در آن رد شدهاند ،چون ظاهرا ً حاضر نيستند
در اين اوضاع بحراني ريالي از قراردادهاي ميليارديشان را کم کنند و
حتي حاضر نيستند در خصوص آن حرف بزنند تا مبادا کسي پيدا شود
و این داستان را پیگیری کند .اينجاست که مشخص ميشود مرد عمل
بودن يعني چه ،اينجاست که مشخص ميش��ود شعار دادن در مواقع
معمول چقدر راحت است و عمل کردن در شرايط بحراني چقدر سخت
و البته اينجاست که مشخص ميشود مرد عمل کيست ،چون حاال بايد
از جيب خرج کرد و به داد مردم و کشور رسيد.
جالب است که در طول تقريباً دو ماه گذشته هيچکدام از فوتبالیستها
هيچ عکسالعملي در خصوص کمک و همي��اري با جامعه در مهار اين
بيماري انج��ام ندادهاند تا بروند و در صف س��لبريتيهايي قرار بگيرند
که فقط از س��ر شکمس��يري حرف ميزنند و وقتي کار به جاي باريک
میکشد الم تا کام حرف نميزنند .کاش ذرهاي از مردانگي کشتيگيران
در فوتباليس��تهايمان بود تا اينگونه مجبور نباشيم از رفتارهايشان
بنويسيم .کاش مرد ميدان بودند و حداقل کمي بيشتر از توصيه در خانه
بمانيم گام برميداشتند ،اما خوب ميدانيم که آنها اين روزها بيشتر در
فکر ادامه بازيهاي ليگ و نگران حقوقهايشان هستند .آنها مهر سکوت
بر لب زدهاند ،چون قرار نيست در اين ميدان سخت و خطرناک مردمدار
باشند .فوتبال ايران در امتحان سخت کرونا رد شد ،چون هيچکدام از اين
مث ً
ال ستارهها ،مردمداري و آداب آن را به درستی نياموختهاند.

مهمتر از المپيک سالمت مردم است

نازنين ماليي ،بان��وی ملیپوش قایقرانی ایران گف��ت« :با لغو انتخابی
المپیک معلوم نبود فدراسیون جهانی بر چه اس��اس نفرات را انتخاب
میکرد ،اما اکنون با تعویق المپیک شانس برگزاری مسابقات هم بیشتر
شده است .وقتی اردوی تیم ملی اواخر سال پیش به دلیل شیوع کرونا
تعطیل شد ،آقای فرزام ،سرمربی تیم ملی با فدراسیون صحبت کرد و
ما دستگاه ارگومتر و دیگر وسایلی را که احتیاج داشتیم به خانه بردیم و
ادامه تمریناتمان را در خانه انجام دادیم ،از اینرو افت نداشتیم .نمیتوان
گفت تعویق المپیک به نفع ماس��ت یا نه ،چون هر کس��ی برنامهریزی
خودش را دارد ،میتوانیم به این مسئله با دید مثبت نگاه کنیم و برای
سال آینده با قدرت بیشتری آمادهشویم .البته در حال حاضر مهمتر از
المپیک و مسابقات ،سالمتی کل مردم ایران و جهان است».

امسالياسالبعدهدفمفقطالمپيکاست

کامران قاسمپور ،دارنده دو مدال طالی زیر  ۲۳سال کشتی جهان گفت:
«تعویق المپیک تأثیری در میزان انگیزهام نداشته و با تمام توان برای رسیدن
به موفقیت تالش میکنم .فع ً
ال همه جا تعطیل است و ما نیز میترسیم در
فضاهای عمومی تمرین کنیم .بیشتر س��عی میکنیم در جنگل تنها یا با
یکی ،دو نفر از دوستان که موارد بهداشتی را رعایت میکنند تمرین کنیم.
چه امسال یا سال بعد انگیزهام برای حضور در المپیک زیاد است و با همه
وجودتمرینمیکنم،چراکهبایدآمادگیامراحفظکنمتابتوانمدرمسابقات
پیشرو موفق شوم .در نهایت هدفم این است که به المپیک برسم».

