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فردا،سالگردتختیدرابنبابویه

روز سه شــنبه ۱۷ دی و در ابن بابویه شهر ری 
مراسم پنجاه و دومین ســالگرد درگذشت جهان 
پهلوان غالمرضا تختی بر سر مزار وی برگزار می شود. 
به دلیل همزمانی این مراسم با مراسم تشییع پیکر 
شهید وحید زمانیان از همراهان سردار رشید اسالم 
شهیدحاج قاسم ســلیمانی، این مراسم از ساعت 
۸:۳۰ تــا ۱۰ برگزار می شــود. غالمرضا تختی در 
پنجم شهریور سال ۱۳۰۹ در محله خانی آباد تهران 
به دنیا آمد. او از ۲۰ سالگی کشتی را در باشگاه پوالد 
زیرنظر حبیب ا... بلور آغاز کرد. تختی در رقابتهای 
قهرمانی کشور طی ســال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۸در 
وزنهای ۶-۷-۸ هشــت بار قهرمان کشورشد. وی 
همچنین سه بار پهلوان ایران شد. تختی در اولین 
حضور خود در تیم ملی در رقابت های جهانی ۱۹۵۱ 
هلسینکی دروزن ۷۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره 
شد و در اولین حضور خود در المپیک در رقابت های 
۱۹۵۲ هلسینکی با شکســت مقابل کوریدزه از 
شــوروی صاحب مدال نقره شد. افتخارات پهلوان 
بزرگ کشتی ایران در رقابت های جهانی ۱۹۵۹ و 
۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ تهران، یوکوهاما و تولیدو با کسب 
دو  مدال طال و یک مدال نقــره ادامه یافت. تختی 
در المپیک ۱۹۵۶و۱۹۶۰ ملبــورن و رم صاحب 
یک مدال طال و یک مدال نقره شد. وی همچنین در 
بازی های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو صاحب مدال طال 
شد. تختی آخرین بار در رقابت های جهانی ۱۹۶۶ 
تولیدو دوبنده تیم ملی را به تن کرد. غالمرضا تختی 
اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد در سه 
وزن صاحب مدال شود. وی همچنین پرافتخارترین 
کشتی گیر تاریخ کشــتی ایران در المپیک است. 
تختی در لیســت بهترین های قرن فیال در جایگاه 
سیزدهم قرار دارد و در رقابت های جهانی۲۰۰۷ باکو 
نیز از وی به عنوان یکی از مشاهیر کشتی دنیا تجلیل 
شد. چهره پرافتخار و مردمی ورزش ایران ۱۷دی 

ماه سال ۱۳۴۶ در هتل آتالنتیک سابق درگذشت.
    

اردویهشتنفرهکشتیآزاد
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن از امروز 
در محل آکادمی ملی المپیک مجموعه ورزشــی 
انقالب تهران برگزار می شــود و تــا ۲۵ دی ادامه 
دارد. در این مرحله از اردو هشت نفر دعوت شدند 
که رضا اطری در ۵۷ کیلوگرم، بهنام احســان پور 
در ۶۵ کیلوگــرم، یونس امامــی در ۷۴ کیلوگرم، 
حسن یزدانی و کامران قاسم پور در ۸۶ کیلوگرم، 
علیرضا کریمی و محمدحسین محمدیان در ۹۷ 
کیلوگرم و امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم این 
نفرات هستند. همچنین ۶ کشتی گیر دیگر متعاقبا 
به این اردو دعوت خواهند شد. تیم منتخب کشتی 
آزاد کشورمان در رقابت های بین المللی رنکینگ 
اتحادیه جهانی، جام ماتئو پلیکونه ایتالیا که روزهای 
۲۵ تا ۲۸ دی در شهر رم برگزار خواهد شد، شرکت 

خواهد کرد.
    

بازیتدارکاتیدرچین
تیم های ملی والیبال ایران و قطر عصر دیروز یک 
نوبت تمرین در سالن مسابقات انتخابی المپیک شهر 
جیانگمن برگزار کردند که با موافقت دو سرمربی، 
از این فرصت برای یک دیدار تدارکاتی و دوســتانه 
استفاده شد. ملی پوشان کشورمان صبح دیروز یک 
نوبت تمرین کششی در محوطه هتل محل اقامت 
خود انجام دادند و بعد از ناهار هتل خود را برای اسکان 
در هتل مسابقات ترک کردند. مسابقات انتخابی 
المپیک والیبال قاره آسیا در گروه مردان، از هفدهم 
تا بیســت و دوم دی ماه به میزبانی شهر جیانگمن 
چین برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران سه شنبه 
در نخستین دیدار خود به مصاف چین تایپه می رود.

    
استارت2020کاراتهازشیلی

اعضای تیم ملی کاراته ایران بــرای حضور در 
نخستین مرحله از رقابت های لیگ جهانی کاراته 
در سال ۲۰۲۰ امروز دوشنبه راهی شیلی خواهند 
شد. این دوره از مســابقات لیگ جهانی سری A با 
حضور ۴۶۶ کاراته کا از ۶۵ کشور جمعه ۲۰ دی ماه 
آغاز می شود. این دوره از مســابقات اولین سری از 
رقابت های هفت گانه کسب امتیاز ورودی المپیک 
است و بدون شــک اهمیت ویژه ای برای مدعیان 
باالنشین رنکینگ جهانی دارد. ذبیح ا... پورشیب، 
بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، صالح اباذری، سارا 
بهمنیار، طراوت خاکســار، رزیتا علیپور، حمیده 
عباســعلی، فاطمــه صادقی و شــاهین جعفری 
کاراته کاهای ایرانی حاضر در این مسابقات هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

آن چه در ماجرای استراماچونی با 
باشگاه اســتقالل رخ داده، بی شباهت 
به داستان قدیمی ورنر لورانت با باشگاه 
سایپا نیست. ۱۳ سال قبل، این مربی 
آلمانی بــا وجود رســیدن تیمش به 
صدر جدول، ناگهــان تصمیم به ترک 
ایران گرفت. او بعدها فــاش کرد که از 
غیرحرفه ای گری در فوتبــال ایران به 
ستوه آمده و از شرایط کاری  اش در لیگ 
برتر، کامال ناراضی بوده اســت. درست 

مثل مرد ایتالیایی، لورانت شبانه از ایران 
رفت و درست مثل او، تمایلی به بازگشت 
از خودش نشان نداد. در غیاب این مربی، 
مدیران باشگاه سایپا هدایت تیم شان 
را به یکی از چهره های آشنا در فوتبال 
ایران ســپردند. علی دایی که خودش 
برای ســایپا توپ می زد، در ادامه فصل 
به عنوان مربی-بازیکن تیم انتخاب شد. 
تا اینجا هر دو ماجرا درست شبیه هم به 
نظر می رسند. دو ســرمربی خارجی با 
وجود یک شروع خوب، شبانه از کشور 
می روند و یک مربی جوان داخلی برای 

هدایت باشــگاه انتخاب می شود. بین 
این دو داستان البته چند تفاوت کلیدی 
وجود دارد. اول اینکه علی دایی تا پیش 
از مربیگری ســایپا، هرگز تجربه کار 
کردن در یک تیم دیگر را نداشــت. او 
هنوز »بازیکن« بــود و آخرین فصل از 
دوران بازی اش را ســپری می کرد. از 
آخرین فصل فوتبال فرهاد مجیدی اما 
چند سال سپری شــده است. او در این 
مدت در کالس های مربیگری حضور 
داشــته، مدتی دســتیار وینفرد شفر 
در استقالل شــده، برای چند مسابقه 

نقش مربی موقت را در این تیم داشته 
و ســپس برای چند مــاه، هدایت تیم 
ملی امید را بر عهده گرفته است. شاید 
مربیگری در تیمی مثل استقالل، هنوز 
برای مجیدی زود باشد اما شرایط شروع 
رسمی کار او با شرایط شروع علی دایی 
قابل مقایســه به نظر نمی رسد. چراکه 
فرهاد عجله چندانی به خــرج نداده و 
بخشــی از مقدمات مربیگری را پشت 
سر گذاشته است. تفاوت مهم دیگر نیز 
به شرایط دو باشــگاه برمی گردد. کار 
کردن در باشگاهی مثل سایپا با حضور 

در تیم پرهیاهو و پرتماشــاگری مثل 
استقالل متفاوت است. در سایپا اساسا 
انتظار خاصی از یک مربی وجود ندارد 
اما در استقالل حتی یک شکست، برای 
قرار دادن فشار مضاعف روی شانه های 

سرمربی کافی به نظر می رسد.
پس از انتخاب فرهاد، استراماچونی 
اولین کســی بود که تالش کرد به این 
مربی روحیه بدهد و او را بهترین گزینه 
برای هدایت باشگاه عنوان کرد. جالب 
اینجاســت که ورنر لورانت نیز دقیقا 
چنین برخوردی با انتخاب علی دایی 
به عنوان جانشــینش در باشگاه سایپا 
داشــت. او در آن مقطع، شــهریار را 
بهترین گزینه ممکن برای سرمربیگری 
نارنجی ها دانسته بود. در پایان همان 
فصل، ســایپا با علی دایی به قهرمانی 
لیگ برتر دست پیدا کرد. این اولین و 
آخرین قهرمانی نارنجی ها در همه ادوار 
لیگ برتر به شمار می رود. از یک جایی 
به بعد، شــهریار دیگر اصراری به بازی 
کردن در ترکیب تیم نداشت و ترجیح 
می داد با ماندن روی نیمکت، تیم را به 
طرف جلو هدایت کند. او اواخر فصل، 
تصمیم های هوشــمندانه ای گرفت و 
سرانجام با کنار زدن همه رقبا، قهرمانی 
لیگ را از آن خودش کرد. این یک شروع 
رویایی برای آقای کاپیتان بود اما درست 
از همین نقطه، تصمیم های اشــتباه 
سریالی او شروع شــدند. دایی زودتر از 
آن چه که باید، پیشنهاد سرمربیگری 
تیم ملــی را پذیرفت و خــودش را به 
دام فدراســیون فوتبال منفعل و ناکام 
انداخت. او که با شــیوه ای »فوتبالی« 
برای تیم ملی انتخاب نشده بود، با همین 
شــیوه نیز از کار برکنار شد و پس از آن 
نیز به جای انتخاب یک شرایط کاری 
آرام تر، به پرسپولیس رفت. حاال بعد از 
همه این سال ها، دایی را به عنوان یک 

مربی می شناسیم که هرگز برای کار از 
پایتخت خارج نشده و غالبا در تیم های 
بدون هوادار، مشغول به کار بوده است. 
در لیگ نوزدهم تنهــا تیم هایی مثل 
گل گهر سیرجان و شاهین بوشهر به 
این مربی پیشــنهاد کار داده اند. پس 
حتی قهرمانی لیگ در پایان فصل، به 
معنای ساخته شــدن فرهاد در قامت 
یک مربی جدید نخواهــد بود. چراکه 
مربیگری، فراز و نشــیب های زیادی 
دارد و به تصمیم های پیوسته درست، 

وابسته است.
ماجرای اســتراماچونی، قربانیان 
زیادی در اســتقالل گرفــت. از جواد 
زرینچه که نیمکت تیم را ترک کرد تا 
امیرحســین فتحی که چاره ای به جز 
استعفا نداشت و حتی علی فتح ا...زاده که 
متوجه شد دیگر مثل گذشته محبوبیت 
چندانی در بین هواداران باشگاه ندارد. 
فرهاد نباید قربانی تازه این بازی باشد. او 
نباید در این باتالق فرو برود. مجیدی در 
استقالل، کار بسیار سخت و نفس گیری 
خواهد داشــت. یک شــروع ایده آل از 
هفت محبوب اما خیلــی زود خاطره 
استراماچونی را از ذهن بازیکنان پاک 

خواهد کرد.

چند شباهت و چند تفاوت تاریخی بین شروع کار دو مربی

فرهاد در مسیر شهریار!

اتفاق روز

سوژه روز

ماجرای سرمربیگری فرهاد مجیدی در استقالل، ناخودآگاه یادآور داستان شروع دوران مربیگری علی دایی در فوتبال 
ایران است. سال ها قبل، مربی خارجی سایپا ناگهان ایران را ترک کرد و شهریار به عنوان سرمربی آن تیم انتخاب شد. بین 

موقعیت امروز فرهاد و جایگاه دیروز دایی البته چند تفاوت بزرگ هم وجود دارد. سوال بزرگ اینجاست که آیا مجیدی مثل 
دایی در اولین فصل سرمربیگری به موفقیت خواهد رسید؟ آیا این اتفاق مثل دایی، در نهایت به آینده کاری او لطمه خواهد زد؟

در آخرین دقایق دربی کاتالونیا، یک بازیکن 
چینی دو امتیاز حساس را از بارسلونا گرفت. »وو 
لی« که به محض ورود به زمین با یک ضربه ســر 
خطرناک دروازه نتو را تهدید کرده بود، سرانجام با 
یک شلیک دقیق و تماشایی، مسابقه را به تساوی 
کشاند. اگر به نوشــته های چینی روی پیراهن 
باشگاه اسپانیول دقت کنید، متوجه می شوید که 
خرید لی اساسا یک خرید »فنی« برای این تیم 
نبوده است. سفید و آبی ها پس از امضای قرارداد 
تجاری با یک کمپانی چینی، متعهد به جذب یک 
بازیکن از این کشور شدند و پیراهن شماره هفت 
باشگاه را نیز در اختیار او قرار دادند. درخشش لی 
برابر یکی از بهترین تیم های دنیا، حتی هواداران 
چینی بارسلونا را نیز تحت تاثیر قرار داد. بالفاصله 
بعد از گل وو، دوربین ورزشگاه خانگی اسپانیول به 

سراغ یک تماشاگر چینی رفت که با وجود پوشیدن 
پیراهن بارسا، مشغول شــادی به خاطر گل زنی 
هموطنش در این مسابقه بود. وو لی تنها بازیکن 
چینی شاغل در این فصل از رقابت های اللیگاست 
اما چینی ها در سطوح پایین تر فوتبال اسپانیا، ۶ 
فوتبالیست دیگر هم دارند. آماری که برای کشوری 
مثل چین، فوق العاده به نظر می رسد. این کشور 
همچنین بازیکنانی را نیز بــه لیگ های بلژیک، 
اســترالیا، برزیل، نروژ و پرتغال فرستاده است. 
شاید چینی ها هیچ وقت استعداد فوتبالیست های 
کره ای و ژاپنی  را نداشته باشند اما این روزها با تمام 
سرعت در حال پیشرفت هستند. افزایش تعداد 
لژیونرهای این کشور در شرایطی رقم می خورد که 
اتفاقا در خود لیگ چین، دستمزدهای زیادی به 
ستاره های فوتبال پرداخت می شود. چین صاحب 

یکی از پرستاره ترین لیگ ها در قاره آسیا به شمار 
می رود و در این سال ها، ستاره های بزرگ زیادی را 
به طرف خودش کشانده است. قوانین مالیاتی تا 
حدودی سد راه باشگاه های چینی شده اند اما این 
لیگ هنوز هم در جذب بازیکنان و مربیان درجه 

یک، پیش قدم می شود.
صدور چین به اللیگا، تنها به کمک یک لژیونر 
اتفاق نمی افتد. آنها در ســال های گذشته تاثیر 
چشمگیری روی فوتبال اســپانیا گذاشته اند. 
چند باشــگاه اللیگایی برای پیراهن شــان با 
اسپانسرهای چینی همکاری کرده اند و به خاطر 
بازار چین، ساعت بازی های اللیگا نیز نسبت به 
گذشته عوض شده است. چین یکی از قطب های 
اقتصــادی دنیا به شــمار مــی رود و به همین 
خاطر، توانایی تاثیرگــذاری روی فوتبال اروپا 
را دارد. چینی ها تا امروز بیشــتر به اللیگا توجه 
نشان داده اند اما شــاید دیر یا زود، فعالیت های 
خاص شان را در لیگ های معتبر اروپایی دیگر نیز 

آغاز کنند. این شروع راهی است که در نهایت به 
توسعه فوتبال چین می انجامد. بعد از جام جهانی 
۲۰۰۲ کره و ژاپن، تیم ملی چین هرگز نتوانسته 
به جام جهانی راه پیدا کند اما بعید نیست که این 
طلسم نیز سرانجام در مسیر شکسته  شدن قرار 
بگیــرد. وو لی نماد تغییرات جدیــد در فوتبال 
چین است. بازیکنی که حاال در اللیگا نامی برای 

خودش دست و پا کرده و می تواند فرصت بازی 
در تیم های بزرگ تر را نیز به دست بیاورد. او در  
تیم ملی چین نیز مهره به شدت مهمی به شمار 
می رود و هواداران تیم را به آینده امیدوار می کند. 
گل زدن به بارســا تجربه ای نیست که برای هر 
بازیکنی اتفاق بیفتد و حاال لــی، چنین تجربه 

فوق العاده ای را به دست آورده است.

آریا رهنورد

آیا گابریل کالدرون به ایران برمی گردد؟ پرسپولیسی ها در 
شرایط فعلی پاسخی مطمئن برای این پرسش ندارند. به نظر 
می رسد سرنوشت مرد آرژانتینی نیز به ماجرای استراماچونی 
شبیه خواهد شد. باشــگاه در یک اظهارنظر تازه، مدعی شده 
که کالدرون برای دریافت دســتمزدش باید به ایران برگردد و 
این مربی نیز اعالم کرده تا زمانی که باشگاه به وعده هایش عمل 
نکند، به اردوی تیم ملحق نخواهد شــد. شاید حتی اراده ای در 
باشگاه وجود دارد تا به دوران کالدرون پایان بدهد اما چرا بخشی 

از هواداران مقابل چنین اتفاق بزرگی، »بی تفاوت« هستند؟
استقبال مدیران باشگاه استقالل از پایان »رسمی« دوران 
آندره آ استراماچونی در این تیم، نشان می دهد آنها از مدت ها قبل 
در انتظار چنین اتفاقی بودند. خلیل زاده حتی در یک مصاحبه 
تاکید کرده که نیامدن مرد ایتالیایی، باشگاه را از یک هزینه بزرگ 
دور نگه داشته است. »هواداران« تنها دلیلی بودند که باشگاه برای 
مدتی به سراغ مذاکره مجدد با استراما رفت. مدیران تیم اصال توقع 
نداشتند چنین موجی در حمایت از سرمربی شان شکل بگیرد و 

به همین خاطر، چاره ای به جز تعقیب این مربی در ایتالیا پیش 
روی خودشان ندیدند. اگر انتخاب با خود آنها بود، فرهاد از مدت ها 
قبل روی نیمکت می نشست. چراکه درست یک ماه پیش، رییس 
هیات مدیره باشگاه در یک مصاحبه عجیب، دست روی این نکته 
گذاشته بود که همه هواداران استقالل، »جانشین استراماچونی« 
را دوست خواهند داشت. در پرسپولیس نیز کم و بیش همین 
وضعیت حاکم اســت. در واقع به نظر می رسد کادر مدیریتی 
باشــگاه، مخالفت چندانی با دور زدن گابریل کالدرون ندارد. از 
طرفی سرپرست تیم و بوقچی های نزدیکش نیز دل خوشی از 
کالدرون ندارند و ترجیح می دهند این مربی در همین زمستان، 
تیم را ترک کند. رفتاری که این مدت با سرمربی آرژانتینی شده، 
نشان دهنده چیزی به جز این نیست. باشگاه نه تنها قسط دوم 
دستمزد سرمربی اش را پرداخت نکرده، بلکه حتی هزینه بلیت 
هواپیما و تشریفات فرودگاهی او را نیز نداده است. آنها عمال دست 
به هر کاری زده اند تا مرد اول نیمکت شان را فراری بدهند و بعد 
وانمود کنند که این اتفاق به درخواست خود کالدرون رخ داده 
است. حاال سوال اینجاست که چرا مدیران باشگاه چنین فضایی 
در اختیار دارند؟ چرا با وجود تاکید چندباره کالدرون و بازیکنان 

تیم، هواداران هیچ موضعی علیه این تصمیم های مشــکوک 
نمی گیرند؟ چرا مقابل ساختمان باشگاه تجمع نمی کنند؟ مساله 
اینجاست که همه آنها نظر یکپارچه ای در مورد کالدرون ندارند 
و بعضی های شان می توانند به راحتی با جدایی مرد آرژانتینی 

نیز کنار بیایند.
جلسه های تمرینی پیش فصل پرسپولیس، مدتی دیرتر از 
چند تیم مدعی دیگر شروع شد. تیم اساسا دیر بسته شد و برای 
مدتی با مشکالت مربوط به جدایی برانکو دست و پنجه نرم کرد. 
انتظار نمی رفت باشگاه با چند شکست برابر تیم های بزرگ در 
شروع فصل، دیگر کمر راست کند اما قرمزها در پایان نیم فصل 
اول، به صدر جدول رسیدند و قهرمان نیم فصل اول شدند. حاال از 
این تیم به عنوان مدعی اول قهرمانی نام برده می شود اما کالدرون 
به اندازه شایستگی های واقعی اش، مورد ستایش قرار نگرفته 
است. بعضی از هواداران پرسپولیس باور دارند این تیم حتی بدون 
مربی هم می تواند روی سکوی اول لیگ بایستد. باوری که کامال 
غلط به نظر می رسد. پرسپولیس شاید ستاره های زیادی در اختیار 
داشته باشد اما حفظ انگیزه مهره ها در تیمی که قهرمان سه دوره 
متوالی لیگ برتر شده، کار بسیار سختی است. عالوه بر این در یک 
تیم پرستاره، مربی برای انتخاب ارنج نهایی و در عین حال راضی 
نگه داشتن همه بازیکنان، اصال کار راحتی ندارد. حتی خود برانکو 
نیز تصور نمی کرد پرسپولیس یکی از شانس های جدی قهرمانی 
لیگ در این فصل باشد و شاید به همین خاطر، قید ادامه حضور در 

این باشگاه را زد. سرمربی آرژانتینی اما با بر هم زدن همه معادالت، 
نیم فصل را در رده ای باالتر از همه مدعیان دیگر تمام کرد. تصور 
اینکه این تیم می تواند با یک مربی ایرانی هم به موفقیت برسد، در 
نوع خودش تصور عجیبی به نظر می رسد. هواداران باشگاه هنوز 
دوران سیاه دایی و درخشان را از یاد نبرده اند. شاید یحیی گزینه 
بدی برای سرخپوشان نباشد اما آیا او هم می تواند مثل کالدرون، 
چهره هایی مثل بیرانوند و شــجاع خلیل زاده را نیمکت نشین 
کند؟ آیا او از جسارت کافی برای برخورد با ستاره های بزرگ تیم 
برخوردار است؟ آیا او تجربه ای در حد و اندازه گابریل کالدرون 

دارد؟
پرسپولیســی ها باید دوران برانکو را فراموش کنند و از 
مقایسه دائمی کالدرون با او نیز دست بردارند. همه آنهایی که 
دستاوردهای گابریل را نادیده می گیرند و به دنبال برکناری 
او هستند، خواسته یا ناخواسته پرسپولیس را در مسیر یک 
سقوط بزرگ و تاریخی قرار می دهند. این تیم اصال نیازی به 
تغییر روی نیمکت ندارد و فقط باید درون زمین تقویت شود. 
در چنین شرایطی دســت زدن به نیمکت، یک قمار بزرگ و 
مرگبار تلقی خواهد شد. شروع کالدرون در پرسپولیس، حتی 
از شروع سرمربی کروات سابق باشــگاه نیز امیدوارکننده تر 
بوده است. اگر ایوانکوویچ فرصت پیدا کرد تا تیم رویایی اش 
را در چند فصل بسازد، چرا کالدرون نباید چنین فرصتی را 

در اختیار داشته باشد؟

وقتي بازیكن آسیایي دو امتیاز از بارسا گرفت

صدورچینبهاللیگا!

درباره مردی که قربانی »بت سازی« پرسپولیسی ها شده است

پروفسورترازپروفسور!

شاید مربیگری در تیمی 
مثل استقالل، هنوز برای 

مجیدی زود باشد اما شرایط 
شروع رسمی کار او با شرایط 

شروع علی دایی قابل 
مقایسه به نظر نمی رسد. 

چراکه فرهاد عجله چندانی 
به خرج نداده و بخشی از 

مقدمات مربیگری را پشت 
سر گذاشته است
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