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انتخابات پرماجرای فدراسیون 
فوتبال باالخره امروز انجام می شود 
و هنوز نمی دانیــم که چرا مجمع 
فدراسیون چنین زمانی را برای 
انتخابات در نظر گرفته اســت. 
برگزاری انتخابات درست قبل از 
جام جهانی، تا همین جا هم لطمه 
زیادی به تیم ملی زده و بخش مهمی 
از تمرکز فوتبال ایران را به خودش 
اختصاص داده است. هر کسی که 

امروز کرسی ریاست را به دست 
می آورد، باید تیم ملی را به اولین 
و کلیدی تریــن اولویتش تبدیل 
کند. اواخر همین مــاه تیم ملی 
آخریــن اردوی جدی اش را برای 
شرکت در جام جهانی پشت سر 
خواهد گذاشت. مخاطبان فوتبال 
در ایران با بدبینی خاصی به این 
انتخابات نــگاه می کنند. چراکه 
به نظر می رســد با هر انتخابی، 
 شــرایط فوتبال ایران اصال بهتر 

نخواهد شد.

ویلموتس، فوالد و البته مجمع! 
داســتان حضور مهدی تــاج در 
انتخابات فدراسیون هم داستان جالبی 
است. بعد از افتضاح قرارداد ویلموتس 
و ضرر وحشــتناک فوتبال ایران، تاج 
به دلیل »مشــکل قلبی« از مدیریت 
فدراســیون کنار رفت. ظاهرا در این 
چند ســال که تیم ملی به جام جهانی 
رسیده و حســاب فوتبال ایران در فیفا 
دوباره پر و پیمان شــده، مشکل قلبی 
تاج نیز کامال رفع شــده است. او بعد از 
مدتی غیبت، دوبــاره در صحنه رقابت 

حاضر شــده و ادعا کرده که مشکالت 
بین المللی فوتبال ایران را حل خواهد 
کرد. تاج البته توضیح نداده که چرا در 
دوران حضور در ای.اف.سی و تصاحب 
کرســی در این نهاد، نتوانسته قدمی 
برای حل این مشــکالت بردارد. قرار 
گرفتن نام تاج در پرونده فوالد مبارکه 
نیز سروصدای زیادی به پا کرده اما نام 
او در فهرست گزینه های نهایی حاضر 
در انتخابات دیده می شــود. شاید هم 
نگرانی از تعلیق شــدن از ســوی فیفا 
موجب چنین مساله ای شده باشد. به هر 
حال حتی در آخرین ساعات نزدیک به 
انتخابات، زمزمه هایی در مورد احتمال 
کنار رفتن این گزینه به گوش می رسد و 
همه چیز به لحظات نهایی کشیده شده 
است. با وجود همه مسائلی که این اواخر 
در اطراف رییس سابق فدراسیون وجود 
داشــته، خیلی ها باور دارند که او رای 
مجمع را به دســت می آورد و دوباره بر 
کرسی ریاست فوتبال ایران می نشیند. 
تاج حتی کدهایی در مورد ســرمربی 
بعدی تیم ملــی داده و از عالقه اش به 
همکاری دوباره بــا کارلوس کی روش 

صحبت کرده است.

میرشاد، همیشه در صحنه
بعد از ماجــرای عزل عزیزی خادم، 
نام هــای زیــادی برای سرپرســتی 
فدراسیون مطرح شــد و سرانجام این 
میرشاد ماجدی بود که از جایگاهش در 
هیات رییسه، به سرپرستی فدراسیون 
رســید. او حتی در فاصله چنــد روز تا 
پایان مهلت رسمی ثبت نام برای ورود 
به فدراســیون، عالقه ای به شرکت در 
انتخابات نشــان نمی داد و دائما تاکید 
می کرد که رییس نخواهد شد اما معلوم 
نیست چرا ناگهان تغییر عقیده داد و در 

انتخابات شرکت کرد. ماجدی این اواخر 
حضور بسیار فعالی در همه صحنه ها 
داشــته اســت. تصاویری از او در حال 
نذری دادن در کنــار یک خواننده پاپ 
منتشر شــد و حتی در روز ورود بانوان 
استقاللی به ورزشگاه آزادی، ماجدی 
طوری در صحنه دیده می شد که انگار 
این طرح را به تنهایی عملی کرده است. 
به هر حال او در جلوی صحنه تالش کرده 
تا فرصت دیده شدن را از دست ندهد و 
حتما در پشت صحنه نیز رایزنی هایی 
با مجمع داشته است. ماجدی این اواخر 
در قامت سرپرست فدراسیون، عملکرد 
بحث برانگیزی داشته است. ماجرای 
کمیته فنی، حکم برکناری و ســپس 
ابقای اســکوچیچ و چنددستگی در 
تیم ملی، نگرانی های زیادی را در مورد 
ریاست احتمالی او به وجود آورده است. 
اگر این مســائل نبود، ماجدی شانس 
خوبی برای ریاست داشت اما خیلی ها 
با تردید به توانایی هــای این مدیر در 
قامت رییس فدراسیون فوتبال ایران 

نگاه می کنند.

عزیزمحمدی، کاندیدای پنهان
بیشتر صحبت ها در مورد انتخابات 
حول محور مهدی تاج و میرشاد ماجدی 
بوده و تا امروز صحبت زیادی از عزیزا... 
محمدی نشده است. کسی که به نظر 
می رســد کاندیدای پنهان و خاموش 
انتخابات فدراســیون فوتبال باشد. او 
همه مراحل را طی کــرده و همواره نیز 
تایید شده تا در انتخابات حضور داشته 
باشد. با این حال بعید به نظر می رسد 
که این چهره از شانس زیادی برای بردن 
انتخابات و حتی نزدیک شدن به دو نامزد 
دیگر برخوردار باشد. شاید هم انتخابات 
به دور دوم برود و عزیزمحمدی در دور 

دوم حاضر نباشــد. به هر حال او زمانی 
به عنوان مدیر در باشگاه فجر فعالیت 
کرده و زمانی هم در دوران حضور تاج 
در فدراسیون، رییس سازمان لیگ بوده 
است. او این اواخر بیشتر سکوت کرده 
و خبر خاصی در خصوص انتخابات به 

وجود نیاورده است.

فوتبالی ها کجا هستند؟
شاید برای تان ســوال باشد که چرا 
چهره های سرشــناس فوتبال ایران 
برخالف بسیاری از نقاط دنیا در انتخابات 
شرکت نمی کنند. دلیل این سوال را باید 
در دوره قبلی جست وجو کرد. جایی که 
علی کریمی برای ریاســت اقدام کرد و 
حتی کاپیتان تیم ملی بــه او رای نداد! 
بازی انتخابات، بازی البی و مجمع است 
و فوتبالی ها شانســی برای بردن این 
رقابت ندارند. به نظر می رسد مهدی تاج 
فعال شانس اول بردن انتخابات است. 
مگر اینکه در دقیقــه 90، یک تصمیم 
انتحاری در مورد انتخابات گرفته شود! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با وجود همه مسائلی که 
این اواخر در اطراف رییس 

سابق فدراسیون وجود 
داشته، خیلی ها باور 

دارند که او رای مجمع را 
به دست می آورد و دوباره 
بر کرسی ریاست فوتبال 

ایران می نشیند. تاج حتی 
کدهایی در مورد سرمربی 

بعدی تیم ملی داده و از 
عالقه اش به همکاری 

دوباره با کارلوس کی روش 
صحبت کرده است
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دختران سرخپوش در آزادی
در چهارمین هفته از فصل جدید رقابت های لیگ 
برتر، پرسپولیس در آزادی میزبان صنعت نفت آبادان 
است. دیداری که اهمیت بســیار ویژه ای دارد؛ چراکه 
بعد از استقالل نوبت هواداران خانم پرسپولیس است که 
به آزادی بروند و از نزدیک تیم محبوب شان را تشویق و 
حمایت کنند. البته بانوان پرسپولیسی در دیدار این تیم با 
کاشیما در لیگ قهرمانان آسیا هم به ورزشگاه رفته بودند 
اما این نخستین تجربه آنها در رقابت های لیگ خواهد بود. 
حضور بانوان در ورزشگاه خواسته چندین ساله ای است 
که مطرح شده اما حاال با فشارهایی که فیفا به فدراسیون 
ایران وارد کرده، گیت های ورزشگاه باالخره روی بانوان 
باز شد. در همین چند تجربه انگشت شماری که بانوان 
به ورزشگاه آمدند، مشخص شد که حضور آنها نه تنها 
چالش برانگیز نیست بلکه حتی به زیبایی مسابقات نیز 
اضافه می کند. نکته مهم دیگری که در این باره به گوش 
می رسد، این اســت که رفته رفته سهمیه بانوان برای 
حضور در ورزشگاه بیشتر می شود. در بازی با استقالل 
500 هوادار خانم روی سکوها حاضر شدند و تعداد بسیار 
زیادی هم پشت درهای استادیوم ماندند. برای بازی با 
پرسپولیس اما صحبت از هشت برابر شدن این تعداد 
بود. قرار بود روز گذشته شورای تامین در این باره تصمیم 
نهایی را بگیرد. همچنین شایعاتی درباره هواداران خانم 
تیم مهمان هم به گوش رسیده بود اما باشگاه آبادانی 
اعالم کرد در حال حاضر شرایط الزم برای حضور بانوان 
هوادار را ندارد. از سوی دیگر اما باشگاه مس رفسنجان از 
آماده سازی ورزشگاه شهدای مس رفسنجان برای ورود 
خانم ها از بازی بعدی این تیم خبر داده اســت. اتفاقی 
بسیار مهم و مثبت که می تواند نویدبخش روزهای خوبی 

در آینده ای نه چندان دور باشد.

هفتمی دختران کمپدلی 
تیم ملی والیبال بانوان ایران که به تازگی در جام 
کنفدراسیون آسیا شرکت کرد، با ایستادن در جایگاه 
هفتم به کار خود پایان داد. شاگردان الساندرا کمپدلی 
در آخرین دیدار خود دراین جام به مصاف اســترالیا 
رفت و با پیروزی برابر این تیم، عنوان هفتم را به دست 
آورد. ایران در دور قبل این مسابقات که سال ۲0۱۸ 
برگزار شد، در رتبه هشتم ایستاد و این دوره با یک پله 
صعود در جایگاه هفتم قرار گرفت. ملی پوشان ایران در 
دور گروهی این مسابقات مقابل کره جنوبی به برتری 
رســیدند اما برابر ویتنام، فیلیپین و چین شکست 
خوردند. در مرحله دوم هم برابر ژاپن مغلوب شدند 
و با شکست برابر چین تایپه شانس قرار گرفتن بین ۶ 
تیم برتر را از دست دادند اما در آخرین دیدار استرالیا را 

شکست دادند و هفتم شدند.
    

باخت پیش بینی شده 
مقابل کانگوروها

تیم ملی بســکتبال ایران در دومین بازی خود از 
رقابت های پنجره چهارم انتخابی جام جهانی در استرالیا 
مقابل تیم ملی این کشور قرار گرفت و همان طور که 
پیش بینی می شد تن به شکست داد. سعید ارمغانی که 
در این بازی چند مهره کلیدی اش را در اختیار نداشت، 
ترکیب سجاد مشــایخی،  محمد جمشیدی، ساالر 
منجی، ســجاد پذیرفته و نوید رضایی فر را به میدان 
فرستاد. با وجود عملکرد خوب ایران در دفاع، استرالیا 
رفته رفته بازی را در دست گرفت و به برد 9۸-۶۸ رسید. 
ایران در مرحله اول انتخابی جام جهانی یا به عبارتی در 
پنجره های اول تا سوم عملکرد رضایت بخشی نداشت. 
دو باخت غیرمنتظره مقابل قزاقستان هم شرایط را 
بیشتر پیچیده کرد و باعث شد ایران با شرایط سختی به 
مرحله دوم یعنی گروه F وارد شود؛ چراکه امتیازت دور 
قبل در این مرحله حساب می شوند. آسمانخراش های 
ایران در این مرحله با استرالیا، چین، ژاپن، قزاقستان 
و بحرین همگروه هستند اما در پنجره های چهارم تا 
ششم فقط با چین، ژاپن و استرالیا دیدار می کنند چراکه 
در سه پنجره  قبل با سه تیم دیگر بازی کرده اند. با توجه 
به شرایط کنونی، تیم ملی برای اینکه صعودش را قطعی 
کند باید امیدوار باشد نتایج تیم های دیگر به سودش 
رقم بخورد و البته برنده هر سه بازی خانگی خود مقابل 

رقبای قدرتمندش باشد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

روز سرنوشت ساز فوتبال ایران سرانجام از راه رسید

بازی تاج و تخت!

بعد از دو برد پیاپی در لیگ برتر و بازگشت به ساحل آرامش، آبی ها امروز در 
مسجدسلیمان به استقبال دومین بازی خارج از خانه فصل می روند. پرونده 
نقل و انتقاالت باالخره برای این تیم بسته شــده و حاال فهرست آنها برای 
فصل جدید کامل به نظر می رسد. رقیب امروز استقالل، تیم سختکوش رضا 
مهاجری است. تیمی که فصل را خیلی خوب شروع کرده، در خط حمله فراتر 
از حد انتظار ظاهر شده و دیگر نمی خواهد درگیر کورس های لحظه آخری 
برای بقا در لیگ شود. استقاللی ها امروز در مسجدسلیمان، به حفاری امتیاز 
فکر می کنند. بردن این بازی می تواند آنها را موقتا به صدر جدول رده بندی 

لیگ برتر برساند.

ساپینتو و جست وجوی هت تریک
ملوان و مس، دو قربانی قبلی استقالل در لیگ برتر هستند. وجه اشتراک این دو تیم 
هم این است که فصل گذشته در لیگ یک حاضر بوده اند. می توان گفت که به جز قرعه 
هفته اول و بازی با سپاهان، سایر نبردهای استقالل برای شروع فصل بازی های نسبتا 
ساده ای هستند و این یک فرصت مهم برای ساپینتو به شمار می رود که تا می تواند امتیاز 
جمع کند. اگر او امروز در مسجدسلیمان برنده باشد، از چهار بازی اولش در استقالل 9 
امتیاز به دست آورده و یکی از بهترین شروع های ممکن در بین همه مربیان تاریخ این 
باشگاه را تجربه می کند. شروعی بهتر از استراماچونی و حتی فرهاد مجیدی که شاید 
الهام بخش این مربی در ادامه راه باشد. استقالل هفته بعد نیز با پیکان روبه رو می شود 
و رسیدن به سه امتیاز آن مســابقه هم برایش اصال دور از دسترس نیست. کار سخت 
استقالل از هفته هفتم شروع می شود و این تیم در دو هفته متوالی باید با گل گهر و فوالد 
مسابقه بدهد. در نتیجه آنها باید تا قبل از آن نبردهای سخت همه امتیازهای ممکن را به 

دست بیاورند. به همین خاطر نبرد امروز با نفت مسجدسلیمان اهمیت وافری برای این 
باشگاه دارد. ساپینتو امروز به سومین برد متوالی اش روی نیمکت استقالل فکر می کند 

و با هیچ نتیجه دیگری هم راضی نمی شود.

خاطره های طالیی از حریف زرد
نفت مسجدسلیمان، یکی از محبوب ترین رقبای استقالل در لیگ برتر به شمار 
می رود. حریفی که معموال آبی ها روبه روی آن نتایج بسیار خوبی به دست آورده اند. 
ورزشگاه بهنام محمدی نیز همیشه استادیوم خوش یمنی برای استقالل بوده است. 
استادیومی که امروز با بلیت فروشی رایگان، شاهد یک استقبال ویژه از نفت خواهد بود. 
مهره های جوان استقالل همیشه روبه روی نفت مسجدسلیمان درخشیده اند. نفراتی 
مثل قایدی و اللهیار زمانی در همین استادیوم برای استقالل ستاره شدند و خودشان را 
به خوبی نشان دادند. سبحان خاقانی نیز روبه روی همین تیم موفق به گل زنی شده است. 
بهترین خاطره استقالل از نفت اما به فصل گذشته برمی گردد. در آخرین هفته لیگ 
بیست و یکم، آنها در خانه روبه روی نفت قرار گرفتند، فصل را بدون حتی یک شکست 

تمام کردند و جام قهرمانی را باالی سر بردند. این آخرین بازی فرهاد مجیدی روی 
نیمکت استقالل هم بود. نبردی که به یک وداع اشک بار برای این سرمربی تبدیل 

شد. هرچند که آن روز هوادارها از این موضوع خبر نداشتند.

دروازه را ببند
اســتقالل در دو بازی ابتدای فصل، نمایش خوبی در فاز دفاعی نداشت و 
نتوانست دروازه اش را بسته نگه دارد اما بعد از تغییر سیستم و بازی با چهار دفاع، 
شرایط عوض شد. این تیم در نیمه دوم بازی با ملوان و البته سراسر دقایق 

بازی با مس هیچ گلی نخورد و البته باز هم به هر دو حریف، 
موقعیت های نسبتا زیادی داد. انتظار می رود استقالل 

برای ماندن در مسیر موفقیت، همان دفاع منسجم 
فصل گذشته را احیا کند. اولین قدم برای قهرمانی این 
تیم، بسته نگه داشتن دروازه است و این ماموریت امروز 
در مسجدسلیمان به شکل جدی برای این تیم به اجرا 

درخواهد آمد.

یک بازگشت خاموش
جنجال در مورد فهرست اســتقالل هم باالخره به پایان رسیده و ارسالن مطهری 
بازگشت بی ســروصدایی به این تیم داشته است. باشــگاه در همین تابستان قرارداد 
مطهری را تمدید کرد اما ناگهان تصمیم گرفت نام او را در فهرست مازاد قرار بدهد. خروج 
نام مطهری از لیست اما اتفاق نیفتاد و این کاوه رضایی بود که نتوانست با آبی ها قرارداد 
امضا کند. ارسالن اولین گلش برای استقالل را روبه روی همین نفت زده اما بعید است که 
در بازی امروز شانس چندانی برای به زمین رفتن داشته باشد. ساپینتو عالقه زیادی به 

این مهاجم در تیمش ندارد.

تیم گل زن ها
از حد انتظار کلید زد و با رســیدن تیم رضا مهاجری فصــل را فراتر 

بهترین شروع تاریخش در لیگ به چهار امتیــاز از دو بازی اول، 
سوم بازنده شــدند اما باز هم برتر را تجربه کرد. آنها در بازی 

نمایش خوبی داشتند و موفق 
به گل زنی شــدند. نفت تا 
اینجــا در هر 
سه بازی اش 
در لیــگ برتر 
گل زده و اتفاقا توانسته یک گل نیز 
بیشتر از اســتقالل به ثمر برساند. 
آنها خط حمله باطراوتی دارند و به 
جز تماشاگرها و زمین خانگی، روی 
این خط حمله بــرای نتیجه گرفتن 

روبه روی استقالل حساب می کنند.

پنج نکته درباره نبرد امروز استقالل و نفت مسجدسلیمان

حفاری امتیاز!

چهره به چهره

آریا   طاری 

یک مناسبت تقویمی دیگر، نام تختی را دوباره به سوژه ای برای زمزمه های تحسین آمیز 
تبدیل کرده است. شاید او بهترین و موفق ترین ورزشکار تاریخ ایران نباشد اما بدون شک، 
محبوب ترین و بزرگ ترین است. این چه سری است که هیچکس نام تختی را از یاد نمی برد؟ 
این چه افسانه و افسونی است که تصویر او هرگز از حافظه ها پاک نمی شود؟ این چه رازی 
است که هیچکس تختی نمی شود؟ او یک مثال عینی و ملموس برای پی بردن به این حقیقت 
آشکار است که قهرمان ها فقط روی سکو ساخته نمی شوند. که مدال ها هیچکس را پهلوان 
نمی کنند. که اسطوره  شدن فقط با زیر گرفتن و خاک کردن اتفاق نمی افتد. تختی، چیزی 

فراتر از مدال هایی بود که به دست آورد و زیرهایی که گرفت و فن هایی که زد. البته که او، یک 
کشتی گیر نابغه بود اما چرا برخی همدوره هایش که حتی مدال های بیشتری داشتند، هرگز 
به این جایگاه در بین مردم نرسیدند؟ چرا نام او بود که روی بسیاری از استادیوم های ورزشی 
ایران قرار گرفت؟ چرا تصویر او بود که این چنین به عمق جان مردم ایران نفوذ کرد؟ چرا غم 
او بود که انقدر سنگین و گران تمام شد؟ برای ستاره های بزرگ، مردم چیزی شبیه آینه اند 
و هرچه در آنها ببینند، بازتاب می دهند. مردمی که یک عمر چیزی به جز وفاداری و محبت 
از تختی ندیده بودند، همین ویژگی ها را مقابل خود او بروز دادند. او شیفته ایران بود و هرگز 
وطن را رها نکرد. تختی می توانست در هر کشوری که بخواهد زندگی کند و کشتی بگیرد 
اما باور داشت که وطن، هتل نیست که هر وقت بخواهی ترکش کنی. درست برخالف همه 
ستاره هایی که با اولین نامالیمتی روزگار، کوله بار می بندند و جالی وطن می کنند. او قهرمان 
مردم بود. فرزند مردم و صدای مردم. کسی که در سراسر ایران، روی اسمش قسم می خوردند 
و به پاکی و صداقتش ایمان داشتند. مناسبت ها و جمله های ستایش آمیز، حق مطلب را در 

مورد جهان پهلوان ادا نمی کنند. چراکه او، چیزی فراتر از همه این ها بود. او کسی بود که هرگز 
به اعتماد مردم پشت نکرد. او کسی بود که هرگز به تعظیم در برابر قدرت نپرداخت و حتی در 
تبلیغ های مختلف حاضر نشد تا اسمش را نفروخته باشد. تختی بودن مجموعه  ویژگی هایی 
است که رسیدن به هر کدام شان به تنهایی می تواند برای یک نفر غیرممکن باشد. مثل 
تختی زندگی کردن، برای بیشتر آدم ها محال است. ماندن پای مردم تا آخرین نفس و تحمل 
فشار وحشتناک انتظارها وقتی به آخرین امید یک سرزمین تبدیل شده ای، از هر رقابتی 
سخت تر و نفس گیرتر به نظر می رسد. با این حال، او تختی بود و هیچوقت به مردمش پشت 
نکرد. او کسی بود که زنگار فراموشی، هرگز در اطراف اسمش ایجاد نشد. او کسی بود که گذر 
سال ها، عشق و ارادت مردم را به او تغییر نداد. هنوز کسی از یاد نبرده که تختی در بازگشت از 
مسابقه های جهانی، چطور به میان مردم می رفت، حرف شان را می شنید، نامه های شان را 
تحویل می گرفت و به دردشان می رسید. او فرزند واقعی ایران بود. طالی نابی که هیچ چیز 

کوچک ترین خدشه ای به اعتبارش وارد نکرد. 
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هیچکس »تختی« نشد

اتفاق روز


