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اسفنديار در گرين يارد  بلژيك

امیرحسین اســفندیار، بهترین بازیکن رده 
نوجوانان و جوانان جهان برای فصل آینده با تیم 
گرین یارد به توافق رسید و فصل آینده در بلژیک 
توپ خواهد زد. سایت باشگاه گرین یارد با اعالم 
خبر حضور اسفندیار در این تیم، نوشت:»والیبال 
ایران در رده هشتم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار 
دارد و اصال نباید آن را دست کم گرفت. ایرانی ها در 
کنار تیم هایی همچون کانادا، فرانسه، صربستان و 
ایتالیا قرار دارند. والیبال بلژیک هم در رده نوزدهم 
این رده بندی قــرار دارد.«  ســایت گرین یارد با 
تمجید از اسفندیار، ادامه داد:»زمانی که بازیکنی 
در سن 15 سالگی بهترین بازیکن جهان می شود، 
همه می گویند وی پیشرفت کرده است، اما وقتی 
همین عنوان در ســال های 2016 و 2017 هم 
تکرار می شــود یعنی آن بازیکن یک پله باالتر از 

سایر بازیکنان است. 
اسفندیار تاکنون سه بار عنوان ارزشمندترین 
بازیکن مسابقات آسیایی و جهانی را کسب کرده 
است.« این سایت در ادامه اعالم کرد که برای دیدن 
هنرنمایی بازیکنان ایرانی باید صبر کرد تا آنها به 
بلژیک برسند. تیم گرین یارد یکی از با سابقه ترین 
و قدیمی ترین باشگاه های اروپا است که بیش از 
14 عنوان قهرمانی لیگ بلژیک را در کارنامه دارد 
و سال گذشته نیز قهرمان لیگ بلژیک شده بود. 
جواد کریمي دیگر والیبالیست کشورمان نیز پیش 

از این به لیگ بلژیک پیوسته بود. 
    

محمدي به جلسه با دبير آمد
پس از قهر چند وقت پیش سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد از جلســه با علیرضا دبیر که حواشی 
زیادی را به همراه داشــت و حتی صحبت از قطع 
همکاری نیز به میان آمد، وی روز گذشته در جلسه 
تدوین سند طرح توسعه کشتی کشور حاضر شد. 
در این جلسه که با حضور رییس فدراسیون کشتی 
برگزار شد، محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی، محســن کاوه مدیر فنــی تیم های ملی 
کشتی آزاد، غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد، یدا... اعتصامی مربی اسبق تیم ملی و از 
کارشناسان مطرح رسانه و بهروز حضرتی پور مربی 
تیم ملی کشتی فرنگی حضور داشتند. از مهم ترین 
موارد مطرح شده در این جلسه شیوه آموزش در 
رده های ســنی پایه، برنامه ریزی هدفمند برای 
حضور سرمربیان تیم های پایه در استان ها، ارتقاي 
فنی مربیان پایه و فعال کردن کانون های آموزش 
و پرورش بود. تدوین طرح توســعه کشتی کشور 
شامل برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدت اســت که مهم ترین اهداف تعریف شده در 
این طرح به المپیک های 2021 ، 2024 و 202۸ و 
جایگاه کشتی ایران در رده های سنی مختلف طی 
هشت ســال آینده در میادین المپیک، جهانی و 

آسیایی مربوط می شود. 
    

 روزهاي سخت فلپس 
در قرنطينه

مایکل فلپس شــناگر آمریکایي و برنده 23 
مدال طالی المپیک که مدتی پیش از این درباره 
ابتالیش به افســردگی صحبت کرده بود و اینکه 
تحت درمان قرار گرفته، می گویــد قرار گرفتن 
در قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا برایش 
خیلی ســخت بوده. او در مقاله ای که در اختیار 
ESPN گذاشته بود، نوشــت: »این همه گیری 
چالش و مبارزه ای بود که تا بــه حال تجربه اش 
نکرده بودم. همه اش ابهام بود و سرگردانی. اینکه 
در خانه ات حبس شوی و سوال های بسیار؛ کی قرار 
است این بحران تمام شود؟ زندگی بعد از پایان این 
مساله چه شکلی خواهد بود؟ آیا من همه اقدامات 
الزم را بــرای اینکه ایمنی خــودم را حفظ کرده 
باشــم، انجام داده ام؟ آیا خانواده ام ایمنی دارند؟ 
اینها من را دیوانه می کند. من به مسافرت، رقابت 
و دیدار با مردم عادت دارم. این واقعا دیوانه کننده 
اســت. دیگر عقلم کار نمی کنــد، دائما عصبانی 
می شوم، حالت دفاعی به خودم می گیرم.« فلپس 
می گویــد در دوران قرنطینه بارها با همســرش 
مشاجره داشــته و خیلی اوقات احساس پوچی و 
بی ارزشــیکرده:»این بدترین احساسی است که 
در تمام عمرم داشته ام. برای همین است که بارها 
آرزو کردم کاش این انسانی که االن هستم، نبودم. 
دلم می خواست جانی جانسون باشم یعنی یک 

آدم کامال معمولی.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

ماده جنجالي در طرح مجلس 
مبني بر قانون شدن مسابقه ندادن 
ورزشكاران كشور برابر نماینده هاي 
رژیم صهيونيستي، به یك موضوع 
نگران كننده براي ورزش كشــور 
تبدیل شده بود. بزرگ ترین نگراني 
در این باره به حذف شدن كاروان 
ایران از المپيك برمي گشــت كه 
ســرانجام این ماده با مشــورت 
كارشناسان ورزشي از طرح مذكور 
خارج شــود. در صورتي كه این 
ماده پابرجا مي ماند، روي جودوي 
ایران كه در تعليق به سر مي برد و 
شهریور باید در دادگاه CAS حاضر 
شود نيز تاثيرگذار بود. در همين 
راستا با آرش ميراسماعيلي، رئيس 
فدراسيون جودوي ایران گفت وگو 

كرده ایم. 
    

 طي چند روز اخير خبر قانون 
شدن مبارزه نكردن ورزشكاران 
ایرانــي برابر نماینــدگان رژیم 
صهيونيســتي مطرح شــد كه 

نگراني هایي را به دنبال داشت. 
 طبیعتا ورزش به عنوان یک صنعت و 
یک برد تبلیغاتي بسیار خوبي براي تمام 
کشورهاســت. همانطور که مي بینیم 
جنجال هایي هم در کشورهاي مختلف 
رقــم مي خــورد. در المپیک هــا هم 
مي بینیم که چه شرایطي حاکم است. 
هرچند که تحلیل خودم این است که 
ورزش از سیاســت جدا نیست. شاید 
منشــور المپیک را ببینید، در همه جا 
عنوان شــده که ورزش از سیاست جدا 
اســت ولي به نظر من اینطور نیســت. 
خیلــي از کارهایي که در کشــورهاي 
مختلــف انجــام مي شــود، طبیعتا 
سیاسي اســت. به همین موضوعي که 
براي ما اتفــاق افتاده اگر نــگاه کنید، 

وقتي فدراسیون جهاني و وکالیش به 
موضوع ورود کرده اند، یعني سیاسي اش 
کرده اند. جوامع بین الملل اعالم مي کنند 
ورزش از سیاست جداست اما خودشان 
به هر نوعي سیاست را در ورزش دخالت 
مي دهند. خیلي از رئیس جمهورها در 
المپیک یا مسابقات رسمي حضور پیدا 
مي کنند. خیلي از اتفاقات و واکنش ها 
به آن سیاسي اســت. اما شاید به نوعي 
نمایان نمي شود و خیلي موضوع را بولد 
نمي کنند. در این شــرایط ما هم باید 
تدبیري کنیم که آسیب جدي به ورزش 

کشور نخورد. 
 چه نوع تدبيري؟

 باید شــرایطي را در نظر بگیریم که 
هم به خــط قرمز هــا و  آرمان هاي مان 
توجه شود هم آسیب نخوریم. هر زماني 
هم که داشتیم آســیب مي خوردیم، 
دستگاه دیپلماســي ورزش تدابیري را 
بسنجد که سعي کنیم کم ترین آسیب 
را داشته باشــیم. من خوشحالم که در 
چنین مواردي، با تمام مسئوالن ورزش 
ایران در این چند روزه صحبت کردیم، 
مشورت گرفتیم، مشورت دادیم. همه 
باید دست به دست هم بدهیم که ورزش 
کشور آســیب جدي نخورد. االن هم 
درباره پرونده خودمان کــه در جریان 
است، سعي کردیم تمام تمرکز دادگاه 
CAS، فدراسیون جهاني و وکالي شان 
را روي کیس جودو و همین شــخص 
که ادعاهایي داشته، بیاوریم. هرچقدر 
دارند این موضوع را به مسائل دیگر ربط 
مي دهند، ولي ما وارد نشدیم و اجازه هم 
نمي دهیم وارد شوند. چون این موضوع 
در مســابقات جهاني اتفاق افتاده و این 
شــخص ادعاهایي کرده، از قبل دنبال 
پناهندگي بــوده، مربي اش به او ملحق 
شده و به یک نوعي مظلوم نمایي کرده. 
فدراسیون جهاني هم حمایت هایي را 
انجام داده. وکالي فدراسیون جهاني به 
خیلي از مسائل داخلي و صحبت هاي 

مسئوالن کشورمان اشاره و فایل هایي 
را تهیه کرده بودند. ما تمام موضوعات 
را رد مي کنیم و بایــد بگوییم اگر دنبال 
سیاسي کردن آن هستید، این موضوع 
کامال ورزشي است. این خود یک تدبیر 
است که این فضا را از ورزش دور کنیم و 

فقط روي جودو بیاوریم. 
 صرفا انتشار این خبر كه در 
مجلس این قانون تصویب شود، 
مي تواند به ضرر جودوي ایران در 

دادگاه باشد؟
من مي توانم از دو وجه به این موضوع 
نگاه کنم. یک وجه آن که تحلیل شخصي 
خودم است، این اســت که در منشور 
المپیک احترام به قوانین داخلي و ملي 
کشورها آمده. اما چون این موضوع بسیار 
خاصي است، متاسفانه شبکه هاي معاند 
ســعي دارند تبلیغات گسترده اي روي 
آن داشته باشند و ورزش دنیا را حساس 
مي کنند که اینها در این باره قانون درست 
کردند و ایــن کار را کردنــد و آن کار را 
کردند. ولي به نظر من این تدبیري که 
امروز )دیروز( انجام شــد به نفع ورزش 
کشور ماســت. همانطور که گفتم باید 
شرایطي را در نظر بگیریم که در چنین 
موضوعاتي اصال دنبال آسیبش نباشیم. 
بعضي از فدراسیون هاي جهاني در این 
موضوعات همکاري مي کنند و شرایط 
ما را مي سنجند و مي دانند اما برخي از 
فدراسیون هاي جهاني مثل فدراسیون 
جهاني ما از این موضوع ها نمي گذرد و 
خیلي هم روي آنها حســاس است. در 
صورتي که من به عنوان متولي ورزش 
جــودوي ایران مي گویم تمــام ادعاي 
سعید مالیي براي مســابقات جهاني، 
کذب بودند. برخالف آنچه وانمود کردند 
کسي خانواده اش را تحت فشار قرار نداد 
و مي توانند شهادت بدهند، خودش از 
یک سال قبل دنبال پناهندگي بوده و 
با فدراسیون جهاني مکاتبه مي کرده، 
بعد مي آید اینجا مظلوم نمایي مي کند 

و جالب است که بعد از یک ماه مربي اش 
زمیني از مرز خارج شده و به او مي پیوندد. 
این تفکــر و برنامه یک ماهه نیســت. 
فدراسیون جهاني وارد یک چالش شد 
و ما را هم به آن وارد کرد. این مظلوم نمایي 
یک برد تبلیغاتي منفي علیه ورزش کشور 
و جودو شد. ما در این موضوع ضررهاي 
زیادي را متحمل شدیم. تقریبا 6 ماه است 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن میادیني 
را از دســت دادند و ما مجبــور بودیم از 
حقانیت خودمان دفاع کنیم. کاري که در 
ارگان هاي بین المللي بسیار سخت است 
چون دیدگاه شان درباره ما مثبت نیست. 

ولي ما هم تمام تالش مان را مي کنیم. 
 انگار هر چند وقت یك بار ایران 
باید در خطر حذف از المپيك قرار 
بگيرد. به عنوان مثال سر اتفاقات 
كشتي، ســپس جودو و اخيرا هم 
قانون شدن مبارزه نكردن با رژیم 

صهيونيستي.
همه کشــورها یــک برنامه ریزي 
چهارساله براي المپیک دارند. کشور ما در 
رشته هاي مختلف این کار را انجام داد. به 
نظر من مسئولین سیاسي کشور و کساني 
که نمایندگان ما هستند، باید یار دوازدهم 
یا به عبارتي یار کمکي ورزش باشند. به 

نظر من در این موضوع باید هماهنگ با 
دیپلماسي ورزش ایران پیش بروند. ما 
تصمیمي نگیریم که یک دفعه به پیکره 
ورزش کشور لطمه اي وارد شود و بعد از آن 
قانون بگوییم ورزش ضربه خورد، حاال چه 
کار کنیم. من مي گویم قبل از این موضوع 
مسئوالن سیاســي و قانون گذارهاي ما 
جلسات کارشناســي را داشته باشند و 
معایب و محاسن قانوني که دارند براي 
ورزش وضع مي کنند را آسیب شناسي 
کنند و ببیند تصویب شــدنش به سود 
است یا به ضرر. دیپلماسي سیاسي باید 
با دیپلماسي ورزشي همخواني داشته 
باشد. در غیر این صورت آسیبي خواهیم 
خورد که جبــران لطمه هایش خیلي 
سخت خواهد شــد. همه جا مي گویند 
چرا ورزشــي ها در مجلس باشند؟ من 
مي گویم چرا نباشند؟ اگر ما چند نفر را در 
مجلس داشته باشیم که ورزش را به عینه 
بشناسند، وقتي چنین مواردي مطرح 
مي شود، سعي مي کنند استدالل هاي 
خوبي داشته باشند و مشورت هاي خوبي 
بدهند و ما قانوني وضع نکنیم که بدون 
کارشناسي باشــد. وقتي روي پرونده 
ما آنقدر حســاس شــدند که آقاي باخ 
مي گوید من منتظر نتیجه CAS هستم، 
همه رسانه ها منتظر این موضوع هستند، 
ما شرایطي را دست آنها ندهیم که از آن 
اســتفاده کنند. ما 6 ماه است که داریم 
زحمت مي کشیم. استدالل مي آوریم، 
الیحه مي آوریم، با وزیر و دکتر علي نژاد 
و دکتر صالحي امیري مرتب در تماس 
هستیم و مشــورت گرفتیم و جا دارد 
تشکر کنم که هر لحظه به ما پاسخ دادند 
و جلسه گذاشتند. سعي همه ما این بوده 
که جلوي این آسیب را بگیریم و نگذاریم 
به رشته هاي دیگر سرایت کند. اما واقعا 
یک جاهایي مي بینیم یک نفر یک کار 
غیرکارشناســي مي کند، یک حرفي 
مي زند. متاســفانه تا یک حرفي هم در 
ایران زده مي شــود، سریع ترجمه شده 
به دست مســئوالن فدراسیون جهاني 
مي رسد. حاال یا رســانه هاي آن طرف 
رصد مي کنند یا از داخل به دست شان 
مي رسد. وقتي چنین شرایطي هست 
چرا کاري غیرکارشناسي و شتابزده انجام 
دهیم. ما همه تابع قوانین کشور هستیم، 
به چارچوب هاي نظام معتقدیم و به خط 
قرمزها پایبندیم اما تدبیر هم باید داشته 

باشیم که اتفاقي براي ما نیفتد. 
 بحث دیگر در این باره نمادین 
ارزشــي بودن مســابقه ندادن 
ورزشــكاران با نمایندگان رژیم 
صهيونيستي بود. برخي معتقدند با 
قانون شدن این موضوع دیگر این 

یك تصميم ارزشي نيست. 
ما باید روي فرهنگ ورزش ایران کار 
کنیم. تا جایي که من اطالع دارم، بعضي 
از کشورها به خاطر دشمني با همدیگر 
مسابقه نمي دهند اما اتفاقي براي شان 
نیفتاده. چون شاید یک جاهایي از این 

موضوع خوب دفاع کردند. تفکر جهان 
اســالم در مورد رژیم صهیونیستي به 
خاطر ظلم و ستم هایي که کرده، تفکر 
خوبي نیســت. در رشته هاي مختلف، 
در کشــورهاي مختلــف اســالمي 
مي بینیم که خود ورزشکاران شــان با 
عقاید خودشان مسابقه نمي دهند. ما 
این نمونه را در تونس، لبنان، الجزایر و 
مصر داشتیم. اگر این موضوع خط قرمز 
ماست، اگر شرایطي را داریم که این کشور 
دشمني هایي با ما دارد و مي رود علیه ما 
شبکه مي زند، دانشمندهاي مان را ترور 
مي کند و هــزار و یــک کار دیگر انجام 
مي دهد، باید یک دیپلماســي داشته 
باشیم و فرهنگي را نهادینه کنیم که من 
ورزشکار نگویم چون قانون است، بگویم 
به خاطر تفکر و اعتقادات شخصي خودم 
این کار را مي کنم و تــه قلب من راضي 
است که این کار انجام شود. اگر این را به 
این سمت و سو بردیم، همه جا مي توانیم 
از آن دفاع کنیم. این را هم بگویم من در 
ادامه این قانون یک چیز خوب مي دیدم 
چون در یک قسمتش آمده بود ورزشکار 
دیده شود و مزایایي برایش در نظر گرفته 
شــود. ما در جودو داشتیم ورزشکاري 
که با نماینده رژیم اشغالگر افتاده و با او 
دست نداده و احترام نگذاشته و بیرون 
آمده و محرومیتي برایش قائل شدند. 
به عنوان مثال تونس فکر مي کنم مدت 
دو سال اســت که تعلیق است و هنوز 
تعلیقش برطرف نشــده، به این خاطر 
که ورزشکاران رژیم صهیونیستي را راه 
نداد. در تونس که چنین قانوني وجود 
ندارد و نمي توانیــم بگوییم چون آنجا 
قانون است این کار را کردند، ولي خود 
چارچوب و خط قرمزهاي شان این بوده 
که ورزشکاران رژیم صهیونیستي را راه 
ندادند و در این موضوع پاي تعلیق شان 
هم ایستاده اند. تمام صحبت من این است 
که ان شاءا... دیپلماسي سیاسي کشور ما 
وقتي مي خواهد چنین قانون هایي که 
مي دانند واقعا شرایط سخت و عواقب و 
طلمه هاي سنگیني دارد را تصویب کند، 
همگام با دیپلماسي ورزش و کارشناسي 

شده این کار را انجام بدهند. 

رئيس جودو در گفت وگو با »توسعه ایرانی« و  با اشاره به حذف ماده جنجالي در طرح مجلس:

ديپلماسي سياسي بايد با ديپلماسي ورزشي همگام باشد

چهره به چهره

استقاللی ها روز گذشــته به مجموعه ورزشی انقالب 
رفتند تا با پشــت سر گذاشتن تســت کرونا، آماده شروع 
تمرینات و استارت لیگ برتر شوند. اکثر استقاللی ها پس 
از انجام تست سکوت کردند اما دروازه بان جوان آبی ها که 
حسابی از شروع مجدد لیگ شاکی است، واکنش تندی به 
تصمیم مسئوالن سازمان لیگ نشان داد و حمله تندی هم 
به پرسپولیسی ها کرد. حســین حسینی در این خصوص 
گفته است:»اکنون تست گرفتن چه فایده ای دارد؟ االن 
کرونا داشته باشــید و باید یک ماه کنار هم تمرین کنید. 
چگونه در فوتبال باید فاصله را رعایــت کنیم؟ پس از آن 
نیز باید به شهرهای دیگر برویم. چگونه باید به فرودگاه و 
هتل رفت؟ هیچ کس به فکر ما بازیکنان نیست. آیا کسی که 
تصمیم به برگزاری لیگ گرفته، فکر جان خانواده خودش 
و ما بوده است؟ اگر فوتبالیستی به این ویروس مبتال شود، 
فوتبال حرفه ای اش تمام می شــود. ما نیز شــغل دیگری 
نداریم که پس از فوتبال به ســراغ آن برویم. پس باید در 
خانه بنشینیم. این تصمیم بسیار مسخره بود. امسال باید 

لیگ نیمه تمام می ماند. اصال ادامه مسابقات این فصل را در 
فصل بعد برگزار می کردند تا حداقل شرایط کنترل شده تر 
باشد. روزی دو الی ســه هزار نفر به کرونا مبتال می شوند و 
آنها در فکر گرفتن جام هســتند. اگر جام می خواهند به 

آنها بدهید.«
حسینی در ادامه اشــاره ای هم به ســفر های استقالل 
داشته و گفته است:»می دانید که یک ماه دیگر باید به اهواز 
سفر کنیم. آن جا شهر استقاللی هاست و هواداران به ما لطف 
دارند و به فرودگاه یا هتل می آیند ولی آیا ما می توانیم به آنها 
بگوییم به پیشــواز ما نیایید؟ اگر این را بگوییم، می گویند 
چقدر این بازیکنان خودشــان را می گیرند. واقعا نمی دانم 
چگونه تصمیم گرفتنــد لیگ ادامه یابد. فقــط خدا به ما و 
خانواده مان رحم کند. امروز تست کرونا دادیم، یک ماه که 
قرار است کنار یکدیگر باشــیم و تمرین کنیم چه می شود؟ 
مطمئن باشید اگر تست کرونای بازیکنان مثبت هم اعالم 
شود باز هم لیگ را ادامه می دهند. حتما باید کسی جانش را 

از دست دهد که لیگ تعطیل شود.«

واكنش گلر پرسپوليسی
برخالف استقاللی ها که از تســت دادن حسابی شاکی 
بودند، پرسپولیســی ها با روی خوش به درفشی فر رفتند و 
تست ها را پشت سر گذاشــتند. جالب اینکه اکثر بازیکنان 
پرســپولیس همه جوره از تصمیم ســازمان لیگ حمایت 
کردند تا مشخص شــود کماکان جنگ بین تیم های لیگ 
برتری و مخصوصا سرخابی ها ادامه دارد. حاال که مروری بر 
صحبت های حسینی داشتیم، بد نیست نگاهی هم به واکنش 
دروازه بان پرسپولیس داشته باشــیم. بیرانوند در خصوص 
شــروع مجدد لیگ برتر گفته اســت:»االن لحظه شماری 
می کنم تا تمرین خوبی را داشته باشیم. آقای گل محمدی 
حرف درستی زده است. او گفت فقط پرسپولیس دوست دارد 
لیگ شروع شود، چون فقط ما دوست داریم قهرمان شویم. 
این موضوع کار ما را سخت می کند، چون همه فکر می کنند 
اگر لیگ شروع شده برای فشــار پرسپولیس بوده است. اگر 
امســال خدای ناکرده نتوانیم قهرمان شویم، قهرمانی های 
سه فصل قبل هم دیگر دیده نمی شود و زیر سوال می رویم.«

واكنش سرمربی قرمزها
در پایان بد نیست نگاهی هم به صحبت های گل محمدی 
داشــته باشــیم. ســرمربی قرمز ها در واکنش به اعتراض 
تیم های لیگ برتری نســبت به شــروع مجدد لیگ، گفته 

است:»خیلی از مشاغل پرریسک در کشور فعال شده و مردم 
مشغول به کار هستند. واقعا تعجب می کنم چرا برخی عالقه 
دارند فوتبال تعطیل شود! شــاید برای اینکه خودشان زیر 
سوال نروند! در واقع فشاری که از سوی هواداران شان روی 
آنهاست را یک جوری از سرشان باز کنند. اگر بخواهیم مثل 
آنها فکر کنیم باید منتظر واکسن کرونا باشیم و بعد لیگ را 
ادامه دهیم. در این صورت هم فوتبالیست ها و مربیان ضربه 
خواهند خورد و کال فوتبال کشورمان آسیب می بیند. شغل 
ما فوتبال است و خیلی از مشاغل پرریسک هم باز شده است. 
هیچ کس نمی تواند تضمین دهد که مــن کرونا می گیرم یا 
نه. فوتبال هم در کنار این قضیه وجود دارد و همه موظفیم 

پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم.«

سرخابی ها پس از پشت سر گذاشتن تست كرونا، واكنش های متفاوتی نسبت به شروع ليگ داشتند

جنگ ادامه دارد

 مسئوالن سياسي و 
قانون گذارهاي ما قبل از 
هر تصميم گيری درمورد 

ورزش، جلسات كارشناسي 
داشته باشند و معایب و 
محاسن قانوني كه وضع 

مي كنند را آسيب شناسي 
كنند. دیپلماسي سياسي 
باید با دیپلماسي ورزشي 

همخواني داشته باشد زبرا 
در غير این صورت جبران 

آسيب های وارده خيلي 
سخت خواهد شد

به نظر من مسئولين 
سياسي كشور و نمایندگان 

مجلس، باید یار دوازدهم 
یا به عبارتي یار كمكي 

ورزش باشند و هماهنگ 
با دیپلماسي ورزش ایران 
پيش بروند. قانونی وضع 

نكنند كه یك باره به پيكره 
ورزش كشور لطمه  وارد 

شود و بعد از آن كه ورزش 
ضربه خورد، بگویند حاال 

چه كار كنيم؟

 شماره   523   /    پنجشنبه 1  خرداد   1399  /  27 رمضان 1441  /  21  مه   2020


