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در حال�ي عص�ر 
سعيد احمديان 

      گزارش
يک شنبه از تمبر 
ن  ا پهل������و
سيدحس�ن رزاز رونمايي ش�د که در ورزش 
کشورمان نسبت به معرفي چنين چهره هاي 
نامداري کوتاهي شده و جاي آن به قهرمانان 
مي ش�ود. داده  مي�دان  پوش�الي 

عصر يک شنبه در هياهوي جيغ بنفش فوتبالي ها 
و کري خوان��ي س��تاره هاي کاغ��ذي روي جلد 
رسانه هاي زرد که قراردادهاي چند ميلياردي از 
بيت المال را هم کم مي دانستند و براي مديران 
خط و نشان مي کش��يدند، در مرکز تهران و در 
خياب��ان فياض بخش، در يک��ي از قديمي ترين 
زورخانه ها  مراسمي در جريان بود که نه خبري 
از حض��ور پرتعداد مس��ئوالن دوربيني بود و نه 
دوربين هاي پرتعداد تلويزيوني. مراس��مي که 
بهانه آن بزرگداش��ت يک پهلوان ب��ود، آن هم 
در زمان��ه اي که ورزش سال هاس��ت از پهلواني 
و مردمداري فاصل��ه گرفته و ج��اي پهلواناني 
را که روزگاري ش��هره ش��هر بودند، قهرماناني 
پوشالي گرفته اند که کمتر بويي از اخالق و مرام 
جوانمردي برده  اند و اش��ک تمساح ش��ان براي 
مردم در خانه هاي الکچري ش��ان در شرايطي 
اس��ت که در اتاق مديران را براي دست درازي 

بيشتر به جيب همان مردم از جا کنده اند! 
در اين اوض��اع و اح��وال گروهي از اس��تخوان 
خرد کرده ه��اي ورزش و پيشکس��وتاني ک��ه 
موي ش��ان را در گوده��ا س��فيد کرده اند، عصر 
يک شنبه خودشان را به زورخانه شعبان جعفري 
سابق يا شهيد فهميده امروز رساندند تا از تمبر 
يادبود يک��ي از پهلوانان بلندآوازه کش��ورمان 
رونماي��ي کنن��د، تمب��ر مرحوم سيدحس��ن 
ش��جاعت معروف به پهل��وان رزاز، يک��ي از 
نامدارترين چهره هاي ورزش است که کوتاهي 
در معرفي اين پهلوانان به نسل جديد سبب شده 

خيلي هاي شان ناشناخته بمانند.
  راز ماندگاري پهلوانان

فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و پهلواني در 
سالروز دهمين سالگرد ثبت جهانی ورزش های 
زورخانه ای و فرهنگ پهلواني در يونس��کو يک 
برنام��ه ويژه داش��ت؛ برنامه اي ک��ه ميزبان آن 
زورخانه ش��هيد فهميده در مرک��ز تهران بود و 
سال هاست جاي خالي آن در ورزرش احساس 
مي ش��ود، آن هم معرفي مفاخ��ر و چهره هاي 
برجس��ته پهلواني ک��ه در هياه��وي قهرمانان 
پوش��الي مهجور مانده اند. در اين راستا بود که 
عصر يک شنبه در اولين گام از تمبر پهلوان حسن 
رزاز رونمايي شد. حرکتي که مجتبي جوهري، 

رئي��س فدراس��يون ورزش ه��اي زورخانه اي و 
پهلواني ابراز اميدواري کرد که اين حرکت منجر 
به آن شود که در معرفی س��اير بزرگان ورزش 
زورخانه ای و پهلوانی و معرفی آنها به نسل های 
آينده گام های مؤثری برداشته شود تا نسل های 

آينده قدرشناس اين پهلوانان باشند. 
عبدالحمي��د احمدي، معاون وزي��ر ورزش هم 
در اين مراس��م از راز ماندگاري پهلواناني مانند 
رزاز پرده برداش��ت: »اگر ام��روز وی در تاريخ 
پهلوانی کش��ور ماندگار و مورد توجه قهرمانان 
اين مرز و بوم قرار گرفته، به اين خاطر است که 
او س��ال ها در خدمت مردم و ضعفا بوده است و 
هميشه تالش می کرده به مردم کمک کند. رزاز 
از پهلوانانی بوده که هيچ وقت پشتش به خاک 
نرسيده، اما در برابر مردم خدمتگزار و متواضع 
بوده است. اگر نام اين قهرمان به عنوان پهلوان 
در دل و ذهن مردم به ي��ادگار مانده، مهم ترين 
علتش متواضع بودن اين پهلوان در برابر مردم و 

خدمتگزاری به مردم بوده است.«
  پهلواني که پشتش هيچ وقت خاک نشد

اما مرحوم سيدحسن ش��جاعت يا همان پهلوان 
رزاز که بود؛ پهل��وان سيدحس��ن رزاز نمونه ای 
از ش��خصيت پوريای ولی در دوره قاجار و اوايل 
دوره پهل��وی بود. هن��وز همان هاي��ی که با يک 

واس��طه خاطرات جوانمردی او را شنيده اند در 
قيد حيات هستند. سيدحس��ن رزاز هم پهلوان 
بود، هم روحانی و هم تحصيلکرده نجف اشرف. 
هم جوانمرد بود و هم مبارز سياس��ی در دوران 
مشروطه. اولين کش��تي معروف پهلوان رزاز که 
باعث شد او صاحب زنگ شود نبردش با پهلوان 
اصغر نجار، پهل��وان پايتخت بود. پهل��وان رزاز 
با پهلوان نجار در زورخانه س��رتخت بربري ها با 
هم سرشاخ مي ش��وند. قدرت نمايي هر دو سبب 
مي شود که هيچ کدام از عهده ديگري برنيايد، اما 
کسي هم کشتي را رها نمي کند. کشتي دو پهلوان 
به درازا مي کش��د، به طوري که تنگه ها يا همان 
لباس کشتي گيري سه بار پاره مي شود، پهلوان ها 
کم کم خسته و نفس ها سنگين مي شود. پهلوان 
رزاز اما همچنان سرجنگ دارد و پهلوان نجار نيز 
تالش مي کند پا به پاي او مبارزه کند، اما باالخره 
از پا مي افتد و رو به مرش��د مي کن��د و مي گويد: 
»مر ش��د! براي آقا )پهلوان رزاز( بزن به زنگ، از 

امروز زنگ مال اين پهلوونه.«
پهلوان رزاز در خارج از کشور هم چهره شناخته 
شده اي بود و توانست اخالق، مرام و آداب کشتي 
ايران را تا آن سوي مرزها بکشاند و آن را به همه 
جهانيان معرفي کند. مردم کش��ورهايي نظير 
س��وئد و آلمان در اروپا و کشورهايي مثل عراق 

و عربستان در آسيا کشتي هايش را ديده و او را 
تحسين کرده بودند. پهلوان رزاز در هيچ کجا از 
هيچ حريفي شکست نخورد و کسي هم نتوانست 

پشت او را به خاک برساند.
با وجود اينکه روحانی بود، اما سخت کار می کرد، 
حتی ش��ب ها آبيار محله عودالج��ان بود بدون 
اينکه پولی بگي��رد. آب را به داخل آب انبارهای 
مردم هدايت می کرد تا بيشتر بتواند با مردم عامه 
ارتباط داشته باشد و مشکالت آنها را حل وفصل 
کن��د. البته همه اي��ن رفتارها و س��لوکی که او 
داشت، برآمده از حوزه تحصيلی اش بود، طوری 
که دوره مقدمات علوم دينی را در تهران گذراند و 
برای ادامه تحصيل به نجف رفت و در محضر يکی 
از رهبران بزرگ مشروطه، يعنی مرحوم آخوند 
خراس��انی درس خواند، اما در ش��رايط خاص 
اجتماعی و سياس��ی ايران  به دس��تور مرحوم 
آخوند خراس��انی بعد از ترور ناصرالدين ش��اه، 
مأمور رساندن حکم علمای دينی نجف به علمای 
تهران شد. پهلوان سيدحسن شجاعت با توجه 
به شغلش که برنج فروشي بود به سيدحسن رزاز 
مشهور شد. او در 19 اسفند 1320 در سن 63 
سالگي چشم از جهان فرو بست و حاال 79 سال 
بعد از سالروز درگذشتش، عصر يک شنبه از تمبر 

يادبود او رونمايي شد.

فريدون حسن

اشرف رامین

ورزشکار بايد از شهدا الگو بگيرد 
 جامعه ورزش کش��ور هم��واره ارادت و قدرداني خود از ش��هداي کش��ور و 
خانواده هاي آنها را به اثبات رس��انده و به هر بهانه اي س��عي در پاسداش��ت 
جانفشاني شهدا، بزرگداش��ت آنها و تکريم خانواده هاي شان دارد. ابوالفضل 
عکاش��ه، بازيکن بااخالق ذوب آهن اصفهان به مناس��بت 2۵ آبان، سالروز 
حماسه مردم ش��هيدپرور اصفهان در بدرقه 370 شهيد گلگون کفن هشت 
سال دفاع مقدس، با حضور در منزل شهيد مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی 
با پدر، برادر و فرزندان عزيز اين شهيد گرانقدر ديدار کرد. در اين ديدار عکاشه 
ضمن ابراز خوشحالی از اينکه توانسته در چنين روزی در جمع خانواده شهيد 
کاظمی حضور يابد، گفت: »شهدا الگو و سرمشق زندگی همه ما هستند و تمام 

ورزشکاران بايداز شهدا الگوبرداری کنند.«

جوانمرد گمنام در زمانه قهرمانان پوشالی
حاشيه اي بر رونمايي از تمبر مرحوم سيدحسن رزاز يکي از نامدارترين پهلوانان ايران 

به جای فرافکنی قراردادها را اصالح کنيد
اين روزها خبرهاي زيادي در خصوص کسر قراردادهاي ستارگان فوتبال 
دنيا و تعامل آنها با باشگاه هاي شان در شرايط خاص جهان به سبب شيوع 
گسترده کرونا مي شنويم. ستاره هايي با قراردادهاي فوق تصور که به راحتي 

از بخشي از آن مي گذرند تا از اين شرايط حساس عبور کنند، اما ...
اما اينجا و در فوتبال ايران اوضاع متفاوت است، به خصوص اگر به طور مستقيم 

دست در جيب مردم داشته باشيد!
 اينجا بازيکناني که تا همين فصل قبل نمي دانس��تند يک ميليارد چند 
صفر دارد در شرايط س��خت و بحراني کشور به س��بب کرونا و مشکالت 
اقتصادي قراردادهاي شان را چند برابر کرده اند و حاال چند ميليارد ديگر هم 
مي خواهند، مانند اتفاقاتي که در باشگاه استقالل افتاد و نهادهاي نظارتي به 
چند برابر شدن قراردادها ورود کردند و خواهان کاهش آن شدند. نکته قابل 
تأمل و جالب اينکه هيئت مديره اين باشگاه دولتي هم به جاي استقبال از 
ورود نهادهاي نظارتي  پشت بازيکنان درآمده و حجت نظري يکي از اعضاي 
هيئت مديره استقالل گفته است که باشگاه تمايلي به کسر قراردادها ندارد، 
چون سندي است که امضا شده و بايد به آن متعهد بود، اما با توجه به ورود 

نهادهاي بيروني فوتبال بايد با بازيکنان صحبت کنيم!
جالب است؛ تمام هزينه هاي اين قراردادها از بيت المال و جيب مردم تأمين 
مي ش��ود، آن وقت آقايان به راحتي حرف از تعهد مي زنند، کسي هم پيدا 
نمي شود که بپرسد اگر از جيب خودتان هم مي خواستيد اينگونه بريز و بپاش 
کنيد باز اينگونه حرف مي زديد. اصالً اگر راست مي گوييد برويد و باشگاه هاي 
دولتي فوتبال را خصوصي کنيد، بعد اينقدر به پاي بازيکنانتان پول بريزيد 
که غرق شوند در اسکناس، آن زمان است که هيچ کس نمي تواند بگويد چرا، 

ولي حاال اوضاع فرق دارد.
فردي که هر روز در رسانه ها حرف مي زند، بد نيست بداند که تمام هزينه هاي 
باشگاهش و بقيه باشگاه هاي دولتي مستقيم از بيت المال تأمين مي شود. 
پس از وقتي که به قول خودتان دو طرف پاي ميز مذاکره نشستيد و پاي 
قراردادهاي نابحق چندده ميلياردي را امضا کرديد، راه را اشتباه رفتيد،  چون 
دانسته يا ندانسته )که البته خوب مي دانيم دانسته بوده( دست در جيب 
مردمي کرديد که اين روزها در بدترين شرايط اقتصادي به خاطر شيوع کرونا 
مجبور به تعطيلي کسب و کارشان هستند، آن وقت شما پول همين مردم را 

به پاي بازيکناني مي ريزيد که حتي استحقاق درصدي از آن را هم ندارند.
نکته جالب ديگر اينکه اين روزها وقتي در اين خصوص انتقادي مي شود، 
برخي از همين آقايان مدعي مي شوند که چنين بازيکناني اگر در کشورهاي 
حاش��يه خليج فارس لژيونر شوند مبالغي بس��يار چشمگيرتر مي گيرند. 
بنابراين پاسخي که مي توان داد اين است که اگر مشتري دارند، بروند. کسي 
نمي گويد چرا مثالً در تيم دسته چندم قطر يا امارات اينقدر مي گيرند، ولي تا 
زماني که اينجا و در ايران در تيم هاي دولتي شاغل هستند و از بيت المال پول 
مي گيرند بايد براي قراردادها و پرداختي هاي شان حد و مرزي مشخص باشد 
و کسي هم نمي تواند بگويد که نمي شود و براي جلوگيري از کسر قراردادهاي 
آنچناني بهانه بياورد. مسئله کامالً روشن است؛ بازيکنان شاغل در تيم هاي 
دولتي و در رأس آنها بازيکنان استقالل و پرس��پوليس بايد بنا به شرايط 
قراردادهايي داشته باشند که معقول باشد و در سطح خودشان، مسئوالن 
چنين باشگاه هايي هم موظفند در راستاي صيانت و حفاظت از بيت المال به 
وضعيت قراردادهاي بازيکنان سروسامان دهند، نه اينکه با فرافکني سعي در 
همراهي با بازيکنان داشته باشند و داستان را به گونه اي نقل کنند که گويي 
نهادي ديگر پشت اين جريان است که اگر هم باشد، اين نهاد کار عقب افتاده 
وزارت ورزش و باشگاه ها را انجام داده است. کاري که وظيفه وزارت ورزش و 
باشگاه ها بوده، اما آنها از انجام آن به هر دليلي طفره رفته اند و حاال هم که بايد 

با دستور، انجامش دهند به دنبال بهانه مي گردند.
بحث، بحث جلب رضايت نيست. مسئله اين است که چنين بازيکناني به 
زياده خواهي عادت کرده اند و حاال که قرار است جلوي اين زياده خواهي گرفته 
شود، دردشان آمده و حتماً مديري هم که اينگونه فرافکني مي کند در اين 
ميان بي نصيب نيست، واال  بايد اين کار انجام شود، حاال مي خواهد به بازيکن 
بربخورد يا نخورد. به قول آقايان يک نهاد غيرفوتبالي خواستار رسيدگي 
به قراردادهاي فوتبال شده، کاري که خود فوتبالي هاي فاسد از عهده آن 
برنمي آيند. بنابراين چاره اي جز اجرا ندارند، پس فرافکني و قانون گريزي را 

کنار بگذاريد و قراردادهاي آنچناني بازيکنان را اصالح کنيد.

انگليس و ساوت گيت حسرت به دل ماندند
حمله ماتادورها به ژرمن ها با هدف صعود

تيم های ملی آلمان و اسپانيا برای بقا در ليگ ملت ها به مصاف هم می روند. 
هفته ششم و پايانی مرحله گروهی ليگ ملت های اروپا، امشب با برگزاری 
ديدارهای دو گروه سه و چهار آغاز می شود. از آنجا که از هر گروه تنها يک تيم 
به مرحله حذفی می رسد، رقابت سختی بين ژرمن ها و ماتادورها وجود دارد. 
ضمن اينکه در بازی های يک شنبه شب هلند و ايتاليا رقبای شان را شکست 

دادند و انگليس هم نتيجه را به بلژيک واگذار کرد و از صعود بازماند. 
   

يکی از دو مدعی اروپايی امشب صعودش را جشن می گيرد و ديگری بايد 
با ليگ ملت ها وداع کند. اسپانيا در مادريد ميزبان بازی برگشت با آلمان 
است. در ديدار رفت، دو تيم به تس��اوی يک - يک رضايت دادند و حاال در 
بازی برگشت آلمان 9امتيازی می تواند باالتر از اسپانيای هشت امتيازی قرار 
بگيرد و جواز صعود را به دست آورد. به همين خاطر است که شاگردان لوئيز 
انريکه راهی جز پيروزی ندارند و هيچ نتيجه ديگری به دردشان نمی خورد. 
در واقع تساوی نااميد کننده مقابل سوئيس کار دست ماتادورها داد. کاپيتان 
راموس که در آن بازی دو پنالتی را از دست داد از هم تيمی هايش خواسته 
فقط به بازی با آلمان فکر کنند. در عوض ژرمن ها بعد از برد خانگی برابر 
اوکراين پرقدرت به جنگ اسپانيا می روند. سوئيس و اوکراين نيز ديگر بازی 

گروه را برگزار می کنند. 
امشب همچنين در گروه سه که تکليف صعود کننده آن مشخص شده، 
کرواسی با پرتغال و فرانسه با سوئد مصاف می دهند. خروس ها با برد يک بر 
صفر مقابل پرتغال به عنوان اولين تيم اروپايی صعودشان را قطعی کردند تا 

پرتغال با ستاره اش رونالدو با ليگ ملت ها خداحافظی کند. 
   

آتزوری ها و الله های نارنجی همچنان برای صعود رقابت شانه به شانه ای با 
هم دارند. تيم ملی هلند 3 بر يک بوسنی را شکست داد و ايتاليا هم با دو گل 
لهستان را برد. الجوردی پوشان با 9 امتياز صدرنشين گروه اول هستند و 
هلندی ها هم با يک امتياز کمتر در تعقيب آنها. آلبريو اوانی، مربی ايتاليا در 
غياب مانچينی مبتال به کرونا پس از بازی از عملکرد بازيکنان ايتاليا تمجيد 
کرد: »ايتاليايی ها در سخت ترين لحظات متحدتر می شوند و بهترين نتايج 
را می گيرند. قبل از شروع بازی از بچه ها همين را خواستم و آنها استثنايی 
بودند. در اين تيم ملی به اصول تهاجمی فوتبال پايبنديم. با روبرتو مانچينی 
بين دو نيمه صحبت کردم و او گفت ما در نيمه اول مستحق چند گل ديگر 
بوديم. ما بايد در مقابل دروازه حريف گلزن تر باش��يم، ولی روی هم رفته 

عملکردی عالی داشتيم.« 
فرانک دی بوئر که بعد از جانش��ينی کومان اولين پيروزی اش را با هلند 
تجربه کرد، در اين باره گفت:  »اين بازی دو نکته جالب داشت؛ اول اينکه 
ما در کورس صعود به دور بعد ليگ ملت ها باقی مانديم و دوم در س��يد 
يک قرعه کش��ی بازی های انتخابی جام جهانی 2022 خواهيم بود که 
اين زيباست. در سيد دوم هم تيم های خوبی حضور دارند، اما ما با قرار 
گرفتن در سيد يک از تقابل با تيم های خيلی قدرتمند پيشگيری کرديم. 
در کل ما کارمان را فوق العاده انجام داديم و برای کس��ب پيروزی آماده 
بوديم.« هلند در صورت غلبه بر لهستان و باخت ايتاليا به بوسنی به دور 

بعد صعود می کند. 
   

بلژيک در يک قدمی شگفتی سازی و صعود قرار دارد. در شبی که سه شيرها 
مهمان بلژيک بودند، ياران روبرتو مارتينس با زدن دو گل حسرت صعود 
را به دل انگليس گذاشتند. صدرنشين با 12 امتياز فردا شب با يک تساوی 
برابر دانمارک هم به هدفش می رسد. سرمربی بلژيک از اينکه تيمش برد 
دو سال پيش برابر انگليس در جام جهانی را تکرار کرده، خوشحال است: 
»اين پيروزی برای پنجاهمين بازی من به عنوان سرمربی بلژيک هديه ای 
فوق العاده بود. حاال فقط يک مانع ديگر باقی مانده و ما چهارشنبه بايد سه 
امتياز بعدی را هم بگيريم.« گرت ساوت گيت، سرمربی انگليس در واکنش 
به حذف انگليس اظهار داشت: »ما هميشه بابت شکست خوردن نااميد 
می شويم و باخت در اين ديدار ما را از صعود به دور بعد اين رقابت ها ناکام 
گذاشت. عملکردهايی اين چنينی بيشتر برای ما برد به ارمغان می آورد تا 
باخت. در اين ديدار عملکرد بهتری نسبت به برتری 2 بر يک در بازی رفت 
دو تيم در ورزشگاه ومبلی داش��تيم. ما موقعيت های زيادی روی دروازه 
بلژيک خلق کرديم و نش��ان داديم که می توانيم رقابت کنيم و اختالف 
زيادی بين ما و بلژيک نبود. ما در دو بازی اخيرمان به چيزی که شايسته اش 
بوديم، نرسيديم اما در فوتبال همين جزئيات ريز تعيين کننده است. جک 
گريليش هم بازی فوق العاده ای از خود به نمايش گذاشت و با رويکردی که 
داشت ما را تحت تأثير قرار داد.« در ديگر بازی دانمارک 2 بر يک ايسلند 

را مغلوب کرد.

شیوا نوروزي

 تعلل در پرداخت پاداش ها 
با نتيجه گيری های فلسفی! 

پرداخت به موقع پاداش ها و حق و حقوق ها از آن دس��ت مس��ائلی است 
که جايی در برنامه ريزی های وزارت ورزش و برخی فدراس��يون ها ندارد. 
آقايان نه تنها حق مدال آوران غيرفوتبالی را قبل از خشک شدن عرق شان 
نمی دهند، بلکه برای توجيه ناديده گرفتن آنها داستان سرايی هم می کنند. 
به تازگی يکی از معاونان وزير ورزش در مراسمی به شيوه خودش به اين 
مسئله اشاره کرده اس��ت: »اگر ارزش پهلوانی کمرنگ شود و قهرمانی ها 
محدود به پاداش و سکه شود، اين قهرمانان پايدار و ماندگار نخواهند ماند.« 
جالب است که آقايان در مواجهه با مدال آوران ياد مرام پهلوانی می افتند، 
اما پای فوتبال بی درو پيکر و زيانده که در ميان باشد، همان ها برای يک برد 
در مرحله گروهی جام ملت ها دس��ت به جيب می شوند و پاداش ارزی به 
فوتباليست ها می دهند و کسی هم حرفی از منش پهلوانی نمی زند. اين 
صحبت ها در حالی مطرح می شود که همه می دانيم ورزشکاران غيرفوتبالی 
برای رس��يدن به سکوهای جهانی و آس��يايی چه سختی هايی را تحمل 
می کنند و با امکانات حداقلی و هزينه کردن از جيب شان بهترين نتيجه 
را می گيرند. تنها اميد مدال آوران برای جبران بخش اندکی از هزينه های 
ورزش قهرمانی، پاداش های مصوب وزارت و فدراسيون هاست. پاداش هايی 
که با تأخير فراوان و کاهش ارزش آن پس از مطرح شدن انتقادها در رسانه ها 
به دست شان می رسد. حاال همين وضع هم برای وزارتی ها آزاردهنده به نظر 
می رسد. قهرمانان ورزش کشور قطعاً برای گرفتن پاداش مسابقه نمی دهند، 
چراکه اگر هدف شان اين بود يا سراغ کسب و کارهای نان و آبدار می رفتند يا 
به پيشنهادهای نجومی کشورهای ديگر پاسخ مثبت می دادند. در واقع اين 
بی تفاوتی و ناديده گرفتن مدال آوران از سوی وزارت است که ارزش زحمات 
نخبه های ورزش را پايين می آورد و کمرنگ می کند. اگر يکهزارم توجهات 
و بودجه فوتبال به ساير ورزش تعلق بگيرد ديگر نيازی نيست سوءمديريت 

و اهمال ها را به مرام و منش پهلوانی ربط دهند. 

يک گام تا نشستن آلکنو روی نيمکت واليبال

نامه استخدامم را نگاه هم نمی کنند!
وعده اس��تخدام      قايقرانی
قهرمان��ان اگ��ر 
مثل خيلی از وعده های ديگر به دست فراموشی 
س��پرده نمی ش��د، ام��روز و در دوران کرون��ا 
می توانست گره بسياری از مشکالت مدال آوران 
را حل کند. با وجود اي��ن هرگز نه همتی برای 
عملی کردن اين وعده ديده ش��د و نه قصدی 

برای آن. 
با اين حال خيل��ی از ورش��کاران مانند بهمن 
نصي��ري، قهرم��ان روئينگ آس��يا همچنان 

منتظرند تا وعده های داده ش��ده در اين راستا 
عملي شود: »اين مسئله استخدام اگر حل شود، 
دغدغه های فکری من نيز کمتر می شود، اما نه 
فقط تا به امروز اتفاق مثبتی رخ نداده که هيچ 
کس در اين مورد حتی سؤالی هم نمی پرسد. 
دی ماه سال گذشته رئيس فدراسيون گفت 
نگران اس��تخدامم نباشم، اما نزديک به يک 
سال شده که هيچ خبری نشده است. البته 

نامه نگاری ها انجام شده، اما کسی نيست که به 
نامه ها نگاهی بيندازد!«

سفر رئيس کميته بين المللی 
دنيا حيدري 
     بازتاب

المپيک به ژاپ��ن اخبار جالب 
توجهی را به دنبال داشته است. 
در ظاهر باخ برای بررسی شرايط و اوضاع ميزبان المپيک 2020 
است که راهی توکيو شده، اما در واقع اين سفر تأييدی است بر 
قطعيت برگزاری اين رقابت ها، خصوصاً که بعد از اخبار منتشر 
شده در خصوص دستيابی يک شرکت امريکايی به واکسن کرونا 
ديگر کوچک ترين مانعی در مسير برگزاری اين مسابقات وجود 
ندارد و همين خبر کافی بود تا رئيس کميته بين المللی المپيک 
و نخست وزير ژاپن برای برگزاری المپيک در تابستان سال آينده 
موافقت کنند. ب��اخ بر اين باور اس��ت که می ت��وان المپيک و 
پارالمپيک را در سال آينده به يک موفقيت بزرگ تبديل کرد و 
مشعل المپيک می تواند چراغ انتهای تونل باشد: »عزممان برای 
برپايی المپيک در س��ال آينده راسخ اس��ت و به برگزاری اين 
رقابت ه��ا اطمينان داريم.« نخس��ت وزير ژاپن ه��م برگزاری 

المپيک را اثباتی بر شکست کرونا توسط بشريت می داند.
وع��ده  المپي��ک  لملل��ی  بين ا کميت��ه  رئي��س  لبت��ه  ا

داد که IOC تالش خود را برای اطمينان از واکسيناسيون 
ورزشکاران )اگر تا آن زمان واکسن در دسترس باشد( افزايش 
دهد، اما ش��ايد جالب تر از وع��ده تالش کميت��ه بين المللی 
المپيک برای واکسيناسيون ورزشکاران، وعده باخ برای حضور 
تماشاگران در المپيک باش��د. حال آنکه تا پيش از اين گفته  
می ش��د که اين رقابت ها پشت درهای بس��ته و بدون حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد. البته يوش��يهيده سوگا تأکيد 
می کند که دولت ژاپن برگزاری ايمن را در دس��تور کار خود 
دارد: »ما مبن��ا را روی حضور تماش��اگران در المپيک توکيو 
قرار داده ايم. با وجود اين در حال بررسی های مختلف هستيم 
و با باخ هم توافق کرديم که برای برگزاری يک المپيک امن از 
نزديک با هم کار کنيم، به همي��ن منظور همکاری تنگاتنگی 
با IOC داريم تا اطمينان الزم برای برگزاری ايمن المپيک 
2020 در توکيو حاصل ش��ود.« در اين س��فر که اخبار جالب 
توجهی از آن مخابره می ش��ود، ب��اخ قرار اس��ت با  فرماندار 
توکيو و مقامات برگزاری بازی های المپيک و حتی شينزو آبه، 

نخست وزير سابق ژاپن نيز ديدارهايی داشته باشد.   

سفر باخ به توکيو مهر تأييد برگزاری المپيک  
 نه المپيک منتفی می شود

نه حضور تماشاگران

قرار بود تا پايان 
شميم رضوان 

      چهره
هفت��ه ای ک��ه 
گذشت تکليف 
سرمربی تيم ملی واليبال ايران مشخص شود. 

اين آخرين وعده داورزني، رئيس فدراس��يون 
واليبال ب��ود، اما به نظر می رس��د روند انتخاب 
سرمربی تيم واليبال ايران تمام شدنی نيست که 
فدراس��يون اقدامی در معرفی رسمی سرمربی 
نمی کند. حال آنکه محمود افشاردوست، عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون واليبال تأکيد می کند 
که در آخرين جلس��ه کميته فن��ی تمام اعضا 
متفق القول با آلکنو به دليل رزومه قوی که دارد 
موافقت کردند و قرار شد فدراسيون رايزنی های 
خود را بر سر مسائل مالی با اين مربی انجام دهد 
و جمع بندی نهايی را به کميته فنی اعالم کند. 
در واقع از همان ابتدا نيز مشخص بود آلکنو 
گزينه اصلی است، حتی زمانی که کميته 
فنی دو گزين��ه را معرفی کرد هم گفته  
می شد مرد روسی ليس��ت خود را داده 
است. با وجود اين فدراسيون هنوز نامی 
را رس��ماً اع��الم نک��رده، هرچند که 
اين بار دبير فدراسيون واليبال از نهايی 
شدن عقد قرارداد با سرمربی جديد تيم 
ملی تا پايان ماه ج��اری خبر می دهد که با 
استناد به آن اگر اتفاق خاصی رخ ندهد آلکنو 
طی روزهای آينده به عنوان سرمربی جديد 

ليگ واليبال به تعويق افتادتيم ملی واليبال ايران معرفی خواهد شد.
بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا، ليگ های برتر و دسته يک مردان 
و بانوان واليبال از اول آذرماه تا اطالع ثانوي برگزار نمی شود. سايت رسمي 
فدراسيون واليبال نوشت: »بديهی است پس از پايان دوره محدوديت های 
جديد که با توجه به ش��رايط اس��تان های کش��ور متفاوت خواهد بود، 
برنامه ريزی برای شروع مجدد مس��ابقات و ليگ ها انجام و اطالع رسانی 
خواهد شد. با توجه به تصميمات جديد س��تاد ملی مقابله با کرونا دور 
مقدماتی ليگ برتر بانوان که قرار بود از 29 آبان  ماه شروع شود و هفته دوم 
ليگ برتر متمرکز مردان که قرار بود از پنجم آذرماه آغاز ش��ود به تعويق 
می افتد و برنامه جديد متعاقباً اعالم خواهد شد. رقابت های مرحله نخست 
دور رفت ليگ دسته يک مردان که در شهرهای مشهد و اردبيل در حال 
برگزاری است، طبق برنامه قبلی تا روز جمعه 30 آبان انجام خواهد شد.«

اردوي کاراته بانوان برگزار نمي شود 
اش��رف امينی، نايب رئيس بانوان فدراس��يون کاراته در مورد آخرين 
تصميم ها در خصوص برپايي اردوي تيم ملي بانوان اظهار داشت: »قرار 
بود اردوی تيم ملی بانوان را از چهارم آذر ماه به بعد شروع کنيم، ولی به 
خاطر شرايط بحرانی همه گيری بيماری کرونا که احتمال دارد ستاد 
مقابله با کرونا هفته جاری را تعطيل کند، تمرينات  ما هم تعطيل شد 

و برگزاری اردو عقب افتاد.«
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