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ركوردشكني در روز آخر
در يازدهميــن و آخريــن روز از بازي هاي 
پارالمپيك توكيو، نمايندگان كشورمان در 6 
رشته تيراندازي، تيراندازي با كمان، واليبال، 
قايقراني، تكوانــدو و دووميدانــي به ميدان 
رفتند كه حاصل كار آنها كســب دو مدال طال 
و دو نقره بود. مدال هايي كه باعث شد بهترين 
نتيجه كاروان ايــران در ادوار پارالمپيك رقم 
بخورد و ركورد جديدي از حيث تعداد مدال و 

كيفيت شان ثبت شود. 
روز گذشته در مســابقات قايقراني، اسالم 
جاهــدي در پاراكانو انفــرادی VL2 با ثبت 
زمــان ۵۸.۰۵۷ در گروه خود چهارم شــد و 
نتوانست به فينال راه يابد. اما شهال بهروزی راد 
 KL3 در مرحله نيمه نهايی 2۰۰ متر انفرادی
زنان با زمان ۵۱.3۱6 ثانيه در گروه خود سوم 
و فيناليســت شــد. او در اين مرحله با هفت 
ورزشكار از كشــورهای ديگر رقابت كرد و در 
نهايت با زمان ۵2.۷۸۹ ثانيه در رده هفتم قرار 
گرفت و از رســيدن به مدال بازماند. همچنين 
  P4  در رقابت های مقدماتي تپانچــه ۵۰ متر
مختلــط كالس SH۱ ســاره جوانمــردي و 
ســميرا ارم در خط آتش قرار گرفتنــد. ارم با 
امتيــاز 3x - 46۵ در رده 34 و آخــر جدول 
مقدماتی قرار گرفت و از صعود به فينال بازماند. 
اما جوانمردی با امتياز ۵x- ۵3۹ در رده سوم 
جدول رقابت مقدماتی قــرار گرفت و به فينال 
صعود كرد امــا درنهايت از رســيدن به مدال 
بازماند. اين در حالي است كه جوانمردی در اين 
ماده ركورددار است. او در پارالمپيك 2۰۱6 با 
ثبت امتياز ۱۸۹.۵ ركورد پارالمپيك را به نام 

خود ثبت كرد.
در مسابقات تيمی ميكس تيراندازی با كمان 
هم زهرا نعمتــي و غالمرضا رحيمي كه پس از 
استراحت در دور نخســت، با شكست بريتانيا 
به نيمه نهايي رسيدند، در اين مرحله زير بارش 
باران به مصاف تيم ايتاليا رفتند اما با يك اشتباه 
و شكست پنج بر ســه در اين مسابقه به فينال 
نرســيدند. آنها در ديدار رده بنــدي به مصاف 
چين رفتند و با قبول شكست 6 بر دو مدال برنز 
را از دست دادند. با اين حال روز گذشته نعمتي 
عضو شوراي كميته بين المللي پارالمپيك شد 

تا حداقل يك اتفاق خوب را تجربه كند.

همچنين در مرحله نهايی مسابقات پرتاب 
وزنه در ماده  F34ســيامك صالح فرج زاده با 
پرتاب ۱۰ متر و ۸۰ ســانتی متر در رده ششم 
قرار گرفت. امــا بيت ســياح دووميداني را در 
مســير مدال نگه داشــت. او در مرحله نهايی 
پرتاب نيزه كالس F4۱ با پرتاب 43 متر و 3۵ 
سانتی متر مدال نقره را از آن خود كرد. در ماده 
پرتاب وزنه ايستاده F63 نيز سجاد محمديان 
با پرتاب ۱4 متر و ۸۸ سانتی متر، عنوان دوم را 
از آن خود كرد و جمع مدال های نقره ايران را به 

عدد ۱۱ رساند.
اما يكي از دلچســب ترين مدال هاي طال را 
در توكيو ملي پوشان واليبال نشسته به دست 
آوردند. شاگردان هادي رضايي كه جز قهرماني 
هدف ديگري نداشتند، از نخســتين بازي تا 
فينال حتي يك ست را هم به رقبا ندادند. آنها 
آلمان، برزيل، چين و بوسني و هرزگوين را سه 
بر صفر شكســت دادند و در بازي آخر در حالي 
برابر كميته ملي پارالمپيك روسيه قرار گرفتند 
كه رقيب هم براي طال مي جنگيد. درنهايت اين 
تيم ايران بود كه تك مــدال تيمي كاروان را به 

رنگ طال ضرب كرد. 
همچنين در مســابقات پاراتكواندو رايحه 
شهاب و اصغر عزيزي وارد شياپ چانگ شدند. 
شهاب كه با شكست مقابل گل جونوی نايمووا از 
ازبكستان و پيروزی مقابل دانيال آندريا مارتينز 
مارســيكال از مكزيك و رجايــی آكرماش از 
مراكش به ديدار رده بندی وزن ۵۸+ كيلوگرم 
راه يافته بود، برای دستيابی به مدال برنز با ايمی 
تروسديل از بريتانيا روبه رو شد و با نتيجه 3۱ بر 
4۱ تن به شكست داد تا سكوي اين مسابقات 
را از دســت بدهد. اما عزيزي كه با شكســت 
نمايندگان كاستاريكا و كميته ملی پارالمپيك 
روســيه به فينال رســيده بود، با نتيجه ۱2 بر 
۱۰ ايوان ميكوليچ از كرواسی را هم پشت سر 
گذاشت تا با ايستادن روي سكوي قهرماني يك 
پايان طاليي را براي كاروان كشورمان رقم بزند. 

پارالمپيك

آریا رهنورد

بهترین نتیجه تاریخ ایران در 
رقابت هــای پارالمپیک، حاال در 
توکیو رقم خورده اســت. ایران 
توانست در این رقابت ها به رکورد 
12 طال در سیدنی برسد اما کاروانی 
که در آن مســابقات مجموعا 16 
مدال گرفته بود، تا اینجا 24 مدال 
دشت کرده اســت. چه به لحاظ 
مرغوبیت و چه بــه لحاظ تعداد، 
این موفق ترین تجربه پارالمپیکی 
تاریخ ایران به شــمار می رود. 
ســتاره های ورزش ایران در روز 
آخر این رقابت ها هم فوق العاده 
ظاهر شده اند و یک طالی تیمی و 

یک طال و دو نقره انفرادی دیگر را 
هم به دست آوردند. ستاره هایی 
که بــا کم ترین امکانــات، کام 
 هــواداران ورزش در ایــران 

را شیرین کردند.
    

شاهکار همیشگی
ســتاره های واليبال نشسته ايران، 
مثل هميشه فوق العاده ظاهر شدند و 
يك برد تماشايی را در فينال رقابت های 
پارالمپيك جشــن گرفتند. آنها در دو 
ست اول مسابقه نهايی، اقتدارشان را 
نشان دادند و روسيه را شكست دادند و با 
وجود باختن در ست سوم، در چهارمين 
ست با قدرت به برتری رسيدند تا باز هم 
طالی رقابت های پارالمپيك را دشت 

كنند. بدون هيچ شك و ترديدی، واليبال 
نشسته بهترين تيم ورزشی تاريخ ايران 
است. هيچ تيمی در هيچ رشته ديگری 
به اندازه اين تيم در باالترين ســطح به 
موفقيت نرسيده است. اين هفتمين 
طالی ايــران در رقابت هــای واليبال 
نشسته المپيك به شمار می رود. ايران 
در فاصله المپيك هــای ۸۸ تا 2۰۰۰ 
همواره روی ســكوی اول رفت. در دو 
دوره متوالــی بين المپيــك 2۰۰4 و 
المپيك لندن، بوســنی دو بار سكوی 
اول را از ايران گرفت اما بعد از قهرمانی 
در ريو، حــاال برای دوميــن بار پياپی 
واليبال نشسته ايران قهرمان پارالمپيك 
می شــود. تيمی كه با هفت طال و دو 
نقره، پرافتخارتريــن تيم پارالمپيك 

در اين رشته به شــمار می رود. ايران 
در پارالمپيك درخشــان نشان داده و 
روزهای فوق العاده ای را ســپری كرده 
اما بردن طالی تيمی، هميشــه لذت 
بيشتری دارد. نكته جالب در مورد اين 
تيم، به سرمربی اش برمی گردد. مردی 
كه ســه بار در قامت بازيكن و چهار بار 
به عنوان مربی، طــالی پارالمپيك را 
تصاحب كرده و عملكردی خيره كننده 

در اين رقابت ها داشته است.
مدال طالی مرد آهنی

چهار ســال بعد از رسيدن به مدال 
نقره در ريو، حامــد اميری اين بار روی 
سكوی اول رقابت های پارالمپيك قرار 
گرفت. مدال اميری با توجه به داستان 
زندگی او، تجربه شگفت آوری به نظر 

می رسد. اين ورزشكار، يكی از مردان 
قدرتمند ايــران به شــمار می رفت و 
حتی در مســابقات قوی ترين مردان 
ايران موسوم به مردان آهنين شركت 
می كرد. يك حادثه تلخ اما ۹ سال قبل، 
موجب قطع نخاع اين ورزشكار شد. از 
دست دادن قدرت تحرک برای كسی 
كه نفر سوم مسابقات قوی ترين مردان 
شده بود، بی نهايت آزآردهنده به نظر 
می رسيد اما حامد، به اين تلخی غلبه 
كرد و دوباره به ورزش پناه برد. او اين بار 
به سراغ رشته پرتاب نيزه در پارالمپيك 
رفت و خيلی زود توانســت چشم ها را 
خيره كند. اميــری دهمين مدال طال 
در پارالمپيك توكيــو را در حالی برای 
ورزش ايران به دســت آورد كه حدود 
ســه ماه قبل از اعزام به اين رقابت ها به 
دليل آسيب ديدگی در آستانه انصراف 
از اين مسابقات قرار داشت. جالب اينكه 
اميری با وجود مصدوميت و حتی تمرين 
نكردن در ماه های پايانی، موفق شــد 
ركورد پارالمپيك را جابه جا كند و در 
اوج اقتدار به مدال طال برسد. قهرمان 
لرستانی ورزش ايران، حاال به همه نشان 
داد كه قدرت اراده، چــه كاری با يك 

ورزشكار می كند.
حقایقی از یک جدول

دوازدهمين مدال طــالی كاروان 
ايران در رقابت هــای پارالمپيك، در 
رشته تكواندو به دســت آمد. اين يك 
عملكرد درخشان برای ورزش ايران در 
اين مسابقه ها به شمار می رفت. جالب 
است بدانيد كاروان ايران  فقط به اندازه 
دو طال با تيم نهم جدول كلی مدال ها 
يعنی ايتاليا فاصله دارد و از بسياری از 
كشورهای مطرح دنيا در ورزش يعنی 
فرانســه يا حتی رقبای آسيايی مثل 
كره و ژاپن باالتر است. اين جدول نشان 
می دهد كه ورزش ايران، چه پتانسيل 
فوق العاده ای دارد و چقدر می تواند در 
سطح جهان، حرف برای گفتن داشته 

باشد. بدون ترديد اگر چنين قابليتی 
در پارالمپيك ايران وجود دارد، كاروان 
المپيك ايران هم می تواند به مراتب بهتر 
از اين در رقابت ها ظاهر شود. ما اگر فقط 
كمی به رشــته هايی مثل دووميدانی 
اهميت بدهيم، به يكی از مدال آورترين 
كشــورها تبديل خواهيم شد. چراكه 
اســتعدادهای فردی در اين زمينه در 
ايران بسيار پرشمار هستند. در ايران 
اما سال هاست كه به رشته های پرمدال 
توجهی نمی شــود و فقط رشته های 
پرخبر، مورد حمايت و توجه دولتی ها 
قرار می گيرند. پارالمپيك، يك مثال 
فوق العاده است كه نشان می دهد حتی 
با كم ترين امكانات هم می شود قهرمان 
شد. اينجا نه كســی برای ساده ترين 
عمل ها با بودجه فدراسيون به يك كشور 
خارجی می رود، نه كســی دوربين ها 
را پس می زند و به جای قرار گرفتن در 
حلقه تيم، از ساير نفرات جدا می شود. 
اينجا همــه در اوج همدلــی كنار هم 
می ايســتند و زير پرچم ايران، با همه 
توان مبارزه می كنند. كاری كه تك تك 
پارالمپيكی ها انجام داده اند، قابل تقدير 
است. كاش باز هم مثل دوره های قبلی، 
در پرداخت جوايزشــان تاخير نشود و 
آ نها مجبور به تجمع برای گرفتن حقوق 

قانونی شان نباشند. 

پایان خوش پارالمپیک در توکیو

طالکاران

اتفاق روز

چهره به چهره

كريســتيانو رونالدو، باالخره به خواسته مهمش رسيد و 
توانست به تنهايی بهترين گل زن تاريخ فوتبال در رده ملی 
لقب بگيرد. او نامش را رسما در كتاب ركوردهای گينس به 
ثبت رساند. كريس برابر ايرلند، شروع خوبی نداشت و يك 
پنالتی را از دست داد اما در لحظات پايانی مسابقه دو گل زد 
تا هم برتری تيمش را قطعی كند و هم با ۱۱۱ گل، به تنهايی 
آقای گل تاريخ فوتبال در رده ملی باشد. نكته جالب در مورد 
كريس، تمجيد دوباره او از »شــهريار« فوتبال ايران است. 

رونالدو پس از بردن اين عنوان، دوباره به ستايش از علی دايی 
پرداخت و دستاورد او را يك دســتاورد تاريخی و ارزشمند 
دانست. در ادامه اين بده بستان عاشقانه، دايی هم دوباره به 
كريس تبريك گفت و با تمجيد از او، آرزو كرد كه اين ركورد 
برای هميشــه در دســتان رونالدو باقی بماند. شايد تصور 
نمی كرديم يك روز، چنين رابطه ای بين اين دو نفر شــكل 
بگيرد اما اين اتفاق، يك بار ديگر به همه نشــان داد كه علی 
دايی در فوتبال دنيا چه اعتباری دارد. اعتباری كه اگر صرف 
يك فعاليت مديريتی می شد، حاال فوتبال ايران در باالترين 
ســطح فوتبال دنيا يك نماينده مهم داشت و اجازه نمی داد 
نهادهايی مثل ای.اف.سی به همين سادگی عليه اش حكم 
بدهند. علی دايی، يك جواهر برای فوتبال ايران است. او نه 
فقط در ايران، بلكه در سراسر آســيا يك مهره تاريخ ساز به 

حساب می آيد. از دســت دادن اين ركورد، شايد در نگاه اول 
كمی تلخ باشد اما حاال همه دنيا، دايی و فوتبال ايران را بيشتر 
از قبل شــناخته اند و شــايد در خود ايران هم، قدرشناسی 
بيشتری نسبت به شهريار صورت بگيرد. رونالدو سال های 
بيشتری را نسبت به شــهريار در تيم ملی سپری كرد و در 
بازی های به مراتب بيشتری به اين ركورد رسيد، با اين وجود 
تماشای دوســتی ميان اين دو نفر در نوع خودش به شدت 

ديدنی از كار درآمده است.
چالش های مهم رونالــدو در رده ملــی همچنان تمام 
نشده اند. او برای جام جهانی بعدی و به ميدان رفتن در قطر 
آماده می شــود. جامی كه می تواند پنجميــن جام جهانی 
اسطوره فوتبال پرتغال باشد. بدون هيچ شكی او بزرگ ترين 
ستاره تاريخ فوتبال كشورش محسوب می شود. او بعد از بردن 

يورو، حاال به بردن جام جهامی فكر می كند. تا همين چند 
هفته قبل، همه از لئو مسی و انتقالش حرف می زدند اما حاال 
كريس، دوباره به صفحه اول اخبار راه پيدا كرده است. او در 
روزهای آينده، اولين نبردش را برای يونايتد انجام می دهد 
و در ديدار با نيوكاســل به هوادارها معرفی می شود. جالب 
اينجاســت كه آخرين بازی رونالدو برای يونايتد هم با هت 
تريك مقابل نيوكاسل رقم خورده بود. به نظر می رسد سال 
بسيار جذابی در انتظار اين ستاره است. ستاره ای كه دوباره به 
خانه برگشته و حاال برای انجام كارهای بزرگ آماده می شود. 
ســتاره ای كه به همه ثابت كرده به هيچ قيمتی تمام شدنی 
نيست و از درخشيدن دست برنمی دارد. يك ستاره مهم كه 
ظاهرا تا همه جام ها را فتح نكند و همه ركوردها را نشكند، به 

هيچ وجه آرام نمی گيرد و كوتاه نمی آيد.  

آریا طاری

در سخت ترين روزهای ممكن برای استقالل 
و در شــرايطی كه هواداران باشــگاه به شدت 
نگران شرايط تيم محبوب شان هستند، پرويز 
مظلومی كه اتفاقا خودش سال ها برای اين تيم 
به ميدان رفته و زمانی سرمربی تيم بوده، چشم 
در چشم هوادار می كند و به ياد آنها می آورد كه 
برای گرفتن هيچ تصميمی از طرفداران باشگاه 
»نمی ترسد«. اين  ابدا حرف تازه ای نيست اما يك 
برش عريان از حقيقت باشــگاه استقالل است. 
باشــگاهی كه در آن مديران از هيــچ هواداری 
نمی ترسند و به هيچ كس، جواب پس نمی دهند.
حقيقــت خيلی زود روی ســر هــواداران 
اســتقالل خراب شده اســت. همان هوادارانی 
كه روی حســاب مصاحبه های فرهاد مجيدی، 
خيال می كردند شــرايط تيم خوب است، حاال 
با گفت وگوی كامال متفاوتــی از فرهاد روبه رو 
شــده اند. همان هوادارانی كه تصور می كردند 
اسپانســر واقعا به كمك تيم آمــده و مديران 
اســتقالل واقعا تغيير كرده اند، حاال فهميده اند 

كه همه چيز يك بازی برای فريب شان بوده است. 
فرهاد در قامت سرمربی اســتقالل، حق دارد از 
شرايط گاليه مند باشد، حق دارد رفتار باشگاه را 
نقد كند و همه چيز را زير سوال ببرد اما بايد به اين 
ابهام هم جواب بدهد كه چرا وارد نقشه مديران 
باشگاه شده است. او هميشه به عنوان يك مربی 
»بی تعارف« شناخته می شد و در جريان فصل 
گذشته، بارها جنگيد تا اصولش را از دست ندهد. 
حاال معلوم نيست چرا يك مربی مثل مجيدی، 
بايد اين چنين به تمجيد نادرســت از مديران 
باشگاه بپردازد و خودش زودتر از همه به خاطر 
اين كار پشيمان شود. معامله ای كه فرهاد در آن 
قرار گرفت، اصال به سود باشگاه استقالل نبود. 
او با ستايش از مددی و ديگران، برای آنها زمان 
خريد و خودش، زمان بازســازی تيم را از دست 
داد. حاال استقالل به تيمی تبديل شده كه يك 
مشت مهره متوســط را دور خودش جمع كرده 
است. مددی، مظلومی و ساير مديران باشگاه هم 
نتوانستند وعده های شان در مورد خريد بازيكن 
را عملــی كنند. صالح حردانی بــا فوالد تمديد 
كرد. بازيكنی كه می توانست يك خريد ايده آل 

برای باشگاه باشد. ماجرای شيمبا به امروز و فردا 
كشيده شد، خريد يك يا دو مهره خارجی ديگر 
در آستانه لغو شدن قرار گرفت و مهدی قايدی و 
محمد نادری هم به سادگی تيم را ترک كردند. 
كار به جايی رسيده كه استقاللی ها برای تمديد 
قرارداد چهره های فهرست »مازاد« فرهاد، حاال 
مشغول اصرار به اين بازيكن ها هستند. مجيدی 
همين چند روز قبل، قرص و محكم ايستاد و از 
جدايی فرشيد اســماعيلی و ارسالن مطهری 
گفت. حاال يكی از آنها با باشــگاه تمديد كرده و 
ديگری حتی به تماس های مديران اســتقالل 

پاسخ نمی دهد.
 ايــن، آن تيمی نيســت كه فرهــاد وعده 
ســاختنش را به هوادارها داده بود. اين آن تيم 
رويايی نيست كه استقاللی ها منتظرش بودند. 
حتی تصورش هم باورنكردنی است كه استقالل 
بايد در چنين شرايطی با يكی از گرانقيمت ترين 
تيم های فوتبال در قاره آسيا روبه رو شود. الهالل 
اين اواخر دست روی هر بازيكنی گذاشته، بدون 
نگرانی او را به خدمت گرفته اســت. آنها بدون 
كوچك ترين مشكلی در اردو هستند و ظاهرا برای 
صعود از اين مرحله، كافی اســت تنها فروپاشی 
استقالل را به چشم »تماشا« كنند. استقاللی ها 
هم دائما در حال راحت تر كردن كار صعود الهالل 
به مرحله بعدی هســتند. ايــن رقابت در هيچ 
شرايطی يك رقابت برابر نيست. يك طرف ماجرا، 

تيمی قرار گرفته كه زمان پرداخت دســتمزد 
ســتاره هايش حتی يك دقيقه دير نمی شود. 
طرف ديگر ماجرا، تيمی قرار گرفته كه مربی اش 
از بحران مالی برای خريد غذا و تســت كرونا در 
آن صحبت می كند. يك طــرف ماجرا، تيمی 
قرار گرفته كه همه در آن بــا نهايت اتحاد برای 
قهرمانی آســيا می جنگند و طرف ديگر ماجرا، 
تيمی است كه مديران و مربيانش هم سو نبوده و 
نخواهند بود. چه خوش خيال بودند آنها كه باور 

كردند ناگهان همه مشكالت باشگاه 
حل شــده و امثال مظلومی و 
مددی، كار را ياد گرفته اند. چه 
خوش خيال بودند طرفدارانی 
كه تصور كردند اســتقالل 
با يك تركيب كهكشــانی 

به اســتقبال فصل جديد 
می رود. باشگاهی كه 

ظاهرا حاال حتی از 
انتشار فهرست مازاد 
هم پشــيمان شده 

اســت.  برخالف 
آن چه مكررا گفته 
می شــود، هزينه 

فــروش قايــدی 
هم فعــال چيزی را در 

باشگاه تغيير نداده است. 

اســتقالل روزهای نااميدكننده ای را پشت سر 
می گذارد و هيچ نشــانه ای از بهبود شرايط در 
اين تيم ديده نمی شــود. شــايد اگر اين اولين 
تجربه نشستن فرهاد روی نيمكت باشگاه بود، 
او بی درنگ تيم را ترک می كرد اما جدايی های 
قبلی، راه را برای اين تصميم از ســوی او بسته 
است. مجيدی اين بار ديگر نمی خواهد ار باشگاه 
جدا شود. هرچند كه چشم انداز تيم او از هميشه 
نااميدكننده تر به نظر می رسد. همه می دانند كه 
شما از هوادارها »نمی ترسيد« پرويز خان. حتی 
همه می دانند كه شما به خواست آنها هم اهميت 
نمی دهيد. كاش به جای اين حرف ها اما، كمی از 
طرفداران استقالل شرم می كرديد. طرفدارانی 
كه سال هاست در انتظار قهرمانی ليگ هستند 
اما بــا تصميم های عبث امثال شــما، 
بايد اين آرزو را به خاک بسپارند. 
كاش به جــای تهديد كردن، 
حداقل كمی نگرانی شــان 
يــد.  می كرد درک  ا  ر
كاش كمی بــه آنها اميد 
می داديد. افســوس كه 
مشكالت درونی، هرگز 
اجازه قد كشــيدن به اين 
تيم نمی دهند. افســوس كه 
استقالل، به چنگال كارنابلدها 

افتاده است.

به بهانه شکسته شدن رکورد گل ملي جهان

یک عاشقانه ساده

شوخی با لیگ  قهرمانان آسیا به سبک استقالل

كمی هم شرم كنید آقای مظلومی

بدون هیچ شک و تردیدی، 
والیبال نشسته بهترین تیم 

ورزشی تاریخ ایران است. 
هیچ تیمی در هیچ رشته 

دیگری به اندازه این تیم در 
باالترین سطح به موفقیت 

نرسیده است. این هفتمین 
طالی ایران در رقابت های 
والیبال نشسته المپیک به 

شمار می رود
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