
  شيوا نوروزي
تعطیل��ی ورزش بی��ش از هم��ه ب��ه ضرر 
فوتبالی ها تم��ام ش��د؛ از آنجا ک��ه فوتبال 
پرطرفدارترین رشته ورزشی دنیا محسوب 
می ش��ود هواداران چند ماه از دیدن بازی ها 
محروم بودند و بعد از ش��روع مس��ابقات هم 
اجازه حضور در ورزش��گاه ها را پیدا نکردند. 
با اینکه لیگ ه��ای اروپایی ب��ا اجرای دقیق 
پروتکل های بهداش��تی به خوبی برگزار شد 
اما بلبشوی فوتبال کشورمان در بحث کرونا 
نیز تداوم داشت تا جایی که نفرات زیادی به 

کووید 19 مبتال شدند!
  کشمکش های زیاد

از زمانی که معلوم ش��د وی��روس کرونا در 
کش��ورمان ش��یوع پیدا ک��رده بح��ث لغو 
رقابت های ورزشی مطرح شد. در نهایت هم 
نهم اسفند آخرین دیدارهای هفته بیست و 
یکم لیگ برتر فوتبال برگزار ش��د و پس از 
آن فوتبال به خواب��ی چندماهه فرورفت اما 
پس از آن و زمانی که موج اول کرونا در اغلب 
کشورها فروکش کرده بود بحث ازسرگیری 
بازی ها داغ ش��د البته با موافقان و مخالفان 
زیاد؛ به غیر از پرس��پولیس که ش��انس اول 
قهرمانی ب��ود مدیران، مربی��ان و بازیکنان 
س��ایر تیم ها معتقد بودند ش��روع بازی ها، 
بازی کردن با جان مردم اس��ت. مخالفان نه 
موافق برگزاری دیدارهای باقی مانده بودند 
و نه موافق انتخاب تیم صدرنشین به عنوان 
قهرم��ان. در حالی که لیگ های��ی از جمله 
لوشامپیونه فرانس��ه با معرفی تیم قهرمان 

پرونده این فصل را مختومه اعالم کردند.
  راستی آزمایی دیرهنگام

به رغم ج��ار و جنجال هایی ک��ه چند هفته 
به طول انجامید در نهایت س��ازمان لیگ با 
گرفتن مجوزهای قانونی از س��تاد مقابله با 
کرونا برگزاری مس��ابقات را از س��ر گرفت، 
آن هم در حالی که هیچ مرجعی برای گرفتن 
تست کرونا از اعضای تیم های تعیین نشد. به 

همین خاطر بود که بسیاری از تیم ها مدعی 
شدند تعداد زیادی از بازیکنان شان کرونایی 
شده و قادر به بازی کردن نیستند. ادعاهای 
مشکوک در جهت جلوگیری از شروع دوباره 
بازی ها باعث ش��د تا کار به راس��تی آزمایی 
بکش��د؛ تمامی  تیم هایی که مدعی بودند به 
دلیل ابتال به کرونا ش��رایط بازی ندارند این 
بار زیر نظر ایفمارک تست دادند و خیلی زود 
معلوم شد مشکلی برای برگزاری  ادامه لیگ 
وجود ندارد. نکته حائز اهمیت اینکه سازمان 
لیگ می بایس��ت از ابت��دا همانند لیگ های 
اروپایی ضوابط و آزمایشگاه مرجعی را برای 
تیم ها تعیین می کرد تا برای روش��ن شدن 

واقعیت مجبور به راستی آزمایی نشوند.
  اوج گيری بيماری

در همان یکی دو بازی اول معلوم شد رعایت 
مهم ترین قس��مت های پروتکل های س��تاد 
مقابله با کرون��ا از نظر بازیکن��ان، مربیان و 
س��ایر اعضای تیم ها اهمیت زی��ادی ندارد. 
ش��ادی های پس از گل، حلقه ه��ای اتحاد، 
استفاده از بطری های آب مش��ترک، اصرار 
برخی مربیان در عدم اس��تفاده از ماس��ک 
و ش��ادی بعد از ب��رد در رختک��ن از جمله 
قانون گریزی هایی است که در این چند بازی 

بارها به چشم خورده است. ضمن اینکه تیم ها 
برای س��فرهای هوایی به شهرهای مختلف 
نیز با مشکل عدم رعایت فاصله اجتماعی از 
سوی شرکت های هواپیمایی مواجه هستند. 
به همین خاطر بعد از گذشت دو، سه هفته از 
رقابت ها آمار مبتالیان تیم ها به ش��دت اوج 

گرفت و کار به قرنطینه خانگی کشید.
  رفع تکليف

کرونا محک خوبی بود ب��رای فوتبال ایران و 
ثابت ش��د به رغم هیاهوهای کاذبی که دارد 
در ش��رایط سخت و حس��اس با چالش های 
اساسی و زیادی روبه رو خواهد شد. لیگ های 
اسپانیا، انگلیس و آلمان در حالی آغاز شدند 
که اعضای تیم ها در ی��ک زمان معین بدون 
هیچ حاش��یه ای تس��ت دادند اما آقایان در 
فدراسیون چند س��تاره قادر به مدیریت این 
موضوع نبودند. حاش��یه هاي به وجود آمده 
مؤید این موضوع اس��ت به نظر می رس��د به 
پایان رساندن لیگ آن هم تحت هر شرایطی 
تنها هدف فدراسیون و س��ازمان لیگ بوده 
اس��ت. ضمن اینکه هنوز تکلیف فصل آتی 
مشخص نیس��ت و باید دید در صورت تداوم 
شیوع کرونا در کشور آقایان چه برنامه ای را 

پیاده خواهند کرد.

  اشرف رامين 
ورزش��کارانی که منتظر روشن شدن مشعل 
بازی ه��ای المپی��ک بودن��د با ش��یوع کرونا 
امیدهایش��ان رنگ باخت. برگزاری المپیک 
توکیو بزرگ ترین رویداد سال محسوب می شد 
که آن هم به خاطر پاندمی  ویروس مهلک یک 
سال به تعویق افتاد. تمامی  رقابت های قاره ای، 
جهانی و حتی انتخابی های المپیک لغو شده 
و مجموعه این اتفاقات باعث شده رشته های 
غیرفوتبالی کش��ورمان در بالتکلیفی محض 

به سر ببرند.
  تمرین در قرنطينه

در روزهایی که کرونا به کسی رحم نمی کند 
چاره ای جز رعایت پروتکل های بهداش��تی، 
رعایت فاصله اجتماع��ی و پرهیز از حضور در 
اماکن ش��لوغ نداریم. ورزشکاران در این چند 
ماه تمام تالش خود را کردند تا همزمان با حفظ 
سالمتی خود و خانواده شان، آمادگی بدنی شان 
را نیز حفظ کنند. تمرین در خانه تنها گزینه ای 
بود که ورزشکاران، ملی پوش��ان و المپین ها 
داشتند. البته تمرینات خانگی دشواری های 
خاص خ��ود را نی��ز دارد؛ اغلب ورزش��کاران 
مجبورن��د در آپارتمان ه��ای کوچک تمرین 
کنند، آن هم در شرایطی که وسایل مورد نیاز 
را در اختیار ندارند. عالوه بر این تنها بخشی از 
تمرینات بدنسازی در خانه قابل اجرا هستند و 
امکان اجرای تمرین��ات تاکتیکی، تکنیکی و 
رودررو وجود ندارد. در این مدت مربیان ملی 
و ملی پوش��ان از طریق فضای مج��ازی با هم 
در ارتباط بودن��د. کمیته ملی المپیک ضمن 
تأمین بسته های حاوی ملزومات ورزشی برای 
المپین ها، برنامه هایی را نیز برای رصد کردن 

آنالین المپیکی ها تدارک دیده است.
  تبعيض در تمرین 

بسیاری از ورزشکاران خواهان شروع تمرینات 
و اردوها با رعایت مقررات بهداشتی هستند. در 
شرایطی که فوتبالی ها هم تمرین می کنند و 
هم بازی، سایر رشته ها از بالتکلیفی شان گالیه 

دارند و شروع نشدن تمرینات را نوعی تبعیض 
بین فوتبال و غیرفوتبالی ه��ا تلقی می کنند. 
هرچند چند رشته معدود به صورت محدود 
تمرینات ش��ان را آغاز کرده اند اما رزمی کاران 
و کشتی گیران هنوز منتظر تصمیم مسئوالن 
هس��تند. ضمن اینکه رش��ته های تیمی  نیز 
نسبت به آینده ابراز نگرانی می کنند؛ مسابقات 
باقی مانده لیگ های ورزشی از جمله هندبال 
و بسکتبال به خاطر کرونا هرگز برگزار نشد و 
برگزاری رقابت های فصل آینده نیز در  هاله ابهام 
قرار دارند. شناگران هم که بعد از اعتراض های 
زیاد یکی دو هفته ای در استخر قهرمانی آزادی 
تمرین کردند به خاطر تش��دید اوضاع دوباره 

تمرینات شان تعطیل شد.
  دغدغه معيشت

وضعیت کرونایی زندگی بسیاری را تحت تأثیر 
قرار داده. ورزش��کاران یکی از اقشاری هستند 
که به خاطر تعطیل��ی ورزش از نظر اقتصادی 
به شدت متضرر شده اند. البته این اوضاع شامل 
حال فوتبالیس��ت ها و یکی دو رشته پردرآمد 
غیرفوتبالی نمی شود و آنهایی ضرر کرده اند که 
تنها از ورزش امرار معاش می کنند و شغل دیگری 
ندارند. با توجه به لغو مسابقات، بازی های لیگ 
هم برگزار نمی شود و به همین خاطر باشگاه ها 

دس��تمزدهای اندک گذش��ته را نیز پرداخت 
نمی کنند. در این ش��رایط ورزش��کار هم باید 
نگران خرج و مخارج خانواده اش باش��د و هم با 
هزینه شخصی آمادگی اش را حفظ کند. بیکاری 
و بی پولی باعث شده بس��یاری از مدال آوران به 

مشاغلی چون مسافرکشی رو بیاورند.
  آینده نامعلوم

کرونا در کشورمان همچنان قربانی می گیرد 
و مسئوالن وزارت بهداشت نیز نسبت به پاییز 
سخت هش��دار می دهند. با این تفاسیر آینده 
ورزش همچنان نامعلوم اس��ت ب��ه ویژه که 
بس��یاری معتقدند با ادامه این روند بازی های 
المپی��ک توکیو در س��ال 2021 نی��ز برگزار 
نخواهد شد. همین مسئله المپین هایمان را 
بیش از پیش نگران کرده. هرچند که آنها هنوز 
با امیدواری به آینده ن��گاه می کنند و رؤیای 
کسب خوشرنگ ترین مدال ها را در سر دارند 
ولی در این روزهای سخت مسئوالن باید بیش 
از پیش هوای آنها را چه از بعد مادی و چه از بعد 
معنوی داشته باش��ند. قرنطینه خانگی برای 
همه سخت است و برای ورزش��کار حرفه ای 
سخت تر. تزریق امید و انگیزه به ورزشکاران و 
به ویژه به المپین ها می تواند قدری از سختی ها 

را کاهش دهد.
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زمان زیادی نبرد که 
دنیا حیدری

      گفت وگو
مشخص شد ویروس 
منحوس کرونا به این 
زودی ها دست از سر دنيا برنمي دارد، ویروسی که 
حتی به ورزشکاران حرفه ای نيز رحم نکرد، المپيک 
را به تعوی�ق انداخت و حاال کاري ک�رده که تمامي 
برنامه ریزي ها را باید مطابق ش�رایط آن انجام داد. 
دکتر فرهاد مرادی دبير س�تاد مب�ارزه با کرونا در 
ورزش یکي از کس�اني اس�ت ک�ه از نزدیک روند 
تأثيرگذاري این ویروس بر ورزش کشور را مشاهده 
کرده اس�ت. با او در گفت وگویي کوتاه به بررس�ي 
شرایط حال حاضر و آینده ورزش کشور در مواجهه 
پرداختي�م. منح�وس  وی�روس  ای�ن  ب�ا 

    
کرونا نش�ان داد که ورزش�کاران حرفه ای 
ه�م از ای�ن وی�روس منح�وس مص�ون 
نيس�تند به طوری که نفراتی چون احسان 
حدادی، حسين نوری، وریا غفوری و... که 
ورزش�کارانی حرفه ای هس�تند نيز مبتال 

شدند!
متأس��فانه همین طور اس��ت. همه این احس��اس را 
داش��تند که این هم برمی گردد به اینک��ه در ابتدای 
شیوع همه گیری اطالعات غلط و شبه علمی که اساس 
علمی ندارند به شکل فراگیری پخش می شود که این 
خودش یک اپیدمی اس��ت. خیل��ی از مطالبی که در 
خصوص کووید 19گفته می شد مبنای علمی نداشت. 
مثل اصرار به اینکه از راه تنفس انتقال پیدا نمی کند 
برخالف ویروس های هم خانواده اش یا ش��یوع آن در 
یک گروه خونی خ��اص یا اینکه بچه ها ب��ه آن مبتال 
نمی شوند. خب همه جامعه هم که تحصیالت پزشکی 
ندارند و نداش��تن دانش کافی و همین کج فهمی ها و 
اشتباهات و تصورات نادرست باعث شیوع بیشتر کرونا 
شد و افرادی را درگیر کرد که تصور می شد برابر این 

ویروس مصون باشند!
پ�س مخالفت ه�ای ابتدای�ی ب�ا برگزاری 
مس�ابقات ب�دون تماش�اگر و لغ�و آن 
می توانس�ت ناش�ی از همي�ن تص�ورات 
اشتباه باش�د؟ هرچند که ش�روع دوباره 
فعاليت های ورزشی نيز همچنان مخالفان 

بسياری دارد.
مخالفت ها در ابتدای امر کمتر بود. همین طور رعایت 
مردم به طوری که دوم، سوم اس��فند که اولین بیانیه 
س��تاد مقابله با کرونا در ورزش منتشر شد ما زودتر از 
خیلی جاهای دیگر توانس��تیم اماک��ن و رویدادهای 
ورزش��ی را تعطیل کنی��م چراکه آن زم��ان توجه به 
مسائل بهداشتی خیلی بیشتر از اردیبهشت و خرداد 
بود، خیلی مقاومت نمی ش��د چ��ون کل جامعه این 
حساس��یت را در خصوص رعایت مس��ائل بهداشتی 
داش��تند و به اندازه کافی احتی��اط می کردند اما بعد 
متأس��فانه این مس��ئله کمرنگ ش��د چراکه رعایت 

مسائل بهداشتی و احتیاط کردن در این زمینه مانند 
یک سیاس��ت اقتصادی خودش را همان زمان نشان 
نمی ده��د و نتیج��ه آن در درازمدت اس��ت که دیده 
می شود. در زمینه این امور اپیدمیولوژیک هم بسته به 
دوران نهفتگی بیماری و سیر بیماری اگر احتیاط های 
الزم ص��ورت بگیرد نتیج��ه خ��ودش را در مراجعان 
سرپایی، بس��تری و مرگ و میر با تأخیر نس��بتاً زیاد 
نشان می دهد اما چون زمانبر می شود افراد دیگر مثل 
س��ابق به رعایت مس��ائل نمی پردازند و این اوضاع را 

بدتر می کند.
گفت�ه می ش�ود ابت�ال ب�ه کرون�ا آین�ده 
ورزشکاران را به خطر می اندازد. این مسئله 

تا چه اندازه ای صحت دارد؟
اینکه در خصوص همه ورزش��کاران ی��ک حکم کلی 
بدهیم معقول نیست خصوصاً که یک سرماخوردگی 
ساده ممکن اس��ت در یک نفر یک مسئله ساده باشد 
و در ش��خصی دیگر تبدیل به مننژیت شده و کشنده 
باشد. یعنی نمی توانیم بگوییم همه ورزشکاران را بیمار 
می کند. آنهایی که بیماری های زمینه ای داشته باشند 
ویروس برایشان کشنده تر است و عوارض بیشتری از 
خود به جا می گذارد و این اثبات شده اما ورزشکارانی 
که بیماری زمینه ای ندارند و بدنش��ان س��الم تر است 
خطر کمتری حرفه آنه��ا را تهدید می کن��د؛ البته به 
شرط رعایت مسائل بهداش��تی. با این وجود ورزشکار 
هرچه حرفه ای تر باشد حساسیت برای او باالتر می رود 
چراکه اگر قهرمان المپیک آس��یب ببیند این آسیب 

جبران ناپذیر می ش��ود چ��ون س��رمایه گذاری ای که 
برای او در طول س��ال ها انجام شده ممکن است دیگر 
قابل تکرار نباشد. پس به طور کلی نمی توانیم بگوییم 
آینده ورزش��کار به خطر می افتد اما اگ��ر این ویروس 
ریه ورزشکاری را تخریب کند دیگر جبران  بافت ریه 
امکان پذیر نیست و روی آینده حرفه او تأثیر مستقیم 
می گذارد که امیدوارم این اتفاق برای کسی رخ ندهد.

با این وج�ود ام�ا ای�ن روزها بس�ياری از 
ورزش�کاران در رش�ته های مختلف اصرار 
دارند به آغاز رقابت ه�ا و تمرینات. این در 
حالی اس�ت که بي�ن فوتبالی ه�ا هنوز هم 
عده ای مخالف سرس�خت ادامه مسابقات 

ليگ برتر هستند.
س��المت، مقوله های متعددی چون جس��می، روانی، 
اجتماعی، اقتصادی، ش��غلی و... را ش��امل می ش��ود. 
برای نمونه اگر فردی که از لحاظ جس��می سالم است 
نتواند برای خانواده اش امرار معاش کند یک فرد سالم 

محسوب نمی شود. 
ضمن اینکه شاید بتوان یکی، دو هفته یا حتی یکی، دو ماه 
تعطیلی و قرنطینه کردن امکان پذیر باشد اما برای همیشه 
این کار شدنی نیست و باید به زندگی عادی برگشت اما 
روش زندگی کردن را باید تغییر داد تا هم بتوان به زندگی 
ادامه داد و هم جلوی سرایت بیماری را گرفت. ضمن اینکه 
هر ورزش��کاری هدفی را برای خود دنبال می کند. مثاًل 
می گوید من چهار سال یا هشت سال بعد باید به المپیک یا 
مسابقات جهانی بروم و برای این هدف وقت زیادی را صرف 

کرده. حاال جدا از اینکه تعطیلی رقابت ها از لحاظ اقتصادی 
آنها را با مشکل مواجه می کند چراکه بسیاری از ورزشکاران 
ش��غل دیگری ندارند و ورزش تنها حرفه آنهاس��ت، این 
تعطیلی می تواند س��ال ها تالش او را به مخاطره بیندازد 
چراکه مثالًَ مدال المپیک چیزی نیست که به راحتی بتوان 
از آن گذشت. از طرف دیگر در ورزش های تفریحی مانند 
شنا و غریق نجات، فرد ممکن است کل سال را کار نکند و 

تنها درآمدزایی او در فصل تابستان باشد.
پس با این حس�اب باید چه ک�رد که بتوان 
به زندگی عادی ادام�ه داد و از ابتال به این 

ویروس هم در امان ماند؟
در واقع چیزی که ما به آن پرداختیم نیز همین است. 
وقتی فهمیدیم این ویروس پدیده ای نیست که ظرف 
دو، س��ه ماه از بین برود تالش کردیم پروتکل هایی را 
بنویس��یم البته با بررس��ی های همه جانبه و مشورت 
با کارشناسان هر رش��ته به صورت جداگانه و در نظر 
گرفتن تمام جوانب کار که بتوانیم جلوی شیوع هرچه 
بیش��تر بیماری را در آغاز فعالیت های ورزشی بگیریم 
چراکه خ��وب می دانیم در صورت یافتن واکس��ن نیز 
ظرفیت تولید آن در دنیا بدون شک محدود است و با 
توجه به تحریم  های ظالمانه به سرعت در دسترس ما 

قرار نخواهد گرفت.
گفته می ش�د پروتکل های ارائه ش�ده در 

فوتبال الگوبرداری از بوندس ليگاست.
ما بر اس��اس هفت عامل و اولویت بندی هایی که وجود 
داشت شروع کردیم به پروتکل نویسی؛ اول برای فوتبال 
بعد برای بقیه رش��ته ها که همین اولویت ها را داشتند. 
البته اول یک پروتکل ابتدایی نوشتیم که مربوط به همه 
رشته های بدنسازی و رشته های همگانی که گسترده تر 
و فراگیرتر بود، بعد هم یک پروتکل مفصل نوشتیم که 
به جرئت می توانم بگویم کم نقص است و ساعت ها کار 
کارشناسی پشت آن است و همان طور که گفتید ابتدا 
گفته شد ما از بوندس لیگا و لیگ جزیره و... الگوبرداری 
کردیم که این طور نیست. ما پروتکل های آنها را بررسی 
کردیم اما با توجه ب��ه تفاوت زیرس��اخت ها با توجه به 
ش��رایط و زیرس��اخت های خودمان پروتکلی متفاوت 
نوشتیم که البته از پروتکل فیفا هم سختگیرانه تر است.

این پروتکل ها تا چه اندازه رعایت شد و آیا 
پيش بينی شيوع بيماری در آن شده بود؟

تا به امروز که خب می توان گفت جز موارد معدود تیم ها 
و ورزش��کاران به خوبی رعایت کردند و این را می توان 
از نتیجه کار دید. هرکس که بیشتر رعایت کرده باشد 
کمتر در مع��رض خطر ابتال قرار گرفت��ه اما این را هم 
نمی توان نادیده گرفت که افراد تنها در ورزش نیستند. 
آنها در خیابان ، س��وپرمارکت  و هواپیما هم هس��تند 
و ممکن اس��ت هر جایی مبتال ش��وند. ب��ا این وجود 
پیش بینی تعطیلی و قرنطینه یک ورزشکار و یک تیم 
در صورت ابتال را هم کرده بودیم و امیدواریم با رعایت 
پروتکل ها هم بتوانیم مسابقات را برگزار کنیم و هم از 

ابتال به بیماری در امان باشیم.
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فوتبال تافته جدابافته حتي در زمان کرونا

بازي به هر قيمت ممکن
ورزشکارانی که حسرت تمرین و مسابقه دارند

بالتکليفی محض!

مدیریتکاریکاتوريورزش
درکرونا

  سعيد احمدیان 
 کرون��ا ضعف ه��اي ورزش کش��ورمان را بیش��تر از 
قبل به رخ مان کش��یده و نش��ان داده که ناکارآمدي 
تصمیم گیرندگان تا چه اندازه باالیي مي تواند سالمتي 
ورزش��کاران را ب��ه خط��ر بین��دازد و دوران ورزش 
حرفه اي ش��ان را کوتاه کند. اگر چه با گذشت پنج ماه 
از ش��یوع کرونا در ایران، اکثر مسابقات تعطیل است و 
لیگ هاي ورزشي معلق شده است اما بحران مدیریت 
در فوتبال که مس��ابقات آن از یک ماه گذش��ته دوباره 
ازسر گرفته شده، گویاي این است که مدیریت بحران در 

ورزش بیشتر به یک شوخي مي ماند. 
هر چند شیوع کرونا براي تمام دنیا غافلگیرکننده بود 
و ورزش جهان را هم مانند خیلي از بخش هاي دیگر به 
تعطیلي کشاند اما اتفاقاتي که تنها در ماه هاي اخیر در 
ورزش کش��ورمان رخ داد، آیینه تمام نمایي از سیستم 
مدیریتي ای است که نه بر اساس تخصص بلکه به واسطه 
روابطي که شکل گرفته به چنین جایگاه هایي رسیده اند، 
مدیراني که حتي در مواقع عادي هم غلط هاي زیادي در 
دیکته مدیریتي شان دارند و انتظار نمي رود که بتوانند در 
روزهاي بحراني تصمیمات به جا و منطقي بگیرند که از 

ورزشکاران در مقابل ویروس کرونا محافظت کند. 
نمونه چنین مدیریتي در فوتبال آشکار بود و رقابت هاي لیگ 
برتر در حالي از سر گرفته شد که هم مسئوالن برگزارکننده 
و هم باش��گاه ها از آمادگي الزم براي اجراي پروتکل هاي 
بهداش��تي برخوردار نبودند و ن��گاه کاریکاتورگونه اي به 
زیرساخت هاي انجام یک مس��ابقه در شرایط همه گیري 
یک بیماري دارند. اهمالي که سبب شده بود در حالي که 
مسابقات شروع شده بود، مدیران برگزارکننده همچنان در 
حال آزمایش و خطا و نوشتن  پروتکل هایي بودند که پیش از 
آغاز مسابقات باید نوشته مي شد و آموزش هاي الزم در این 

رابطه به باشگاه داده مي شد. 
در سوي دیگر باشگاه ها نش��ان دادند که مدیران شان 
درکي از اولویت بندي در ش��رایط سخت یک بیماري 
خطرناک ک��ه مي تواند جان یک ورزش��کار را به خطر 
بیندازد ندارند، چنین نوع نگاهي سبب شده بود تا یک 
باش��گاه لیگ برتري که بودجه حداقل 30 میلیاردي 
س��االنه را در حس��ابش دارد و هزینه مي کند، مدیران 
آن براي دریافت دس��تکش یک بار مصرف و ماسک به 
سازمان لیگ نامه بزنند. در حالي این باشگاه ها که پسوند 
حرفه اي را یدک مي کشند و ساالنه ده ها میلیارد را صرف 
قراردادهاي بي ضابطه و نجومي با بازیکنان مي کنند اما 
براي تهیه وسایلي که سالمتي بازیکنان و خود مدیران را 
تضمین مي کند، حاضر به پرداخت چند میلیون تومان 
نیستند و براي چنین موارد پیش پا افتاده اي دست شان 

را جلوي برگزارکنندگان مسابقات دراز مي کنند. 
اگرچه در س��ایر رشته هاي ورزش��ي لیگ ها تعطیل 
است اما مي توان پیش بیني کرد که تجربه فوتبال در 
دیگر لیگ ها هم در مقیاس کوچک تري تکرار شود، 
مسئله اي که ریشه آن را باید در مدیریت ورزش ایران 
جست وجو کرد، مدیراني که کمتر به واسطه تخصص 
و تجربه اي که داش��ته اند در چنین جایگاه هایي قرار 
گرفته اند و ضعف هایش��ان در روزهای��ي که کرونا به 
سنگ محکي براي سنجش توان مدیریتي شان بدل 

شده است، بیشتر از قبل آشکار است. 

يادداشت

کرونادرِخانه
برخیقهرمانانرازد!

  مانی سعيدی
کرونا هر قدر هم معایب داشت اما برای ورزش ایران 
یک ُحس��ن هم داشت و تعویق یک س��اله المپیک 
فرصتی ش��د تا چند قهرمان کشورمان که به دلیل 
مصدومیت حضورشان در مس��ابقات امسال توکیو 
در تردید بود، این فرصت را داشته باشند که با توجه 
به تعویق المپیک تا سال آینده، با آمادگی کامل در 

مسابقات شرکت کنند. 
س��هراب مرادی، علیرضا کریمی، حس��ن یزدانی و 
حمیده عباس��علی از جمله قهرمانانی هس��تند که 
تعویق المپیک توکیو به دلی��ل کرونا بهترین خبر 
ممکن ب��رای آنها بود، به خصوص ک��ه اگر قرار بود 
المپیک امس��ال برگزار شود، مشخص نبود با توجه 
به مصدومیت هایی ک��ه با آن درگیر هس��تند چه 

سرنوشتی در انتظار آنها در المپیک توکیو بود. 
سهراب مرادی قهرمان وزنه برداری المپیک در حالی 
این روزها برای حضور قدرتمندانه تر در رقابت های 
توکیو س��ال آینده و تکرار مدال ریو امیدوارتر شده 
که به دلیل عمل جراحی از ناحیه ش��انه و از دست 
دادن برخی رقابت های کسب سهمیه، حتی شانس 
کمی برای حضور در المپیک داش��ت. حاال با عقب 
افتادن المپیک، سهراب این شانس را دارد تا برای 

حضور در توکیو در سال آینده دورخیز کند. 
حس��ن یزدانی و علیرض��ا کریمی دو کش��تی گیر 
کشورمان هم با توجه به  مصدومیت هایی که از ناحیه 
زانو داش��تند، با توجه به عمل جراح��ی ای که انجام 
دادند، تعویق المپیک به نفع شان شد و آنها توانستند 
با خیال راحت دوران نقاهت را پش��ت س��ر بگذارند 
و با داش��تن فرصت کافی برای درخشش در توکیو 
خودشان را آماده کنند، به خصوص که یزدانی طالی 
دوباره المپیک را می خواهد و کریمی هم اولین مدال 
المپیکی اش را.  حمیده عباسعلی ملی پوش المپیکی 
کاراته کشورمان هم پس از کسب سهمیه در اسفند 
گذشته دچار مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی شد و 
احتمال می رفت المپیک را از دست بدهد، با این حال 
بانوی المپیکی کشورمان خوش شانس بود که المپیک 

عقب افتاد تا او مسابقات توکیو را از دست ندهد.

حاشیه

پرونده
 بررسی اثرات کرونا بر ورزش 

و راهکارهای مواجهه با آن

     گزارش     بازتاب

وقت�ی فهميدی�م ای�ن وی�روس 
پدی�ده ای نيس�ت ک�ه ظ�رف دو، 
س�ه ماه از بين برود ت�الش کردیم 
پروتکل هایی را بنویس�يم البته با 
بررس�ی های همه جانبه و مشورت 
با کارشناس�ان هر رشته به صورت 
جداگان�ه و در نظ�ر گرفت�ن تمام 
جوان�ب کار ک�ه بتواني�م جل�وی 
شيوع هرچه بيش�تر بيماری را در 
آغاز فعاليت های ورزش�ی بگيریم

ونا و ورزش
کر


