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راز دو ساله دوپينگ كاپيتان 
سابق ووشو فاش شد

فدراسيون  ووشــو هميشه نامش در ليست 
موفق ترين  فدراســيون هاي ايران قرار داشته 
اســت. رشــته اي غيرالمپيكي كه به هر آنچه 
مي خواسته رســيده و حاال بر بام دنيا ايستاده 
است. اما اخيرا رازهايي در اين رشته برمال شده 
كه سواالت زيادي را شكل داده است. رازهايي از 
پنهان كردن تست مثبت دوپينگ كه به مدت دو 
ســال مخفي ماند! ماجرا از اين قرار است كه دو 
سال پيش، بعد از جام جهاني 2018 چين تست 
دوپينگ حميدرضا قلي پور كاپيتان سابق تيم 
ملي ووشو مثبت و توســط فدراسيون جهاني 
اعالم مي شود. اين موضوع البته با رابطه خوبي 
كه رييس وقت فدراسيون يعني مهدي علي نژاد 
با فدراسيون جهاني داشــته، مسكوت مانده و 
ســرانجام اين اتفاق به خداحافظي قلي پور با 
ورزش قهرماني ختم مي شود. آن زمان قلي پور 
دليل اين تصميم خود را اشباع شدن و رسيدن 
به هر آنچه در ووشو مي خواســت عنوان كرد. 
او كه حتــي تمريناتش بــراي MMA را نيز 
شروع كرده بود، از عالقه به فعاليت در رشته اي 
حرفه اي صحبت كرد. اما حاال مشــخص شده 
خداحافظي او نه به خاطر ماجراجويي هاي جديد 
بلكه به خاطر مثبت شدن تست دوپينگش بوده 
است. فدراسيون ووشوي ايران در حالي در قبال 
اين اتفاق موضع سكوت را انتخاب كرد كه طبق 
قوانين ضد دوپينگ فدراســيون جهانی ووشو 
برای چهار ســال از 28 اكتبــر 2018 )۶ آبان 
1۳۹۷( تــا 28 اكتبــر 2022 )۶ آبان 1۴01( 
قلي پور را محروم كرد و بر اين اســاس قلي پور 
ديگر اجازه هيچ فعاليتي را نداشــت. اما اين در 
حالي است كه كاپيتان سابق تيم ملي 1۶ بهمن 
1۳۹۷ و در جريان مســابقات ليگ ايران چهار 
گوشه سكوي ساندا را بوسيد و خداحافظي اش 
را اعالم كرد. او حتي هدايايي نيــز از علي نژاد 
دريافت كرد. اينكه چرا فدراسيون وقت اجازه 
چنين كاري را داده و اين تبعيض را قائل شده، 

سوالي است كه بايد پاسخگو باشند.

البته نكته ديگري هم در اين باره وجود دارد 
كه نمي شود ناديده اش گرفت. قلي پور يكي از 
اعضاي كميسيون ورزشكاران بود. كميسيوني 
كه دو بار به تعطيلي كشيد و حواشي بسياري را 
هم ايجاد كرد. اين كميســيون در ميان همين 
حواشــي براي مشخص شــدن رييس جديد 
انتخابات برگزار كرد. انتخاباتي كه يك ســوي 
آن هادي ساعي تكواندوكار سابق تيم ملي قرار 
داشت و در سوي ديگر زهرا نعمتي كماندار ايران 
كه شنيده مي شود برخي دست هاي پشت پرده 
كه حق راي نداشتند، خواهان به رياست رسيدن 
نعمتي در اين كميسيون بودند. به همين خاطر 
حق  راي قلي پور كه از جامعه رزمي كاران است، 
مي توانست در روند انتخابات تاثيرگذار باشد. 
هرچند درنهايت هادي ساعي با يك راي بيشتر 
از نعمتي )8 راي( در انتخابات پرحاشيه، رياست 
كميسيون را به دست آورد، اما فاش شدن اين راز 
دو ساله درست در صبح روز انتخابات كميسيون 
ورزشكاران نمي تواند چندان هم بي دليل باشد. 
البته در اين باره كميته ملــي المپيك هم بايد 
پاسخگو باشد، چراكه طبق آيين نامه كميسيون 
ورزشكاران، هيچ ورزشــكاری نبايد در ارتباط 
با قانون جهانی مبارزه بــا دوپينگ هيچ گونه 

محروميتی دريافت كرده باشند.
در هر حال اما بحث دوپينگ در ووشــو به 
همين جا ختم نمي شــود. با نگاهي به اسامي 
محروماني كه فدراســيون جهاني ووشو اعالم 
كرده، متوجه يك نام ايراني ديگر نيز مي شويم. 
نامي كه او هم در جام جهاني چين مدال آور بوده 
و روي سكوي نخست ايستاده است. سيدمعين 
تقوي ديگر سانداكاري است كه تستش مثبت 
درآمده اما تســت او هم مثل قلي پور مثل يك 
راز باقي ماند و حــاال بايد شــاهد پس گرفته 
شــدن مدال هاي اين دو نفر در مسابقات چين 
باشيم. نگه داشتن راز دوپينگ ورزشكاران در 
رشته هاي ديگر هم ديده شــده است. كساني 
كه ناگهان خداحافظي كردند و هيچ وقت دليل 
واقعي خداحافظي شان مشخص نشد. در اين جا 
بايد اين سوال را مطرح كرد كه آيا واقعا مطرح 
نكردن چنين مواردي و تبعيض قائل شدن بين 
آنها و كساني كه نام شان اعالم مي شود، تصميم 

درستي است؟  

منهای فوتبال

آریا طاری

حتی سايه استراماچونی هم، ديگر 
اســتقالل را ترک كرده اســت. فرهاد 
مجيدی تا چنــد وقــت، دنباله روی 
ايده های فنی سرمربی سابق آبی ها بود 
اما از يك جايــی به بعد، تصميم گرفت 
با كفش های خودش در استقالل قدم 
بردارد. اين تيم، تماما ساخت ايران است. 

حاصل تفكرات يك مربی كه چندين 
فصل برای همين باشگاه بازی كرده و 
در آخرين قهرمانی اين تيم در ليگ برتر 
نيز سهيم بوده است. فرهاد شايد به اندازه 
استراماچونی يك مربی مدرن نباشد، 
شايد به اندازه استراما تجربه های كاری 
در سطح باال نداشــته باشد، شايد مثل 
او نتواند نبض هواداران و رسانه ها را به 
بهترين شكل ممكن در دست بگيرد اما 

او، شناخت دقيق و پرجزئياتی از فوتبال 
ايران دارد. جنس رفتارها و وعده های 
مديران را می شناسد، وضعيت مهره های 
تيم را درک می كند و انگيزه و اشتياق 
زيادی برای متحول كردن اســتقالل 
دارد. هيچ كس منكــر توانايی مربيان 
خوب خارجی نيست اما در شرايط فعلی 
كه همكاری با خارجی ها دشوار شده، 
او در بين گزينه های داخلی يك چهره 

مناسب برای كار كردن در جمع آبی ها 
به شمار می رود. چهره ای كه پتانسيل 
تبديل  شــدن به يك مربی موفق روی 

نيمكت استقالل را دارد.
برای باور اين موضوع، كافی است به 
نشانه های تركيب استقالل در مسابقه 
اين هفته دقت كنيم. اول از همه، اينكه 
تيم ديگر با ســه مدافع بازی نمی كند. 
اين برای چندمين هفته متوالی است 

كه آنها به سيستم چهار دفاعه سوئيچ 
كرده اند و شــيوه جديدی برای بازی را 
مدنظر قرار داده اند. بخشی از اين ماجرا، 
شايد به غيبت ادامه دار مدافعان اين تيم 
هم مربوط باشد. سياوش يزدانی و عارف 
غالمی به ويروس كرونا دچار شــدند، 
بودروف تيم را ترک كرد و دانشگر نيز با 
تصميم كادر فنی از تركيب كنار گذاشته 
شد. با اين حال شايد حتی اگر همه اين 
بازيكنان نيز در دسترس بودند، باز هم 
فرهاد ترجيح می داد بــا چهار مدافع 
راهی زمين مسابقه شود. مجيدی قبل 
از حضور روی نيمكت استقالل به عنوان 
سرمربی، در تيم ملی اميد تيمش را با 
چهار مدافع به زمين می فرســتاد. اين 
سيستم، هميشه موردعالقه مجيدی 
بوده است. تفاوت ديگر تيم مجيدی با 
استراما، كمرنگ شدن نقش چند بازيكن 
خاص است. برخالف استراما، فرهاد از 
عارف غالمی استفاده چندانی نكرده و 
او را به عنوان يك بازيكن كليدی برای 
تيمش درنظر نگرفته است. اين موضوع 
برای هرويه ميليــچ نيز صدق می كند. 
سرمربی ايتاليايی استقالل، عالقه بسيار 
زيادی به ميليچ داشت و برای جذب اين 
بازيكن، تالش ويژه ای انجام داد. ميليچ 
در تيم اســتراما، يك بازيكن فيكس و 
يك مهره گل زن به شــمار می رفت اما 
پس از مصدوميــت و ماجراهای كرونا، 
در تيم فرهاد به حاشــيه رانده شد. به 
نظر می رســد مجيدی در مــورد زوج 
هجومی محبوب استرا نيز تجديد نظر 
كرده است. او در مســابقه اين هفته با 
نفت مسجدسليمان، مهدی قائدی را 
به نيمكت تيم منتقل كرد. مهاجمی كه 
در هفته های گذشته اصال نشانی از يك 
بازيكن آماده نداشــته است. قائدی در 
ابتدای فصل وعده داده بود كه 10 گل 
برای تيمش می زنــد و خيلی ها تصور 
می كردند او مدت ها قبل از اين ركورد 
عبور كند اما در عمل، او هنوز روی عدد ۹ 
متوقف شده است. توفقی كه باعث شده 
فرهاد از زوج دياباته و ارســالن در خط 

حمله بهره ببرد.
كپی، هيــچ وقت به پــای كيفيت 

»اورجينال« نمی رســد. فرهاد حتی 
اگر در كپی كردن موفق بــود،  باز هم 
نمی توانســت كارهای استراماچونی 
را بهتر از خودش انجــام بدهد و باز هم 
نمی توانست، دقيقا همان نسخه ها را 
با همان نتايج به سرانجام برساند. پس، 
اين يك تغيير مثبت برای اســتقالل 
خواهد بود. يك تصميم اميدواركننده 
كه »جديت« مجيدی را نشان می دهد. 
جديت يك مربی برای ساختن يك پروژه 
جذاب. استقالل بايد نتيجه بگيرد. هيچ 
ترديدی هم در مورد اهميت اين جمله 
نيست اما هيچ كس هم نگفته كه فقط 
قرار است فرمول استراماچونی جواب 
بدهد. مــرد ايتاليايی تيمش را به صدر 
جدول ليگ رساند اما حتی يك فصل 
كامل هم در اين تيم حضور نداشت. هرگز 
نمی توان گفت كه اين صدرنشــينی، 
تضمينی برای موفقيت او در ادامه فصل 
بود. هواداران استقالل هم بهتر است به 
جای هشتگ زدن در صفحه سعادتمند 
برای جذب دوباره ســرمربی سابق، به 
حمايت از مربی فعلی شان روی بياورند. 
اين هم تراژدی هميشگی فوتبال ايران 
است كه آن چه از دست داده ايم را بيش از 
حد بزرگ و آن چه در شرايط فعلی داريم 
را بيش از حد كوچك می كنيم. هميشه 
گذشته را »طاليی« می دانيم و فراموش 
می كنيم كه بزرگ تريــن پروژه ها، با 

كوچك ترين قدم ها آغاز می شوند.

برای فرهاد، مردی که دیگر کپی نمی کند

استقالل؛ساختتهران!

اتفاق روز

سوژه روز

هواداران استقالل در اعماق ذهن شان به این نتیجه رسیده اند که اگر استراماچونی سرمربی تیم شان بود، حاال 
قهرمانی لیگ برتر را جشن می گرفتند. این باور اما تنها یک حدس است و فوتبال با حدسیات سر و کار ندارد. شاید 

استقالل  با استراما قهرمان می شد و حتی شاید در رده پایین تری نسبت به وضعیت امروزش قرار می گرفت. اهمیت کلمه 
»شاید« در این جمله ها بسیار زیاد است. تنها در یک مورد می توان نتیجه ای »قطعی« گرفت و آن مورد، این است که فرهاد 

دیگر نمی خواهد ادامه دهنده راه استراما باشد. او می خواهد تیم خودش را بسازد و امضای خودش را پای این تیم بزند.

تكل وحشــتناک روی پای كيلين امباپه در 
فينال جام حذفی فرانســه، يك لحظه به شدت 
رعــب آور در اردوی پی اس جی بــود. امباپه در 
شرايطی كه كامال درد می كشــيد از زمين بازی 
خارج شــد و پس از آن در زمان ترک استاديوم، 
با عصا ديده شــد. در مورد وضعيت اين بازيكن، 
نگرانی های زيادی وجود داشــت و ســرانجام 
مشخص شد كه او، مســابقه تيمش با آتالنتا در 
مرحله يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان را از دست 
خواهد داد. پاريســی ها پــس از تعطيالت ليگ 
فرانسه، مدت ها دور از زمين فوتبال بودند و پس 
از بازگشت، با يك خبر وحشتناک رو به رو شده اند. 
ادامه مســابقه های اين فصل ليگ قهرمانان به 
صورت تك بازی برگزار می شوند و غيبت امباپه 
مقابل آتالنتا، به معنای حضور نداشتن اين بازيكن 

در يك چهارم نهايی ليــگ قهرمانان خواهد بود. 
امباپه بدون شك، مهم ترين بازيكن تيم توماس 
توخل به شــمار می رود. يك ستاره كليدی برای 
پاريسی ها كه در اين فصل بيشتر از همه بازيكنان 
ديگر اين تيم موفق به گل زنی شده است. غيبت او 
به شدت به پاريسی ها لطمه خواهد زد. همان طور 
كه غيبت كيلين مورفی ممكن است سريال پيكی 
باليندرز را با يك مشكل اساسی روبه رو كند. امباپه 
»شخصيت اصلی« پی اس جی است و مهره هايی 
مثل نيمار و كاوانی با وجود همه توانايی هايی كه 
دارند، نمی توانند به اندازه او تاثيرگذار باشند. اين 
بازيكن تا امروز همه افتخارات ممكن را به دست 
آورده اما هرگز نتوانسته قهرمان ليگ قهرمانان 
اروپا شــود. او سابقه ايســتادن روی سكوی اول 
جام جهانی را دارد و همــه جام های داخلی را نيز 

با پاری سن ژرمن تجربه كرده اما هنوز نتوانسته 
طعم حضور در نيمه نهايی ليگ قهرمانان را بچشد. 
برخالف او، نيمار اين جام را فتح كرده و در جريان 
بردن اين رقابت ها، يكی از بهترين های بارسا بوده 
است. باشــگاه فرانســوی پس از ورود دالرهای 
قطری، هزينه های سرســام آوری انجــام داده 
است. آنها نيز به سبك سيتی، قوانين مالی بسيار 
زيادی را دور زده اند و نظم بازار را به هم ريخته اند. 
گرانقيمت ترين خريد تاريخ فوتبال، هنوز با هزينه 
222 ميليون يورويی برای نيمار به اين باشگاه تعلق 
دارد. تيمی كه برای خريــد امباپه نيز، هزينه ای 
نجومی انجام داده اســت. با وجود همه هزينه ها، 
آنها هرگز در اروپا موفق نبوده اند و اميدوارند در اين 
فصل، برای روبه رو شدن با ناكامی هميشگی در 
اروپا، راه حلی داشته باشند. شايد آتاالنتا نسبت به 
تيم پرستاره فرانسوی، تيم چندان نامداری نباشد 
اما طرفداران فوتبال ايتاليــا حتما می دانند كه 
گاسپرينی و شاگردها چه فصل درخشانی را پشت 
سر گذاشته اند. آنها در فاز هجومی تيم فوق العاده ای 

به نظر می رسند و در اوج اقتدار به اين مرحله راه 
پيدا كرده اند. كنار زدن والنســيا در يك هشتم 
نهايی، هرگز يك ماموريت سخت و پيچيده برای 
آنها نبود و ســتاره های برگامو، خيلی راحت اين 
حريف را از سر راه شان برداشتند. شايد آنها به اندازه 
پی اس جی ستاره نداشته باشند اما به معنای واقعی 

كلمه، يك تيم هستند. تيمی كه حضورش را در 
رقابت های فصل آينده ليگ قهرمانان نيز قطعی 
كرده اســت. مصدوميت امباپه وحشت حذف از 
اروپا را در اردوی پی  اس جی به اوج رسانده است. 
شايد درست مثل چند سال قبل، نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان باز هم يك مهمان ناخوانده داشته باشد.

آریا رهنورد

قرمز و آبی ندارد. زرد و سبز هم ندارد. همه »بازنده« اين بازی 
هستند. همه آنهايی كه اخالق را در موج عاليق رنگی غرق كردند. 
همه آنهايی كه خودشان را كشتند تا در كری خواندن از ديگران 
جلو بزنند و در اين بازی پليد، سبقت بگيرند. همه آنهايی كه بذر 
نفرت را در مزرعه فوتبال كاشتند و هوا را تا می توانستند، آلوده 
كردند. باور كنيد در فوتبال به جز اين كری خوانی ها، لذت های 
ديگری هم برای كشف كردن وجود دارند. اينكه شما قادر به ديدن 
اين لذت ها نيستند، دليل خوبی نيست برای آن كه وجود آنها را به 

طور كلی زير سوال ببريد.
از مجری ســطح پايين و بی دانش تلويزيون، هيچ انتظاری 
نمی رود وقتی »پيشكســوت« فوتبــال ايران كــه اين روزها 
كمك مربی تيم ملی اميد هم شــده، يك شوخی سخيف عليه 
موفقيت های تيم رقيب را در صفحه رســمی اش به اشــتراک 
می گذارد. فكر نكنيد آب، يك روزه گل آلود شده است. اين وضعيت 
هميشه وجود داشته اما اينستاگرام و توئيتری نبوده اند كه آن را 

مثل »آينه« نشان مان بدهند. از مجری سطح پايين و بی دانش 
تلويزيون، هيچ انتظاری نمی رود وقتی صبح تا شب، ويدئوهايی 
بی ارزش و مضحك را »وايرال« می كنيم و برای محتوای چرند 
محض، »هورا« می كشيم و به خيال خودمان، خيلی هم فرهنگی 
و خيلی هم مدرن هستيم. وقتی مزخرف بودن مالک »همه گير« 
بودن می شود، مجری تلويزيون هم حق دارد كه سهمش را از اين 
سفره جست وجو كند. حق دارد حرف های بی ارزش و بی محتوا 
را به زبان بيــاورد و مثل بچه های دبســتانی، همان چرندهای 
ديده شده در صفحه های زرد اينستاگرام را با مخاطب در ميان 
بگذارد. مخاطب اين چيزها را دوست دارد. مخاطب برای خودش 
ارزش قائل نيست. مخاطب اليك می زند، بازنشر می دهد و كيف 
می كند. مخاطب، خيال می كند با چه شــوخی هوشمندانه و 
ظريفی روبه رو شده است. اگر مخاطب به اين جماعت بها ندهد، 
آنها هرگز نمی توانند به جای عذرخواهی، ژســت حق به جانب 
بگيرند و ادعا كنند كه مطرح شدن شان، راهی برای گمراه كردن 
مردم از قيمت دالر است. چقدر ما بايد بدبخت باشيم كه با امثال 
شما، حواس مان را از دالر پرت كنند. شما كه از دالر صد هزار تومانی 

هم دوست نداشتنی تر هستيد. شمايی كه ذره ای خالقيت نداريد. 
شما كه همان شوخی های سخيف را هم خودتان نساخته ايد و از 
ديگران دزديده ايد. شما كه انگار زباله جمع كن اينستا و توئيتر 
هستيد. هر كس آشغالش را دم در می گذارد، برمی داريد و كاسبی 
را شروع می كنيد. كاسبين نگون بخت زباله ها. كمی به فوتبال 
اروپا نگاه كنيم. كمی هم به تفــاوت خودمان و فوتبال اروپا نگاه 
كنيم. از همان فصل گذشته بين دو باشگاه سيتی و ليورپول تنش 
وجود داشت اما همين فصل، سيتيزن ها برای ليورپولی ها تونل 
افتخار زدند. آنها به افتخار بزرگ ترين دشمن اين روزهای شان 
در فوتبال انگليس دست زدند و به تحسين اين حريف پرداختند. 
در الليگا با وجود همه مسائل وحشتناک داوری، بارسا به شكلی 
مسالمت آميز قهرمانی رئال مادريد را تبريك گفت و همه چيز 
همان جا تمام شــد. بارسا موفقيت رئال را زير ســوال نبرد تا در 
آينده موفقيت های خودش هم زير سوال نرود. در فوتبال ايران 
اما ظاهرا هيچ كس با موفقيت ديگری كنــار نمی آيد. اين بازی 
كثيف، ليدرهايی هم دارد. از مهرداد ميناوند كه فوتباليست بسيار 
خوبی بود اما صد افسوس كه نماد لمپنيسم در »هواداری« شد و 
شخصيت خودش را با دست خودش خرد كرد تا رضا حقيقی كه 
می توانست در فوتبال به جايگاه  فوق العاده ای برسد اما با جوانی اش 
كاری كرد كه ديگر حتی از ليگ دو هم پيشنهاد نداشته باشد و آن 
وقت به جای حسرت خوردن با اين خودسوزی، مشغول توهين 
عمومی به هواداران تيم رقيب شد. از اميرحسين صادقی كه همه 

اعتبار دوران بازی اش را با اظهارنظرهای نسنجيده با طرفداری 
كوركورانه از بين برد تا آرش برهانی كه با عبارت هايی مثل تيم 
سوم پايتخت و جام اسنپی، ناگهان به دوران راهنمايی برگشت! 
همه اين نام ها می توانستند در فوتبال به عنوان مربی آينده داشته 
باشند اما كاری كردند كه ديگر هيچ كس جدی شان نگيرد. سوژه 
شوخی و تمسخر شدند و از اليك خوردن، لذت بردند. آنها صبح تا 
شب در فضای مجازی همديگر را می درند و مردم با تماشای اين 
افراد داخل قفس اينستاگرام كيف می كنند. آنها صبح تا شب از 
خجالت هم درمی آيند و از به كار بردن هيچ كلمه ای هم خجالت 
نمی كشند. آنها خودشان از عوامل درجا زدن و پسرفت استقالل و 
پرسپوليس هستند. موضوع فقط فوتبال نيست. ما در ايران طاقت 
تماشای موفقيت ديگران را نداريم. می خواهد اصغر فرهادی باشد 
يا نويد محمدزاده. پرسپوليس باشد يا استقالل. وقتی استقالل 
نتيجه می گرفت، پرسپوليســی ها به قلعه نويی اتهام فســاد 
می زدند. وقتی سپاهان ليگ را فتح می كرد، رقبا موفقيتش را زير 
سوال می بردند، حاال هم كه دور دور پرسپوليس است، طرفداری 
تيم های ديگر به جای تونل زدن يا حداقل توئيت زدن، آنها را با 
انواع و اقسام كنايه ها مواجه می كنند. چه روزگار تلخی است برای 
فوتبال. چه روزگار نااميدكننده ای است برای »طرفدار« يك تيم 
بودن در فوتبال ايران. چه روزگار تباهی است برای دل دادن به 
احساسات هوادارانه. و چه روزگار سياهی است. برای فوتبال. و 

نه فقط برای فوتبال!

پیکی بالیندرز بدون شخصیت اصلی

وحشت در پاریس!

سوگواری برای فوتبالی که اخالق در آن مرده است

مزرعه نفرت! 

هیچ کس منکر توانایی 
مربیان خوب خارجی 

نیست اما در شرایط فعلی 
که همکاری با خارجی ها 
دشوار شده، مجیدي در 

بین گزینه های داخلی 
یک چهره مناسب برای 

کار کردن در جمع آبی ها 
به شمار می رود. چهره ای 
که پتانسیل تبدیل  شدن 

به یک مربی موفق روی 
نیمکت استقالل را دارد
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