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رفتن بــه خدمت ســربازی برای 
همه ســتاره های فوتبال، به یک اندازه 
آزاردهنــده اســت اما اگر قرار باشــد 
مساله ای به نام »قانون« تصویب شود، 
اجرای آن باید برای همه یکسان باشد. 
اینکــه عــده ای از بازیکن ها به محض 
مشمول شــدن به خدمت بروند و عده 
دیگری به راحتی بــا معافیت و تعویق 
خدمــت روبه رو شــوند، اصــا اتفاق 
خوشــایندی به نظر نمی رسد. اتفاقی 
که همیــن حاال برای محمدحســین 

مرادمند و سیاوش یزدانی در استقال 
رقم خورده است. بازیکنانی که قانونا حاال 
باید مشغول خدمت سربازی باشند اما 
بدون هیچ مشــکلی برای استقال به 

میدان می روند.
داستان سربازی مرادمند و یزدانی از 
شروع فصل، مورد توجه رقبای استقال 
بود. چند تیم حتی به خاطر اســتفاده 
از این دو نفر در ترکیب، از این باشــگاه 
شــکایت کردند و خواهان تغییر نتیجه 
بودند. ماجرای ســال تولد ســیاوش و 
اطاعات شخصی او هم مساله دیگری 
بود که به شدت مورد توجه قرار گرفت. 

به هر حال در نهایــت این دو نفر فصل را 
در استقال ادامه دادند. گفته می شد بر 
اساس معافیت های در نظر گرفته شده، 
این دو نفر می توانند تا اول اســفندماه 
بدون هیچ دردسری لباس تیم شان را بر 
تن کنند. طبیعتا آنها باید در نیم فصل از 
استقال جدا می شدند اما این اتفاق رخ 
نداد. به نظر می رسد مسئوالن حقوقی 
باشگاه اســتقال به شکلی زیرکانه این 
دو نفر را حفظ کردند تا بعد از بسته شدن 
زمان نقل و انتقاالت به بهانه اینکه دیگر 
امکان جابه جایی آنها وجود ندارد، جلوی 
رفتن شان به یک تیم نظامی را بگیرند. 

این در حالی اســت که در شروع همین 
فصل احمد زنده روح با وجود قراردادی 
که با تیمش داشت، برای سپری کردن 
دوران سربازی به باشــگاه نظامی فجر 
سپاسی پیوست. اگر قرار است هافبکی 
مثل زنده روح به همین راحتی ســرباز 
شود، چرا این اتفاق نباید برای دو ستاره 
دیگر رخ بدهد؟ آیا زنده روح هم اگر برای 
تیم هــای پرطرفداری مثل اســتقال 
و پرســپولیس با مدیران پرنفوذ بازی 
می کرد، به همین سادگی سرباز می شد؟ 
استقالی ها خیلی خوب می دانستند که 
از اول اسفندماه، این دو بازیکن مشمول 
خدمت خواهند شــد اما صبر کردند تا 
فصل نقل و انتقاالت به پایان برسد. جالب 
اســت که آنها به بهانه قــرار گرفتن نام 
مرادمند در یکی از فهرست های 50 نفره 
دراگان اسکوچیچ، خواهان هم تراز شدن 
او با ستاره های ملی پوش هستند. با این 
تفاسیر هر بازیکن دیگری هم می تواند 
ملی پوش تلقی شــود! قانون سربازی 
در فوتبال ایران، قربانیان زیادی گرفته 
است. از مهرداد پوالدی که حتی مجوز 
حضورش در تیم ملی باطل شــده بود و 
کارلوس کی روش به ســختی توانست 
او را به جام جهانی ببــرد. مهرداد بعد از 
مشمول شدن، دیگر به ایران برنگشت. 
چراکه نمی خواســت آخرین سال های 
فوتبــال را در یک تیم نظامی ســپری 
کند. قبل از او ایمان مبعلی در اوج دوران 
فوتبال ناچار شــد در لیــگ یک برای 
نیروی زمینی به میــدان برود. بازیکنی 

که شاید اگر آن اتفاق را تجربه نمی کرد، 
می توانست پیشرفت بیشتری را پشت 
سر بگذارد و حتی به فوتبال اروپا برسد. 
ســتاره هایی مثل امید عالیشاه و احمد 
نوراللهی هم بعد از سرباز شدن، با پنجره 
نقل و انتقاالت بســته تراکتور برخورد 
کردند و ناچار شدند مدت زیادی را دور 
از فوتبال بگذرانند. این شتری است که 
در خانه همه فوتبالیســت ها خوابیده و 
حاال استقالی ها اصرار دارند که به زور، 
بیدار نگهش دارند! مشکاتی که قانون 
ســربازی برای بســیاری از ستاره های 
فوتبال ایران ایجاد کرد و سختی هایی که 
لژیونرهای مشمول برای ورود به ایران و 
خروج از کشور داشتند، موجب تصویب 
قانونی شد که ملی پوش ها را تا 30 سالگی 
از رفتن به خدمت معاف می کرد. با این 
وجود اگر قرار باشــد چنین قانونی هم 
نقض شود، دیگر سنگ روی سنگ بند 
نخواهد شد. تاسفبار است که حتی خیلی 
از هوادارها به این ماجرا کاما رنگی نگاه 
می کنند و تنها برای کری خواندن، حاضر 
به زیر پا گذاشــتن هر قانونی هستند. 
وقتی ســربازی یک قانون اجباری در 
کشور اســت، چرا فوتبالیست ها نباید 
شامل این قانون شوند؟ آیا نظامی بودن 
مدیرعامل باشــگاهی مثل استقال، 
روی این مساله تاثیر گذاشته است؟ آیا 
همه بازیکنان سرباز می توانند به چنین 

برخورد مداراجویانه ای امیدوار باشند؟
شما حتی یکی از 50 بازیکن دعوت 
شده به تیم ملی باشید، از »سون هیونگ 

مین« که بیشتر نیســتید. فوق ستاره 
تیم ملی کره جنوبی که یکی از برترین 
بازیکنان تاریخ قاره آسیا به شمار می رود، 
از هیچ نوع معافیت ســربازی برخوردار 
نبود. او برای دریافت مجــوز ماندن در 
انگلیس، با تیم ملی کشورش به بازی های 
آسیایی رفت و در این بازی ها قهرمان شد. 
حتی با این وجود سون باز هم برای چند 
هفته از تیم ملی کشورش جدا شد و به 
خدمت آموزشی رفت. تفاوت کشورهایی 
مثل ایران و کره در این بزنگاه ها مشخص 
می شــود. جایی که قانون را حتی یک 
سانتی متر زیر پا نمی گذارند و جایی که 
قانون در آن به صورت رنگی و سلیقه ای به 
اجرا درمی آید. جایی که قانون برای همه 
یکسان اجرا می شود، نه آن جا که همواره 

برای قانون راه گریزی هست!

کالف پیچیده ستاره های سرباز استقالل

انعطاف ناگهانی! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

صعود به جام جهانی و دریافت پاداش رسیدن 
به این جام می تواند فوتبال ایران را به لحاظ مالی 
متحول کند اما قبــل از آن، کارهای زیادی برای 
انجام دادن در فدراســیون وجــود دارد. دوران 
مدیریت عزیزی خادم خوب یا بد دیگر تمام شده و 
حاال فقط باید به آینده فکر کرد. آینده ای که در آن 
باید قدم های مهمی برای فوتبال ایران در تمامی 
سطوح برداشته شود. مسئولیت فدراسیون موقت 
در این زمینه بسیار ســنگین خواهد بود. چراکه 
حاال در ماه های سرنوشت ســازی برای فوتبال 

ایران قرار داریم.
اساسنامه

مساله اساسنامه فدراسیون فوتبال هنوز به 
طور کامل حل و فصل نشده است. اگرچه قدم های 
موثری در این زمینه برداشته شده اما اگر در نهایت 
اساسنامه به تایید فیفا نرســد، فوتبال ایران در 

آستانه تعلیق قرار خواهد گرفت. یکی از کارهایی 
که باید در فدراسیون صورت بگیرد، نهایی کردن 
مراحل مربوط به اساسنامه است. در این صورت 
فوتبال ایران می تواند سرانجام نفسی به راحتی 
بکشــد و بحران های بزرگ گذشته را پشت سر 
بگذارد. این کار باید یکی از اولویت های فدراسیون 

در دوران گذار باشد.
انتخابات جدید

تا اردیبهشــت ماه و زمان برگزاری انتخابات 
بعدی زمان زیادی باقی نمانده و فدراسیون باید 
به خوبی فضا را برای این انتخابات مهیا کند. تجربه 
نشان می داد سرپرست ها به واسطه رابطه ای که با 
هیات های استانی برگزار می کنند، شانس خوبی 
برای انتخاب شدن دارند اما مساله دوشغله بودن، 
تهدیدهایی علیه ریاست ماجدی به وجود می آورد. 
احتماال همانند دوره گذشته نیز حداقل یک چهره 
فوتبالی برای ریاست فدراسیون وارد بازی انتخابات 
خواهد شد. کاپیتان تیم ملی هم این بار باید برگه 

رای اش را بیشــتر تا کند تا رای او در انتخابات به 
سادگی شکار دوربین ها نشود. احسان حاج صفی 

در انتخابات قبلی به سردار آجورلو رای داده بود!
تیم ملی امید

تیم ملی امید در باتکلیفی محض به سر می برد 
و این مساله بسیار نگران کننده است. حداقل در دو 
ماه اخیر هیچ خبری در خصوص این تیم منتشر 
نشده و همه چیز معلق به نظر می رسد. از یک سو 
می گویند که قرارداد ســرمربی به »یورو« بوده و 
هیات رییسه با این مساله مخالف است. از سوی دیگر 
هم گفته می شود که اصا قرارداد کادر فنی نهایی 
نشده است. البه الی این همه صحبت ضد و نقیض، 
تیم ملی امید شرایط شــکننده ای دارد. ماجدی 
خیلی زود باید در مــورد این تیم تصمیم بگیرد و 
اجازه ندهد باتکلیفی امیدها طوالنی تر از این شود.

دراگان و شاگردها
تیم ملی هم شــرایط خاص خودش را دارد. 
سرپرست فدراسیون فعا موضعی در خصوص 
تیم ملی نگرفته اما نــوع تعامل او بــا این تیم و 
ســرمربی اش مهم خواهد بود. دراگان در دوران 
عزیزی خــادم به اندازه کافی با احترام از ســوی 
رییس فدراســیون روبه رو نشد و این اتفاق نباید 

تکرار شــود. عاوه بر این مساله پاداش ها در تیم 
ملی هم بازیکنان تیم را کمی ناراحت کرده بود. 
تیم ملی مهم ترین نمود فوتبالی این کشور است و 
برای داشتن یک ویترین شیک و جذاب برای این 

فوتبال، باید به این تیم رسیدگی شود.
نبردهای تدارکاتی

مشــکلی که در فدراســیون قبلــی و حتی 
فدراســیون های قبل تر وجود داشــت، مشکل 
برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی بود. 
چراکه این تیم به واسطه انواع و اقسام مشکات، 
نمی توانســت روبه روی رقبای خوب و قدرتمند 
قرار بگیرد. این مشکل باید در اسرع وقت حل شود. 
چراکه تیم ملی تحت هیچ شــرایطی نمی تواند 
با ایســتادن مقابل چند حریف آســیایی برای 
بازی های بزرگ و حساس جام جهانی آماده شود. 
این تیم برای محک خوردن قبل از شروع جام، باید 
روبه روی قدرت های درجه یک دنیا قرار بگیرد. در 
غیر این صورت باید رویایی مثل صعود از مرحله 

گروهی جام را برای همیشه فراموش کنیم.
فوتبال بانوان

باید پذیرفت که فوتبال بانوان در دوران عزیزی 
خادم به خوبی مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت 

کرد. اولین صعود به جــام ملت ها هم در همین 
دوره اتفاق افتاد. با این حال تنها توجه کامی به 
فوتبال بانوان کافی نخواهد بود. در فدراســیون 
جدید این تیم باید از حــق اردوهای برون مرزی 
برخوردار باشــد. در این فدراسیون باید نبردها و 
تورنمنت های تدارکاتی هم برای تیم ملی بانوان در 
نظر گرفته شود تا این تیم و این نسل آماده به مرور 
زمان تجربه بیشتری به دست بیاورد و میدان های 

بیشتری ببیند.
این لیگ فشرده

تمام کــردن لیگ در بهتریــن زمان ممکن 
هم خودش یک مســاله نفس گیر است. یکی از 
ضعف های همیشگی فدراسیون عزیزی خادم، 
نوعی بی تفاوتی در مساله بازگشت تماشاگرها 
به استادیوم ها بود که حاال باید تغییر کند. عاوه 
بر این فدراسیون قبلی در زمینه ورود وی.ای.آر به 
فوتبال هم به شدت کم کاری کرد و حاال این روند 
باید در دوران تازه اصاح شود. حتی فکر برگزاری 
رقابت های فصل آینده لیگ برتر بدون وی.ای.آر 
هم نباید در سر مسئوالن فدراسیون فوتبال باشد. 
چراکه چالش های داوری لیگ برتر دیگر از حد 

تحمل خارج شده اند.

تنها چند روز بعد از برد سنگین روبه روی اسپورتینگ لیسبون و در شرایطی که 
سیتیزن ها هنوز روی ابرها سیر می کردند و خودشان را بهترین تیم اروپا می دانستند، 
تاتنهام این تیم را در ورزشگاه اتحاد شکست داد. آن هم در یک مسابقه بسیار دراماتیک 
که سرنوشتش چند بار تغییر کرد. اسپرز شروع فوق العاده ای در این بازی داشت و خیلی 
زود به گل رسید اما تیم میزبان توانست بازی را به تساوی بکشاند. تاتنهام اما در نیمه 
دوم رویایی ظاهر شد و دو گل دیگر هم زد اما سومین گل این تیم در مسابقه از سوی 
وی.ای. آر رد شد. در دقیقه 90 بازی، وی.ای.آر یک پنالتی هم به سود سیتی اعام کرد 
اما بازی با نتیجه تساوی تمام نشد و این هری کین بود که در یکی از بهترین نمایش ها با 
لباس اسپرز، گل سوم را روی سانتر عالی کولوسفسکی به درون دروازه حریف فرستاد. 
فرقی نمی کند سیتی چقدر در فصل نقل و انتقاالت هزینه کند، فرقی نمی کند که چه 
بازیکنانی را به خدمت بگیرد و چه تیم هایی را شکست بدهد، آنها در هر صورت یک 
باخت دراماتیک به تاتنهام را تجربه می کنند. اتفاقی که در دوران پپ چندین بار برای 
این باشگاه رخ داده است. جالب اینکه سیتی با 72 درصد مالکیت توپ، بازنده این جدال 
بوده است. بهترین تیم این روزهای لیگ برتر در این فصل رفت و برگشت به تاتنهام باخته 
است! این نمایش به نوعی برتری کامل تاکتیکی کونته به پپ بود. جالب است بدانید از 
بین همه مربیانی که حداقل پنج بار روبه روی مرد اسپانیایی قرار گرفته اند، کونته تنها 

کسی است که تعداد بردهایش مقابل پپ از تعداد باخت هایش برابر این مربی بیشتر 
بوده است. سرمربی تاتنهام این مسابقه را با روش محبوبش یعنی 1-2-4-3 شروع 
کرد. روشی که خودش جزو مبدعان آن در فوتبال اروپا بوده است. ردپای این روش 
خاص در تک تک گل های تاتنهام در این مسابقه دیده می شود. کونته بعد از این بازی، 
تاکید داشت که تاتنهام یکی از بهترین تیم هایی بوده که هدایتش را پذیرفته و این 
گروه در کنار هم می توانند کارهای بسیار بزرگی انجام بدهند. تلخی باخت سیتی برای 
هواداران تیم زمانی بیشتر شد که آنها به یاد آوردند چطور در شروع فصل به جای جذب 
هری کین، جک گریلسش را با صد میلیون پوند به خدمت گرفتند!شکست ناباورانه 
سیتی در اتحاد، جدول لیگ برتر انگلیس را هم دوباره زنده کرد. در همین روز، لیورپول 
و چلسی هم برنده شدند تا رقابت دوباره به باالی جدول برگردد. حاال سیتی با 63 امتیاز 
از 26 بازی صدرنشین است. لیورپول هم با یک بازی کم تر 57 امتیاز دارد و اگر بازی 
معوقه اش را ببرد به فاصله سه امتیازی سیتی خواهد رسید. چلسی هم در صورت بردن 

بازی معوقه، به 10 امتیازی آبی ها می رسد. رقابت برای رده چهارم هم بسیار داغ و جذاب 
است. فعا یونایتد با 43 امتیاز از 25 بازی تیم چهارم جدول است اما آرسنال و تاتنهام با 
دو بازی کمتر 42 و 39 امتیازی هستند و به راحتی می توانند از یونایتد سبقت بگیرند. 

این رقابت تا پایان فصل به جذاب ترین شکل ممکن ادامه خواهد داشت. 

منچسترسیتی و یک عادت عجیب

قاتل ایتالیایی پپ! 

هفت دغدغه کلیدی برای فدراسیون جدید

خزانه ای که خالی است! 

چهرهبهچهره

وقتی سربازی یک قانون 
اجباری در کشور است، چرا 
فوتبالیست ها نباید شامل 
این قانون شوند؟ آیا نظامی 
بودن مدیرعامل باشگاهی 

مثل استقالل، روی این 
مساله تاثیر گذاشته است؟ 

آیا همه بازیکنان سرباز 
می توانند به چنین برخورد 

مداراجویانه ای امیدوار 
باشند؟
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 پایان فعالیت آقایی
 در کمپ توسعه آسیا

یــي  قا آ یــا  ثر
بدمینتون باز المپیکي 
ایــران کــه در کمپ 
توسعه بدمینتون آسیا 
حضور داشت، به پایان 
فعالیتش در این پروژه رسید. طبق اعام فریبا مددي 
نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون، از آن جایي که 
بازیکنان باالي 24 سال در این کمپ پذیرفته نمي شوند 
الزم اســت که براي کمپ پروژه المپیک آسیا در سال 
2022 بازیکنان جوان تري را معرفي کنند. هر کشور 
یک سهمیه در بخش آقایان و یک سهمیه در بخش بانوان 
دارد که تا االن ثریا آقایي از ایران در این کمپ شرکت 
داشت. فدراسیون قرار است دو بدمینتون باز برتر که در 
جام بین المللي فجر شرکت کرده بودند را معرفي کند تا 
یک نفر راهي این کمپ شود. ورزشکاراني که در جام 
فجر عملکرد خوبي داشتند این شانس را دارند که در 
مسابقات انتخابي بازي هاي آسیایي که اواخر فروردین 
1401 برگزار مي شود نیز دعوت شوند. در هر حال به 
 نظر مي رسد آقایي که با حضور در المپیک 2022 توکیو

 و کسب یک برد در این مســابقات نامش در تاریخ این 
رشته در ایران ماندگار شده است، تجربه هاي خوبي از 
کمپ توسعه آسیا به دست آورده و حاال نوبت جوان ترها 
است که از این فرصت اســتفاده کنند و در پیشرفت 

بدمینتون سهم داشته باشند. 
    

فوتسالیست هاي روسیه در ایران
پس از قهرماني تیم ملي فوتسال ایران در تورنمنت 
کافا، قرار شد که این تیم دیدار دوستانه اي با تیم ملي 
روسیه داشته باشد. در همین راستا تیم روسیه روز 
گذشته از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران 
شد تا با تیم ملی فوتسال زنان ایران دو دیدار دوستانه 
برگزار کند. اولین دیدار دوستانه ملی پوشان ایران با 
تیم ملی فوتسال روسیه دوشنبه، دوم اسفند ساعت 
17 در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار می شود. 
دومین مسابقه دوستانه دو تیم ایران و روسیه نیز روز 
چهارشنبه ساعت 15:30 برگزار خواهد شد. حال باید 
دید با تغییر و تحوالتي که در راس فدراسیون ایجاد 
شده است، برنامه ریزي ها درباره تیم هاي ملي بانوان 

به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد. 
    

 عالمیان ها 
در مسابقه 2 میلیون دالري

»گرند اسمش« عنوان یکی از رویدادهای مصوب 
فدراسیون جهانی تنیس روی میز )ITTF( است که 
سنگاپور طی روزهای 16 تا 29 اسفندماه برگزارکننده 
آن اســت. نوشــاد و نیما عالمیان بازیکنان ایرانی 
شرکت کننده در این مسابقات هستند که به دعوت 
فدراسیون جهانی به سنگاپور سفر می کنند. البته 
امیرحســین هدایی هم جزو بازیکنــان رزرو برای 
حضور در این مسابقات بود اما درنهایت او نتوانست 
وارد فهرست بازیکنان اصلی شود. مسابقات »گرند 
اســمش« در هر دو بخش مردان و بانــوان برگزار 
می شود. این رقابت ها دو میلیون دالر جایزه نقدی 
دارد و به نفــرات اول در هر بخــش 100 هزار دالر 
تعلق می گیرد. همچنین امتیاز حضور در مسابقات 
»گرند اسمش« و تاثیرگذاری آن بر رنکینگ جهانی 
شرکت کنندگان با مسابقات قهرمانی جهان برابری 
می کند. بنابراین حضور در این رقابت ها فرصت خوبی 
برای نوشاد و نیما عالمیان به حساب می آید تا بتوانند 

موقعیت خود را در رنکینگ ITTF بهبود بخشند. 
    

مربي شطرنج ارمنستاني در ایران
شطرنج بازان ایران تقریبا همیشه خواهان مربي 
خارجي هستند و حاال قرار است در یک بازه زماني 
کوتاه، یک مربي از ارمنستان براي هدایت ملي پوشان 
کارش را شروع کند. »گابریل سرگیسیان« استاد 
بزرگ و مربی پیشــین تیم ملی شطرنج ارمنستان 
اســت که طبق توافق صورت گرفته با فدراسیون 
ایران به تهران سفر کرده است. البته هدف اصلی از 
این همکاری آماده سازی شطرنج بازان برای حضور 
در بازی های آسیایی اســت با این حال آغاز رسمی 
همکاری فدراسیون ایران و »سرگیسیان« برای یک 
دوره هشت روزه است. این همکاري از دیروز آغاز شد 
و پویا ایدنی، امین طباطبایی، احسان قائم مقامی، 
آرین غامی و مبینا علی نسب از جمله شطرنج بازانی 
هستند که زیر نظر گابریل سرگیسیان قرار دارند. 
پرهام مقصودلو و سارا خادم الشریعه به دلیل مسائل 

شخصي در تمرینات حضور ندارند. 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


