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 محمدی: قهر نمي كنم، 
يا مي مانم يا مي روم!

غالمرضا محمدی سرمربي تيم ملي كشتي 
آزاد كه موضوع قهر كردنش در نشست با دبير 
سر ماجراي انتخابي همچنان ادامه دارد، درباره 
چرخه انتخابي گفت:»همه ما نگران شــرایط 
كشتی هستيم. امروز كشــتی نياز به آرامش، 
همدلی و انســجام دارد. هرچنــد در بعضی از 
مسائل اختالف نظر رخ می دهد. برای اینکه به 
موفقيت برسيم باید كنار هم قرار بگيریم. ما هم 
روی جزئياتی از كار اختالف نظر داریم. درنهایت 
اميدوارم همه این تالش ها و جلسات به موفقيت 
در ميادین بزرگ منتج شــود.« او درخصوص 
اینکه گفته شــده با قهر جلســه را ترک كرده، 
گفت:»انتخابی باید به صورتي تدوین شود كه 
قابل اجرا باشد. در سال المپيک نباید آزمون و 
خطا و خودزنی كنيم و این طرح باید با كمترین 
اشتباه اجرا شود. در جلسه صحبت هایي مطرح 
شد و من هم نظرم را دادم و از جلسه خداحافظی 
كردم و بيرون رفتم. اهل قهر و آشتی نيستم یا 
می مانم كار می كنم یا می روم. نباید اتفاقی كه 
قبل از لندن رخ داد، دوباره تکرار شــود. با تمام 
وجود در خدمت كشتی هستم. باید در این طرح 
شأن سرمربی دیده شود و درنهایت اتفاقی رخ 

دهد كه سود كشتی باشد.«
    

بدهکارها لیگ برتری نمی شوند
محمدرضا داورزنی ریيس فدراسيون واليبال 
با یادآوری اینکه ليگ برتر امســال اگر شرایط 
مهيا باشد از شــهریورماه شروع می شود، ادامه 
داد:»باشگاه هایی كه بدهی داشته باشند به هيچ 
وجه اجازه حضور در ليگ برتر را نخواهند داشت. 
برای سوپرليگ امسال واید كارت را حذف كردیم 
و اگر باشگاهی در نظر دارد در ليگ برتر شركت 
كند، باید امتيــاز آن را از باشــگاهی كه امتياز 
دارد، خریداری كند.« او تاكيد كرد:»امسال بر 
اساس برنامه تنظيم شده مراحل ثبت نام ليگ 
برتر را اجرا می كنيم و بدون طی مراحل قانونی و 
انجام تسویه حساب ها، هيچ تيمی در ليگ برتر 
شركت نخواهد كرد.« وی ادامه داد:»دو برنامه 
برای برگزاری ليگ برتر با حضور 10 و 12 تيم 
آماده كرده ایم و اگر 14 تيم نيز موفق به ثبت نام و 
تسویه حساب با بازیکنان، كادر فنی و فدراسيون 
شوند، آمادگی برگزاری مســابقات با 14 تيم 
را داریم، اما بعيد می دانم 14 باشــگاه موفق به 
طی مراحل ثبت نام شوند. امسال شرایط كامال 
متفاوت خواهد بود و در ليگ دسته یک نيز برای 
تسویه حســاب های قبلی، فدراسيون بسيار 

جدی است.«
    

بي پول و مکان در بالروس
حسين رسولی و بهنام شــيری دو پرتابگر 
دیســک ایران هســتند كه بهمن ۹۸ توسط 
فدراسيون دووميدانی به اردوی بالروس اعزام 
شدند. با شــيوع ویروس كرونا و لغو پروازهای 
بين المللی امکان بازگشــت این ورزشکاران 
فراهم نشــد در نتيجــه اردوی آنها تــا پایان 
اردیبهشــت ماه تمدید شــد. با این حال آنها 
وضعيت مناســبی ندارند و درگير مشکالتی 
چون محل اسکان و هزینه های جاری هستند 
به گونه ای كه حتی اعالم كرده اند تمرینات شان 
به دليل نداشتن پول مربی متوقف شده است. 
رســولی در مورد وضعيت خود و شــيری در 
بالروس گفت:»من و بهنــام روزهای خيلی 
سختی را سپری می كنيم و هيچ كس جویای 
حال مان نيست. اگر فدراسيون خزانه اش خالی 
بود چرا ما را به اردویی پر از استرس فرستاد؟ 
اكنون ســه هفته اســت كه غذای درست و 
حسابی نخورده ایم و هر روز ضعيف تر از دیروز 
می شــویم حتی صاحبخانه بــه دليل ندادن 
اجاره می خواهد كه مــا را از خانه بيرون كند. 
فدراسيون با این كار آبروی من و بهنام شيری 
را نبرد بلکه آبروی ایــران را برد. این بالیی كه 
فدراسيون سر ما آورد از 100 بار كرونا گرفتن 
برای مان بدتر بود.« مهدی مبينی، سرپرست 
فدراسيون دووميدانی پيش از این اعالم كرده 
بود كه از طریق ســفارت ایــران در بالروس و 
فدراسيون این كشور پيگير وضعيت رسولی و 
شيری است اما طبق گفته رسولی شرایط آنها 
در بالروس مناسب نيست و فشار روانی زیادی 

را تحمل می كنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

 هنوز نمی دانیم چه سرنوشتی 
در انتظار این فصــل خواهد بود 
اما بدون تردیــد وقتی یک فصل 
جدید از راه برسد، رقابت جذابی 
بین یحیی و فرهاد برای بردن جام 
شکل خواهد گرفت. آنها یک هدف 
مشترک در سر دارند. اینکه تبدیل 
به نهمین مربی ایرانی همه ادوار 
لیگ برتر شــوند. تا امروز هشت 
مربی مختلف توانسته اند چنین 
فرصتی به دست بیاورند و بردن این 

جام را جشن بگیرند.
     

علی پروین
قهرمانی در اولين دوره ليگ برتر با 
پرسپوليس، تجربه ای فراموش نشدنی 

برای علی پروین بود. او پيش از آن هم 
توانسته بود با قرمزها جام های زیادی 
فتح كند امــا آن قهرمانی، مزه دیگری 
داشت. چراكه تا آخرین لحظه ها، همه 
تصــور می كردند اســتقالل در بازی 
همزمان حداقل یک تســاوی از ملوان 
می گيرد و جام را به دست می آورد. در 
آخرین هفته از اولين دوره ليگ، استقالل 
پورحيدری به شکل ناباورانه ای در انزلی 
شکست خورد و پرسپوليس پروین در 
تهران، با تنها گل ابراهيم اســدی فجر 
سپاسی را شکســت داد. در روزی كه 
حتی آزادی پر از هوادار نشده بود، سرخ ها 
قهرمانی را جشن گرفتند. پروین پس از 
این جام، دیگر نتوانست رقابت های ليگ 

برتر فوتبال ایران را فتح كند.
 فرهاد کاظمی

دستيار سابق فيروز كریمی، حاال در 

سپاهان برای خودش یک تيم رویایی 
درست كرده بود. برخالف اولين دوره 
ليگ كه قهرمانش درســت در آخرین 
هفته مشــخص شد، ســپاهان فرهاد 
كاظمی با اختالف و اقتــدار قهرمانی 
ليگ برتر را به دست آورد تا دیگر همه 
با كاظمی به عنوان یک مربی مستعد 
و باانگيزه آشنا شــوند. او به لحاظ فنی، 
در سطح بســيار باالیی قرار داشت اما 
برخالف آن چه تصور می شد، نتوانست 
به همين مســير ادامه بدهد. شاید اگر 
فرهاد كاظمی فرم كاری اش را به خوبی 
حفظ می كــرد و باز هم بــه موفقيت 
می رسيد، می توانست یک روز نيمکت 

تيم ملی را نيز تصاحب كند.
مجید جاللی

وجه اشــتراک جاللی با دو مربی 
قبلی، این است كه او نيز تنها یک بار 

این تجربه فوق العاده را به دست آورده 
اســت. پاس جاللی، تيم جوانی بود 
كه ستاره های كم سن و سال زیادی 
در خودش داشــت. جواد نکونام تازه 
به فوتبال معرفی شــده بــود و آرش 
برهانی، بــا ســرعت مثال زدنی اش 
مدافعان حریــف را نابــود می كرد. 
پاس در یک رقابت ســخت و نزدیک 
با استقالل، جام قهرمانی را به دست 
آورد. چند ماه بعد از قهرمانی، جاللی 
از این باشگاه جدا شــد و جایش را به 
مصطفی دنيزلــی داد. جاللی دیگر 
به پاس برنگشت و این باشگاه نيز در 
مســير انتقال و ســپس انحالل قرار 
گرفت. پاس تنها تيم قهرمان در همه 
تاریخ ليگ برتر است كه حاال دیگر در 
این ليگ دیده نمی شــود. جاللی نيز 
در این ســال ها، معموال در تيم های 

متوســط كار كرده و نتایــج چندان 
خوبی به دست نياورده است.

امیر قلعه نویی
با ركورد خارق العاده پنج قهرمانی 
در ليگ برتر، قلعه نویی با اختالف بسيار 
زیادی موفق ترین مربــی ایرانی تاریخ 
ليگ برتر است. او دو جام بيشتر از برانکو 
ایوانکوویچ به عنوان موفق ترین مربی 
خارجــی تاریخ ليگ به دســت آورده 
اســت. تقریبا در هر چهار فصل از ليگ 
برتر، ژنرال یک بار روی سکوی اول رفته 
است. قلعه نویی اولين بار در پایان برنامه 
سه ساله اش در استقالل در ليگ پنجم 
قهرمانی را از آن خودش كرد. او در ليگ 
هشتم به استقالل برگشــت و دوباره با 
این تيم قهرمان شد. این مربی سپس 
در دو فصل متوالی بعدی با سپاهان جام 
قهرمانی گرفت و در ليگ برتر دوازدهم 
نيز استقالل را قهرمان كرد. از آن سال 
به بعد، امير دیگر نتوانسته جام قهرمانی 
رقابت های ليگ را لمس كنــد. با این 
وجود ركورد او برای مربيان داخلی، هنوز 

كامال دست نيافتنی به نظر می رسد.
علی دایی

قهرمانی ليگ برتر ششم به عنوان 
بازیکن-مربی ســایپا، نوید ظهور یک 
اســتعداد فوق العاده در مربيگری را به 
فوتبال ایــران داد. علی دایــی یکی از 
بزرگ ترین فوتباليست های تاریخ ایران 
بود اما در مربيگری بــه آن اندازه بزرگ 
نشد. هرچقدر انتخاب های دوران بازی 
شهریار ایده آل بودند، انتخاب های دوران 
مربيگری او به درستی اتفاق نيفتادند. 
دایی به محض موفقيت با سایپا، به تيم 
ملی رفت و با این عجله، آینده كاری اش 
را به خطر انداخت. شکست در تيم ملی 
و سپس یک دوران بسيار پرحاشيه در 
پرسپوليس، موجب شد او دیگر نتواند 
قهرمانی ليگ را تکرار كند. او همچنان 
تنها در پایتخت مربيگری می كند. دایی 
این اواخر، ســرمربی تيم های بســيار 

متوسطی بوده است.
افشین قطبی

»قلب شير« عبارتی بود كه در دوران 
حضور قطبی روی نيمکت پرسپوليس 

بارها تکرار شــد. افشــين و تيمش به 
انتظار طوالنی هواداران باشگاه برای 
قهرمانــی در ليگ برتر پایــان دادند. 
پرسپوليس حتی با وجود كسر 6 امتياز 
از سوی فيفا، در آخرین هفته ليگ برتر 
هفتم به دراماتيک ترین شکل ممکن 
قهرمــان فوتبال ایران لقــب گرفت. 
قطبی مدتی بعدی سرمربيگری تيم 
ملی را نيز تجربه كرد اما در این پروژه 
ناكام شد. بازگشــت به فوتبال ایران و 
باشگاه فوالد نيز پس از سال ها برای او 

موفقيت آميز نبود.
حسین فرکی

در جایگاه سرمربی، حسين فركی 
خيلی دیر شکوفا شد. هم در پایان ليگ 
سيزدهم و هم در پایان ليگ چهاردهم، 
آخرین لبخند فوتبال ایران ســهم این 
مربی بود. او در ليگ سيزدهم با همان 
یادداشت های معروفش، فوالد را قهرمان 
كرد و قهرمانی ليگ چهاردهم را نيز با 
سپاهان جشن گرفت. هرچند كه تنها 
چند ماه بعد، اختالف شــدید با محرم 
نویدكيا شرایط را در اصفهان برای این 
مربی سخت كرد و پس از آن نيز فركی 

در سراشيبی قرار گرفت.
عبدا... ویسی

او تا امروز آخرین مربی ایرانی قهرمان 
ليگ برتر بوده است. مردی كه در ليگ 
برتر پانزدهم، به شــکل ناباورانه ای با 
استقالل خوزستان قهرمان شد و دیگر 
نتوانســت این موفقيت را تکرار كند. 
ویسی پس از ترک استقالل خوزستان، 
سال های موفقيت آميزی را پشت سر 

نگذاشته است.
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هشت مرد قهرمان!

اتفاق روز

سوژه روز

از گوشه و كنار شنيده می شود كه در فوتبال ایران، برخی از 
بازیکنان به باشگاه شان فشار می آورند تا برای لغو ادامه رقابت های 
ليگ برتر به هر قيمتی تالش كنند. بعضی از بازیکنان حتی به 
صورت رسمی به باشگاه اعالم كرده اند كه در صورت بازگشت 
رقابت های فوتبال نيز، در زمين مسابقه حاضر نمی شوند. این 
اتفاق در نوع خودش حيرت انگيز به نظر می رسد اما به طور كلی 
با مختصات فوتبال ایران همخوانی دارد. چراكه در این فوتبال 
بيشتر از آن كه بازیکن ها متعلق به باشگاه باشند، باشگاه ها متعلق 
به بازیکنان شان هســتند!  بازیکنی كه یک قرارداد حرفه ای را 
امضا كرده، باید در هر شــرایطی تحت فرمان باشگاه باشد. اگر 

یک تيم تصميم بگيرد در ميان بحران كرونا نيز به زمين مسابقه 
برود، بازیکن حق ندارد چنين تصميمی را پس بزند. چراكه او بر 
اساس قراردادی كه امضا كرده، باید در هر شرایطی در كنار تيم 
حضور پيدا كند. در فوتبال اسپانيا، ستاره های بزرگ باشگاه بارسا 
هر روز به زمين تمرین می روند و در فوتبال آلمان نيز بازیکن ها 
گوش به فرمان باشگاه در انتظار شروع ليگ هستند. در فوتبال 
ایران، مربيان ليگ برتری تاكيد دارند كه برای آماده كردن بدن 
بازیکن ها »چهار تا 6 هفته« زمان می خواهند اما این زمان برای 
تيم های آلمانی، كم تر از دو هفته است! چرا آلمانی ها به همين 
سرعت می توانند به زمين برگردند و ما نمی توانيم؟ چرا آنها به 

این اندازه آماده هستند اما بســياری از فوتباليست های ایرانی 
درگير اضافه وزن شده اند؟ حقيقت آن است كه در دوران كرونا، 
باشگاه های اروپایی دائما بازیکنان را زیر نظر گرفته اند اما در ایران، 
بازیکن ها به حال خودشان رها شده اند و مشغول استراحت مطلق 
و تفریح هستند. به همين خاطر باشگاه ها به هر دری می زنند تا 
بازگشت فوتبال اتفاق نيفتد. آنها ناتوانی شان در كنترل بازیکن ها 

را به این سبک و سياق جمع و جور می كنند.
به تصاویری كه در روزهای قرنطينه از فوتباليست های ایرانی 
منتشر می شــود خوب نگاه كنيد. بازیکنی كه قرارداد »چهار 
ميلياردی« امضا كرده، حتی ســاده ترین تجهيزات تمرینی را 
در خانه اش ندارد اما یک جوان 17 ساله در فوتبال اروپا، می داند 
كه تردميل و سایر تجهيزات ورزشی در خانه، چقدر برای یک 
فوتباليست ضروری هستند. یک ســتاره ایرانی با یک هشتم 
قراردادش، می تواند یک باشــگاه ورزشی كامل در خانه بسازد 

اما چنين كاری انجام نمی دهد. چراكــه فوتبال هرگز دغدغه 
اساسی اش نبوده و نيست. این وســط عملکرد باشگاه ها نيز به 

شدت نااميدكننده است. 
آنها نه تنها به بازیکن ها فشار نمی آورند، بلکه كامال تحت تاثير 
ستاره ها هستند. در شرایط عادی، یک بازیکن موظف است در 
زمان تعطيل شــدن تمرین ها، بدن خودش را آماده نگه دارد و 
هر وقت كه باشگاه تشخيص داد، به زمين برگردد اما در فوتبال 
ایران، بازیکنــان در ایام قرنطينه با بطــری آب معدنی تمرین 
می كنند و عمال فوتبال را به شوخی می گيرند! وقتی بازیکنی با 
قرارداد نجومی، حتی یک وزنه در خانه اش ندارد، كامال واضح به 
نظر می رسد كه نباید این فوتبال را یک فوتبال حرفه ای دانست. 
پس چاره ای پيش روی مدیران نگون بخت باقی نمی ماند تا برای 
تعطيل كردن رقابت های فوتبال، به هر دری بزنند و هر كاری كه 

از دست شان برمی آید را انجام بدهند.

آریا رهنورد

در شب شکســت تلخ در آخرین ثانيه های 
مســابقه با عراق، همه اميدمان بــه دیدارهای 
برگشت از این مرحله بود. در برنامه ریزی ای.اف.

سی، تيم ملی از چهار مسابقه اول سه بار خارج از 
ایران بازی كرد و قرار بود در چهار مســابقه دوم، 
سه مسابقه در استادیوم لبریز از تماشاگر آزادی 
برگزار شود. همه چيزی كه برای صعود به مرحله 
بعد می خواستيم، شکست دادن بحرین و عراق 
روبه روی تماشــاگرهای تيم ملی بــود اما حاال 
كرونا، این فرصت را از ایران گرفته تا تيم ملی، با 

بزرگ ترین بدشانسی ممکن روبه رو شود.
مارک ویلموتس كه از تيم ملی جدا شد، خيال 
می كردیم بدشانسی ها را نيز برداشته و با خودش 
برده اســت. ما با مربی بلژیکی، بــه هيچ كدام از 
اهداف مان نرسيدیم و در اولين مرحله از مقدماتی 
جام جهانی، دو شکست دردناک را تجربه كردیم. 
حتی در بدبينانه ترین حالت نيز، باور نمی كردیم 
كه هيچ امتيازی از دو مســابقه با بحرین و عراق 
به دست نياوریم. با این وجود هواداران تيم ملی 
هنوز به آینده بدون ویلموتس خوش بين بودند. 

ایران سه مسابقه حســاس خانگی داشت كه با 
پيروزی در آنها، راه رســيدن بــه مرحله بعدی 
را هموار می كرد. همه چيز آماده بــود تا ما از دو 
رقيب سرســخت در این مرحله انتقام بگيریم 
اما حاال اوضاع نسبت به گذشته، كامال متفاوت 
شده است. حتی اگر فوتبال برگردد و رقابت های 
مقدماتی جام جهانی از سر گرفته شوند، خبری 
از حضور تماشاگر در اســتادیوم ها نخواهد بود. 
برگزاری هر تجمــع گســترده ای در تمام دنيا 
ممنوع است و اســتادیوم های فوتبال نيز شامل 
همين قانون می شوند. روزی كه فوتبال برگردد 
و دیدارهای انتخابی از ســر گرفته شوند، ما باید 
بدون حضور تماشاگرها به مصاف بحرین و عراق 
برویم. آن هم در شرایطی كه این دو تيم به كمک 
تماشاگران شان تيم ملی ایران را شکست دادند. 
البته همواره نمی شود سرنوشت را سرزنش كرد. 
شــاید اگر تيم ملی روبه روی آن دو تيم نمایش 
بهتری داشت، امروز به این حجم از نگرانی دچار 
نمی شد اما به هر حال اگر ما كمی خوش شانس تر 
بودیم، در دور رفت ميزبانی هر دو حریف را بر عهده 
داشتيم و پس از آن، در دیدارهای بدون تماشاگر 
به مصاف آنها می رفتيم. تيم ملی تا این جا در این 

مرحله، نه خوش شانس بوده و نه شایستگی صعود 
را نشان داده است. حاال از دست دادن هوادارها كه 
هميشه نقش بسيار مهمی در بازی های بزرگ تيم 
ملی داشته اند، یک ضربه بزرگ برای فوتبال ایران 
خواهد بود. ضربه ای كه شاید شانس رسيدن به 
جام  جهانی را پس از دو دوره متوالی از ایران بگيرد.

گفته می شود ای.اف.سی برنامه های خاصی 
برای ادامــه رقابت های مقدماتــی جام جهانی 
در نظر دارد. البته با توجــه به اینکه رقابت ها زیر 
نظر فيفا برگزار می شوند، تصميم نهایی در این 
مورد با فدراســيون بين المللی فوتبال است اما 
كنفدراســيون فوتبال آسيا فعال تصميم گرفته 
دیدارهــای مقدماتی جام جهانــی را به صورت 
متمركز در یک كشور برگزار كند. تجربه ای كه 
برای فوتبال ایران بسيار نگران كننده خواهد بود. 
اگر این تصميم عملی شود، ما نه تنها هواداران مان 
را از دســت می دهيم، بلکه دیگر حتی شــانس 
ميزبانی از رقبا در استادیوم آزادی را نيز از دست 
خواهيم داد و عمال باید در یک كشــور دیگر، به 
مصاف دو حریف سرســخت مان برویم. به نظر 
می رسد بدشانســی ها برای دراگان اسکوچيچ 
تمامی ندارند و این مربی در یکی از عجيب ترین 
مقاطع تاریخ تيم ملی، هدایت این تيم را بر عهده 
گرفته است. تيم ملی كار بســيار دشواری برای 
رســيدن به مرحله دوم مقدماتــی جام جهانی 
خواهد داشت. شاید زمانی كه مرحله دوم رقابت ها 
از راه برسد، واكسن و درمان كرونا نيز كشف شده 

باشد اما در شرایط فعلی، نمی توان به چنين اتفاقی 
اميدوار بود. تيم ملی حتی وقتی كه خوب بازی 
نمی كند، در ورزشگاه آزادی هميشه دست باال 
را برابر رقبا دارد اما بدون تماشــاگرها، این تيم از 
هميشه تنهاتر خواهد بود. كابوسی كه ویلموتس 
برای این فوتبال به وجود آورده، تمام نشــدنی 
به نظر می رسد. او در حســاس ترین دیدارهای 
ممکن شکست خورده و تا همين جا به خاطر این 
شکست های تلخ، دو ميليون دالر دریافت كرده 
اســت. ضربه ای كه نرســيدن به جام جهانی به 
فوتبال ایران می زند اما خيلی بيشتر از دو ميليون 

دالر است.
یک پرواز كوتاه، تنها فاصله بين ایران و قطر 
است. تلخ و گزنده خواهد بود كه ما، شانس حضور 

در جام جهانی در كشــور همســایه را به همين 
سادگی از دست بدهيم. فعال همه چيز عليه تيم 
ملی به نظر می رسد و اوضاع در چنين شرایطی، 
بسيار نااميدكننده اســت. آن چه در این ماه ها 
سپری شده، بيشتر از هميشه به یادمان می آورد 
كه هميشه شــانس كافی برای جبران باخت ها 
وجود نخواهد داشــت. وقتی به عراق و بحرین 
باختيم، تصور می كردیم كه در زمان درست از هر 
دو حریف انتقام خواهيم گرفت اما شرایط، دیگر 
مثل گذشته نيستند و تيم ملی، ممکن است در 
معرض یک بحران بزرگ قرار بگيرد. ما امتيازهای 
زیادی را در دور رفت از دست داده ایم و حاال بازی 
با استادیوم های خالی در یک كشور دیگر با رقبا، 

برای ما بيش از حد ناعادالنه به نظر می رسد.

تالش براي لغو لیگ برتر ادامه دارد

بازيکِن باشگاه يا باشگاِه بازيکن؟

تیم ملی فوتبال ایران؛ تنهاتر از همیشه

كابوس ويلموتس تمام نمی شود

پرسپولیس حتی با وجود 
کسر 6 امتیاز از سوی فیفا، 
در آخرین هفته لیگ برتر 
هفتم به دراماتیک ترین 

شکل ممکن قهرمان فوتبال 
ایران لقب گرفت. قطبی 

مدتی بعدی سرمربیگری 
تیم ملی را نیز تجربه کرد اما 

در این پروژه ناکام شد
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