
فوتبال ايران کم 
فريدون حسن

   گزارش
حاشيه ندارد، 
بن�د  و  زد  از 
گرفته تا فس�اد و پرونده هاي فراوان بدهي  
 خارجي  ها. با اين حال مي شود راه مبارزه با 
تمام اين حواشي را در پيش گرفت و با يک 
اتحاد ملي هم�ه اينها را ح�ل و فصل کرد. 
مي شود يقه مدير، رئيس يا وزير متخلف را 
گرفت و از او پاسخ خواست. مي توان ريشه 
فساد را با مبارزه خش�کاند، اما وقتي کار به 
وطن فروش�ي مي رس�د چ�کار باي�د کرد؟

اتفاقاتي که اين روزها و بعد از فيناليست شدن 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا رخ مي دهد، 
واقعاً ج��اي تأس��ف دارد. اتفاقاتي که به اس��م 
هواداري از تيم رقيب تيش��ه برداشته و به آبرو 
و حيثيت و باالت��ر از همه اينها ب��ه امنيت ملي 
ايران لطمه وارد مي کند. برد شيرين پرسپوليس 
مقابل النصر عربس��تان دل همه را ش��اد کرد، 
درست مانند پيروزي اس��تقالل مقابل االهلي، 
اما گويا عده اي تاب ش��ادي مردم ايران را حتي 
براي چند روز و چند ساعت هم ندارند. عده اي 
که هميشه در حال ريختن آب به آسياب دشمن 
هس��تند، اين بار با سوءاس��تفاده از احساسات 
ه��واداران متعصب تي��م رقيب پرس��پوليس و 
متأس��فانه برخي اهمال کاري هاي مس��ئوالن 
ورزش کشور در توجه و رسيدگي به آنها، شرايط 

را به گونه اي رقم زده اند که با دادن اطالعات غلط 
به کنفدراسيون فوتبال آسيا باعث ايجاد مشکل 
جدي براي پرسپوليس و بهره برداري سعودي ها 

از اين اختالف شده اند.
  محروميت آل کثير

ماجرا با محروميت عيس��ي  آل کثير شروع شد، 
مهاجمي که با زدن س��ه گل در دو بازي با السد 
و پاختاکور بيش��ترين نقش را در پيروزي هاي 
پرس��پوليس و صعود اي��ن تيم ب��ه نيمه نهايي 
داشت، اما به فاصله چند س��اعت مانده به بازي 
نيمه نهايي اي��ن تيم مقابل النصر عربس��تان به 
 AFC دليل نوع شادي پس از گل هايش از سوي
با محروميتي شش ماهه مواجه مي شود و بازي را 
از دست مي دهد. تالش ها هم به جايي نمي رسد و 
مشخص مي شود يک خط دهي داخلي پشت اين 
ماجراست. با اين حال پرسپوليس در يک ديدار 
به يادماندني موفق مي ش��ود النصر عربس��تان 
را شکس��ت دهد و گام به دي��دار نهايي بگذارد. 
ماجرا اما ادامه دارد و جريان داخلي که تيرش به 
سنگ خورده تمرکز خود را روي محوري ديگر 

قرار مي دهد.
  محروميت از نقل و انتقاالت

پرسپوليس به سبب شکايت برانکو ايوانکوويچ 
از پنجره نقل و انتقاالت محروم ش��ده است،  اما 
حکم اين محروميت زماني مي رسد که سرخ ها 
خريدهاي خود را انج��ام داده اند و قراردادهاي 

جديد را هم ثبت کرده اند و  21 ش��هريور راهي 
قطر ش��ده اند. اين در ش��رايطي است که حکم 
محروميت قرمزها از 22 شهريور است. فدراسيون 
فوتبال هم اين موضوع را به کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا اعالم مي کند، اما ظاهراً حجم پست هاي 
 AFC ارسالي از داخل ايران به صفحه مجازي
و حتي باش��گاه النصر اينقدر زياد است که همه 
را متعجب و حساس مي کند. جالب اينکه يکي 
از خبرنگاران عربس��تاني با انتش��ار يکي از اين 
توئيت ها عمق فاجعه را بيش��تر نشان مي دهد. 
در اين توئيت حتي به اس��م بازيکن��ان و تأثير 
آنها بر عملکرد پرسپوليس هم اش��اره و از آنها 
خواس��ته ش��ده تا با تمرکز روي حضور آنها در 
پرسپوليس و غيرقانوني خواندن آن، شرايط را 
 براي محروميت پرسپوليس و تغيير نتيجه بازي 

فراهم کنند.
  ف�ردي معلوم الح�ال پش�ت هم�ه اين 

جريانات
ديروز برخي خبرگزاري ها از دست داشتن معاون 
ورزشي سابق باشگاه استقالل در اين جريان خبر 
دادند. فردی در داخل کشور رسانه ای دارد و البته 
با توجه عاليق رنگی اش تبديل به يکی از عوامل 
افشای مسايل داخلی کشور به نهادهای خارجی 
شده است. فردی که به باندبازی و البی گری در 
به کار گيری مربی و بازيکن شناخته می شود و از 
مجموعه اش کنار گذاشته شده است. فردي که 

ردپاي او در بسياري از پرونده هاي شکايت هاي 
قبلي هم ديده مي شود. تحريکات او و البته فريب 
خوردن برخ��ي هواداران متعص��ب و کم اطالع 
به اس��م تعصب و حمايت از تي��م خودي باعث 
شده حاال کنفدراس��يون فوتبال آسيا با ارسال 
نامه اي به باش��گاه پرس��پوليس و تعيين مهلت 
)تا پنج ش��نبه( خواستار ارس��ال مدارک شود و 
در اين ميان البي کثيف سعودي ها هم دست به 
کار شده تا شکست خود در ميدان مسابقه را به 

کثيف ترين شکل ممکن جبران کند.
  کار دشمن، دشمني است اما ...

بديهي است که کار دش��من، دشمني است، از 
آل س��عود و تيم هاي باش��گاهي اش توقعي جز 
اين نمي رود، اما درد آنجاس��ت که اين زخم را 
از داخ��ل به پيکر فوتب��ال ايران زده ان��د. امروز 
موفقيت پرسپوليس موفقيت يک رنگ نيست. 
پرسپوليس به نام ايران در ليگ قهرمانان آسيا 
حضور دارد، همانطور که اس��تقالل، سپاهان و 
شهرخودرو حضور داش��تند و بديهي است که 
موفقيت پرسپوليس يا هر کدام از اين تيم ها به 
نام ايران زده مي ش��ود. پس جا دارد که با ورود 
نهادهاي نظارت��ي به اين جريان و دس��تگيري 
عوامل اصلي و فرعي آن، ش��رايط را به س��متي 
پيش ببريم که کس��ي نتواند به اي��ن راحتي ها 
با آبرو، حيثت و امنيت ملي کش��ور بازي کند و 

اينگونه آب به آسياب دشمن بريزد.
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سعيد احمديان 

دنيا حيدري

پیشکسوتاندلسوزیاپیشکسوتانسهمخواه؟!
موي سپيد پيشکس��وتان و تجربه اي که دارند هميشه بايد روي چشم 
جامعه ورزش باشد، اگرچه در کش��ورمان آنطور که بايد و شايسته شان 
است، مورد توجه قرار نگرفته اند و ناماليمت هاي زيادي در حق شان شده، 
اما احترام به پيشکس��وتان و توجه به دغدغه هاي آنها به واسطه تجربه 
باالي شان در ورزش کشور ضروري است و بايد از آن استفاده کرد. نبايد 
اينطور باشد که پهلوان زنده را عش��ق است و وقتي يک ورزشکار دوران 
قهرماني اش تمام و خانه نشين شد، کسي سراغش را نگيرد. البته اين يک 
روي قضيه است که بايد در سيستم ورزش کشورمان جاري باشد. با اين 
حال روي ديگر قضيه آنجاس��ت که برخي از پيشکسوتان با قصد و نيت 
دلسوزي براي باشگاه يا رشته ورزشي که در آن فعاليت داشته اند پا جلو 
مي گذارند، اما ماجرا طوري پيش مي رود که کار به سهم خواهي مي رسد 

و وجهه آنها را خراب مي کند.
ماجراي حاش��يه هايي که ديدار تعدادي از پيشکس��وتان استقالل با وزير 
ورزش به وجود آورده است را هم بايد از اين زاويه ديد. چند نفر از قديمي هاي 
استقالل که براي خودشان در دوران بازي اسم و رسمي داشتند و االن هم 
برخي از آنها جزو مربيان هستند، پس از حواشي استقالل تصميم گرفتند 
در يک جلسه رودررو با مسعود سلطاني فر که رئيس مجمع باشگاه استقالل 
نيز هس��ت، نگراني هاي ش��ان را با وزير ورزش در ميان بگذارند. اينکه يک 
پيشکسوت که سال ها پيراهن يک باشگاه را پوشيده، نسبت به اتفاق هايي که 
اطراف تيمش مي افتد نگران است، قابل تقدير است. ماجرا اما وقتي عوض 
مي شود که يک جمع از پيشکسوتان به اسم دلسوزي در جلسه اي که براي 

بيان دغدغه هاي شان گذاشته شده، مسائل ديگري را دنبال کنند.
خروجي و حواشي که جلسه تعدادي از پيشکس��وتان استقالل با وزير 
ورزش داشته است، به خوبي نش��ان مي دهد که چنين جلساتي بيشتر 
از آنکه اوضاع باشگاه را آرام کند، سبب ش��ده حاشيه ها بيشتر شود، به 
خصوص که در اين جلس��ه برخالف آنچه س��ايت وزارت ورزش منتشر 
کرده اس��ت، بحث و جدل هايي مطرح ش��ده که نه تنها س��ودي براي 
استقاللي ها نداش��ته، بلکه سبب ش��ده اين جلس��ه با توجه به حرف و 
حديث هايي که درباره آن مطرح ش��ده است، بيش��تر از آنکه مشکالت 
را حل کند، اوضاع اس��تقالل را پيچيده تر کرده اس��ت. به خصوص که 
برخي از بحث هاي مطرح شده در جلسه با وزير بيشتر جنبه شخصي و 
منفعت طلبانه داش��ته و به جاي اينکه منافع باشگاه در آن لحاظ شود و 
نس��خه اي براي عبور از وضعيت بحراني اين روزهاي استقاللي ها باشد، 
سمت و سوي سهم خواهي داشته است. همچنين کمتر راهکاري که در 
اين شرايط بتواند عملي و کارساز شود ارائه شده، طوري که اين جلسه 
بيشتر يک دورهمي براي بيان واکنش هايي از جنس هواداران در فضاي 

مجازي بوده است.
البته چنين نوع نگاهي که در بين برخي پيشکسوتان وجود دارد، تنها مختص 
استقالل نيست. در پرسپوليس هم شاهد بوده ايم که گروهي از قديمي هاي 
اين تيم در جلساتي که در سال هاي اخير با وزير ورزش براي حل مشکالت 
پرسپوليس داشته اند، خواسته هايي را مطرح کرده بودند که نه شدني بود و نه 

دردی از اين تيم دوا کرده است. 
مانند يکي از مشهورترين پيشکسوتان پرسپوليس که در سال هاي اخير 
بارها در جلسات وزارت ورزش يا در مصاحبه با رسانه ها درخواست کرده که 
باشگاه را به پيشکسوتان اين تيم بفروشند تا اوضاع پرسپوليس بهتر شود 
و ديگر مانند امروز مشکالت مديريتي و مالي نداشته باشد. درخواستي که 
با توجه به واگذاري اين دو باش��گاه در بورس، شدني نيست. عالوه بر اين 
پيشنهاد اين پيشکسوت در حالي اس��ت که او مي خواهد پرسپوليس به 
کساني واگذار شود که پشت پرده، افرادي هستند که بسياري از مشکالت 
اين روزهاي باشگاه در مقاطعي به واسطه حضور آنها در اين تيم به وجود 

آمده است. 
حال در چنين شرايطي ضروري اس��ت که يک تجديدنظر کلي درباره نوع 
نگاهي که برخي پيشکس��وتان ورزش، به خصوص دو باش��گاه استقالل و 
پرسپوليس براي حل مش��کالت اين تيم دارند، صورت گيرد. تصور اينکه 
مشکالت باشگاه ها تنها به دست پيشکس��وتان قابل حل است و فقط بايد 
به آنها ميدان داده ش��ود، آدرس غلط دادن است. به جاي پيچيدن چنين 
نسخه هايي که عملي نيست، پيشکسوتان در صورتي که ادعاي دلسوزي و 
نگراني براي تيم شان دارند بايد با خارج شدن از فضاي هواداري بدون توجه به 
اينکه پست يا منصبي براي شان در نظر گرفته شده يا نشده، دلسوزانه نقدهاي 
کارسازشان را عنوان کنند و راهکارهايي را که قابليت اجرايي دارد و منافع 

گروهي يا شخصي در آن اعمال نشده، ارائه دهند. 

آژير خطر در واليبال به صدا درآمد!
کرونابال!

رقابت های ليگ واليبال اين روزها به شدت تحت تأثير شيوع کروناست و 
ابتالی بازيکنان و مربيان مانند آژير خطری است که بدون شک عدم توجه 
به آن می تواند فاجعه ای جبران ناپذير را در پی داش��ته باشد و يک بار ديگر 
بحث برگزاری متمرکز بازی ها را برای مقابله با ش��يوع هرچه بيشتر کرونا 
مطرح کند، آن هم در شرايطی که به نظر می رسد فدراسيون کوچک ترين 
دغدغه ای بابت اتفاقات رخ داده ندارد که همچنان دست روی دست گذاشته 
و به تماشا نشس��ته اس��ت! حال آنکه اوضاع به قدری حاد است که به يک 

بازنگری جدی نياز دارد.
  

تعداد افراد مبتال به کرونا در واليبال در حال زياد شدن است و همين موضوع 
حواشی بسياری را رقم زده و اين نش��ان می دهد برنامه ريزی ها در واليبال 
آنطور که انتظار می رفت پيش نرفته است. بعد از اصرار فدراسيون به بازی 
هورس��ان با 12 مبتال به کرونا در هفته نخست، ش��هرداری ورامين نيز در 
آستانه هفته ششم با همين چالش مواجه شده است. بنا به گفته اصفهانی ها 
تعداد کرونايی های اين تيم هفت نفر بودند )چهار نفر از اعضای کار فنی و سه 
بازيکن(. شهرداری ورامين هم البته با همين مشکل مواجه بود. به همين 
دليل قبل از شروع رقابت های هفته ششم ليگ برتر واليبال بود که شهرداری 
ورامين با اعالم داشتن چند بازيکن و مربی کرونايی از فدراسيون خواستار 
تعويق بازی با سپاهان شده بود، اما فدراسيون مدعی شد که آزمايش ها بايد 
در مرکز مورد تأييد وزارت علوم و ستاد ملی کرونا انجام شود تا مورد تأييد 

باشد، در غير اين صورت جواب آزمايش ها مورد تأييد نيست.
  

در واقع درخواست شهرداری برای تعويق بازی رد می شود و ورامينی ها با 
تمام نفرات اصلی خود به مصاف سپاهان می روند و با وجود اينکه سپاهانی ها 
مدعی هس��تند بازيکنان کرونايی خود را به ورامي��ن نبرده اند،اما در پايان 
بازی اين دو تيم اعالم مي شود که 21 نفر از اعضای کادر فنی و بازيکنان تيم 
ميزبان به کرونا مبتال بودند و احتمال مبتال بودن سپاهانی ها نيز وجود دارد، 
آن هم در شرايطی که زردپوشان اصفهانی از ورامين راهی قزوين شدند تا 
امروز در قالب رقابت های هفته هفتم با شهرداری قزوين ديدار کنند و با توجه 
به فشردگی مسابقات، اصفهانی ها زمانی برای دادن تست جديد ندارند و بر 
اساس قوانين می توانند با استناد به تست PCR که 10 تا 12 روز قبل داده اند 
مقابل قزوينی ها قرار گيرند و اين يعنی شيوع ويروس کرونا در بين شهرها و 

تيم های حاضر در ليگ واليبال!
  

بر اساس پروتکل های اعالمی وزارت بهداشت و فدراسيون واليبال تيم های 
ورزشی هر 10 روز يک بار بايد تس��ت کرونا بدهند و طبق گفته اردستاني، 
سرپرست شهرداری ورامين اين آزمايشات ششم مهر قبل از مصاف با تيم 
سيرجان انجام شده بود که جواب آن شنبه اعالم و مشخص می شود که تست 
پنج نفر از بازيکنان مثبت شده و ساير نفرات هم بعد از بازی با سپاهان متوجه 
مثبت شدن جواب آزمايش های خود می ش��وند. به اين ترتيب تست 1۳ 
بازيکن و هشت نفر از اعضای کادر فنی تيم واليبال شهرداری ورامين مثبت 
می شود. تيمی که فدراسيون با تعويق بازی آن با سپاهانی ها موافقت نکرد تا 
زردپوشان اصفهانی نيز در معرض خطر قرار گيرند و حاال اين تيم که احتمال 
ابتالی بازيکنان و مربيان آن نيز وجود دارد، امروز با شهرداری قزوين ديدار 

می کند تا چرخه شيوع بيماری گسترده تر شود . 
  

ش��هرداری ورامين نفرات مبتال ش��ده خود را برای کنترل و جلوگيری از 
شيوع هرچه بيشتر اين ويروس قرنطينه کرده است. از سوی ديگر با توجه به 
ابتالی 21 نفر از اعضای تيم شهرداری ورامين به کرونا )1۳ بازيکن و هشت 
نفر از اعضای کادر فنی( تنها شش بازيکن اين تيم سالم هستند که براساس 
آيين نامه کميته رويدادها و مس��ابقات، تيم ها بايد حداقل 9 بازيکن برای 
برگزاری مسابقه در اختيار داشته باشند. شهرداری ورامين خواستار لغو و 
به تعويق افتادن بازی هفته هفتم برابر سايپاست. هرچند که اين فدراسيون 
واليبال اس��ت که بايد در اين راستا تصميم گيری کند. حاال بايد ديد بعد از 
اتفاقاتی در پايان هفته ششم رخ داد، آيا اين بار ورامينی ها می توانند با ارائه 
مستندات خود به فدراسيون واليبال نظر مثبت مسئوالن را برای به تعويق 
انداختن ديدار هفته هفتم برابر سايپا جلب کنند يا چرخه شيوع کرونا با اصرار 
فدراس��يون به برگزاری بازی ها روز به روز در ليگ برتر واليبال گسترده تر 
می شود ! در پی شيوع گسترده کرونا در تيم های حاضر در ليگ برتر واليبال 
يک بار ديگر بحث برگزاری متمرکز بازی ها مطرح شده است. هرچند که نادر 
انصاری، دبير کميته رويدادها و مسابقات تلويحاً اين مسئله را رد می کند: 
»در مسيری قرار داريم که نيمی از بازی های دور رفت برگزار شده و تيم ها 
بر اين اساس برنامه ريزی کرده اند. بازی های دور رفت بايد تمام شود و نتايج 
را به گونه ای اعمال کنيم که تيمی متضرر نشود، سپس برای دور برگشت با 
احتساب نتايج دور رفت، مدل ديگری را در نظر مي گيريم. از سوی ديگر نتايج 
برخی تست ها که از آزمايشگاه های خصوصی گرفته می شود مورد تأييد ما 
نيس��ت و تنها نتايج آزمايش هايی را که مورد تأييد علوم پزشکی و وزارت 
بهداشت باشند قبول خواهيم کرد و طبق پروتکل بهداشتی، اگر 2۵ درصد 

بازيکنان يک تيم مبتال به کرونا شوند، بازی  به تعويق می افتد.«

بااینپاداشهاریشهورزشرامیزنند
 ايرادها يکی، دو تا نيس��ت. س��ال 97 که 
تيم های نوجوانان و جوانان کشتی قهرمان 
آسيا و جهان شدند طبق قانون وزارت ورزش، 
کشتی می توانست چهار مربی و يک سرمربی 
داشته باشد، در حالی که ما هميشه پنج مربی 
و يک سرمربی اعزام می کنيم. به اين دليل هم 
پاداش اندک به ج��ای چهار مربی، بين پنج 
مربی تقسيم می شود، يعنی پاداش قهرمانی 
نوجوانان آسيا که پنج سکه 2 ميليون توماني 
برای مربيان بود، آن  هم با توجه به اينکه خود 
به خود به يک مربی جايزه ای تعلق نگرفته است با يک نفر اضافه بين نفرات 
تقسيم می ش��ود. از اين رقم ماليات هم کم کردند و بعد از دو سال به مربی 
گفته اند از شهرستان بيايد و پاداشش را بگيرد. در واقع مربی ای  که تيمش 
بهترين نتيجه را گرفته و قهرمان شده،  بيشتر از رقم جايزه اش بايد هزينه کند 
و از شهرستان به تهران بيايد تا پای رسيد را امضا کند و جايزه اش را بگيرد! 
اعتراضی که محمد طاليی هم چند روز پيش مطرح کرد، به همين دليل بود. 
جای تأسف دارد که مربی يا کشتی گير ما می خواهد تالش کند به اين جايگاه 
برسد، اما در اينجا که تيم ملی است و ته مربيگری درآمدی نيست. درست در 
جايی که تيمت قهرمان آسيا و جهان شده، به اين شکل نبايد انتظار پيشرفت 
از آينده ورزش داشت. ديروزمان دارد بهتر از امروزمان می شود، يعنی جوايز 
گذش��ته خيلی بهتر از اين س��ال بوده، االن کل پاداش مربی  مثل سيامک 
قيطاسی اندازه نصف سکه امروزی هم نشده، او از شهرستان بيايد جايزه را 
بگيرد، کل پولش خرج شده است. چطور انتظار داريم با مطرح شدن بحث 
پرداخت پاداش ها شاهد اين همه گله و اعتراض نباشيم. وزارت ورزش، نه 
تنها کشتی که بايد نگاه بهتری به کل ورز شمان داشته باشد. بايد سودمندی 
ورزش را ببينند و کامالً درک کنند. با اين شيوه ای که با قهرمانان نوک قله در 
مورد پاداش ها برخورد کرده اند، ريشه ورزش را می زنند. در مورد ورزش نبايد 
به دنبال اين باشند که طوری حساب و کتاب کنند که خودشان متضرر نشوند. 
جامعه ورزش به خطر افتاده و بايد حتماً نگاه عميقی در اين حوزه داشته باشيم. 
نگاه کنيد در وضعيتی که تعطيلی ورزش آسيب زيادی به جامعه زده، موفقيت 

پرسپوليس چه شور و حالی به ملت پر از درد و رنج ما تزريق کرده است.

ميجنگیمبرايهواداران
تيم ملي فوتبال اين روزها دور از هياهوهاي هميشگي فوتبال، تمريناتش 
را براي برگزاري دو بازي دوستانه مقابل ازبکستان و مالي برگزار مي کند. 
دراگان اسکوچيچ، سرمربي تيم ملي با شرايط کشورمان و اهميت فوتبال 
براي مردم ايران به خوبي آشناست و مي داند که پيروزي تيم ملي چه اهميت 
زيادی براي عالقه مندان به فوتبال دارد، آن هم بعد از ناکامي و شکس��ت 
مقابل بحرين و عراق با ويلموتس. اس��کوچيچ با علم به اين حساسيت ها 
پيامي را براي مردم و هواداران فوتبال فرستاده است: »قبل از هر چيز در 
اين اردو مهم ترين موضوع برای من و کادر فنی انتقال انرژی مثبت و روحيه 
تازه به بازيکنان و همچنين معرفی خواسته ها و انتظارات جديدی است که 
از آنها داريم. ما قوياً معتقديم که اين تيم ظرفيت های فراواني دارد و در عين 
حال، پتانسيل هايی که بايد از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبديل کنيم. ما 
در تيم ملی برای برگزاری هرچه بهتر اردو از تمام وجودمان مايه می گذاريم. 
ما کامالً از انتظارات تمامی مردمی که نماينده شان هستيم و هواداران تيم 

ملی آگاهيم و برای تحقق آن خواهيم جنگيد.«

گزارش »جوان« از پشت پرده شکايت النصر عربستان از پرسپوليس 

وطنفروشيبهنامهواداري

حبيب اهلل اخالقی

مربی تيم ملی کشتی فرنگی

گزینهبيرحمتیممليوالیبال!
در حالي همچنان انتظارها براي معرفي سرمربي جديد تيم ملي واليبال ادامه 
دارد که آلکنو، سرمربي روسي يکي از گزينه هاي اصلي تيم کشورمان است. 
انتخاب احتمالي آلکنو با توجه به تعاريفي که از او درباره نحوه مديريتش 
شنيده مي شود، مي تواند خبر خوبي براي پايان بازيکن ساالري در واليبال 
ايران باشد که پس از رفتن والسکو اوج گرفته است. روز گذشته بود که بارتوژ 
بدنوژ، ستاره لهستاني تيم زنيت روسيه که هدايت آن را آلکنو برعهده دارد، 
درباره خصوصيات اين مربي سخن گفت: »کار کردن با او سخت است. آلکنو، 
هيچ رحم و شفقتی ندارد که برای کسانی مثل من چندان آشنا نيست. خيلی 
وقت ها به نظر می رسد که او خيلی آرام در گوشه ای می نشيند و بازی و تمرين 
را نگاه می کند، ولی وقتی عصبانی  می شود، فقط دعا می کنيد که از دست 

شما عصبانی نشده باشد.«

کمک ه���ای 
شيوا نوروزی
   گفت و گو

مؤمنانه جامعه 
ورزش ب����ه 
نيازمن�دان همچن�ان ادامه دارد. شش�مين 
مرحله توزيع بسته های معيشتی فدراسيون 
ورزش ه�ای جانب�ازان و معلولي�ن در جهت 
حمايت از خانواده های جانب�ازان و معلولين 
آسيب ديده از ش�يوع بيماری کرونا در حالی 
انجام شد که ورزشکاران پارالمپيکی حتی در 
سخت ترين ش�رايط نيز توجه و رسيدگی به 
دغدغه ه�ای هموطن�ان را از ي�اد نبرده اند.

   امتحان الهی
در روزهايی ک��ه اردوهای تمرينی لغو ش��ده و 
برگزاری مسابقات داخلی و بين المللی بسياری 
به تعويق افتاده، مدال آوران رشته های مختلف 
ورزش��ی در مس��ير ياری رس��اندن به اقش��ار 
آسيب پذير گام برمی دارند. نادر مرادی، قهرمان 
وزنه ب��رداری پارالمپيک لندن يک��ی از همين 
ورزشکاران است. اين ملی پوش وزنه برداری در 
گفت وگو با »جوان« با اش��اره به تأثير رزمايش 
کمک های مؤمنان��ه گفت: »در ش��رايط فعلی 
نگاه ها به ورزش��کاران متفاوت اس��ت. همانطور 
که ورزشکاران انتظار دارند دعای خير مردم در 
تورنمنت های مختلف بدرقه راه شان باشد، مردم 
هم از ما انتظار دارند. تمرينات و اردوها به خاطر 
کرونا تعطيل ش��ده و ورزش��کاران و مدال آوران 
در اي��ن روزها بايد بي��ش از پي��ش در کارهای 
خداپسندانه شرکت کنند. اميدواريم با کمک های 
مردم بتوانيم راحت تر و بهتر از اين وضعيت سخت 
عبور کنيم. همايش های ايران همدل و کمک های 
مؤمنانه به فرمايش مقام معظم رهبری آغاز شده 
که بس��يار کار خوب و تأثيرگذاری است و مردم 
و به ويژه ورزش��کاران را ترغيب می کند تا جايی 
که در توان دارند به همنوعان شان کمک کنند. 
اميدواريم هرچه زودتر ش��ر کرونا از س��ر جهان 
کم شود. مهم اين است که بعد از کرونا روسفيد 
و سربلند باشيم و افسوس گذش��ته را نخوريم. 

اين يک امتحان الهی است و خدا کند که از اين 
امتحان پيروز بيرون بياييم.«

   مردم را تنها نمی گذاريم
قهرم��ان پارالمپي��ک 2012 آس��ايش مردم را 
مهم ترين مس��ئله عن��وان کرد: »ورزش��کاران 
جانباز و معلول در حد توان خود در امور خيريه و 
حرکت های مردمی حضور داشته و دارند. منتها 
اينگونه فعاليت ها بيش��تر دلی و شخصی است. 
اکثر بچه ها س��عی می کنند فعاليت های ش��ان 
رسانه ای نشود، ولی می دانم هر کمکی از دست 
بچه ه��ا بربيايد، دري��غ نمی کنند. م��دال آوران 
بارها نش��ان داده اند که هموطنان خ��ود را تنها 
نمی گذارند. البت��ه ورزش��کاران پارالمپيکی از 
بحث کرونا لطمه ديده اند، چه از نظر معيشتی و 
چه از نظر بحث تمرينات و اردوها. با اين حال باز 
هم اين مسائل باعث نمی شود که کمک به مردم 
را فراموش کنيم. برای ما آسايش مردم مهم تر از 

هر مسئله ديگري است.«

   نياز به همدلی
ملی پ��وش وزنه ب��رداری در ادام��ه ب��ه نق��ش 
ورزش��کاران در حمايت از اقش��ار آس��يب پذير 
اشاره کرد: »بيش��ترين خواسته مردم اين است 
که بدانند ورزشکاران به فکرشان هستند و آنها را 
فراموش نکرده اند. اينطور نيست که مدال آوران 
در اين اوضاع اقتص��ادی و کرونايی فقط به فکر 
خودشان و تمرينات شان باشند. مردم همين که 
بدانند چهره های ورزشی با آنها همدل هستند، 
دلگرم��ی خوبی برای ش��ان اس��ت. واقعيت هم 
همين است، نه فقط در بحث کرونا، ورزشکاران 
هر زمان که الزم بوده پای کار بودند، چه در سيل، 
چه زلزله و چه در کرونا. مدال آوران هميش��ه در 
کنار مردم و حتی جلوتر از مس��ئوالن برای حل 
مشکالت مردم قدم برداش��ته اند. هموطنان نيز 
به خوبی می دانند ورزشکاران غيرفوتبالی به غير 
از پول به مسائل معنوی و کارهای انسان دوستانه 

هم فکر می کنند.«

   مبارزه با سختی ها 
نادر مرادی با تأکيد بر روح پهلوانی ورزش گفت: 
»درددل مردم زياد اس��ت، ولی خودش��ان هم 
می دانند حرف های ما نيز تأثيری در مس��ئوالن 
ندارد. وضعيت جامعه طوري شده که نمی توانيم 
منتظ��ر حرکت مس��ئوالن باش��يم. آنه��ا اگر 
می خواستند کاری برای حل دغدغه های مردم 
انجام دهند تاکنون انج��ام داده بودند. به عقيده 
من همدلی ملت می تواند بس��ياری از مشکالت 
را مرتفع کند. با همين ش��عار »اي��ران همدل« 
می توان کارهای بزرگی انجام داد. ما هم در همين 
جامعه زندگی می کنيم و فش��ار اقتصادی را که 
روی دوش مردم است به عينه می بينيم. درست 
است که ورزشکاران هم دغدغه معيشت دارند و 
بابت بی توجهی مسئوالن گاليه می کنند، ولی 
نفس ورزش مبارزه با سختی هاس��ت. به همين 
خاطر معتقدم که جامع��ه ورزش هم با تکيه بر 
اين اصل سختی ها را پشت سر خواهد گذاشت. 
قطعاً بی تأثير نيست وقتی يک جوان، ورزشکاری 
را الگو قرار می دهد و می بين��د الگويش در امور 
خيريه فعال است بدون ش��ک تحت تأثير قرار 
می گيرد و متوجه می شود ورزش فقط قهرمانی و 
مدال آوری نيست، بلکه قرار گرفتن در کنار مردم 
آن هم در شرايط سخت از مدال آوری نيز مهم تر 
است. به عبارتی می توان گفت روح پهلوانی فراتر 

از روح قهرمانی است.«
دارنده مدال پارالمپيک لندن در پايان از مسئوالن 
خواست بيش از پيش به فکر دغدغه های مردم 
و ورزشکاران باشند: »از مسئوالن می خواهم که 
به ميان مردم بيايند و گرفتاری ها و س��ختی ها 
را از نزديک ببينند، نه اينکه در اتاق هاي ش��ان 
پش��ت ميزش��ان با فاصله های زياد بنشينند و 
دستور صادر کنند. تا وقتی مسئوالن در جامعه 
حضور پيدا نکنند و مشکالت را از نزديک نبينند، 
نمی توانند درک درستی از اوضاع داشته باشند. 
در اين صورت تالش شان را بيش��تر می کنند و 

مردم هم به آينده اميدوار می شوند.« 

تأثير برگزاری رزمايش کمک های مؤمنانه در ورزش در گفت وگوی »جوان« با نادر مرادی، قهرمان پارالمپيک لندن

کاریکنیمکهبعدازکروناروسفیدباشیم


