
کاپيتان استقالل 
سعيد احمديان

     گزارش يک
و ســرمربــي 
سپاهان با وجود 
قراردادهاي چند ميلياردي براي تعطيلي ليگ 
به هر دستاویزي متوسل شده اند و می گویند 
نگران تأمين معيشت خانواده شان در صورت 
کرونا گرفتن و سـالمتي کارگران هسـتند.
ش��نيدن برخ��ي اظهارنظره��اي فوتبالي ها در 
روزهايي که کرونا س��فره خيلي از خانواده هاي 
ايراني را به دليل مش��کالت اقتصادي و تعطيلي 
کسب و کارها کوچک تر کرده است، مثل همان 
نمک بر زخم پاشيدن است، همان جماعتي که 
خودشان را تافته جدابافته مي دانند و سال هاست 
که قراردادهاي چند ميلياردي ساالنه شان از جيب 
مردم به جيب ش��ان مي رود و اهمال و بي تفاوتي 
نهادهاي قضايي و بازرس��ي نيز س��بب شده هر 
سال زالووار بيش��تر به مکيدن از بيت المال ادامه 
دهند. رش��د بادکنکي اعتبار پوشالي فوتبالي ها 
سبب ش��ده آنها با نگاهي از باال به پايين، آن هم 
در روزهاي سخت کش��ور، خودش��ان را جدا از 
جامعه و مردم بدانند و در اي��ن بين گاهي هم با 
شعارهاي عوام فريبانه و در حالي که قراردادهاي 
ميلياردي ش��ان از جي��ب کارگ��ران پرداخ��ت 
مي شود، ژست هاي مردمي بگيرند. ژست هايي 
که ته صحبت هاي شان مشخص مي شود نفعش 
به جيب خودشان مي رود و دلسوزي صوري شان 

اشک تمساحي بيش نيست.
   این فوتباليست هاي مظلوم

مانند مصاحبه ديروز وريا غفوري کاپيتان استقالل 

و امير قلعه نويي سرمربي سپاهان که از مخالفان 
ادامه ليگ هستند و مي گويند فوتبال بايد تعطيل 
ش��ود. در مصاحبه اي که از کاپيتان آبي ها روي 
خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت، او با ارائه يک 
تصوير غيرواقعي و مظلومانه از فوتباليست ها که 
جزو قشر مرفه جامعه هس��تند، داليلش را براي 
تعطيلي فوتبال اينطور برشمرده است: »بازيکنان 
نه اتحاديه ای دارند، نه بيمه هستند و نه کسی آنها 
را حمايت می کند. اين سؤال به وجود می آيد که 
اگر يک بازيکن خدای ناکرده کرونا گرفت کدام 
نهاد يا سازمان او را حمايت می کند و هزينه ها و 
مخارج زندگی  اش را متقبل می شود. ان شاءاهلل که 
هيچ اتفاقی نيفتد و بازيکنی مبتال نش��ود، چون 
فوتب��ال و زندگ��ی اش از بين م��ی رود. می دانم 

پشتوانه ای نيست و حمايتی نمی شود.«
غفوري در ش��رايطي مدعي ش��ده که با گرفتن 
کرونا کسي نيست مخارج خانواده اش را تأمين 
کند که فوتباليس��ت ها با توجه ب��ه قراردادهاي 
چند ميلياردي شان از اقشار مرفه جامعه هستند 
و مانند اکثر مردم جامعه نيس��تند که با حداقل 
حقوق  که جمع دريافتي ساالنه شان يک درصد 
قرارداد اي��ن بازيکنان ه��م نمي ش��ود، نگران 
اجاره خانه يا امرارمعاش شان باشند. صحبت هاي 
غفوري که با ادعاهاي مضحک خواس��ته است 
فوتبالي ها را مظلوم نشان دهد، محلي از اعراب 
ندارد و به نظر مي رسد رشد توخالي اهالي فوتبال 
س��بب ش��ده آنها به خود اجازه دهند با چنين 
ادعاهايي به تمس��خر جامعه بپردازن��د. اين در 
ش��رايطي اس��ت که بازيکناني مانند غفوري با 

قراردادهايي حداقل 4 تا 5 ميلياردی ساالنه که 
از بيت المال دريافت مي کنند، دريافتي شان در 
يک سال صد برابر اقشار متوسط جامعه باشد، اما 
او با صحبت هايش مي خواهد طوري وانمود کند 
که انگار بايد در صورت شروع ليگ وگرفتن کرونا 

براي تأمين معاش خانواده اش گلريزان بگيرند!
  وقتي کارگران پيراهن عثمان مي شوند

ديگر همه بايد ب��ه مصاحبه هاي عجيب و غريب 
امير قلعه نويي عادت کنيم. مرب��ي اي که درباره 
هر مسئله اي از اقتصاد گرفته تا سياست در حالي 
که سررش��ته اي از اين حوزه ها ندارد، به خودش 
اجازه مي دهد اظهارنظر کند. سرمربي سپاهان 
در تازه ترين صحبت هايش به واسطه کرونا سعي 
کرده اس��ت در حوزه پزش��کي هم وارد شود و از 
پيش بيني هايش براي موج دوم کرونا خبر دهد 
و سنگ مردم را به سينه بزند تا آن را دستاويزي 
براي تعطيلي لي��گ و مضر بودن ش��روع دوباره 
فوتبال قرار دهد. قلعه نوي��ي در مصاحبه اي که 
يک شنبه شب با راديو جوان داشت، گفته است: 
»بهتر است فوتبال را کنار بگذاريم و درباره سالمت 
جامعه صحبت کنيم. آنهايی که قدرت دارند، ابتدا 
اين دو مقوله را حل کنند، بع��د از آن می توانيم 

درباره فوتبال صحبت کنيم.« 
قلعه نوي��ي که گفته مي ش��ود ب��راي حضور در 
س��پاهان س��االنه 10 ميليارد دريافت مي کند، 
در ادامه حرف هايش با آسمان و ريسمان بافتن، 
به اس��تفاده ابزاري از کارگران براي کوبيدن بر 
طبل تعطيلي ليگ پرداخته است: »آيا سالمتی 
کارگران عزيز ما مهم نيس��ت؟ اگر می خواهيم 

شرايط را عادی نش��ان دهيم بايد شرايط عادی 
باش��د، نبايد ش��رايط اين روزها را عادی نشان 
بدهيم. اگر موج دوم کرونا در پاييز ش��روع شد، 
چه کسی پاسخ مردم را می دهد؟ فوتبال بايد در 
شرايطی که مشکالت اقتصادی کمتر و سالمتی 
هم باش��د ادامه داش��ت باشد.« اش��ک تمساح 
قلعه نويي براي کارگران در ش��رايطي است که 
قرارداد 10 ميلياردي او از جيب کارگران فوالد 
مبارکه تأمين مي شود و با چنين دلسوزي هايی 

بيشتر نمک بر زخم کارگران می پاشد.
در حالي امير قلعه نويي نيز مانند غفوري مدعي 
است که ليگ نبايد برگزار شود که اکثر مشاغل 
بازگشايي شده اند و از کارگران گرفته تا کارمندان 
در سخت ترين شرايط بهداشتي فعاليت شان را 
از سر گرفته اند، آن هم در ش��رايطي که آنها نيز 
دغدغه کرونا دارند، اما درد معيشت سبب شده در 

محل کار حاضر شوند. 
با اين ح��ال بازيکناني مانند غف��وري و مربياني 
مانند قلعه نويي که بهترين تجهيزات ضدعفوني و 
پروتکل هاي بهداشتي در محل تمرين و مسابقه 
براي شان در نظر گرفته ش��ده تا ابتالي شان به 
کرونا به حداقل برسد، حاضر به تمرين و حضور 
در مسابقه اي که ساالنه چند ميليارد به خاطر آن 

دريافت مي کنند، نيستند! 
نکته جالب ت��ر اينکه اين بازيکن��ان و مربيان در 
صورت ادام��ه پيدا نکردن ليگ و برگزار نش��دن 
يک سوم مسابقات حاضر نشدند مبلغ قراردادشان 
را کاهش دهند و انتظار داشتند که براي مسابقه 

نداده و تمرين نکرده پول هم دريافت کنند!
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فريدون حسن

شيوا نوروزي

دکتر درد کشيده عليه کرونا 
دکتر ستوده، پزشک استقالل خوب مي داند که کرونا تا چه حد خطرناک 
است. او طعم تلخ اين ويروس منحوس را کشيده و همين فروردين ماه 
گذش��ته در بيمارس��تان آتيه محل خدمت پزش��کی اش ت��ا بهبودی 
کامل بستری ش��ده بود و بعد از بهبودی از شرايط س��خت آن روزها و 
دشواری های بيماران مبتال به کوويد 19سخن گفته بود. او اين روزها بر 
روند رعايت دقيق پروتکل های بهداشتی باشگاه استقالل نظارت کاملی 
دارد تا بازيکنان استقالل بدون دغدغه نسبت به آماده سازی خود تا شروع 
ليگ اقدام کنند. همانطور که در تصوير مشخص است دکتر ستوده در 
کنار تونل ضدعفونی آخرين توصيه ها را به شيخ دياباته برای رعايت دقيق 
نکات  بهداشتی اعالم می کند تا در صورت منفی شدن تست کرونايش 

بتواند از فردا در کنار ساير بازيکنان تمرينات خود را آغاز کند.

 اساسنامه تنظيم شده تفکرات وزارت است
 نه فدراسيون!

فدراس��يون فوتبال حواش��ی پيش آمده 
در خص��وص پيش نويس اساس��نامه اين 
فدراسيون و ايرادات فيفا به آن را تکذيب 
می کند! ما تکذيب را خوب ياد گرفته ايم و 
اين واقعيت دارد، در حالی که در فدراسيون 
جلسه ای برای تغيير مجدد اساسنامه برگزار 
شده است. ببينيد منشأ اين کار کجاست؛ 
در حقيقت بايد گفت که اين اساس��نامه 
دست نويس تفکرات وزارت ورزش است، نه 
فدراسيون فوتبال. علی نژاد، معاون وزير ورزش دخالت اين وزارتخانه را در 
تنظيم اساسنامه رد کرده، در حالی که اصاًل چنين چيزی نيست. آنهايی 
که در آن جلسه حضور داشتند اختالف سليقه را ديدند. وزارت ورزش اين 
اساس��نامه ها را تنظيم می کند، به خصوص برای فوتبال، اساسنامه را به 
فدراسيون می دهد و می گويد روی آن کار کنيد. خيلی راحت يکسری از 
پرسنل وزارت ورزش با داللی گری اين اساسنامه را تهيه کرده اند. من هم دو  
بار در اين جلسه بودم؛ وقتی ديدند صحبت هايی می کنم - که به مذاق شان 
خوش نمی آيد - ديگر دعوتم نکردند. کار سختی است، کسی که دبيرکل 
فدراسيون فوتبال شده )مهدی محمد نبی(، می گويد همه چيز درست 
است و به خوبی انجام شده، اما چه کسی اين اساسنامه را ديده است. ما هم 
صحبت می کنيم؛ چه کسی گوش می کند. کل دولت فعلی شش ماه ديگر 
سر کار است، سپس جو جامعه می رود به سمت انتخابات. دوستان وزارت 
ورزش ماندگار نيستند و می روند مثل قبلی ها که نماندند و رفتند. خواهشاً 
کاری برای پيشرفت فوتبال انجام دهند. تغيير اساسنامه به وزارت ورزش 
ارتباطی ندارد. وزارت، آدم های خودش را برای اين کار می گذارد؛ از آن باال 
گرفته تا کارشناس و دالل  ها. قبالً برای انتخاب رئيس فدراسيون فوتبال دو 
مدير باشگاه رأی می دادند. امروز ۳۲ مدير باشگاه رأی می دهند. آيا اين کار 
را فدراسيون فوتبال کرده است؟ خير، اين کار را وزارت ورزش می کند. شما 
بايد اول به خاطر خدا و بعد به خاطر وجدان بيدار مردم کار کنيد. ۳۲ مدير 
باشگاه را برای انتخابات فدراسيون گذاشته اند که اگر مسئوالن فدراسيون 

با ۳۲ هيئت البی کردند، وزارت هم بتواند با باشگاه ها البی کند.

امنيت شغلی ندارم

افزایش حقوق مدال آوران المپيکی
م��دال آوران       خبر
المپيکی ايران 
از اين پس با معياره��ای جديدی از کميته ملی 
المپيک حق��وق درياف��ت می کنن��د. تاکنون 
دريافت��ی ماهان��ه م��دال آوران ورزش ايران از 
المپيک 1948 تا ۲016 از کميته ملی المپيک 
يکسان بوده، اما براساس جلسه هيئت اجرايی 
کميته ملی المپيک عالوه بر موافقت برای افزايش 
ميزان پرداختی به اين ورزشکاران و پيشکسوتان، 
تصميم گرفته شده تا حقوق المپين ها از اين به 

بعد با معيارهای جديدی پرداخت شود. به گفته 
دبيرکل کميته ملی المپيک در اين نشس��ت با 
کلي��ات موضوع افزاي��ش پرداخت��ی ماهانه به 
مدال آوران المپيکی موافقت شد، اما با توجه به 
اينکه اين موضوع نياز به تعيين شاخصه های الزم 
برحس��ب نوع و تعداد مدال دارد، قرار است در 
جلس��ات بعدی در اين باره بررس��ی های الزم 
صورت گيرد.« بدين ترتيب، دريافتی ورزشکاری 
که يک يا دو مدال طال گرفته با ورزشکاری که 

يک برنز از المپيک دارد، متفاوت خواهد بود.

قرار بود 1۷خرداد اردوهای تيم ملی 
دنيا حيدري
     بازتاب

کاراته آغاز ش��ود، اما هنوز هيچ 
خبری از صدور مجوز آغاز اردوها 
نيست و اين مسئله باعث نگرانی عسگری، سرمربی اين تيم شده 
است: »درست اس��ت که تمرينات انفرادی را روزانه دو نوبت و به 
دقت تحت نظر داريم، ام��ا هيچ چيز جای تمرين��ات اردويی را 
نمی گيرد و تکوان��دوکاران باي��د در اردو تحت نظ��ر کادر فنی 
برنامه های آماده سازی را دنبال کنند. اگر المپيک و تکواندو برای 
وزارت ورزش و کميته ملی المپيک مهم اس��ت بايد شرايطی را 
فراهم کنند که اردوها با رعايت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار 
شوند. قرار نيست حتماً در اردوها مبارزه کنيم، می توان با رعايت 
فاصله گذاری مناسب، برنامه های بدنس��ازی را آغاز کرد. حضور 
تکواندوکاران در اردو امن تر اس��ت، به خص��وص که هنوز برخی 
مناطق در وضعيت قرمز بسر می برند.« ميرهاشم حسينی، المپين 
وزن 68- کيلوگرم تکواندوی ايران که نزديک به سه ماه است از 

تمرينات در کنار ساير هم تيمی های خود دور است تأکيد دارد که 
ادامه تمرينات انفرادی انگيزه را از بين می برد: »برای حفظ آمادگی 
بدنی زير نظر سرمربی تيم و به صورت انفرادی تمريناتم را پيگيری 
می کنم و با توجه به اينکه وضعيت کمی بهتر شده تمرينات هوازی 
را هم شروع کرده ام، اما با توجه به دوری از حريف تمرينی باالجبار 
روی آدمک، تکنيک ها را اجرا و نقاط ضعف خود را برطرف می کنم. 
اميدوارم وزارت ورزش هرچه زودتر اجازه برپايی اردوها با رعايت 
پروتکل های بهداشتی را صادر کند، چراکه تمرين کردن به صورت 
انفرادی انگيزه را از بين می برد و آسيب روانی زيادی دارد.« هادی 
ساعی، مدير فنی تيم ملی تکواندو اما معتقد است که در اين شرايط 
خطرناک نبايد ريسک کرد، چون دو سهميه المپيک را به شخص 
داده اند و نمی توان کسی را جايگزين آنها کرد: »هنوز مجوز آغاز 
اردوها صادر نشده است. فعالً امنيت و سالمت ملی پوشان مهم تر از 
المپيک است. اين ورزشکاران حرفه ای هستند و نبايد سالمتی آنها 

را به خاطر برگزاری يک ماه زودتر اردو به خطر بيندازيم.«

نگرانی سرمربی تيم ملی تکواندو از عدم برپایی اردوها

 حسينی: تمرینات انفرادی 
روحيه و انگيزه را از بين می برد

علی محمد ياری، 
شميم رضوان

     چهره
ملی پ������وش 
پارادووميدانی از 
سال 1۳8۳ به دووميدانی روی آورد که حاصل 
اين ت��الش 15عن��وان پارالمپي��ک، جهانی، 
بازی های آس��يايی و گرفتن ج��واز حضور در 
المپيک توکيو با کس��ب نقره مسابقات جهانی 
۲019 امارات است، اما با وجود کسب عنوان های 

بسيار و داش��تن مدرک فوق ليسانس حقوق از 
نداشتن امنيت شغلی گله مند است: »نمی دانم 
چرا يک قهرمان ملی با مدرک فوق ليسانس بايد 
برای پيدا کردن يک ش��غل ساده سختی های 
زيادی را تحمل کند. در کنار ورزش، تحصيل هم 
يکی از اولويت هايم بوده و توانس��تم در رش��ته 
حقوق تا مقطع فوق ليسانس پيش بروم، اما به 
 س��ختی کار پيدا می ش��ود و با وجود داش��تن 
چندين عنوان جهان��ی و پارالمپيک به صورت 
قرارداد شرکتی، اس��تخدام شدم و پايين ترين 
ميزان حقوق را دريافت می کنم. نمی دانم برای 
تبديل وضعيت بايد به کجا بروم. دو ماه است که 
حقوق نگرفته ام و ش��رايط سختی برای تأمين 
هزينه خانواده ام دارم. از وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواهش��مندم کمک کند تا تبديل 
وضعيت من انجام شود، چراکه کمترين ميزان 
دريافت��ی را دارم و  با وجود اين مبلغ کم 
هيچ امنيت شغلی هم ندارم.« ملی پوش 
پاردووميدانی ايران اوايل سال و بعد 
از حضور در اردوهای تيم ملی برای 
شرکت در رکوردگيری به کرونا 
مبتال شد که توانست اين بيماری 

را شکست دهد.

اشک تمساح فوتبالي ها در برج هاي الکچري
حاشيه اي بر دالیل  مخالفت برخي مربيان و بازیکنان با ادامه ليگ برتر به بهانه کرونا

یوونتوس تماشاگرانش را مي خواهد 
باشگاه يوونتوس پيشنهاد کرد آخرين بازی هايش در سری آ ايتاليا با حضور 
هوادارانش برگزار شود. با مشخص شدن تاريخ شروع رقابت هاي سري آ 
که قرار است پشت درهای بسته برگزار شوند، باشگاه يوونتوس اعالم کرد، 
می خواهد تماشاگران در جايگاه ها حضور داشته باشند. آندره آنيلی، رئيس 
باشگاه تورينی در آخرين مجمع سری آ درباره اختصاص دادن بخشی از 
ورزشگاه تيم خود به تماشاگران سؤال کرد. او می خواهد هواداران، تيمش 
را تشويق کنند. آنيلی گفت: »بايد به اين موضوع فکر کنيم که اگر شرايط 
اجازه دهد گروهی از هواداران بتوانند در ورزشگاه حاضر شوند. در ديگر 
کش��ورها اين کار را انجام داده اند و از 10 تا ۲5 درصد جايگاه ها استفاده 
کرده اند.« ماريا ريتا جيسموندو، مدير بخش ميکروبيولوژی بيمارستان 
ساکوی ايتاليا از اين پيشنهاد استقبال و عنوان کرد: »يا همه چيز باز شود 
يا همه چيز بسته باشد. قوانينی که برای تماشاگران اپرا در نظر گرفته شده 

است، می تواند در ورزشگاه ها هم مورد استفاده قرار گيرد.«

بایرن قهرمان مي شود 
مدير اجرايی باشگاه بورسيا دورتموند با توجه با اختالف هفت امتيازی 
اين تيم با بايرن مونيخ صدرنشين اعتراف کرد که اين تيم جام قهرمانی را 
باالی سر خواهد برد. مايکل زورک، مدير اجرايی دورتموند پرچم تسليم 
را باال برد و اعتراف کرد که با اين ش��رايط بايرن ج��ام قهرمانی را باالی 
سر خواهد برد. او گفت: »کاماًل روشن است که بايرن مونيخ باز هم جام 
قهرمانی را باالی سر خواهد برد، به همين خاطر ما نياز به يک هدف جديد 
داريم. االن هدف اصلی اين است که صعود خود به ليگ قهرمانان اروپا را 
نهايی کنيم. در جايگاه دوم قرار داريم و می خواهيم اين جايگاه را حفظ 
کنيم. متأسفانه در ديدار هفته گذشته برابر بايرن مونيخ يکی از بدترين 
بازی های خود را به نمايش گذاشتيم، به همين خاطر تن به شکست داديم 

تا شانس مان برای رسيدن به صدر جدول رده بندی از بين برود.«

هوچي گري کار فرهنگي نيست 
تعريف غلط از فرهنگ و اصوالً مشخص نبودن اهداف و برنامه هاي فرهنگي 
در ورزش کار را به جايي مي رس��اند که فقط نامي از فرهنگ در پيشوند 
باشگاه باقي مي ماند. عنواني براي گرفتن هزينه هاي آنچناني با هدف بسط 
و گسترش فرهنگ در ورزش کشور، اما اتفاقي که مي افتد چيزي غير اين 
است و بايد اعتراف کرد، بودجه اي که صرف گسترش فرهنگ مي شود دقيقاً 

بي فرهنگي، بي اخالقي و حتي فساد در ورزش کشور را رواج مي دهد.
چرايي اين اتفاق تلخ را مي ت��وان از البه الي حرف هاي رئيس س��ابق 
فدراسيون فوتبال پيدا کرد، جايي که مي گويد: »وقتی می آييم فرهنگ 
را کنار باشگاه می گذاريم و برايش بودجه ای هم در نظر می گيريم. آن 
بودجه فقط خرج کسانی می ش��ود که بوق بزنند و هوچی گری کنند و 
عليه تيم مقابل شعار بدهند. باشگاه ها بايد لفظ فرهنگی را از سردر خود 
بردارند، چون اتفاقی فرهنگی در باشگاه نمی افتد. مدير يک باشگاه به 

دنبال بقای خودش و تيمش است.«
حرف هاي دادکان دقيقاً همان چيزي است که سال هاست درد بي درمان و 
معضل حل نشدني ورزش کشور است. دردي که سال هاست رسانه ها آن را 
فرياد مي زنند، اما گوش شنوايي برايش پيدا نمي شود. کار فرهنگي در ورزش 
ايران به چاپ بنر و برشور در مناسبت ها خالصه شده و کساني هم که متولي 
اين امور هستند کوچک ترين نشاني از فرهنگ ندارند. باشگاه ها که جاي 
خود دارد در خود فدراسيون ها و وزارت ورزش هم نمي توانيد آدمي فرهنگي 

پيدا کنيد که دغدغه فرهنگ و رشد آن را در ورزش کشور داشته باشد.
در اين ميان خوب مي دانيم که بودجه هنگفتي به عنوان کار فرهنگي در 
طول سال دريافت مي شود، بودجه اي که کسي به درستي نمي داند چگونه 
و کجا هزينه مي ش��ود که اوضاع فرهنگ ورزش کشور اينگونه نابسامان 
است و بايد برايش مرثيه سرود. اين نابسامانی وقتي بيشتر عيان مي شود 
که مديري چون دادکان هم صدايش در مي آيد از اين همه بي فرهنگي. از 
اينکه اتاق فکر و فرهنگ باشگاه ها در اختيار ليدرها و بوقچي هاست و آنها 
هر طور که بپسندند برنامه ريزي و اجرا مي کنند. خب مشخص است وقتي 
برنامه ريز و مجري کوچک ترين بويي از فرهنگ و اخالق نبرده، نتيجه ای 
جز آنچه امروز شاهد آن هستيم هم نخواهيم ديد. حاال آقايان وزارت نشين 
و فدراسيون نشين بيايند و باد در گلو بيندازند و سينه جلو بدهند که ما چه 
کرديم و چه. واقعيت اين است که اين آقايان به اسم گسترش فرهنگ فقط 
بودجه گرفته اند و به مشتي معلوم الحال ميدان داده اند. واقعيت اين است 
که آقايان کار را خراب کرده اند، اينقدر خراب که بوي تعفنش بلند شده و 

حتي خودشان هم توانايي تحمل آن را ندارند.
اين واقعيت تلخي اس��ت که ما مدت ها قبل آن را فري��اد زديم و امروز 
کسي که از نزديک با آن برخورد داش��ته آن را بيان می کند. تلخ است 
که اقرار کنيم فرهنگ تنها يک پيشوند است براي کسب بودجه و تلخ تر 
اينکه متوجه ش��ويم اين بودجه خرج هوچي گري ليدرها، بوقچي ها و 
اطرافيان شان مي ش��ود براي در امان ماندن مديران و خاموش کردن 

صداي اعتراضات سکوها که به سبب سوء مديريت ها بلند مي شود.
معاون��ت فرهنگ��ي وزارت ورزش دقيقاً کجاس��ت؟ بخ��ش فرهنگي 
باشگاه هاي ورزشي چه مي کنند؟ اينها س��ؤاالتي است که پاسخ آن را 
مي توان به وضوح از شرايط فرهنگي حاکم بر ورزش کشور، به خصوص 
برخي رشته هاي خاص دريافت. بايد به اين حقيقت تلخ اعتراف کرد که 
با اين نوع سياستگذاري فرهنگي راه به جايي نخواهيم برد. بايد طرحي 
نو ريخت، بايد فکری نو داشت و اين اتفاقات با وجود مديران و رؤساي 
امتحان پس داده امروز به هيچ عنوان محقق نخواهد شد. کار فرهنگي 
ورزش بايد به دست کاردانش سپرده ش��ود، واال از ليدر و بوقچي هاي 

مديران امروز ورزش چيزي بيش از آنچه مي بينيم، ديده نمي شود.

جورج فلوید تنها نيست
خشم ورزش عليه نژادپرستی امریکایی

وحشی گری پليس امريکا در برخورد با يک شهروند سياهپوست اين کشور خشم 
مردم دنيا را به همراه داشته است. پس از انتشار خبر فوت جورج فلويد 46 ساله 
به دست پليس نژادپرست امريکا، مردم اين کشور به نشانه اعتراض به خيابان ها 
آمدند. در حالی که به دستور ترامپ نيروهای ويژه اين کشور با خشن ترين رفتارها 
سعی در ساکت کردن معترضان دارند، ورزشکاران مطرح جهان هم به شيوه های 

مختلف انزجار خود از تبعيض نژادی در اياالت متحده را نشان دادند. 
  هت تریک با طعم اعتراض

در بين پنج ليگ معتبر فوتبال اروپا تنها مسابقات ليگ آلمان در جريان است 
و ستاره های تيم های بوندس ليگا از اين فرصت برای نشان دادن خشم خود 
استفاده کردند. دورتموند تيم دوم جدول اين رقابت ها پيروزی 6 بر يک را 
مقابل تيم پادربورن کسب کرد. هت تريک جيدون سانچو در اين بازی رنگ و 
بوی خاصی به بوندس ليگا داد؛ هافبک ۲0 ساله بعد از زدن گل اول، پيراهنش 
را درآورد تا همه آن جمله معروف ضدنژادپرستی را ببينند؛ »عدالت برای 
جورج فلويد«. بازيکن انگليسی اينگونه حمايتش را از مردم سياهپوست امريکا 
نشان داد و در صفحه شخصی اش نيز از شادی پس از گلش دفاع کرد: »اين 
اولين هت تريک دوران حرفه ای من است. اين لحظه تلخ و شيرينی برای من 
بود، چيزهای مهم تری در دنيا در جريان است که ما بايد به آنها اشاره و برای 
تغيير کمک کنيم. بايد گردهم بياييم و متحد شويم و برای عدالت بجنگيم. ما 
در کنار هم قدرتمندتر هستيم.« بعد از او نيز اشرف حکيمی، مهاجم مراکشی 

زردپوشان بعد از گلزنی شعار »عدالت برای جورج فلويد« را نشان داد.
اعتراض ها به زنبورها ختم نشد و مهاجم فرانسوی مونشن گالدباخ نيز عليه 
نژادپرستی موضع گيری کرد. مارکوس تورام، پسر ليليان تورام مشهور دو 
گل از چهار گل تيمش مقابل يونيون را زد. ت��ورام با زانو زدن کنار زمين 
پس از زدن گل اولش به نوعی از اعتراض های مردمی در امريکا حمايت 
کرد. جالب اينکه مارکو رز، سرمربی گالدباخ نيز در پايان بازی قاطعانه از 
حرکت اعتراضی بازيکنش حمايت کرد: »مارکوس اهميت موضوع مبارزه 
با نژادپرستی را نشان داد. تورام الگويی را برای مبارزه عليه نژادپرستی نشان 

داد که همه ما از آن حمايت می کنيم.«
  معترضان امریکایی

با اينکه دونالد ترامپ برای سرکوب مخالفان دست به هر تهديد و اعمال 
زوری می زند، اما ورزشکاران مطرح امريکايی ميدان را خالی نکرده اند و 
اعتراض شان را نش��ان می دهند. کالين کاپرنيک، بازيکن مطرح فوتبال 
امريکايی که پيش از اين هم با زانو زدن در زمان پخش سرود ملی امريکا 
خشم ترامپ را برانگيخته بود، اين بار نيز عليه قاتالن فلويد ايستاده است: 
»وقتی تمدن به مرگ می انجامد، ش��ورش تنها واکنش منطقی است. 
خيلی ها از صلح صحبت می کنند، ولی حرف شان شنيده نمی شود، چراکه 
خشونت ش��ما باعث اين مقاومت شده اس��ت.« مايکل جردن، اسطوره 
بسکتبال اين کشور هم به عنوان يک شهروند سياهپوست امريکايی از 
رفتارهای نژادپرستانه انتقاد کرد: »عميقاً غمگين هستم، احساس درد 
می کنم و عصبانی ام. من در کنار کس��انی می ايستم که در حال اعتراض 
به نژادپرستی نهادينه  شده و خشونت نسبت به مردمان رنگين پوست در 
 NBA کشورمان هستند. ديگر بس است.« لبرون جيمز، ستاره سيه چرده

نيز در صفحه شخصی اش نوشت: »نمی توانم نفس بکشم.«
  درخواست هميلتون

نژادپرس��تی نه تنها در امريکا، بلکه در اروپا نيز به وضوح ديده می شود. در 
شرايطی که ورزشکاران اياالت متحده حمايت شان را از اعتراض های گسترده 
عليه اين پديده ضدبش��ری اعالم کرده اند، چهره های شناخته شده ای از 
جمله لوئيز هميلتون نيز به صف معترضان پيوسته اند. راننده فرمول يک به 
عنوان يک سياهپوست در کشورش انگليس بارها با رفتارهای نژادپرستانه 
مواجه شده اس��ت. اين راننده ۳5 س��اله  که دل پری از اين مسئله دارد در 
پيج اينستاگرامی اش به سختی هايی که رنگين پوستان تحمل می کنند، 
اشاره کرده و از ديگر ستاره های ورزش جهان خواسته که حامی معترضان 
ضدنژادپرستی باشند: »می بينم چه کسانی ساکت هستند، برخی از اين افراد 
بزرگ ترين ستاره رشته ورزشی خود محسوب می شوند، اما ساکت هستند. 
رشته ورزشی من تحت سلطه سفيدهاست، به همين خاطر است که شما هيچ 
اعتراضی درباره مرگ جورج فلويد در بين راننده های فرمول يک نمی بينيد. 
من يکی از معدود افراد رنگين پوستم و هنوز تنها هستم. حاال فکر می کنيد چرا 
اين اتفاق می افتد؛ ما در قلب خود با نژادپرستی و نفرت به دنيا نيامده ايم، اين 

چيزها توسط کسانی که خودمان می دانيم به ما ياد داده می شود.«

محمد دادکان

 رئيس سابق فدراسيون فوتبال
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