
مشکالت معیشتی 
شيوا نوروزي

     گزارش یک
ورزشکاران ایرانی 
نه تنها کمتر نشده، 
بلکه روز به روز بر دغدغه های شان نیز افزوده 
می شود، تا جایی که اغلب مدال آوران و قهرمانان 
کش�ور برای تأمین معاش و گ�ذران زندگی با 
چالش های زیادی دست و پنجه نرم می کنند و 
برخی ها نیز از روی ناچاری به مشاغل کاذب روی 
آورده اند. این در حالی است که بسیاری از همین 
ورزش�کاران با گذش�ت چند س�ال از کس�ب 
افتخارات مختل�ف هنوز در حس�رت گرفتن 
پاداش های وعده داده شده، مانده اند و خبری از 
توجه مس�ئوالن به نخبه های ورزش نیس�ت.  
پخش مصاحبه ای از وضعیت س��روش احمدی، 
ملی پوش تکواندو بازتاب  های مختلفی در رسانه ها 
داش��ته اس��ت. نایب قهرم��ان جه��ان )2019(، 
نایب قهرمان یونیورسیاد )2019( و نایب قهرمان 
آسیا )2018( از روی ناچاری مسافرکشی می کند. 
متأسفانه باید بگوییم تعداد مدال آورانی که به خاطر 
تأمین مخارج قید ورزش را زده اند زیاد است و اگر 
با همین فرمان پیش برویم باید منتظر شیب تند 
مهاجرت ورزشکارانمان باشیم. زنگ خطر ناامیدی 
و نارضایتی ملی پوشان و سرمایه های ورزش کشور 
که ناشی از بی تفاوتی مدیران ارشد ورزش است، 
مدت هاس��ت به صدا درآمده و از آنج��ا که آقایان 
گوش شنوایی برای شنیدن این هشدارها ندارند از 

واکنش ها و تصمیمات آنها نیز نباید شوکه شویم.
  مقصر کیست؟

به وقت قهرمانی و مدال آوری همه مسئوالن و مدیران 
ورزش خود را در کسب آن افتخار سهیم می دانند و 
با گرفتن عکس های یادگاری و مصاحبه های متعدد 
خود را عامل درخشش ورزشکاران معرفی می کنند، 
اما پس از یک فاصله کوتاه و فروکش کردن تب وتاب 
مسابقات جهانی، آس��یایی و المپیک همه قول و 
قرارها و وعده ها فراموش یا حتی تکذیب می شود. 
درخشش ورزش ایران در سطح بین الملل پس از 
انقالب اسالمی سرعت زیادی گرفت تا جایی که 
در رشته های تیمی و انفرادی مردان و زنان ایرانی 
قله های افتخار را فتح کردند و توانایی شان را به رخ 
رقبای خارجی کشیدند. منتها در این سال ها کمتر 
کسی به فکر تأمین معیشت قهرمانان بوده است. 
ورزش��کاران حرفه ای ما اغلب ش��غلی جز ورزش 
ندارند، به همین خاطر است که عالوه بر مشکالت 
معیشتی نگران دوران بازنشستگی شان نیز هستند. 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی اصلی ورزش 
راهکاری برای حل این معضل نداشته است و تلخ تر 
اینکه به رغم اب��الغ آیین نامه اجرایی اس��تخدام 

قهرمانان، دستگاه های اجرایی از جمله ادارات کل 
تربیت بدنی اس��تان ها از عمل به این قانون سرباز 
می زنند، تا جایی که تالش مدال آوران برای گرفتن 
حق خود پشت در اتاق مدیران استان ها بی فایده 
می ماند و در نهایت هم چیزی جز یأس نصیب شان 
نمی شود. عالوه بر این صندوق حمایت از قهرمانان 
هم برای پرداخت حقوق به ورزش��کاران قوانین 
خاص خود را دارد و همان حقوق ناچیز نیز با ماه ها 
تأخیر پرداخت می شود. ضمن اینکه اختالف رقم 
پرداختی به پارالمپیکی ها و المپیکی ها نشان دهنده 

تبعیضی آشکار است. 
  شغل شریف مسافرکشی

مدیر فنی تیم ملی تکواندو، سازمان های مربوط را 
مسئول حمایت از قهرمانان عنوان کرد. هادی ساعی 
در گفت وگو با میزان ضمن تأکید بر اینکه مسافرکشی 
شغل شریفی است، اظهار داشت: »مسافرکشی شغل 
بسیار شریفی است، اما اینکه یک قهرمان برای گذران 
زندگی خود دست به این کار بزند واقعاً دردآور است. 
با تمام این اوصاف به سروش افتخار می کنم که کار 
کردن را ب��رای خود عار نمی دان��د، اما یک قهرمان 
نمی تواند روزی پنج س��اعت مسافرکشی کند و در 
تمریناتش خللی ایجاد نشود. نباید در این موضوع 
فدراسیون را مقصر بدانیم، چون سازمان هایی هستند 

که می توانند به راحتی قهرمانان را تحت پوشش قرار 
دهند. مگر ما چند قهرمان جهان و المپیک داریم 
که نتوانیم برای آنها ش��غلی پیش بینی کنیم. بهتر 
است س��ازمان های مربوط در دوران قهرمانی، این 
ورزشکاران را حمایت کنند و بعد از آن هم ورزشکاران 

به عنوان یک کارمند سرکار بروند.« 
فرهادیان، رئیس س��ازمان تیم های ملی تکواندو 
نیز با توجه به محدود بودن بودجه فدراسیون ها، 
صندوق حمایت از قهرمانان را مسئول رسیدگی به 

این موضوع خواند. 
  بی مهری های ناتمام 

سروش احمدی تنها یکی از استعدادهای ورزشی 
است که در این روزهای س��خت از جابه جا کردن 
مسافر امرارمعاش می کند. میالد وزیری کماندار 
المپیکی کش��ورمان همچنان با کم��ان قرضی 
تمرینات��ش را ادام��ه می دهد، فاطمه ک��رم زاده 
تیرانداز المپیکی ما با گذش��ت هفت ماه از کسب 
سهمیه توکیو 2020 از بی توجهی مسئوالن بوشهر 
گالیه دارد. محمدعلی گرایی، ملی پوش کش��تی 
بارها از بی مهری اداره ورزش استان فارس سخن 
گفته است و علیرضا کریمی همچنان برای بحث 
استخدامش دوندگی می کند. موارد برای نام بردن 
زیادتر از این حرف هاست، ولی نقطه اشتراک همه 

این انتقادها بی توجهی مسئوالنی است که مدعی  
هستند هوای ورزش��کاران را همه جوره داشته و 
دارند. بحث مهاجرت ورزشی ها به خارج از کشور 
در یک سال گذشته بیش از پیش مطرح شد و در 
این بین بسیاری با فرافکنی و فرار رو به جلو خود را  
بی تقصیر جلوه دادند، در صورتی که خودشان هم 
خوب می دانند که دغدغه معیشت مشکل اصلی 
بسیاری از همان هایی بوده که ترک وطن کردند. 
یک مقایسه سرانگشتی بین شرایط قهرمانان ما 
با مدال آوران کش��ورهای همس��ایه واقعیت های 
زیادی را نش��ان می دهد، ش��اید به همین دلیل 
است که پیش��نهادهای خارجی هر ورزشکاری را 
وسوسه می کند. در چنین اوضاعی حتی با تدوین 
آیین نامه های من درآوردی ب��رای نقل و انتقاالت 
برون مرزی ورزشکاران یک رشته نمی توان صورت 

مسئله را پاک کرد. 
آرام��ش، زندگی ب��دون اس��ترس و تمرکز روی 
تمرینات، اصول اولیه ورزش حرفه ای محس��وب 
می ش��ود. ملی پوش��ان ایران��ی اما در نب��ود این 
فاکتورهای اولیه تمرین می کنند و تا رس��یدن به 
هدف دس��ت از تالش نمی کشند. غیرت، تعصب 
و عرق به وطن همین ورزش��کاران، مدیران ما را 

بدعادت کرده است.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره  5950 يک  ش��نبه 25 خ��رداد 1399 | 22 ش��وال 1441 |

فریدون حسن 

رونمايي از سرديس پدر قهرمان قهرمانان کشتي 
 تا جایي که به یاد مي آوریم با درخشش دو فرزند کشتي گیرش، یعني 
رسول و امیررضا خادم خاطرات بسیاري داریم، اما خودش هم دست کمي 
از فرزندانش نداشته است. محمد خادم در سال 1962 مدال نقره جهان 
را در تولیدوي امریکا به گردن آویخت و بعد از آن نیز ش��روع به تربیت 
شاگرد کرد که ثمره اش تحویل دو قهرمان نام آور به کشتي ایران بود و 
بیراه نیست که او را پدر قهرمان قهرمانان کشتي آزاد ایران معرفي کنیم. 
چهارشنبه هفته قبل بود که از سردیس پهلوان محمد خادم، در مشهد 
رونمایي شد. این سردیس در مقابل کتابخانه امام رضا در بلوار امام رضا 
نصب و در حالی رونمایی شد که خود محمد خادم و یکی از فرزندانش، 

یعنی امیررضا خادم در این مراسم حضور داشتند.

 بازگشت کفاشیان جرم کیفری 
و دهن کجی به افکار عمومی است

قانون منع به کارگیری بازنشسته ها یک سال 
و نیم است که در 13فدراسیون اجرا شده، 
اما در فدراسیون فوتبال قرار است این قانون 
معکوس عملی ش��ود. مجمع��ی که دوره 
آن تمام ش��ده، می خواهد یک بازنشسته 
را با بهانه ق��رار دادن قوانین فیفا بازگرداند 
که این با عرف و اخالق اجتماعی تعارض 
دارد و  دهن کجی به افکار عمومی اس��ت. 
استعفای کفاش��یان را ما پیگیری کردیم، 
در آن زمان به دالیل آنچه در دس��تگاه های نظارتی عنوان شده بود، این 
استعفا انجام شد اما االن او ادعا می کند که اس��تعفا نکرده است. این در 
حالی است که این استعفا در سیستم وزارت ورزش اعالم شده بود، ولی 
آقایان می گویند اس��تعفایی وجود ندارد. در حالی که این فرد به صورت 
کامل کناره گیری و حتی جایگاهش در AFC را هم به تاج واگذار کرده 
بود، حاال با بازگشت او بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان به هر 
عنوان و در هر مجموعه ای ممنوع است و طبعاً دستگاه های نظارتی به آن 
ورود می کنند. این امر جرم کیفری است و این صراحت قانون است. وزارت 
ورزش علی الظاهر می گوید دخالتی ندارد، اما تا 15 مهر باید مجمع تشکیل 
و انتخابات برگزار شود. باید افرادی در هیئت رئیسه حضور پیدا کنند که 
بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بازنشسته نباشند و شرایط 
عمومی را داشته باشند. وقتی میان این شرایط جابه جایی صورت می گیرد، 
ممکن اس��ت این را به ذهن متبادر کند که قرار نیس��ت به این زودی ها 
انتخاباتی انجام ش��ود و این بالتکلیفی فوتبال ما مدت زمانش طوالنی 
خواهد بود. اینها می خواهند قانون را رعایت نکنند و االن وظیفه دستگاه 
نظارتی است که به این مسئله ورود کند. از مجموعه بازرسی کل کشور و 
دیوان محاسبات می خواهیم که در این پرونده ها نظارت کنند. ما درباره 
اجرای فرآیند قانون و تحقق قانون حرف داریم. اینکه ما بخواهیم صندلی ها 
را عوض کنیم و یک سال این بیاید و سال بعد کس دیگری باشد، یک حالت 
بازی دارد.  مردم و اهالی فوتبال نمی پذیرند افرادی که کناره گیری کرده اند، 
دوباره بازگردند. این یک س��رخوردگی برای مردم ایجاد می کند. میزان 
عالقه مندی به فوتبال در کشورمان کاهش پیدا خواهد کرد و استقبال 

کمتر می شود که این مسئله ناشی از سوء مدیریت است.

حال����ي  در 
سعيد احمدیان

     حاشيه
لي ها  س�تقال ا
طبق حکم فیفا 
باید یک میلی�ون دالر در مجموع به ش�فر و 
بویان، مربي و بازیکن سابق شان بپردازند که 
وزارت ورزش و نهاده�اي نظارتي نس�بت به 
تخلف�ات و حی�ف و میل های�ي ک�ه در ای�ن 
قرارداده�ا صورت گرفته، س�کوت کرده اند.

استقاللي ها چند روزي است که به این در و آن در 
مي زنند تا در روزهایي که قیمت ارز سیر صعودي 
گرفته، یک میلیون دالر جور کنند و طلب 550 
هزار دالري ش��فر و 320 ه��زار دالري بویان را 
به حساب ش��ان واریز کنند تا از شر کسر امتیاز، 
س��قوط یا محرومیت تا اطالع ثانوی و رسیدن 
حکم محکومیت بعدي از فیفا خالص ش��وند و 
براي چند هفته یا چند ماهي هم که ش��ده آب 
خوش از گلوي مدیران این تیم پایین برود. این 
تنها حکایت استقالل نیست و دیگر باشگاه هاي 
دولتي هم همین شرایط را دارند. پرسپولیسی ها 
هم مانند رقیب سنتي شان، مدیران شان هر وقت 
کارتابل نامه هاي شان را باز مي کنند، کم نگران 
نیستند که  نکند چشم شان به پرینت ایمیل فیفا 
که یک محکومیت و جریمه دیگر را به لیس��ت 

بدهي شان اضافه می کند، بیفتد.
  ویروس همه گیر

ای��ن معض��ل امس��ال و س��ال قبل نیس��ت و 
سال هاس��ت که مدی��ران باش��گاه هاي دولتي 
استقالل و پرس��پولیس که هر کدام شان ساالنه 
نزدیک به 100 میلیارد خرج ش��ان اس��ت و از 
طریق اسپانس��ر و بودجه دولت��ي آن را تأمین 
مي کنند با چنین کابوسي روبه رو هستند. همه 
مدیراني که حداقل در دو دهه گذش��ته پش��ت 
میز مدیرعاملي سرخابي ها نشسته اند با چنین 
دردس��رهایي مواجه بوده اند و شکایت بازیکنان 
خارجي جزئی ثابت در کارنامه مدیریتي مدیران 
مختلف دو باشگاه دولتي بوده است، معضلي که 
گویا هیچ وقت قرار نیس��ت تمام ش��ود و از یک 
مدیر به مدیر دیگر منتقل مي شود!  هر سال هم 
که مي گذرد لیست بدهي ها و شکایت بازیکنان 
خارجي، به خصوص در دو باشگاه دولتي استقالل 

و پرسپولیس طوالني تر مي شود!
 توصیف ناصر محمدخاني، مهاجم سال هاي دور 
پرسپولیس و تیم ملي فوتبال از وضعیت شکایت 
بازیکن��ان خارجي در گفت وگویي ک��ه دیروز با 
خبرگزاري تسنیم داش��ت، گویاي این وضعیت 
است: »االن در فیفا ما را برای این تعداد پرونده 
مس��خره می کنند و احتماالً یک میز فقط برای 
کار های ایران گذاش��ته اند. در کشور های دیگر 
قرارداد طوری بسته می ش��ود که دو طرف ضرر 
نکنند، ولی در کشور ما قرارداد ها به گونه ای است 

که فقط ما ضرر می کنیم.«
  اولویت منافع دالل هاست، نه باشگاه

نکته قابل تأمل در حرف ه��اي محمدخاني نوع 
قرارداد با خارجي هایي است که به فوتبال ایران 
مي آیند، مي خواهد مربي باشد یا بازیکن فرقي 
ندارد. اکثر قراردادها طوري بس��ته مي شود که 
خارجي ها وقتي ش��کایت نامه ای به فیفا تنظیم 
مي کنند، فدراسیون جهاني فوتبال بدون اینکه 
تردید کند، رأي به نفع آنها مي دهد. البته نباید از 
این هم گذشت که تأخیر در پرداخت ها و بستن 
قراردادهایي که عمل به آن در توان مالي باشگاه 
نیست هم در به نتیجه رسیدن شکایت خارجي ها 

در فیفا نقش مهمي دارد.
در برخ��ي موارد آنق��در باش��گاه ها در پرداخت 
بدهي تأخیر دارند و ای��ن روز و آن روز می کنند 

که ی��ک طلب نهای��ت 30 ه��زار دالري را چند 
س��ال بعد به جبر حکم فیفا 400 هزار دالر باید 
بپردازند. نمونه آن قرارداد پروپیچ با استقالل بود؛ 
استقاللي ها با  پرداخت 30 هزار دالر می توانستند 
قرارداد پروپیچ را فسخ کنند، اما این اتفاق نیفتاد 
تا مطالبات مهاجم کروات با شکایت او از باشگاه 
اس��تقالل به 430 ه��زار دالر برس��د. در خیلي 
از قراردادهایي ک��ه با بازیکنان خارجي بس��ته 
مي شود و کار به شکایت مي رسد، مي توان چنین 

فاجعه هایي را مشاهده کرد.
با این حال همانطور که پیشکسوت پرسپولیس 
به آن اش��اره کرده، نمي توان از ایرادات حقوقي 
قراردادها که ب��ه قول محمدخاني همیش��ه به 
نفع بازیکن یا مربي خارجي س��نگیني مي کند، 
گذش��ت. مس��ئله اي که نقش پررن��گ دالل ها 
را نش��ان مي ده��د، ای��ن دالل مي خواهد یک 
مدیربرنامه باشد یا یک مربي یا یک مدیر. وقتي 
منافع باشگاه در بستن یک قرارداد در نظر گرفته 
نشود و کفه ترازو به س��مت واسطه ها با توجه به 
درصدهایي که در این قرارداد تقس��یم مي شود 
سنگیني کند، نتیجه آن هم هر چند وقت یک بار 
گریبان مدیران باش��گاه هاي دولتي استقالل و 
پرسپولیس را مي گیرد. البته کمتر مدیري است 
که امضایش زیر چنین قراردادهایي نباشد. اکثر 
مدیراني که در دو دهه گذش��ته به اس��تقالل و 

پرس��پولیس آمده اند در خوشبینانه ترین حالت 
ناخواسته وارد این بازي شده اند.

 نمونه آن بس��تن قراردادهایي چند برابر ارزش 
واقعي  ب��ا بازیکن خارجي اس��ت، مانند قرارداد 
بویان ناندیف، بازیکني که امروز حکم 320 هزار 
دالري از فیفا گرفته است، آن هم فقط براي شش 
ماه و انجام تنها سه بازي براي استقالل، طوري 
که هر بازي این بازیکن براي اس��تقالل بیش از 
100 ه��زار دالر آب خورده اس��ت. بازیکني که 
پس از قرارداد چندصد هزار دالري با استقالل با 
تیم بعدي اش یک قرارداد 40 هزار دالري امضا 
کرده و کاهش فوق العاده مبلغ قراردادش در تیم 

جدیدش بسیار قابل تأمل است.
  بي تفاوتي نسبت به حیف و میل بیت المال 
با وجود چنین قراردادهایي که سبب حیف و میل 
ساالنه دهها میلیارد توماني از بیت المال مي شود 
تا امروز حتي یک مدیر از استقالل و پرسپولیس 
بابت بس��تن این قرارداده��ا نه تنه��ا محاکمه 
نش��ده، بلکه از او در این باره س��ؤال هم نش��ده 
اس��ت. بي تفاوتي وزارت ورزش نسبت به حیف 
و میل بیت المال در دو باشگاه زیرمجموعه اش، 
یعني اس��تقالل و پرس��پولیس در کن��ار عدم 
برخورد نهاده��اي قضایي و نظارت��ي با امضای 
چنین قراردادهایي سبب ش��ده مدیران دولتي 
س��رخابي ها اندک نگراني بابت حیف و میل ها و 

سوء استفاده هایي که مي کنند، نداشته باشند.
 مانند امروز که رضا افتخ��اري مدیرعامل وقت 
استقالل بابت قرارداد بویان و امیرحسین فتحي 
مدیرعامل وقت استقالل بابت پرداخت غرامت 
به ش��فر به خاطر اخراجش پاس��خگو نیستند و 
دادگاهي قرار نیست آنها را به پاي میز محاکمه 
بکشاند. چنین رویکردي سبب شده در هر دوره 
مدیریتي نمونه هاي زی��ادی از قراردادهایي که 
خارج از ضابط��ه و با حضور پررن��گ دالل هاي 
مربي نما یا مدیرنما بس��ته شده اس��ت را شاهد 
باشیم و ش��کایت هایي که از راه مي رسد تا این 

چرخه تکراري ادامه داشته باشد!
امروز ماجراي طلب بویان و ش��فر خ��واب را از 
استقاللي ها گرفته و فردا ش��کایت یک مربي یا 

بازیکن دیگر کابوس سرخابي ها مي شود!

حیاط خلوت فساد در فوتبال!

 حاشیه اي بر بي تفاوتي وزارت ورزش و نهادهاي قضایي و نظارتي
 نسبت به برخورد با مدیران متخلف فوتبالي به بهانه حکم یک میلیون دالري شفر و بویان

حال ورزش خوب است اما تو باور نکن
دغدغه معیشت؛ تهدیدی برای آینده مدال آوران ایران

کي روش در جمع مربیان برتر آسیا 
فاکس اسپورت آس��یا از چند روز پیش با برگزاری یک نظرسنجی تیم 
منتخب آس��یا را تش��کیل داده و حاال در آخرین مرحله به سراغ پست 
س��رمربیگری رفته و با طرح 9 اس��م، کاربرانش را در موقعیت س��خت 
انتخاب مرد اول نیمکت این تیم قرار داده است. در بین این مربیان نام 
کارلوس کی روش، سرمربی سابق تیم ملی ایران هم به چشم می خورد. 
در کنار کارلوس کی روش، دو مربی مشهور دیگر که در ژاپن و کره جنوبی 
دوره موفقیت آمیزی را داشتند، دیده می شوند؛ آلبرتو زاکرونی و گاس 
هیدینک. دیگر خارجی این فهرست فلیکس س��انچز اسپانیایی است. 
او هم اکنون سرمربی تیم ملی قطر اس��ت و امید دارد با حفظ فرم فعلی 
تیمش در جام جهانی نیز سرمربی این تیم بماند. مربی بعدی کیاتیسوک 
سناموآنگ تایلندی است. مربی نام آشنای دیگر این فهرست آلفرد ریدل 
است. پارک هانگ سئو، راجاگوپال که در مالزی نتایج درخشانی داشت و 

همچنین رادویکو آوراموویچ سه مربی دیگر این لیست هستند.

ورود سازمان بازرسي به قرارداد ويلموتس
بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت: »در 
نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد ویلموتس، ابهاماتی وجود دارد که با صدور 
ابالغ بازرسی، موضوع به صورت خارج از نوبت در دست بررسی است.« 
طاهری جعفری، بازرس کل امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل 
کشور با اشاره به انتقاد ها از انتخاب و قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم 
ملی فوتبال بزرگساالن کش��ورمان اظهار داشت: »موضوع انتخاب این 
سرمربی در حالی که پیشنهاد های دیگری با مبالغ کمتر در شرایط مشابه 
وجود داشته، یکی از موضوعات مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ 

توضیحات مسئوالن مربوط در فدراسیون فوتبال هستیم.« 

دنيا حيدري

»تشکر« نهايت کار فرهنگی مديران ورزش!
جاي تأسف است که نقش وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک به عنوان 
دو متولي اصلي ورزش کشور در مسئولیت هاي اجتماعي ورزشکاران و 

تبیین و توضیح آن چیزي نزدیک به صفر است.
بدون مقدمه وارد این بحث ش��دیم، چون عملکرد ای��ن دو مجموعه 
در طول س��ال هایي که از عمر آنها مي گذرد، چیزي براي ارائه در این 
خصوص نداشته است. در طول تمام این سال ها اگر هم اقدامي صورت 
گرفته کاماًل خودجوش و از جانب خود ورزشکاران بوده یا اینکه دیگر 
نهادها، ارگان ها و سازمان هاي مردم نهاد جلودار آن بوده اند و ورزشکاران 

به آنها پیوسته اند. 
اما اینکه وزارت ورزش یا کمیته ملي المپیک خود براي انجام این کارها 
قدم پیش بگذارند دریغ از یک نمون��ه، جالب اینکه آقایان بالفاصله در 
مراس��م هایي که با عناویني چون کمک مؤمنانه و دس��ت هاي خدایي 
توس��ط دیگران برپا مي ش��ود، حاضر مي ش��وند و خود را همراه نشان 
می دهند و تا دلتان بخواهد عکس یادگاري مي گیرند، اما خودشان کاري 
انجام نمي دهند. در نهایت هم مانند آنچه چن��د روز پیش اتفاق افتاد، 
بیانیه  صادر مي کنند و با نام بردن از تعدادي ورزشکار شاخص که خود 
پیش قدم کمک به هموطنان شان شده اند سعي مي کنند با تشکر از آنها 

اعالم کنند که در این حرکت نقش داشته اند.
س��ؤالي که باید از آقایان پشت میزنش��ین وزارت ورزش و کمیته ملي 
المپیک پرسید؛ این است که چگونه این همه سال با داد و فریاد زیاد از 
کار فرهنگي حرف زده اید، اما از اصلي ترین کار فرهنگي که آشنا کردن 

ورزشکاران با مسئولیت هاي اجتماعي شان است غافل بوده اید؟
 چگونه است که اکثر قریب به اتفاق ورزشکاران کشور با این مسئولیت 
اصلي خود به عنوان چهره هاي مردم پس��ند غریبه هس��تند، آن وقت 
معاونت فرهنگي ورزش کشور س��االنه مبالغ هنگفتي بودجه دریافت 

مي کند و بدون کوچک ترین ثمره اي آنها را به باد مي دهد؟
بدون هیچ تردیدي این وظیفه مسئوالن و مدیران فرهنگي وزارت ورزش، 
کمیته ملي المپیک و فدراسیون هاست که ورزشکاران را با این مقوله 
مهم آشنا و با برجسته کردن اقدامات ورزشکاران مقید و متعهد به انجام 
مسئولیت هاي اجتماعي کاري کنند که دیگران هم به این امور عالقه مند 
شوند و پاي کار بیایند. اما جاي تأسف دارد که آقایان متولي امور فرهنگي 
در ورزش فقط نشسته اند تا دیگران این مهم را انجام دهند و آنها بالفاصله 
آماده خوري و سعي کنند تا از نمد حاصل تالش هاي بقیه براي خودشان 
کالهي دست و پا کنند. نامه تشکر وزیر ورزش از هفت ورزشکار متعهد 
مؤید این نکته است و به قول خود وزیر در این نامه، ایشان خوب فرصت 
را مغتنم شمردند و به جاي تالش در راه توسعه و بسط فرهنگ پهلواني 

و جوانمردي صرفاً به یک نامه تشکرآمیز اکتفا کرده اند.
طبیعي اس��ت با دیدن چنین عکس العملي از وزیر ورزش نباید از بقیه 
به ویژه معاون توس��عه فرهنگي او نیز توقعی بیشتر از آنچه امروز دیده 
مي شود، داشت. معاونت فرهنگي چیزي شبیه کشک فوتبال، یعني مدیر 
فني است. البته با این تفاوت که این کشک هر ساله میلیاردها میلیارد 
بودجه از بیت المال مي گیرد و هر سال وضعیت فرهنگي ورزش کشور 

اسفبارتر از قبل مي شود.
جاي تأسف دارد که آقایان همه جا هستند و هیچ کاري نمي کنند، تازه 
اقدامات دیگران را هم به پاي خودشان مي نویسند. نامه تشکرآمیز وزیر 
ورزش درد بزرگ ورزش کشور اس��ت، چراکه هفت قهرمان مرد و زني 
که نام شان در این نامه آمده است، هیچ نیازي به این تشکر نداشتند و 
پاسخ شان را از مردم گرفته اند، اما متولیان ورزش کشور براي پنهان شدن 
در پشت کارهاي بزرگ این پهلوانان و جوانمردان قهرمان به انتشار چنین 
نامه هایي سخت محتاج هس��تند. محتاج هستند که خود را آنگونه که 
نیستند نشان دهند تا حداقل پاسخي براي اذهان عمومي داشته باشند، 

هرچند که این حرکات حتي براي خودشان هم قانع کننده نیست.

 آغاز دوباره فوتبال ایتالیا 
در سایه پروتکل های بهداشتی

میالن بدشانس بود، يووه فینالیست شد
رقابت های فوتبال در ایتالیا ش�ب گذش�ته با رویارویی یوونتوس و 
میالن در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا )جام حذفی( و رعایت 
پروتکل های بهداشتی که پیش از این به تیم ها تأکید شده بود، آغاز شد.
رقابت های فوتبال ایتالیا در حالی ش��ب گذش��ته از سرگرفته شد که 
رسیدن به پروتکلی قابل اجرا برای شروع دوباره رقابت های فوتبال در 
این کشور چالش های بس��یاری را رقم زده بود. در نخستین پیشنهاد 
مطرح شده گفته شده بود که بازیکنان باید 15روز به طور کامل در کمپ 
تمرینات بمانند و بازی ها بعد از سپری شدن این قرنطینه می توانست 
آغاز شود و در صورت مثبت شدن تست یک بازیکن، کل تیم باید14 
روز قرنطینه  می شد، اما اعتراض باش��گاه ها به این مسئله و غیرممکن 
خواندن آن، پیشنهاد تست مستر را مطرح کرد. در پروتکل جدید که 
قابلیت اجرایی بیشتری داشت بعد از دو تست در 24 ساعت ابتدایی و 
هر چهار روز یک بار تس��ت کرونا و هر 14 روز یک بار آزمایش خون در 
دستور کار تیم ها قرار گرفت و در صورت مثبت اعالم شدن تست کرونای 

بازیکن، تنها همان شخص قرنطینه  و از تمرین محروم می شد.
  پروتکل های ویژه برای استارت تمرینات

حال آنکه در پروتکل فدراسیون فوتبال ایتالیا برای شروع تمرینات نیز 20 
مورد وجود داشت که شامل موارد لجستیکی و سازماندهی  می شد. انجام 
تس��ت های مرتب، برگزاری تمرینات با تعداد کم و حضور تنها سه نفر در 
هر زمان در رختکن، دوش گرفتن در اتاق های مجزا، تمیز بودن سطوح و 
فضای تنفسی از جمله مواردی بود که باشگاه ها در از سر گیری تمرینات 
موظف به رعایت آنها بودند. همچنین باشگاه ها برای اردوهای پیش فصل 
نیز باید شرایطی را فراهم می کردند تا بازیکنان و کادر فنی برای هفته ها از 

خانواده های شان دور باشند تا احتمال انتقال ویروس به حداقل برسد.
  رونالدو بدشانس بود، میالن بدشانس تر

فوتبال ایتالیا بعد از ماه ها تعطیلی به دلیل شیوع کرونا، سرانجام شب 
گذشته با مصاف یووه و میالن بار دیگر از س��رگرفته شد. دیداری که 
اگرچه با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما بانوی پیر را به لطف تساوی 
یک - یک در بازی رفت در خانه حریف فینالیست کرد. هرچند که یووه 
می توانست مقتدرانه و با برتری راهی فینال ش��ود اگر رونالدو یکی از 
طالیی ترین فرصت های این تیم را به هدر نمی داد و ضربه پنالتی را به 
تیر دروازه میالن نمی کوبید. اما با وجود 10 نفره شدن میالن، یوونتوس 
برخالف بازی رفت موفق به باز کردن دروازه حریف نش��د و با تساوی 

بدون گل بود که به فینال کوپا ایتالیا راه یافت.
  ساری: نتیجه راضی کننده بود اما بازی نه

مائوریتزیو ساری، س��رمربی یوونتوس تنها از 30 دقیقه ابتدایی بازی 
راضی است: »واضح است که بعد از سه ماه برگش��تن به کنار زمین و 
تماشای بازی تیم حس خوبی دارد، حتی اگر بدون تماشاگران شرایط 
مانند قبل نباش��د. از نمایش تیم در 30 دقیقه ابتدایی بسیار متعجب 
و راضی بودم. خیلی س��ریع توپ را به گردش درمی آوردیم و کاماًل بر 
بازی مس��لط بودیم، اما بعد از آن به تدریج ضرباهنگ، ش��دت بازی و 
برتری ذهنی ما کاهش پیدا کرد، اما در ورزشگاه خالی، چنین خطری 
وجود دارد. کمی طول می کشد که از نظر آمادگی و ذهنیت به شرایط 
صددرصد برسیم. اگرچه جز نیم س��اعت ابتدایی خیلی از بازی راضی 
نبودم، اما نکته مثبت این بود که اصاًل اجازه ندادیم حریف بازی کند.«

  تأسف پیولی از عدم صعود به فینال
 استفانو پیولی، س��رمربی میالن نیز با نارضایتی از نتیجه رقم خورده 
از دست رفتن شانس قهرمانی در کوپا را تأسف بار خواند: »گفتن این 
مسئله ناامیدکننده است، اما در مجموع دو دیدار، یک ضربه پنالتی در 
سن سیرو سرنوشت ساز ش��د. اگرچه در این بازی فشار مالکانه یووه را 
احساس کردیم، اما روی پنالتی و کارت قرمز مبتدی عمل کردیم. در 
کل اختالف دو تیم در دو بازی نیمه نهایی خیلی جزئی بود و حریف به 
لطف گل زده در زمین ما بود که به فینال راه یافت. حاال میالن چاره ای 
ندارد جز کسب سهمیه اروپا از لیگ، چراکه هدف ما قهرمانی در کوپا 
ایتالیا بود، اما متأسفانه موفق نشدیم و این تأسف بار است. با این حال 
دیگر نمی توان کاری کرد، حاال باید تمرکزمان را روی لیگ بگذاریم.«
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