
با گذشت دو روز 
فريدون حسن

   گزارش
از ديدار قهرمانان 
و م�دال آوران 
المپي�ك و پارالمپيك اي�ران در توكيو با مقام 
معظم رهبري هنوز خبرها و حاش�يه هاي اين 
ديدار مهم در رأس اخبار ورزش�ي ق�رار دارد. 
خوش��حالي را مي ش��د در چهره تك تك ش��ان 
ديد. خنده هاي حسن يزداني، گرايي، ساروي و 
تك جمله اميرحس��ين زارع، مرد برنزي كشتي 
ايران در المپيك كه گفت »بهتر از اين نمي شود«، 
نشان از ش��ور وصف ناش��دني قهرمانان ورزش 
كشور از حضور در حسينيه امام خميني و ديدار 
با مق��ام معظم رهبري داش��ت. بع��د از جمالت 
ش��يرين هاش��ميه متقيان بانوي طاليي پرتاب 
نيزه پارالمپيك  كه گفت »آقا خوش��حالم كه در 
اين حس��ينيه خاطره انگيز حضرت امام كه عطر 
نفس هاي حاج قاسم در آن پيچيده است، شما را 
سالم، تندرست و پرتوان مي بينيم و با همه وجود 
ايمان دارم كه جامعه ما با همدلي و توكل به خدا از 
پيچ و خم نفسگير مشكالت عبور خواهد كرد« يا 
محمد مختاري كه مي گويد »بعد از هر ديداري كه 
با ولي امر مسلمين داشتم، به دليل انگيزه و روحيه 
دوچنداني كه گرفتم، با جدي��ت و اراده باالتري 
به كارم ادامه دادم و از هم��ه مهم تر بيانات رهبر 

معظم انقالب بيانگر توجه و شناخت عميق ايشان 
به ورزش و مسائل مربوط به اين حوزه است.«

با اين حال درد دل ها ه��م زياد بود. درد دل هايي 
از س��ر تبعيض ها، نابرابري ها و عدم رس��يدگي . 
روح اهلل رس��تمي، مرد طالي��ي پاراوزنه برداري 
از حق��وق 600هزار تومان��ي اش گفت. مرتضي 
مهرزاد جوان بلندباالي واليبال نشسته از اينكه 
هيچ اتفاقي نيفتاده، وحيد ن��وري و محمدرضا 
خيراهلل زاده قهرمانان جودو ه��م از اينكه اوضاع 
خوب نيس��ت، گفتند و در نهايت عليرضا دبير، 
رئيس فدراس��يون كش��تي كه از س��طح پايين 

پاداش ها گاليه داشت. 
جواد فروغي، مرد طاليي تيراندازي از لزوم توجه 
به مربي ايراني و استفاده از ظرفيت هاي داخلي 
گفت تا مقام معظم رهبري هم تأييد كند و بگويد 
حتماً به كار بس��ته شود. هاش��ميه متقيان هم 
گفت: »آقا دو خواهش از شما دارم كه حرف همه 
ورزشكاران پارالمپيكي است؛ اول برابري حقوق 
ورزش��كاران پارالمپيك��ي از صن��دوق حمايت 
از ورزش��كاران و دوم اج��راي اليحه اس��تخدام 
ورزشكاران پارالمپيكي در دستگاه هاي دولتي« 
تا رهبر معظم انقالب اس��المي ه��م خطاب به 
سجادي بگويند: »آقاي وزير شنيدي )شنفتي(؟ 

دنبال كنيد اينها را.« 

بدون هيچ ش��ك و ترديدي اين جمله كليدي و 
اصلي ديدار چند س��اعته قهرمانان، مدال آوران 
و مسئوالن ورزش كش��ور با مقام معظم رهبري 
بود، ش��نيدن درد دل ها و حركت در جهت رفع 
آنها. مقام معظم رهبري در اي��ن ديدار صراحتاً 
به مس��ئوالن ورزش كش��ور فرمان دادند كه به 
ورزش��كاران برسيد و مش��كالت كار و معيشت 
آنها را به معناي واقع��ي كلمه حل و فصل كنيد. 
مقام معظم رهبري توصيه هاي جدي ديگري هم 
داشتند از جمله انحصارشكني در بخش توليدات 
ورزشي، اهميت دادن به رش��ته هاي مدال آور و 
توجه به فرهنگ ايراني و اس��المي ورزشكاران، 
ورزش بانوان و توس��عه ورزش همگاني كه بايد 

مورد توجه قرار گيرند. 
دو روز از دي��دار قهرمانان ورزش كش��ور با مقام 
معظم رهبري مي گذرد، اما درست مثل هميشه 
آقايان مسئول ورزش يا فعاًل مهر سكوت بر لب 
زده اند و چيزي نمي گويند يا اينكه با حضور در 
برنامه هاي مختلف و ارسال پيام هاي آنچناني به 
نقد و بررس��ي و تحليل فرمايشات رهبر انقالب 
مي پردازند. محمد سجادي، وزير ورزش مي گويد: 
»حتماً تيم هايي تخصصي تش��كيل مي دهيم و 
نتيجه را به ايشان گزارش مي كنيم.« تحليلگران 
ورزش هم كه گويي منتظر چنين فرصتي بودند 

طي روزهاي گذشته با استفاده ار تريبون هايي كه 
در اختيار دارند از ديدگاه خود شروع به تحليل 
كردند و دير نيست كه شاهد برپايي نشست ها، 
س��مپوزيوم ها، هم افزايي ه��ا و ص��دور بيانيه ها 
در مورد فرمايش��ات رهبر انق��الب در خصوص 

رسيدگي به ورزشكاران باشيم. 
اما جناب مسئول، فرامين رهبر انقالب بايد اجرا 
ش��ود، نه اينكه دور هم بنش��ينيد و تحليل شان 
كنيد. بايد مرد ميدان عمل ب��ود و اين فرامين را 
اجرا كرد، نه اينكه قاب كرد و باالي سر زد، درست 
مثل كاري كه با قس��مت ورزشي بيانيه گام دوم 
انقالب ش��د و به جاي عمل به آن طي سه سال 

گذشته فقط در موردش حرف و جلسه بود. 
رهبر انقالب از عملكرد ورزشكاران خوشحال و 
راضي اس��ت و مي داند كه با تمام كمبودها كم 
نمي گذارند. ورزش��كاران هم خ��وب مي دانند 
كه رهبرش��ان چه درك باالي��ي از ورزش دارد، 
به همين خاطر براي ديدار با ايش��ان س��ر از پا 
نمي شناسند اما در اين ميان اين مسئوالن ورزش 
هس��تند كه همانطور كه آقا فرمود بايد بشنوند 
و كار كنند، نه اينكه فقط حرف بزنند و ژس��ت 
فهميدن به خود بگيرند و سر را به عالمت تأييد 
تكان دهند كه صدور پيام تشكر و حرف از جديت 

و بازي با كلمات راحت ترين كار ممكن است. 
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

 مهاجم 1۲۰ ميليون يورويی
نه گل زده و نه پاس گل داده؛ قيافه هم می گيرد!

روزهای ابری لئو در پاریس
انتقالش از بارسلون به پاريس سروصدای زيادی به پا كرد و خرج سنگينی 
روی دست پاری سن ژرمن گذاشت. برای مالك متمول قطری شايد پول 
خرج كردن زياد مهم نباشد، اما اينكه ستاره گران قيمتش در سه بازی 
نه گلی زده، نه پاس گلی داده و موقع تعويض هم برای س��رمربی قيافه 

می گيرد، قطعاً يك زنگ خطر بزرگ محسوب می شود.
اين سرگذش��ت ليونل مس��ی اس��ت كه چاره ای جز جدايی از باشگاه 
محبوبش نداش��ت و از بي��ن گزينه هاي��ش همانطور ك��ه پيش بينی 
می شد حضور در لوشامپيونه را انتخاب كرد . با تمام حواشی اين انتقال 
گران قيمت به سرانجام رسيد و حاال مسی يك پاريسی به حساب می آيد، 
اما روزگار آنگونه كه كينگ لئو انتظار داش��ت برايش پيش نمی رود. او 
قبل از شروع فصل به فرانسه آمد و تاكنون سه بازی برای تيم جديدش 
انجام داده است. منتها عملكرد مسی و ناكامی اش در گلزنی و كمك به 

سن ژرمن ها اصاًل چنگی به دل نمی زند.
    

شماره ۳0 با اين هدف به پاريس آمد كه روزهای بهتری را تجربه و در كنار 
نيمار هم تيمی سابقش و امباپه و سايرين درخشش در بارسا را تكرار كند. 
تا زمانی كه لئو هنوز اولين بازی رسمی اش را انجام نداده بود همه چيز 
خوب پيش می رفت؛ رسانه ها اخبار لحظه به لحظه تمرين مسی با تيم 
و ميزان آمادگی اش را منتش��ر می كردند و هواداران نيز منتظر تشكيل 
خط حمله MNM  )مسی، نيمار و امباپه( بودند، ولی بعد از انجام اولين 
بازی هيجان ها فروكش كرد و واقعيت ها عيان شد. طبق ادعای نشريه 
اكيپ، ليونل ا گر سه سال در پاری سن ژرمن بماند و بازی كند مجموعاً 
۱۲0 ميليون يورو دستمزد دريافت خواهد كرد. منتها همه چيز بستگی 
به عملكرد مس��ی خواهد داش��ت. روزگاری خيلی ها تصور می كردند 
رونالدو هم سال ها برای يوونتوس بازی كند، در حالی كه كريس نتوانست 
درخشش در رئال را با پيراهن بانوی پير تكرار كند و برای آنكه بيش از اين 
بابت تصميم اشتباهش ضرر نكند از ايتاليا خارج شد. اين نگرانی وجود 

دارد كه سرنوشت رونالدو اين بار برای مسی در لوشامپيونه رقم بخورد.
    

سه هفته پيش در ديدار خارج از خانه با رنس، پوچتينو باالخره به مسی 
اجازه بازی با پيراهن پی اس جی را داد. س��رمربی در حالی از دقيقه 6۵ 
مس��ی را جايگزين نيمار كرد كه تيمش با دو گل از حريف پيش بود و 
در ادامه هم حضور مس��ی تأثيری در باال رفتن تعداد گل ها نداشت. در 
بازی كلرمون هم مسی نيمك نشين بود تا نوبت به اولين ديدار اروپايی 
رسيد. كلوب بروژ در بلژيك پذيرای تيم پرستاره پاريس بود و با تساوی 
يك – يك اين تيم را زمين گير كرد. از خط حمله آتشين در اين بازی 
رونمايی شد، ولی هيچ كدام از اين سه نفر)مسی، نيمار و امباپه( پای شان 
به گلزنی باز نشد. ديدار خانگی شنبه ش��ب برابر ليون نخستين بازی 
ليونل در پارك دوپرنس محسوب می شد؛ سرمربی اين شانس را به مسی 
داد تا در ورزشگاه خانگی و در بازی با ليون محبوبيتش را نزد هواداران 
افزايش دهد، ولی اوضاع به ضررش تمام ش��د. هر سه مهاجم گلزن در 
زمين بودند، اما اين حريف بود كه ابتدا به گل رسيد و گل تساوی را نيمار 
از نقطه پنالتی به ثمر رساند و ايكاردی تعويضی در دقيقه آخر بازی گل 
برتری ژرمن ها را زد. در اين ديدار مسی يك توپ را به تيرك ليون زد تا 
همچنان حسرت گلزنی به دلش بماند و از تعويضش در دقيقه 6۵ هم 

آنقدر تعجب كرده بود كه حتی با پوچتينو دست هم نداد.
    

حاال ديگر همه می دانند مس��ی روزهای سختی را در پاريس پشت سر 
می گذارد و پی اس جی آنقدر مهره و ستاره دارد كه سرمربی خيلی وقتش 
را با مسی تلف نكند. بعد از اخم مسی به پوچتينو، سرمربی آرژانتينی 
صراحتاً از تعويض های بيش��تر حرف زد و از ستارهايش خواست با اين 
شرايط كنار بيايند: »همه می دانند كه ما ۳۵ بازيكن بسيار قوی داريم. 
پس بايد تصميم گيری كنيم. بايد انتخاب كنيم كه ۱۱ بازيكن حاضر 
در تركيب اصلی چه كس��انی باشند. س��پس بايد تصميماتی را نيز در 
جريان بازی بگيريم. گاهی اين تصميم ها جواب می دهند و گاهی جواب 
نمی دهند، به همين دليل است ما در برابر نيمكت ايستاده و به اين فكر 
می كنيم كه بايد چه كنيم. اين تصميماتی است چه خوشتان بيايد يا نه 

بايد بگيريد تا ببينيد كه تغييری ايجاد می شود يا خير.«
تنها خوش شانسی مسی اين است كه صدرنشين فرانسه هر شش بازی قبلی اش 
را برده و هنوز امتياز از دست نداده است، وگرنه كنايه ها بيشتر از اين می شد و 

چهار گله شدن كريس رونالدو در سه بازی همچون چماق بر سرش بود.

رهبر خشنود از ورزشكاران، ورزشكاران خوشحال از توجه رهبر، اما

جناب مسئول، فرمان آقا عمل مي خواهد  نه تحليل

 پيام تبریک رهبر معظم انقالب 
 به واليباليست ها

موفقيت واليبال با يك مربي ايراني سبب شد  رهبر معظم انقالب كه بارها 
بر استفاده از دانش مربيان داخلي تأكيد كرده اند در پيامي اين موفقيت 
را تبريك بگويند. حضرت آيت اهلل خامنه اي كه مرداد 98 در ديدار با تيم 
ملي جوانان واليبال، قهرماني اين تيم در جهان ب��ا يك مربي ايراني را 
»بسيار خرسندكننده و مهم« دانستند و تأكيد كرده بودند »من همواره 
معتقدم كه مجموعه هاي ورزشي كشور شايسته است، سرمربي ايراني 
داشته باش��ند،« و حاال هم پس از موفقيت واليبال با يك مربي ايراني 
در آسيا، اين قهرماني را تبريك گفتند. در متن پيام ايشان آمده است: 
»پيروزي درخشان تيم ملي واليبال براي ملت ايران بسيار شيرين است. 

از شما جوانان عزيز و مربي ايراني تان صميمانه تشكر مي كنم.« 

موتور گلزني طارمي خاموش نمي شود
درخش��ش مهدي طارمي در پورتو و ليگ پرتغال ادام��ه دارد. پس از 
نمايش درخشان شماره 9 ايراني پورتو مقابل اتلتيكو در ليگ قهرمانان 
كه گل هم زد اما با استفاده از داور ويدئويي مردود شناخته شد، طارمي 
يك شنبه شب در هفته ششم ليگ برتر پرتغال در استاديوم دو دراگائو 
مقابل موريرنسي درخشش را ادامه داد. او با زدن دو گل كه يكي از روي 
نقطه پنالتي بود، نقش زيادي در پيروزي ۵ بر صفر تيمش داش��ت و 

تعداد گل هايش را در فصل جديد پرتغال به عدد ۳ رساند. 

داغ ناكام��ي در 
دنيا حيدري
      واليبال

المپي��ك را تنها 
قهرماني در آسيا 
مي توانست از دل واليبال ايران پاك كند. موفقيتي 
كه كسب آن خصوصاً با ميزباني پرايراد و فاجعه بار 
ژاپني هايي كه جام را براي خود مي خواستند كار 
آس��اني نبود، اما اعتماد به كادري تمام ايراني و 
استفاده از بازيكنان جوان در كنار باتجربه ها كه 
باعث تعجب حاضران در اين رقابت ها ش��ده بود 
نتيجه اي را رقم زد كه همه را به تحسين واداشت.  
اما لذت بخش ترين قسمت داس��تان اين بود كه 
كارش��كني هاي ميزبان هم نتوانست در كسب 
موفقيت ايران تأثير گذار باشد، به طوري كه جواد 
كريمي، بهترين پاسور اين رقابت ها تأكيد مي كند 
كه با تمام مش��كالت موجود در ژاپ��ن از جمله 
مشكالت غذا و هتل مبارزه كرديم، چون تنها يك 
هدف داش��تيم كه آن هم قهرماني بود: »ديدار 
نهايي مسابقه دش��واري بود. ژاپن ميزبان بود و 
رويارويي ب��ا تيمي كه حمايت تماش��اگرانش را 

داشت كار سختي بود. با وجود اين بازيكنان با كنار 
گذاش��تن تفكرات قبلي و نگاه��ي جديد راهي 
ميدان ش��دند و ثابت كردند كه توانايی شكست 
ژاپن حت��ي در اي��ن كش��ور را دارن��د.«  عالوه 
بر درخش��ش، جوانان ثابت كردند كه مي توانند 
جايگزين خوبي براي ب��زرگان تيم ملي واليبال 
اي��ران باش��ند. مي��الد عبادي پ��ور، بهتري��ن 
دريافت كننده جام بيس��ت و يكم كه نخستين 
كاپيتاني خود را در جريان مس��ابقات قهرماني 
مردان آس��يا تجربه كرد هم بر اين باور است كه 
ايران طي مصافي پرفشار به طالي مسابقات دست 
يافت: »چهارمين قهرماني به س��ادگي به دست 
نيامد. بازي بسيار سنگين و پرفشاري را پشت سر 
گذاشتيم و ست ها را با اختالف كم از ژاپن گرفتيم 
كه اين نشان از قدرت حريف كه اتفاقاً ميزبان هم 
بود داشت. اما خدا را شكر به هدفي كه داشتيم، 
رسيديم و از همه مردم، مربيان و هم تيمي هايم 
سپاسگزارم كه نشان دادند لياقت مدال طال را 
دارند.« علي اصغر مجرد، سرعتي زن تيم ملي نيز 
چهارمين قهرماني رقابت هاي مردان آسيا را به 
مردم تقديم كرد: »از همان روز نخس��ت اراده و 
هدف گذاري ما قهرماني در اين مسابقات بود و 
براي اينكه بهترين نتايج را به واليبال ايران تقديم 
كنيم خيلي تالش كرديم و زحمت كشيديم. خدا 
را شاكرم كه اين اتفاق افتاد و اين قهرماني را به 
مردم كشورم تقديم مي كنم.« مصطفي كارخانه، 
سرپرست تيم ملي واليبال ايران اما شكست ژاپن 
در ديدار نهايي را از قهرماني در قاره آس��يا نيز 
مهم تر مي خواند: »براي اولين بار با ارائه يك كار 
تيمي منسجم و با كادر فني كامالً ايراني قهرمان 
آسيا شديم كه اتفاق بسيار ارزشمندي است. با 
وجود اين با توجه به باخت هاي اخير ايران به تيم 
ملي ژاپن، مهم تر از قهرماني اين بود كه ژاپن را 
در خاك اين كش��ور شكس��ت دادي��م و با اين 
پيروزي جاي��گاه اي��ران در رنكينگ جهان هم 
تثبيت ش��د. تيم ايران در بيست ويكمين دوره 
قهرماني آسيا هفت بازيكن المپيكي خود را در 
اختيار نداشت. تا قبل از بازي با ژاپن در فينال، 
اين تيم خوش��حال بود و فكر مي ك��رد تيم از 
پيش برنده بازي فينال اس��ت، ول��ي بازيكنان 

شايسته ايران معادالت آنها را به هم زدند.«

شادماني مدال آوران المپيك و پارالمپيكي ايران از ديدار با رهبري

تعجب قهرمانان از اشراف رهبر انقالب به ورزش

بلندقامتان واليبال ايران از قهرماني آسيا مي گويند

این موفقيت حق مردم ایران بود

شرايط كرونايي 
شميم رضوان
     بازتاب

كشور دليل خوبي 
بود تا مدال آوران 
كاروان ستارگان ايران زمين و كاروان سردار دل ها 
اميدي به ديدار با رهبري حداقل به اين زودي ها 
نداشته باشند. با وجود اين تداركات الزم ديده شده 
بود و روز ش��نبه هفت مدال آور المپيكي ايران به 
همراه ۲4 مدال آور پارالمپيك��ي به حضور رهبر 
انقالب رفتن��د و در ديدار با ايش��ان ضمن گوش 
س��پردن به رهنمودهاي رهبري از مش��كالت و 
دغدغه هاي ش��ان گفتند.  اما آنچه باعث تعجب 
مدال آوران شده بود و حامد اميري، طاليي پرتاب 
نيزه پارالمپيك توكيو نيز در گفت وگو با ايران به آن 
اشاره داشت اشراف كامل رهبري به مقوله ورزش 
است: »شايد باورتان نشود، اما در جلسه كه بوديم و 
ايشان صحبت مي كرد، احساس مي كردم فني ترين 
ف��رد ورزش��ي روبه رويم نشس��ته ك��ه اين گونه 
كارشناسانه به تمام مسائل اشراف دارد و انگار تمام 
مسابقات ما را جز به جز تماش��ا كرده بودند و اين 
جاي تعجب داشت.  البته شنيدن اين صحبت ها و 
نظرات از ايشان بعيد نيست و در بسياري از مسائل 
سرآمد هستند. همانطور كه فرمودند، رتبه ايران 
خيلي باالتر از اين حرف هاست.«  هاشميه متقيان، 
تنها دختر مدال آور پارادووميداني ايران در المپيك 
كه با خوشرنگ ترين مدال توكيو را ترك كرده بود با 
شادماني از اين ديدار غيرمترقبه كه در آن به عنوان 
نماينده پارالمپيكي هاي ايران با رهبري همكالم 
شد به ايرنا تأكيد كرد كه اين ديدار و گفت وگو باعث 

قوت قلب ما بود: »بسيار جالب بود كه رهبر انقالب 
در جريان ريز ورزش و اع��زام كاروان هاي ايران به 
توكيو بودند.  ايشان همچنين حضور بانوان با حجاب 
اسالمي در توكيو را فرهنگ س��ازي خواندند و با 
تمجيد از افتخارآفريني بانوان محجبه عنوان كردند 
كه زنان ايراني نشان دادند كه حجاب محدوديت 
نيست، بلكه يك پوشش براي كرامت زن به شمار 
مي رود.  مقام معظم رهبري همچنين در بخشي از 
بيانات خود روي سياست كيفي گرايي در اعزام ها 
توجه داشتند.« جواد فروغي، نخستين مدال آور 
كاروان ايران در بازي ه��اي المپيك توكيو نيز با 
تأكيد بر ش��ناخت دقيق و كامل رهبري درباره 
موضوعات ورزشي به ايرنا گفت كه شاخصه ديدار 
با رهبري، صميميت و توجه به ورزشكاران است:  
»اشراف رهبر معظم انقالب به موضوعات مختلف 
ورزش كشور قابل ستايش و بيانات حكيمانه ايشان 
در خصوص ورزش كشور بيانگر اشرافيت كامل به 
مسائل ورزشی است و مطالعات خوب و دقيقي 
درباره عرصه ورزش كش��ور دارند. تأكيد رهبر 
انقالب به رفع مشكالت ورزشكاران و قهرمانان 
بسيار حائز اهميت است و يك پشتوانه معنوي 
براي جامعه ورزش محسوب مي شود. شاخصه 
اين ديدار، صميميت و توجه رهبر معظم انقالب 
به جامع��ه ورزش و قهرمانان ب��ود كه با وجود 

مشكالت كرونا اين ديدار را لغو نكردند و با كمال 
ميل قهرمانان را به حضور پذيرفتند و حتي با دقت 
صحبت هاي ما را شنيدند و نسبت به آن واكنش 

مثبت داشتند.«

رونالدو تكيه گاه محكم من یونایتد
تا قبل از بازگش��ت دوباره به ليگ جزيره، 
ه��واداران از كريس��تيانو رونال��دو انتقاد 
مي كردند و با طعن��ه مي گفتند »او حتي 
براي تعطيالت هم به اولدترافورد نمي آيد«. 
هيچ كس از آين��ده خبر ن��دارد، حاال هم 
رونالدو به ليگ برتر بازگش��ته و هم براي 
شياطين سرخ گلزني مي كند. او يك شنبه 
شب در بازي با وستهام چهارمين گلش را 
نيز به ثمر رساند. در سومين حضور كريس 
در جمع من يونايتد، حريف خيلي زود به گل رسيد، اما مهاجم پرتغالي 
پنج دقيقه بعد كار را به تساوي كشاند تا معلوم شود غلبه بر منچستر در 
ليگ با حضور كريس كار آساني نيست . البته گلر وستهام براي مهار توپ 
خيلي تالش كرد، ولي رونالدو باالخره زهرش را ريخت. ستاره قرمزها طي 
سه بازي كه براي تيم جديدش در ليگ انجام داده سه  گل  زده و در ليگ 
قهرمانان هم اگرچه يونايتدها به يانگ بويز باختند، اما در س��وئيس هم 
رونالدو يك گل را جبران كرد تا در مجموع چهار گله شود. جالب اينكه 
كريس در مصاف با چكش ها چهار ش��وت در چارچوب داشت، در حالي 
كه همه بازيكنان وستهام در مجموع دو شوت به سمت دروازه منچستر 
داشتند. فعالً اوضاع در اردوگاه قرمزها آرام است و همه وظايف شان را خوب 
انجام مي دهند. لينگارد گل پيروزي مي زند، دخه آ پنالتي مهار مي كند و 
انسجام خوبي بر تيم حاكم است. ولي با اين حال رونالدو در منچستر نفر 
اول تيم محسوب مي شود و بار اصلي تيم روي دوش اوست. اين بازيكن بعد 
از درخشش در رئال و نااميدي در يووه به تيم محبوبش برگشته تا گذشته 
پرافتخارش را تكرار كند. منتها موفقيت شياطين در انگليس و اروپا نه براي 
سولسشر كار راحتي خواهد بود و نه برای رونالدو. برآورده كردن انتظارات 
و فشار زياد روي سرمربي و ستاره پرتغالي در آينده مي تواند كار دست اين 

 قهرمانی واليبالدو نفر بدهد و من يونايتد را از ريل موفقيت خارج كند.
فرصت تسویه حساب نيست!

قهرماني آسيا با يك تيم جوان و مربي ايراني، بهترين بازگشت ممكن 
براي واليبال به روزهاي خوب بود. روزهايي كه واليبال چند سالي بود 
از آن فاصله گرفته بود و عملكرد ضعيف در لي��گ ملت هاي ۲0۲۱ و 
المپيك توكيو كه حتي ش��اگردان آلكنو مانند المپيك قبلي در ريو از 
مرحله گروهي هم صعود نكردند، حاكی از سقوط آزاد رشته اي بود كه 
در ۱0 سال اخير يك پاي غرور ما ايراني ها در سطح جهان بوده است. 

قهرماني واليباليست ها در آسيا، آن هم با انتقام گرفتن از ژاپن كه در سه 
سال گذشته همواره مقابل آنها شكست خورده بوديم، مسير بازگشت 
به روزهايي را كه تيم هاي هميش��ه مدعي جهان هم از شكست مقابل 
تيممان در امان نبودند، هموارتر از هميشه كرده است، به خصوص كه 
واليبال اگرچه به جز ژاپني ها، حريف سرس��ختي در آسيا نداشت اما 
عملكرد خيره كننده و نمايش فوق العاده تيمي كه پوست انداخته و با 
تغيير 70 درصدي نسبت به المپيك به قهرماني آسيا رفته بود، آينده 

پيش روي واليبال را روشن جلوه مي دهد. 
در چنين شرايطي تنها موضوعي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، حمايت 
از كادر ايراني و تيمي است كه اميدها را به واليبال دوباره زنده كرده است، 
حمايتي كه به طور قطع در برنامه هاي فدراسيون واليبال قرار دارد و سبب 
مي شود بهروز عطايي و شاگردانش كه نشان دادند پتانسيل ادامه راه نسل 
طاليي واليبال را دارند تا با حمايت هاي لجستيكي و تداركاتي كه از آنها 
مي شود با قدرت بيشتري براي ادامه روندي كه آغاز كرده اند، تمرين كنند 

و در رقابت هايي كه پيش رو دارند قدرتمند به ميدان بروند. 
در اين اوضاع و احوال كه واليبال با يك نتيجه قابل توجه آن هم پس از يك 
دوره افت و نتايج نزولي كه اوج آن ليگ ملت هاي ۲0۲۱ و المپيك توكيو 
بود، در حال برگشتن به جايگاه واقعي اش در آسيا و جهان است، موضوع 
مهم پرهيز از حاشيه سازي و فراهم كردن يك فضاي آرام براي تيمي است 
كه حاال يك مربي ايراني را باالي سر خود مي ببيند و ستاره هاي جواني 
دارد كه نگراني مان را از خداحافظي نس��ل طاليي كمتر كرده است تا با 
چنين پشتوانه هايي پس از درخشش در آسيا، چشم انتظار ادامه اين روند 

فوق العاده در ليگ ملت ها و قهرماني جهان در سال آينده باشيم. 
در اين ش��رايط در حالي فدراس��يون واليبال و در رأس آن محمدرضا 
داورزني به عنوان رئيس فدراس��يون مهم ترين و اصلي ترين وظيفه را 
در حمايت از اين تيم و همچنين جلوگيري از حاشيه سازي دارند كه 
صحبت هاي داورزني پس از قهرماني ايران در آسيا به نظر مي رسد نوعي 
تسويه حساب با منتقداني است كه اكثرشان با دلسوزي پس از كارنامه 
ضعيف واليبال در ليگ ملت ها و المپيك زنگ خطر را براي اين رشته كه 
در ۱0 سال گذشته يكي از موفق ترين رشته های ورزشی مان بوده به صدا 
درآورده بودند. رئيس فدراسيون واليبال تنها دقايقي پس از قهرماني 
ايران در مصاحبه اي كه با خبرگزاري مهر انجام داده به منتقدان تاخته 
و گفته است: »كساني كه در دو ماه گذشته هرگونه كه خواستند عليه 

تيم تاختند بايد امروز به احترام اين بازيكنان بايستند.«
حمله رئيس فدراسيون واليبال به منتقدان بدون شك حالوت قهرماني 
در آس��يا و  انتقام گرفتن از ژاپن را كمتر مي كند. داورزني در حالي به 
منتقدان دلسوز و منصف واليبال پس از المپيك و ليگ ملت ها حمله 
كرده كه رئيس فدراسيون دو چيز بي ربط را به هم ربط داده است؛ نه 
تيمي كه به قهرماني آسيا رفت، آن تيم ليگ ملت ها و المپيك است و نه 

كادر فني آن مشترك است كه بشود نتايجش را با هم مقايسه كرد. 
 بدون شك هيچ دلسوز و كارشناسي نيست كه از عملكردي كه واليبال 
با آلكنو در ليگ ملت ها و در ادامه در المپيك داشت دفاع كند. كارنامه 
ضعيف واليبال با باخت به ژاپن و صعود نكردن از گروه و پسرفت نسبت 
به المپيك ريو، آن هم با حواشي خودساخته و ويرانگري كه قبل از رفتن 
تيم به توكيو از داخل فدراسيون بر سر ماجراي دعوت از فرهاد قائمي رقم 
خورد، جاي نقد و انتقاد داشت و رئيس فدراسيون واليبال نبايد انتظار 

داشته باشد كه پس از ناكامي ، صدايي از جامعه واليبال بلند نشود. 
به طور قطع همانطور كه ناكامي در المپيك توكيو به پاي فدراس��يون 
واليبال نوشته مي شود، داورزني و همكارانش در موفقيت و درخشش 
بهروز عطايي و ش��اگردانش هم س��هم و نقش دارند، به خصوص كه 
تصميم استفاده از يك مربي ايراني براي قهرماني آسيا و فرستادن يك 
تيم جوان شده، تصميمي شجاعانه و قابل تقدير است كه نتيجه آن را 
هم عصر يك شنبه در سالن پورت آره ناي شهر چيپا با جام قهرماني كه 

روي دستان ميالد عبادي پور باال رفت به خوبي ديديم. 
حال در وضعيتي كه واليبال با قهرماني در آس��يا در حال رس��يدن به 
آرامش و به گفته داورزني بازگش��ت به قلب مردم اس��ت، بهتر است 
مسئوالن فدراس��يون واليبال هم به جاي چماق كردن اين قهرماني 
براي حمله به منتقدان دلسوز، تمركزشان را به صورت كامل روي هموار 
كردن مسير موفقيت شاگردان بهروز عطايي قرار دهند تا درخششي 
كه از چيبا آغاز شده در ليگ ملت ها آينده و قهرماني جهان ۲0۲۲ در 

روسيه هم ادامه داشته باشد.

اندرو َگستلوم 

 اسپورت ايالستريت


