
رقباي س�نتي 
شيوا نوروزي
   گزارش

آس�يا  غ�رب 
مرحل�ه حذفي 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان را بدون حضور 
تماش�اگر آغاز مي كنند. اس�تقالل – الهالل 
عربستان امشب )21:30( حساس ترين ديدار 
اين مرحله را انجام مي دهن�د و از بين اين دو 
مدعي يكي به راهش در مسير قهرماني ادامه 
مي دهد. تمام تالش فرهاد مجيدي و يارانش 
براي اين است كه نبرد نابرابر ورزشگاه زعبيل 
دوبي به سود نماينده كش�ورمان تمام شود. 
باالخره روز موعود فرارسيد و پرونده يك هشتم 
نهايي ليگ قهرمانان باز ش��د. اس��تقالل اولين 
نماينده فوتبال ايران است و انتظار مي رود چراغ 
اول را روشن كند تا پرسپوليس و تراكتورسازي 
بحران زده نيز روحيه بگيرند. منتها حريف امشب 
قدر اس��ت و با بريز و بپاش هاي نجومي كه براي 
جلب س��تاره ها انجام داده، مي توان اس��م اين 
بازي را گذاش��ت نبرد نابرابر. ه��ر چقدر الهالل 
بازيكن خارجي و گران قيمت دارد، به همان اندازه 
استقالل با بحران بي پولي و چالش هاي مديريتي 
و حاشيه اي مواجه اس��ت. براي پيروزي در اين 
بازي، آبي ها فقط بايد به فاكتورهايي چون غيرت، 
تعصب و انگيزه تيمي دلخوش باشند، وگرنه غلبه 

بر الهالل ثروتمند و آماده بسيار سخت است. 
    

رويارويي تيم هاي ايراني و سعودي هميشه حساس 
اس��ت و فرقي نمي كند كدام تيم ها به مصاف هم 
مي روند. در اين مرحله از ليگ قهرمانان، حريفان 
دو تيم از كش��ورمان عربستاني هس��تند، منتها 
ش��رايط الهالل نس��بت به النصر به مراتب بهتر 
است. آبي هاي پايتخت با كوهي از مشكالت ريز و 
درشت به دوبي رفته اند تا در زمين بي طرف ميزبان 
الهالل باشند. تيم مجيدي بايد مقابل حريفي به 
ميدان برود كه نه تنها مش��كل مالي ندارد، بلكه 
قيمت يكي، دو ستاره اش به اندازه هزينه هاي كل 
باشگاه استقالل است. در عوض مطالبات بازيكنان 
آبي پوش هنوز پرداخت نشده و تيم با جيب خالي 
به امارات سفر كرده اس��ت. البته اين تمام ماجرا 
نيست و در حالي كه انتظار مي رفت پيش از شروع 
مرحله حذفي ليگ قهرمانان به بازيكنان روحيه 
دهند، حواشي مديريتي و ش��ايعات مختلف در 
خصوص انتخاب مديرعامل جديد تيم را به حاشيه 
برده است. در شرايطي كه مددي مديرعامل فعلي 
حاضر به استعفا نيست نام جايگزينش نيز مطرح 
شده تا وضعيت نماينده كشورمان در بازي امشب 

مبهم تر از هميشه باشد. 
    

نحوه عملكرد باشگاه در فصل نقل و انتقاالت را 
نيز بايد به چالش هاي اس��تقالل اضافه كرد. در 
اوج بحران مالي و درگيري هاي مديريتي، آبي ها 
گلزن اول خود يعني مهدي قائدي را از دس��ت 

داده اند تا اين بازيكن به ليگ امارات برود. اگرچه 
مديران باشگاه روي درآمد ارزي حاصل از فروش 
قائدي حسابی ويژه باز كرده اند، اما آن روي سكه 
ضعيف ش��دن خط حمله استقالل است. قائدي 
ريزنقش در فصل گذشته بارها به كمك تيمش 
آمد، ولي از اين به بعد ساير مهاجمان بايد جاي 
خال��ي او را پر كنند. مجيدي كه هميش��ه روي 
گل هاي او حساب ويژه ای باز مي كرد بايد فصل را 
با بازي سخت مقابل الهالل آن هم بدون قائدي 
شروع كند. تنها نقطه قوت اين تيم در چند وقت 
اخير آمدن گابريل پين بود؛ دستيار ايتاليايي از 
اين پس كنار دست مجيدي مي نشيند و انتظار 
مي رود در شرايط س��خت حالل مشكالت تيم 

شود و سرمربي را نجات دهد. 
 استقالل چهار ملي پوش داشت كه كمي ديرتر 
از بقيه به اردو اضافه ش��دند و باي��د ديد از بين 
سلماني، آغاس��ي، يزداني و نيك نفس كدام يك 
نقش مهم تري در تيم مجيدي خواهند داشت. 
عالوه بر اي��ن ابتالي رضاي��ي، دروازه بان جوان 
آبي ها به كرونا و قرنطينه ش��دن او باعث ش��ده 
سيدحسين حسيني گزينه اول و آخر مجيدي 

براي ايستادن در چارچوب باشد. 
    

اس��تقالل در دور گروهي مقتدرانه به يك هشتم 
صعود كرد. آبي ه��ا از مجموع ش��ش بازي خود 
امتياز به دست آوردند و به عنوان صدرنشين   11

باالتر از الدحيل و االهلي قرار گرفتند. تنها باخت 
اين تيم مقابل الدحيل رقم خ��ورد و چند بازي 
پرگل را نيز پشت سر گذاشتند. در مقابل 14 گل 
زده، بايد به هشت گل خورده نيز توجه كرد. عالوه 
بر اينكه تركيب استقالل دس��تخوش تغييرات 
ش��ده، قدرت باالي خ��ط حمله اله��الل را هم 
نبايد فراموش كرد. سعودي ها با هزينه هنگفت 
خط حمله آتش��يني براي خود تشكيل داده اند. 
گوميس، ستاره اين تيم تشنه گلزني دوباره است. 
اين بازيكن فرانس��وي در قهرماني دو سال پيش 
الهالل در آس��يا نقش مهمي ايفا كرد و يك تنه 
11 گل به ثمر رس��اند. البته او تنها مشكل ياران 
مجيدي نيست و نبايد از ستاره هايي چون ماراگا، 
پريرا و كاريو غافل شد. از طرفي هدايت الهالل نيز 
برعهده ژارديم پرتغالي است. مربي كه با در اختيار 
داش��تن بازيكنان متعدد خارجي دستش براي 

انتخاب تركيب اصلي بسيار باز است. 
    

آم��ار و ارق��ام حاك��ي از آن اس��ت ك��ه تعداد 
پيروزي هاي دو تي��م در تقابل هاي رودررو برابر 
است. اس��تقالل از س��ال 1991 تاكنون پنج بار 
الهالل را شكس��ت داده و در عين حال اين تيم 
س��عودي نيز موفق به كس��ب پنج ب��رد مقابل 
استقالل شده اس��ت. آخرين رويارويي الهالل با 
يك تيم ايراني )شهرخودرو( به سود عربستاني ها 

تمام شده است. 
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فريدون حسن

سعيد احمديان

بازگشت رؤيايي به تئاتر رؤياها
منچستر با رونالدو زنده شد

»زنده باد رونالدو« اين تنها شعاري بود كه از صبح روز شنبه تا پايان بازي 
منچستريونايتد مقابل نيوكاسل در شهر منچستر به گوش مي رسيد. 
هواداران ش��ياطين س��رخ منتظر اين روز بودند تا دوباره رونالدو را در 

تركيب يونايتد و با پيراهن سرخ ببينند. 
اين اتفاق بزرگ عصر شنبه به وقوع پيوست و رونالدو بعد از 12 سال دوباره 
در اولدترافورد پا به توپ شد و چه بازي تماشايی از آب درآمد؛ ديدار مقابل 
نيوكاسل، دبل رونالدو و برتري قاطع 4 بر يك يعني خط و نشان منچستر 
با رونالدو براي ليگ جزيره، براي من سيتي، ليورپول، چلسي و بقيه. حاال 
همه زنگ خطري را كه منچستر و رونالدو به صدا درآورده اند، شنيده اند و 

مي توان اضطراب را در چشمان تمام مدعيان ديد. 
منچستر عصر شنبه با منچستري كه در تمام سال هاي گذشته ديده 
بوديم فرق داشت. اين تفاوت را مي شد در نوع بازي حركات بازيكنان 
و حتي قدرت ساق هاي پاي آنها به وضوح ديد. پل پوگبا جور ديگري 
بازي مي كرد. لوك شاو با قدرت بيش��تري نفوذ مي كرد و برنو فرناندز 
هم انگار خون تازه اي به رگ هايش تزريق شده بود. جسي لينگارد كه 
از هفته پيش به استقبال رونالدو رفته بود سنگ تمام گذاشت با آن گل 

تماشايي اش، اما تمام اينها فقط يك علت داشت؛ بازگشت رونالدو. 
هواداران روي سكوها آرام و قرار نداشتند و حتي ساعتي بعد از به صدا 
درآمدن س��وت پايان بازي هم حاضر به ترك ورزشگاه نشدند تا اينكه 
رونالدو باز در زمين حاضر شد و جشن پيروزي را برپا كردند. بازيكنان 
هم تحت تأثير فوق س��تاره فوتبال جهان جانانه در زمين جنگيدند تا 
چيزي از كريس كمتر نداش��ته باش��ند. معجزه رونالدو همين بود، او 
منچس��تر سولسش��ر را به حركت انداخت. خودش دو گل زد و بارها 
خطر ساز ش��د و در نهايت هم بعد از 12س��ال كارش را با پيروزي در 

منچستر شروع كرد. 
حاال تمام منتقدان و صاحب نظران فوتب��ال جزيره بايد در عقايد خود 
تجديدنظر كنند. غول خفته انگار بيدار ش��ده و شايد اين پاياني باشد 
بر سلطه 12 ساله ديگر تيم ها بر ليگ جزيره. با اين حال شرايط هنوز 
پيچيده و سخت است، هنوز راه طوالني و درازي در پيش است و هنوز 
بايد منتظر ماند. رونالدو بازگشته با قدرت هم برگشته، اما فقط او براي 
كسب موفقيت كافي نيست. هرچند حضورش باعث انگيزه فراوان در 
جمع بازيكنان منچستر شده و آنها را به حركت بيشتر واداشته است. 
رونالدو حاال مركز ثقل منچستر است، به گونه اي كه حتي اين مسئله را 
مي توان در شادي گل هاي بازيكناني چون فرناندز و لينگارد هم ديد، اما 
منچستر با حضور قدرت هايي چون منچسترسيتي، چلسي و ليورپول، 
موانع بزرگي بر سر راه و كسب موفقيت و قهرماني دارد. بدون ترديد همه 
وظايف گردن رونالدو نيست و او نمي تواند به تنهايي كاري انجام دهد. 

  خيلي استرس داشتم
فوق ستاره بعد از بازي از اس��ترس و اضطرابش در بازگشت به تركيب 
منچس��تر گفت: »حس و حالم باور نكردني است. وقتي بازي را شروع 
كردم صادقانه مي گويم كه خيلي اس��ترس داشتم و شايد دليلش اين 
بود كه انتظار نداشتم هواداران در تمام طول بازي نام من را صدا بزنند. 
استرسم زياد بود و شايد اينگونه نشان نمي دادم، اما درونم چنين حسي 
را داشتم. اس��تقبال هواداران فوق العاده بود، من اينجا هستم تا به تيم 
كمك كنم و در همه مسابقات پيروز شويم. ديشب به اين فكر مي كردم 
كه مي خواهم خوب بازي كنم و نش��ان دهم كه هنوز مي توانم به تيم 
كمك كنم. با تمام توانم تالش خواهم ك��رد تا كاري كنم كه هواداران 
حس غرور داشته باشند. در 18 سالگي به اينجا آمدم، رفتار هواداران با 

من فوق العاده بود و به همين دليل دوباره به اينجا برگشته ام.«
  بازگشت رونالدو عالي است

حاال خيالش راحت اس��ت، بازيكني در زمين براي تيمش مي دود كه 
با دل و جان بازي مي كند و مي تواند عصاي دس��تش باشد. سولسشر، 
سرمربي منچستر بعد از درخش��ش رونالدو و تيمش مقابل نيوكاسل 
گفت: »كريستيانو بي صبرانه منتظر امروز بود. او براي بچه ها سخنراني 
كرد. اضافه شدنش به تيم عالي اس��ت و مي بينيم كه چه كاري انجام 
مي دهد. رونالدو همچنين به يك بازيكن كاماًل مناسب براي تيم تبديل 
شده است. شما بايد براي گلزني در موقعيت آن قرار بگيريد و رونالدو 
دقيقاً مي داند كه در اين لحظات بايد كجا باشد. تعداد زيادي بازيكن در 
دنيا وجود ندارد كه از او بيشتر گلزني كرده باشند. بنابراين از حضورش 
كاماًل راضي هستم، اما به طور كلي من از عملكرد تيم و ميزان تالش آنها 

راضي ام. ما در اين مدت صبور بوده ايم.«

استقالل – الهالل، يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا

نبرد نابرابر در زعبيل

تراكتور فقط با 16 بازيكن به دوحه رفت!
تراكتور يكي از عجيب ترين ش��رايط دوران تاريخش را تجربه مي كند، 
تيمي كه فردا ش��ب بايد در يك هش��تم نهايي ليگ قهرمانان با النصر 
عربستان بازي كند، ديروز تنها با 16 بازيكن و يك ليست ناقص به دوحه 
قطر رفت. باشگاه تراكتور به خاطر بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتي و عدم 
ثبت قرارداد بازيكنان جديدش كه منجر به جدايي آنها از جمله عليرضا 
نقي زاده شد، از كنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست كرده بود تا بتواند از 
تيم هاي اميد و جوانان خود فهرستش را تكميل كند كه اين اتفاق نيفتاد 
و فيروز كريمي در حالي با ش��اگردانش به قطر رفت كه به جاي 23 نفر، 

تنها با 16 بازيكن بايد به مصاف تيم متمول و پرستاره سعودي برود.

با استرس نداشتن شغل نمي شود تمرين كرد

تالش فدراسيون كشتي  براي جلب رضايت سوريان
انتخابات هيئت       خبر
رئيس��ه اتحاديه 
جهاني كش��تي نهم آبان و در حاش��يه رقابت هاي 
كشتي آزاد و فرنگي زير 23 س��ال قهرماني جهان 
برگزار مي شود و فدراسيون كشتي ايران نيز در همين 
راس��تا خرداد ماه س��ال گذشته حميد س��وريان، 
نايب رئيس فدراسيون و دارنده يك طالي المپيك 
و شش طالي جهان را به عنوان نماينده ايران در اين 
انتخابات معرفي كرد. با اين وجود سوريان كه طي 15 
ماه گذشته موفق به رايزني با كشورهاي مختلف براي 

جلب نظر آنها جهت كس��ب آراي الزم نش��ده در 
گفت وگو با رئيس فدراسيون كشتي انصراف خود را 
از حضور در اين انتخابات به دليل عدم داشتن شانس 
كس��ب آرا اعالم كرد. در پي اين اتفاق فدراس��يون 
درصدد معرفي گزينه اي ديگ��ر برآمد كه اتحاديه 
جهاني كشتي با آن مخالفت كرد و حاال فدراسيون 
بايد ضمن راضي كردن س��وريان ب��راي حضور در 
انتخابات بتواند در فرصت 50 روز باقيمانده تا انتخابات 
هيئت رئيسه اتحاديه جهاني، نظر كشورهاي مختلف 

را نيز براي كسب آراي الزم جلب كند.

بيست و يكمين دوره رقابت هاي 
دنيا حيدري
      بازتاب

واليبال قهرماني آسيا در حالي از 
روز گذشته به ميزباني ژاپن آغاز 
شد كه استارت مقتدرانه بلندقامتان ايران در گام نخست، واكنش 
كنفدراسيون واليبال آسيا را به دنبال داشت: »واليبال ايران به 
عنوان مدافع عنوان قهرماني بازي خود را با پيروزي شروع كرد.« 
اگرچه هنگ كنگ حريف سختي براي شاگردان عطايي نبود، اما 
واليباليست هاي ايران با پيروزي 3 بر صفر در گام نخست نشان 
دادند كه بي توجه به مشكالتي كه ميزبان براي آنها رقم  زده تنها 
به دنبال تكرار عنوان قهرماني در اين رقابت ها هستند. عطايي بعد 
از نخستين برد تيمش كه صدرنشيني در گروه B مرحله گروهي 
رقابت هاي قهرماني آس��يا را با برده��اي مقتدرانه 25 بر 12، 
25 بر 18 و 25 بر 19 در ست هاي اول تا سوم به دنبال داشت 
تأكيد كرد كه هنگ كنگ حريفی تمريني براي شاگردانش بود: 
»در همه تورنمنت ها بازي اول به دليل عدم ش��ناخت تيم ها از 
يكديگر سخت است. در بازي با هنگ كنگ نيز ما با همين مشكل 

مواجه بوديم و ب��ا توجه به اينكه اطالعاتي از حريف نداش��تيم، 
نمي توانستيم استراتژي خاصي را برابر اين تيم به كار بگيريم و 
بيشتر بر اساس قدرت تيمي بازي كرديم. در كل اما اين ديدار، 
بازي تمريني خوبي براي ما بود. البته ترجيح دادم فشار بيشتري 
به بازيكنان وارد ش��ود كه اين اتفاق نيفتاد. تا اين لحظه س��عي 
كرديم تمركزمان را روي آمادگي ذهني و بعد از آن روي آمادگي 
فيزيكي بازيكنان بگذاريم. خوشبختانه شرايط فيزيكي بازيكنان 
به دليل حضور تعدادي از آنها در المپيك در حدي مطلوبي است 
و در كل از نظر من وضعيت تيم ملي ايران قابل قبول است و تالش 
مي كنيم بازي به بازي بهتر شويم.« تيم ايران در پنج دوره اخير 
مسابقات قهرماني آسيا، سه بار قهرمان و يك بار نايب قهرمان شده 
و حاال بعد از مدت ها سكان هدايت بلندقامتان ايران را يك مربي 
وطني به دس��ت گرفته كه در گام اول هم عملكردي قابل قبول 
داشته اس��ت. عطايي در گام دوم نيز بايد شاگردانش را ساعت 
10:30 امروز براي مصاف با تايلن��د روانه ميدان كند كه در گام 

نخست 3 بر 2 برابر پاكستان تن به شكست داده است.

 پيروزي برابر هنگ كنگ 
پيش درآمد مصاف با تايلند

عطايي: بازي تمريني خوبي داشتيم

طي دو هفته گذشته رسانه هاي خبري مملو از 
شميم رضوان

    چهره
پيام هاي ش��ادي و تبريكات مسئوالن به 
مدال آوري ها و ركوردشكني هاي كاروان 
سردار دل ها در توكيو بود. خوشحالي هايي كه البته در حد همان چند جمله 
تبريك بود و ب��س، چراكه اگر غير از اين بود بعد از گذش��ت يك س��ال 
اصالحات ناقص قانون جذب و اس��تخدام قهرمانان پارالمپيكي كه حاال 
12طاليي به جمع آنها اضافه شده است به جايي مي رسيد تا سعيد افروز، 
مرد طاليي پرتاب نيزه ايران با وجود داشتن مدرك كارشناسي ارشد رياضي 

دغدغه اصلي اش شغل نباش��د: »شغل مناس��ب ندارم و بسياري از 
ورزشكاران هم مثل من هستند. اين در حالي است كه براي تمرين 

بدون دغدغه و استرس، شغل مناسب و منبع درآمد مطلوب 
شرط اساسي محسوب می شود. آيين نامه اي كه مرداد 95 

پس از تصويب توسط هيئت وزيران از سوي جهانگيري، 
معاون وقت رئيس جمهور ابالغ ش��د ب��ا عدم نگاهي 
يكسان، تنها المپيكي ها را ش��امل مي شد و امتياز 
جذب و اس��تخدام در بخش جانب��ازان و معلوالن 
نصيب فرزن��دان آنه��ا مي ش��د، نه خودش��ان! 
آيين نامه اي كه بعد از تالش هاي بس��يار اصالح 
ناقص��ي روي آن انجام ش��د تا داس��تان جذب و 
استخدام شغل شامل حال طاليي هاي پارالمپيكي 
هم شود. هرچند هنوز نقره اي ها و برنزي ها از اين 
فرصت محروم هستند، اما همين قانون نيز بعد از 

يك سال به مرحله ابالغ و اجرا نرسيده است.«

 ششمين يادواره شهداي تكواندو كشور
 برگزار مي شود

ششمين يادواره 500 شهيد تكواندو كشور و تجليل از خانواده معظم شهداي 
تكواندو استان تهران با عنوان »قهرمان ماندگار«، 30 شهريور برگزار مي شود. 
در اين مراسم از خانواده معظم 23 شهيد تكواندوكار شاخص تهران؛ حسن 
اسدي، احمد اشرف، محمود الياسي، ناصر امامي، سعيد باقي نژاد خاقازارني، 
علي پاجاني، مصطفي چگيني، س��عيد حاجي عسگري، محمد حيدري، 
خواجه صالحاني، حسن زرشكي، وحيد زماني نيا، امير سبزعلي گل آشتياني، 
رضا سخاوتي، محمدحسين سعيدي، محمد شوندي، قاسم طاهرنيا، چنگيز 
فيروز خانقاه، محمدرضا كريمايي، محمدحسين گيتي نما، صفا مظفري، 

سعيد سيدعليرضا ميرسرابي و غالمرضا نوراللهي تجليل به عمل مي آيد.

تيره روزي هاي تاريخي بانوي پير
ناپولي به مصيبت ه��اي يوونتوس اضافه 
كرد. راه راه پوشان تورين در مصاف با اين 
تيم تن به شكست دادند تا شروعي تلخ 
در اين فصل داشته باش��ند. تيم آلگري 
سه بازي اول فصل را بدون برد پشت سر 
گذاش��ته و اين اتفاق در 52 فصل اخير 
سري آ سابقه نداش��ته است. هرچند كه 
س��رمربي با اين وضعيت چندان بيگانه 
نيس��ت؛ يووه در فصل 2016 – 2015 
ليگ را بس��يار بد و نااميد كننده ش��روع كرد، اما در نهايت با 9 امتياز 
اختالف فاتح كالچو ش��د. بانوي پير كه در اين بازي چند بازيكن را به 
دليل مصدوميت و بازگشت از بازي هاي ملي در اختيار نداشت با گل 
زودهنگام موراتا پيش افتاد، ولي در نيمه دوم پوليتانو و كوليبالي ورق 
را به س��ود ناپولي برگرداندند. براي مدعي چون يوونتوس اندوختن 
تنها يك امتياز حكايت از وضعيت اسفناك تيم دارد. آلگري واكنش 
عجيبي به ناكامي شاگردانش در سه بازي اخير نشان داد: »در فوتبال 
وقتي پيروز نمي شويد بايد دهانتان را ببنديد و كارتان را انجام دهيد. 
فعاًل فقط بايد تالش كني��م تا اولين برد را به دس��ت آوريم.« با رفتن 
رونالدو تيم دچار خأل شده است. بدون ترديد عملكرد يوونتوس بسيار 
بد و دور از انتظار بوده و اصاًل در حد س��ري آ بازي نكرده اند. با اينكه 
انتظار مي رفت آلگري در ابتداي فصل جديد تيم قدرتمندي را آماده 
كرده باشد، اما در هر سه بازي انجام شده يوونتوس انسجام و آمادگي 
الزم را نداشت. به نظر مي رسد آنها در ميانه ميدان با مشكالت جدي 
روبه رو هستند، ايجاد تعادل در خط هافبك الزم است و ضمن اينكه 
بازيكنان و مربي بايد باور كنند ديگر كريس رونالدويي وجود ندارد كه 
براي گلزني رويش حساب كنند. ديباال، كيزا، موراتا و برناردسكي بايد 
جاي خالي رونالدو را پر كنند. در اين ص��ورت هنوز مي توان به آينده 

يوونتوس و آلگري خوش بين بود.

اول رقابت با ضابطه بعد خصوصی سازی
در حالي حميد سجادي، وزير  ورزش هفته گذشته بار ديگر پرونده واگذاري 
دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس را روي ميز گذاشته و وعده دو ماه 
آينده را داده است كه تنها نگاهي به وضعيت تيم هاي دولتي در يك دهه 
اخير پس از واگذاري نشان مي دهد كه با شرايط موجود خصوصي سازي 
باشگاه هاي دولتي در ايران هرچند يك اقدام درست و خوب برای جلوگيری 
از تضييع بيت المال به حساب می آيد اما يك پروژه شكست خورده است. 
باشگاه تراكتور و وضعيت نامعلومي كه در روزهاي اخير پيدا كرده و حرف 
و حديث هاي زيادي درباره آينده مديريتي آن به گوش مي رسد، آخرين 
نمونه از تالش هاي به سرانجام نرسيده واگذاري باشگاه ها به بخش هاي 
غيردولتي است. تراكتور در حالي سه س��ال پيش به محمدرضا زنوزي 
متمول و مشهور تبريزي واگذار شد و برچس��ب خصوصي خورد كه در 
روزهاي گذشته با توجه به حواشي مختلف مديريتي، گمانه زني ها درباره 
تغيير مالك آن باال گرفته و گفته مي شود كه تراكتور با زنوزي به بن بست 

رسيده و مالكيت باشگاه قرار است تغيير كند. 
اما اگر كمي در وضعيت باشگاه هايي كه در سال هاي گذشته خصوصي 
شده اند تأمل كنيم، مي بينيم كه داستان تراكتور با كمي پس و پيش فرجام 
اكثر تيم هايي است كه واگذار شده اند؛ يكي مي شود مثل راه آهن كه ديگر 
خبري از اين باشگاه بازيكن ساز و سازنده نيست و يكي هم مانند تراكتور كه 
با وجود پول پاشي هاي مالك متمولش به آخر خط رسيده و مشخص نيست 

چه سرنوشتي در انتظار اين باشگاه ريشه دار تبريزي خواهد بود. 
اما چرا پروژه خصوصي سازي باشگاه هاي دولتي در ايران شكست مي خورد؟ 
اگرچه نمي توان از بي تدبيري ها و بلندپروازي هاي برخي مالكان تيم هاي 
خصوصي در وضعيتي كه گرفتار آن شده اند، گذشت مانند تراكتور كه آنقدر 
در همين سه سالي كه از حضور زنوزي مي گذرد، مديرعامل و سرمربي تغيير 
داده است كه مي توان نام اين باشگاه را در كتاب ركوردها ثبت كرد، تيمي 
كه كم از اين خانه تكاني ها و قراردادهاي عجيب و غريب ضربه نخورده است. 
با اين حال مشكل اصلي به زمين خوردن باشگاه هاي غيردولتي را بايد در 
جاي ديگر جست وجو كرد و معضل اصلي را بايد فراتر از تغيير چند مربي 
يا مديرعامل و عدم ثبات روي نيمكت يا صندلي مديريتي باشگاه ها ديد. 
صحبت هاي عصر ش��نبه مالك تراكتور كه در واكنش به شايعات تغيير و 
تحوالت در اين باشگاه رسانه اي شد، بهترين جواب براي چرايي به شكست 
منتهي شدن خصوصي سازي در فوتبال دولتي ايران است. زنوزي دست روي 
عامل اصلي مشكالت تيم هاي خصوصي گذاشته و به نكته هايي اشاره كرده 

كه راه را بر موفقيت تيم هاي غيردولتي در فوتبال كشورمان بسته است. 
او گفته است: »بايد عامل مشكالت تراكتور را پيدا كنيم. فرض كنيم من 
اينجا مقصر هستم، اما چرا بخش هاي خصوصي ديگر موفق نشدند؟ آيا 
آنها مي توانستند موفق باشند؟ هيچ موقع هيچ بخش خصوصي نمي تواند 
با بخش هاي دولتي رقابت كند. بخش خصوصي محكوم به شكست است، 
چون در تيم هاي دولتي پول هاي بي حس��اب و كتاب پرداخت مي شود، 
بدون اينكه آناليز و بررسي شود. با اين شرايط مانده ام و ايستاده ام. بقيه چرا 
نتوانستند با بخش دولتي رقابت كنند؟ اميدوار بوديم كه اجازه ندهند به اين 
شكل قيمت ها رشد كند. در باشگاه هاي صنعتي حساب و كتابي وجود ندارد 
و مشخص نيست كه اين پول ها بازگشت و عايدي دارد يا خير. مگر بخش 
خصوصي مي تواند با اين باشگاه ها رقابت كند؟ برخي ها معتقدند كه كرونا 
مشكالتي براي ما به وجود آورده، اما اينطور نيست. سازمان بازرسي كل 

كشور به موضوع قراردادهاي بازيكنان ورود كرد ، اما آيا اتفاقي افتاد؟«
صحبت هاي مال��ك تراكتور لب كالم مش��كل خصوصي س��ازي در 
فوتبال ايران است و تا زماني كه دست باشگاه هاي دولتي، به خصوص 
صنعتي براي استفاده بي حساب و كتاب از منابع دولتي براي جذب 
بازيكن و مربي باز باشد و نهادهاي نظارتي حساسيتي در اين رابطه 
نشان ندهند، باشگاه هاي خصوصي كه برخالف دولتي ها، به دنبال 
هزينه - فايده در پولي كه در فوتبال خرج مي كنند، هستند، نمي توانند 
در اين رقابت كاري از پيش ببرند. ريخت و پاش باشگاه هاي دولتي مانند 
صنعتي ها كه رقم قراردادها را به باالي 20 ميليارد رس��انده اند، نمونه 
عيني فوتبال دولتي در ايران است. جايي كه باشگاه هاي وابسته به منابع 
عمومي، محدوديتي براي بودجه شان تعيين نشده تا بدون هيچ ضابطه اي 
و تنها براي بستن يك تيم قوي، ابايي از پرداخت هاي چند برابري نسبت 

به قيمت واقعي يك بازيكن نداشته باشند. 
در چنين رقابتي، بخش خصوصي كه بودجه محدود و البته با حس��اب 
و كتابي را در نظر مي گيرد، بازنده اس��ت. به همين خاطر در اين روزها 
كه بحث خصوصي سازي استقالل و پرس��پوليس دوباره مطرح شده، 
بهتراس��ت قبل از خصوصي س��ازي جديد، عالوه بر نظارت بر بودجه 
باشگاه هاي دولتي، قرارداد بازيكنان و مربيان تيم هاي دولتي كه گويا 
مديران اين باشگاه ها، محدوديتي در تعداد صفرهاي قراردادها با توجه 
به اتصال به بودجه دولتي قائل نيستند ضابطه مند شود، آن وقت است 
كه پس از شكل گرفتن يك رقابت س��الم بين دولتي ها و خصوصي ها، 
مي توان به آينده واگذاري ها اميدوار بود تا هم از بار مالي دولت در فوتبال 
حرفه اي و باشگاهداري كاسته ش��ود و هم يك آينده روشن پيش روي 

بخش غيردولتي براي سرمايه گذاري در فوتبال قرار بگيرد. 

گابريله ماركوتي 
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