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داورزني بازنشسته است

با وجود اینکه محمدرضــا داورزنی نزدیک 
به ۱۰ ماه اســت در بازگشــت مجدد، ریاست 
فدراسیون والیبال را برعهده گرفته اما همچنان 
ابهاماتی در این مورد وجود دارد که در تازه ترین 
اقدام سازمان اداری و استخدامی کشور نظر وزیر 
ورزش را تایید نکرده است. در حالی که سازمان 
بازرسی تاکید دارد که بازنشســته ها نباید در 
ورزش باشند اما در مورد برخی مسئوالن ورزش 
همچنان این ابهام وجود دارد. قبل از این سازمان 
بازرسی خواستار تعیین تکلیف داورزنی شده 
بود که وزیر ورزش با اختیار خود وی را همچنان 
در مسئولیتش حفظ کرد. داورزني پیش از این 
در گفت وگویي درباره بحث بازنشستگي اش این 
موضوع را مربوط به وزارت ورزش دانســت و از 
قانوني گفت که به وزیر اجازه مي دهد نیرویش 
را تا 65 ســالگي حفظ کند و این در حالي است 
که داورزنــي تنها 59 ســال دارد. او همچنین 
گفته بود:»من هر زمان کــه بخواهم می توانم 
بازنشسته شوم اما زمانی که سیستم به من نیاز 
دارد، می مانم.« با این وجود گویا طی روزهای 
گذشته ســازمان اداری و استخدامی کشور در 
نامه ای به وزارت ورزش تاکید کرده است که نظر 
و تصمیم مسعود سلطانی فر در مورد داورزنی را 
نپذیرفته و وی بازنشسته تلقی می شود و باید 
طبق تاکیداتی که از قبل شده بود مسئولیتش را 
رها کند. حال باید دید رییس والیبال همچنان 
در این مسند مي ماند یا بازنشستگي را مي پذیرد. 

    
چندشغله ها در بسكتبال

در حالی که مجلس شــورای اســامی و 
سازمان بازرسی حساسیت زیادی روی بحث 
دو شــغله ها و چند شــغله ها دارند، اما ظاهرا 
بسکتبال از این قاعده مســتثنی بوده و افراد 
می توانند در آن چند شــغل را با هم داشــته 
باشــند؛ بدون اینکه کوچک ترین ایرادی به 
آنها گرفته شــود. مدتی قبل بود که شــبنم 
کاهی که رییس هیات تهران بود و سرپرستی 
تیم ملــی بانوان را هــم برعهده داشــت، به 
عنوان دبیر فدراســیون انتخاب شد. در همان 
زمان انتقادات زیادی شــد کــه طباطبایی، 
رئیس فدراســیون در واکنش به این انتقادها 
گفت:»کاهی در صورتی که در پست دبیری 
فدراســیون ماندنی شــود، از ریاست هیات 
تهران اســتعفا خواهد کرد« و ایــن در حالی 
است که حدود 4۰ روز از این اتفاق می گذرد. 
همچنین جعفــر محمدپور کــه داور بوده و 
مسئول انجمن بسکتبال با ویلچر، هم اکنون 
در هیات تهران هم ســمت دارد و به تازگی به 
عنوان دبیر فدراســیون دوومیدانی منصوب 
شده که یعنی چهار کار همزمان در دو رشته. 
اینکه یک فرد چطور می تواند چهار کار را در دو 
رشته به صورت همزمان انجام دهد، قابل تامل 
است. این در حالي است که رامین طباطبایی 
به مسئولیت های کبیر در شهرداری گرگان و 
هیات بسکتبال این شهر ایراد گرفته و عنوان 
کــرده یکی از آنهــا را باید انتخــاب کند. اگر 
اولتیماتوم و قانونی وجود دارد، چرا برای همه 
یکسان نیست؟ حتي اگر برخي پست ها شغل 
هم به حساب نیایند، مســئولیتي هستند که 

باید به بهترین شکل انجام شوند. 
    

دادگاه جودو برگزار مي شود
فدراســیون جودو ایــران ســه روز پیش با 
 )CAS( ارســال ایمیلی به دادگاه عالی ورزش
نسبت به برگزاری جلسه رســیدگی به تعلیق 
این رشته در زمان مقرر یعنی ۱6 آگوست )۲6 
شــهریورماه( اســتعام گرفتند. این اقدام از 
آنجایی توسط فدراســیون جودو انجام شد که 
در فهرست به روزرسانی شده CAS برای اعام 
جلسات پیش رو تا ماه نوامبر )آبان( به نام ایران و 
برگزاری نشست برای بررسی پرونده تعلیق جودو 
کشورمان هیچ اشاره ای نشده بود.  با این حال اما 
مسئوالن دادگاه عالی ورزش در پاسخ به استعام 
فدراسیون جودو بر برگزاری جلسه رسیدگی به 
پرونده تعلیق این فدراســیون در زمان از پیش 
اعام شده تاکید کرده اند. آنها شامگاه دوشنبه 
در پاسخ به ایمیل دریافتی از ایران اعام کرده اند 
حتما در تاریخ ۱6 آگوست پرونده تعلیق جودو 
طبق دســتورالعملی که در اختیارتان گذاشته 

شده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منهای فوتبال

آریا طاری

تکــرار مســابقه، رای مدنظــر 
کمیته انضباطی برای پایــان دادن به 
جنجال های مسابقه برگزارنشده پارس 
جنوبی جم و اســتقال است. رایی که 
البته خودش یــک جنجال بزرگ تر به 
وجود آورده و با واکنش شــدید باشگاه 
پارس جنوبی روبه رو شده است. در مورد 
آن مسابقه، هنوز هم حرف و حدیث های 

زیادی وجــود دارد. تیم میزبان معتقد 
است که استقال به خاطر غیبت دیاباته 
و چند بازیکن دیگر، قصــد حضور در  
زمین را نداشته و تاش کرده تا بازی را 
به روز دیگر موکول کند. اســتقالی ها 
نیز قویا اعتقاد دارند که به خاطر تعدد 
نفرات کرونایی، شانسی برای حضور در 
زمین نداشته اند. به نظر می رسد قبل از 
هر چیز دیگری، باید »قانون« عجیب 
و غریب فوتبال ایــران در خصوص لغو 

مســابقه تیم های درگیر با کرونا را در 
این خصوص مورد ســرزنش قرار داد. 
قانونی خلق الساعه که معلوم نیست با 
کدام منطق علمی و فوتبالی نوشــته 
شده است. بر اســاس این قانون، تنها 
تیم هایی می توانند از لیــگ برتر جدا 
شوند و به قرنطینه بروند که ۲5 درصد 
از اعضای شان را به دلیل ابتا به کووید 
۱9 در اختیار نداشته باشند. این اعضا 
شــامل بازیکنان، کادر و همه افرادی 

می شود که در سازمان لیگ برای شان 
کارت رسمی صادر شــده است. اساسا 
چنین قانونی، خودش محل ایراد است. 
چراکه بــرای مثال اگر تیمی هر ســه 
دروازه بانش را به خاطر رفتن به قرنطینه 
از دست داده باشــد اما تعداد بازیکنان 
کرونایی اش به ۲5 درصد نرسد، مجبور 
است بدون داشتن دروازه بان به زمین 
مســابقه برود. یا اگر تیمی همه نفرات 
کلیدی در ترکیب اصلی اش را از دست 

بدهد اما ۲5 درصد کرونایی نداشــته 
باشد، باز هم در شرایطی کاما ناعادالنه 
روبه روی حریف قرار می گیرد. در نتیجه، 
به نظر می رسد این قانون خودش یک 
خاء بسیار بزرگ دارد و اجرا کردن آن 
با وضعیت فعلی، نتایج امیدوارکننده ای 
را به دنبال نخواهد داشــت. با این حال 
این قانون فعلی فوتبال ایران اســت و 
طبیعتا انتظار می رود که همه تیم ها آن 
را رعایت کنند. مسئوالن باشگاه پارس 
جم، دست روی این موضوع گذاشته اند 
که تعداد کرونایی های اســتقال در 
روز برگزاری بازی، ۲5 درصد نبوده اما 
سازمان پزشکی ورزشی رسما این عدد 
را تایید کرده است. ماجراهای مربوط 
به این بازی، هنوز کاما سردرگم کننده 
به نظر می رسند و با صدور رای از سوی 
کمیته انضباطی، نمی توان این پرونده 
را کاما بســت. چراکه پارسی ها اصرار 
دارند که به هیچ وجه در زمین مسابقه 

روبه روی استقال حاضر نخواهند شد.
این پرونده عجیب، یک مورد مبهم 
دیگر هم دارد. اینکه سازمان لیگ قبل 
از رفتن پارسی ها به زمین، هیچ اقدامی 
برای لغو مسابقه انجام نداده است. همه 
می دانستند که اســتقال اصا به جم 
ســفر نکرده و با توجه به موارد مثبت 
اعام شده در آزمایش ها، قصدی برای 
انجام این بازی نیز نداشته است. پروسه 
راستی آزمایی باشگاه نیز در جریان بوده 
و در نهایت مورد قبول قرار گرفته است. 
با این وجود ســازمان لیگ هیچ قدمی 
برای تعویق مســابقه برنداشته و اجازه 
داده که بازیکنان پارس جنوبی جم، به 
زمین بازی بروند و حاال انتظار سه بر صفر 
شدن نتیجه را داشته باشند. بدون تردید 
اگر مسئولین برگزاری بازی ها به موقع 
اقدام می کردند، این جنجال بزرگ اصا 
ساخته نمی شد اما درست مثل همیشه، 
سازمان لیگ در نقش تماشاگر فرو رفت 
و تنها نظاره گر همه اتفاق ها بود. سکوت 
مسئوالن برگزاری بازی های لیگ برتر، 
موجب شد نبردی که به راحتی امکان 
لغو آن وجود داشت، این چنین به جار و 
جنجال کشیده شود. حتی برای یک بار 

هم که شده، سازمان لیگ در بزنگاه های 
حساس خودش را نشان نمی دهد. آنها 
در شرایطی که باید تصمیم های مهم 
بگیرند و بار تصمیم های کلیدی شان را 
به دوش بکشند، ترجیح می دهند کنار 
بروند و تیم ها را به جــان هم بیندازند. 
شــاید در بازی جنجالی پرسپولیس و 
سپاهان، زمانی برای گرفتن یک تصمیم 
مهم وجود نداشت اما در مورد بازی پارس 
جم و استقال، سازمان لیگ از صبح روز 
برگزاری بازی می دانست آبی ها اصا به 
جم ســفر نخواهند کرد و با این وجود، 

حکم تعویق مسابقه را صادر نکرد.
واکنش هومن افاضلی به اعام حکم 
مســابقه جنجالی با استقال، استعفا 
از نیمکت پارس جنوبی بوده اســت. 
معلوم نیست این استعفا اصا چه کمکی 
به پارس جنوبی خواهــد کرد. جالب 
اینجاســت که آقای مربی همین چند 
روز قبل مدعی شده بود که این پرونده را 
به فیفا می کشاند و از وکایش در خارج 
از کشــور برای حل این معضل کمک 
می گیرد. ظاهرا افاضلــی خیلی زود از 
شکایت به فیفا پشیمان شده و تصمیم 
دیگری برای خودش گرفته است. پارس 
همین حاال در جدول، شرایط سخت و 
حساسی دارد. شاید در این مورد، آنها 
با بی عدالتی روبه رو شده باشند اما رها 
کردن تیم در ایــن وضعیت، هرگز یک 
تصمیم قابل دفاع نخواهد بود. فرار کردن 
در مواجهه با بی عدالتی، تصمیمی است 

که تنها از آدم های ضعیف برمی آید.

رای جنجالی سرانجام صادر شد

تردید 25 درصدی!

اتفاق روز

چهره به چهره

سرانجام کمیته انضباطی، حکم به تکرار مسابقه جنجالی پارس جنوبی و استقالل در جم داد. نبردی که در سایه انفعال 
همیشگی سازمان لیگ، به یک پرونده کامال پیچیده تبدیل شده بود. از یک سو، استقاللی ها حق داشتند که با آن ترکیب 
نصفه و نیمه تحت تاثیر کرونا به جم سفر نکنند و از یک سو پارس جنوبی، حق داشت که رعایت نشدن قانون 25 درصد را 
به باد انتقاد بگیرد. با وجود اعالم رسمی کمیته انضباطی برای تکرار بازی، تیم میزبان معتقد است که این مسابقه به پایان 

رسیده و به هیچ وجه در آن شرکت نخواهد کرد. به نظر می رسد داستان های عجیب این نبرد، همچنان ادامه خواهد داشت.

آریا رهنورد

در آغاز فصل تصور می شــد که روند قهرمانی های متوالی 
ســرخ ها، دیگر به پایان خواهد رســید. پرســپولیس در سه 
بازی با تراکتور، سپاهان و شــهرخودرو شکست خورد و از فرم 
همیشگی اش فاصله گرفت اما رقبا به مرور زمان یک به یک میدان 
را برای سرخپوشان خالی کردند. هر کدام از تیم های مدعی، به 
دالیلی کنار کشیدند تا قرمزها باز هم بخت شماره یک قهرمانی 
لیگ برتر لقب بگیرند. این بار رقابت قهرمانی حتی بی هیجان تر 
از چند فصل گذشته بود. چراکه از یک جایی به بعد، پرسپولیس 

عما هیچ رقیبی برای بردن جام نداشت.
سپاهان؛ داستان یک شکاف

از زمانی که پیشنهاد هدایت تیم ملی به امیر قلعه نویی رسید، 
اوضاع باشگاه سپاهان دیگر مثل سابق نشد. به نظر می رسد این 
ماجرا تاثیر منفی بســیار زیادی روی تمرکز کادر فنی باشگاه 
اصفهانی داشت. آنها پس از منتفی  شدن ماجرای تیم ملی، انتظار 
حمایت ویژه ای از سوی مدیران باشگاه داشتند اما لو رفتن رقم 
قرارداد ســنگین امیرقلعه نویی، اوضاع را بدتر کرد. این وسط 

ماجرای بازی پرسپولیس هم پیش آمد و این، بزرگ ترین ضربه 
ممکن به ســپاهان بود. تیمی که با دست خودش در یک بازی 
حساس شکست را پذیرفت و بدون آن که بازی کند، تسلیم شد. 
شاید آنها تصور نمی کردند کمیته انضباطی چنین تصمیمی 
بگیرد اما حاضر نشدن در زمین، یک اشتباه استراتژیک از سوی 
این باشــگاه بود. حاال به وضوح می توان فهمیــد که در اطراف 
باشگاه، مخالفت هایی با ژنرال وجود دارد و این شکاف در برنامه  
تلویزیونی شبکه استانی اصفهان و کنایه های مداوم به سرمربی 
تیم، واضح به نظر می رسد. سپاهان در 6 هفته گذشه، فقط یک 
بار زمین را به عنوان تیم برنده ترک کرده است. شاید همان دقایق 
پایانی با پارس جنوبی، به روشنی نشان بدهند که این تیم اصا 
صابت گذشته اش را ندارد. آنها که از حریف جلو بودند، یک ضربه 
پنالتی را از دست دادند و در ادامه با یک اشتباه مهلک، دروازه شان 
را باز شده دیدند. این ماجرا دیگر آخرین امید آنها برای ماندن در 

کورس قهرمانی را نیز از بین برد.
تراکتور؛ تیمی که حواسش نیست

تراکتور حتی پرستاره تر از فصل قبل بود اما این تیم هنوز هم 
در لیگ برتر، صاحب شخصیت قهرمانی نشده است. آنها فصل 

را شگفت انگیز آغاز کردند و تا قبل از جدال با نفت آبادان، حتی 
یک گل هم نخوردند. این تیم می توانست بهترین آمار دفاعی 
تاریخ لیگ را به نام خودش رقم بزند اما شکست در زمین نفت، 
چیزهای زیادی را در این باشگاه تغییر داد. تراکتور دنیزلی درگیر 
یک بحران همه جانبه شد. آنها به استقال و سپاهان هم باختند و 
سرمربی اهل ترکیه، این باشگاه را ترک کرد. قرمزهای تبریز برای 
جانشینی دنیزلی، به سراغ یک اسم بزرگ نرفتند و همین موضوع 
در نهایت برای شان گران تمام شد. همانند فصل قبل، بخش مهم 
از تمرکز تیم نیز با مسائل حاشیه ای درگیر بود. طبیعتا تیمی که 
در اوج رقابت ناگهان با عبارت هایی مثل »جام فلزی مهم نیست« 
روبه رو می شود، نمی تواند در مسیر موفقیت باقی بماند. تراکتور 
برای فصل آینده، به یک پاالیش اساسی در بین بازیکنانش نیاز 
دارد. آنها باید با مهره های مسن خداحافظی کنند و به سراغ جذب 
ستاره های جوان تر و پرانگیزه تر بروند. این تیم به ویژه برای خط 

حمله، به چند ستاره جدید نیاز خواهد داشت.
شهرخودرو؛ مشکل جاه طلب نبودن

افت شهرخودرو از اواسط نیم فصل اول آغاز شد. آنها در سه 
جدال متوالی روبه روی تراکتور، نفت و استقال شکست خوردند 
تا از کورس قهرمانی فاصله بگیرند. در پایان نیم فصل نیز جدایی 
یحیی، ضربه دیگری به این باشگاه زد. شهرخودرو در این فصل، 
تیم جاه طلبی نشــان نداد. حتی وقتی آنها تیم پنجم جدول 
رده بندی لیگ برتر بودند، حمیداوی دائما در مورد لزوم تعطیلی 

لیگ صحبت می کرد و کوچک ترین عاقه ای به جنگیدن بر سر 
سهمیه از خودش نشان نمی داد. جالب اینکه شهرخودرو همین 
حاال تیم سوم جدول است و شرایط مطلوب تری نسبت به دوران 
قبل از کرونا دارد اما مجتبی سراسیایی به دالیل شخصی، این 
باشگاه را ترک کرده و وضعیت نیمکت این تیم، کاما مبهم به 
نظر می رسد. شهرخودرو به لحاظ فنی، یکی از تیم های خوب 
این فصل بوده اما برای موفقیت های بزرگ، باید کمی جسورتر 

و جاه طلب تر باشد.
استقالل؛ مرثیه ای برای یک جدایی

به نظر می رسد ستاره های استقال، هنوز هم نتوانسته اند از 
شوک جدایی استراماچونی خارج شوند. این درست همان اتفاقی 
بود که یک تیم کاما مدعی را زمین گیر کرد. آبی ها با استراما به 
صدر جدول رسیدند اما پس از جدایی این مربی، دیگر نتوانستند 
طعم صدرنشینی را بچشند. بی توجهی مدیران وقت باشگاه به 
نارضایتی های ســرمربی ایتالیایی و ناکامی آنها در بازگرداندن 
او، همان اتفاقی بود که شــانس های قهرمانی استقال در لیگ 
برتر را به بن بست کشاند. تغییرات مداوم مدیریتی و مصدومیت 
همیشگی بازیکنان نیز اجازه نداد که استقال فرم خوبش در لیگ 
برتر را حفظ کند. آنها پس از قهرمانی لیگ برتر دوازدهم، دیگر روی 
سکوی اول لیگ نرفته اند و برای تجربه قهرمانی دوباره، حداقل 
باید یک سال دیگر منتظر بمانند. کمی بدبینانه است با این روند 
تغییرات باشگاه، شاید این قهرمانی در فصل آینده نیز اتفاق نیفتد. 

علیرضا منصوریان تازه تریــن مربی فوتبال 
ایران محسوب می شــود که به جنبش مبارزه با 
مربیان خارجی ملحق شده است. او که خودش در 
این سال ها کم با مربیان خارجی رابطه دوستانه 
برقرار نکرده و کاما به کارلوس کی روش نزدیک 
بوده است، حاال ناگهان به این نتیجه رسیده که 
ایرانی ها در 3۰۰ ساله گذشــته همواره »فرنگ 
پرست« بوده اند. او برای اثبات این ادعا، نتایج بد 
برانکو ایوانکوویچ و آندره آ استراماچونی در شروع 
کارشان در دو باشگاه پرســپولیس و استقال را 
مثال زده و از حمایت های بی شائبه مردم از این دو 
مربی گفته است. شنیدن این صحبت ها از سوی 
مردی که شاید در تاریخ باشگاه استقال بیشتر 
از هر مربی دیگری مورد حمایت قرار گرفته، کمی 

عجیب به نظر می رسد. اگر استراما و برانکو پس 
از چند نتیجه بد تشویق شدند، منصوریان حتی 
پیش از ورود به استقال نیز همواره مورد تشویق 
سکوهای این تیم بود. او در حالی که روی نیمکت 
نفت برای روبه رو شــدن با آبی های پایتخت وارد 
استادیوم آزادی شده بود، ناگهان با بنری روبه رو شد 
که روزشمار بازگشتش به استقال را نشان می داد. 
حداقل از زمان شروع رســمی رقابت های لیگ 
برتر، هیچ وقت یک مربی در چنین جو مثبتی به 
استقال منتقل نشده است. علیمنصور در استقال 
اختیار تام داشت و وظیفه بستن تیم را نیز خودش 
بر عهده گرفت. او شروع بســیار ناامیدکننده ای 
در باشگاه داشــت اما با این حال، هرگز از سوی 
سکوها با نقد تندی مواجه نشد. منصوریان با وجود 

یک شــروع تلخ، این فرصت را پیدا کرد تا پایان 
فصل روی نیمکت آبی های پایتخت باقی بماند. 
همین استراماچونی که امروز دائما در مثال های 
علیمنصور دیده می شود، اگر سرمربی تیمی بود 
که در لیگ قهرمانان 6 گل از العین دریافت می کند، 
شاید ناچار به ترک باشگاه می شد اما منصوریان 
علی رغم این نتیجه افتضاح و باورنکردنی، باز هم به 
کارش در استقال ادامه داد و تا هفت هفته بعد از 
شروع فصل جدید نیز مرد اول نیمکت آبی ها بود. 
طبیعتا او دیگر نباید از فرصت دادن به سرمربی های 
ایرانی گایه داشته باشد. چراکه خیلی بیشتر از 
شایستگی هایش در استقال فرصت داشته است.
اینکه منصوریان برخاف انتظارها پیشرفت 
نکرد، اینکه به رویای هواداران استقال خیانت 
کرد، اینکه نتوانست با مهره های باتجربه تیم کنار 
بیاید و شهامت کنار زدن آنها را نیز نداشت، اینکه 
برخاف پیش بینی ها به یکی از بهترین مربیان 
فوتبال ایران تبدیل نشد و پس از استقال، روی 
نیمکت ذوب هــم دوام نیــاورد، تقصیر مربیان 

خارجی نیست. علیمنصور باید مقصر اصلی این 
ماجرا را در خودش جست وجو کند. او پتانسیل 
زیادی برای تبدیل شدن به یک مربی بزرگ داشت 
اما انگار دائما حواس خودش را با مسائل مختلف 
پرت می کرد. او می توانست سال ها در استقال 
بماند اما نتایجی گرفت که هواداران باشــگاه هم 

دیگر اعتمادشان را به او از دست دادند. در این ماجرا 
کوچک ترین ظلمی به آقای سرمربی نشد. ظلمی 
هم اگر در کار بود، نسبت به تماشاگرانی روا داشته 
شد که برای این مربی روزشمار به استادیوم آوردند 
و دائما او را تشویق کردند اما مزد این تشویق ها را با 

نتایج خوب نگرفتند.

چرا رقبای پرسپولیس، میدان مبارزه را خالی کردند

همه برای یكی، یكی برای خودش!

درباره مردی که به رویای هواداران استقالل خیانت کرد

ناسپاس؛ مثل علیمنصور! 

تکرار مسابقه، رای مدنظر 
کمیته انضباطی برای 

پایان دادن به جنجال های 
مسابقه برگزارنشده پارس 

جنوبی جم و استقالل است. 
رایی که البته خودش یک 
جنجال بزرگ تر به وجود 
آورده و با واکنش شدید 

باشگاه پارس جنوبی 
روبه رو شده است
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