زمين ماندن حرف رهبري
در توسعه ورزش همگاني جاي سؤال است
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توسعه و گسترش ورزش همگاني همواره
از دغذغهها و دستورات مقام معظم رهبري
بوده و هست كه متأسفانه هنوز اقدام قابل
توجهي از سوي مسئوالن ورزش كشور در
خصوص آن صورت نگرفته است .ايشان در
آخرين ديدار خود با مدالآوران المپيكي و
پارالمپيكي نيز به اين مسئله اشاره داشتند
مهديميرجليلي
و لزوم توجه به آن را گوشزد كردند ،چراكه
رئيس سازمان بسيج ورزشكاران
توسعه ورزش همگاني نقش مستقيمی در
توسعه ورزش حرفهاي دارد و ميتواند باعث رشد و ارتقای سطح و جايگاه
ورزش ايران در عرصه بينالمللي شود ،درست همان چيزي كه مدنظر
ايشان بوده و هست .رهبر معظم انقالب اسالمي در تمامي ادوار انقالب به
مسئله ورزش همگاني اشارات جدي داشتهاند ،اما تا تحقق خواستههاي
رهبري راه درازي باقي مانده و اين جاي پرسش است كه چگونه امر ولي
در حوزه ورزش همگاني روي زمين مانده اس��ت .اگر بخواهيم ورزش
همگاني توسعه يابد بايد قرارگاه ورزش همگاني تشكيل شود ،چراكه
توسعه همهجانبه آن از عهده يك فدراسيون ورزشي برنميآيد .اين امر
نيازمند همكاري تمامي نهادهاي مؤثر درحوزه ورزش همگاني است.
وقتي ميگوييم ورزش همگاني بايد توجه ويژه به ريشههاي فرهنگي
ورزش همگاني داشته باشيم .س��هم فرهنگ در جامعهپذيري ورزش
همگاني كشور نقش كليدي و معناداري است ،بنابراين وجوه فرهنگي
ورزش همگاني بايد از حاش��يه به متن آورده و به صورت عملي بدان
پرداخته شود .امنيت ملي در گرو توسعه ورزش همگاني است ،كشور
زماني ميتواند در مقابل نفوذ بيگانگان بايس��تد كه آماده باشد .ورزش
همگاني پيششرط اين آمادگي است.
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درخشش قايدي و حسرت آبيها

شايد با درخشش شنبه ش��ب مهدي قايدي در پيراهن االهلي امارات،
استقالليها بيشتر از هميشه حسرت رفتن مهاجم شان را خورده باشند،
حسرت بازيكني كه جاي خالياش در بازي يك هشتم نهايي با الهالل
آشكار بود و اين روزها به جاي پيراهن آبي با پيراهن قرمز جادوگريهايش
را اين بار به رخ اماراتيها ميكشد .شنبه شب در هفته چهارم ليگ امارات،
ش��باب االهلي كه براي فصل جديد با احمد نورالله��ي و مهدي قايدي
قرارداد بسته است ،به مصاف الشارجه رفت ،مسابقهاي كه اگر چه قايدي
نيمه اول را از روي نيمكت تماشا كرد اما با ورودش به بازي در نيمه دوم
ورق را به نفع االهلي برگرداند تا با زدن دو گل و تأثير مستقيم روي يك
گل ديگر ،ستاره االهلي در بازي برابر الشارجه باشد.

سعيد احمديان

انتخاب مدیران سرخابی
با عینک شایستهساالری

برتري قاطع والیبالیستهای کشورمان مقابل ژاپن چهارمين قهرماني قاره كهن را برای ما به ارمغان آورد

قهرمانی تمام ایرانی

تنها نماينده ايران در آسيا بيمديرعامل

آرامش قبل ازطوفان در پرسپوليس
در روزهايي كه خبرهاي فوتبال باشگاهي بيشتر از هميشه حول و حوش
باشگاه استقالل ميچرخد و همه منتظرند تا سرنوشت مديرعاملي اين
باشگاه پرهوادار مشخص شود ،هواداران آبيها هم دلنگران آينده تيمشان
هستند .اين روزها اسامي زيادي بعد از استعفاي احمد مددي براي تصدي
پست مديرعاملي باشگاه استقالل به گوش ميرسد از آجرلو گرفته تا سردار
منتظرالمهدي و حتي يك نام تكراري به اسم علي فتحاهللزاده كه با يك
نگاه ميتوان از همين حاال گفت كه آينده چندان خوبي در انتظار آبيهاي
پايتخت نيست و هيچ كدام از اين نامها نميتوانند استقالل را به ساحل
آرامش برسانند .با اين حال بايد منتظر تصميم وزارت ورزش در خصوص
استعفاي مددي و معرفي مديرعامل جديد بود.
اما از اس��تقالل كه بگذريم ،اوضاع در تيم رقيب هم چندان چنگي به
دل نميزند .پرسپوليس تنها نماينده باقيمانده از فوتبال ايران در ليگ
قهرمانان آسيا هم مديرعامل ندارد .اتفاقي كه فقط در فوتبال ايران رخ
ميدهد كه اينگونه تيمهايش در حساسترين شرايط يا درگير مسائل
مديريتي هستند يا اینکه مدير عامل ندارند.
در باشگاه پرسپوليس همه چيز ظاهرا ً آرام اس��ت ،اما اين آرامش دقيقاً
همان آرامش قبل از طوفان است .با استعفاي جعفر سميعي ،مديرعامل
سابق سرخها سكان هدايت اين باشگاه به دست مجيد صدري افتاد تا به
عنوان سرپرست تا انتخاب مديرعامل جديد اوضاع باشگاه را كنترل کند.
جعفر سميعي هرچند مديري غيرورزشي بود ،اما در مدت حدود  ۱۰ماه
فعاليتش در اين باشگاه فضايي آرام و به دور از حاش��يه را ايجاد كرد و از
معدود مديران عامل باشگاه پرسپوليس بود كه از مصاحبه و جنجال فراري
بود و توانست عملكرد موفقي از خود به يادگار بگذارد .همين خصوصيات
نیز باعث شد جدايي او از پرسپوليس در آرامش كامل باشد و پس از نشستي
كه با وزير ورزش داشت ،استعفايش را اعالم كرد .از آنجايي كه مشخص بود
سميعي در پرسپوليس ماندگار نيست ،هيئت مديره باشگاه تدبير كرد تا
مجيد صدري كه توانسته از نظر مالي كمك زيادي به باشگاه كند به عنوان
سرپرست امور باشگاه را در اختيار بگيرد.
پرسپوليس در چنين شرايطي بازي مرحله يكهش��تم نهايي خود در
رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا را با پيروزي پشت سر گذاشت و حاال بايد
خود را آماده ديدار سخت مرحله يكچهارم نهايي با الهالل عربستان کند.
ناگفته پيداس��ت كه تعيينتكليف وضعيت مديريتي باشگاه در چنين
روزهاي حساسي از اهميت بااليي برخوردار است ،چراكه تصميمگيري در
خصوص تيم از جانب مديرعامل بسيار تأثيرگذارتر از تصميمات سرپرست
استوميتواندنقشمهميدرموفقيتسرخهادرليگقهرمانانومتعاقب
آن ليگ برتر داشته باشد .با وجود اینها ،ظاهرا ًوزارت ورزش هنوز تصميمي
در خصوص انتخاب مديرعامل سرخها نگرفته و شنيده ميشود كه صدري
همچنان به عنوان سرپرست امور باشگاه را برعهده خواهد داشت.
ديروز برخي خبرها حاكي از آن بود در صورتي كه وزارت ورزش بخواهد
تكليف مديريت باش��گاه پرسپوليس را مش��خص كند ،برخي گزينهها
را مدنظر قرار داده كه مذاكرات ابتدايي هم به صورت غيرمستقيم با چند
مدير ورزشي و سياسي صورت گرفته اس��ت .با اين حال به نظر ميرسد
افرادي كه سابقه حضور در باشگاه پرسپوليس را داشتهاند و پيشكسوت يا
مديرعامل سابق اين باشگاه بودهاند جزو گزينهها هستند .محمد دادكان،
محمدحسيننژادفالح،علياكبرطاهري،حبيبكاشانيوحسينكالنياز
جمله افرادي هستند كه نام آنها براي اين مسئوليت مطرح شده ،اما برخي
از آنها با مشكل بازنشستگي و شاغل بودن در شوراي شهر مواجهند و در
شرايط فعلي نميتوان در مورد آنها نظر نهايي را داد.
خبرگزاري مهر هم در این خصوص نوشته است« :از آنجايي كه تيم فوتبال
پرسپوليس خود را براي حضور در مرحله يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان
آسيا آماده ميكند و اين ديدار از اهميت بااليي براي فوتبال ايران برخوردار
است ،وزارت ورزش قصد ندارد تا پايان مهر تغييري در تركيب هيئتمديره
و تيم مديريتی باشگاه ايجاد كند و اگر بخواهد تصميمي در مورد مديرعامل
بگيرد بعد از ديدار با الهالل خواهد بود».
البته وخامت اوضاع در پرسپوليس به اينجا ختم نميشود .قطع همكاري با
كارگزار هم در آستانه بازي حساس با الهالل مزيد بر علت شده است .صدري
سرپرست پرسپوليس در اين خصوص ميگويد« :شركت آتيه دادهپرداز در طول
مدت همكاري به تمام مواردي كه در قرارداد آمده بود پايبند ماند و به تعهدات
خود عمل كرد .اين قرارداد با همه خوبيها و بديهايش به پايان رسيده است.
از اين پس باشگاه پرسپوليس ميتواند مهياي حضور در مزايده براي انتخاب
كارگزار جديد شود .در تالش هستيم تا مزايده در سريعترين زمان ممكن برگزار
شود و كارگزاري متعهد و مسئوليتپذير را در كنار خود داشته باشيم تا بتوانيم
موانع مالي و اقتصادي باشگاه را مرتفع و مشكالت را برطرف کنیم».

بلند قا مت�ا ن
گزارش
واليب�ال ايران
شيوا نوروزي
براي چهارمين
بار قهرمان قاره كهن ش�دند .فينال بيست و
يكمين دوره رقابتهاي قهرماني واليبال آسيا
را روز گذش�ته اي�ران و ژاپن در ش�هر چيبا
برگ�زار كردند و ش�اگردان به�روز عطايي با
برتري قاطع  3بر صفر در خاك ژاپن جش�ن
قهرماني ب�ه راه انداختند .درو كردن عناوين
«بهترينهاي جام» يكبار ديگر اقتدار مسلم
واليبالم�ان را ب�ه مع�رض نمايش گذاش�ت.

اين اولين قهرماني واليبال ما در آس��يا با هدايت
مربي ايراني محسوب ميش��ود .با اينكه قب ً
ال سه
بار در سالهاي  2013 ،2011و 2019اين افتخار
را كس��ب كرده بوديم ،اما رفتن روي سكوي اول
قاره با مربي وطني لذت ديگري داش��ت ،به ويژه
كه بهروز عطايي به عنوان بهترين مربي قاره نيز
انتخاب شد .برد ديروز تيم ملي برايمان حيثيتي
بود .هنوز شكس��ت تلخ مقابل ژاپن در بازيهاي
المپيك توكي��و را از ياد نبردهاي��م ،باختي كه به
حذفمان از المپيك انجاميد ،اما خوشبختانه تغيير
و تحوالت در تيم ملي نتيجه مثبت داش��ت و در
كمتر از دو ماه بروبچههاي واليباليست کشورمان
در زمين ژاپن و مقابل هواداران اين كشور انتقام
سختي از حريف گرفتند .عالوه بر اين پيروزي در
بازي ديروز حكم گرفتن انتقام دو شكست قبلي
به ژاپن در فينالهاي  2009و  2015آسيا را هم

داشت .با كسب جام قهرماني ،ساموراييها ديگر
فراموش نميكنند «ايران» همچنان قدرت اول
واليبال آسياس��ت .پيش از اين صع��ود به فينال
آسيا سهميهمان براي حضور در مسابقات جهاني
 2022روسيه را قطعي كرده بود.
تركيب جوان شده تيم ملي و حضور سرمربي ايراني
روي نيمكت ،حريف را حسابي به دردسر انداخت.
بهروز عطايي از بازيكنانش خواسته بود با حداقل
اشتباهواستفادهازتماميفرصتهااجازهعرضاندام
به ژاپنيها ندهند .در آغاز بازي مليپوشان تالش
كردند اختالف امتياز را زياد كنند و با اينكه به اين
هدف رسيدند ،اما برخي بيدقتيها و دريافتهاي
اشتباه تيم را به دردس��ر انداخت .بازيكنان براي
كس��ب برتري در س��ت اول تالش زيادي كردند
و در نهاي��ت هم  27بر  25به برتري رس��يدند .در
ست دوم نيز واليباليستهاي ايراني باز هم از ژاپن
پيش افتادند ،ولي در ادامه امتيازهاي زيادي را از
دست دادند تا جايي كه حريف با دو امتياز از ايران
پيشي گرفت و مليپوشان ما براي جبران مافات
انرژي زيادي صرف كردند .خوشبختانه اينبار هم
تالششان به ثمر نشست و برد  25بر  22حاصل
شد .در س��ت پاياني بچهها با روحيه باال و تمركز
خوب كوشيدند تا كارشان گره نخورد ،از ژاپن پيش
افتادند ولي در ميانه س��ت سوم حريف از ما پيش
افتاد و شاگردان عطايي براي به تساوي كشيدن
بازيجنگيدند.باالرفتناسترستعداداشتباهاترا

افزايش داد و با برابر شدن امتيازات حساسيت بازي
هم بيشتر شد .نبرد شانه به شانه تا آخرين لحظه
ادامه داشت و در نهايت ست نفسگير سوم 31بر29
به سود ايران به پايان رسيد تا درخشش تيم ملي
واليبال به قهرماني ختم ش��ود .در پايان اين دوره
بلندقامتان عناوين بهترينهاي اين مسابقات را درو
كردند .ميالد عباديپ��ور بهترين دريافتكننده،
علياصغر مجرد بهترين مدافع وسط ،محمدرضا
حضرتپور به عنوان بهترين ليبرو ،جواد كريمي
بهترين پاسور و صابر كاظمي ارزشمندترين بازيكن
جام بيست و يكم لقب گرفتند.
در ديگر ب��ازي ،چين با برتري  3ب��ر صفر مقابل
چينتايپه به مقام سوم رسيد.
عملكرد تيم ملي در جام بيست و يكم از هر نظر
قابل تقدير بود .اصليترين تغييري كه نس��بت
ب��ه المپيك داش��تيم روي كار آمدن س��رمربي
وطني بود .پس از يك دهه حضور مربيان خارجي
سرانجام فدراسيون به بهروز عطايي اعتماد كرد و
ترجيح داد دوباره سكان تيم ملي را به يك ايراني
بسپارد .استراحت دادن به مليپوشان قديمي و
تزريق نيروهاي جوان تاكتيكي بود كه عطايي آن
را در قهرماني آسيا به نمايش گذاشت .بايد اذعان
كرد كه تيم ملي در اين دوره توانس��ت عملكرد
خوبي ارائه دهد و با پش��ت سر گذاشتن حواشي
و نتايج ضعيف بازيهاي المپيك دوباره به مسير
موفقيت بازگردد .اينكه تيم ملي در راه قهرماني

آسيا فقط يك س��ت را به حريفان (چين) واگذار
كرد ،مؤيد اين ادعاست .بلندقامتان براي رسيدن
به ديدار نهايي هر سه بازي خود در مرحله گروهي
(پاكستان ،تايلند و هنگكنگ) را با پيروزيهاي
مشابه 3بر صفر پشت سر گذاشتند ،در نيمهنهايي
نيز چين را  3بر یک مغلوب كردند و در بازي آخر
هم ژاپن تسليم تيم كشورمان شد.
بهترين مربي واليبال آسيا هم از قهرماني شاگردانش
خوشحال بود و هم از فوت دوست و همكار قديمياش
حسين كاظمي .مرحوم كاظمي از مربيان تيم ملي
جوان��ان و مربي تيم كاله در ليگ برت��ر بود كه خبر
فوتش همزمان با ديدار فينال ايران – ژاپن منتشر
شد .بهروز عطايي بعد از قهرماني تيم ملي هم اشك
شوق ريخت و هم اشك غم از دست دادن دوستش.
بهروز عطايي پس از كسب مقام اول آسيا در ژاپن
گفت« :بازي فينال هميشه دشوار است و ما هم به
خوبي از اين موضوع آگاهي داشتيم».
وي ادامه داد« :متأسفانه قبل از شروع بازي ،خبر
فوت حسين كاظمي را ش��نيدم و بسيار ناراحت
ش��دم .در طول بازي كمي تمرك��زم را بابت اين
موضوع از دس��ت دادم ،اما س��عي كردم بازي را
مديريت و كنترل كنم».
عطاييافزود«:خداراشكرميكنمبازيكناننمايش
خوبي از خود ارائه كردند كه به موفقيت و سكوي
نخستآسياختمشد.خيليخوشحالم،مردمايران
شاد شدند .اميدوارم همه در سالمت باشند».

مداليجزطال ندارم اما دلم زندگي عادي ميخواهد

افتخاري ديگر براي بانوي تيروكمان ايران

بانوي كماندار ايران افتخاري ديگر براي تيروكمان كشورش رقم زد .زهرا
بازتاب
نعمتي كه بازيهاي پارالمپيك توكيو را با كسب مدال طال به پايان برد تا
در كسب طالي پارالمپيك هتتريك كرده باشد ،شنبه در پنجاه و چهارمين كنگره فدراسيون جهاني
تيراندازي با كمان كه در امريكا برگزار ش��د به عنوان عضو كميته پارا آرچري فدراس��يون جهاني
تيراندازي با كمان انتخاب شد تا افتخاري ديگر در كارنامه پربار و پرافتخار خود ثبت كند .در كميته
پارا آرچري ،شش كماندار كانديد بودند كه از ميان آنها زهرا نعمتي ،بانوي كماندار ايران به همراه
كمانداراني از فرانسه و كانادا توانستند به عضويت اين كميته درآيند .نعمتي كه در رقابتهاي
پارالمپيك توكيو با كسب سومين طالي پيدرپي در این رقابتها توجه دنيا را به خود جلب كرده
بود ،حاال يكبار ديگر با حضور در كميته پاراتيروكمان نگاهها را به خود جلب كرده است.

شب سخت فوتسال مقابل مدافع عنوان قهرماني

آرژانتين ،خوانآخر مرحله گروهي

حرف از واليبال نشسته ايران كه ميشود همه نگاهها به سمت مرتضي
چهره
مهرزاد ميچرخد ،جواني با  2متر و  44سانتيمتر قد كه زندگي عادي
شميم رضوان
او را مخت��ل كرده ،اما موفقيتهايي چون هش��ت طالي مس��ابقات
بينالمللي كه دو مدال آن طالي پارالمپيك (ريو و توكيو) بوده نيز برايش به دنبال داشته است« :هيچ
مدالي جز طال ندارم .طي شش سالي كه در تيم ملي بودم هميشه قهرمان شديم
و طال گرفتيم و تا يك سال آينده چهار طالي ديگر هم ميگيريم.
اين روي خوب ماجراست ،اما همه نگاهها به من است .در حالي
كه از نظر تجربه ،فني ،موفقي��ت و حتي اخالقي پایينتر از
همتيميهايم هستم ،اما به لحاظ شرايط جسماني و قدي
كه دارم در كانون توجهات هستم .اين به من انگيزه ميدهد
ولی مسئوليتم را بيشتر ميكند و اذيتكننده هم
هست .برايم مهم نيست كه دومين مرد بلند
قد دنيا هستم ،هرچند اين را از هيچ مسئولي
هم به طور رسمي نش��نيدهام ،اما اينها از
س��ختيهاي زندگي با اين شرايط
جسماني و قد كم نميكند .من
حسرت يك زندگي عادي را
دارم .حسرت خريد كردن و
راه رفتن عادي در زندگي،
اما حتي واليبال نشسته
را هم اختياري انتخاب
نكردم و اتفاقي در اين
مسير قرار گرفتم».

تيم ملي فوتسال ايران بعد از دو
خبر
ب��رد پياپ��ي برابر صربس��تان و
دنيا حيدري
امريكا ،ساعت  21:30امشب در
آخرين ديدار مرحله گروهي و حس��استرين ب��ازي گروه  Fبه
مصاف آرژانتين ،مدافع عنوان قهرماني اين رقابتها ميرود كه با
تفاضل گل بهتر در صدر گروه قرار دارد .بهرغم قطعي شدن صعود
ايران به مرحله بعد اما پيروزي برابر آرژانتين و به پايان بردن مرحله
گروهي بدون كسب شكس��ت براي ش��اگردان ناظمالشريعه از
اهميت بااليي برخوردار است .هاشمزاده ،مربي تيم ملي فوتسال
ايران تأكيد ميكند كه بازي با آرژانتين مصاف س��ختي اس��ت:
«آرژانتين تيم بسيار خوب و باكيفيتي است ،اما توقعات از تيم
ملي هم باالست ،به همين دليل بايد با برطرف كردن نقاط ضعف
و تقوي��ت نقاط قوت خ��ود برابر اي��ن تيم ،س��رحالتر و بهتر از
ديدارهاي قبلي بازي كني��م .از بچهها توقع بيش��تري ميرود.
مطمئناً آنچه برابر امريكا به نمايش گذاش��ته شد بازي تيم ملي

ايران نبود .به دنبال اين هستيم كه در هر مسابقه ،بهترين كيفيت
خود را به نمايش بگذاريم و بازي به بازي بهتر از گذش��ته شويم.
صعود به يكهشتم اتفاق خوبي است ،اما در تالشيم با سه برد يا
بدون باخت به مرحل��ه بعد برويم ».البته نيكوالس س��ارمينتو،
دروازهبان تيم ملي فوتسال آرژانتين هم تأكيد ميكند كه تيمش
كار سختي برابر ايران دارد« :خوب ميدانيم كه تكتك بازیكنان
ايران بسيار عالي و خوب هستند .از نظر تيمي ،ايران هم به سختي
صربستان اس��ت و انتظار يك جنگ ديگر را برابر ايران داريم ،اما
بدون شك براي برد به ميدان میرویم و تالش ميكنيم ».مهدي
مهدويكي��ا ،س��رمربي اميده��ا ام��ا ب��راي روحي��ه دادن به
فوتساليستهاي ايران پيش از مصاف تيم فوتسال ايران و آرژانتين
طي تماسي تلفني با سرمربي تيم ملي فوتسال ضمن تبريك بابت
دو پيروزي ارزش��مند ايران مقابل صربستان و امريكا و صعود به
مرحله يكهشتم نهايي جام جهاني ليتواني براي ناظمالشريعه و
شاگردانش در ديدار سخت پيشرو آرزوي موفقيت كرد.

داستان بحران مديريتي دو باش��گاه دولتي استقالل و پرسپوليس انگار
تمامي ندارد ،يك بحران تكراري كه بهخصوص در يك دهه اخير تبديل به
يكي از چالشهاي هميشگي سرخابيها شده تا اين دو باشگاه ركورددار
تغييرات و جابهجايي مديران در بين باشگاههاي ايران باشند .چالشي كه
امروز بار ديگر هم دامن سرخابيها را در آستانه شروع فصل جديد گرفته
است ،به طوري كه نه استقالل و نه پرسپوليس ،امروز مديرعامل ندارند و
با استعفاي احمد مددي و جعفر سميعي ،صندلي مديرعاملي اين دو تيم
خالي مانده است .البته چنين آمدن و رفتنهايي يك داستان تكراري براي
هواداران سرخابيها در يك دهه گذشته بوده ،به طوري كه هم استقالل
و هم پرسپوليس در بخش مديريتي با ثبات بيگانه بودهاند و متزلزلترين
صندليهاي مديريتي نیز مربوط به آنها بوده است.
به اين آمار دقت كند؛ استقالل از سال 1390تا امروز كه 10سال ميگذرد،
 9مديرعاملوسرپرستباشگاهداشتهاست،يعنيعمرمديريتيافراديكه
رويصندليمديرعاملياستقاللنشستهاند،تنهاچيزيبيشترازيكسال
است ،اگرچه مددي آخرين مديرعامل استقالل ،حضورش در استقالل به
 10ماه هم نرسيد .در پرس��پوليس اين آمار بدتر است و آنها در  10سال
گذشته  13مديرعامل و سرپرست باشگاه داشتهاند ،يعني هر يك از اين
مديران تنها  9ماه در اين باشگاه مديريت كردهاند! عمر مديريتي سميعي
آخرين مديرعامل پرسپوليس هم به يك سال نرسيد.
با چنين درصد بااليي از تغييرات در دو تيم دولتي استقالل و پرسپوليس
طبيعي است كه رسيدن به موفقيت تنها يك مأموريت غيرممكن باشد،
مأموريتي كه البته پرسپوليسيها به خوبي از عهده آن برآمدهاند و سعي
كردهاند رفت و آمدهاي مديريتي كمترين تأثير را در نتايجشان داشته
باشد .اتفاقي كه براي استقالل رخ نداده و اين تيم بهرغم اينكه كمتر از
پرسپوليس دچار تغيير مديریتی شده ،اما اين تغييرات مكرر سبب شده
نيمكت آبیها هم شاهد رفت و آمدهاي زيادي باشد و آنها سالهاست
كه از جام گرفتن و كسب قهرماني فاصله گرفتهاند.
در حالي حميد س��جادي ،وزير جديد ورزش در جلسات فشرده و شبانه
به دنبال معرفي مدیران جدید برای استقالل و پرسپوليس است كه بايد
سرنوشت مديريت دو باشگاه در  10سال گذشته يك درس عبرت براي
او جهت معرفي تيم مديريتي تازه سرخابيها باشد ،به خصوص كه ريشه
بزرگترين مشكالتي را كه در سالهاي اخير استقالل و پرسپوليس گرفتار
آن شدهاند بايد در تغييرات زياد مديرانشان جستوجو كرد .مسئلهاي كه
سبب شده مشكالت مالي و بدهيهاي كالن از مدير قبلي به مدير بعدي
برسد و همينطور سال به سال روي هم تلنبار شود تا سرخابيها عالوه بر
ليستبلندبااليبدهيهاكهتركشگشادهدستيهايمديرانمختلفاين
دو تيم در بستن قراردادها بوده با شكايتهاي متعدد خارجي هم روبهرو
شوند و يكي از مهمانان دائمي كميته انضباطي فيفا باشند.
البته تغيير مك��رر مديران دو تيم هم به عدم رعايت شايستهس��االري و
حاكم بودن روابط گروهي و جناحي در انتخابها بر پايه منافع شخصي
تصميمگيرندگان برميگردد .نه در دوران مسعود سلطانيفر و نه پيش
از او در روزه��اي حضور محم��ود گ��ودرزي در وزارت ورزش ،خبري از
شايستهس��االري نبود و انتخاب افراد براي عضوي��ت در هيئت مديره و
همچنين مديرعاملي استقالل و پرسپوليس بر پايه روابط شكل ميگرفت
و ضوابط؛ اينكه مدير مربوطه آيا توانايي و شايستگي اداره دو تيم دولتي
پايتخت را دارد در معيارهاي انتخابكنندگان محلي از اعراب هم نداشت!
همين بيتوجه��ي به فاكتوره��اي اصلي مديريتي و اص��ل قرار دادن
رابطههاي سياسي و شخصي ،زمينه را براي نشستن افرادي روي صندلي
مديريت استقالل و پرسپوليس فراهم كرد كه در بين آنها از دندانپزشك
تا حتي مفسدان اقتصادي هم ديده ميشد .با چنين رويكردي كه روابط
حرف اول را در انتخاب ميزد ،تغيير مكرر مديران استقالل و پرسپوليس
و استعفاي مدير تازهوارد در حالي كه هنوز جوهر امضاي وزير خشك
نشده بود ،نمیتواند اتفاق عجيبي باشد.
حال در روزهايي كه وزير جديد ورزش به دنبال معرفي مديران جدید
براي استقالل و پرسپوليس است براي جلوگيري از تكرار مكرر مديران
دو تيم بايد وزارت ورزش در انتخاب مديران ،اصل را بر شايستهساالري
و تخصص مدير مربوطه قرار دهد .مسئلهاي كه اگرچه متوليان ورزش
همواره در انتخابهايشان شعارش را دادهاند ،اما در عمل چنين چيزي
مشاهده نشده است .تنها بررسي اوضاع مديريت استقالل و پرسپوليس
در يك دهه گذشته به خوبي بيانگر اين است كه انتخابهاي اشتباه كه
كيلومترها با شايستهساالري فاصله داشته چه مصائبي را براي دو تيم
به وجود آورده است .حميد س��جادي با عبرت گرفتن از اين انتخابها
بايد عينك سياسي و گروهي را كنار بگذارد و با عينك شايستهساالري
دست به انتخاب بزند ،انتخابهايي كه هم آرامش و ثبات مديريتي را به
دو باشگاه برميگرداند و هم از نظر مالي سبب ميشود جلوي ريخت و
پاشها و هزينه تراشيدن براي بيتالمال گرفته شود.

حسنيزدانيعضوكميسيونورزشكاران
اتحاديهجهانيكشتيميشود؟

در حالي انتخابات كميسيون ورزش��كاران اتحاديه جهاني كشتي در
جريان رقابتهاي جهاني در شهر اسلو كشور نروژ برگزار ميشود كه
حسن يزداني بهعنوان نماينده ايران براي حضور در انتخابات كميسيون
ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي معرفي شد .كميسيون ورزشكاران
اتحاديه جهاني كشتي از س��ال  2013و به منظور محافظت از حقوق
و منافع كليه ورزشكاران س��بكهاي المپيكي اتحاديه جهاني كشتي
راهاندازي شده است و در دو دوره قبل حميد سوريان و كميل قاسمي
عضو كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي بودند.

