
پرونده يك هشتم 
دنيا حيدري
   گزارش

لي��گ  نهاي��ي 
قهرمانان آس��يا 
براي نماينده هاي ايران در حالي بسته شد كه از 
بين سه تيم )استقالل، پرس��پوليس و تراكتور( 
تنها سرخپوشان بودند كه موفق به صعود به جمع 
هش��ت تي��م برتر ش��دند و بع��د از اس��تقالل، 
تراكتورس��ازان نيز از رقابت هاي ليگ قهرمانان 
حذف ش��دند و تنها پرس��پوليس ب��ار ديگر به 

يك چهارم راه يافت. 
 بسياري استقالل را حريف تداركاتي پرسپوليس 
در يك هشتم نهايي مي دانستند، اما پرواضح بود 
تيمي كه با پيروزي پرگل از سد الهالل عربستان 
مي گذرد حريف س��اده اي نخواهد بود، خصوصاً 
كه نتيجه آماري اي��ن تي��م در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان و ليگ داخلي تاجيكستان نشان 
از تيمي داش��ت كه تاكتيكش دفاع اتوبوسي و 
حساب كردن روي ضدحمالت است. تاكتيكي 
كه هر تيمي را مي تواند با مش��كل مواجه كند. 
هرچن��د پرس��پوليس برخالف حريف��ان قبلي 
مغلوب اين تاكتيك تاجيك ها نش��د و با برتري 
يك بر صفر به يك چهارم نهايي راه يافت تا نشان 
دهد به اين راحتي ها نمی خواهد حذف ش��ود و 

مي خواهد زنده بماند. 
    

جدايي نفراتي چون شهريار مغانلو، كنعاني زادگان 
و نورالله��ي مي توانس��ت دس��ت يحي��ي را در 
تاجيكستان در پوست گردو بگذارد، خصوصاً كه 
هر سه اين بازيكنان جزو مهره هاي كليدي و اصلي 

پرسپوليس چه در مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
و چه در رقابت هاي ليگ برتر بودند. با وجود اين 
يحيي يك بار ديگر به واسطه خالقيت هاي فردي 
شاگردانش توانست گره اي كه مي رفت كور شود 
و كار باز كردنش به دندان بكش��د را با دست باز 
كرد. اما ش��ايد اگر يحيي تيمش را با دو مهاجم 
روانه ميدان مي كرد كار به پيروزي در دقيقه 90 
نمي كشيد، ولی او ترجيح داد با يك مهاجم كار 
كند و از عاليشاه و وحيد اميري در كنار تك مهاجم 
تيمش اس��تفاده كند براي نف��وذ از كناره ها كه 
البته اين بهترين راه براي مقابله با تيمي بود كه 
با دفاعي چند اليه تنها تاكتيكش براي رسيدن 
به گل اس��تفاده از ضدحمالت اس��ت. البته رضا 
اسدي عملكرد خوبي داش��ت، اما توپ رساني به 
پاكدل خوب نبود. با اي��ن حال تيم بعد از حضور 
پاكدل و آل كثير بيش از قبل رو به جلو بازي كرد 
كه همين باعث به ثمر رسيدن گل شد. شايد اگر 
آل كثير زودتر راهي ميدان مي شد، مي توانست با 
استفاده از سرعت و همچنين خالقيت هاي فردي 
خود دفاع چند اليه استقالل را دستپاچه كند و 
به اش��تباه وا دارد، اما اين اتفاق رخ نداد تا برتري 
تك گله پرسپوليس برابر استقالل تاجيكستاني 
به واس��طه گل ديدني مهدي تراب��ي كه همه را 
هاج و واج كرده بود رقم بخورد. هرچند رسيدن 
به اين پيروزي با توجه به برتري مش��هود آماري 
پرسپوليس در زمين خيلي هم دور از انتظار نبود.

    
يك دقيقه، درست يك دقيقه قبل از پايان وقت 
قانوني بازي و در شرايطي كه يحيي خود را آماده 

وقت هاي اضافه و شايد هم ضربات پنالتي مي كرد، 
بازيكني كه در دقيقه 19 با دراز كش��يدن پشت 
ديوار دفاعي سرخپوش��ان نظر عكاسان تاجيك 
را به خود جلب كرده بود، يك بار ديگر سوژه لنز 
دوربين هاي حاضر در ورزش��گاه مركزي ش��هر 
دوشنبه مي شود و سند حذف ميزبان از يك هشتم 
نهايي را امضا مي كند، آن هم به شكلي غيرمعمول، 
چراكه كمتر كسي براي پاس رضا اسدي شانسي 
قائل بود، اما ترابي برخالف هميشه كه در چنين 
موقعيت هايي ت��وپ را در عرض محوطه جريمه 
روي پاي راس��ت خود مي آورد تا با كات داخل پا 
دروازه حريف را باز كند يا آن را با شوتي سهمگين 
بلرزاند، اين بار برخالف معمول با چيپي حساب 
شده توپ را از باالي دستان حسنوف روانه دروازه 
اس��تقالل تاجيكس��تان كرد تا با شكستن قفل 
دروازه حري��ف چهارمي��ن حضور پرس��پوليس 
در جمع هش��ت تيم نهايي لي��گ قهرمانان در 
فرمت جديد را رقم بزند. موفقيتي كه باعث عبور 
پرس��پوليس از ركورد س��پاهان با سه حضور در 

يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان شد. 
    

برتري يك بر صفر مقابل استقالل تاجيكستان 
فرصت خوب��ي بود ت��ا يحيي كه ب��راي دومين 
بار موفق به راهيابي به يك چه��ارم نهايي ليگ 
قهرمانان آس��يا ش��ده اس��ت، بار ديگر شرايط 
بازيكنان را به باش��گاه گوش��زده كند: »هرچند 
امكاناتمان قابل مقايس��ه با خيل��ي از حريفان 
آسيايي نيست، اما انگيزه فوق العاده اي براي شاد 
كردن هواداران داريم. هرچه از سختي كار بگويم 

كسي نمي تواند آن را درك كند، فقط من مي دانم 
كه بازيكنانم در چه شرايطي بازي مي كنند. آنها 
واقعاً در شرايط سختي كار مي كنند. ليگ ايران 
تعطيل بود و بازي تداركاتي خاصي هم نداشتيم. 
ملي پوشان خود را هم در اختيار نداشتيم. چمن 
ورزشگاه كارمان را سخت كرده بود، از طرفي بازي 
كردن حريف در خانه خود و مقابل هوادارانش جو 
وحشتناكي را براي هر تيمي به وجود می آورد، اما 
سالح پنهاني ما مقابل استقالل غيرت بازيكنانم 
بود. از باشگاه می خواهم قدردان اين بچه ها باشد و 
از سرپرست باشگاه پرسپوليس خواهش مي كنم 
تا قبل از اعزام به عربستان مطالبات اعضاي تيم 
پرداخت شود، چراكه شخصاً كاري از دستم جز 
يك تشكر خشك و خالي برنمي آيد، اما بچه ها به 

انگيزه و روحيه نياز دارند.« 
پرسپوليس اما تنها نماينده سه شنبه شب فوتبال 
ايران در مرحله يك هشتم نهايي نبود و تراكتور 
نيز در ورزش��گاه خليفه دوحه ب��ه مصاف النصر 
عربس��تان رفت. تيمي كه تنها قيم��ت يكي از 
بازيكنانش شش برابر قيمت كل نفرات تراكتور 
بود و همين مسئله نيز قبل  از رويارويي دو تيم 
خبر از مصافي نابرابر می داد. با وجود اين تراكتور 
كه روزهاي پرتنش و پرچالش��ي را پش��ت سر 
گذاشته بود و به هيچ عنوان آماده سازي مناسبي 
براي اين مسابقه نداشت و تنها با 16 بازيكن روانه 
قطر شده بود، طبق آمار در ديداري تقريباً برابر با 
حريف تا بن دندان مسلح عربستاني يك بر صفر 
شكست خورد. شكس��تي كه با توجه به شرايط 

تراكتور اصاًل دور از انتظار نبود.
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

فرار يوونتوس از بحران با يك برد اروپايي
 تسليم بارسا و باخت یونایتد

 پس از تعویض رونالدو!
شروع فصل جديد ليگ قهرمانان تلخي ها و شيريني هاي زيادي داشت، 
بايرن و س��تاره اولش لواندوفسكي قدم نخس��ت را محكم و قدرتمندانه 
برداشتند و برتري شان را به بارسلونا ديكته كردند، اما منچستريونايتد و 
كاتاالن ها در همين ابتداي راه باختند تا كارشان گره بخورد. يوونتوس و 

چلسي ديگر مدعيان پيروز شب اول رقابت ها بودند. 
    

هواداران در نيوكمپ باز هم شاهد شكس��ت تيم محبوب شان مقابل 
بايرن پرمدعا بودند. باخ��ت 3 بر صفر و باال گرفتن خش��م طرفداران 
بارسلونا، مديران تيم از جمله رئيس باشگاه را وادار به برگزاري جلسه 
اضطراري ش��بانه كرد، ولي چه فايده؛ ش��اگردان كومان در ميدان از 
همان ابتدا حرفي براي گفتن نداش��تند و تازه خوش شانس بودند كه 
باواريايي ها به زدن سه گل بسنده كردند، وگرنه كاتاالن ها باز مستعد 
هش��ت تايي ش��دن هم بودند. در اولين بازي اروپايي بدون مسي تيم 
بي دفاع بارسا توسط مولر و لوا به توپ بس��ته شد تا اوضاع بحراني تر از 
گذشته شود. اين هشتمين باخت بارسا به بايرن در 12 بازي گذشته بود! 
قطعاً اگر شرايط تا اين اندازه بحراني نبود، سرمربي اينگونه اظهار عجز و 
درماندگي نمي كرد: »داشته هاي ما همين است و بايد چند هفته بگذرد 
تا دمبله، فاتي و آگوئرو با رهايي از مصدوميت بتوانند به جمع مان اضافه 
شوند و تيم را تقويت كنند. حريف هم درون زمين و هم روي نيمكت 
بر ما برتري داشت. ما در تيم مان بازيكنان جوان زيادي داريم كه طي 
سه سال آينده تبديل به بازيكنان بهتري مي شوند. هواداران به خوبي 
تيم را حمايت كردند و درك مي كنند كه بارسا فعاًل همين است و نبايد 

انتظار بيشتري داشت.«
    

شرايط براي غول آلماني متفاوت است؛ تيم يكدست با ستاره هاي زياد 
و سرمربي خوش فكر خيال هواداران را از بابت آينده بايرن راحت كرده 
است. ناگلزمان وارث تيمي شده كه براي درخشش و گلباران حريفان 
چيزي كم ندارد. توماس مولر زننده گل اول بازي تاكنون در شش بازي 
آخرش برابر بارسا هفت گل به ثمر رس��انده و لواندوفسكي هم با دبل 
در اين بازي ركوردشكني كرد.  مهاجم مونيخي ها در 18 بازي متوالي 
براي تيمش 29 گل  زده و ط��ي 33 بازي در لي��گ قهرمانان، 34 بار 
دروازه حريفان را گشوده است. يوليان ناگلزمان بايد هم از داشتن اين 
دو ستاره خوشحال باش��د: »از اينكه لواندوفسكي و مولر را دارم بسيار 
خوشحال هستم. ثبت كلين شيت هميشه خوب است و وقتي با چنين 
كيفيت هجومي در تيم چنين كاري مي كنيد، يعني شانس زيادي براي 

پيروزي داريد.«
    

باخت شياطين سرخ در برن، آن هم در حضور رونالدو عجيب بود. من يونايتد 
در اولين ديدارش در ليگ قهرمانان به سوئيس رفت با اين تصور كه شكستن 
يانگ بويز با داشتن كريس سخت نيست. البته رونالدو بعد از 12 سال اولين 
گل اروپايي اش را براي منچستر زد، ولي تيم سولسشر در وقت هاي اضافه و 
با اشتباه لينگارد دست خالي سوئيس را ترك كرد. كريس كه بازگشتش به 
منچستر در ليگ قهرمانان براي اين تيم خوش يمن نبوده با 135 گل  زده 
بهترين گلزن ليگ قهرمانان محسوب مي شود و در نيمه دوم جايش را به 

لينگارد داد تا ديگر شانسي براي گلزني بيشتر نداشته باشد.«
    

ستاره تازه وارد چلسي با اولين گل اروپايي اش پيروزي را به آبي ها هديه 
داد. مدافع عنوان قهرماني در استمفوردبريج مقابل زنيت سن پترزبورگي 
كه سردار آزمون را از ابتدا در ميدان داشت فقط به گل لوكاكوي بلژيكي 
نياز داشت. البته توماس توخل س��عي كرد از تيمش تعريف نكند: »از 
سبك بازي تيم راضي هستم. با اين حال داليل بسياري وجود دارد كه 
شايد در حال حاضر در باالترين س��طحي كه بايد باشيم قرار نداريم.«  
شكستن طلسم ناكامي بعد از سه بازي ابتدايي فصل براي يوونتوس از 
نان شب هم واجب تر بود. شاگردان آلگري با زدن سه گل به مالمو، يووه 
را از بحران خارج كردند تا سرمربي خيالش كمي راحت شود. آلگري پس 
از بازي به اسپرت مدياست گفت: »فشار روي ما بيشتر بود، چون در سه 
بازي ابتدايي ليگ عملكرد خوبي نداشتيم. كسب اين پيروزي مهم بود، 

وگرنه روند بدون پيروزي ما بيش از حد طوالني مي شد.«

نگاهي به چگونگي صعود پرسپوليس به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا

پرسپوليس، هجومی و یکه تاز

كي روش به سرزمين صالح رسيد
كارلوس كي روش در شرايطي كه سه س��ال از رفتنش از ايران مي گذرد، 
همچنان يكي از مربياني است كه هواداران فوتبال اخبار حضورش در تيم هاي 
مختلف را دنبال مي كنند و اين روزها هم خبر حضور سرمربي پرتغالي سابق 
ايران روي نيمكت مصر داغ شده اس��ت. كي روش كه پس از پايان قرارداد 
با ايران به كلمبيا رفته بود، پس از حضور يك ساله در اين كشور امريكاي 
جنوبي از اين تيم بركنار شد و حاال خبر مي رسد كه او به عنوان سرمربي مصر 
انتخاب شده است. كي روش كه هفته گذشته جانشين حسام البدري شد و 
خبر قراردادش به عنوان سرمربي جديد تيم ملي مصر منتشر شد، ديروز به 
قاهره رسيد تا كارش را به صورت رسمي با فوتباليست هاي مصری آغاز كند. 
همكاری كی روش با ستاره هايی چون محمدصالح حتماً ديدنی خواهد بود. 

البته بايد ديد سيستم او با فوتبال مصر جور در می آيد يا نه؟

 كرونا ملي پوش كشتي فرنگي 
براي جهاني نروژ را تغيير داد!

در حالي كه تركيب تيم ملي كش��تي فرنگي جهت شركت در رقابت هاي 
جهاني نروژ مش��خص ش��ده بود، در فاصله حدود 10 روز مان��ده تا اعزام 
فرنگي كاران، كرونا باعث تغيير در يكي از اوزان شده است. محمد بنا، سرمربي 
تيم ملي كشتي فرنگي در گفت و گو با روابط عمومي فدراسيون كشتي گفته 
است: »امين ميرزازاده در ابتداي اردو عالئم سرماخوردگي داشت كه پس 
از انجام آزمايش، ابتالي وي به كرونا مثبت اعالم شد. ميرزازاده نيز بالفاصله 
اردوي تيم ملي را ترك و مجدداً در خوزستان تست كرونا داد كه آزمايش وي 
مثبت بود و ما طبق فرآيند تيم هاي ملي علي اكبر يوسفي را كه قرار بود در 
مسابقات زير 23 سال جهان كشتي بگيرد، جايگزين او در وزن 130كيلوگرم 

براي حضور در رقابت هاي جهاني نروژ كرديم.«

تيم ملي فوتسال كشورمان با برتري 
فريدون حسن
     فوتسال

مقابل صربستان گام اول را در 
رقابت هاي جام جهاني محكم 
برداشت. سه شنبه شب ش��اگردان محمد ناظم الشريعه در 
حالي مقابل صربس��تان به برتري 3 بر 2 دست يافتند كه با 
توجه به دو پيروزي قبلي مقابل اين تيم تصور مي كردند كار 

راحتي در پيش دارند، اما اخراج حميد احمدي تمام 
برنامه ها را به هم زد تا ناظم الشريعه مجبور به 

تغيير تاكتيك شود. ايران در نيمه دوم فشار 
زيادي را تحمل كرد، ام��ا چند موقعيت 
خوب گلزني را نيز از دست داد. البته نبايد 
در اي��ن مي��ان از درخش��ش عليرض��ا 
صميمي، دروازه بان تيم ملي به سادگي 

گذش��ت.  س��رمربي تي��م ملي فوتس��ال 
كشورمان بعد از كسب اين پيروزي مهم و سخت 

با اشاره به اينكه فشار و حساس��يت بازي بسيار باال 
بوده اس��ت، گفت: »احمدي بازيكني بود كه قرار بود 
عقب زمين را جمع كند، وقتي اخراج شد شيرازه تيم 
به هم ريخت و مجبور شديم تغيير تاكتيك بدهيم. 
علت عصبانيت و استرس بازيكنان هم همين بود و 
باعث شد تا در نيمه دوم فشار زيادي را تحمل كنيم. 
مطابق برنامه اي كه داشتيم، چند فرصت گلزني ايجاد 

كردي��م و مي توانس��تيم به گل برس��يم. ش��جري و 
اسماعيل پور موقعيت هاي گلزني خوبي داشتند. خدا  را 

ش��كر كه اي��ن پي��روزي دش��وار را ب��ه دس��ت آورديم.  
ناظم الشريعه ادامه داد: »بازي اول برايمان بسيار مهم بود و 

بايد پيروز مي شديم كه خوس��بختانه اين اتفاق افتاد و حاال با 
خيال راحت تري ب��ه بازي جمعه مقابل امري��كا فكر مي كنيم. 
مسابقه امريكا و آرژانتين را نگاه كردم، درست است كه با نتيجه 
11 بر صفر شكست خوردند، اما ما آنها را دست كم نمي گيريم و 
براي اينكه صعودمان به مرحله بع��دي را قطعي كنيم با قدرت 
مقابل آنها به ميدان مي رويم.« ناظم الشريعه درباره امكانات و هتل 
اعضاي تيم ملي تصريح كرد: »ش��رايط خوب��ي داريم و مديران 
فدراسيون فوتبال در كنارمان هستند. وسايل مورد نياز ما در بخش 
پزشكي تهيه شده است، بدنساز و پزشكان تيم ملي خيلي زحمت 
مي كشند، اما امكانات هم خيلي مهم است و اين امكانات پزشكي 

به ما كمك كرد كه اسماعيل پور به بازي برسد.«

تهديد ژاپن به تعطيل كردن واليبال قهرماني آسيا

ایران – كره، آزمایش سخت شاگردان عطایي

پيروزي خوب ايران مقابل صربستان

ناظم الشریعه: تمركزمان روي بازي با امریکاست

تيم مل��ي واليبال 
حامدقهرماني

     واليبال
اي��ران از س��اعت 
10:30 صبح امروز 
در اولين بازي مرحله دوم رقابت هاي قهرماني آسيا 
مقابل كره جنوبي صف آرايي مي كند. شاگردان بهروز 
عطايي بعد از سه پيروزي راحت و قابل انتظار امروز 
مقابل يكي از اصلي ترين حريف��ان خود به ميدان 
مي روند.  بدون ترديد ك��ره جنوبي با هنگ كنگ، 
تايلند و پاكستان كامالً متفاوت است و اگر آنها قبل 
از شروع مسابقه با ايران دست ها را به عالمت تسليم 
باال برده بودند، كره اي ها تا لحظه آخر می جنگند و 
تالش مي كنند كه پيروز اين مسابقه حساس باشند 
و گام اول را محكم بردارند. بدون ترديد بازي امروز 
سنگ محك تيم جوان عطايي است و بلندقامتان 
جوان واليبال ايران در اين بازي بايد قدرت خود را به 
آسيا نشان دهند و ثابت كنند كه واليبال ايران هنوز 
هم بزرگ آسياست.  ملي پوشان كشورمان در دومين 
بازي اين مرحله فردا از س��اعت 13:30 رودرروي 
چين تايپه قرار مي گيرند تا تكليف صعود به مرحله 
بعد را مشخص كنند. البته پاكستان هم در اين گروه 
حضور دارد، اما با توجه به پي��روزي ايران در ديدار 
مرحله گروهي مقابل اين تيم همان برد براي ايران در 
اين مرحله نيز لحاظ شده است.  اما شيوع گسترده 
كرونا در ژاپن و عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 
سوي برخي تيم ها، مسئوالن برگزاري مسابقات و 

مس��ئوالن دولتي ژاپن را بر آن داش��ته تا تيم ها را 
تهديد به تعطيل كردن مسابقات كنند. برخي منابع 
در ژاپن از عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي مرتبط 
با COVID-19 در فاز نخس��ت مسابقات واليبال 
قهرماني مردان آسيا در شهر چيبا خبر داده اند كه با 
عكس العمل سريع و سخت دولت ژاپن مواجه شده 
است.  دولت ژاپن تيم هاي حاضر در بيست و يكمين 
دوره مسابقات واليبال قهرماني مردان آسيا را تهديد 
كرده كه اگر به عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
ادامه دهند، رقابت ه��ا را متوقف يا لغو خواهد كرد.  
هان جو، رئيس كره اي بخش رويدادهاي ورزش��ي 
كنفدراسيون واليبال آسيا )AVC( در نامه اي فوري، 
خطاب به 16 تيم حاضر در اين مسابقات نوشته است: 
»چند روزي اس��ت كه همه ما به ژاپن رسيده ايم و 
اكنون در ميانه مسابقات قهرماني آسيا هستيم. طي 
چند روز گذش��ته از اقامت ما در ژاپن شرايط بسيار 
 COVID-19 غيرعادي و اس��ترس زايي را به خاطر
تجربه كرده ايم. روزهاي سختي براي همه ما، تيم ها، 
اعض��اي AVC و همچنين اتحادي��ه واليبال ژاپن 
)JVA( بوده است.  دولت امروز به ما هشدار شديدي 
داد و گفت كه اگر از اين پس مقررات COVID-19 را 
با جديت رعايت نكنيم، اين مسابقات متوقف يا لغو 
مي شود. ما در نيمه راه اين مسابقات هستيم و بايد اين 
قهرماني را با موفقيت به پايان برسانيم. من به حمايت 

و همكاري كامل شما نياز دارم.«

پرسپوليس استرس زیادي را تحمل كرد
از بي��ن س��ه نماين��ده فوتبال اي��ران در 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا تنها 
يك تيم موفق به شكست حريف و صعود به 
يك چهارم نهايي شد. در بازي اول استقالل 
مقابل الهالل تن به باخت داد و بعد از آن هم 
نوبت به تراكتورسازي رسيد. خوشبختانه 
پرسپوليس توانست رقيب تاجيكستاني را 
از پيش رو بردارد و به اين ترتيب هنوز يك 
نماينده در ليگ قهرمانان داريم. عملكرد 
استقالل برابر حريف عربستاني نشان مي داد كه تيم بدون هماهنگي و 
سازماندهي مناسب پا به ميدان گذاشته بود. آبي ها نه تنها آمادگي الزم 
را نداشتند، بلكه مهياي بازي سخت مقابل الهالل نيز نشده بودند و در 
نهايت هم نتيجه را واگذار كردند. الهالل به خاطر تجربه باال و استفاده از 
بازيكنان خارجي باكيفيت موفق به صعود شد. تراكتورسازي نيز به خاطر 
همين مسائل و مشكالت متعدد مديريتي از گردونه رقابت ها حذف شد. 
زمين مسابقه يك مشكل بزرگ براي پرسپوليس در تاجيكستان بود و 
واقعاً عجيب است تيمي كه تا اين مرحله از ليگ قهرمانان باال  آمده براي 
ميزباني زمين مناسبي در اختيار نداشت. ضمن اينكه به نظر می  رسيد 
استقالل تاجيكس��تان خوب آناليز نش��ده بود، به همين خاطر قرمزها 
نتوانستند برنامه هاي شان را اجرايي كنند. حريف دفاعي بازي مي كرد 
و بعد از تالش زياد پرس��پوليس روي يك اتفاق و در لحظات آخر به گل 
برتري دست يافت. اختالف سطح دو تيم از بعد فني بسيار باال بود، ولي 
نماينده كشورمان براي غلبه بر حريف اس��ترس زيادي را تحمل كرد، 
به ويژه در دقايق پاياني بازي. كادر فني پرسپوليس بايد روي اين مسئله 
تمركز كنند و براي مرحله بعد برنامه ريزي دقيق تري داش��ته باش��ند. 
نزديك به 70 درصد اتفاقات هر مس��ابقه را مي توان از قبل پيش بيني 
كرد. بايد منتظر ماند و ديد پرسپوليس در يك چهارم نهايي با چه حريفي 
روبه رو می ش��ود. تيم هاي صعود كرده در ادامه مسير برنامه ريزي ويژه 
خواهند داشت.  شوك به موقعي به پرسپوليس وارد شد، بدون شك تيم 

يحيي گل محمدي در ديدار بعدي بازي بهتري ارائه خواهد كرد.

 رفع تبعيض
 پادزهر مهاجرت ورزشکاران

ورود وزارت ورزش به ماجرای مهاجرت ورزشكاران كشور در شرايطي است 
كه اين ماجرا و تغيير تابعيت برخي ملي پوشان رشته هاي مختلف يكي از 
دغدغه هايي است كه در سال هاي اخير ورزش ايران را تحت تأثير قرار داده 
و متأس��فانه در دوره هاي قبلي وزارت چندان جدي گرفته نشد. هر چند 
وقت يك بار خبرهاي مختلفي درباره حضور ورزشكاران ايرانی در تركيب 
كشورهاي ديگر به گوش مي رسد كه آخرين نمونه آن بازي هاي المپيك 
و پارالمپيك توكيو بود كه در تركيب تيم پناهندگان حاضر در توكيو از 29 
ورزشكار، پنج نفر ايراني بودند، چهره هايي كه در اين سال ها هر كدام به 
داليل مختلف ترجيح دادند به جاي پرچم ايران، زير پرچم كشور ديگري در 

مسابقات مختلف جهاني و بين المللي شركت كنند. 
در پارالمپيك توكيو هم نمونه بارز آن را در رقابت پرتاب نيزه شاهد بوديم 
كه حامد حيدري، ملي پوش ايراني كه براي تيم آذربايجان مسابقه مي داد، 
توانست با ركوردي باالتر از امان اهلل پاپي ورزشكار كشورمان در اين رشته، 
مدال طال بگيرد. اينها تنها دو نمونه از معضل تغيير تابعيت و مهاجرت در 
بين ورزش��كاران ايراني است، معضلي كه گس��ترش آن ريشه در عوامل 
مختلفي دارد كه سبب مي شود يك ملي پوش با پشت كردن به كشورش، 
چمدان هايش را ببندد و پيراهن كشوری ديگر را در ميدان مسابقه بپوشد. 
حميد س��جادي، وزير ورزش سه شنبه به درس��تي به مسئله مهاجرت 
ورزشكاران واكنش نشان داد و عنوان كرد كه چون اين كار يك كار مشورتي 
است، مي خواهد براي حل اين معضل با رؤساي فدراسيون ها جلسه بگذارد و 
نظر جمعي را بگيرد تا اقدامات الزم براي جلوگيري از اين معضل پيش بيني 
شود. از ورود وزارت ورزش به اين مسئله مهم كه تبديل به يك چالش بزرگ 
براي ورزش كشور شده بايد استقبال كرد و اميدوار بود كه برخالف دوران 

حضور مسعود سلطاني فر شاهد افزايش چنين معضلي نباشيم. 
يكي از مهم ترين داليل رشد چنين پديده اي، تبعيض ها و بي توجهي هايي 
است كه در ورزش صورت مي گيرد. تبعيض هايي كه باعث فوران بودجه  به 
سمت برخي رشته ها و قهرمانان خاص مي شود و زمينه اي را براي در حاشيه 
قرار گرفتن بخش زيادي از جامعه ورزش فراهم مي كند. در اين سيس��تم 
تبعيض آميز، بودجه ورزش براي ورزشكاران يا رشته اي كه بيشترين مدال 
و افتخار را براي كش��ور به ارمغان آورده هزينه نمي ش��ود و بخش اعظم آن 
به سمتي مي رود كه زمينه اي براي سوءاستفاده هاي سياسي و باندي براي 
متوليان ورزش وجود داشته باشد. مانند نگاه فوتبال زده وزارت ورزش در دوران 
مسعود سلطاني فر كه باعث شده بود ورزش قهرماني و رشته هاي مدال آور 
عماًل در حاش��يه قرار بگيرند و وزارت ورزش با در پيش گرفتن يك رويكرد 
تبعيض آميز تمام توجه ها و حمايت هاي مالي را به سمت رشته اي مانند فوتبال 

برد كه بيش از چهار دهه از آخرين جام اين رشته در رده ملي مي گذشت!
وقتي بخش زيادي از بودجه هاي پنهان و آشكار به سمت يك رشته خاص 
برود، عمالً براي ورزش هاي ديگر با وجود مدال آوري در المپيك، آسيايي و 
جهاني، بودجه ناچيزي باقي مي ماند. صحبت هاي محمد رهبري، شمشيرباز 
المپيكي كشورمان كه گفته بود با پول قرارداد يكي از فوتباليست ها مي توان 
به مدال المپيك رسيد، به خوبي گوياي ريخت و پاش صورت گرفته در يك 
ورزش خاص و در نقطه مقابل بي توجهي به افتخارآفرينان اصلي اس��ت. 
چنين تبعيضي عمالً دست مسئوالن فدراسيون ها را براي حمايت كافي از 
يك قهرمان مي بندد و سبب مي شود يك مدال آور با وجود دوجين مدال 
جهاني و آسيايي، آينده روشني براي خودش متصور نباشد، به خصوص كه 
خيلي از قهرمانان و مدال آوران ورزش كشورمان همين حاال هم با مشكالت 
زياد معيشتي و بيكاري روبه رو هستند و وزارت ورزش و ساير دستگاه هاي 

مربوطه همچنان قدم هاي الزم را براي حمايت از آنها برنداشته اند. 
در پيش گرفتن چنين رويكردي، يك قهرمان را دلزده و دلسرد مي كند و در 
اين بين نيز برخي از اين مدال آوران وقتي بي توجهي ها را مي بينند تصميم 
به تغيير تابعيت و مسابقه دادن براي كشورهاي ديگر مي گيرند و به قول 
خودشان به جايي مي روند كه قدرشان را مي دانند. اين در شرايطي است 
كه براي چنين ورزشكاراني كه به عرصه قهرماني رسيده اند در كشور هزينه هاي 
زيادي شده است و حاال كه نوبت برداشت هزينه هاست، اين ورزشكار با ديدن 

رويكرد تبعيض آميز مسئوالن ورزش تصميم به تغيير تابعيت مي گيرد. 
حال با توجه به تأكيد سجادي بر حل معضل مهاجرت ورزشكاران اميدواريم 
كه وزارت ورزش در دوره جديد با رفع تبعيض ها و توجه به مدال آوران به 
اندازه افتخاري كه كسب كرده اند، اراده ای جدي براي تأمين معيشت و شغل 
مدال آوران داشته باشد، به خصوص كه يك قهرمان فراتر از توان اقتصادي 
كشور، انتظاري از مسئوالن ندارد، اما انتظار دارد كه مسئوالن ورزش يك 
فضاي آرام و بدون تنش براي او ايجاد كنند تا انگيزه اش براي افتخارآفريني 
بيشتر شود، آن وقت است كه اين ورزشكار كوچك ترين ترديدي براي نه 
گفتن به پيشنهاد تغيير تابعيت و مسابقه دادن براي يك كشور ديگر نخواهد 

داشت و براي باال بردن پرچم ايران خواهد جنگيد.

بيژن ذوالفقارنسب

 كارشناس فوتبال


