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   گزارش
ب�ود؛  قهرم�ان 
قهرمان اول شهید 
گمنام خانه کشتی بود و قهرمان دوم محمدرضا 
گرایی که طالی جهان را به این شهید تقدم کرد.

خانه كشتي مجموعه ورزشي آزادي تهران ديروز 
حال و هواي عجيبي داشت، روزي كه ميزبان يك 
شهيد گمنام بود و مهمان يك قهرمان. قهرماني 
كه آمده بود خوشرنگ ترين مدال كشتي جهان را 
به شهيد گمنام تقديم كند، ميزبان شهيد گمنام 
هش��ت س��ال دفاع مقدس بود كه در عمليات 
كربالي 5 در شلمچه به شهادت رسيده بود، يك 
شهيد 19 ساله، مهمان هم محمدرضا گرايي بود، 
قهرمان شيرازي كه دو ماه پس از طالي المپيك 
هفته قبل طالي جهان را هم گرفت تا كلكسيون 
مدال هاي خوشرنگش تكميل شود. قهرماني كه 
آمده بود تا نذري را كه قبل از رفتن به نروژ كرده 

بود ادا كند. 
  شهیدي که مایه خیر و برکت کشتي شد

هشتم بهمن 98 همزمان با شب شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( ي��ك روز ب��ه يادماندني براي 
اهالي كش��تي بود، روزی كه پيكر شهيد گمنام 
هشت سال دفاع مقدس كه در عمليات كربالي 
5 و در منطقه شلمچه به درجه رفيع شهادت نائل 
آمده بود با حضور قهرمانان و پهلوانان كشتي در 
محوطه خانه كشتي به خاك سپرده شد، شهيدي 
كه عليرضا دبير مي گويد براي خاكسپاري اش از 
سدهاي زيادي گذشته اس��ت: »دو سال پيش 
بود كه دنبال كرديم ش��هيد گمن��ام را در خانه 
كشتي داشته باش��يم كه البته يكسري مخالف 
بودند و مي گفتند ورزشگاه آزادي چندين سال 
است فعال است و مسابقات فوتبال برگزار مي شود 
و حتي پشت خانه كشتي هم سالن كنسرت است. 
يك بزرگي به من گفت، شهيد بزرگوار خودش 
تصميم گرفته به اينجا بيايد. اين اتفاقي كه افتاده 
و بازس��ازي و نامگذاري خانه هاي كشتي به نام 
ش��هيدان هادي و صدرزاده صدقه سري همين 

شهيد گمنام است.«
شهيدي كه به گفته عليرضا دبير بچه هاي كشتي 
معجزه هاي زيادي را از او ديده اند: »از معجزات اين 
شهيد گمنام طي همين دو سال بايد يك كتاب 
هزار صفحه اي نوشت. در گذشته به گونه اي ديگر 
بود و االن به گونه ديگری اس��ت.« ميثم دلخاني 
كه همي��ن هفته پيش مدال ط��الي جهان را در 
63كيلوي فرنگي را گرفت هم از اين معجزه ها و 
نيرويي كه از ش��هيد گمنام مي گيرند، مي گويد: 
»من هم زياد معجزه ديدم. من هم قبل از مسابقات 
مي آيم كنار مقبره ش��هيد و راز و نياز  و احساس 
آرامش و امنيت مي كنم و روز مسابقه يك نيروي 

عجيبي پشتم است كه به من انرژي مي دهد.«

  نذري که ادا شد
مقبره شهيد گمنام به محلي براي قرار و مدارهاي 
معنوي ملي پوشان كشتي قبل از اعزام به مسابقات 
تبديل ش��ده، مانند كاري ك��ه محمدرضا گرايي 
قبل از رفتن به نروژ انجام داد. او قرار گذاش��ت كه 
اگر مدال بگيرد، آن را به ش��هيد گمنام اهدا كند. 
حركتي كه بارها مورد تمجيد رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته و اهداي مدال توسط قهرمانان به شهدا 
را س��تايش كرده اند. مانند آخرين ديدارش��ان با 
قهرمانان المپي��ك و پارالمپيك در 27ش��هريور 
گذشته كه ايشان تجلي ارزش هاي انساني، ديني و 
معنوي در كنار قهرماني را بسيار ارزشمند خواندند 
و با اشاره به نمونه هايي از اين موارد در رقابت هاي 
المپيك و پارالمپيك، نامگذاري كاروان ورزش��ي 
به نام شهيدان، به ويژه ش��هيد سليماني و اهداي 
مدال از طرف چند قهرمان به ش��هيدان خاص را 
جلوه هايي از ارزش هاي اس��المي و معرف هويت 
ملت ايران دانس��تند يا 14مهر 97 ك��ه در ديدار 
با ورزش��كاران فرموده بودند: »اينكه اهدا كرديد 
مدال هايتان را به شهيد يا به مدافع حرم؛ يكي از 
قهرمان ها و مدال آورها، مدالش را به شهيد مدافع 
حرم هديه كرد؛ يكي به عموي شهيدش هديه كرد، 
اينها خيلي باارزش است. اينها نشان دهنده هويت 
انقالبي، اس��المي و ايراني شماست، اينهاست كه 

يك ملت را باال مي برد.«
ديروز بود كه گرايي پس از كس��ب طالي جهان 
آمده بود تا نذرش را ادا و مدالش را تقديم شهيد 

گمن��ام كند. خ��ودش ماج��را را اينطور ش��رح 
مي دهد: »در دو سال گذش��ته كه شهيد گمنام 
19 س��اله در اين مكان به خاك س��پرده ش��د، 
م��ن و بقيه كش��تي گيراني كه براي مس��ابقات 
جهاني، آسيايي و المپيك در خانه كشتي تمرين 
مي كرديم، به نوعي با اين ش��هيد بزگوار زندگي 
كرده ايم. شهيدي كه با خدا معامله كرد و جانش 
را داد تا پرچم كش��ورمان همچنان باال باشد، ما 
كشتي گيران هم با كشتي گرفتن در اين مسير 
آسيب مي بينيم ولی در نهايت مثاًل رباطي پاره 
مي شود، اما اين شهدا جان شان را مي دهند. در 
شبي كه مي خواستيم به رقابت هاي جهاني اعزام 
شويم با اين شهيد قول و قراري گذاشتم و تصميم 
گرفتم اگر در جهاني طال بگيرم، به پاس قدرداني 
از همه ش��هدايي كه جان ش��ان را براي مملكت 
دادند، مدالم را به اين ش��هيد عزيز تقديم كنم و 

خدا را شكر كه توانستم به هدفم برسم.«
گرايي كارش را دلي عن��وان مي كند و از معجزه 
شهيد مي گويد: »كارم دلي بود و قهرمان واقعي 
ش��هيدان هس��تند كه جان ش��ان را دادند و ما 
ورزش��كاران نهايتاً در مبارزه س��ر و صورتمان 
زخمي شود. درست است كه مدالم باارزش است 
و س��ال ها براي رس��يدن به آن زحمت كشيده 
بودم، اما تعهد و قول و قراري كه با شهيد گمنام 
گذاش��ته بودم با ارزش تر است. آقاي دبير اشاره 
كردند كه اين ش��هيد معجزه مي كند و معجزه 
براي من در مبارزه با كشتي گير گرجستاني بود 

كه در فاصله 12 ثانيه تا پايان مس��ابقه 5 بر يك 
عقب بودم، اما يك لحظه ياد شبي افتادم كه كنار 
قبر شهيد آمدم، در اين 12ثانيه واقعاً برد من يك 
معجزه بود كه توانستم كش��تي را دربياورم و به 
فينال صعود كنم و آنجا هم كشتي خوبي بگيرم 
و به مدال طال برسم تا امروز اين مدال را به شهيد 

گمنام تقديم كنم.«
قهرمان شيرازي كشتي فرنگي جهان توصيه اي 
هم به ديگر قهرمانان می كند: »مطمئناً دعاي خير 
شهيد بدرقه راه همه كشتي گيران است. اميدوارم 
همه ورزش��كاران به ش��هدا اقتدا كنند و بتوانند 
پرچم جمهوري اسالمي ايران را مانند شهيدان 
كه با گذشتن از جان شان باال نگه داشتند، آنها هم 
با تالش براي پيروزي كه انجام مي دهند، پرچم 

ايران را در ميادين ورزشي باال ببرند.«
دبير رئيس فدراسيون كشتي هم اميدوار است 
حركت هايی مانند حرك��ت گرايي افزايش پيدا 
كند: »اميدوارم اين فرهنگ خوب نهادينه شود. 
ما حدود 6۰ ش��هيد كش��تي گير داريم. عكس 
تعدادي از آنها را نصب كرده ايم؛ براي اينكه اين 
بچه ها بدانند اين شهدا بوده اند كه االن قهرمانان 
ما هستند. آنچه گرايي انجام مي دهد، كار دلش 
است. اميدوارم فضا به سمتي برود كه همه اين 
چيزه��ا را بگويند، ن��ه اينكه از فض��اي مجازي 
بترسند. به گرايي به خاطر كاري كه كرد تبريك 
مي گويم، اين كار لياقت مي خواهد. معامله با اين 

شهدا برد است.«
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شیوا نوروزی

دنیا حیدری

انتقاد از بي تفاوتي باشگاه انگلیسي نسبت به حقوق بشر

 جنايات بن سلمان 
براي نيوكاسل مهم نيست؟!

واكنش ها به حضور رژيم آل سعود در فوتبال جزيره همچنان ادامه دارد. بعد 
از آنكه اماراتي ها و قطري ها پا به عرصه فوتبال گذاشتند و با خريد دو تيم 
مطرح جهان و در نظر گرفتن بودجه نامحدود براي خود اسم و رسمي به هم 
زدند، عربستان نيز تصميم گرفت ورود به مستطيل سبز را تجربه كند تا از 
اين طريق به مقاصد ديگر خود برسد. خريد باشگاه نيوكاسل بهترين فرصت 
براي سعودي هاست تا با حضور در فوتبال حرفه اي از شدت انتقادهاي حقوق 

بشري عليه خودشان بكاهند و به فعاليت هاي شان مشروعيت ببخشند. 
    

مشكالت مالي باشگاه قديمي نيوكاسل را با چالش هاي زيادي مواجه كرده 
بود. اين تيم طي سال هاي گذشته نتوانست نتايج مطلوبي كسب كند و 
سقوط به دسته پايين نيز در كارنامه مديران باشگاه ثبت شد. عملكرد مايك 
اشلي آنقدر ضعيف و بحث برانگيز بود كه صداي اعتراض هواداران را نيز 
درآورده بود، تا جايي كه هواداران دوآتشه براي فروش باشگاه لحظه شماري 
مي كردند. توافق اشلي با نمايندگان دولت عربستان يا طبق ادعاهاي مطرح 
شده صندوق سرمايه گذاري عمومي )PIF( بر سر دريافت 3۰۰ ميليون 
پوند رسمي شد تا كار يكسره شود. در حقيقت سعودي ها با واسطه قرار 
دادن يك كنسرس��يوم به مالكيت 14 ساله مايك اش��لي پايان دادند و 

8۰درصد سهام باشگاه را خريداري كردند. 
    

خريد باشگاه هاي فوتبال توسط مالكان ثروتمند امري مرسوم در فوتبال 
حرفه اي محسوب مي شود و منچسترس��يتي، پاري سن ژرمن و چلسي از 
جمله تيم هايي هستند كه با توجه به ثروت هنگفت مالكان خود در جمع 
بهترين تيم هاي جهان قرار گرفته اند. در اينكه نيوكاسل نيز راه اين تيم ها 
را طي خواهد كرد شكي نيست، ولي مسئله اينجاس��ت كه سرمايه گذار 
اصلي و مالك واقعي راه راه پوش��ان چه كسي است و چه نقشي در جنايات 
بشري داشته و دارد. عربستاني ها مدعي  هستند صندوق سرمايه گذاري 
عمومي هيچ ارتباطي با دولت اين كشور ندارد و اداره باشگاه نيز به صورت 
مستقل انجام خواهد شد، ولي اصل ماجرا اين است كه رئيس اين صندوق 
كسي نيست جز بن سلمان وليعهد عربستان! كس��ي كه جنايات حقوق 
بشري اش بر كسي پوشيده نيس��ت و بارها اعتراضات بين المللي را در پي 
داشته است. به همين خاطر است كه ورود بن سلمان به مستطيل سبز را به 
هيچ وجه نمي توان مثبت تلقي كرد. اين جنايتكار سعودي حاال مي خواهد از 
پرطرفدارترين رشته ورزشي جهان به سود خود بهره ببرد و با تزريق دالرهاي 

كثيف نيوكاسل را به جمع بهترين تيم هاي جهان اضافه كند. 
    

سپردن نيوكاسل به مالكان عرب براي دنياي فوتبال تنها يك معنا داشت؛ 
اضافه ش��دن يك تيم متمول ديگر به جم��ع مدعيان س��رمايه دار. اكثر 
كارشناسان فوتبال در جزيره روي اين مسئله تأكيد داشتند و پيش بيني 
قرار گرفتن نيوكاسل در كنار س��يتي و پی اس جی كار سختي نبود. با اين 
حال مطرح شدن بحث هاي حقوق بشري را نمي توان ناديده گرفت. اينكه 
بن سلمان از راه دور و نزديك در مورد يك تيم فوتبال انگليسي تصميم گيري 
كند نگراني هايي را به همراه داشته است. سرمربي ليورپول از جمله افرادي 
است كه سربسته در اين خصوص صحبت كرده اس��ت. به نوشته اسكاي 
اسپورتس، يورگن كلوپ در اين خصوص گفت: »در فوتبال اتفاقات مختلفي 
مي افتد، ولي فرپلي مالي چه مي شود. در حقيقت هيچ كس نمي داند كه فرپلي 
مالي اصاًل وجود دارد يا نه. هواداران نيوكاسل قطعاً از اين مسئله خوشحال 
هستند، ولي براي ما تنها يك معنا دارد و آن اينكه نيوكاسل به جمع ابرتيم ها 
اضافه شده است. پول نمي تواند همه چيز باشد، ولي تجربه نشان داده كه اگر 
پول كافي داشته باشيد تصميمات اشتباه كمتري خواهيد گرفت. نيوكاسل 
سومين تيمي است كه توسط يك كشور خريده ش��ده است. در خصوص 
نگراني هاي حقوق بشري، من منتظر بيانيه رسمي باشگاه و شفاف سازي آنها 

بودم. نگراني ها كامالً واضح است و ما هم نگران اين مسئله هستيم.«
توخل سرمربي چلسي اما صراحتاً به انتقادهاي حقوق بشري اشاره نكرده 
و در پاسخ به سؤالي در مورد پيوستن نيوكاسل به متمول هاي جزيره پاي 
مسائل مالی را وسط كشيد: »نگراني ديگر باشگاه ها قابل درك است، ولي 
ما به ليگ برتر اعتماد داريم. آنها قبول كردند و مالكيت نيوكاسل اكنون 
تغيير كرده است. مجوز صادر شده و اين را بايد پذيرفت. به زودي نيوكاسل 
رقيب بزرگي براي همه خواهد بود و براي قهرماني خواهد جنگيد. اينجا 

سخت ترين ليگ دنياست و سخت و سخت تر هم خواهد شد.«

گزارش »جوان« از اهداي مدال طالي جهان محمدرضا گرایي به یک شهید گمنام

گرایی: با یاد این شهید در12 ثانیه پایانی در حالی که 5 بر یک عقب بودم حریف را شکست دادم، این معجزه شهید گمنام بود

تكرار آقايي واليبال در آسيا قهرمان در آغوش قهرمان
واليبا اي��ران يك بار ديگ��ر كنفدراس��يون واليبال آس��يا را به تمجيد 
واداشت، البته اين بار با قهرماني فوالد سيرجان در رقابت هاي قهرماني 
باشگاه هاي مردان آس��يا. جامي كه با برتري 3 بر يك سيرجاني ها در 
فينال برابر العربي قطر به اين تيم باش��گاهي رسيد: »فوالد سيرجان 
شكس��ت ناپذير، نماينده واليبال ايران در اين رقابت با استفاده از صابر 
كاظمي، چپ دست كه با وجود مصدوميت ويرانگر بود، موفقيتي ديگر 
را براي واليبال ايران رقم زدند.« واليبال باشگاهي ايران از آغاز مسابقات 
واليبال قهرماني مردان باشگاه هاي آسيا از سال 1999 تاكنون موفق به 

كسب 22 مدال )15 طال، چهار نقره و سه برنز( شده است.

برنز قهرماني جهان آغاز راه است
سيده غزاله حسيني، دختر برنزي وزنه برداري ايران كه با كسب 
مدال در دوضرب دسته 59 كيلوگرم نام خود را در وزنه برداري 
بانوان ايران جاودانه كرد، اين موفقيت را آغاز كار خود مي خواند: 
»شايد چند ماه پيش باورم نمي شد كه در كاروان حج و قهرماني 
باشم، اما با تالش ركوردهايم را افزايش دادم و در نهايت كادر فني 
به من اعتماد كرد. برنز مس��ابقات قهرماني وزنه برداري نوجوانان 
جهان اما نهايت آرزوهاي من نيس��ت، بلكه آغاز راه س��خت زندگي 
قهرماني است. اما اين مدال ارزش زيادي برايم دارد، به همين دليل آن را 
به خواهر دوقلويم تقديم مي كنم و اميدوارم او نيز در مسير موفقيت گام 

بردارد و به زودي براي ايران عزيزمان مدال آوري كند.«

 شرايط قهرمانان ديگر كشورها 
حسادت برانگيز است

داستان استخدام قهرمانان از آن دست مسائلي است كه گويي حل شدني 
نيست، وقتي حتي قوانين وضع شده هم راه به جايي نبرده است. با وجود اين 
حسين توكلي، قهرمان وزنه برداري المپيك سيدني در حالي كه بسياري 
نااميد از استخدام دولتي هستند، مي گويد حتي استخدام در بخش هاي 
دولت هم براي حمايت از قهرمانان كار ساز نيس��ت: »شرايط حمايت از 
قهرمانان كشورهاي ديگر حسادت ما را بر مي انگيزد، وقتي مي بينيم از پرواز 
كه پياده مي شوند ماشين جلوي پاي شان می ايستد و يك روز بعد هم جوايز 
ارزنده اي دريافت مي كنند. البته براي ما هم قانوني گذاشتند كه قهرمانان 
المپيك مي توانند كارمند وزارتخانه هاي مختلف شوند، اما نكته اين است كه 
با توجه به سطح توقع جامعه از قهرمانان با اين شرايط، آنها نه تنها نمي توانند 
از مردم دست گيري كنند كه هيچ، حتي در زندگي روزمره خودشان هم 
مي مانند. تجليل از مدال آوران المپيك كار ارزنده اي است كه جاي تشكر 
دارد، اما اين پيشنهاد را هم دارم كه در كنار اين كار ارزنده از لحاظ مالي هم 

بستر مناسبي براي حمايت از قهرمانان فراهم شود.«

مسئوالن فكري به حال آينده كشتي گيران كنند

حمايت كنند تا قول طالي المپيك بدهم
در حالي دو ماه از       تکواندو
پاي��ان المپيك 
توكيو مي گذرد كه اين رقابت ها براي تكواندو با 
خاطرات خوشي همراه نبود و براي اولين بار پس 
از چند دوره، المپيكي هاي اين رشته دست خالي 
به ايران برگشتند. نتايجي كه انتقادهاي زيادي را 
عالوه بر مديريت فدراسيون و كادر فني، متوجه 
آرمين هادي پور و ميرهاشم حسيني دو المپيكي 
كشورمان در توكيو كرد كه عملكرد نااميدكننده اي 
داشتند. حسيني ديروز در گفت وگو با خبرگزاری 

تسنيم اينطور به انتقادها پاسخ داد: »فدراسيون و 
وزارت ورزش از ما حمايت كند تا من بنويسم كه 
يك مدال المپيك طلبكار هستم و بايد طلب مردم 
را ب��ا ط��الي المپي��ك بده��م. هيچ ك��دام از 
تكواندوكاران شرايط مالي خوبي ندارند و باالترين 
قرارداد ليگ تكواندو 1۰۰ميليون است كه پول 
يك پرايد 15۰ ميليوني نمی شود. در اين شرايط 
ابتدا به خاطر ش��اد كردن دل م��ردم و در ادامه 
سروس��امان دادن به ش��رايط مالي زندگي ام به 

دنبال مدال المپيك هستم.«

مراسم روز ملي پارالمپيك با رژه 
اشرف رامین
      بازتاب

ورزشكاران معلول در آكادمي 
مل��ي المپي��ك و پارالمپي��ك 
برگزار شد. روز 24 مهرماه در تقويم كشورمان به نام »روز ملي 
پارالمپيك«  ثبت شده اس��ت. محور اصلي مراسم روز گذشته 
تأكيد مسئوالن بر برطرف كردن مشكل اشتغال قهرمانان اين 
عرصه بود. طبق مصوبه ابالغ شده يكي از فرزندان مدال آوران 
پارالمپيكي استخدام خواهد شد. اين در حالي است كه اغلب 
پارالمپيكي هاي ايران خود با مشكل اشتغال و نداشتن درآمد 
مواجه هس��تند. با اين حال حميد س��جادي، وزير ورزش در 
خصوص اس��تخدام مدال آوران پارالمپيكي قول مس��اعد داد: 
»وزارت ورزش بر خود وظيفه مي داند از كميته ملي پارالمپيك 
و ديگر فدراسيون ها و كميته هاي مرتبط حمايت كند. ورزش 
براي جانبازان و معلوالن هدفش فقط قهرماني نيست، ما اهداف 
واالي انساني را هم دنبال مي كنيم. خدمت مقام معظم رهبري 
كه رس��يديم، پس از آن و يك روز بعد اين مش��كل با دستور 
رئيس جمهور در هيئت دولت برطرف شد. با رئيس كميته ملي 

پارالمپيك هماهنگ هس��تيم و اس��امي به ما داده شده است. 
مش��كلي وجود ندارد و مي توانيم در خدمت مدال آوران واجد 
شرايط باشيم.« محمود خسروي وفا نيز بر حمايت هرچه بيشتر 
از ورزش��كاران جانباز و معلول تأكيد كرد. رئيس كميته ملي 
پارالمپيك با اشاره به ثبت يك روز به نام پارالمپيكي ها گفت: 
 »اين روز را در ايران شروع كرده ايم و امروز آن را در دنيا جشن 
مي گيرند. تالش مي كنيم اي��ن روز را بين المللي كنيم، حتي 
نماينده كميته بين المللي پارالمپيك س��ال هاي گذش��ته از 
نزديك در مراسمي كه شركت كنندگان در آن به 6۰ هزار نفر 
رسيده بودند، بازديد داشت. متأسفانه به خاطر كرونا يكي، دو 
سال است كه اين مراسم با تعداد كمي برگزار مي شود، اما اگر 
كرونا به اتمام  برسد مراسم را به صورت وسيع تر برگزار خواهيم 
كرد. استخدام ورزشكاران جانبازان و معلول توسط وزير ورزش 
پس از ديداري كه با رهبري داشتيم با سرعت عمل بيشتري در 
حال پيگيري است. البته كارهاي اداري آن را به اتمام رسانده ايم 
و اميدواريم تا پايان سال بحث استخدام مدال آوران و حقوق آنها 

در صندوق حمايت از قهرمانان نهايي شود.«

قول مساعد مسئوالن در مراسم روز ملي پارالمپیک 

 مشكل اشتغال 
مدال آوران پارالمپيك حل مي شود

تاريخ س��ازي آزاد و فرنگي كاران در رقابت هاي جهاني نروژ بار ديگر       چهره
ضرورت توجه به كشتي را به اندازه افتخاراتي كه كسب مي كند، بيشتر 
از هميشه مطرح كرده است. رشته اي كه قهرمانان آن با وجود اينكه بيشترين مدال را در رقابت هاي 
مختلف المپيك، جهاني و آسيايي به دست مي آورند، اما همواره با پيش پا افتاده ترين مشكالت شغلي 

و معيشتي روبه رو هستند. محمدعلي گرايي كه در جهاني نروژ توانست به 
مدال برنز برسد، ديروز در گفت وگويي كه با پايگاه خبري ورزش 
سه انجام داده از مسئوالن خواسته كه بيشتر به فكر كشتي گيران 
باشند: »بايد همه چيز مهيا باشد تا ورزشكار دغدغه اي نداشته 
باش��د و فكرش روي تش��ك باش��د، نه اينكه با ذهن ش��لوغ، 
دغدغه هايش و يك بار سنگين روي تشك برود. مسئوالن بايد 

فكر كنند كه كشتي گيران عمرشان را گذشته اند و 
اگر بخواهند در آينده وارد كسب و كار ديگري 

ش��وند، از تمام هم س��ن و ساالن شان عقب 
افتاده اند. يكي مي گفت كش��تي گيران 

بيرون زندگي كردن را بلد نيس��تند؛ 
بله، چون تمام زمان شان را در خانه 
كشتي سپري مي كنند و دنبال راه 
درآمدي براي گذران��دن زندگي 
نيستند، مگر يك كشتي گير چند 

سال مي تواند كش��تي بگيرد، نهايتاً 
هفت يا هشت سال كه آن هم با مشكالت 

خاص خودش همراه است. مسئوالن بايد 
به فكر آينده كشتي گيران باشند.«

انقالب بزرگي در دنياي فوتبال در راه است 
فوتبال به كجا م��ي رود؛ طي چند ماه آينده 
تصميماتي كليدي اتخاذ مي شود كه آينده 
محبوب ترين ورزش دنيا را رقم خواهد زد. به 
نظر مي رسد زمان انقالب بزرگ از راه رسيده 
است، اما موفقيت قطعي اين تغييرات تضمين 
شده نيست. هميشه ايجاد يك تغيير كوچك 
در مقررات مي تواند عواقب بزرگ داشته باشد،  
براي مثال از قبل هم مي شد حدس زد وجود 
VAR دنياي فوتبال را به طور كامل تحت 
تأثير قرار دهد. فيفا مي خواهد خود را به عنوان رهبر فوتبال جديد معرفي كند 
و حاال مهم ترين پيشنهاد آنها از اين قرار است؛ برگزاري جام جهاني هر دو 
سال يك بار با 48 تيم. عالوه بر اين فيفا راه حلي براي زمان استراحت در طول 
فصل نيز ارائه كرده است. برنامه فيفا اين است كه ماه اكتبر، ماه اختصاصي به 
تيم هاي ملي باشد و باقي سال به مسابقات باشگاهي اختصاص يابد. غيرممكن 
است چنين تصميم بزرگي واكنشی را از سوي اقشار مختلف فوتبال به دنبال 
نداشته باشد. هم طرفداران تقويم جديد و هم مخالفان به سرعت صحبت 
كردند و واكنش نشان دادند. يوفا مهم ترين مخالف اين پروژه است و حتي با 
صدور بيانيه اي موضع خود را كاماًل روشن بيان كرده است. ECA )انجمن 
باشگاه هاي اروپايي( نيز با بيانيه اي تند عليه اين پروژه صحبت كرده است. 
اسطوره هايي مانند رونالدو، خاوير ماس��كرانو يا پپ گوارديوال علناً حمايت 
خود را از برگزاري هر دو سال يك بار جام جهاني نشان داده اند و مربياني مانند 
ليونل اسكالوني و البته فدراسيون كشورهايي مانند مكزيك يا مراكش نيز 
مخالفت شان را اعالم كرده اند. متوقف شدن روند تغييرات فوتبال غيرممكن 
به نظر مي رسد و در سال 2۰24 ليگ قهرمانان با تيم هاي بيشتر و قالب جديد 
شروع به كار مي كند، اما تغييرات در فوتبال فراتر از قالب يك تورنمنت خواهد 
بود. جنجال ها با استفاده از VAR كاهش نيافته و هدف جديد فيفا استفاده از 
راه حل جديدي از آفسايد است. به نظر مي رسد به زودي شاهد تغييرات بزرگي 
در دنياي فوتبال باشيم و مديران حاضر در فيفا با بلندپروازي هاي خود به دنبال 

بهبود شرايط در سال هاي پيش رو هستند. 

آلوارو روكا

ماركا

روز پارالمپيك، روز اميد
روز پارالمپيك مي تواند روز تزريق اميد باشد، تزريق اميد نه فقط به قشري 
از جامعه ايران كه در سرشماري سال 85، يعني 1/44 درصد از جمعيت 
7۰ميليون و 4۰۰ و 95 هزار و 782 نفري ايران را تشكيل مي دادند و سال 
91 به 11 درصد از جامعه آماري ايران افزايش يافتند، بلكه به كل جامعه اي 
كه تماشاي حضور موفق آنها در كنارش��ان مي تواند زمينه اي براي ايجاد 
انگيزه و نشاط باش��د. هرچند برخي همچنان بر اين باورند كه تعداد آنها 
بيش از آمارهاي ارائه شده است و دليل آن را پنهانكاري برخي خانواده ها كه 
تمايلي به اعالم معلوليت فرزندان يا ديگر افرادي كه با آنها زندگي مي كنند، 
ندارند مي دانند. در حالي كه معلوليت محدوديت نيست و اين را ساليان سال 
است كه پارالمپيكي هاي ايران با كسب عنوان ها و مدال هاي در خور توجه 
فرياد زده اند براي بيرون كشيدن معلوالني كه به دليل نقض عضو گوشه 

عزلت گزيده اند و از حضور در جامعه سرباز مي زنند. 
سخت است، بدون شك زندگي با معلوليت كار ساده اي نيست و كنار آمدن 
با آن براي حضور در جامعه تنها مربوط به ديدگاه فرد داراي معلوليت يا حتي 
تغيير نگاه و فرهنگ اطرافيان نيست و برخالف آنچه مردم تصور مي كنند 
بيشتر مربوط به موانع و محدوديت هاي جامعه است. چه به لحاظ اقتصادي 
و آموزشي و چه به لحاظ زيرساختي، به همين دليل مهم نيز براي تشويق 
افراد معلول و جانباز جامعه براي حضور در جامعه بايد ضمانت هاي قانوني 
در جهت بهبود كيفيت زندگي آنان فراهم كرد تا شاهد حضور پررنگ افراد 
معلول در بطن جامعه بود. افرادي كه بي شك در بسياري از مواقع به دليل 
مهيا نبودن شرايط در كنار نوع نگاه مردم است كه كنج خانه را به حضور 
در جامعه ترجيح مي دهند. حال آنكه حضور آنها در عرصه هاي گوناگون 
اجتماعي نه فقط مي تواند به معناي تزريق روح اميد و انگيزه به جامعه و مردم 
باشد كه مي تواند شكوفايي استعدادهاي آنها را نيز به دنبال داشته باشد، اما 
براي رسيدن به اين نقطه توجه و مهيا كردن زيرساخت ها الزم است تا افراد 

داراي معلوليت به حضور در بين افراد جامعه تشويق شوند. 
بي شك 14 سال پيش نيز كه برخي از ايران پيشنهاد نامگذاري 24 مهر را به 
عنوان روز پارالمپيك به كميته بين المللي پارالمپيك دادند همين هدف را 
دنبال مي كردند كه به نوعي با تشويق افراد داراي معلوليت به حضور در بطن 
جامعه، روح اميد را نه فقط به آنها كه به كل جامعه تزريق كنند، چراكه حضور 
پررنگ افراد جانباز و معلول در سطح جامعه و كسب عنوان ها و افتخارهاي 
متعدد توسط آنان چه در عرصه هاي ورزشي و چه غيرورزشي هيجاني وصف 

نشدني را در جامعه ايجاد مي كند و باعث ايجاد انگيزه و روحيه مي شود. 
كار ساده اي نيست، چيزي حدود يك ميليارد نفر در دنيا كه حدود 15درصد 
از جمعيت كل جهان می شود با انواع مختلف معلوليت زندگي مي كنند، اما 
بي هيچ شك و ترديدي مي توان استعدادهاي خارق العاده اي را در آنها كشف 
كرد اگر شرايط براي حضور ش��ان در جامعه مهيا شود. شرايط تحصيلي، 
كاري و ورزشي كه نيازمند بسترسازي شهري است تا رشد و بهبود كيفيت 
آنها را به دنبال داشته باشد. البته با توجه به پراكندگي جغرافيايي جمعيت 
جانباز و معلول فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي حضور آنان در جامعه 
كار چندان ساده اي نيست، اما بدون شك زندگي در شهر و كشور حق هر 
شهروندي است و تنها مختص افراد سالم نيست، از همين رو بايد شرايط 
براي افراد معلول نيز مهيا شود، خصوصاً كه مهيا كردن اين شرايط مي تواند 
باعث تشويق بسياري از آنها براي حضور در بطن جامعه شود. اين را زماني 
مي توان بهتر دريافت كه بعد از موفقيت ه��اي پارالمپيكي هاي ايران در 
عرصه هاي مختلف بين المللي، به خصوص رقابت هاي پارالمپيك شاهد 
خودباوري و حضور افراد معلول بيش��تري در عرصه ورزشي خواهيم بود. 
اتفاقي كه عالوه بر شكوفايي استعدادهاي ناب، افرادي را كه تا پيش از اين 
كنج عزلت گزيده بودند، مي تواند به حرك��ت وادارد و موفقيت هاي قابل 

توجهي را در عرصه هاي مختلف برای شان به دنبال داشته باشد.
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