
ب�ا  رویاروی�ی 
شیوا نوروزی
   گزارش

االهلی عربستان 
برای اس�تقالل 
اولی�ن گام در ماراتن ای�ن دوره لیگ قهرمانان 
آسیاست. فصل جدید این رقابت ها دیروز آغاز 
شد و بامداد فردا، یعني دقیقاً 45 دقیقه بامداد 
روز جمعه نی�ز آبی ه�ا رودرروی االهل�ی قرار 
می گیرند. در حالی که هیچ یک از چهار تیم ایرانی 
از امتیاز میزبانی برخوردار نیستند، بازی در زمین 
اس�ت.  ک�رده  س�خت تر  را  کار  رقب�ا 
استقالل هنوز با میزبانی سعودی ها کنار نیامده 
است. میزبان برای کارشکنی در میزبانی دست 
به هر کاری می زند. برگزاری این دیدار در زمین 
شماره2 ورزشگاه ملک عبداهلل یکی از این موارد 
است. ما تنها کشوری از غرب آسیا هستیم که در 
لیگ قهرمانان چهار نماینده داریم، ولی به لطف 
تصمیمات ای اف سی کفه ترازو به نفع تیم های 

عربستانی و اماراتی سنگینی می کند. 
    

اس��تقالل بعد از پشت سر گذاش��تن یک دوره 
بحرانی فعاًل به آرامش��ی نسبی رس��یده و نتایج 
این تیم در لی��گ قهرمانان در آین��ده آبی ها در 
لیگ برتر هم تأثیر خواهد داشت. بعد از برکناری 
محمود فکری همان گزینه ای که همه انتظارش را 
داشتند جایگزین او شد؛ فرهاد مجیدی بازگشتی 
دوباره به تیم محبوبش داش��ته و عالوه بر لیگ 
برتر رؤیای موفقیت در آس��یا را نیز در سر دارد. 

با این حال تحقق این رؤیا بس��یار سخت است. 
آخرین دی��داري که این تیم انج��ام داده مقابل 
پیکان بود که تساوی بدون گل دو امتیاز مهم را 
از استقالل گرفت. این تیم با توجه به بازی های 
عقب افت��اده اش به عنوان تیم س��وم لیگ ایران 
راهی عربستان ش��د. دوری از حاش��یه یکی از 
دغدغه های مجیدی در این مدت بوده، هرچند 
که ابتالی چند بازیکن و مربی این تیم به کرونا 

مشکالتی را برای شان ایجاد کرده است. 
    

االهلی ب��رای آبی ها حریفی قدیمی محس��وب 
می شود، با این تفاوت که استقالل راه غلبه بر این 
تیم را بلد است. منتها بازی با تیم های سعودی، 
آن هم در زمین آنها همواره حواشی غیرفوتبالی 
به همراه داشته و انتظار می رود بازیکنان ایرانی به 
این موضوع توجه الزم را داشته باشند. استقالل 
تاکنون چه��ار دیدار مقابل نماینده عربس��تانی 
برگزار کرده که حاصلش سه برد و یک شکست 
بوده اس��ت. در دوره قبل لیگ قهرمانان هم این 
دو تیم در یک گروه قرار داش��تند. در بازی رفت 
االهلی با ارائه بازی بهتر 2 بر یک برنده شد، ولی 
در دیدار برگشت آبی ها به خودشان آمدند و با برد 
3 بر صفر شکست دور رفت را نیز جبران کردند. 
س��عودی ها نگران رویارویی دوباره با اس��تقالل 
هستند، به همین خاطر است که رسانه های آنها 

آبی ها را گربه سیاه االهلی نامیده اند. 
    

وضعیت حریف اما خراب تر از این حرف هاس��ت. 
االهلی ای��ن اواخر نتایج ضعیفی کس��ب کرده تا 
جایی که مدیران باشگاه مثل همیشه با برکناری 
سرمربی به تیم ش��وک داده اند. اخراج سرمربی 
راهکاری است که تیم های سعودی اعتقاد زیادی 
به آن دارند، در حالی که این شیوه در فوتبال روز 
دنیا منسوخ شده است. نگاهی به جدول رده بندی 
لیگ عربستان اوضاع نابس��امان االهلی را نشان 
می دهد. این تیم با 35 امتیاز در رده هفتم ایستاده 
و با الهالل صدرنشین 13 امتیاز فاصله دارد. پنج 
شکس��ت متوالی در لیگ جای هیچ توجیهی را 
برای مدیران تیم باقی نگذاشته است. آنها منتظر 
ش��روع لیگ قهرمانان بودند تا شاید با استفاده از 
امتیاز میزبانی از بحران فاصله بگیرند. لورنتو ریگی 
کامف، سرمربی جدید االهلی اولین حضورش روی 
نیمکت این تیم را در آس��یا تجربه می کند. مربی 
رومانیایی که قباًل هدایت الوصل را برعهده داشته 
با کمترین شناخت از بازیکنان تیمش به استقبال 
استقالل می رود. اینکه لورنتو قصد دارد تیمش را 
با چه سیستم و تاکتیکی راهی میدان کند از جمله 
ابهامات االهلی در این بازی است. پرواضح است که 
سرمربی تازه وارد با کسب برد در مقابل استقالل 

می تواند جاي پایش را در باشگاه محکم کند. 
    

آبی های تهرانی معموالً در شروع مسابقات خود در 
آسیا با مشکل مواجه می شوند. آمار و ارقام نشان 
می دهد که استقالل در مواجه با اولین حریفش در 

مرحله گروهی موفق نبوده است. آخرین باری که 
این تیم موفق به شکس��ت حریفش در نخستین 
گام از مرحله گروهی شده سال 2012 بود، جایی 
که استقالل از سد الریان قطر گذشت و با قدرت به 
راهش در لیگ قهرمانان ادام��ه داد. دیدار بامداد 
فردا هفتمین تجربه سرمربیگری فرهاد مجیدی 
در آسیا محسوب می شود. آخرین تجربه او نیز به 
دیدار رفت استقالل – االهلی برمی گردد، دیداری 
که با شکست آبی ها به پایان رسید که البته با برد 
پرگل استقالل در بازی برگشت پاسخ داده شد. در 
هر صورت مجیدی این فرصت را دارد که انتقام آن 
باخت را از تیم عربستانی بگیرد. مهاجمان استقالل 
نقطه قوت این تیم به حساب می آیند. شیخ دیاباته، 
مهدی قایدی و مطهری سه تفنگدار آبی ها در لیگ 
قهرمانان هس��تند. نکته جالب اینکه هر سه نفر 
تجربه باز کردن دروازه االهل��ی را دارند. مطهری 
در بازی رفت دوره گذشته تک گل تیمش را زد و 
شیخ و قایدی هم در آن برد 3 بر صفر هر کدام یک 
گل به ثمر رساندند. البته نباید از نقش هافبک ها 
و بازی س��ازها نیز غافل شد. ضمن اینکه مدافعان 
تیم هم باید ششدانگ حواس شان را به مهاجمان 
فرصت طلب االهلی بدهند. این تیم چهار بازیکن 
خارجی دارد که ب��رای ایرانی ها عمر الس��ومای 
سوریه ای از همه ش��ناخته شده تر اس��ت. انجام 
بازی هدفمند، به دور از احساسات و اعتراض های 
مکرر به داوری از جمله نکاتی است که امیدواریم 

استقاللی ها آنها را در دستور کار خود قرار دهند.
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افطار در وسط بازی
فرا رس��یدن ماه مبارک رمضان س��بب ش��ده مانند همیش��ه شاهد 
صحنه های جالب توجهی مانند افطار برخی ورزشکاران در جریان یک 
مسابقه باشیم. مانند اتفاقی که سه شنبه شب در لیگ ترکیه رخ داد و 
بازیکنان تیم فوتبال آنکارا کوچیرنگوگ��و در جریان بازی کنار زمین 
افطار کردند. بازیکنان آنکارا کوچیرنگوگو در دیدار سه ش��نبه ش��ب 
سوپرلیگ ترکیه در اولین روز ماه مبارک رمضان در جریان مسابقه و 

پس از مصدومیت یک بازیکن، افطار و روزه شان را باز کردند.

بامداد فردا، مصاف استقالل – االهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا

عزم آبی ها برای گذشتن از سد رقیب قدیمی

ژاپنی ها همچنان مخالف المپیک 
یک نظرسنجی جدید نشان داده که بیش از ۷0درصد از شهروندان ژاپنی 
مایل به لغو یا تأخیر بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا هستند. رقابت هاي 
المپیک توکیو 100 روز دیگر آغاز خواهد ش��د، این در حالی اس��ت که 
نظرسنجی انجام ش��ده توس��ط آژانس خبری ژاپنی کیودو نیوز نشان 
مي دهد 39/2 درصد پاسخ دهندگان خواهان لغو بازی ها و 32/8درصد 
طرفدار نیز خواستار تأخیر دوباره هستند. در این نظرسنجی که در طول 
10تا 12 آوریل )21 ت��ا 23 فروردین( انجام ش��ده، 24/5 درصد موافق 

برگزاری المپیک و پارالمپیک هستند. 

برگزاری المپیک با کرونا بسیار دشوار است
رئیس انجمن پزشکی توکیو هشدار داد که برگزاری المپیک در تابستان 
امسال با توجه به افزایش شیوع ویروس کرونا بسیار دشوار است. هارو اوزاکی 
عنوان کرد: »اگر ویروس کووید 19 بیشتر گسترش یابد، در واقع برگزاری 
المپیک به شکل منظم با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف دشوار 
خواهد بود، حتی اگر این بازی ها بدون تماشاگر برگزار شود. به عنوان رئیس 

انجمن پزشکی باید بگویم برگزاری المپیک بسیار دشوار است.«

فريدون حسن

سعید احمديان

هم بایرن برد هم پورتو، اما ...
گل هاي طارمي و موتینگ کافي نبود

اولین شب از مرحله برگشت دور یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا با پیروزي 
دو تیم بایرن مونیخ ، مدافع عنوان قهرماني و پورتوي پرتغال برابر پاري سن ژرمن 
و چلسي همراه بود. پیروزي هایي که البته براي صعود دو تیم برنده به مرحله 

نیمه نهایي کافي نبود و بایرن و پورتو با لیگ قهرمانان خداحافظي کردند.
   حذف قهرمان

بایرن مونیخ در پاریس کار سختي داشت. شاگردان فیلک که در بازي رفت 
به رغم برتري محسوس نسبت به پاریسي ها بازي را 3 بر 2 در زمین خود واگذار 
کرده بودند نیاز به برتري با اختالف دو گل داشتند. بنابراین از همان ابتدا روي 
دروازه میزبان خود خیمه زدند، اما در نهایت فقط یکبار موفق به گلزني شدند 
و گل دقیقه 40 موتینگ هرچند بایرن را براي نیمه دوم امیدوار کرد، اما بازي 
منطقي پاري سن ژرمن اجازه گلزني دوباره به مونیخي ها را نداد تا پاریسي ها 
انتقام فینال فصل قبل را از بایرن بگیرند و در مجموع دو بازي با تساوي 3 - 3 

و به دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهي نیمه نهایي شوند.
مائوریسیو پوچتینو، سرمربي پاري سن ژرمن در پایان این مسابقه نفسگیر گفت: 
»تمرکز زیادي داشتیم، اما باید اذعان کنم بازی بسیار سختی بود. بازیکنانم 
شایسته تعریف و تمجید بسیاری هستند. راهیابی به نیمه نهایی اتفاق بزرگ و 
خوبي برای ماست. بدیهی است که در پایان بازی عصبی بودم و درونم می جوشید. 
فوتبال ورزشی شگفت انگیز است که باید در آن بجنگید و هرگز تسلیم نشوید. 

مایه تأسف است که گل نزدیم، با این حال خوشحالیم که صعود کردیم.«
هانس دیتر فلیک، سرمربي بایرن هم با اشاره به اینکه دریافت گل سوم در 
بازي رفت باعث حذف  آنها شد، گفت: »در بازی رفت که در مونیخ انجام شد 
و آن همه موقعیت داشتیم، خیلی به حریف اجازه عمل دادیم. مطمئناً اگر 
گل سوم را دریافت نمی کردیم حاال به مرحله بعد می رفتیم. همه دیدند که 
پاریسی ها چه کیفیتی در خط حمله دارند، اما الزم است که به تیمم تبریک 
زیادی بگویم، حتی در شرایطی که پاریسی ها به مرحله بعد رسیدند. به عنوان 
یک بازنده سربلند به آنها به این خاطر تبریک می گویم. معموالً تیم من در 
یک سوم آخر کیفیت فوق العاده ای دارد، اما در بازی امشب آن ضربه آخر را 
کم داشتیم. باید این را بپذیریم، حتی اگر دوست داشته باشیم به نحو دیگری 
به موضوع نگاه کنیم. می خواستیم امسال بار دیگر در فینال حاضر باشیم. 
تیمی برای رسیدن به چنین آرزویی را هم داشتیم، اما با کمی بدشانسی 
مواجه ش��دیم. این نکته که اکنون بعد از حذف شدن راحت و آرام نیستم 
هم مشخص است، چون ما سال گذشته با شش عنوانی که کسب کردیم، 

معیاری را به وجود آوردیم و حاال باید بیشتر پیشرفت کنیم.«
   قیچي طارمي کافي نبود

اما بازي برگشت چلسي و پورتو هرچند در نهایت به صعود آبي پوشان لندني 
به نیمه نهایي انجامید، ولي گل به یادماندني و زیباي مهدي طارمي در دقایق 
تلف ش��ده بازي تمام نگاه ها را متوجه مهاجم ایراني پورتو کرد.  با این حال 
این گل به یادماندني که مانند دو گل علي دایي حتماً در ذهن و یاد هواداران 
چلسي حک خواهد شد، نتوانست جواز صعود پورتو به نیمه نهایي را امضا کند 
و نماینده پرتغال که بازي رفت را 2 بر صفر واگذار کرده بود در مجموع 2 بر 

یک باخت و از گردونه رقابت ها کنار رفت.
سرخیو کنسسائو، س��رمربي پورتو در پایان این بازي با تمجید از عملکرد 
شاگردانش گفت: »ما می توانس��تیم زودتر به گل برسیم. درست است که 
موقعیت های مش��خص زیادی به وجود نیاوردیم، اما به حریف هم فرصت 
ندادیم. معنای این حرف نش��ان از شایستگی و کیفیت بازیکنانم دارد. من 
به شدت به بازیکنانم و عملکردش��ان افتخار می کنم. این یکی از بهترین 
بازی های ما بود. همه چیز هم داشت، به خصوص در سازماندهی دفاعی برابر 
حریف بزرگمان بسیار شایسته بودیم.« اما توخل، سرمربي چلسي با اذعان به 
اینکه تیمش بازي دفاعي انجام داده گل مهدي طارمي را شانسي عنوان کرد 
و گفت: »ما به خوبي  دفاع کردیم و سزاوار کلین شیت بودیم. شانس های 
بهتری داشتیم البته نه زیاد، ولی شانس های مسابقه بیشتر از آن ما بود و در 
مجموع لیاقت شکست پورتو را داشتیم. 180 دقیقه مبارزه سختی با این تیم 
صورت گرفت. بخشی از عملکرد تیمی در فوتبال این است که اجازه ندهید 
تیم حریف ایده و تاکتیک اصلی خود را در میدان پیاده کنید. ما امروز این کار 
را کردیم و نگذاشتیم پورتو کاری در مسابقه انجام دهد، تا اینکه در لحظه آخر 
یک ضربه شانسی دروازه ما را باز کرد. در طول مسابقه هیچ شانس و موقعیت 

گلی به پورتو ندادیم و اتفاقاً این ما بودیم که موقعیت از دست دادیم.«

بازتاب گل زیباي طارمي در رسانه هاي اروپا
فرار چلسی از چنگ طارمی

ستاره ایرانی پورتو اگر زمان بیشتری داشت می توانست از حذف تیمش 
جلوگیري کند. مهدی طارمی در دیدار برگش��ت پورتو با چلسی با اینکه 
نیمه دوم به میدان آمد و با یک گل قیچ��ی برگردان زخم بزرگی بر پیکر 
چلسی وارد کرد، اما چلسی در نهایت موفق به حذف پورتو شد، ولي شکست 
آبی ها آن هم با گل طارمی کافی بود تا رس��انه های اروپایی با آب وتاب از 
این موضوع بنویس��ند. گاردین در گزارش خود نوشت: »مهدی طارمی 
اجازه نداد چلسی در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان کلین شیت کند. تیم 
توخل واقعاً خوش شانس بود که مهاجم پورتو در مجموع دو بازی رفت و 
برگشت فقط 30 دقیقه به میدان رفت در غیر این صورت نتیجه دیگری رقم 
می خورد.« دیلی میل هم چلسی را خوش شانس دانست: »مهاجم ایرانی 
تمام تالشش را کرد تا پورتو را نجات دهد. طارمی از فرصت ایده آلی که به 
دست آورد استفاده کرد و با یک ضربه خیره کننده همه را انگشت به دهان 
گذاشت. اما تک گل او دردی از پورتو دوا نکرد. سایت یوفا هم در گزارشی از 
گل دوچرخه ای )قیچی برگردان( مهدی طارمی با عنوان »حیرت انگیز« 
یاد کرد: »پورتو این فرصت را داشت تا همچنان در لیگ قهرمانان حضور 
داشته باشد. بازیکنان چلسی از نتیجه مساوی راضی بودند تا اینکه طارمی 
با یک شوت حیرت انگیز و نفسگیر شرایط را به نفع پورتو تغییر داد، ولی 
در آخر تیم انگلیسی جواز صعود به نیمه نهایی را به دست آورد.« اسکای 
اسپورتس با اشاره به شوت آکروباتیک طارمی نوشت: »چلسی بعد از هفت 
سال با چاشنی ترس به نیمه نهایی صعود کرد. آنها با توجه به برد دیدار اول 
خیال شان راحت بود، ولی گل آکروباتیک طارمی شوک بزرگی به چلسی 
وارد کرد. ترس ناشی از این شوک تا پایان بازی وجود داشت تا اینکه سوت 

داور تکلیف تیم صعود کننده را مشخص کرد.«

واکسیناسیون دغدغه مان را کم کرد

فرصت کمی داریم
الهام هاشمی، سرمربی تیم ملی تفنگ می گوید ملی پوشان تفنگ بادی در     بازتاب
اردو به تدریج برای رسیدن به رکوردهای واقعی آماده می شوند، اما در رشته 
سه وضعیت برای رسیدن به سطح آمادگی نیاز به تأمین فشنگ یا اعزام به اردوهای برون مرزی دارند تا 
بتوانند تمرین با فشنگ داشته باشند: »حضور به عنوان مهمان در مسابقات قهرمانی اروپا فرصت خوبی 
است. امیدوارم بتوانیم حداقل سه هفته قبل از آن مسابقات تدارکاتی داشته باشیم تا تیراندازان المپیکی 
بتوانند آن سه هفته را با فشنگ مناسب و کافی تمرین کنند. اما با توجه به نزدیکی به المپیک و کم شدن 
ملی پوشان حاضر در اردو باید هرچه سریع تر فکری برای برگزاری اردوهای مجزا جهت حضور در بازی های 
آسیایی که یک سال بعد از المپیک برگزار می شود داشته باشیم، چراکه زمان کافی نداریم. ایران یکی از 
قدرت های تیراندازی آسیاست و نباید این موقعیت را از دست بدهیم، چون کشورهای آسیایی دیگر در 

حال آماده سازی ورزشکاران شان برای حضوري قدرتمند در این رقابت ها هستند.«

شاگردان محمد بنا که میخ خود را 
شمیم رضوان
     بازتاب

براي کسب عنوان قهرماني آسیا در 
نخستین روز مسابقات قزاقستان با 
کسب سه طال، یک نقره و یک برنز محکم کوبیده بودند، دیروز هم 
با راهیابي به فینال دو وزن و حضور در دیدار رده بندي دو وزن دیگر 
در آستانه کسب عنوان قهرماني آسیا قرار گرفتند. در نخستین روز 
این رقابت ها، پنج نماینده کش��تی فرنگی ایران با برتری مقابل 
رقبای خ��ود به مرحل��ه نیمه نهای��ی صعود کردند ک��ه هر پنج 
کشتی گیر با کسب مدال موفق به رفتن روی سکو شدند که در 
این بی��ن پژمان پش��تام در ۷۷ کیلوگ��رم، ناصر علی��زاده وزن 
8۷کیلوگرم و علی اکبر یوسفی در 130 کیلوگرم با کسب مدال 
طال سکوی نخست را به خود اختصاص دادند. میثم دلخوانی در 
63کیلوگرم با به دس��ت آوردن گردن آویز نقره بر س��کوی دوم 
ایس��تاد و پویا دادمرز نیز در 55کیلو گرم با رس��یدن به برنز این 
رقابت ها روي سکوی سوم ایس��تاد. موفقیتی که شانس ایران را 
برای کس��ب عنوان قهرمانی افزایش داد. بعد از نتایج درخشان 

فرنگی کاران ایران در روز نخست، نوبت به دیگر نماینده های ایران 
در این رقابت ها رسید که با راهیابی به فینال مسیر قهرمانی کشتی 
فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را هموار کنند. در همین 
راستا دیروز بعد از راهیابی مهدي محس��ن نژاد و مهدي  بالی به 
دیدار فینال وزن هاي 60 و 9۷کیلوگرم  و حضور امین کاویانی نژاد 
و حسین اس��دی در کش��تي هاي رده بندی وزن هاي ۷2 و 6۷ 
کیلوگرم مسیر قهرماني شاگردان محمد بنا هموارتر شد.  دیروز 
مهدی محسن نژاد، فرنگی کار 60 کیلوگرم ایران بعد از پشت سر 
گذاشتن کشتي گیران قزاق، ترکمنستان و ژاپن به فینال راه یافت. 
در 9۷ کیلوگرم مهدی بالی با کنار زدن حریفان قدر خود از جمله 
 کشتي گیر قزاق به فینال رس��ید. امین کاویانی نژاد، فرنگی کار 
۷2کیلوگرم اما با قبول شکست برابر حریف قرقیز در نیمه نهایي 
راهي رده بندي شد. در 6۷ کیلوگرم هم حسین اسدی که در دور 
نخست استراحت داشت با غیبت االجامی عراقی به نیمه نهایی راه 
یافت و با شکست برابر تسوچیکا شیمویامادا، دارنده مدال نقره 

آسیا از ژاپن برای مصاف با آشو هندی راهی رده بندی شد.

 شاگردان محمد بنا در قزاقستان 
مدال درو کردند

کشتي فرنگي آسیا در قرق ایران

تیم مل��ی کاراته 
دنیا حیدري
    چهره

ب��رای   بان��وان 
قطع��ی ک��ردن 
س��همیه های خ��ود در حالي آم��اده حضوری 
پرقدرت در مسابقات پیش رو )کاراته وان پرتغال( 
مي شود که به گفته سمانه خوش قدم، سرمربی 
تیم ملی کاراته بانوان واکسیناسیون دغدغه ها را 
کاهش داده اس��ت: »با توجه ب��ه قوانین جدید 
بین الملل��ی برای س��فر به کش��ورهای دیگر و 
خص��وص  IOC در  تصمی��م  همچنی��ن 
واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی، این کار باید 
انجام می ش��د. البته دغدغه های��ی در خصوص 
عوارض احتمالی ناشی از تزریق به خصوص برای 
کاراته کاها که به زودی راهی مهم ترین تورنمنت 
خود هس��تند وجود داش��ت که با توضیحات 

مسئوالن فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته 
ملی المپیک، این موضوع نیز رفع 

ش��د. از این پ��س نگرانی 
کمت��ری نس��بت ب��ه 
درگیری ملی پوشان با این 

وی��روس داری��م و ح��اال تمام 
تمرکزم��ان روی قطع��ی کردن 

سهمیه هاس��ت. بع��د از کاراته وان 

پرتغال، مس��ابقات لیس��بون آخرین مرحله از 
مسابقات کسب امتیاز ورودی المپیک است. به 
همین دلیل کاراته کاهای مدعی با هدف کسب 
سکو و قطعی کردن سهمیه های خود پا به تاتامی 
می گذارند و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. 
ما تنها برای کسب مدال و افتخاری دیگر برای 

کاراته ایران راهی این رقابت ها می شویم.«

ریشه  وطن فروشان ورزش خشک شود
صحبت های دیروز علیرضا دبیر، رئیس فدراس��یون کشتی درباره نقش 
برخی از عناصر داخلی در ناکامی عباس جدیدی برای عضویت در شورای 
کش��تی آس��یا زخم کهنه چالش های مختلفی که در ورزش ایران برای 
رسیدن به کرسی های بین المللی با آن روبه رو هستیم را بار دیگر آشکار کرد. 
دبیر می گوید: »یک آقا و یک خانم که منفعت زیادی از حضور در مجامع 
بین المللی برده اند با خیانت به کشور خودشان باعث شدند جدیدی نتواند در 
این شورا رأی بیاورد. سند و مدرک مزدوران وطن فروشي را که باعث شدند 
کرسی بین المللی کشتی ما از دست برود، رو می کنم.« البته اولین بار نیست 
که در بخش مدیریتی با چنین معضلی در ورزش روبه رو شده ایم، سال هاست 
که از گوشه و کنار شائبه های زیادی درباره نقش برخی افراد از داخل کشور در 
به نتیجه نرسیدن برخی تالش های بین المللی برای رسیدن به یک پست یا از 

دست رفتن یک کرسی مهم و تأثیرگذار به گوش می رسد.
مانند سال 98 که رس��انه ها برکناری جواد سلیمی عضو ایرانی شورای 
داوران کاراته جهان از سمت خود را به وطن فروشی برخی ارتباط دادند 
و نوشتند که برخي عوامل داخلی با گزارش های غلط که نامش چیزی 
جز وطن فروشی نیست، سبب شدند یک کرسی تأثیرگذار ورزش ایران 
از دست برود. اتفاق تلخی که هنوز برای جامعه کاراته هضم نشده است 
تا جایی که حس��ن طباطبایی، رئیس فدراس��یون کاراته اول هفته در 
مصاحبه ای که با یکی از خبرگزاری ها داش��ت بعد از دو سال نسبت به 
چنین مسئله ای هشدار داد: »در بخش بین الملل عمده ترین مشکل ما 
داخلی است. همین سال گذشته نامه های زیادی از افراد خاص و بی هویت 
در خصوص رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی ارسال شد. همه این 

نامه ها به فدراسیون ارسال شده و کامل در جریان موضوع هستیم.«
چنین مواردی را در ماجراي تعلیق جودو یا اتفاقاتی که سال ها پیش بین 
حسین رضازاده و علی مرادی در انتخابات کنفدراسیون وزنه برداری آسیا 
رخ داد، می توان دید. معضلی که سال هاست ورزش با آن روبه رو است و 
این مسئله سبب شده فرصت های مهمی که برای دستیابی به یک پست 

مهم در فدراسیون های جهانی و آسیایی وجود داشته از دست برود.
 این در حالی اس��ت که یک��ی از بزرگ ترین ضعف ه��ای ورزش ایران 
نداشتن کرسی و پست هاي مهم در مجامع بین المللی است، ضعفی که 
چالش های مختلفی را بر س��ر راه ورزش قرار داده و سبب شده مدیران 
تصمیم گیر در مناصب مختلف ورزش نسبت به اهمیت حضور نمایندگان 
ایران در سیستم تصمیم گیری آس��یایی و جهانی ورزش توجیه شوند 
و تالش هایی هم در این زمینه صورت گرفت��ه، تالش هایی که اگرچه 
نتوانسته ایران را صاحب یک پست مهم در نهادهای تأثیرگذار کند، اما 
حداقل باعث شده با رایزنی هایی که صورت می گیرد، چنین مشکالتی 

در مسیر حل شدن قرار بگیرد و این ضعف برطرف شود.
البته رسیدن به پست های مؤثر بین المللی ورزش بیشتر از هر چیزی 
به اتحاد داخلی احتی��اج دارد، به خصوص که البی بعضی از کش��ورها 
علیه ای��ران، کار را برای اینکه یک پس��ت مهم در یک نه��اد جهانی یا 
آسیایی بگیریم، سخت تر کرده اس��ت، البی هایی که حتی در مواردی 
به تصمیم هایی ختم می ش��ود که حق اولیه ورزش��کاران ایران نیز زیر 
پا گذاشته می ش��ود. تازه ترین مورد هم تصمیم سیاسی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا بود که میزبانی انتخابی جام جهانی را به جای اینکه با توجه 
به میزبانی تیم ملی در سه بازی باقی مانده اش به ایران بدهد، به بحرین 

داد تا کارمان در فوتبال که برای صعود سخت بود، سخت تر شود.
برای جلوگیری از اینگونه حق خوری ها نیازمند کرسی های تأثیرگذار هستیم 
که یکی از مهم ترین شروط آن همانطور که اشاره شد اتحاد داخلی و پرهیز 
از تفرقه است، به خصوص که با توجه به البی هایی که علیه ایران در بعضی از 
سیستم های تصمیم گیر ورزش دنیا شکل گرفته، کار ما سخت است و اگر با 
وجود چنین موانعی خودمان نیز در داخل علیه یکدیگر در فدراسیون های 

جهانی و آسیایی البی کنیم، کسب کرسی سخت تر خواهد شد.
به همین خاطر باید منیت ها و اختالفات داخلی در جهت عضویت نمایندگان 
کشورمان در مجامع بین المللی ورزش کنار گذاشته شود و با اولویت دادن به 
منافع ملی برای رسیدن به این هدف مهم حرکت کنیم. حرکتی که باعث 
می شود مانند امروز هم شاهد ضایع شدن حق ورزش ایران نباشیم و هم 

شانس بیشتری برای به دست آوردن کرسی داشته باشیم. 
البته که در این مس��یر باید محک��م مقابل افرادی که ب��ه گفته رئیس 
فدراسیون کشتی با از دست رفتن منافع شان با وطن فروشی، چوب الی 
چرخ نمایندگان کشورمان در انتخابات  بین المللی ورزش می گذارند، 
ایستاد و اجازه نداد این افراد به مقاصد شوم  خود برسند و باید ریشه شان 
را در ورزش خشک کرد تا مانند امروز نباشد که چنین افرادی ابایی از 
خیانت و زمینه چینی در جهت ناکامی نماینده ایران در کسب یک پست 

مهم در شورای کشتی آسیا یا هر نهاد دیگری نداشته باشند.


