
نایب قهرمان فصل 
دنيا حيدري
   گزارش

گذشته، كارش در 
یك چهارم نهایي 
به نقطه پایان رسيد و با حذف آخرین بازمانده، 
پرونده فوتبال ایران در این دوره از رقابت هاي 

ليگ قهرمانان آسيا بسته شد. 
عملكرد موفق پرسپوليس طي س��ال هاي اخير 
در ليگ قهرمانان آسيا، ای اف سی را با بيان اينكه 
»تعداد كمي از باش��گاه ها همانند پرس��پوليس 
عملكرد و نمايش مداومي در ليگ قهرمانان آسيا با 
حضور در دو فينال از سه دوره گذشته و يك حضور 
در مرحله نيمه نهايي در سال ۲۰۱۷ داشته اند«، 
قبل از مصاف سرخپوش��ان با اله��ال به تمجيد 
واداشته بود. با وجود اين شاگردان يحيي كه سه 
هفته قبل نمايش��ي قابل قبول مقابل اس��تقال 
تاجيكستان براي حضور در يك چهارم نهايي ارائه 
داده بودند اين بار برابر الهال در عربستان حرفي 
براي گفتن نداش��تند، به طوري كه رس��انه هاي 
سعودي در ستايش عملكرد نماينده خود نوشتند 

»موج آبي، پرسپوليس را غرق كرد.«
پرسپوليس رفته بود براي گرفتن انتقام استقال 
كه در يك هشتم نهايي با قبول شكست ۲ بر صفر 
مقابل اين تي��م از راهيابي ب��ه يك چهارم نهايي 
بازمانده بود، اما نه فق��ط خبري از انتقام نبود كه 
با ارائه يك بازي ضعيف و دور از انتظار شكستي 

را براي خود و فوتبال باشگاهي ايران رقم زد كه 
كمتر نمونه آن را شاهد بوديم. 

    
ناديده گرفتن مس��ائل فني اين بازي ضعيف كه 
با شكستي س��نگين همراه بود، مي تواند به ادامه 
اين ناكامي در ليگ و حضور بعدي سرخپوشان در 
ليگ قهرمانان آسيا بينجامد، چراكه پرسپوليس 
يكي از ضعيف ترين بازي هاي خ��ود را طي چند 
سال اخير به نمايش گذاشت. صدالبته كه الهال 
تيمي كامًا آماده بود با بازيكنان توانمند و قدرتي 
كه طي يك ماه گذش��ته به طور كامل در تركيب 
اين تيم جا افتاده بودند و با برگزاري شش هفته از 
رقابت هاي ليگ داخلي اين كشور به هماهنگي الزم 
نيز رسيده بودند. درست برخاف پرسپوليس كه دو 
بازيكن كليدي خود را دست داده بود )نوراللهي و 
كنعاني زادگان(، نفراتي كه ج��زو تأثيرگذارهاي 
تيم بودند، اما پرس��پوليس هرگز تيمي متكي به 
فرد نبوده و پي��ش از اين نيز بارها و بارها ش��اهد 
كوچ ستاره هايش و حتي بسته بودن پنجره نقل 
و انتقاالتش بوده ايم و درست در همان دوران نيز 
توانسته بود نتايج قابل قبولي به دست آورد. اما آنچه 
مسلم است، قهرمان پنج دوره ليگ برتر ايران شنبه 
شب در عربستان نمايشي ضعيف و دور از انتظار 
داشت كه به سادگي نمي توان از كنار آن گذشت. 
عملكرد و نتيجه ضعيفي كه البته يحيي آن را به 

گردن گرفت، اما همه اينها نمي تواند توجيحي باشد 
براي شكست تيمي كه شنبه شب اصاً تيم نبود. 

    
پرواضح ب��ود كه يحيي بايد فكري اساس��ي براي 
گوم��س فرانس��وي مي كرد. اي��ن را حت��ي آمار 
گلزني هاي اين بازيكن سيه چرده نيز نشان مي داد 
و برابر تيمي كه چنين خط حمله قدرتمندي دارد 
بس��يار مهم اس��ت كه ارتباط خط مياني اش را با 
مهاجمان قطع كرد تا هم فضا از مهاجمان خاق 
حريف گرفته شود و هم تغذيه آنها توسط هافبك ها 
سخت شود، اما در ش��بي كه خبري از هماهنگي 
هميشگي پرسپوليس نبود، خستگي ملي پوشان و 
بي برنامگي تيم در پر كردن ميانه ميدان و توجه به 
ضدحمات تند و تيز حريف عملكردي دور از انتظار 
را رقم زد. دروازه لك سه مرتبه باز شد، دروازه تيمي 
كه اگرچه خط حمله قابل قبول��ي ندارد، اما خط 
دفاعي آن همواره يكي از نقاط قوتش بوده است، 
اما ناهماهنگي، كندي هافبك هاي دفاعي و حتي 
مدافعان در بازگشت از حمله، فضاي مناسبي براي 
ضدحمات تند و تيز آبي پوشان سعودي مهيا كرد. 
ضدحماتي كه با دفاع مستحكم الهال كه پرس 
آن از مقابل دروازه لك آغاز مي ش��د فرصتي براي 
گلزني پرسپوليسي ها ايجاد نمي كرد. در اين شرايط 
شوت زني و خاقيت هاي فردي مي تواند تأثير گذار 
باشد، اما شاگردان يحيي در كنار تمام عملكردهاي 

ضعيف خود گويي از شوت زني هم مي ترسيدند و 
همين ترس ش��رايط را براي برتري پرگل حريف 
آماده سعودي مهيا تر كرد تا لئوناردو ژارديم به حق 

بگويد كه تيمش برابر پرسپوليس فوق العاده بود. 
    

بازي با الهال ثابت كرد كه رضا اسدي جانشين 
مطمئني براي نوراللهي نيست، به طوري كه بازي 
نه چندان قاب��ل قبول، عصب��ي و پرخطاي او كه 
يك كارت را هم به دنبال داشت باعث شد يحيي 
ريسك ادامه حضور او را در زمين نپذيرد و با بيرون 
كشيدن هافبك دفاعي تيمش احسان پهلوان را 
روانه ميدان كند. وحيد اميري هم البته تعويض 
اجباري ديگري بود كه به دليل خس��تگي ناشي 
از برگزاري س��ه بازي ملي و باش��گاهي در طول 
9 روز ناچار ش��د جاي خود را به عبدي بدهد كه 
مي توانست شانسي براي جبران گل هاي خورده 
باش��د. البته ترابي هم ش��رايطي بهتر از اميري 
نداشت و خستگي اين دو بازيكن كه همواره يكي از 
تأثيرگذارترين و دونده ترين نفرات تيم بودند تأثير 
زيادي در ناكامی سرخپوشان برابر الهال داشت. 
اما نه تعويض هاي اجباري و نه بيرون كش��يدن 
آل كثير و س��يامك نعمتي كه پاكدل و ش��يري 
جايگزين شان شدند، نتوانست تغييري در مسير و 
نتيجه بازي ايجاد كند تا پرسپوليس يك بار ديگر 

تنها حضور در نيمه نهايي را تجربه كند.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6326دوش��نبه 26  مهر 1400 | 11 ربی��ع االول 1443 |

اشرف رامین

فريدن حسن

وضعيت من یونایتد بحراني تر از گذشته شده است

رونالدو ناراضي، سولسشر روي لبه پرتگاه
اضافه شدن يك شكست ديگر به كارنامه سولسشر، سرمربي منچستريونايتد 
را به لبه پرتگاه سوق داده است. شياطين سرخ كه فصلي نااميد كننده را 
شروع كرده اند با باخت خانگي مقابل لسترسيتي به روند نزولي خود تداوم 
بخشيدند. حاال نيمكت لرزان قرمزها بيش از گذش��ته مربي نروژي را به 

حاشيه برده و عصبانيت كريس رونالدو را هم ديگر نمي توان انكار كرد. 
    

هدف از به خدمت گرفتن سه بازيكن شناخته شده و در رأس آنها كريستيانو 
رونالدو چيزي نبود جز بازگرداندن من يونايتد به روزهاي اوج، اما نتايج به دست 
آمده نه تنها هيچ شباهتي با منچستر اوج گرفته ندارد، بلكه هواداران را نااميدتر 
هم كرده اس��ت. رونالدو، واران و س��انچو، هيچ يك چاره مشكات پرتعداد 
قرمزها نيستند و همه مي دانند اين تيم با چالش هاي اساسي مواجه است. 
چالش هايي كه رونالدو به تنهايي نمي تواند آنها را حل كند. شكست سنگين 4 
بر ۲ در استاديوم كينگز پاور يك بار ديگر ثابت كرد سولسشر نتوانسته راه حلي 
براي نجات تيمش پيدا كند. منچستر در خانه لستر در شرايطي تن به باخت 
داد كه ستاره اولش حتي يك موقعيت صددرصد گل هم نداشت. ضمن اينكه 
مدافعان تيم پراشتباه بودند و در حقيقت براي لستر موقعيت گل خلق كردند. 
بازي ضعيف شاگردان سولسشر اين فرصت را به لسترسيتي داد تا شاگردان 

راجرز در سه مسابقه متوالي منچستر را شكست داده باشند. 
    

برد پرگل مقابل ليدز آغاز خوشي براي شياطين رقم زد و بعد از آن هم دو 
برد و يك تساوي ديگر در ليگ برتر به دست آمد. اما شروع فصل جديد ليگ 
قهرمانان شروع ناكامي هاي منچستر بود. باخت به يانگ بويز هشداری جدي 
بود، بعد از آن باخت به وستهام و حذف از جام اتحاديه رقم خورد و پس از آن 
نيز دو شكست و يك تساوي به دست آمد، يعني تنها يك امتياز از سه بازي! 
عملكردي بسيار ضعيف كه نويد روزهاي تاريك تري را به هواداران مي دهد. 
قرمزها با صدرنشين پنج امتياز فاصله دارند و با ادامه اين روند قطعاً بايد منتظر 
سقوط آزاد در جدول ليگ جزيره هم باشند. در ادامه مسير چند بازي حساس 
ديگر هم در پيش خواهد بود؛ بازي خارج از خانه با آتاالنتا )ليگ قهرمانان( و 
مصاف با ليورپول، تاتنهام و من سيتي در ليگ برتر. اين عملكرد ضعيف است 
كه باعث شده طرفداران منچستر كمپين اخراج سولسشر را به راه بيندازند و از 

اين طريق مديران باشگاه را به اعمال تغييرات اساسي مجاب كنند. 
    

فقط هواداران نيستند كه كاسه صبرشان لبريز شده، ستاره پرتغالي بعد 
از نااميدي در سري آ با هزار و يك اميد به اولدترافورد بازگشت تا خاطرات 

شيرين گذشته را تكرار كند، ولي زهي خيال باطل! 
اوضاع يونايتد آنقدر بد اس��ت كه قرار گرفتن در بين چهار تيم اول ليگ 
مي تواند نهايت آرزوي شان باشد. شكست هاي متوالي و امتيازهاي از دست 
رفته خون كريس رونالدو را به جوش آورده اس��ت. او در بازي شنبه شب 
ديگر نتوانست ناراحتي اش را پنهان كند و پس از پايان بازي عصبانيت و 
نارضايتي اش را بروز داد. اگر اصرارهاي سرمربي نبود رونالدو حتي سمت 
هواداران نيز نمي رفت. اگرچه اخبار دقيقي از رختكن به بيرون درز نكرده، 
ولي احتماالً رونالدو نيز خواهان بركناري سولسشر است. پل پوگبا، هافبك 
فرانسوي هم به عملكرد بد تيم اعتراف كرده است: »واقعاً نمي دانيم راه حل 
چيست و بايد خيلي س��ريع راه حل جديدي براي تبديل شدن به تيمي 
رقابت طلب در ادام��ه فصل پيدا كنيم. تيم باي��د ذهنيت و تاكتيك هاي 

مناسبي براي ديدارهاي بعدي پيدا كند.«
اعتراف به اشتباه و پذيرفتن مسئوليت، اما نقش سرمربي نروژي در اين 
نتايج نااميدكننده را كمرنگ نمي كند. تيم سولسشر در هشت بازي، ۱۰گل 
دريافت كرده و ركورد ۲9 بازي بدون شكست خارج از خانه منچستر هم 
شكسته شده است: »در فرم خوبي نبوديم و در ليگ برتر امتيازات زيادي را 
از دست داده ايم. اين چيزي است كه بايد به آن توجه بيشتري شود. ممكن 
است مجبور شويم تغييراتي در تركيب تيم ايجاد كنيم. اين من هستم 
كه تركيب تي��م را انتخاب مي كنم. وقتي تاكتيك ه��اي من عمل نكند 
بايد دستم را باال بگيرم. وقتي چهار بار دروازه ما باز شده حتماً تصميمات 
درستي نگرفته ام. با چنين نمايشي اليق اين نبوديم كه ركورد ۲9 بازي 
بدون شكست يونايتد در ديدارهاي خارج از خانه تداوم پيدا كند. نه هنگام 
مالكيت توپ و نه در زمان از دس��ت دادن آن خوب نبوديم. يك تيم بايد 
دوندگي داشته، تكل بزند و توپ هاي حريف را قطع كند، اما ما در هيچ يك 

از اين موارد خوب ظاهر نشديم.«

پایان تلخ سرخ ها در یك چهارم ليگ قهرمانان آسيا

این پرسپولیس »تیم« نبود

 دیدار معاون بانوان ورزش 
با خانواده شهید مدافع حرم

مريم كاظمي پور، سرپرس��ت معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان در 
اولين روزي كاري در اين وزارتخانه با حضور در منزل شهيد مدافع حرم 
جواد اهلل كرمي با خانواده وي ديدار كرد. او گفت: »مجاهدت رزمندگان 
و مدافعان حرم و صبر و دعاي خانواده شهدا، سرمايه بزرگ كشور بوده 
و اميدوارم ما هم بتوانيم مس��ير شهدا و امام ش��هدا را ادامه دهيم.« در 
ادامه خواهر شهيد اهلل كرمي به فعاليت هاي ورزش��ي وي اشاره كرد و 
گفت: »برادرم در دوران جواني ورزش هاي بسكتبال، جودو، تيراندازي 
و غواصي را انج��ام مي داد و پس از آن ه��م در عرصه مربيگري فعاليت 
داشت.« ش��هيد مدافع حرم جواد اهلل كرمي در جريان حمله نيروهاي 
تكفيري به خان طومان در جنوب غرب حلب در ارديبهش��ت سال 9۵ 
به فيض شهادت رسيد. پيكر مطهر اين ش��هيد پس از چهار سال طي 

عمليات تفحص در تاريخ ۱۰ خرداد ۱۳99 به كشور بازگشت.

تأكيد رئيس قوه قضائيه به حمایت از ورزشكاران
 محسني اژه اي: 

بي توجهي به ورزش هزینه ساز است 
حجت االسام والمسلمين محسني اژه اي صبح ديروز در نشست صميمي 
با قهرمانان المپيك، پارالمپيك و جهاني كه در آستانه روز ملي تربيت 
بدني و ورزش برگزار شد، نشاط را از ضروريات زندگي دانست و با اشاره 
به ابراز شادي مردم پس از افتخارآفريني ورزشكاران گفت: »انسان يك بار 
وقتي داغ بر دلش بگذارند اشك مي ريزد و يك بار هم از فرط خوشحالي 
اشك شوق مي ريزد، مدال آوران در شادي مردم شريك هستند.امروز 

هزينه هاي زيادي به خاطر بي توجهي به ورزش مي پردازيم.« 
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم اجراي همه جانبه 
قانون جامع حمايت از معلوالن كه مورد مطالبه ورزشكاران پارالمپيكي 
بود تأكيد كرد و گفت كه سازمان بازرسي كل كشور بر نحوه اجراي اين 
قانون نظارت مي كند و با هرگونه قصور و تخلف از قانون برخورد خواهد 
شد. قوه قضائيه آمادگي دارد تا خأل هاي موجود در زمينه حمايت هاي 
معنوي و حقوقي از قهرمانان ورزشي را با ايجاد سازوكار هاي مناسب با 
همكاري وزارت ورزش و خود ورزشكاران و قهرمانان رشته هاي مختلف 
ورزشي برطرف كند. حميد سجادی وزير ورزش هم با اشاره به جمعيت 
قابل توجه بانوان عاقه مند به رشته هاي ورزش��ي در كشورمان بحث 
صدور مجوز براي حضور بانوان در ورزش��گاه ها را از جمله موضوعاتي 

دانست كه نيازمند اتخاذ تصميم دقيق از سوي مسئوالن است.

صب���ح ش���نبه 
سعيد احمديان

     حاشيه
اگر گذرت��ان ب��ه 
ساختمان سابق 
باشگاه استقال در كوچه ش��هيد افتخاری نيای 
خيابان الرستان تهران مي افتاد، چهره هاي شناخته 
شده اي را مي توانستيد ببينيد كه براي يك جلسه 
مهم وارد ساختمان شماره6۱ مي شدند، مديران 
سابق باشگاه استقال كه روزگاري براي خودشان 
در اين تيم بروبيايي داشتند و با ضابطه يا بي ضابطه، 
مديريت استقال را به روزمه كاري شان اضافه كرده 
بودند. حاال اين مديران به دعوت مصطفي آجورلو، 
مديرعامل جديد اس��تقال كه سه هفته پيش به 
صورت رسمي كارش را در اين باشگاه آغاز كرده، 
خودشان را به خيابان الرستان تهران رسانده بودند 
ت��ا در ي��ك نشس��ت هم انديش��ي، صحبت ها و 
نظرات شان را براي بهتر شدن شرايطي كه باشگاه با 
آن روبه رو است، رودررو با آجورلو در ميان بگذارند تا 
او با استفاده از تجربه اي كه مديران گذشته داشته اند، 

بتواند در مسيري كه شروع كرده اثرگذار باشد. 
 با اين حال تنها نگاهي به ن��ام مديراني كه در اين 
نشست شركت كردند، نشان مي دهد عوامل اصلي 
حواشي و ناهنجاري هاي اس��تقال در دهه هاي 
اخير كه ريشه مديريتي دارد، گويا در يك جا جمع 
شده اند تا قابي كامل از همه مديراني كه در دهه هاي 
اخير گوشه اي از مصيبت هاي استقال را رقم  زده اند 
ثبت ش��ود. يك قاب مان��دگار از عوامل وضعيت 
ناهنجار استقال در سال هاي گذشته كه به نوعي 
يك آينه عبرت براي آينده مديريتي استقال است، 
مديراني كه استقال و البته فوتبال از حضورشان 
كم ضربه نخورده اس��ت. مديراني كه با استفاده از 
رانت هاي مختلف و ارتباط هاي��ي كه برقرار كرده 
بودند، حكم ش��ان بدون اينكه شايستگي ش��ان 
بررسي شود براي مديريت اس��تقال امضا شده 
بود و خروجي كار هم مش��خص است، تيمي كه 
سال هاست جام نگرفته و تا دلتان بخواهد بدهي 
و شكايت خارجي دارد و مديرانش بدون توجه به 
صفرهايي كه موجودي حساب شان دارد با بازيكنان 
تا توانس��ته اند قراردادهاي بي ضابط��ه و نجومي 

بس��ته اند، ريخت و پاش هاي��ي از بودجه عمومي 
كشور، آن هم براي تيمي كه هر كدام از اين مديران 
اگر پاي صحبت هاي شان بنشينيد، مدير قبل از 
خودشان را مقصر وضع موجود می دانند كه انبوهي 
از مشكات و بدهي ها را براي آنها به يادگار گذاشته 

و تقصيري متوجه  شان نيست!
ب��ه مديران حاض��ر در اين نشس��ت دق��ت كنيد، 
چهره هايي مانند احمد مددي، احمد سعادتمند، علي 
فتح اهلل زاده، اميرحسين فتحي و سيدرضا افتخاري، 
اينها تك تك شان مسئوالني هستند كه در يك دهه 
گذش��ته هر كدام از آنها براي مدت��ي روي صندلي 
مديرعاملي استقال نشستند و كارنامه شان مشخص 
است. مديراني ناكام كه هر كدام در مدتي كه مديريت 
آبي ها را برعهده داشتند، نه تنها باري از روي دوش 
استقال برنداشتند، بلكه با سوءمديريت هاي شان 
تا جايي كه توانسته اند هر كدام به نحوي استقال 
را به سمت بحران هاي بيش��تر هول داده اند. احمد 
مددي آخرين آنهاست، مديري كه مهر سال گذشته 
به عنوان مديرعامل استقال منصوب شد. مديري 
كه با انتصاب هاي جنجالي، هيچ وقت آبش با هيئت 
مديره و سرمربي تيم در يك جوی نرفت، به طوري 
كه يك ديوار بي اعتمادي بين مدير و سرمربي تيم بنا 
شده بود كه اين اواخر خيلي ها پيش بيني مي كردند 
كه استقال يا جاي مددي است يا جاي مجيدي، 

يك مدير ناكام كه پس از كارنامه پرحاش��يه اش در 
استقال حاال يك پست باالتر گرفته و مدير مجموعه 

ورزشي آزادي شده است!
احمد س��عادتمند هم پيش از مددي، مديرعامل 
استقال بود، مديري كه حضورش در جمع آبي ها 
به شش ماه هم نرس��يد. مديري كه در شب بازي 
حس��اس نيمه نهايي جام حذفي با پرسپوليس در 
ايتاليا به دنبال بازگرداندن آندره اس��تراماچوني و 
بركناری مجيدی بود! همان مديري كه با برخي از 
بازيكنان استقال با وجود به پايان نرسيدن مدت 
قراردادشان، يك قرارداد جديد با رقم چند برابري 
امضا كرد. تنها بخش هايي از حكم بركناري او در سال 
گذشته توسط هيئت مديره به خوبي نشان دهنده 
كارنامه اين مدير در استقال است: »اهمال آقاي 
س��عادتمند در پرداخت طلب آقاي وينفرد ش��فر 
كه باعث بسته ش��دن پنجره نقل و انتقاالت و در 
نتيجه محروميت تيم از حض��ور بازيكنان جديد 
در ليگ قهرمانان آسيا شد، رفتارهاي خاف شأن 
باش��گاه در نقل و انتقاالت و حضور سؤال برانگيز 
در يك هتل به جاي ساختمان باشگاه، همچنين 
همراهي شائبه برانگيز برخي افراد در اتاق مذاكره 
كه باعث ورود نهاده��اي نظارتي به موضوع نقل و 
انتقاالت باشگاه استقال شد، قراردادهاي اقتصادي 
بي نتيجه و بدون تأمين نظر هيئت مديره كه باعث 

بروز مشكات مالي براي استقال شد.«
همچنين علي فتح اهلل زاده كه پيش از سعادتمند، 
تنها دو هفته توانس��ت در اس��تقال بماند و وقتي 
مشكات مالي و حساب خالي باشگاه را ديد، ترجيح 
داد به بهانه بيماري استعفا دهد تا برخاف دوره هاي 
حضورش در دهه 8۰ و اوايل دهه 9۰، اين بار دوران 
مديريتش طوالني نشود يا اميرحسين فتحي كه 
قبل  از آمدن فتح اهلل زاده و قبل از اسماعيل خليل زاده 
مديرعامل استقال بود، مديري كه اگرچه با آوردن 
استراماچوني، استقالي ها را به تكرار قهرماني اميدوار 
كرد، اما نحوه جدايي عجي��ب و غريب اين مربي و 
ناتواني در پرداخت پول او و خيمه شب بازي هاي پس 
از جدايي استرا براي بازگرداندن اين مربي سبب شد 
نامه استعفا بنويسد. البته از اين هم نمي توان گذشت 
كه فتحي هرگز با انتخاب رضا افتخاري )سرمربيگري 
شفر( كنار نيامد و در نهايت با بركناري وي خسارت 

زيادي به استقال وارد كرد.
از دوران س��يدرضا افتخ��اري كه قب��ل از فتحي 
مديرعامل اس��تقال بود هم نمي توان گذش��ت، 
مديري كه تنها در يك مورد و آن هم با جذب چند 
بازيكن آسيب ديده و مصدوم و بازيكناني پايين تر از 
حد ستاره، نارضايتي شديد هواداران استقال را 
ايجاب كرد يا سوءمديريت وی در پرونده پروپيچ 
مهاجم كروات س��ابق اس��تقال كه حاضر بود با 
دريافت ۳۰ هزار دالر قراردادش را فس��خ كند، اما 
عدم پرداخت اين مبلغ، ۳64 هزار دالر روي دست 

اين باشگاه هزينه گذاشت. 
اين مديران با اين كارنامه كه تنها به گوشه اي از آن 
اشاره شد در هر جاي ديگر دنيا به جاي اينكه مانند 
امروز به دوربين لبخند بزنند بايد پس از محاكمه در 
زندان تاوان سوءمديريت ها و ريخت و پاش هاي شان 
را مي دادند، اما در فوتبال��ي كه خبري از نظارت و 
حساب كشي از مديران يك باشگاه يا يك فدراسيون 
نيست، همين مي شود كه اين مديران بدون اينكه 
نگران مجازات تخلفات شان باشند پس از رفتن از 
باشگاه استقال، برای يك جلسه هم انديشی در 
باشگاه حاضر مي شوند تا تجربيات شان را در اختيار 

مدير جديد بگذارند!

آینه عبرت
حاشيه اي بر جلسه هم اندیشي مدیرعامل جدید استقالل با مدیران سابق این باشگاه

شیوا نوروزي

 دود اختالفات مدیریتي 
در چشم ژیمناستیك ایران

تيم ملي ژيمناس��تيك كشورمان از حضور در مس��ابقات جهاني ژاپن 
بازماند، آن هم به دليل عدم پاس��خگويي ش��وراي برون مرزي وزارت 

ورزش به درخواست فدراسيون براي گرفتن مجوز اعزام! 
اين اتفاق در حالي رخ داد كه گويا مس��ئوالن فدراسيون ژيمناستيك از 
مدت ها قبل درخواست شان را ارائه داده و منتظر جواب شورا بودند، ولي در 
نهايت جوابي دريافت نكردند تا فرصت اعزام از دست برود. داستان اختاف 
وزارت ورزش و اينچه درگاهي، رئيس فدراسيون سر دراز دارد و اين موضوع 
حواشي زيادي را براي اين رشته ايجاد كرده است. هرچند هيچ مقام مسئولي 
در خصوص اين اختافات به صورت شفاف صحبت نمي كند، اما پرواضح 
است كه دود اين اختافات به چشم ژيمناست هاي كشورمان مي رود. با 
اينكه اخيراً ملي پوشان نتايج خوبي در رقابت هاي مختلف كسب كرده اند، 
پتانسيل باالي خود را نشان داده و انتظار حمايت از سوي مسئوالن را دارند، 
ولي برخوردهاي سليقه اي و گرفتن فرصت حضور در مسابقات جهاني ژاپن 
لطمه اي جبران ناپذير به ژيمناستيك ايران مي زند. اين همان موضوعي 
است كه خيرخواه، س��رمربي تيم ملي در گفت وگو با فارس به آن اشاره 
كرده است:  »در دوره قبلي اين رقابت ها مهدي احمدكهني بهترين نتيجه 
تاريخ ژيمناستيك كشور را كسب كرده بود و سعيدرضا كيخا هم كانديداي 
كميسيون ورزشكاران است و بايد به ژاپن مي رفت تا براي كسب آراي الزم 
با ساير ورزشكاران رايزني می كرد. متأسفانه برخي به دنبال اين هستند كه 
به هر نحو ممكن ژيمناستيك ايران را فلج كنند تا از اين طريق حرف شان را 
به كرسي بنشانند. شايد اگر االن رياست فدراسيون در اختيار كسي بود كه 
برايش فرقي نمي كرد رئيس كدام فدراسيون است، اينگونه اقدامات عليه 
ژيمناستيك كشور انجام نمي شد، اما خدا جاي حق نشسته است. ديديم كه 
هرچه بيشتر ژيمناستيك را بايكوت كردند، موفقيت ها بيشتر شد.« مطرح 
شدن اين مباحث تأسف آور به هيچ وجه در شأن ورزش كشور نيست. اينكه 
عده اي به دليل مخالفت با حضور فردي در رياست يك فدراسيون در جهت 
عاصي كردن و شكست دادن او قدم بردارند نگران كننده است، به ويژه اينكه 

پاي يك رشته مدال آور، مستعد و آينده دار نيز وسط باشد.
الف بزرگ پس از افتضاح بزرگ

تمام آنهايي كه شنبه شب به تماشاي بازي پرسپوليس و الهال نشستند 
با گذشت چند دقيقه از آغاز بازي متوجه شدند كه نماينده ايران توان 
برتري مقابل نماينده عربس��تان را ندارد. براي پي ب��ردن به داليل اين 
شكست بد الزم نيست زياد جست وجو كنيم فقط كافيست چند روز به 

عقب برگريدم، يعني عصر چهارشنبه ۲۱شهريور ۱4۰۰. 
كاروان سرخپوشان براي سفر به عربس��تان راهي فرودگاه شد، اما با يك 
معطلي پنج ساعته ناچار به بازگشت به خانه مي شود. پيگيري ها حاكي 
از آن است كه به رغم اعاي مس��ئوالن مبني بر كارشكني طرف سعودي 
ايراد كار باز هم مثل هميشه متوجه خودمان است و عدم اطاع درست از 
قوانين بين المللي و ارسال ديرهنگام نامه درخواست سفر از سوي باشگاه 
پرسپوليس باعث اين معطلي و طبيعتاً بار رواني زياد روي تيمي شده بود كه 

نزديك به دو ماه از آخرين ديدار رسمي و جدي اش مي گذشت.
پرسپوليس با اين اهمال كاري بزرگ خسته تر از قبل راهي عربستان شد و 
نتيجه آن شد كه همه ديديم. يك شكست تحقيرآميز براي فوتبال ايران، نه 
پرسپوليس. سرخ ها باختند، بد هم باختند اما دردآورتر از اين شكست شنيدن 
حرف هاي مسئولي است كه بدون هيچ شكي سوء مديريت او يكي از داليل 
اصلي از هم گسستگي روحي و رواني تيم بود. مجيد صدري، سرپرست باشگاه 
پرسپوليس پس از حذف قرمزها از ليگ قهرمانان در اكانت شخصي اش در 
شبكه هاي اجتماعي مدعي شده »با مجالي براي عبور از مشكات و بهبود 
شرايط اداري باشگاه و حرفه اي تر شدن، گام هاي بزرگي خواهيم برداشت تا 

هرگز تماشاي امكانات حريفان براي ما حسرت برانگيز نباشد.«
شنيدن چنين اظهاراتی از سوی مسئولي كه حتي توانايي هماهنگ كردن يك 
پرواز براي تيمي كه قرار است بازي مهم مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان 
را برگزار كند، ندارد، اگر نگوييم يك الف توخالي است، حتماً مي تواند حسابي 
خنده دار باشد. نكته جالب توجه اينكه جناب سرپرست با زهم پاي شرايط 
نرمال و غيرطبيعي بازي را وسط مي كشد و آسمان و ريسمان به هم مي بافد 
براي توجيه شكست تلخي كه شنبه شب همه را ناراحت كرد تا باز هم بيشتر 
متوجه شويم كه ادعاهاي او تنها حرف هايي براي خالي نبودن عريضه است و 

صدالبته كه گوش هوادار فوتبال ايران از اين دست حرف ها پر است. 
ايراد از مجيد صدري نيست، سال هاست كه فوتبال باشگاهي ايران و حتي 
فوتبال ملي با چنين معضاتي روبه روست. فوتبالي كه مثاً حرفه اي شده، 
اما بديهي ترين امور حرفه اي فوتبال دنيا را نمی داند. فوتبالي كه حاال حاال ها 
جا براي ضربه خوردن و تحقير شدن دارد، چرا؟ چون همزمان كه فوتبال 
باشگاهي ايران با مديراني اينچنيني كه كم هم نيستند مشغول رؤياپردازي 
و ولخرجي هاي ميلياردي است ديگر رقبا از جمله همين عربستان مشغول 
كار درست و زيربنايي هستند و حاصل آن را هم به خوبی ديديم. از قديم 
گفته اند: »كار نيكو كردن از پر كردن است.« اين ضرب المثل ماست، اما 
ديگران خيلي خوب آن را فهميده اند و اج��را مي كنند در عوض ما فقط 
شعار مي دهيم. صدري درست مي گويد، ش��نبه شب، شب تلخي براي 
فوتبال باشگاهي ايران بود، اما گويا يادش رفته كه نوع مديريت حاكم بر 
باشگاه پرسپوليس دليل اصلي اين اتفاق تلخ است. پرسپوليس همان عصر 
چهارشنبه كه از فرودگاه به جاي عربستان راهي خانه شد بازي را باخت و 

شنبه شب فقط تاش مي كرد كه بيشتر گل نخورد. 
الهال عربستان در فاصله ۲۲ شهريور تا ۲4 مهر با برتري مقابل دو تيم 
بزرگ فوتبال ايران خيلي خوب نواقص و عيوبمان را به رخمان كش��يد، 
تيمي كاماً حرفه اي با بازيكنان تأثيرگذار و هرينه كرد درست كه بر طبل 
توخالي فوتبال باشگاهي ايران كوبيد. قبول اين شكست يك چيز است، 
اما شعار دادن و فرافكني چيزی ديگر. چگونه مي توان با مديران كنوني 
فوتبال باشگاهي و حتي مديران فدراسيون دلخوش به آينده بود، وقتي 

بديهي ترين امور انجام نمي شود.  
شنبه  شب، شب تلخي براي فوتبال ايران و پرسپوليس بود، شب تلخي 
كه با تداوم مديريت هاي كنوني حتماً باز هم شاهد تكرار آن خواهيم بود، 

حاال يا به نام پرسپوليس يا نام هاي ديگر. 


