
بازنشسته های 
سعيد احمديان

    گزارش
فدراســـیون 
فوتبال با کلید 
زدن پروژه تعویق انتخابات 25 اسفند به دنبال 

خریدن زمان برای ماندن هستند.
جلسه پشت جلسه و البي پشت البي، تالش هايي 
که هرچه به انتخابات 25 اسفند فدراسيون فوتبال 
نزديک تر مي شود، سنگين تر و فشرده تر مي شود تا 
صندلي رياست را صاحب شوند. پيش بينی می شود 
رقابت هم بين دو گروه باشد، يکي بازنشسته هاي 
فوتبال که با چند نامزد بازنشس��ته ب��ا وجود زير 
پا گذاشتن قانون کش��ور درباره منع به کارگيری 
بازنشستگان بازي شان را براي ماندن آغاز کرده اند، 
طرف مقابل هم منتقدان مديريت فوتبال در 12 
س��ال اخير هس��تند که مي گويند با حضورشان 
مي خواهند به اين س��وءمديريت ها که جز فساد 
و ناکارآمدي چيزي نداش��ته پايان دهند. حال در 
فاصله يک ماه مانده به انتخابات، برخي ساز تعويق 
و لغو انتخابات را کوک کرده اند، آن هم گروه هايی 
که هرچند هدف شان يکي است، اما هر کدام شان 
با داليل کاماًل متض��ادي، پرونده تعويق انتخابات 

فدراسيون فوتبال را به جريان انداخته اند.
   انتخابات زودهنگام 

هشتم دي ماه امسال بود که پس از شايعات فراوان 
که با بستري شدن مهدي تاج در بيمارستان به 
دليل بيماري قلبي درباره آين��ده حضورش در 
فدراس��يون فوتبال س��ر زبان ها افتاده بود، او با 
توجه به توصيه پزش��کان، نامه اس��تعفايش را 
نوشت و در فاصله چهار ماه تا پايان دوره حضور 
چهار ساله اش از رياست فدراسيون فوتبال کنار 
رفت. پس از کناره گيري اجباري تاج، گمانه زني ها 

در خصوص رئيس جديد فدراس��يون فوتبال و 
زمان انتخابات باال گرف��ت. در حالي که مديران 
بازنشس��ته فدراس��يون فوتبال در تالش بودند 
تا ارديبهش��ت ماه و پايان دوران چهار ساله شان 
را عقب بيندازند، آن س��و اما در وزارت ورزش و 
جامعه فوتبال همه متفق القول بودند که هر چه 
سريع تر تکليف جانشين تاج و برگزاري مجمع 

انتخاباتي زودهنگام در دستور کار قرار گيرد.
در اين راس��تا تير بازنشس��ته هاي فوتب��ال که تا 
ارديبهشت 99 براي خودشان برنامه ماندن ريخته 
بودند به سنگ خورد و در نهايت فدراسيون فوتبال 
در اطالعيه اي رسماً اعالم کرد که مجمع انتخاباتي 
فوق العاده 25 اس��فند برگزار مي ش��ود. ابراهيم 
شکوري، سرپرس��ت دبيرکلي فدراسيون فوتبال 
در اين رابطه اينطور توضيح داد: »تاريخ انتخابات 
براساس تقويم 1۸ ارديبهشت بود، اما طبق مصالح 
فوتبال و ني��از جامعه فوتبالی س��عی کرديم اين 
مجمع را سريع تر برگزار کنيم. از طرفی تيم ملی 
ما در فروردين و خرداد ماه 99 بازی دارد و برگزاری 
انتخابات در ارديبهشت ش��رايط خوبی را فراهم 
نمی کرد. جامعه فوتبال درخواست کرد انتخابات 
25 اسفند برگزار شود که از دو ماه قبل از انتخابات 

فرآيند آن را به شکل قانونی آغاز کرديم.«
  شایعه تعویق انتخابات با اهداف خاص

با وجود تعيين زمان انتخابات و ثبت نام نامزدها، 
از اواسط هفته گذش��ته بود که ش��ايعه تعويق 
انتخابات فدراس��يون فوتبال در برخي رسانه ها 
پررنگ شده و سر زبان ها افتاده است، اخباري که 
حاکي از خبرهاي درگوشي و پشت پرده  برخي 
نامزدهاي انتخابات فوتبال است که مي خواهند 
هر طور ش��ده انتخابات را به سال آينده موکول 

کنند. در پشت پرده لغو انتخابات 25 اسفند هم 
گفته مي شود دو گروه حضور دارند، گروه هايي 
که هر کدام با داليل و اهداف خودشان به دنبال 

تعويق انتخابات هستند. 
همان طور که پيش بيني مي شد بازنشسته هاي 
فوتبال که همچنان به حضور غيرقانوني شان در 
سيستم مديريتي فوتبال کشور ادامه مي دهند، 
يکي از گروه هايي هستند که شنيده مي شود براي 
تعويق انتخابات برنامه ريزي کرده اند. اگرچه اين 
مديران با توجه به مسئوليتي که در حال حاضر در 
فدراسيون دارند، جلوي دوربين ها از عدم تغيير 
موعد زمان انتخابات فوتبال صحبت می کنند، اما 
شنيده مي شود تيم مديريتي که راه آنها را براي 
رسيدن به مناصب مديريتي فوتبال باز گذاشته 
اس��ت با هدايت رئيس س��ابق و همچنين افراد 
نزديک به خودش در حال فضاسازي براي تعليق 
انتخابات 25 اسفند هس��تند تا به اين وسيله با 
خريدن زمان و البي با هيئت هاي فوتبال، زمينه را 
براي بقاي باند بازنشسته ها در مجموعه مديريتي 
فوتبال بازتر از قبل کنند تا آنها بتوانند همچنان به 

چنبره شان بر فوتبال کشور ادامه دهند.
عالوه بر اي��ن گفته مي ش��ود برخ��ي منتقدان 
فدراس��يون فوتبال خواهان تعويق انتخابات 25 
اس��فند و برگزاري آن پس از اصالح اساس��نامه 
هس��تند تا با اصالح مواردي که به بازنشسته ها 
اجازه حض��ور در انتخابات را مي ده��د، راه ورود 
بازنشسته ها بسته شود. مسئوالن فعلي فدراسيون 
فوتبال با مستمسک قرار دادن اساسنامه سال 90 
و استناد به اين بند که تنها حضور مديران باالي 
65 سال در انتخابات ممنوع است به دنبال توجيه 
حضور غيرقانوني بازنشسته ها در فوتبال هستند. 

در چنين ش��رايطي مديراني مانند سعيد آذري، 
مديرعامل باش��گاه فوالد ديروز در ش��بکه هاي 
اجتماعي خواهان آن ش��د که ابتدا اساس��نامه 
اصالح و سپس انتخابات برگزار شود تا با نگاهي 
به ثبت نام کنن��دگان انتخابات فوتب��ال، آدم ياد 
مدرسه پيرمردها نيفتد: »اساسنامه موجود حتی 
از اساسنامه يک شرکت توليدی با چند نفر کارمند 
نيز ضعيف تر اس��ت. وامصيبتا با اين اساسنامه و 
انتخاباتی که بر اس��اس آن شکل خواهد گرفت. 
چرا حاضر نيستيم پيشرفت کنيم و عرصه را به 
تحصيلکرده ها و متخصصان فوتبال واگذار کنيم. 
فوتبال و مديريت مدرن آن در دنيا سال هاس��ت 
با روش های منسوخ شده ما فاصله گرفته است. 
اينجا مديريت فوتبال با اين اوضاعش آدم را ياد 

مدرسه پيرمردها می اندازد.«
  نهادهاي نظارتي ورود پیدا کنند

با اين حال با تمام دغدغه هايي که بعضي از مديران 
براي انتخابات فدراس��يون فوتبال در 25 اسفند 
دارند، بديهي اس��ت که برگ��زاري انتخابات در 
هفته پاياني اسفند بيش��تر از هر زماني به صالح 
فوتبال باشد، به خصوص که تيم ملي کشورمان در 
خرداد ماه دو بازي حساس مقابل بحرين و عراق در 
پيش دارد و برگزاري انتخابات يک ماه مانده به اين 
دو بازي مهم، چالش هاي فوتبال را بيشتر خواهد 
کرد. البته در اين زمينه نهادهاي نظارتي بايد با 
نظارت بر اجراي کامل قان��ون منع به کارگيری 
بازنشس��تگان، اجازه ندهد بازنشسته هاي فعلي 
فدراسيون فوتبال با مهندسي و حضور غيرقانوني 
در انتخابات سبب شوند فوتبال همچنان در بيراهه 
مديريتي اش حرکت کند تا هر روز شاهد گسترش 

فساد در اين رشته ورزشي باشيم.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5867   ش��نبه 26 بهم��ن 1398 | 20 جمادی الثانی1441 |

دنيا حيدري

شيوا نوروزی

یوونتوس و ساری روی لبه تیغ
نتايجی ک��ه يوونتوس اخيراً کس��ب کرده 
نگرانی های زيادی را در پی داش��ته اس��ت. 
با اينکه س��رمربی تيم معموالً تقصيرها را 
به گردن می گيرد، ام��ا همه ما می دانيم که 
ايرادات مائوريتزيو ساری و انتقادهای وارده به 
او بيشتر از اين حرف هاست. بانوی پير نه تنها 
صدرنشينی را از دس��ت داده، بلکه در کوپا 
ايتاليا نيز به سختی مقابل ميالن به تساوی 
رسيد و فردا ش��ب هم التزيوی مدعی را در 
پيش دارد. از جمله انتقادهايی که تحت هيچ شرايطی نمی توان آن را ناديده 
گرفت ضعف تاکتيکی است. در واقع ساری همچنان از ميراث آلگری سرمربی 
پيشين تيم سود می برد. او تالش کرد بازيکنانش را با سيستم 2-1-3-4  
وفق دهد، ولی با مشکالتی که به وجود آمد به سيستم 4-3-3 رضايت داد. 
ساری برای جبران ضعف ها بايد تالش بيشتری کند و به بازيکنانش انگيزه 
موفقيت دهد. ضعف يارگيری چالش دردسرساز ديگر يوونتوس است. البته 
در اين قضيه پاول ندود و فابيو پاراتيچی نيز مقصرند. در حقيقت تصميمات 
نادرست آنها در تابس��تان و در فصل يارگيری به ضرر تيم تمام شده است. 
مشکل گلزنی و دفاع هم در نتايج اخير تأثيرگذار بوده است. کريس رونالدو 
ستاره راه راه پوشان با اينکه گل های سرنوشت ساز زيادی برای تيمش به ثمر 
رسانده، اما عملکرد او نشان می دهد که مهاجم پرتغالی در زدن شوت های 
از راه دور ناتوان اس��ت. ضمن اينکه همين ضعف در خط دفاع نيز به چشم 
می خورد و مدافعان يووه معموالً از دفع شوت های خطرناک عاجز هستند. از 
طرفی سپردن تمام مسئوليت گلزنی به رونالدو و تنها ماندن او در امر گلزنی 
اصاًل حرفه ای نيست. تنها آلترنايتو کريس کسی نيست جز هيگواين 33 
ساله که در 30 بازی گذشته فقط هشت گل به ثمر رسانده است. اين سؤال 
همچنان بی پاسخ مانده که مديران باشگاه چرا به جدايی ماريو مانژوکيچ 
رضايت دادند! ضمن اينکه جای خالی سامی خديرا که يک سال پيش مصدوم 
شده نيز همچنان پر نشده است. عملکرد ضعيف مقابل تيم های پايين جدولی 
هم امتيازهای زيادی از يوونتوس گرفته اس��ت. با اينکه اين تيم در مقابل 
حريفان قدرتمند عملکرد خوبی داشته، اما در مقابل تيم های ضعيفی چون 
ناپولی، هالس ورونا، ساسولو و لچه نااميد ظاهر شده است. تمامی اين موارد 
از يوونتوسی که هوادارانش منتظر قهرمانی مقتدرانه بودند، تيمی شکننده 

ساخته که با هدايت ساری همچنان روی لبه تيغ حرکت می کند.

آلويسه کاناتزو

 ديلی ميل

زالتان فهمید رونالدو کیست!
هيجان و جذابيت هميشه در تقابل تيم های بزرگ خالصه نمی شود. گاه 
رويارويی دو س��تاره نيز می تواند به همان اندازه ديدنی باشد، مثل تقابل 
رونالدو و ابراهيموويچ در کوپا ايتاليا که به رغم تساوی يک – يک يووه با 
ميالن، صحنه های ديدنی را به تصوير کشيد و در نهايت رونالدو پيروز اين 
ميدان شد. آغاز جنگ  قدرت بين ستاره پرتغالی بانوی پير با ستاره سوئدی 
ميالن به سال 2009 و ديدار دو تيم منچستر و اينتر برمی گردد. هرچند 
که زالتان بيشتر برنده جنگ لفظی است و جنجالی ترين اظهارنظرش هم 
اين بوده که تنها يک رونالدوی واقعی و اصلی وجود دارد و آن هم رونالدوی 
برزيلی است. ستاره پرتغالی اما همواره ترجيح داده به جای جنگ لفظی در 
زمين بازی پاسخ اين فوق ستاره سوئدی را بدهد، درست مثل اتفاقي که در 
تقابل يووه و ميالن رخ داد، جايي که کريستيانو رونالدو يک بار ديگر توانست 

در جنگ تن به تن در مستطيل سبز برابر زالتان برنده باشد.

سرمربي 50 هزار توماني!

پنج شنبه خوب براي صدرنشینان والیبال
هفته شانزدهم       خبر
رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال اي��ران عصر پنج ش��نبه با برتري 
تيم هاي صدر جدول مقابل حريفانشان به پايان 
رسيد. در جريان بازي هاي اين هفته؛ شهرداري 
ورامين صدرنشين با نتيجه 3 بر 2 ميزبان خود 
فوالد سيرجان را شکس��ت داد تا با 36 امتياز 
همچنان در صدر جدول باقي بماند. سايپا تيم 
دوم ج��دول رده بندي هم با همي��ن نتيجه بر 

ميزبان خود شهداب يزد غلبه کرد و با 35 امتياز 
سايه به سايه وراميني ها در جدول قرار گرفت. 
ديگر تيم 35 امتيازي ليگ پيکان با حساب 3 بر 
صفر پيام خراسان را شکست داد و در رده سوم 
جاي گرفت. در س��اير ديدارها هم شهرداري 
اروميه در سه گيم خاتم اردکان را برد، شهروند 
اراک 3 بر يک مغلوب مهمان خود کاله مازندران 
ش��د و در نهايت س��پاهان در زمين شهرداري 

گنبد 3 بر صفر به پيروزی رسيد.

سرانجام اصرار ها نتيجه داد و قرار 
فريدون حسن
    پارالمپيک

است تيم ملي بسکتبال با ويلچر 
ايران راهي مسابقات پارالمپيک 
2020 توکيو ش��ود. با اين حال گويا اين پايان کار نيست و بايد 
مراحل اين اعزام که ظاهراً دير هم شده انجام شود. ضمن اينکه 
تکليف تيم فوتبال پنج نفره نابينايان نيز هنوز مشخص نيست. با 
وجود اين به نظر مي رسد کميته ملي پارالمپيک قدري از مواضع 
قبلي خود در خصوص عدم اعزام اين دو تيم کوتاه آمده است. بر 
اين اساس کميته ملی پارالمپيک ايران اعالم کرد با توجه به اتمام 
مهلت اعالم حضور دو تيم فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ويلچر 
که با پيروی از سياست های مصوب در ستاد بازی های پارالمپيک 
توکيو 2020 در اولويت اعزام قرار نگرفته بودند، به خاطر شانس 
مجدد حضور دو تيم نامبرده، مذاکره با سازمان های جهانی برای 
اخذ مجوز حضور در بازی های پارالمپيک توکيو 2020 انجام شد. 
هادی رضايی، دبير اجرايی کميت��ه ملی پارالمپيک هم در اين 

خصوص اظهار داش��ت: »مهلت اعالم آمادگی برای حضور تيم 
فوتبال پنج نفره در پارالمپيک نزديک به 10 روز قبل به پايان 
رسيد و اين مهلت نيز برای تيم بس��کتبال با ويلچر امروز تمام 
می شود. البته مهلت اعالم آمادگی برای رشته های انفرادی هنوز 
باقی مانده است. روز گذشته نامه ای به سازمان های جهانی ارسال 
شد و  شايد بنا شود که يک نگرش کمی در اعزام به پارالمپيک 
صورت گيرد. م��ا درباره فوتب��ال پنج نفره گفته اي��م که اعزام 
نمی کنيم، اما اميدواريم تجديدنظر شود.« رضايی گفت: »اعزام 
کيفی به بازی های پاراآسيايی و پارالمپيک با کمی تفاوت، پس 
از پارالمپيک 2016 ريو اجرا شد. پس از اين رويداد تيم فوتبال 
پنج نفره در رقابت های جهانی نهم شد و در مسابقات قهرمانی 
آسيا در رده دوم ايستاد. ما روز تصويب آيين نامه که سال گذشته 
انجام شد، به فکر يک رشته خاص نبوديم و حتی فکر می کرديم 
اين تيم در پارالمپيک توکيو روی سکو برود. به هرحال منتظر 

خبر سازمان های جهانی هستيم.«

 اعزام بسکتبال با ویلچر و فوتبال
 5 نفره به پارالمپیک کلید خورد

شايد باورش س��خت باشد، اما 
حامد قهرماني

     چهره
حقيقت دارد که سرمربي تيم 
ملي واليبال بانوان ايران روزانه 
50 هزار تومان حقوق مي گيرد. بله، درست خوانده ايد و ديده ايد 
روزي 50 هزار تومان يعني اگر ميترا شعبانيان تيمش را در 
ماه 30 روز تمرين دهد در کل يک ميليون و 500 هزار 
تومان می گيرد. اين يعني ساالنه حدود 1۸ ميليون 
تومان چيزي در حد دستمزد يک کارگر ساده و با 
احترام به تمام زحمتکشان جامعه، اما واقعيت اين 
است در کشوري که در همين واليبال براي مربي 
خارجي اش چندين و چند برابر اين پول را خرج 
مي کنند يا اينکه براي مرب��ي فوتبالش روزانه 
900 ميليون حقوق در نظر می گيرند، چرا بايد 
مربي ايراني با اين حقوق ناچيز و توهين آميز کار 
کند. خود شعبانيان مي گويد از سر عشق و عالقه 
پاي کار ايس��تاده که البته همه ما به اين مس��ئله 
ايم��ان داريم، ام��ا اين چي��زي از تعه��دات آقايان 
فدراسيون  نشين واليبال را کم نمي کند و اين نيست که 
با وعده افزايش 30 تا 70 درصدي اين 50 هزار تومان 
همه چيز را ماستمالي کنند و پشت پرده پنهان شوند، 
چراکه بايد بدانند ارزش و اعتبار مربيان ايراني بسيار 

باالتر و بيشتر از اين حرف هاست.

بازنشسته ها برای ماندن زمان می خرند
گزارش »جوان« از تالش هاي هدف دار براي لغو انتخابات 25 اسفند فدراسیون فوتبال

چوار، مظلومیت پرپر شده
خاطراتش می تواند دنيا را تکان دهد، خط به خط داستان جوان هايی که 
نه در خاکريزها بلکه در مستطيل سبز تکه تکه شدند. مردمی که اين بار 
خونشان را نه خاک که چمن زمين فوتبال به جان خريد، اما سال هاست 
داستان بازی که تا ابد در دقيقه 55 متوقف شد و داغ آتش آنکه هنوز هم 
بعد از 30 سال در دل مردمی که خون جوان هايشان اين بار چمن فوتبال را 

آبياری کرده بود زبانه می کشد در ال به الی هياهوها، مهجور مانده است!
حرف از چوار اس��ت؛ زمين چمن فوتبالی که در 23بهمن 65 در بحبوحه 
جنگ، درست در روزهايی که دشمن متجاوز می کوشيد با صدای مهيب 
توپ های بدقواره خود و مانور جنگنده هايش طنين انداز ترس در دل و جان 
مردم باشد، بهانه ای بود برای به تصوير کشيدن روح زندگی در شريان های 
ايالم و رگ های مردمی که جنگ برايشان نقطه پايان نبود و زندگی برای آنها 
با وجود رسيدن اخبار متعدد شهادت مردم در گوشه و کنار شهر همچنان 
ادامه داشت. اين مهم ترين ايستادگی و مبارزه برابر دشمنی بود که مقاومت و 
ايستادگی مردم چنان پشت او را به لرزه درآورده بود که از انجام سخيف ترين 
کارها برای سلطه بر مردم ايران و به رخ کشيدن رذالت هايش کوتاهی نکرد! 
دش��من متجاوز و س��خيفی که بدون ترديد حادثه تلخ و خونين چوار، 
شرم آورترين سند جنايت اوست که بايد مدام در گوش بشريت زمزمه شود، 
اما ... سال هاست که در دل مردم داغديده چوار و ايالم محصور شده و صدای 

ضجه های تلخ جوان های تکه و پاره شده اش را کمتر کسی شنيده است!
تصورش هم تلخ و دردناک است، تصور به خاک و خون کشيده شدن 15 
بازيکن، مربی، داور و تماشاگرانی که رفته بودند برای تماشای فوتبال، اما 
طعمه شکارچيان فرومايه ای شدند که هيچ بويی از انسانيت نبرده بودند که 
اگر غير از اين بود قدرت جنگنده هايشان را به رخ همتايان خود در آسمان 
می کشيدند، نه مردم بی دفاع و بی گناهی که حتی سرپناهی نداشتند برای 

فرار از بمب های سوزانی که چون نقل و نبات بر سرشان فرود می آمد.
دنيا بايد هم چش��مانش را بر اين تلخی جانس��وز ببندد. انتظار زيادی 
نمی توان داشت از مدعيان حقوق بش��ر در دنيا برای يادآوری به خاک 
و خون کش��يدن فوتباليس��ت ها و مردم بی گناه چوار، اما چه توجيهی 
می توان داشت از بی تفاوتی های خودمان برابر اين حقيقت تلخ که هرگز 

داغ آن از چمن چوار پاک نمی شود؟!
تلخ و دردناک بودن واقعيت چوار نمی تواند بهانه خوبی برای پنهان کردن 
آن در گنجينه دردمند مردم ايالم باشد. اين وقاحت و اين فرومايگی خيلی 
قبل تر بايد فرياد زده  می شد تا چش��مان کور دنيا واقعيت تلخ به خاک و 
خون کشيده شدن زمين فوتبال ايران را ببيند و لمس کند، اما قبل از آنکه 
چشم های بسته دنيا اين تلخی را ببيند، دل های خودمان است که بايد اين 
درد را درک کند و اين داغ جانسوز را به جان بخرد. مسئله حائز اهميتی 
که در طول 33 سال گذشته کمتر به آن توجه شده و گاهی هم اگر گامی 
برای به تصوير کشيدن آن برداشته شده، دادن چند عکس از عزيزان پرپر 
شده مردم در چمن چوار به دست تعدادی سياهی لشکر بوده و بس. اما 
چوار، داستان ورزشی است که سياست و وقاحت دشمن آن را به خاک و 
خون کشيد. ورزشی که داستانش بايد نقل محافلی باشد که عده ای در آن 
شعار جدايی ورزش از سياست را می دهند، در حالی که چشم های خود 
را بر واقعيت های تلخ آن می بندند. هرچند که مسئوليت اين مهم قبل از 
آنکه بر دوش مدعيان جهانی باشد، بر دوش خودمان است. همين ما که 
همانند همتايان خود در بسياری از نقاط جهان، ساليان سال است که اسير 
شعارزدگی شده ايم و به جای پرداخت اصولی به واقعيت های تلخی چون 
داستان چوار با اقداماتی پيش پا افتاده سعی در شانه خالی کردن از زير 
بار مسئوليت داريم. حال آنکه چوار نه فقط سند جنايتی تاريخی است 
که فرهنگی تلخ و ابدی است که بايد خط به خط آن را برای ورزشکاران 
روايت کرد تا بدانند چه خون هايی برای لرزاندن پشت دشمن، خاک ايران 
را گلگون کرده است. بدون ترديد اما مسئوليت اين وظيفه خطير بر دوش 
آنهايی است که مدعی فرهنگ سازی در ورزش و اخالق مداری هستند، اما 
هنوز بعد از 33 سال نتوانستند به وظايف خود در قبال جنايت تاريخی که 
در زمين فوتبال چوار رخ داد و حقارت دشمن فرومايه را به تصوير کشيد، 
عمل کنند و چوار، همچنان مظلوميت پرپر ش��ده ای است که داستان 

دردناک آن را مردم ايالم سينه به سينه نقل می کنند.

مدیریت ملی پوشان فراموش نشود
روزهای سخت در انتظار اسکوچیچ

نشست خبری سرمربی جديد تيم ملی در حالی امروز برگزار می شود 
که جو فوتبال کش��ورمان کاماًل عليه دراگان اسکوچيچ است. انتخاب 
بحث برانگيز مربی اهل کرواسی، شوک بزرگی به فوتبال ايران وارد کرد تا 
جايی که اکثر کارشناسان و مربيان داخلی از تصميم فدراسيون و سپردن 
سکان هدايت تيم ملی به اسکوچيچ انتقاد کردند. نارضايتی از اين مسئله 
به حدی است که حتی يکی از ملی پوشان نيز با انتشار پستی کنايه آميز 

مخالفتش را با آمدن اين مربی کروات اعالم کرد. 
    

بعد از خبر توافق با اسکوچيچ و حتی امضای قراردادش با فدراسيون فوتبال، 
سرمربی جديد فاصله اش را با رسانه ها حفظ کرده و نشست امروز نخستين 
رويارويی او با اصحاب رسانه محسوب می شود. هنوز کسی از برنامه های 
جانشين مارک ويلموتس خبر ندارد. مديريت حاکم بر فدراسيون به قدری 
عجيب است که آقايان به خودش��ان زحمت نمی دهند که در خصوص 
برنامه های سرمربی و تيم ملی کشورمان با مردم صحبت کنند. با اين حال 
در چند روز گذشته اسکوچيچ به رغم انتقادهای تندی که عليه  او مطرح 
شده، تالش کرده به مربيان ليگ برتر نزديک شود و نظر مساعد آنها را جلب 
کند. اسکوچيچ اول از همه سری به تمرين فوالد خوزستان زد و با جواد 
نکونام گفت وگو کرد. بعد از آن هم به تمرين پيکان رفت و با عبداهلل ويسی 
يکی از منتقدان جدی اش ديداری دوستانه داشت. به نظر می رسد سرمربی 
تيم ملی با تجربه ای که در اين سال ها در فوتبال ايران کسب کرده به همسو 

کردن منتقدان، به ويژه مربيان ليگ برتری اهميت می دهد. 
    

نکته حائز  اهميتی که اين روزها توجه زيادی به آن نمی شود مقبوليت سرمربی 
جديد نزد بازيکنان و جامعه فوتبال است. جدا از بحث کارنامه ضعيف اسکوچيچ 
و نداشتن تجربه سرمربيگری در تيم های ملی، نحوه انتخابش نيز موجی منفی 
عليه  او به راه انداخته است. مربی کروات با حربه بيماری و مشکالت شخصی 
از نفت آبادان جدا شد و در شرايطی سکان هدايت تيم ملی را به دست گرفت 
که فدراسيون بر انتخاب گزينه داخلی تأکيد داشت! بازی با افکار عمومی و زير 
سؤال بردن شأن مربيان داخلی از جمله داليلی است که شرايط را متشنج کرده 
است. تيم ملی کشورمان دو بازی در فروردين ماه و دو بازی هم در خردادماه 
پيش رو دارد؛ ديدارهايی که برای صعود به جام جهانی سرنوشت ساز هستند. 

منتها از هم اکنون بايد نگران آينده اردوها و بازی های تيم ملی بود.
هفته پيش بود که سردار آزمون پستی جنجالی برای انتخاب سرمربی تيم 
ملی منتشر کرد: »ما که در سايه خورشيد معذب بوديم، چشم مان کور سزاوار 
همين شب بوديم.« واکنش آزمون شايد موضع برخی ديگر از بازيکنان تيم 
ملی هم باشد. حضور طوالنی مدت کی روش در ايران و رزومه قوی اين مربی 
و همچنين شخصيت کاريزماتيک او موجب شده بازيکنی مثل سردار آزمون، 
اسکوچيچ را شايسته نشستن روی نيمکت تيم ملی ايران نداند. برای نشان 
دادن نقش وجهه س��رمربی نزد بازيکنان بد نيست به صحبت های سردار 
آزمون در برنامه دورهمی در خصوص رفتن مارک ويلموتس اشاره کنيم: 
»نمی توانيم تحمل کنيم، وقتی همه ناراحت هستند، عده ای کرکر خنده 
کنند. فقط با بازيکنان جمع شديم و به نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفتيم 
که اين مربی را عوض کنند. اين کار هم در جلسه ای بود که خود ويلموتس 
هم حضور داشت.« بدون شک اگر اسکوچيچ نتواند از پس کنترل ملی پوشان 
برآيد، قطعاً آينده خوبی در انتظار او و تيم ملی نخواهد بود. تجربه ثابت کرده 
بازيکنان ايرانی توانايی برکنار کردن هر مربی را دارند؛ شکست عجيب ايران 

مقابل آ. اس رم و برکناری ايويچ تنها يکی از اين موارد است. 
    

فدراسيون فوتبال مسبب ايجاد اين شرايط است؛ آقايان به جای آنکه 
حواس شان به تيم ملی باشد تمام تمرکز خود را روی انتخابات و موفقيت 
در تصاحب پست رياست گذاش��ته اند. حاال که اس��کوچيچ جانشين 
ويلموتس ش��ده، آقايانی که او را انتخاب کرده اند بايد به فکر مديريت 
بازيکنان هم باشند. س��رمربی کروات بايد در انتخاب نفرات اختيار تام 
داشته باشد و سفارش ها و اعمال فشارها نبايد تأثيری در تصميماتش 
بگذارد. ضمن اينکه اسکوچيچ و مديران فدراسيون بايد بدانند کنترل 
تيمی که هشت سال در دس��ت کی روش بوده و پس از آن هم در رفتن 
ويلموتس نقش داشته اند به اين سادگی ها نخواهد بود. آرام کردن اوضاع 

و مديريت حواشی می تواند اسکوچيچ را در هدايت تيم ملی ياری کند.

آغاز هفته بیستم لیگ برتردر غیاب آسیایی ها
تراکتور سپاهان را به زیر کشید

رقابت های هفته بيس��تم ليگ برتر فوتبال ايران عصر روز گذش��ته با 
انجام پنج بازی آغاز شد. در حالی که حضور چهار نماينده ايران در ليگ 
قهرمانان آسيا ادامه رقابت های اين هفته را به چهارم اسفند موکول کرده، 
فرصت خوبی برای ديگر تيم ها به وجود آمده تا در غياب مدعيان تغييری 
در جايگاه خود ايجاد کنند، به طوری که تراکتور با برتری پرگل 3 بر يک 
مقابل سايپا با به زير کشيدن سپاهان، خود را به رده دوم جدول رساند. 
نفتی های آبادان نه فقط نتوانس��تند از اين فرصت برای به زير کشيدن 
شهرخودرو و صعود به رده پنجم جدول اس��تفاده کنند، بلکه با قبول 
شکست 2 بر يک مقابل گل گهر سيرجان، جايگاه خود در رده ششم را 
هم به فوالدی هايی تقديم کردند که پيکان را با حساب 2 بر يک از سد راه 
برداشتند. نساجی مازندران و پارس جنوبی بوشهر، همسايه های جدولی 
نيز به تس��اوی بدون گل رضايت دادند، نتيجه ای که برای بوشهری ها 
با توجه به حضور در بين چهار تيم پايين ج��دول، زنگ خطری جدی 
است. اما يکی از نتايج جالب روز گذش��ته پيروزی شاهين بوشهر برابر 
ماشين سازی تبريز بود. بوشهری ها که با کسب تنها دو برد در طول 19 
هفته گذشته در قعر جدول جای داشتند، عصر ديروز در ديداری خانگی 
به برتری 3 بر يک مقابل ماشين سازی تبريز دست يافتند،تا شاهين با 
توجه به شکس��ت پيکان برابر فوالد با صعودی دو پله ای خود را به رده 

چهاردهم جدول برسانند و به بقا در ليگ اميدوار شود.


