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فضا سازی برای رای آوردن 
خادم تکذیب شد

حاشــیه های انتخابات فدراسیون کشتی 
این روزها به اوج خود رسیده و هر روز شایعاتی 
از دخالت های پشــت پرده به گوش می رسد. 
جدیدترین موضوعی که مطرح شده، مربوط 
به یکی از مسئوالن وزارت ورزش است. برخی 
از کانال های تلگرامی مطلبی را مبنی بر تماس 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش با مدیران کل اســتان ها منتشر کردند 
که از این طریق فضا برای یکــی از کاندیداها 
به شــکل بهتری پیش برود. ایرج رحمانی که 
پیش از این با امیررضا خــادم به عنوان معاون 
پارلمانی و امــور اســتان های وزارت ورزش 
همکاری می کرد، به این شــایعه که با مدیران 
کل استان ها برای فشار به روسای هیات های 
اســتانی تماس گرفته و خواهان رای دادن به 
امیر خادم در انتخابات فدراسیون کشتی شده، 
اینطور واکنــش می دهد:»این موضوع کذب 
است. من با هیچ کس درباره آقای خادم صحبت 
نکردم. البته زمینه کاری من به عنوان مدیرکل 
امور استان ها ایجاب می کند که با مدیران کل 
ارتباط داشته باشم.« در همین رابطه امیررضا 
خادم هم در پست موقتی توضیح داد:»اینکه 
گاه مجبور می شوم به این دست کم لطفی ها 
پاســخ بدهم، علتش نگرانــی از تاثیرپذیری 
اعضای مجمع انتخابات نیســت. چراکه این 
بزرگواران خود مستقیما در بطن جریانات، نوع 
و جنس ارتباطات کاندیدا هستند و می دانند 
که این دســت مطالب تا چه حد صحیح و چه 
میزان هم بد اخالقی است! لذا هدفم احترام به 
افکار عمومی است که عمری در ذهن خودشان 
از افرادی مانند من تصوراتی ســاخته اند که با 
توجه به وضعیت بحرانی انصــاف و اخالق در 
جامعه امروز ایرانی، چنین شایعاتی می تواند 
زمینه افزایــش دل مردگی و یــأس عمومی 
را فراهــم آورد...« او در ادامه هــم آورده هیچ 
جلسه ای با دوستان فدراسیونی نداشته و فقط 
به قصد دیدن تمرینات تیم ملی به خانه کشتی 
رفته است. خادم هشدار داده که این چند روز 
نگرانی هایی برای آینده کشــتی ایجاد شده 
که اگر الزم بداند در روزهــای آتی درباره آنها 

صحبت می کند!
    

قهرمانی جهان با تکواندوکاران 
جامانده در تهران

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان 2019 از امروز با حضور 975 تکواندوکار 
از 150 کشور به میزبانی »منچستر« انگلیس 
آغاز می شــود و به مدت پنج روز ادامه خواهد 
داشــت. فریبرز عسکری ســرمربی تیم ملی 
تکواندو که با وجود در اختیار داشتن روادید در 
کنار نفرات باقی مانده در ایران حضور داشت، 
دوشنبه شب راهی منچستر شــد اما تا ظهر 
دیروز با وجود پیگیری  هــای صورت گرفته و 
در فاصله کمتر از 24 ساعت باقی مانده تا آغاز 
این رویداد بزرگ روادیــد آرمین هادی پور، 
میرهاشــم حســینی، عرفان ناظمی و سجاد 
مردانی صادر نشــده بود. این در حالی اســت 
که کارهای مربوط به این اعزام از مدت ها قبل 
در ترکیه انجام شــده بود اما سفارت انگلیس 
کارشــکنی کرده و تیم ایــران فعال به صورت 
ناقص در رقابت ها حضور دارد. آرش فرهادیان 
مدیر تیم های ملــی تکواندو می گوید:»اگر به 
مسئوالن ورزش ما ویزا نمی دادند شاید قابل 
فهم بود اما وقتی به ورزشــکار ما که عنوان دار 
جهان اســت در آستانه شروع مســابقات در 
چنین ســطحی ویزا نمی دهند، قطعا اقدامی 

زشت و زننده است.«
    

بهره برداری انتخاباتی از کمبود 
هیات ها!

برخــی از نامزدهای ریاســت فدراســیون 
وزنه برداری از کمبودهای همیشــگی در هیات 
استان ها که ریشه در کم کاری گذشتگان و منع 
قانونی امــروزی دارد، بهره بــرداری انتخاباتی 
می کنند. شنیده می شود چند تن از کاندیداهای 
انتخابات فدراسیون وزنه برداری، اقدام به اهدای 
میله های وزنه برداری به برخی هیات ها کرده  و 
به برخی دیگر نیز چنین وعده ای داد ه اند! باید دید 
این اقدامات تبلیغاتی نتیجه ای برای این نامزدهای 
انتخابات در پی خواهد داشــت یا اینکه همانند 
بسیاری از انتخابات، هیات ها فردی که شایستگی 
دارد را انتخاب می کنند؛ نه کسانی که در آستانه 
انتخابات به صورت ناگهانی به یاد اهدای وسایل به 
هیات ها می افتند! آخوندی، انوشیروانی، باقری، 
پورکیان، رضازاده، عابدینی، عظیمی، غزالیان و 
مرادی کاندیداهای انتخابات پوالدمردان هستند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ضربه سر احمد نوراللهی به دروازه 
سیدمهدی رحمتی، ردای قهرمانی را 
روی دوش پرسپولیس قرار داد. تا پیش 
از دربی برگشــت، تردیدهای زیادی 
در مورد تیم پروفســور وجود داشت و 
تصور می شــد آنها در قیاس با رقبا، به 
اندازه کافی برای قهرمانی آماده نیستند. 
شکست در شهرآورد، می توانست تیر 
خالص پسران شفر به شاگردان برانکو 

باشد اما برخالف آن چه در هفته های 
پیش از دربی سپری شده بود، استقالل 
در این مسابقه حرف زیادی برای گفتن 
نداشت و این پرسپولیســی ها بودند 
که با ســه امتیاز از زمین خارج شدند. 
اگر ضربه ســر احمد، برگ برنده این 
فصل پرســپولیس بود، پنالتی چیپ 
فرشید اســماعیلی نیز به نقطه عطف 
فصل آبی هــا تبدیل شــد. آنها پس از 
شکست برای مدت ها با حواشی دست 
و پنجه نرم کردند و هرگز نتوانســتند 

کیفیت پیش از شــهرآورد را به دست 
بیاورند. این حاشیه ها، سرانجام منجر 
به برکنــاری وینفرد شــفر از نیمکت 
استقالل شد. در واقع پرسپولیس یکی 
از جدی ترین رقبا را با پیروزی در مسابقه 
مســتقیم، کنار زد و با پیروزی در دو 
دیدار متوالی بعدی، قدم های بلندی 
به طرف قهرمانی برداشت. قرمزها برای 
تزلزل و سقوط رقبا، صبر کردند و این 
صبر کامال نتیجه بخش بود. محســن 
فروزان، اردوی تراکتورسازی را به هم 

ریخت و امیدهای قهرمانی این باشگاه 
را نابود کــرد. مدیــران تراکتور آنقدر 
پرتجربه نبودند که تیم شان را از چنین 
باتالقی بیرون بکشــند. سپاهان نیز 
امتیازهای حساســی را از دســت داد 
و پدیده با شکســت خوردن در چند 
مسابقه، از کورس قهرمانی فاصله گرفت. 
حاال در آستانه هفته پایانی، پرسپولیس 
سه امتیاز بیشــتر از تیم ژنرال دارد اما 
این برتری سه امتیازی، تضمینی برای 
قهرمانی تیم پروفســور نخواهد بود. 

پیش از ایــن در لیگ هــای برتر اول و 
هشتم، صدرنشــین هفته پایانی با یه 
امتیاز برتری، جام قهرمانی را به تیم دوم 

جدول واگذار کرده است.
»مجید جاللی خیلی مرده!«. این 
یکی از فراموش نشدنی ترین جمله های 
تاریخ لیــگ برتر اســت. جمله ای از 
سوی امیر قلعه نویی پس از قهرمانی 
دراماتیک و باورنکردنی استقالل در 
لیگ برتر هشتم که بازتابنده اتفاقات 
بازی همزمان بین ذوب آهن و فوالد 
خوزســتان در اهواز بــود. ذوبی ها با 
سه امتیاز برتری نسبت به استقالل، 
در صدر جدول قرار داشــتند و با یک 
تساوی در جنوب، قهرمانی را تصاحب 
می کردند. تیم منصور ابراهیم زاده، به 
قهرمانی اطمینان داشــت و حتی در 
تدارک جزئیات برگزاری یک جشن 
بزرگ در اصفهان بود اما سرنوشــت، 
درس بزرگی به ذوبی ها داد. درســت 
مثل این فصل، تیــم دوم جدول باید 
مقابل یــک تیم ته جدولی مســابقه 
می داد و تیم اول بایــد در یک دیدار 
خارج از خانه به جنوب سفر می کرد. 
در روزی که آرش برهانی پنالتی اش 
را مقابل پیام مشــهد هدر داد، فابیو 
جانواریو تنها گل استقالل را وارد دروازه 
حریف کرد. برای تبدیل شــدن این 
گل به گل قهرمانی، ذوب باید در خانه 
فوالد شکســت می خورد و در نهایت 
این اتفــاق رخ داد. تیم مجید جاللی 
در یک نبرد باورنکردنی، چهار بار توپ 
را از خط دروازه ســفید و سبزها عبور 
داد. بعدها حرف و حدیث های زیادی 
در مورد نمایش عیسی اندوی در این 
مسابقه شکل گرفت اما جام به شکل 
غیرمنتظره ای سهم آبی های پایتخت 
شده بود. قهرمانی های لحظه  آخری 
البته همیشه برای استقالل خوشایند 
نبوده است. آنها در هفته پایانی اولین 
فصل از رقابت های لیگ برتر، با ســه 

امتیاز برتری نسبت به پرسپولیس علی 
پروین راهی ا نزلی شدند. استقالل با یک 
امتیاز در جدال با ملوان نیز، می توانست 
قهرمانی را از آن خود کند اما بی دقتی 
مهره های هجومی برای این تیم گران 
تمام شــد. آنها روی یک اتفاق با گل 
بابک پورغالمی روبه رو شدند و در بازی 
همزمان، پرسپولیس به سختی فجر 
سپاسی را از دست داد تا در روزی که 
حتی ورزشگاه آزادی برای دیدار تیم 
پروین پر نشــده بود، جشن عجیب 
قهرمانی را برگزار کند. فوتبال، همیشه 
آماده میخکوب  کردن دیگران است و 
حاال این روایت، می تواند در دیدارهای 

هفته پایانی لیگ برتر نیز تکرار شود.
درست یک دهه قبل، امیر قلعه نویی 
روی نیمکت استقالل جام قهرمانی را 
در آخرین روز لیگ از ذوب آهن دزدید. 
مرد قهرمان لیگ هشتم، دست به هر 
کاری می زند تا این اتفــاق را در لیگ 
برتر هجدهم نیز تکرار کند. آنهایی که 
تصور می کنند همه چیز تمام شــده 
و پرســپولیس قهرمانی لیگ را از آن 
خود کــرده، چیز زیــادی از فوتبال و 
معجزه هایش نمی دانند! در هفته آخر 
لیگ، هیچ چیز به انــدازه اطمینان از 
قهرمانی برای پرسپولیسی ها خطرناک 

و مرگبار نخواهد بود.

وحشت پرسپولیس از دچار شدن به سرنوشت استقالل و ذوب آهن

پوست موز زیر پای قهرمان!

سوژه روز

 رسیدن پرسپولیس به جام قهرمانی، محتمل ترین سناریوی هفته پایانی لیگ برتر هجدهم خواهد بود اما هنوز دو 
تیم، می توانند این سناریو را عوض کنند. »پارس جنوبی« در صورت کنار زدن پرسپولیس، این تیم را در معرض یک خطر 

بزرگ قرار می دهد و در چنین شرایطی »سپاهان« با شکست دادن استقالل خوزستان، به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر خواهد شد. قرمزها به هیچ وجه نمی خواهند برای دومین بار در عصر برانکو، قهرمانی لیگ 

را به خاطر تفاضل از دست بدهند. مرور آن چه در هفته های پایانی لیگ های اول و هشتم برای استقالل و ذوب آهن رقم 
خورده، به پرسپولیسی ها ثابت می کند که نباید خودشان را از همین حاال قهرمان لیگ برتر بدانند.

 آریا طاري

البته که مقایسه میان فوتبال ایران و انگلیس، 
غیراصولی و حتی خنده دار است اما همه چیز را 
هم نمی توان به تفاوت امکانات مربوط دانســت. 
همین هفته منچسترســیتی در زمین برایتون 
قهرمان لیگ برتر شد اما هیچ کس برایتون را به 
کم کاری متهم نکرد. هیچ کس »دولت« انگلیس 
را مســئول این ماجرا ندانســت. لیورپولی ها در 
بازی همزمان تیم دوم جدول را تشویق کردند و 
یورگن کلوپ در کنفرانس خبری، به ستایش از 
پپ گواردیوال و تیمش پرداخت. جشن قهرمانی 
سیتی و مراسم خداحافظی کاپیتان برایتون، به 
تنهایی از تمام فصل فوتبال ایران بهتر بود. چراکه 
اینجا دیگر هیچ کس از خود فوتبال لذت نمی برد 
و شــادی های بعد از پیروزی نیز، بیشتر نتیجه 
خشم و تنفر هستند. سوال بزرگ اینجاست که 
آیا راهی برای برون رفت فوتبال ایران از وضعیت 

فعلی وجود دارد؟
فوتبال ایران، مقطع خوبی از حیاتش را پشت 
ســر نمی گذارد. شــاید این فوتبال، لژیونرهای 
زیادی در اروپا داشــته باشد و روی استعدادهای 
جوان پرشمار و سطح فنی تیم ها حساب باز کند 
اما حتی اگر تیم ملی در بازی های بین المللی برای 
این فوتبال اعتبار خریده باشد، درونمایه فوتبال 

ایران، نشان دهنده سقوط کامل اخالق حرفه ای 
است. اینجا همه به هم مشکوک هستند. همه به 
هم اتهام می زنند، همه نتایج را »مهندسی  شده« 
به نفع رقبا می دانند و به حکومتی بودن تیم رقیب 
»صحــه« می گذارند. این جو از اســتادیوم های 
فوتبال تا شــبکه های اجتماعی، ســیال است و 
هر روز هم جدی تر می شــود. شــاید زمانی این 
حرف و حدیث ها تنها در پایتخت وجود داشــت 
اما حاال هواداران تیم های شهرستانی نیز به این 
زمزمه ها ملحق شده اند. بدون تردید بازنده اصلی 
این بازی »فدراسیون فوتبال« است. نهادی که 
هرگز نتوانســته قدمی بــرای آرام کردن اوضاع 
بردارد. فدراسیون نه تنها در اقدامات پیش گیرانه 
و بازدارنده ضعیــف نشــان داده، بلکه حتی در 
برخوردهای قهری نیز کامال ناتوان بوده اســت. 
پس از ماجراهای تلخ ورزشگاه یادگار امام و البته 
مصدومیت 300 نفر در جریان دیدار پرسپولیس 
و سپاهان، کمیته انضباطی چه برخوردی به جز 
جریمه مالی برای باشگاه ها در نظر گرفت؟ آیا به جز 
جریمه مالی به قصد درآمدزایی، فدراسیون هیچ 
نقشه دیگری برای کنترل اوضاع ندارد؟ سیاوش 
یزدانی بعد از جدال با پرسپولیس، عمال بازیکنان 
و هواداران این تیم را تهدید کــرد. در هر کدام از 
کشــورهای اروپایی، این بازیکن با سخت ترین 
برخورد ممکن روبه رو می شــد اما در ایران تنها 

یک جلســه محرومیت برای مدافع سپاهان در 
نظر گرفتند. لیدرها و بوقچی ها نیز همچنان به 
نفرت پراکنی شــان ادامه می دهند اما ورودشان 
به هیچ استادیومی محدود نمی شود و قدرت شان 
روز به روز افزایش پیدا می کند. خصوصی سازی 
ســرخابی ها نیز تنها در حرف و مصاحبه به زبان 
می آید و هرگز شکل جدی به خودش نمی گیرد 
تا هوادارها بتوانند فوتبال را مستقل از »دولت« 
ببینند. ناکارآمدی فدراسیون، اصلی ترین تهدید 
برای فوتبال ایران اســت. فوتبالی که این روزها 

خودش را گاز می گیرد و به خودش نیش می زند!
شــکی وجود ندارد که درصدی از اعتراض ها 
علیه داوری، تنها برای توجیه نتایج ضعیف شکل 
می گیرند اما آیا سطح داوری در لیگ هجدهم، به 
مراتب از سطح خود بازی ها پایین تر نبوده است؟ 
چه تمهیداتی برای پایان دادن به بحران داوری در 
نظر گرفته شده است؟ آیا داورها بیشتر از گذشته 
آموزش دیده اند؟ آیا مربیــان و بازیکنان فوتبال 
بیشتر از گذشته در مورد داوری آموزش دیده اند؟ 
آیا مثل همه جای دنیا از تکنولوژی برای داوری بهتر 
بازی ها استفاده شده است؟ فوتبال ایران تنها به 
سراغ طرح شکست خورده داور پشت دروازه رفته 
و این تصمیم نیز ناامیدکننده از کار درآمده است. 
تماشاگرانی که از ساعت ها قبل برای تماشای یک 
مسابقه به ورزشــگاه می روند، تماشاگرانی که از 

گیت های قرون وسطایی عبور می کنند تا خودشان 
رابه سکوها برسانند، تماشــاگرانی که به جای 
احترام، با زشــت ترین برخورد ممکن و کم ترین 
امکانات موجود روبه رو می شوند، دائما در معرض 
عصبانیت هستند و عجیب نیست که با اولین سوت 
داور به ضرر تیم محبوب شان، برافروختگی را تجربه 
کنند. البته که فوتبال ایران، »بهترین تماشاگران 
دنیا« را ندارد. البته که تماشاگرها تنها بعد از گل، 
شعار می دهند و رفیق روزهای سخت تیم های شان 
هستند، البته که آنها به جای غمگین شدن بعد از 
هر باخت، خشمگین می شوند اما در حقیقت، هیچ 
باشگاهی احســاس ارزش و احترام را برای این 
هوادارها به وجود نیاورده اســت. هیچ باشگاهی 
به آنها اجازه نداده از فرهنگ بوقچی پروری عبور 

کنند و خودشان، صدای خودشان باشند.
»اتهام زدن« در فوتبال ایران، ســاده است و 
هر روز ساده تر می شــود. باشگاه ها عمال نظارتی 

روی صفحه های هواداری ندارند و این صفحه ها 
هر محتوایی را به اشــتراک می گذارند. در نگاه 
اول تصور می شد بچه های 10، 12 ساله مسئول 
این اتفاق هستند اما تاسفبار به نظر می رسد که 
بسیاری از روزنامه نگارها با عالیق افراطی رنگی، 
به بازی »اتهام زنی« آلوده شده اند. وقتی رسانه ها 
به جای روشنگری خودشان را تا مقام یک »هوادار 
تیفوســی« پایین می آورند، طبیعتا بوی بهبود 
از اوضاع فوتبال ایران نخواهــد آمد. این فوتبال 
درست می شود اگر چیزهای بسیار بسیار زیادی 
تغییر کنند. اگر نگاه ها به فوتبال عوض شوند. اگر 
فدراسیون تنها یک نهاد منفعل نباشد. اگر هوادارها 
تحت تاثیر آن چه در فضای مجازی می بینند، قرار 
نگیرند. این فوتبال درســت می شود اگر نفرت و 
کینه در آن جایش را به لذت رقابت بدهد. اگر به 
جای همه بحث های حاشیه ای، خود فوتبال مورد 

توجه باشد.

چرا در ایران هیچ کس از خود فوتبال لذت نمی برد؟

سندروم شک و خشم!

 اگر ضربه سر احمد، برگ 
برنده این فصل پرسپولیس 

بود، پنالتی چیپ فرشید 
اسماعیلی نیز به نقطه عطف 
فصل آبی ها تبدیل شد. آنها 
پس از شکست برای مدت ها 
با حواشی دست و پنجه نرم 

کردند و هرگز نتوانستند 
کیفیت پیش از شهرآورد را 

به دست بیاورند

خبر
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روح اهلل باقري، ســورپرایز فرهاد مجیدي در بازي با 
نفت آبادان بود، ســتاره اي که پس از 5 ماه در لیگ برتر 
براي اســتقالل بازي کرد و حتي موفق بــه گلزني هم 
شــد اما داور و کمک هایش به اشتباه آن را مردود اعالم 
کردند تا آبي ها از معادالت قهرماني خارج شوند. باقري 
آخرین بار در تاریخ 22 آذر ماه ســال گذشته و در بازي 

با پدیده که آخرین دیدار نیم فصل آبي ها به حســاب 
مي آمد، در ترکیب اســتقالل قرار گرفته بود. باقري در 
حالي با نظر شــفر در نیم فصل دوم حتــي یکبار هم به 
ترکیب استقالل نرســید که در نیم فصل اول 12 بار با 
نظر او در ترکیب آبي ها قرار گرفته بود. فراموش نکنیم 
در روزهایي که باقري حتي شانســي براي رسیدن به 
فهرست 18 نفره استقالل نداشت، شایعه شد او به دلیل 

دوپینگ از جمع آبي ها کنار گذاشته شده است!

پرسپولیس با تساوي مقابل ماشین سازي یکي از رکوردهاي 
خاص لیگ برتر را جابه جا کرد. این تیم تا پایان هفته بیست و نهم 
تنها یک باخت در کارنامه دارد و حتي در صورت شکست مقابل 
پارس جنوبي در آخرین بازي هم، صاحب کمترین باخت در 
یک فصل لیگ برتر خواهد بود. پیش از این پرسپولیس و پاس 
لیگ اول )14 تیمي(، پاس و استقالل لیگ سوم )14 تیمي(، 

استقالل لیگ پنجم )16 تیمي( و استقالل خوزستان لیگ 
پانزدهم )16 تیمي( با 3 باخــت در یک فصل رکوردار بودند و 
حاال پرســپولیس در رکورد آنها عبور کرده است. با توجه به 
شرایط پرسپولیس، شاید این تنها رکوردي باشد که تیم برانکو 
در پایان فصل مي تواند به آن افتخار کند و فصل را بي رکورد به 
پایان نرساند. البته سپاهان هم که در حال حاضر تنها 2 باخت در 
کارنامه دارد، در صورت نباختن مقابل استقالل خوزستان در 

هفته پایاني، از رکورد این تیم ها عبور مي کند.

عدد به عدد

رکورد جدید براي پرسپولیسسورپرایز استقالل


