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وقتي افشاي دوپينگ وظيفه 
فدراسيون نيست!

پس از مشخص شدن مثبت شدن تست دوپينگ 
دو ووشوكار كه به مدت دو سال مخفي مانده بود، حاال 
امير صديقي كه به تازگي رياست فدراسيون ووشو 
برعهده گرفته، اين موضوع را پنهان كاري نمي داند و 
فدراسيون را از اعالم اين خبر سلب مسئوليت كرد. 
او در اين باره گفت:»فدراســيون جهانی ووشو اين 
موضوع را از طريق سايت رسمی خود اعالم كرده بود، 
اما اجباری برای فدراسيون جمهوری اسالمی نبوده 
است كه اين خبر را انتشار دهد.« او همچنين معتقد 
بزرگنمايي در اعالم تيم ايران بــه عنوان قهرمان 
جام جهاني چين سوءاستفاده از بي اطالعي افكار 
عمومي نبوده و اين موضوع را يك سوءبرداشــت 
عنوان كــرد:»در واقع اين موضوع سوءبرداشــت 
است. اين اتفاق در اكتبر ۲۰۱۸ رخ داده و وقتی هم 
فدراسيون جهانی نمونه ها را گرفته است،  چند ماهی 
برای مشخص شدن جواب ها زمان الزم بوده و پس 
از حدود سه ماه نتايج را منتشر كرد. بنابراين ما در آن 
زمان نمی دانستيم كه جواب تست ها مثبت است. 
پس نمی توان گفت با علم بر اين موضوع بزرگنمايی 
صورت گرفته است.« صديقي در واكنش به اينكه 
فدراسيون اگر هم ملزم به انتشــار اين خبر نبود، 
نبايد پس از مشخص شدن جواب تست ها قهرمانی 
مشترک ايران با چين را در يك خبر اصالحيه اعالم 
می كرد؟ گفت:»به هر حال فدراسيون جهانی بايد 
به ما بگويد كه اين خبر را اعالم كنيم تا ما هم چنين 
خبری را منتشر می كرديم، چراكه وظيفه فدراسيون 
اعالم اين خبر نبود!« او همچنين در واكنش به اينكه 
آيا اســتفاده از خالء خبری موجود و ادامه دادن به 
لفظ قهرمانی تاريخی غيراخالقی نبوده اســت؟ 
گفت:»اعالم اين خبر وظيفه فدراسيون نبود اما اين 

موضوع هم نكته ديگری است!«
    

آغاز ليگ واليبال از 15 شهريور
فصل جديد رقابت هــای ليگ برتــر واليبال 
باشگاه های كشور قرار است طبق اعالم قبلی از ۱5 
شهريورماه آغاز شود. هنوز تعداد قطعی تيم های 
حاضر در اين دوره از مسابقات مشخص نشده است. 
هفته آينده مسئوالن فدراسيون واليبال جلسه ای 
با مسئوالن ستاد مبارزه با كرونا خواهند داشت تا 
درمورد پروتكل های تمرين و مسابقه به جمع بندی 
نهايی برســند. گفته می شــود به احتمال فراوان 
بازی های ليگ برتر بدون حضور تماشاگران برگزار 
شود. نظر مسئوالن اين است كه باشگاه ها مسئوليت 
نظارت بــر بازيكنان را برعهده دارنــد و در واليبال 
مانند ساير رشــته ها همچون فوتبال برخوردی 
هم بين بازيكنان وجود ندارد، بنابراين اگر حضور 
تماشاگران هم ممنوع شود كنترل ويروس كرونا 

راحت تر خواهد شد.
    

 پرداخت پاداش ها 
در هفته جديد

خردادماه ســال ۹۸ آخرين مراســم تجليل از 
قهرمانان بود كه برگزار شــد و تا به امروز مراســم 
ديگری برگزار نشده اســت و همين مساله تعداد 
ورزشــكاران طلبــكار از وزارت ورزش - به جهت 
مدال آوری و دريافت پــاداش آن - را افزايش داده 
است. آخرين مراسمی كه ويژه تقدير از ورزشكاران 
برگزار شــد صرفا به مدال آوران بازی های آسيايی 
و پاراآسيايی ۲۰۱۸ اندونزی اختصاص داشت كه 
در سال ۹۷ برگزار شد. ساير ورزشكاران مدال آور آن 
سال اما هنوز پاداش خود را دريافت نكرده اند. البته 
قرار اســت پاداش تعدادی از اين ورزشكاران هفته 
آينده در اختيارشان گذاشته شود. قرار است پاداش 
اين ورزشكاران كه طبق آيين نامه جديد و بر اساس 
امتياز تعيين می شود، به حساب فدراسيون های 
شان واريز شــود. به گفته ژاله فرامرزيان در مرحله 
اول ۱5 فدراسيون از جمله كشتی )فرنگی و آزاد(، 
بوكس، تيراندازی، تنيس روی ميز، شمشيربازی، 
اسكی، اسكواش، شنا، ژيمناستيك، جودو، نابينايان 
و كم بينايان، دووميدانی و كوهنوردی رقم مصوب 
برای مــدال آوری ورزشــكاران خــود را دريافت 
می كنند. معاون مديريت توســعه و منابع وزارت 
ورزش گفت كه برای پرداخت پاداش به قهرمانان 
ســال ۹۷ - به غير از مدال آوران اندونزی- رقمی 
حدود ۲۲ ميليارد تومان مصوب شــده اســت. او 
ابراز اميدواری كرد كه بعد از بســته شدن پرونده 
مدال آوران سال ۹۷، وزارت ورزش بتواند تقدير از 

مدال آوران سال گذشته را هم در برنامه قرار دهد.

منهای فوتبال

آریا طاری

طرفداری از باشگاه پرسپولیس 
هیچ وقت به اندازه این سال ها به 
غرور و قهرمانی گره نخورده بود. 
قرمزها برای اولیــن بار در تاریخ 
فوتبال ایــران، برنده چهار لیگ 
متوالی شدند و برای اولین بار در 
تاریخ باشــگاه، تجربه حضور در 
فینال آســیا را به دست آوردند. 
آنها البته از ســوی رقبا ستایش 
نمی شــوند و همواره با حرف و 
حدیث های زیادی روبه رو هستند. 
بد نیســت برای یک بار هم که 
شده، به یاد بیاوریم که این حرف 
و حدیث  ها از کجا آمده اند و خود 
پرسپولیسی ها، چه نظری در این 

مورد دارند. شاید مرور دوباره این 
ماجرا، کمک بیشتری به روشن 

شدن همه زوایای تاریک آن کند.
    

توالی موفقیت
موفقيت های پشت سر هم باشگاه 
پرســپوليس، اصلی ترين دليل شروع 
زمزمه ها عليه اين باشــگاه بوده است. 
مخالفان پرسپوليس معتقد هستند كه 
اين موفقيت ها، نسبتی با گذشته اين 
باشگاه در ليگ برتر ندارند. پرسپوليس 
در ۱5 دوره از ليگ، تنها دو بار قهرمان 
شــده بود و حاال در چهار دوره پياپی، 
نتيجه ای به جز قهرمانی را تجربه نكرده 
است. اين نتايج درخشان، شروع حرف 
و حديث هــا عليه اين باشــگاه بودند. 
تيمی كه در يك بــازه زمانی طوالنی، 

مهارنشدنی نشان داده و كنترلش، برای 
تيم های رقيب غيرممكن بوده اســت. 
اگر چنين موفقيتی در كار نبود، طبيعتا 
چنين حرف هايی نيز عليه پرسپوليس 
زده نمی شد. پس جدی ترين عامل برای 
مطرح شــدن اين ادعاها در درجه اول، 
رسيدن به قهرمانی های متوالی است. 
فراموش نكنيد كه در تاريخ فوتبال ايران، 
هرگز تيمی در هيچ نسلی نتوانسته چهار 
بار قهرمان ليگ شــود. سابقه نداشتن 
چنين تجربه ای، خيلی از رقبا را نسبت 
به موفقيت های قرمزهــا بدبين كرده 

است.
 پسر آقای وزیر

اگر كمی روی اينترنت جست وجو 
كنيد، متوجه می شــويد كه شــائبه 
»پرسپوليسی« بودن وزير ورزش، در 

درجه اول به پســر او مربوط می شود. 
همه چيز از انتشــار ويدئوی شــوخی 
او با مازيار ناظمــی و كری خوانی اش 
برای استقاللی ها آغاز شده است. وقتی 
پسر عالی رتبه ترين مدير ورزش ايران 
اين چنين »طرفدار« يك باشگاه باشد، 
طبيعی به نظر می رســد كــه حرف و 
حديث های زيادی در اين مورد ايجاد 
شود. شايد اگر سلطانی فر كمی بيشتر 
مراقــب اظهارنظرهای پســرش بود، 
شرايط بهتری را در جايگاه وزارت تجربه 
می كرد. او البته در اين مقام، هرگز موفق 
نبوده و چه در مســائل و تصميم های 
فوتبالی و چه در ساير رشته های ورزشی، 
اصال حضور درخشانی نداشته است. با 
اين وجود موضوعی كه بيشــتر از كوچ 
ستاره های بزرگ ورزشی و تصميم های 

غلط فوتبالی ســلطانی فر مورد توجه 
قرار گرفته، طرفداری پسر او از باشگاه 
پرسپوليس است. اين داستان بيشتر از 
هر اتفاق ديگری، موجب بروز انتقادها 
عليه شخص وزير و قرمزهای پايتخت 
شده است. طرفداران تيم های ديگر بر 
همين مبنا، وزارت را بــه طرفداری از 

پرسپوليس متهم می كنند.
داستان اردوغان

وقتی ماجرای باشگاه پرسپوليس 
و ريزه اسپور تركيه ناگهان به باالترين 
سطح از مذاكرات دولتی بين دو كشور 
رســيد، زمزمه ها عليه پرسپوليس نيز 
اوج گرفت. اين بار نه فقط وزارت ورزش، 
بلكه كل بدنه دولــت به حمايت جدی 
و بی شائبه از پرســپوليس متهم شد و 
شبكه های اجتماعی، كارزار يك جدال 
تمام عيار بين پرسپوليسی ها و هواداران 
تيم های رقيب بودند. حقيقت آن است 
كه حسن روحانی در مالقات با اردوغان، 
مساله بخشش جريمه سنگين باشگاه 
پرســپوليس را مطرح كرد و  با توصيه 
اردوغان، باشگاه ريزه اسپور شكايتش 
را از اين باشگاه پس گرفت. جالب اينكه 
اين رقم را در حقيقت بايد خود مهدی 
طارمی به باشــگاه تركيه ای پرداخت 
می كرد. كشيده  شــدن بحث فوتبال 
به مباحث روز دنيای سياست، يك بار 
ديگر جو را عليه باشگاه پرسپوليس كرد. 
حاال دوباره خيلــی از رقبا مدعی بودند 
كه موفقيت های اين تيم، در حقيقت 
بيرون از زمين مسابقه و از سوی دولت، 

تضمين شده اند. 
کوچ استراماچونی

هــواداران اســتقالل هنــوز هم 
معتقد هســتند كه جدايی ناگهانی 
اســتراماچونی پس از صدرنشينی در 
جدول ليگ برتر، بی ارتبــاط با پروژه 
»تضعيف رقبای پرسپوليس« نيست. 
اوضاع در اين فصل برای آبی ها كامال 
مطلوب به نظر می رسيد، تا روزی كه 
سرمربی اين باشــگاه ناگهان تصميم 
به تــرک تهران گرفــت. مذاكره های 
زيادی برای بازگشــت او انجام شد اما 

همه چيز بی ثمر بود و در نهايت فرهاد 
مجيدی روی نيمكت آبی ها نشست. 
استقاللی ها در مورد استراما به برانكو 
اشاره می كنند كه بيش از چهار سال 
روی نيمكت باشگاه پرسپوليس حضور 
داشت و در همه آن چند سال، هرگز در 

معرض جدايی قرار نگرفت.
پرسپولیسی  ها چه می گویند؟

هواداران پرسپوليس در واكنش به 
اين زمزمه ها، به مسائلی اشاره می كنند 
كه باشگاه در اين سال ها با آنها دست و 
پنجه نرم كرده اســت. اينكه اين تيم با 
وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت 
و از دست دادن چند ســتاره، همواره 
عملكرد خوبی داشته است. اينكه اين 
باشــگاه همواره بدهكار بوده و برانكو را 
نيز به سادگی از دســت داده  است. اگر 
استراماچونی ناگهان از استقالل جدا 
شد، گابريل كالدرون نيز از پرسپوليس 
رفت اما باشــگاه فرصت صدرنشينی 
را از دســت نداد. آنها همچنين معتقد 
هســتند كه موفقيــت در رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا، نشان می دهد كه 
موفقيت های داخلی آنها هدايت شده 
نبوده اســت. آنها همچنين با اشاره به 
تالش های وزير بــرای انتقال مرتضی 
تبريــزی به اســتقالل يا بازگشــت 
استراماچونی، شايعات حمايت وزارت 
ورزش از پرســپوليس را نادرســت 

می خوانند.

از پسر وزیر تا ماجرای اردوغان

همه زمزمه ها علیه قهرمان!

اتفاق روز

سوژه روز

رابطه آرتور ملو و باشــگاه بارسلونا، رسما 
وارد فاز جنگ و دعوا شده است. اين بازيكن 
برزيلی كه تنها دوميــن فصل حضور در اين 
باشــگاه را ســپری می كند، پس از رفتن به 
تعطيالت اعالم كرده كه ديگر حاضر به بازی 
برای اين تيم نيست. در پايان رقابت های اين 
فصل الليگا، كيكه ســتين پنج روز به همه 
مهره های تيمش اســتراحت داد. بسياری 
از ستاره های بارسا راهی ســفر شدند و اين 
روزها را به اســتراحت پرداختند. آرتور نيز 
به كشورش برگشــت و به محض رسيدن به 
برزيل، از بی ميلی برای بازگشــت به اردوی 
بارســا خبر داد. ماجرا از جايی آغاز شد كه 

كاتاالن ها برخالف ميــل آرتور، اين بازيكن 
را در فهرســت فروش قرار دادنــد. آنها كه 
برای رسيدن به تعادل مالی قبل از پايان ماه 
گذشته نياز به يك فروش سنگين داشتند، 
آرتور را بــرای اين كار در نظــر گرفتند. او تا 
آخرين روز هم عالقه ای به ترک بارسا نداشت 
اما در نهايت بــه يوونتوس فروخته شــد و 
ميرالم پيانيچ به جای اين بازيكن به بارسلونا 
پيوســت. ملو همان روزها اعــالم كرد كه با 
همه توان برای تيمــش می جنگد و تا پايان 
فصل در بارسا می ماند اما او ناگهان از تركيب 
اصلی تيم ستين بيرون رفت و ديگر فرصت 
چندانی برای بازی در الليگا به دست نياورد. 

همين موضوع، خشم ستاره برزيلی را در پی 
داشت. او كه از نيمكت نشين بودنش در 
بارســا در ليگ قهرمانان مطلع است، 
ديگر نمی خواهد بخشی از پروژه اين 
تيم باشــد. او ترجيح می دهد تا پايان 
ليگ قهرمانان به اســتراحت بپردازد 

و ســپس به يوونتوس ملحق 
شــود. با اين حال باشگاه 
بارســا، به شدت عليه اين 
اتفاق موضــع گرفته و 

آرتور را به شكايت به 
فيفــا تهديد كرده 

است. آنها رسما 

اعالم كرده اند كه چنيــن رفتاری را تحمل 
نمی كنند. در آغاز دوباره جلسه های 
تمرينی باشگاه بارسا، خبری از آرتور 
در بين نفرات آبی اناری ها نيســت. 
به نظر می رســد كه او ديگر حتی در 
يك مسابقه نيز با پيراهن بارسا ديده 
نشــود. تصميمی كه شــايد 
جريمه هايــی را برای اين 
هافبك به دنبال داشــته 

باشد.
ســتين برای بازی با 
ناپولی، مشكالت بسيار 
زيادی خواهد داشــت. 
لنگله هنوز در مصدوميت 
به سر می برد و گريزمان نيز 
هنوز بــه وضعيت مطلوب 
بدنی برنگشته است. دمبله 
نيز در هر شرايطی مصدوم 

است و بيشتر از يك فوتباليست، به يك روح 
شباهت دارد. اگر اين نفرات به بازی نرسند، 
با توجه به مصدوميــت اومتيتی و همچنين 
پيچ خوردگی مج پای آرائوخو، اوضاع برای 
بارسا كمی نگران كننده  خواهد شد. در خط 
هافبك نيز كاتاالن ها مشكالت زيادی دارند. 
چراكه بوسكتس و ويدال، به دليل محروميت 
مسابقه با ناپولی را از دست می دهند. با توجه 
به غيبت آرتور، فرانكی دی يونگ، راكيتيچ و 
ريگی پوج تنها گزينه های بارسا برای روبه رو 
شــدن با ناپولی در خط هافبك هستند. اين 
احتمال وجود دارد كه ستين از روبرتو نيز در 
خط ميانی تيمش استفاده كند. با اين حجم 
از مصدوميت و محروميت، بعيد نيست ليگ 
قهرمانان برای بارســا خيلی زود تمام شود. 
شايد آنها در نيوكمپ از تورنمنت كنار بروند 
و حتی شانس سفر به پرتغال برای شركت در 

ادامه رقابت ها را نداشته باشند.

آریا رهنورد

حتی قبل از آن كه چهارمين قهرمانی متوالی پرسپوليس 
در ليگ برتر قطعی شــود، شــايعه های زيادی از سوی رقبا 
عليه اين تيم به وجود آمــده بود. شــائبه حمايت دولت از 
پرسپوليس و تالش وزارت ورزش برای موفقيت اين باشگاه، 
شايد مهم ترين شايعه اين چند سال از فوتبال ايران باشد. با 
اين حال در سال های گذشته ليگ برتر نيز، چنين شائبه هايی 
برای تيم های مختلف شنيده شده اند. حرف و حديث هايی 
كه معموال هرگز به مرحله اثبات نرسيده اند. زير سوال بردن 
موفقيت ها و اتهام به تيم های برنده، يك عادت هميشگی در 

فوتبال ايران است.
 سکه الی گز

اين ادعای عجيب، در زمــان رقم خوردن اولين قهرمانی 
سپاهان در ليگ برتر ايران شــكل گرفت. آن روزها از سوی 
ساير تيم های مدعی، اين باور مطرح می شد كه داوری های 
ليگ به سود سپاهان است. كار به جايی رسيد كه حتی مساله 
قرار دادن سكه طال الی گز برای داورها، به موضوع روز فوتبال 
ايران تبديل شــد اما در نهايت هيچ كس نتوانســت چنين 
ادعايی را اثبات كند. سپاهانی ها سال ها بعد به سه قهرمانی 

متوالی در ليگ برتر هم رسيدند و باز هم با چنين زمزمه هايی 
روبه رو شدند. هواداران چند باشگاه حتی برای قهرمانی اين 
تيم شعار هم ساخته بودند و دائما اين موفقيت ها را زير سوال 

می  بردند.
 ژنرال و ستاره های آینده

موفق ترين مربی ايرانی تاريخ ليگ برتــر، هرگز از گزند 
شــايعه ها در امان نبوده اســت. او كه هم با استقالل و هم با 
سپاهان قهرمانی ليگ را به دســت آورده، بارها با اين اتهام 
روبه رو شده كه در آستانه بازی های حساس، با بازيكنان تيم 
رقيب برای فصل آينده مذاكره می كند. اين موضوع از زمان 
مسابقه جنجالی استقالل و شموشــك به بعد، بارها مطرح 
شده اما هرگز به اثبات نرســيده است. يكی از جنجالی ترين 
ماجراهای ژنرال در فوتبال ايران، تمجيد او از ســعيد آقايی 
قبل از بازی استقالل با گسترش فوالد بود كه با واكنش شديد 

رسول خطيبی نيز روبه رو شد.
 پول رو بده، سوت رو بگیر!

برخالف بيشتر شــايعه های مرســوم فوتبال ايران، اين 
زمزمه تا حدودی به مرحله اثبات شــدن هم رسيد. چراكه 
برنامه تلويزيونی ۹۰ به طور مفصل به پرونده داورانی كه در 
ازای دريافت پول تصميم های شان را می فروختند، پرداخت. 
محســن قهرمانی پس از ماجراهــای جنجال برانگيز بازی 
سپاهان و پرســپوليس، چندين ماه محروم شد و پس از آن 
چند كمك داور، به برخی از مراوده های مالی در فوتبال ايران 

اعتراف كردند.

دربی باید مساوی شود
شايعه تالش های دولتی برای مساوی  شدن دربی استقالل 
و پرسپوليس و زمزمه های مربوط به »سياسی« بودن نتيجه 
مســابقه، هيچ وقت به طور كامل محو نمی شــوند و در همه 
بازی ها می توان نشانی از اين زمزمه ها پيدا كرد. جالب است 
بدانيد كه در دهه 6۰ و ۷۰، چند بــار واقعا تالش هايی برای 
مساوی تمام شدن اين مسابقه صورت گرفته است. در جريان 
تساوی های »يك-يك« استقالل و پرسپوليس در نبردهای 
متوالی، شــعار سياســی بودن دربی حتی روی سكوها هم 
رسيد. وقتی علی عليزاده به محض ورود به زمين در يكی از 
شــهرآوردها با يك پرش و هند عجيب به حريف پنالتی داد 
تا بازی باز هم مساوی شــود، اين زمزمه ها بيشتر از هميشه 

شدت گرفتند.
آقای داور، پرسپولیسی است

شايعه عالقه مند بودن ســعيد مظفری زاده به باشگاه 
پرســپوليس، پس از ديدار نهايی ليگ هفتم قوت گرفت. 
هواداران تيم های رقيب پرســپوليس، اعتقاد داشــتند 
كه اين داور در اعالم وقت اضافه بازی حســاس اين تيم 
با سپاهان، به قرمزها كمك كرده اســت. او در سال های 
بعدی نيز چندين بار ديگر با اين اتهام روبه رو شد و تا زمان 
خداحافظی اش از داوری، از ســوی استقاللی ها به عنوان 
يك داور پرسپوليسی شــناخته می شود. همين حرف ها 
را گاهی نيز در مورد محسن قهرمانی و عالقه او به باشگاه 

استقالل می زدند.

گاف میثاق، هند حنیف
اشتباه فردی بازيكنان در فوتبال ايران، هميشه بيش از 
حد بولد می شــود. يكی از اين اشتباه ها كه حسابی سروصدا 
به پا كــرد، ماجرای ميثــاق معمارزاده در ليــگ هفتم بود. 
سنگربانی كه با يك اشــتباه فردی وحشتناک، پرسپوليس 
را در جدال حساس با سايپا برنده كرد و يك سال بعد نيز، به 
پرسپوليس پيوست. يكی ديگر از نمونه های مشهور نيز، به 
حنيف عمران زاده مربوط می شود. بازيكنی كه پس از ترک 
استقالل، به شكل عجيبی به اين تيم پنالتی داد و برای چند 

روز، سوژه شائبه های مختلف بود.
عیسی، استقالل را قهرمان کرد

پس از قهرمانی لحظه آخری اســتقالل در ليگ هشتم، 
طرفداران تيم هــای ديگر آنها را به ارتبــاط با گلر ذوب آهن 
متهم كردند. اندوی با واكنش های بسيار بد در ديدار هفته آخر 
تيمش با فوالد، مقدمات شكست سنگين ذوب را فراهم كرد. 
اين اتهام هرگز ثابت نشد و گلر ذوبی ها نيز هرگز زير بار اين 
موضوع نرفت كه كوچك ترين ارتباطی با آبی ها داشته است.

احمدی نژاد استقاللی است
در سال های رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، او از 
سوی پرسپوليسی ها متهم به طرفداری از استقالل می شد. 
موضوعی كه چنــد مدير دولتی به آن اعتــراف كرده بودند. 
پرسپوليس در دوران رياســت جمهوری احمدی نژاد، اصال 
تيم موفقی نبود. اين موضوع در مورد دولت روحانی و باشگاه 

استقالل نيز گفته می شود.  

دعوای عجیب آرتور و بارسلونا

پايان  زودرس! 

نگاهی به جنجالی ترین شایعه های لیگ  برتری

سوت، سکه و عيسی!

اگر استراماچونی ناگهان از 
استقالل جدا شد، گابریل 

کالدرون نیز از پرسپولیس 
رفت اما باشگاه فرصت 

صدرنشینی را از دست نداد. 
آنها همچنین معتقد هستند 

که موفقیت در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا، نشان 

می دهد که موفقیت های 
داخلی آنها هدایت شده 

نبوده است
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