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المپيكدوبارهعقبميافتد؟

پس از انتشار ويروس كرونا و جهاني شدن 
كوويــد 19، خيلــي زود صحبت هايي مبني 
بر تعويــق المپيك مطرح شــد. موضوعي كه 
ژاپني ها ســعي زيادي در دور مانــدن از آن 
داشتند اما سرانجام تصميم بر اين شد كه اين 
بازي ها به سال 2021 موكول شود. اما حاال با 
پيشــنهادي كه رييس كميته المپيك توكيو 
ارائه كرده  است، احتمال اينكه اين تورنمنت 
يك سال ديگر هم به تعويق بيفتد وجود دارد. 
طبق گزارش »ديلی ميل« انگليس، »يوشيرو 
موری« رييس كميتــه المپيك 2020 توكيو 
پيشنهاد داده تا مسابقات المپيك از تابستان 
2021 به 2022 به تعويق بيفتــد. موری در 
مصاحبه خود عنــوان كرد:»بــه نظرم خطر 
ويروس كرونا در سال 2021 رفع نمی شود و 
پيشنهاد من تعويق تا سال 2022 است. البته 
نخست وزير ژاپن مصمم به برگزاری مسابقات 
در تاريخ جديد اعالم شده يعنی در سال 2021 
است.« مســابقات المپيك توكيو قرار بود در 
تابستان آينده برگزار شــود اما به دليل شيوع 
كرونا به تابســتان 2021 موكول شــد. اين 
مسابقات قرار اســت از تاريخ 23 ژوئن 2021 
آغاز و در تاريخ 8 آگوست به پايان برسد. حال 
بايد ديد چه سرنوشــتي در انتظار بزرگ ترين 
تورنمنت ورزشــي جهان كه تحت تاثير يك 

ويروس قرار گرفته، است. 
    

سارویبهترینفرنگیکارایران
اتحاديــه جهانــی كشــتی رنكينــگ 
فرنگی كاران جهان برای حضــور در المپيك 
توكيو كه در ســال 2021 برگزار می شود را 
اعالم كرد. بر اين اساس در 60 كيلوگرم عليرضا 
نجاتی بــا 25 امتياز نفر پنجم اســت، در 77 
كيلوگرم محمدعلی گرايی با 25 امتياز در رده 
هفتم ايســتاده، در 97 كيلوگرم محمدهادی 
ســاروی با 36 امتياز در پله چهارم قرار دارد و 
در 130 كيلوگرم امير قاســمی منجزی با 20 
امتياز نفــر دهم رنكينگ به حســاب مي آيد. 
با توجه به اعالم اتحاديــه جهانی، رنكينگ 4 
كشتی گير برتر در نحوه قرار گرفتن آن ها در 
جدول مســابقات مؤثر خواهد بود و رنكينگ 
مختص همان كشــتی گير خواهد بود و قابل 

انتقال نيست.
    

تمریندرپارکينگهمسایه!
در روزهاي شــيوع ويروس كرونا و با توجه 
بــه تعطيل شــدن اردوهاي تيم هــاي ملي، 
ورزشــكاران در خانه دســت به كار شدند و 
تمرينات شــان را دنبال كردنــد. يكي از اين 
نفرات حسين نوري دارنده مدال برنز كشتي 
فرنگي جهان است كه با برنامه اي كه كادر فني 
در فضاي مجازي به كشــتي گيران مي دهند، 
تمريناتش را به صورت شخصي دنبال مي كند. 
او در ايــن بــاره گفت:»يكی از دوســتانم در 
همسايگی ما پاركينگ خانه خود را تبديل به 
باشگاه كرده و در آنجا به صورت شخصی تمرين 
می كنم. آمادگی خود را حفظ كرده ام و طبق 
برنامه ای كه كادر فنی در فضای مجازی به ما 
می دهد، جلو مــی روم.« وی ادامه داد:»البته 
يك ساعت قبل از تمرين كل فضای تمرينی را 
توسط دستگاه سم پاش ضدعفونی می كنم و 
سپس تمرينات خود را انجام می دهم.« نوری 
در مورد به تعويق افتادن المپيك 2020 توكيو 
عنوان داشت:»حضور در المپيك انگيزه تمامی 
ورزشــكاران اســت و در حال حاضر به دليل 
ويروس كرونا شــرايط برای همه ورزشكاران 
دنيا يكسان اســت. من هم تالش می كنم تا از 
سايرين جا نمانم و آمادگی خود را حفظ كنم 
چراكه رقبای خوبی در اين وزن دارم.« وی با 
اشــاره به اينكه ويروس كرونا بسيار خطرناک 
اســت و حتی ورزشــكاران نيز از آن مصون 
نيستند، خاطرنشان كرد:»چند روز پيش در 
خبرها خواندم كه اســماعيل بــوررو قهرمان 
كشــتی فرنگی كوبا نيز مبتال به كرونا شــده 
است و اين نشان می دهد كه شيوع اين ويروس 
بسيار باالست. دعا می كنم كسانی كه دچار اين 
مريضی شده اند زودتر خوب شوند و به خانواده 
كسانی كه جان شان را به دليل اين بيماری از 
دست داده اند تسليت می گويم. همه ما بايد در 
خانه ماندن را رعايت كنيم تا هرچه زودتر از شر 

اين بال خالص شويم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی بيماری كوويــد 19 از چين 
به چند نقطه ديگر در قاره آسيا رسيد، 
اروپايی ها هنوز برنامه ای برای تعطيلی 
رقابت های فوتبال نداشتند. حتی وقتی 
اين بيماری دامن قاره اروپا را گرفت و 
در ايتاليا مشاهده شــد، باز هم يوفا در 
برابر ايده تعطيلی مسابقات، مقاومت 

به خرج داد. مقاومتی كه با انتقادهای 
بسيار سنگينی روبه رو شد. در انگلستان، 
هنوز بازی های باشگاهی برگزار می شد 
و چهره هايی مثل گــری نويل و گری 
لينه كر، به شدت به اين موضوع معترض 
بودند. انتقال ويروس كرونا به كشــور 
اســپانيا نيز، يك دليل كامال فوتبالی 
داشــت. در حالی كه ايتاليا با شــيوع 
كرونا دست و پنجه نرم می كرد، ديدار 

تيم های آتاالنتا و والنســيا در برگامو 
ايتاليا برگزار شــد. چند هزار طرفدار 
والنســيا در زمان برگزاری اين بازی 
به برگامو رفتند و وقتی به كشورشان 
برگشتند، بار شكست و كرونا را حمل 
می كردند. بالفاصله، نمودار شــيوع 
اين ويروس در كشور اســپانيا،  به مرز 
انفجار رسيد. در واقع اگر يوفا فقط كمی 
زودتر مسابقه های باشگاهی را تعطيل 

می كرد، شايد امروز ميزان شيوع كرونا 
در اسپانيا به اين اندازه نبود. هيچ كس 
نمی تواند تعطيلی مسابقه های فوتبال 
در چنين روزهايی را زير ســوال ببرد. 
هيچ كس نمی تواند چنيــن ايده ای را 
مورد انتقاد قرار بدهد. البته كه سپری 
كردن روزهای بدون ورزش، دشوار به 
نظر می رسد اما اين تعطيلی، عمال تنها 
راه موجود برای كاهــش اثرات كرونا 

در جهان است. كوويد 19 تا امروز يك 
ميليون نفر از مردم دنيا را در آمارهای 
رسمی درگير كرده اســت. تنها در دو 
كشور ايتاليا و اسپانيا، 23 هزار نفر جان 
خود را بر اثر اين بيماری از دست داده اند. 
آماری كه بيش از حد نگران كننده به 
نظر می رسد. حتی قوانين سخت گيرانه 
قرنطينه، نتوانسته اوضاع را به طور كلی 
آرام كند. به نظر می رســد تا زمانی كه 
واكسن و يا داروی كامال موثری برای اين 
ويروس كشف نشود، اوضاع به همين 
منوال خواهد بود. چراكه كرونا از يك 
بيمار شروع شده و باز هم يك نفر، برای 

انتقال آن به همه دنيا كافی خواهد بود.
در پی شــيوع كرونا، مسابقه های 
باشــگاهی فوتبــال در سراســر دنيا 
نيمه كاره مانده انــد. اين موضوع برای 
ليگ برتر ايران هم صدق می كند و هنوز 
معلوم نيست چه سرنوشتی در انتظار 
اين ليگ خواهد بود. ابتدا بازی ها بدون 
تماشاگر برگزار می شدند، سپس خبر 
لغو يك هفته ای ليگ از راه رســيد. در 
ادامه بازی ها تا 15 فروردين و سپس تا 
پايان اين ماه لغو شدند اما به نظر می رسد 
حداقل تا پايان ارديبهشــت، خبری از 
برگزاری فوتبــال نخواهد بود. در همه 
ليگ های دنيا، چنين وضعيتی حاكم 
است و به نظر می رسد خيلی از كشورها، 
در انتظار دريافت دستورالعملی واحد از 
سوی فيفا هستند. هنوز معلوم نيست 
چه اتفاقی برای ليگ های فوتبال خواهد 
افتاد اما سرنوشت يورو، مشخص شده 
و اين تورنمنت قرار اســت با يك سال 
تاخير برگزار شود. با وجود برگزاری در 
تابستان سال 2021، اين دوره از يورو 
همچنان به عنوان يورو 2020 شناخته 
خواهد شد. دوره بعدی بازی ها نيز در 
همان زمان تعيين شــده يعنی سال 
2024 برگزار می شود. اين نخستين 
بار اســت كه بين جام ملت هــا و جام 
جهانی، تنها يك ســال فاصله وجود 
خواهد داشــت. با تغيير در برنامه جام 
ملت ها، فرمت جديد جام باشگاه های 
جهان كه قــرار بود با حضــور 24 تيم 

در ســال 2021 برگزار شود، لغو شده 
است. اين بالتكليفی اما تنها شامل حال 
فوتبال نمی شود. برای اولين بار در تمام 
تاريخ، يك دوره از رقابت های المپيك 
قرار است در »ســال فرد« برگزار شود. 
ژاپنی ها تصميم گرفته اند المپيك را به 
سال آينده موكول كنند تا اين رقابت ها 
بدون نگرانی صورت بگيرد. بدون ترديد 
برای ستاره هايی كه آماده رسيدن به 
المپيك بودند، اين خبر نگران كننده 
خواهد بود. برای ورزش ايران اما شايد 
چنين خبری، خيلی هم بد نباشــد. 
چراكه حسن يزدانی و سهراب مرادی 
به عنوان دو ستاره كليدی و دو شانس 
مســلم مدال طال، همچنان در دوران 

نقاهت به سر می برند.
دنيای ورزش، چالش بزرگی را تجربه 
می كند. چالشی كه هيچ كس هنوز از 
زمان پايان يافتن آن اطالعی ندارد. تا 
وقتی صحبت از مرگ و زندگی باشد، 
طبيعتا رشــته های مختلف ورزشی 
در اولويت قــرار نمی گيرند اما گرفتن 
يك تصميم عادالنه برای سرنوشــت 
ليگ های مختلف فوتبــال، در چنين 
شرايطی بسيار دشوار به نظر می رسد. 
تاثيرات كرونــا در ورزش، برای چند 
ســال باقی خواهد ماند. ويروسی كه 
زمان المپيــك و يورو را عــوض كرد، 
فوتبال را در نقطه اوج به تعطيلی كشاند، 
ليگ قهرمانان اروپــا را متوقف كرد و 
ورزشكارها را در حساس ترين مقطع 

فصل، به خانه فرستاد.  

کرونا؛ ویروسی که ورزش را به کما برد

جنگ جهانی سوم!

اتفاق روز

چهره به چهره

حدود یک ماه قبل وقتی چند مسابقه از سری آ فوتبال ایتالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شدند، هیچ کس تصور 
نمی کرد این ماجرا به زودی لغو همه مسابقه های ورزشی در سراسر دنیا را رقم بزند. کرونا اما خیلی زود به یک چالش 

بی سابقه برای ورزش دنیا تبدیل شد. می گویند بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ پدیده ای تا این اندازه مسابقه های ورزشی را 
لغو نکرده است. به نظر می رسد کرونا »جنگ جهانی سوم« بشریت است. جنگی که در آن کشورها نه علیه یکدیگر، بلکه 

علیه یک ویروس مرگبار مبارزه می کنند.

در روزهايی كه ويروس كرونا، فوتبال را به گوشه رينگ برده و 
رشته های مختلف ورزشی در جهان را در وضعيتی مبهم قرار داده 
است، هر روز خبری مرتبط با كاهش داوطلبانه دستمزد بازيكنان 
باشگاه های مختلف خارجی به گوش می رسد. فوتباليست ها 
می خواهند كنار باشگاه بايستند و نشان بدهند كه اين شرايط 
ســخت را درک می كنند. در فوتبال ايران اما چنين خبرهايی 
به گوش نمی رسد و بيشتر فوتباليست ها هنوز حتی به صورت 
نمايشــی، قدمی برای كمك به ديگران در اين شرايط سخت 

برنداشته اند.
كوويد 19، تنها بيماری يك »قشر خاص« نيست كه عموم 
مردم نسبت به آن بی توجه باشند. كرونا، مرموزترين و مرگبارترين 
ويروسی نيست كه دنيا را تحت تاثير قرار داده اما سرعت انتقال اين 
ويروس، به شدت باالست و همين موضوع، به يك دغدغه و پاندمی 
بزرگ جهانی تبديل شده اســت. طبيعتا در چنين شرايطی، 
نمی توان از برگزاری رقابت های فوتبال صحبت كرد. هميشه 
مردم، كنار فوتبال ايستاده اند و حاال نوبت فوتبال است كه كنار 
مردم بايستد. به همين خاطر است كه باشگاه های خارجی، بخش 

مهمی از امكانات شان را در اختيار مبارزه با كرونا قرار داده اند. آنها 
به خوبی می دانند كه كمك به قطع شدن زنجيره بيماری، يك 
كمك عمومی برای رسيدن به سالمت همگانی است و در نهايت 

به نفع همه خواهد بود. 
باشــگاه های ايرانی، عمال امكاناتی ندارنــد كه در چنين 
روزهايی، به كمك جامعه بيايند. استاديوم ها در فوتبال ايران، 
نه يك مجموعه ورزشی كامل با بهترين امكانات، بلكه تنها يك 
زمين چمن با چند رختكن و اتاقك كوچك هستند. در نتيجه 
امكان استفاده از آنها در چنين شرايطی وجود ندارد. آن هم در 
شرايطی كه از همين ورزشگاه ها، برای سخنرانی های سياسی و 
مراسم های اعدام استفاده می شود! چهره های سرشناس دنيای 

ورزش، اين روزها در سنگر مقابله با كرونا هستند. 
لئو مسی مثل هميشه پيش قدم شده و رقم قابل توجهی، به 
بيمارستان های كاتالونيا پرداخت كرده تا اين بيمارستان ها با 
مشكل كمبود امكانات مواجه نباشند. كيليان ام باپه كه هنوز 21 
سال بيشتر ندارد، رقمی را هزينه كرده تا در چنين روزهايی، برای 
بی خانمان ها در پاريس يك اقامتگاه موقت به وجود بياورد. حتی 
همين عماد رضا كه چندين سال در فوتبال ايران حضور داشت، 
حساسيت شرايط را درک كرده و مبلغی را به افرادی كه به دليل 
كرونا شغل شان را از دست داده اند، پرداخته است. بسكتباليست ها 
نيز چنين كاری را در باشگاه های مختلف انجام می دهند. آنها 

پس از تعطيلی رقابت های ان.بی.ای، دستمزد كاركنان باشگاه 
و همچنين افراد مرتبط با ورزشگاه ها را تا پايان زمان تعطيلی 
بر عهده گرفته اند. در باشگاه بارسلونا نيز، بازيكن ها در ماه های 
قرنطينه و بدون فوتبال، از 70 درصد دستمزد خود صرف نظر 
كرده اند. موضوعی كه پس از صحبت بزرگ ترهای تيم با ساير 

بازيكن ها رقم خورده است.
در فوتبال ايران، هنوز هم اين »علی كريمی« اســت كه در 
قلب يك حادثه، از راه می رسد و به ديگران كمك می كند. ساير 
مدعيان »ستاره مردم« بودن، در چنين روزهايی به يك خواب 
عميق فرو رفته اند. فوتباليســت هايی كه در 12 ماه سال بر سر 
دريافت حقوق با باشگاه، دعوا دارند و مدام اين اختالف را رسانه ای 
می كنند، امروز در نبرد با كرونا نقشی ندارند. ستاره هايی كه به 
محض به تعويق افتادن حقوق شان، جنجال به راه می اندازند و 
تمرين ها را به تعطيلی می كشانند، امروز ترجيح می دهند هيچ 
اظهارنظری نداشته باشند. تاسفبار است كه حتی ستاره های 
خارجی نيز، در اين زمان سخت به باشــگاه مجال نمی دهند. 
بودروف قراردادش را با استقالل فسخ می كند و می رود، استوكس 
به همين بهانه، از سفر به ايران سر باز می زند، رادوشوويچ عليه 
باشگاه استوری می گذارد و در اينستاگرام سروصدا می كند و چند 
مهره خارجی ديگر نيز، كرونا را به بهانه ای برای فشار گذاشتن به 
باشگاه تبديل می كنند. هنوز هم كه هنوز است يك بازيكن ليگ 

برتری، حاضر نشده بخشی از قرارداد اين فصل خود را به باشگاه 
ببخشيد. مطمئنا اگر فصل هم همين حاال نيمه تمام بماند، باز هم 
هيچ بازيكنی حاضر نخواهد شد شرايط را برای باشگاه حداقل 
كمی ســاده كند و جلوی بروز يك بحران مالی بزرگ را بگيرد. 
اين موضوع به روشنی نشان می دهد كه چرا امروز چنين شكاف 
بزرگی بين مردم و فوتباليست ها به وجود آمده است و چرا مردم 

خيلی از اين فوتباليست ها را از خودشان نمی دانند.
حاال كــه معضل درآمدزايــی به يك دغدغه بــزرگ برای 
باشگاه های مختلف در دنيا تبدل شده، حاال كه يوفا حتی قانون 
فيرپلی مالی را كنار زده تا باشگاه ها همه راه ها را برای كنار زدن 
بحران امتحان كنند، در فوتبال ايران اصال درآمدی وجود ندارد 
كه همه نگران از دست رفتن آن زير سايه شــوم كرونا باشند! 
اينجا نه حق پخشی در كار اســت، نه هزينه بليت فروشی سود 
چشم گيری برای باشــگاه به همراه می آورد و نه حاميان مالی، 
به نسبت هر مســابقه و هر جام به تيم شان كمك می كنند. در 
اين فوتبال، خبری از پرداخت حقوق منظم هفتگی و ماهانه به 
بازيكن ها نيست. همه اين ها قابل قبول هستند اما تلخ و گزنده 
است كه حتی يك فوتباليست در چنين شرايطی »ژست« كمك 
به باشگاه را هم نمی گيرد. ديوار بی اعتمادی بين فوتباليست ها و 
مديران باشگاهی آنقدر باال رفته كه هيچ بازيكنی حتی به صورت 

نمايشی، قدمی برای حمايت از تيمش برنمی دارد.  

شيوع ويروس كرونا در بسياری از كشورهای 
جهان، وضعيت فوتبال را دستخوش يك تغيير 
بزرگ كرده است. حاال ديگر نبردهای فوتبال در 
دنيا كامال به تعطيلی كشيده شده اند و هنوز زمانی 
برای بازگشت رسمی فوتبال در نظر گرفته نشده 
است. چراكه هيچ كس نمی داند ويروس يا داروی 
موثر بيماری كوويد 19، دقيقا در چه زمانی از راه 
خواهد رسيد و آماده استفاده خواهد شد. تصميم 
نهايی در مورد يورو، گرفته شــده اما رقابت های 
باشگاهی، هنوز كامال بالتكليف به نظر می رسند. 
درباره پايان ليگ های مختلف، چند ســناريوی 
متفاوت وجود دارد. اولين سناريو، پايان دادن به 
رقابت ها و قهرمان اعالم كردن تيم صدرنشــين 
است. اين نقشــه در درجه اول، كم دردسرترين 
روش به نظر می رســد اما در عين حال، ممكن 
است نقض كننده عدالت باشد. چراكه در بعضی 

از ليگ ها، فاصله چندانی بين تيم های صدرنشين 
و تيم های تعقيب كننده وجود ندارد. عالوه بر اين، 
با چنين روشی، معلوم نيست سرنوشت تيم های 
سقوط كننده چه خواهد شــد و همچنين كدام 
تيم ها، سهميه فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا را 
به دســت خواهند آورد. سناريوی ديگر، به پايان 
رساندن فصل بدون تيم قهرمان است. اين موضوع 
نيز بــرای رقابت های فصل آينده، مشكل ســاز 
خواهد شد. ليگ های درجه يك اروپايی، اساسا 
تمايلی به نيمه تمام گذاشــتن اين فصل ندارند. 
چراكه اين موضوع، ضررهــای هنگفت مالی را 
متوجه آنها خواهد كرد. اگر بازی ها به هر دليلی 
ادامه پيدا نكنند، باشگاه ها بايد رقم سنگين حق 
پخش مالی برای يك فصل را پس بدهند. عالوه 
بر اين، آنها بايد رقم زيادی به دارندگان بليت های 
تمام فصل پرداخت كنند و به حاميان مالی خود 

نيز ضرر و زيادی قابل توجهی بپردازند. بسياری 
از باشگاه ها از نيمه تمام ماندن اين فصل وحشت 
دارند و نمی خواهند چنين تجربه ای برای شــان 
اتفاق بيفتد. موضوعی كه می تواند باشــگاه های 

كوچك تر را تا مرز ورشكستگی نيز ببرد.
بلژيك، اولين كشور اروپايی است كه تصميم 
نهايی را در مورد سرنوشــت ليگ گرفته و رسما 
تيم صدرنشــين يعنی كلوپ بــروژ را به عنوان 
قهرمان برگزيده است. در واقع اين فصل به طور 
رســمی برای مهره هايی مثل عزت اللهی، اميد 
ابراهيمی، ميالد محمــدی، كاوه رضايی و علی 
قلی زاده به پايان رســيده و بروژ كه با 15 امتياز 
در صدر جدول قرار داشت، جام را تصاحب كرده 
است. فدراســيون فوتبال بلژيك تصميم گرفته 
تيم خنت رده دومی را نيز به عنوان سهميه فصل 
آينده ليگ قهرمانان اروپا معرفــی كند. اين در 
حالی است كه خنت تنها دو امتياز بيشتر از شارلروا 
دارد و طبيعتا در بازی هــای بعدی، كاوه رضايی 
و هم تيمی ها می توانستند برای رسيدن به ليگ 
قهرمانان مبارزه كنند. بلژيكی ها در مورد سقوط 
و صعود نيز تصميم های خاصی گرفته اند. هر دو 

تيم حاضر در پلی آف صعود از دسته دوم، فصل بعد 
در سطح اول فوتبال بلژيك بازی می كنند و هيچ 
تيمی نيز، سقوط را تجربه نخواهد كرد تا فصل بعد 
ليگ بلژيك با حضور 18 تيم برگزار شود. به محض 
گرفته شــدن اين تصميم، يوفا از ساير كشورها 
خواسته تا بيش از حد عجله به خرج ندهند و حكم 

پايان رقابت ها را امضا نكنند. به نظر می رسد همه 
چيز به زمان پايان كابوس كرونا بستگی خواهد 
داشت. اگر تا قبل از تابســتان اوضاع عادی شود، 
می توان به بازگشت فصل فوتبال اميدوار بود اما 
در غير اين صورت، بعيد است كه اين فصل، ديگر 

شانسی برای ادامه يافتن داشته باشد.

کرونا، شکاف طبقاتی و یک فوتبال ورشکسته

حداقلژستبگيرید!

اولین تصمیم بزرگ فوتبالی برای کرونا

فرمولبروژ

می گویند بعد از جنگ 
جهانی دوم، هیچ پدیده ای 

تا این اندازه مسابقه های 
ورزشی را لغو نکرده است. 

به نظر می رسد کرونا »جنگ 
جهانی سوم« بشریت است. 
جنگی که در آن کشورها نه 

علیه یکدیگر، بلکه علیه 
یک ویروس مرگبار مبارزه 

می کنند
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