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علی دایی یکــی از مهم ترین 
چهره های تاریــخ فوتبال ایران 
است. یکی از مورداحترام ترین 
فوتبالیست های ایران در مجامع 
بین المللی که دومین گل زن برتر 
تاریخ فوتبال ملی نیز به شــمار 
می رود. همه این ها یعنی شهریار 
حتی اگر هیچ سمتی در فوتبال 
نداشــته باشــد، همچنان یک 
چهره انکارنشدنی در این ورزش 
به حســاب می آید. با این وجود 
سوابق موفق دایی در دوران بازی 
و شخصیت او، نباید دلیلی برای 
درست دانستن همه مواضعش 
تلقی شوند. شــهریار این اواخر 
صحبت های بحث برانگیزی را به 
زبان آورده که نقد و بررسی شان 
خالی از لطف نخواهد بود. قطعا علی 
دایی هم خودش را مصون از »نقد« 
نمی داند. چراکه چنین چیزی با 
جمله ها و شعارهای او در انتقاد از 

همه، در تضاد است.

احمدی نژاد آمد، شکست خوردیم! 
»یک هیچ جلو بودیم که ایشــان 
وارد استادیوم شد. به بهزاد )غالمپور( 
گفتم می بازیم. همین هم شــد!«. این 
خالصه صحبت های علی دایی درباره 

شکست تیم ملی روبه روی عربستان 
در روزهــای نشســتن روی نیمکت 
این تیم است. دایی هنوز هم که هنوز 
اســت، احمدی نژاد را عامل شکست 
به عربســتانی ها در آن مسابقه خاص 
معرفی می کند اما ایــن روایت چقدر 
حقیقت دارد؟ هیچ! حقیقت آن است 
که آن روز رئیس جمهــور وقت ایران 
حوالی دقیقه 30 وارد استادیوم آزادی 
شد و نیمه اول جدال دو تیم هم با تساوی 
بدون گل به پایان رسید. ایران در نیمه 
دوم به گل رسید و تا اواخر بازی از حریف 
جلو بود اما در همان لحظات ســخت 
که تیم بــه تعویــض و تغییر تاکتیک 
نیاز داشــت، دوربین ها علی دایی را در 
حال ذکر گفتن شکار کردند. شهریار 
جوان، آماده هدایت تیم ملی در چنین 
شــرایط حساســی نبود و تجربه الزم 
برای مربیگری را نداشــت. تیم ملی با 
اشتباه های سرمربی اش دو گل خورد و 
بازی را باخت. همان شکست در نهایت 
ایران را در مســیری قرار داد که شانس 
صعود به جام جهانــی 2010 آفریقای 
جنوبی را از دســت بدهد اما آیا کسی 
شاهد عذرخواهی سرمربی آن تیم بود؟ 
دایی حتی در کنفرانس خبری از مردم 
عذرخواهی نکرد و مشــغول حمالت 
مستقیم به خبرنگارها شد. او با لحنی 
کامال طلبکارانه به سالن کنفرانس رفت 
و طبیعتا صبح روز بعد هم شغلش را به 

خاطر آن نتیجه افتضاح از دست داد. بعد 
از همه این سال ها، سرمربی اسبق تیم 
ملی در هر مسابقه گناه این شکست را به 
گردن احمدی نژاد می اندازد. یک رفتار 
عجیب که حتی مبتنی بر حقیقت هم 
نیســت. چراکه برخالف ادعای دایی، 
ایران حتی در زمان ورود رئیس جمهور 
وقت از عربســتان جلو نبوده اســت! 
پذیرفتن مســئولیت اولین قدم برای 
تبدیل شدن به یک مربی خوب است اما 
چنین چیزی هیچوقت در دایی مربی 
وجود نداشته است. اصال مگر ورود یک 
سیاستمدار، می تواند نتیجه یک بازی 
را تعیین کند؟ اگر این طور باشــد که 
مربیان بزرگی مثل گواردیوال و کلوپ 
باید ورود سیاســتمدارهای انگلیسی 
به اســتادیوم ها را ممنــوع کنند. یک 
مربی باید به طورکامل روی کار خودش 
متمرکز باشد و این همان ضرورتی است 

که در آن روز به خصوص، در علی دایی 
وجود نداشته اســت. جست وجوی او 
برای یافتن مقصر آن شکست فقط با نگاه 

کردن به آینه به پایان می رسد.

هر چقدر می گیرند،
 نوش جان شان! 

این هم یکی دیگر از آن حرف های 
عجیب و باورنکردنی از سوی چهره ای 
فوتبالــی در مشــروعیت دادن بــه 
ناهنجاری هــای نقــل و انتقاالتی در 
فوتبال ایران اســت. چطور کسی که 
خودش سال ها در فوتبال عرق ریخته و 
تالش کرده، چنین روندی را در فوتبال 
ایران می پذیرد؟ دلیل این اظهارنظر، 
البته چنــدان نامفهوم نیســت. دایی 
می خواهد یک چهره محبوب در بین 
بازیکنان گرانقیمت بماند تا بازگشتش 
را تســهیل کند اما آیا واقعا رقم هایی 
که امروز به فوتبالیســت های ایرانی 
پرداخت می شــود، معقول و منطقی 
است؟ چرا مردم باید بپذیرند که چنین 
ارقام وحشــتناکی از جیب شان برای 
فوتبالیست ها خرج شــود؟ علی دایی 
که خودش سال ها در فوتبال اروپا بازی 
کرده، باید بداند که بر اساس ساده ترین 
و بدیهی ترین قوانین فوتبال اروپا، هیچ 
باشگاهی حق ندارد بیشتر از درآمدش 
»هزینه« کند. اگر ثابت شــود که یک 
باشگاه اروپایی این کار را انجام داده، یوفا 

آن باشگاه را با سخت ترین محرومیت ها 
جریمه می کند. آیــا در اروپا هم علی 
دایی می توانــد از تاکتیک »هر چقدر 
گرفتی، نوش جان!« استفاده کند؟ آیا 
اظهارنظرهایی شــبیه به این، فقط به 
حریص تر شدن بازیکن ها منجر نخواهد 
شد؟ حقیقت آن اســت که در فوتبال 
ایران دخل و خرج تیم ها اصال نسبتی با 
هم ندارد و این موضوع در درازمدت یک 
فاجعه بزرگ خواهد بود. این روند باعث 
می شــود که تیم ها هر روز بدهکارتر 
شــوند و فوتبال نیز هر روز بیشــتر از 
گذشته در مســیر بحران قرار بگیرد. 
چهره هایی مثل علی دایی به عنوان افراد 
مقبول در حوزه فوتبال، باید برای اصالح 
چنین وضعیتی تالش کنند اما خودشان 
مشــغول به هم ریختن بازار هستند. 
خود دایی نیز در زمان مربیگری یکی 
از پایه گــذاران قراردادهای میلیاردی 
برای مربیان بود و روی هر قرارداد چند 
متمم هم می گذاشــت تا باشگاه برای 
اخراجش کار سخت تری داشته باشد. 
اینکه یک مدیر ناآشنا با فوتبال به یک 
بازیکن معمولی برای یک فصل بازی 20 
میلیارد تومان می دهد نه تنها کمکی 
به فوتبال نمی کنــد، بلکه همه چیز را 
بیشــتر به هم می ریزد. این یک ضعف 
بزرگ برای فوتبال ایران است که باید 
هرچه زودتر برطرف شود. البته که راه 
برطرف کردن این اتفاق هم یک قانون 
دستوری مثل سقف قرارداد نیست. به 
هر حال ارزش واقعی بازیکن ها هرگز 
چنین رقم هایی نیست و فقط عده بسیار 
کمی از آنها می توانند دستمزد نجومی 
بگیرند. این عدد و رقم های باورنکردنی 
در نهایت فوتبال ایران را نابود می کنند و 
عجیب است که امثال دایی نیز در همین 

مسیر قدم برمی دارند.

به خاطر مردم، پست نمی گیرم! 
اخیــرا دربــاره حضــور در راس 
فدراسیون از علی دایی سوال شده و او 
این طور پاسخ داده است: »جایگاهم در 
بین مردم را با هیچ پست و مقامی عوض 
نمی کنم«!. در مردمی  بودن شــهریار 
و عالقه او به مردم شکی نیست اما چه 
کسی گفته که حضور در فدراسیون، 
او را ناگهــان غیرمردمی خواهد کرد؟ 
فدراسیون فوتبال نه یک پست سیاسی، 
که یک جایگاه کامال فوتبالی است. مردم 
هم به شدت خوشحال خواهند شد که 
یک چهره فوتبالی در این موقعیت قرار 
بگیرد. یک چهره موجــه که می تواند 
روابط خوبی با ای.اف.سی و فیفا برقرار 
کند و شرایط خوبی برای فوتبال ایران 

بسازد. کجای این ماجرا، جایگاه علی 
دایی را در بین مردم خدشه دار خواهد 
کرد؟ مردم بدون شــک ممنون علی 
دایی خواهند شد اگر دست به چنین 
کاری بزند. شــهریار اما از یک ســو به 
همین راحتی از خــودش رفع تکلیف 
می کند و از ســوی دیگر همزمان این 
موضوع را به شعار مردمی بودن پیوند 
می زند. مگر فوتبال ایران چند علی دایی 
دارد؟ مگر فوتبال ایران چند چهره با این 
شــهرت جهانی دارد؟ چرا کسی مثل 
علی دایی برای کمک به فوتبال ایران 
پیش قدم نمی شود؟ علی دایی حتی 
اگر وارد انتخابات شــود و رای نیاورد، 
انتظارهــا از رئیس فدراســیون را باال 
خواهد برد. هرچند که حتی احتمال 
رای آوردن او در ایــن رقابت باال به نظر 
می رســد. به هر حال حضور در جایی 
مثل فدراسیون فوتبال، کوچک ترین 
منافاتی بــا مردمی بــودن علی دایی 
نخواهد داشت. دایی همه محبوبیتش را 
از فوتبال گرفته و کاش امروز که فوتبال 
به او نیاز داشت، به میدان می آمد و کمی 
به مدیریت می پرداخت. او اما ترجیح 
می دهد بیرون گود بماند و به مصاحبه 
کردن ادامه بدهد. دایــی به اندازه یک 
مربی یا مدیر فعــال فوتبالی مصاحبه 
می کند اما در سال های گذشته در میدان 
فوتبال دیده نشده است. آیا این غیبت 
سرانجام به پایان می رسد؟ نمی دانیم. 
اما خیلی خوب می دانیم که رفتن دایی 
به فدراســیون در بین مردم طرفداران 
زیادی دارد. مردم اتفاقا دایی مدیر را به 
مراتب بیشتر از دایی مربی می پسندند. 
او در دوران مربیگری اصال موفق نبوده 
اما ظاهرا ترجیــح می دهد مدام همان 
دوران را برای خودش تکرار کند. شاید 
یک آزمون و خطای جدید اما دایی را در 
شرایط متفاوتی قرار بدهد. بد نیست که 
او کمی هم به فوتبال کمک کند. هیچ 
چیز به این اندازه در شرایط سخت فعلی، 

مردم ایران را شادمان نخواهد کرد. 

روزنامه صبح 
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حضور در جایی مثل 
فدراسیون فوتبال، 

کوچک ترین منافاتی با 
مردمی بودن علی دایی 

نخواهد داشت. دایی همه 
محبوبیتش را از فوتبال 
گرفته و کاش امروز که 

فوتبال به او نیاز داشت، 
به میدان می آمد و کمی به 

مدیریت می پرداخت

اینکه یک مدیر ناآشنا 
با فوتبال به یک بازیکن 
معمولی برای یک فصل 
بازی 20 میلیارد تومان 

می دهد نه تنها کمکی به 
فوتبال نمی کند، بلکه 

همه چیز را بیشتر به هم 
می ریزد
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تیروکمان در انتظار بازگشت نعمتی
زهرا نعمتی یکــی از نام های پرتکرار در رشــته  
تیراندازی با کمان اســت. کماندار پارالمپیکی که با 
جابه جایی مرزها سهمیه المپیک را گرفت و به رقابت 
با المپیکی ها پرداخت. او همچنین با اثبات توانمندی 
خود در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا نیز شرکت 
کرد که البته با اتفاقات عجیــب و غریبی که رخ داد، 
حضور طوالنی در این مســابقات نداشت. نعمتی اما 
مدتی اســت که در تمرینات حضور ندارد. داشــتن 
سرمربی خارجی تقریبا یکی از مشکالت همیشگی و 
درخواست های او از فدراسیون بوده است. با این وجود 
غالمرضا شعبانی بهار رییس فدراسیون تیراندازی با 
کمان اعالم کرده با توجه به سال مهم پیش رو، در انتظار 
بازگشت نعمتی هستند. او در این باره گفت:»بازگشت 
زهرا نعمتی به تمرینات تیروکمان بستگی به تصمیم 
خودش دارد، البته اصرار داشــتیم چون سال آینده 
بازی های مهمی را پیش رو داریم و نیازمند به حضور 
وی هستیم، زودتر به تمرینات بازگردد که هنوز خبری 
نیست و همچنان منتظر بازگشــت او به تیروکمان 
هستیم.« تیروکمان اغلب در دسته فدراسیون هایی 
بوده که با مشکالت اساسی دســت به گریبان بوده 
است. تا جایی که فدراسیون حتی توان تامین کمان 
برای ورزشکارانش را ندارد. نعمتی واکنش جدیدی به 
بازگشت به تمرینات تیروکمان نشان نداده و مشخص 

نیست راه او و فدراسیون دوباره به هم می رسد یا نه. 

باخت با چاشنی کنایه
نخستین بازی تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره 
ســوم انتخابی جام جهانی که با اولین حضور سعید 
ارمغانی روی نیمکت اتفاق افتاد، خاطره خوشــی به 
همراه نداشت. آسمانخراش های ایران که در این بازی 
به مصاف قزاقستان رفتند، نتوانستند انتقام شکست در 
پنجره دوم مسابقات را از این تیم بگیرند. تیمی که هیچ 
وقت برای ایران شکست ناپذیر نبوده اما حاال دو پیروزی 
متوالی را ثبت کرده است. کوارترهای اول و سوم این 
دیدار 23-22 و 1۴-11 به ســود ایران پایان یافت و 
کوارترهای دوم و چهارم نیز با برتری 12-1۹ و 1۶-11 
قزاق ها به اتمام رسید تا شــاگردان سعید ارمغانی با 
اختالف هشت امتیازی )۶8 بر ۶0( متحمل شکست 
شوند. این شکست آنقدر عجیب و غیرمنتظره بود که 
فدراسیون جهانی هم به آن واکنش نشان داد و به تیم 
ایران کنایه زد. فیبا در گزارشی که در رابطه با بازی ایران 
و قزاقستان منتشر کرد، با اشاره به تکرار باخت مقابل 
قزاق ها نوشت:»این پیروزی قزاقستان مقابل شاگردان 
ارمغانی نشان داد که شکست دادن ایران در پنجره قبل 
هم اتفاقی نبود! دو تیم در جام ملت های آسیا با هم در 
گروه C مسابقات قرار دارند و دوباره به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت.« ناگفته نماند که با این شکســت کار 
ارمغانی و شاگردانش برای صعود به جام جهانی سخت 
شد. بسکتبال ایران در بازی دوم خود در این پنجره روز 
دوشنبه 13 تیر در سوریه به مصاف تیم ملی این کشور 
خواهد رفت. نتیجه این بازی در ادامه مسیر صعود ایران 

به جام جهانی بسکتبال بسیار اهمیت دارد. 
    

دو فرنگی کار المپیکی در راه لهستان
محمدعلی گرایی و محمدهادی ساروی که بعد از 
مسابقات جهانی و المپیک، در مصاف رسمی و مهمی 
شــرکت نکردند، احتماال عازم تورنمنت لهستان 
شوند. تورنمنت بین المللی جام پیتالسینسکی به 
عنوان آخرین میدان قبل از مسابقات جهانی 2022 
صربستان برگزار می شود و احتماال این دو فرنگی کار 
هم در آن شرکت کنند تا بعد از مدت ها خودشان را 
محک بزنند. ساروی در سال 2021 مدال برنز وزن 
۹۷ کیلوگرم المپیک توکیو و طالی مسابقات جهانی 
را از آن خود کرد و گرایی هم به مدال برنز جهان در 
وزن ۷۷ کیلوگرم دست یافت. پیش از این نیز تیم 
منتخب کشتی فرنگی در جام متئو پلیکونه ایتالیا 
شرکت کرد و عملکرد مدعیان تیم ملی در این میدان 
بین المللی زیر ذره بین کادر فنی قرار گرفت. در کنار 
اینها، هشتمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای 
حضور در رقابت های جهانی از روز ۶ تیرماه در خانه 
کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های ملی 

آغاز شده و تا 1۶ تیرماه ادامه دارد.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

 نگاهی به مواضع اخیر علی دایی

علیه تاریخ، علیه مسئولیت! 

پرسپولیســی ها رســما با مــرد محبوب خــط دفاعی و 
کاپیتان شان در این سال ها وداع کرده اند و سیدجالل دیگر به 
عنوان بازیکن در این تیم حضور نخواهد داشــت. آبی ها نیز به 
خداحافظی با وریا غفوری نزدیک هستند. هرچند که این خبر 
هنوز به صورت رسمی اعالم نشده است. به هر حال پایان کار دو 
کاپیتان سرخابی ها، شروع دوران کاپیتانی ستاره های دیگر 
اســت. بازیکنانی که البته قبل از این هم برای مدتی بازوبند را 
بسته اند اما حاال این کار را به شکل جدی تری انجام می دهند. 
در استقالل و پرسپولیس، هفت بازیکن گزینه های کاپیتانی 
فصل جدید هستند. بازیکنانی که جانشین فرمانده جداشده 

تیم شان خواهند بود.
امید عالیشاه: او حاال رسما قدیمی ترین بازیکن پرسپولیس 
به شمار می رود. ستاره ای که در لیگ سیزدهم با نظر علی دایی 
جذب شد و به زودی دهمین فصل در این باشگاه را کلید خواهد 
زد. امید البته برای مدتی راهی تراکتور شده بود تا دوران سربازی 
را در این باشگاه پشت سر بگذارد. مرد شماره دو، کاپیتان شماره 
یک فصل آینده پرسپولیس به شمار می رود. هرچند که او در 
بسیاری از دیدارهای فصل گذشته فیکس نبوده است. با این حال 

در این فصل هر وقت عالیشاه را در ترکیب اصلی تیم ببینیم، او را با 
بازوبند تماشا خواهیم کرد.

سیدحسین حسینی:  فصل گذشته در بسیاری از بازی ها 
کاپیتان استقالل بود و به نظر می رسد که این بازوبند، اعتماد به 
نفس قابل توجهی به این گلر داد. سیدحسین روزهای سختی 
را در باشگاه ســپری کرده و چند بار تا یک قدمی ترک تیم هم 
رفته اما حاال دیگر همه به این ســنگربان اعتمــاد دارند. او به 
احتمال بسیار زیاد در این فصل نیز کاپیتان اول آبی ها خواهد 
بود. بازیکنی که در طول این سال ها با همه توان برای رسیدن به 
جایگاه امروز جنگیده و حاال شایستگی لذت بردن از موقعیت 

فعلی اش را دارد.
روزبه چشمی: خیلی ها تصور می کردند که روزبه هم 
مثل دانشگر از استقالل جدا می شود اما او قراردادش را به 
صورت رسمی با باشــگاه تمدید کرد. حاال چشمی یکی از 
مهره های باتجربه استقالل به شمار می رود و بازیکن مهمی 
برای این تیم خواهد بود. او البته برای ماندن در ترکیب اصلی، 
باید نسبت به فصل گذشته در فرم بهتری باشد. چراکه فصل 
گذشــته انتظارها از این مدافع اصال برآورده نشدند. روزبه 
هم به عنوان یکی از چهره های قدیمی اســتقالل، یکی از 
کاپیتان های این تیم برای فصل تــازه خواهد بود. فیکس 

بودن سیدحسین البته کار چشمی را برای تصاحب بازوبند 
کاپیتانی کمی دشوار می کند.

کمال کامیابی نیا: قبل از شــروع لیــگ پانزدهم با نظر 
برانکو جذب شد و عمال یکی از بهترین خریدهای پرسپولیس 
لقب گرفت. کمال حاال بعد از عالیشاه، دومین بازیکن قدیمی 
قرمزها به شمار می رود. بازیکنی که در همه این سال ها حتی 
برای مدتی کوتاه تیم را ترک نکرده و همواره در جمع قرمزها 
حضور داشته است. کامیابی نیا هفت فصل برای سرخ ها بازی 
کرده و این عدد به زودی به »هشت« خواهد رسید. با توجه به 
احتمال نیمکت نشینی عالیشاه، کمال هم یک گزینه جدی 
برای کاپیتانی در پرســپولیس اســت. هرچند که خود او هم 
در هفته های زیادی از فصل گذشته نیمکت نشینی را تجربه 

کرده است.
سجاد شهباززاده: این »سومین« مقطع حضور سجاد 
شهباززاده در باشگاه استقالل است. ســتاره ای که یک مهره 
باتجربه در یک تیم بســیار جوان خواهد بود. سابقه سجاد در 

استقالل و شرایط ســنی او، این بازیکن را به سومین کاپیتان 
این فصل استقالل پشت سر حسینی و چشمی تبدیل می کند. 
اگر این دو بازیکن در زمین مسابقه نباشند، شهباززاده بازوبند 
کاپیتانی را بر بازو خواهد بست. البته این نکته را هم فراموش 
نکنیم که انتخاب کاپیتان در نهایت ممکن است با نظر مربی 
تغییر کند و این ساپینتو است که باید نظر نهایی اش را در این 

مورد بدهد.
علیرضا بیرانوند: بیرو دوباره به پرسپولیس برگشته تا بعد 
از مدتی نیمکت نشینی در اروپا، به همان فرم قبلی اش در فوتبال 
ایران برگردد و جایگاه شماره یک تیم ملی را نیز به دست بیاورد. 
او هم در لیگ پانزدهم برای اولین بار پرسپولیسی شده و سابقه 
زیادی در این تیم دارد. بیرو در این فصل یکی از کاپیتان های 
پرسپولیس خواهد بود. با توجه به احتمال غیبت کمال و عالیشاه 
در ترکیب اصلی، این بازیکن شانس زیادی برای تبدیل شدن 
به کاپیتان اصلی تیم نیز دارد. بیــرو انگیزه های فراوانی برای 

بازگشت به روزهای خوب در پرسپولیس خواهد داشت.
وحید امیری: نقش کلیدی وحید امیری در پرسپولیس 
بر هیچکس پوشیده نیست. او نیز حاال ســابقه زیادی در این 
باشگاه دارد و زمانی که از مصدومیت برگردد، یکی از گزینه های 
کاپیتانی تیم خواهد بود. بیرو و وحید هر دو در یک فصل به این 
تیم ملحق شدند و هر دو هم مدتی خارج از ایران بازی کردند و 
دوباره به این تیم برگشــتند. هر دو نفر هم شانس زیادی برای 
کاپیتانی پرسپولیس در فصل تازه خواهند داشت. گفته می شود 
که امیری در این فصل با تصمیم یحیی در ســمت چپ خط 

دفاعی سرخ ها به بازی گرفته خواهد شد.

داستان دو بازوبند در پایان عصر دو مرد محبوب سرخابی ها

خداحافظ کاپیتان!

چهره به چهره

آریا     رهنورد


