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نقطه آغاز تحول در ورزش است
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سيدرضا صالحياميري ،رئيس كميته ملي المپيك در خصوص ديدار
ورزشكاران المپيكي و پارالمپيكي با مقام معظم رهبري به سه نكته مهم
در صحبتهاي رهبري اشاره كرد و گفت« :در اين ديدار ديدگاههاي
ح شد كه ميتواند نقطه آغاز تحوالت ورزش كشور باشد.
جديدي مطر 
نكته اول حساسيت ايشان نسبت به ورزش قهرماني بود .وقتي قهرماني
در المپيك طاليي ميشد از دفتر مقام معظم رهبري تماس ميگرفتند
و پيام تبريك و تشكر ايش��ان را ابالغ ميكردند .اين موضوع معنادار و
يك عامل مهم انگيزشي براي ورزشكاران بود .نكته دوم در صحبتهاي
ايش��ان تأكيد بر پرهي��ز از كميگرايي در ورزش بود .نكته س��وم هم
موضوعات فرهنگي در ورزش با توجه به دين اسالم است كه بايد به اين
مسائل نيز توجه شود .ما هم باور داريم ورزش قهرماني بدون تأكيد بر
مباحث فرهنگي «اَبتر» است و به مقصد نميرسد».

روحيه بااليآزادكاران كشتي
در اردوي دماوند

آزادكاران كش��تي ايران اين روزها دور از خانه كش��تي در دماوند بسر
ميبرند .پژمان درس��تكار ،ش��اگردانش را به دماوند برده ت��ا به دور از
هياهوهاي تهران و ش��رايط س��خت اردويي خانه كش��تي يك اردوي
تفريحي را كنار هم بگذرانند و براي حضور در مسابقات جهاني نروژ كه از
 10مهرماه آغاز ميشود ريكاوري كنند .شور و نشاط در جمع مليپوشان
كش��تي موج ميزند و همين مس��ئله اين واقعيت را ثابت ميكند كه
كشتيگيران ايران آماده حضوري قدرتمند در جهاني نروژ هستند ،چه
آنها كه مدال خوشرنگ المپيك را به دس��ت آوردهاند و حاال هم دوباره
به رويارويي با حريفان خود ميانديشند و چه آنهايي كه ميخواهند از
ميدان جهاني راهي به سوي موفقيتهاي بعدي براي خود بگشايند.

سعید احمدیان

فريدون حسن

جهاني شدن هندبال زنان ،پیروزی فوتبال و كسب مدال برنز جهان توسط الناز ركابي بانوی سنگنورد کشور
گزارش«جوان» از گراميداشت هفته دفاع مقدس
در فدراسيون تكواندو و ژيمناستيك

دیروز جبهه دفاع مقدس
امروز جبهه ورزش

آغاز هفته دفاع مقدس براي ورزش��يها يادآور ش��هدايي است كه در
س��الهاي دفاع مقدس به جاي لباس ورزشي ،لباس خاكي رزمندگي
پوشيدند و راهي جبههها ش��دند ،از چهرههاي معروفي مانند محمود
رضاييمجد كاپيتان تيم ملي فوتبال جوانان گرفته تا قهرماناني مانند
ابراهيم هادي كه كش��تيگير بود .اينها تنها دو نمونه از  5هزار شهيد
شناسايي شده جامعه ورزش در جريان جنگ تحميلي است ،شهدايي
كه مدالشان ،پالكشان شد.
آغاز هفته دفاع مقدس بهانهاي شد تا ورزشيها بار ديگر دور هم جمع
شوند و ياد شهداي ورزشكار را گرامي بدارند ،از يادواره شهداي ورزشكار
فدراس��يون تكواندو به نام قهرمان ماندگار تا مراس��مي كه فدراسيون
ژيمناستيك ديروز در سالن قاسم فارسي آكادمي ملي المپيك باشگاه
انقالب تهران براي تجليل از خانواده شهدا برگزار كرد.
قهرماناني كه پهلوان هم بودند
سالن همايشهاي جنگروي شهر تهران سهشنبه شب ميزبان يادواره
شهداي تكواندو با نام قهرمان ماندگار بود .يادوارهاي كه اولين دوره آن
مهرماه سال  ۱۳۹۴برگزار شد و امس��ال در آستانه هفته دفاع مقدس
ششمين دوره آن برگزار و ياد ش��هداي اين رشته رزمي گرامي داشته
شد .محمد پوالدگر ،رئيس فدراسيون تكواندو در اين مراسم ،خانواده
ش��هدا را گنجينههاي صبر دانس��ت« :بدون ترديد م��ادران ،پدران و
خانوادههاي شهدا گوهران ارزشمند اين مرز و بوم و گنجينههاي صبر،
مقاومت و پيامآوران شهدا هستند .حضرت زينب(س) بعد از شهادت
سيدالشهدا و ياران وفادارش ،اگر پيامآور عاشورا نبود ،نهضت كربال پس
از اين همه سال زنده نميماند و هر سال باشكوهتر از سال قبل برگزار
نميشد .شما خانوادههاي گرانقدر شهدا نيز پيامآوران فرزندان دلير اين
سرزمين هستيد و حضورتان در اين كره خاكي ارزشمند است».
سردار احمد ذوالقدر ،فرمانده سپاه سيدالشهدا(ع) هم در اين يادواره،
شهدا را هم قهرمان و هم پهلوان ناميد« :قهرماني و پهلواني دو واژهاي
هس��تند كه در جان و دل تمامي مردم ايران ريش��ه دارند ،همانگونه
كه امروز بعد از س��اليان س��ال از درگذش��ت تختي همه از او به عنوان
جهانپهلوان ي��اد ميكنند .به نظر من ،همه ش��هدا ،هم قهرمان و هم
پهلوان هستند .شهيداني كه امروز از خانوادههاي آنها تجليل شد كساني
هستند كه هم در رشته تكواندو افتخارآفريني كردهاند و قهرمانيهايي را
براي كشور عزيزمان به دست آوردهاند و هم پهلواناني هستند كه با نفس
خود مقابله و با خداي خود معامله كردند و به شهادت رسيدند».
در اين مراسم از خانواده معظم  24ش��هيد تكواندوكار شاخص تهران؛
ش��هيد وحيد زمانينيا همرزم سپهبد شهيد حاج قاس��م سليماني و
ناصر امامي ،سعيد خواجهصالحاني و مصطفي چگيني شهداي مدافع
حرم و همچنين حس��ن اسدي ،احمد اش��رف ،محمود الياسي ،سعيد
باقينژادخاقازارني ،علي پاجاني ،سعيد حاجيعسگري ،محمد حيدري،
حسن زرشكي ،امير سبزعليگلآشتياني ،رضا سخاوتي ،محمدحسين
سعيدي ،محمد شوندي ،قاسم طاهرنيا ،چنگيز فيروزخانقاه ،محمدرضا
كريمايي ،محمدحس��ين گيتينما ،صفا مظفري ،سعيد سيدعليرضا
ميرسرابي ،اسرافيل شيخي و غالمرضا نوراللهي شهداي دفاع مقدس با
عنوان قهرمان ماندگا ر تجليل به عمل آمد.
جبهه ورزش پيشرويمان است
ديروز هم فدراس��يون ژيمناس��تيك در آغ��از هفته دف��اع مقدس در
آكادمي ملي المپيك باشگاه انقالب تهران ميزبان مراسم گراميداشت
جانفشانيهاي رزمندگان در سالهاي دفاع مقدس با حضور خانوادههاي
شهدا و سرداران جبهه و جنگ بود ،مراسمي كه سردار سرتيپ محمود
چهارباغي از همرزمان شهيد حاج قاسم سليماني مهمان ويژه آن بود.
سردار چهارباغي در اين مراسم با اشاره به رشادت رزمندگان دفاع مقدس
به نكات قابل تأملي اشاره كرد« :برترين جوانان كشور شهيد شدند تا اين
نظام پابرجا بماند .جنگ با عراق تنها جنگي بود كه ش��رق و غرب عليه
ما متحد بودند و حتي گوني و سيم خاردار هم به ما نميدادند كه سنگر
بسازيم .در اين شرايط جنگيديم و پيروز ش��ديم .اگر روزي در دزفول
ميجنگیديم ،امروز در س��واحل مديريتران��ه ميجنگيم .هنگامي كه
داعش در سوريه و عراق براي از بين بردن جبهه مقاومت وارد عمل شد،
حضور سردار سليماني و رزمندگاني با تجربه هشت سال دفاع مقدس در
ي به دست بيايد».
كنار جوانان سبب شد پیروزيهاي بزرگ 
زهرا اينچهدرگاهي ،رئيس فدراسيون ژيمناستيك هم در اين مراسم به
تغيير فضاي جبههها در امروز اشاره كرد و گفت« :تكريم خانواده شهدا
و جانبازان كمترين كاري است كه ميتوان در مقابل عظمت كساني كه
جانشان را براي دفاع از ميهنمان در طبق اخالص گذاشتند انجام داد.
اگرچه براي نسل من و جوانان امروز ،جبهه مصافي براي جنگ رودررو
نیست ،اما ما امروز هر كدام در جبهههاي مختلفي هستيم و وظيفهاي
را كه در اين جبهه داريم بايد انجام دهيم .در فدراس��يون ژيمناستيك
با جبههاي روبهرو هس��تيم كه بايد پرچم اي��ران را در ميادين مختلف
بينالمللي به اهتزار دربياوريم ،وظيفهاي كه در چهار سال گذشته سعي
كرديم به بهترين شكل به آن عمل كنيم و نتايج گوياي همه چيز است.
در حالي از سال  2010تا  2017تنها ژيمناستيك  9مدال به دست آورده
كه در چهار سال گذشته كه يك و س��ال نيم با كرونا درگير بوديم65 ،
ي كسب كرديم .برای اولین بار بود که مدالهايي مانند
مدال بینالملل 
مدال طالي جوانان جهان ،المپيك جوانان و قهرماني آس��يا در رشته
هنري ژيمناستيك را کسب کردیم».

تاريخسازهمچون بانوان ايراني

هيچچيزنميتواند
گزارش
س��د راه موفقيت
شيوا نوروزي
بانوان ورزش��كار
ایران شود .عزم راسخ ،تالشهاي خستگيناپذير
و ايمان و باور به پيروزي فاكتورهايي هستند كه
اعتالي ورزش زنان كشورمان را به همراه داشته
است .موفقيت تيم ملي هندبال بانوان در كسب
سهميه مسابقات جهاني و كسب مدال برنز جهاني
توسط مليپوش سنگنورد کشورمان ،آن هم به
فاصله كمت��ر از ي��ك روز از يكديگ��ر تازهترين
تاريخس��ازيهاي ورزش��كاران زن ايران��ي در
عرصههاي بينالمللي هستند.
طي كردن پلههاي ترقي در ورزش قهرماني اگرچه
سختيهاي زيادي دارد ،ولي با ممارست و صبوري
ميتوان به اين هدف رسيد .شايد مسئوالن ورزش
تا چند سال پيش در رشتههايي چون هندبال يا
سنگنوردي روي درخشش بانوان حساب ويژهاي
باز نميكردند ،ولي حاال هم در رشتههاي تيمي
چه در آسيا و چه در جهان ،حرفهاي زيادي براي
گفتن داريم و هم در رشتههاي انفرادي.
رقابتهاي هندبال قهرماني زنان آسيا در اردن در
جريان است و تيم ملي كشورمان با صعود به مرحله
نيمهنهايي بازيها شاهكاري تاريخي به ثبت رساند؛
كسب چهارمين پيروزي در مرحله گروهي بليت
تيم ايران براي حضور در مسابقات جهاني اسپانيا
را رزرو كرد .اين اولين باري است كه هندبال بانوان
ايران يكي از تيمهاي آس��يايي شركتكننده در

رقابتهاي جهاني اين رشته خواهد بود .اين اتفاق
تاريخي در حالي از سوي دختران هندباليست رق م
خورده كه مربيان تيم ملي به دليل ابتال به كرونا
روي نيمكت حضور نداشتند و در ديدارهاي قبلي
ميزبان تمام تالشش را کرد تا شايد مانع موفقيت
ايران ش��ود غافل از اينكه نماين��دگان ورزش ما
مانند سرباز هر مانعي را پشت سر ميگذارند و به
مسيرشان ادامه ميدهند.
مليپوشان كه پيش از اين تيمهاي اردن ،كويت و
فلسطين را شكست دادهاند و تنها يكبار مغلوب
ژاپن شده بودند ،عصر سهش��نبه رودر روي تيم
س��وريه قرار گرفتند و با كس��ب برت��ري قاطع
38بر  19هم به نيمهنهايي صع��ود كردند و هم
س��هميه جهاني را به دس��ت آوردند .ايران پس
از ژاپن صدرنش��ين به عنوان تي��م دوم گروه B
راهي دور حذفي شد تا عصر امروز با كره جنوبي
صدرنشين گروه اول جدالي سخت داشته باشد.
هندباليستهاي كشورمان در صورت پيروزي بر
اين حريف قدرتمند روز شنبه ميتوانند در فينال
حريف يكي از دو تيم ژاپن يا ازبكستان باشند .در
غير اين صورت در ديدار ردهبندي براي كس��ب
مقام سومي به ميدان ميروند.
مربي تيم هندبال بانوان از عملكرد ش��اگردانش
رضايت كامل دارد .خديجه قانع كه به دليل ابتال به
كرونا نميتواند تيمش را از روي نيمكت كوچ كند
در گفتوگو با تسنيم ،بازيكنانش را ستاره ميدان
خواند« :براي ديدار با سوريه مطمئن بوديم عملكرد

بچهها بهتر از اردن اس��ت .روز ديدار با تیم اردن،
بچهها در اتوبوس فهميدند ك��ه كادر فني درگير
كرونا شده و شوكه شدند .ما قبل از بازي با سوريه
به بچهها يادآوري كرديم هر كدام ستاره هستند.
همزمان با بازي ،فيلم را ميديديم و نكات را گوشزد
ميكرديم .البته فيلمي كه به صورت زنده از بازي
ميديديم ،حتي تا  30ثانيه عقب بود .كره جنوبي
را آناليز ميكنيم .دختران ما با غيرت ايراني مقابل
كرهجنوبي هم مثل ژاپن ميدرخشند .اميدوارم
اين شادي با روي س��كو رفتن كامل شود ».شيما
زارع ،كاپيتان تيم ملي هندبال كشورمان پس از
كسب پيروزي برابر سوريه و راهيابي به جمع چهار
تيم برتر هندبال زنان آسيا و گرفتن جواز حضور
در رقابتهاي جهاني ،حجاب را سالح ورزشكاران
محجبه ناميد« :اين افتخار را كه براي اولين بار رقم
خورده است به رهبر انقالب ،خانواده شهدا و شهيد
حاج قاسم سليماني تقديم ميكنيم .بانوان ما نشان
دادند ميتوانند با حجاب اس�لامي افتخارآفريني
كنند .حجاب ما سالح ماست».
عليرضا پاكدل درخش��ش تيم هندبال بانوان را
موفقيتي بزرگ براي ورزش كش��ور عنوان كرد.
رئيس فدراسيون هندبال با اشاره به غيبت مربيان
در آخرين ب��ازي مرحله گروهي اظهار داش��ت:
«خوشحالم كه ش��يردختران عزيز كشورمان با
غيرت مثالزدني بهرغم وجود مشكالت چند روز
گذشته به خصوص نبود هر سه مربي روي نيمكت
توانستند به عنوان يك سرباز و يك دختر محجبه
مسلمان به نيمهنهايي صعود كنند .اميدوارم ارزش

و اهميت اين نتيجه تاريخي دانسته و حمايتها از
هندبال بيشتر شود».
هنوز  24ساعت از جهاني ش��دن هندبال بانوان
ايران نگذشته بود كه خبر مدال برنز جهاني الناز
ركابي منتش��ر شد .رشته س��نگنوردي اخيرا ً به
رشتههاي المپيكي اضافه شده و نگاههاي بيشتري
را به خود جلب كرده است .همين مسئله رقابت
در اين رشته س��خت ،اما جذاب را بيشتر كرده و
مدعيان سنگنوردي از حاال به فكر سهميههاي
المپيك پاريس هستند .ركابي با ركوردهايي كه
طي اين سالها از خود بجا گذاشته لقب «دختر
عنكبوتي اي��ران» را نيز به خ��ود اختصاص داده
است .او در مسابقات سنگنوردي قهرماني جهان
در ماده كمباين (متش��كل از سه رشته سرعت،
سرطناب و بولدرينگ) با كس��ب  42امتياز نفر
سوم دنيا شد .در بين  11ورزشكار حاضر در اين
رقابتها ،نمايندگان اتريش و اسلواكي قهرمان و
نايبقهرمان شدند و الناز ركابي نيز مدال باارزش
برنز را به گردن آويخت .اين اولين مدال جهاني
تاريخ سنگنوردي بانوان ايران در رده بزرگساالن
است .حاال اين مليپوش سنگنوردي را هم بايد
يكي از بانوان تاريخساز ورزش كشور ناميد.
اين پايان كار نيست؛ بانوان ورزش��كار ايران زمين
همچنان تالش ميكنند تا افتخارات بيشتري را به
دست بياروند .دیروز تیم ملی فوتبال بانوان هم موفق
ش��د در اولین بازی خود در مرحل��ه مقدماتی جام
ملتهای آسیا 5بر صفر بنگالدش را شکست دهند.

رويارويي با حريف تكراري در يكهشتم نهايي

ازبكستانپلهصعودبهجمع 8تيمبرترجامجهاني

آرژانتين نخستين حريف مدافع عنوان قهرماني

اميدعطاييبهكسبدومينجام
بيست و يكمين
والیبال
دوره رقابتهاي
شميم رضوان
واليبال قهرماني
جوانان زير  21س��ال جهان در حالي از امروز با
حضور  16تيم از قارههاي مختل��ف به ميزباني
مشترك ايتاليا و بلغارس��تان برگزار ميشود كه
بهروز عطايي ،سرمربي جوانان ايران بعد از كسب
عنوان قهرماني با بزرگساالن از توكيو راهي ايتاليا
شد براي دفاع از عنوان قهرماني جوانان واليبال
ايران كه سال  2019موفق به كسب آن شده بود.
البته با جواناني كه در رقابتهاي قهرماني آسيا
تيم بزرگساالن را همراهي ميكردند .ايران در
اين دوره در گروه Cبا آرژانتين ،مراكش و بلژيك
همگروه است و نخستين بار سال  1993بود كه
حضور در اين رقابتها را تجربه كرد .حضوري كه
با كس��ب عنوان پنجمي اين رقابته��ا به پايان
رس��يد .جوانان ايران س��ال  2005و  2013نيز
موفق به تك��رار عنوان پنجمي خود ش��دند ،اما
بهترين نتيجه به دس��ت آمده به س��ال 2019
برميگردد كه ايران ب��ا هدايت عطايي موفق به
كسب قهرماني در جمهوري چك شد ،آن هم با
كنار زدن ايتاليا در آخرين گام .شاگردان عطايي
روز جمعه در نخس��تين گام به مصاف آرژانتين
ميروند .تيمي كه بعد از جدايي والسكو از جمع
بلندقامتان ايران مصاف با آن همواره براي واليبال
ايران از حساس��يت و جذابيت خاصي برخوردار
بوده و حاال در فاصلهاي حدود يك ماه از مصاف
تيم پسران زير  19س��اله ايران با آرژانتين كه به

برتري بلندقامتان ايران انجاميد جوانان
واليبال ايران با هدايت عطايي مقابل آرژانتين به
ميدان ميروند .تيمي كه پيروزي برابر آن ميتواند
ش��روع پرقدرتي براي جوانان ايران باشد و نويد
تكرار موفقيتي را بدهد كه در دوره قبل رقم خورد.
با این حال ميتواند چالشي جديد نیز براي عطايي
باشد ،آن هم بعد از قهرماني در آسيا و حضور در
رنك نخس��ت قاره كه افتخاري ب��زرگ با مربي
وطني بود .با وجود اين داستان قهرماني آسيا به
پايان رس��يده و حاال عطاي��ي با چالش��ي تازه
روبهروست ،آن هم در شرايطي كه همه به ايران
به عنوان مداف��ع عنوان قهرمان��ي مينگرند.
عطايي اما از تيمي كه در سال  2019به مدال
طالي جهان رسيد ،تنها س��ه بازيكن را در
اختيار دارد و مثل س��اير تيمهاي جهان با
تركيبي جديد راهي مسابقات شده است،
به همين دلي��ل اينكه آيا جوان��ان ايران
ميتوانند يكبار ديگر در قامت يك قهرمان
ظاهر شوند يا نه ،غيرقابل پیشبینی است.
در واقع تغيير زياد بازيكنان در مسابقات
ردههاي سني كه محدود به ايران يا يك تيم
خاص نيس��ت ،اجازه هرگون��ه تضمين و
تخمين نتيج��ه را از كارشناس��ان و مربيان
ميگيرد ،به همين دلیل تيم ايران نيز تنها به
عنوان مدافع عنوان قهرماني در مسابقات شركت
ميكند و با تيمهايي در اي��ن رقابتها مواجه
است كه نميتواند تا قبل از آغاز اين رقابتها
شناخت دقيقي از حريفانش داشته باشد.

حضور در يكهشتم نهايي فوتسال ايران را يك گام به هدفي كه در
فوتسال
سر دارد نزديكتر كرد .اگرچه هنوز راه زيادي تا جام قهرماني جام
دنيا حيدري
جهاني ليتواني باقي مانده است ،اما ازبكستان ميتواند پلهاي ديگر
براي رسيدن به فينال و جام قهرماني باشد .هرچند بعد از ازبكستان ،ايران با برنده تايلند – قزاقستان
و همچنين يكي از تيمهاي پرتغال و اسپانيا در نيمهنهايي مواجه ميشود،
اما مسير شاگردان ناظمالش��ريعه تا نيمهنهايي سخت نيست .تيم ملي
فوتسال ايران که بعد از كسب دو پيروزي برابر صربستان و امريكا و قبول
شكست برابر آژانتين در آخرين بازي مرحله گروهي به جمع  16تيم
نهايي راه يافت ،س��اعت 18عصر امروز در يكهشتم
نهايي برابر ازبكس��تان تيم دوم گروه  Bبه
ميدان ميرود .تيمي كه بعد از تحمل دو
باخ��ت برابر اتحادي��ه فوتبال روس��يه و
گواتماال به واسطه پيروزي در آخرين بازي
مرحله گروهي مقابل مصر و با كسب تنها سه
امتياز به ش��كلي عجيب به يكهش��تم نهايي جام جهاني
ليتواني راه يافت تا بار ديگر طي چند ماه اخير برابر شاگردان
ناظمالش��ريعه قرار بگيرد .اگرچ��ه جاويد ،بازيك��ن تيم ملي
فوتسال ايران بر اين باور است كه با بهترين ازبكستان  10سال
اخير بازي دارند كه نبايد از برتري این تیم برابر مصر به سادگي
عبور كرد ،اما تيم ملي فوتس��ال ايران هفتم مرداد امسال در
چارچوب مرحله نيمهنهايي تورنمنت دوس��تانه و بينالمللي
تايلند بود كه به مصاف ازبكستان رفت و برتري  7بر  5مقابل اين
تيم فيناليست شد .والريو اس��كاالبرلي ،تحليلگر ايتاليايي اما
ايران را يكي از ترس��ناكترين تيمهاي ج��ام جهاني ليتواني
ميخواند كه در صورت عبور از ازبكستان در مرحله يكهشتم
نهايي ميتواند حتي تا فينال پيش برود« :سرمربي ايران يكي از
بهترين مربيان جهان است ،اما به اندازهاي كه شايسته آن است
از او تقدير نميشود .او همچنين تيمي منظم و سرسخت دارد
كه تمام امكانات براي رسيدن به فينال بزرگ را دارد و تكتك
بازيكنان هس��تند كه ايران را به يكي از ترسناكترين تيمهاي
جهان تبدي��ل كردهاند ».ش��هابالدين س��فالمنش ،مدرس
بينالمللي ایافسی اما بر اين باور است كه جام جهاني ليتواني از
مرحله يكهشتم نهايي است كه براي ايران آغاز ميشود« :ما تيم
سوم جهان هستيم و اميدوارم با مسير بس��يار خوبي كه داريم به
فينال برس��يم .دور مقدماتي براي رس��يدن به اين هدف كالس
درسي براي اعضاي تيم بود كه توانست نقاط ضعف ما را مشخص
ي شده نداشتهايم و اين
كند .در مرحله گروهي ما حمالت سازمانده 
خالقيت بازيكنان بود كه منجر به بازي تركيبي و خلق موقعيت شد.
در واقع تكليف تيم ملي ايران در ساختار دفاعي مشخص نبود ،ضعفي
كه نبايد اجازه بدهيم در يكهش��تم نهايي و ادامه مسير نمود پيدا
كند تا به مشكل اساسي بربخوريم».

فساد و زد و بند
حاصل دور و تسلسل مديريت فوتبال
شنيدن خبر برخي زدوبندها و سودهاي آنچناني برخي از مديران فوتبال،
آن هم در مدت كوتاه حضورشان در اين رشته باعث ميشود متوجه شويم
که چرا برخيها از فوتبال دل نميكنند و مهمتر از آن اينكه به اين نتيجه
ميرسيم كه چرا اين دور تسلسل و باطل هيچ وقت تمام نميشود.
هميش��ه همينطور بوده ،وقتي قرار اس��ت گزينههايي براي مديريت
استقالل يا پرسپوليس به عنوان دو تيم تحت نظر وزارت ورزش معرفي
شوند ،به نامهايي تكراري ميرسيم كه بارها امتحانشان را پس دادهاند
و بارها هم شكست خوردهاند و چيزي جز بدهيهاي چندده ميلياردي
براي اين دو باشگاه به ارمغان نياوردهاند.
هميش��ه نامهايي چون علي فتحاهللزاده ،احمد سعادتمند ،علي خطير،
محمد نبي ،حبيب كاشاني ،حسين قريب و علياكبر طاهري وجود داشته
و هرازچندگاهي برخي اسامي نظير مصطفي آجرلو و محمد دادكان هم به
اين جمع اضافه ميشوند .اما آيا تاكنون از خودتان پرسيدهايد كه چرا اين
اسامي هميشه در حال تكرار شدن هستند و هميشه اطراف اين دو باشگاه
ديده ميشوند؛ پاسخ عالوه بر اينكه اين افراد صرفاً هميشه بهدنبال ديده
شدن هستند چيز ديگري هم هست .دقت كنيد؛ رانتهايي در اين ميان
وجود دارد از رانتهاي كالن اقتصادي كه ميلياردها تومان به جيب آقايان
سرازير ميكند گرفته تا رانتهاي بزرگ سياسي و اجتماعي كه برایشان
س��ودهاي ديگري به همراه دارد .اين رانتها حتي در مدت زمان كوتاه
تصدي مديريت دو باشگاه پرسپوليس يا اس��تقالل نصيب اين مديران
ميشود و الزم نيست زياد صبر كنند .بنابراين طبيعي است كه اين افراد
تكراري هيچگاه نخواهند چنين فرصتي را از دست بدهند.
اص ً
ال مهم نيست كه فالن شخص بدرد اس��تقالل بخورد يا اينكه بتواند
مشكلي از پرسپوليس حل كند ،مهم اين است كه كسي خارج از اين دايره و
افراد امتحان پسداده وارد نشود و اين درست نكته قابل تأمل سوءمديريت
حاكم بر دو تيم پرهوادار فوتبال ايران است .بدون هيچ شكي سودهاي كالن
اقتصادي و منفعتهاي غيرقابل تصور سياسي و اجتماعي است كه باعث
شده دايره مديريت سرخابيهاي پايتخت هر سال كوچكتر از سال قبل و
محدودتر به چند اسم شود و بدون ترديد ادامه اين روند حاصلي جز فساد
بيشتر و حيف و ميل گستردهتر بيتالمال چیز دیگری نخواهد داشت.
آنچهمهمبهنظرميرسد،ايناستكهبراينجاتازاينبنبستمديريتيبايد
ابتدا به تربيت مديران كارآمد و متعهد روي آورد تا بدينوسيله براي هميشه
از شر اين اسامي تكراري خالص شد و در مرحله بعد انتخاب درست است كه
اين يكي را بايد از وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي اين دو باشگاه خواست.
انتخابيكهباانتخابدرستاعضایهيئتمديرهايندوباشگاهشكلميگيرد
و ميتواند پاياني باشد بر اين دور تسلسل و باطل .هرچند در اين ميان نبايد از
وجود رانتهايي كه عنوان شد و زدوبندهايي كه در اين ميان وجود دارد هم
به سادگي گذشت ،چراكه همين حاال هم هستند مديران دلسوز و اليقي كه
ميتوانند براي استقالل و پرسپوليس مثمرثمر باشند ،اما چون در اين دايره
جايي ندارند هيچگاه حتي نامي از آنها برده نميشود و بديهي است كه ادامه
اين روند جز فساد و زدوبند بيشتر نتیج ه دیگری نخواهد داشت.

شوک محرومیت مجیدی از فوتبال به دلیل واکنش
به کری خوانی وزیر پرسپولیسی

پای ستاره و سیاره و شعور در میان بود!

کمیته اخالق فدراس��یون فوتبال دیروز در یک حک��م جنجالی ،فرهاد
مجیدی را از فعالیته��ای فوتبالی محروم ک��رد .در این حکم جنجالی
که عصر دیروز منتشر شد ،آمده اس��ت« :فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم
استقالل تهران به پرداخت  500میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده
است .مجیدی از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال و شرکت در مسابقات و
ورود به ورزشگاه منع شده است و فعالیت وی صرفاً پس از اجرای حکم و با
اخذ تأییدیه از کمیته اخالق امکانپذیر خواهد بود».
باشگاه استقالل پس از اين حكم اعالم كرد كه دليل رأي صادره در خصوص
مجيدي ،عدم پرداخت جريمه صادر شده به دليل اظهارات وي در خصوص
آذريجهرمي ،وزير وقت ارتباطات است .ماجراي محروميت مجيدي 24
به ارديبهشت امسال پس از شكست يك بر صفر استقالل برابر پرسپوليس
و واكنش او به كريخواني آذريجهرمي برميگردد .پس از آنكه وزير وقت
ارتباطات كه به عنوان يك وزير پرسپوليس��ي همواره براي استقالليها
كري ميخواند بعد از باخت آبيها در دربي  95در يك استوري خطاب به
استقالليها نوشته بود «ولي به نظرم اون دو ستاره ،سياره باشند» ،مجيدي
در نشست خبري پاسخ تندي به آذريجهرمي داد .او گفته بود« :واقعاً يك
وزير آنقدر شعور ندارد كه نميداند با يك برد و باخت تماشاگران تحت تأثير
قرار میگیرند و ناراحت يا خوشحال ميشوند؟ البته با وجود چنين وزرايي
كشور ما دچار مشكل شده است .اميدوارم سطح و شعور اين افراد در حد
يك وزير باشد ».اين صحبتهاي مجيدي با جريمه وي از سوي كميته
اخالق روبهرو شد كه پرداخت نكردن آن از سوي سرمربي استقالل باعث
ميشود كميته اخالق ،مجيدي را از هرگونه فعاليت فوتبالي محروم كند.
البته با پرداخت جريمه 50ميليوني محروميت مجيدي لغو خواهد شد.
البته آذری جهرمی پس از اعالم باشگاه استقالل درباره محرومیت مجیدی،
ی آبی ها را تکذیب کرد و نوشت«:
در یک استوری شکایتش از س��رمرب 
تکذیب می کنم .بنده نه تنها از آقای مجیدی شکایتی ندارم و بلکه از حرف
ایشون حتی ناراحت هم نشدم .رفتار ایشون بعد از باخت ،خیلی طبیعی
بود و جای نارحتی نداشت».
با وجود تکذیب وزیر س��ابق ارتباطات به نظر می رس��د که فدراسیون
فوتبال ،اظهارت مجیدی را نامناسب تشخیص داده و سرمربی استقالل
را جریمه کرده است.

