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بازگشتعابدینیبهتاریخسازی

مجتبی عابدینی کاپیتان تیم ایران در اسلحه 
سابر توانست با شکست هارتونگ قهرمان آلمانی 
با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ اولین مدال تاریخ شمشیربازی 
ایران در مســابقات قهرمانی جهان کسب کند. 
عابدینی با درخشــش در این مسابقات همانند 
المپیک ریو توانســت با اقتدار حریفان خود را 
شکســت دهد و به جمع چهار شمشیرباز برتر 
مسابقات قهرمانی جهان برســد و نام خود را به 
عنوان اولین مدال آور تاریخ شمشیربازی ایران 
در مسابقات قهرمانی جهان ثبت کند. عابدینی 
پیش از این در جدول ۶۴ نفر برتر ورزشــکاران 
ژاپن، تونس و روسیه را شکست داده بود و پیش 
از این نیز در جدول مقدماتی با پنج برد مستقیم 
به جدول ۶۴ نفر برتر راه یافتــه بود. او در مرحله 
نیمه نهایی برای صعود به فینال مقابل زاتمازی، 
نماینده میزبان قرار گرفت کــه در نهایت ۱۵ بر 
8 شکست خورد تا در نهایت به مدال برنز برسد. 
عابدینی با چهارمی در المپیک ریو رنگ دیگری 
به شمشیربازی داد ولی پس از آن دچار افت و خیز 
زیادی شد. ولی حاال او با این مدال دوباره به مسیر 

تاریخ سازی برگشته است.
    

دبیردو،سهسالزمان
میخواهد

علیرضا دبیر رییس جدید فدراسیون کشتی 
که با راحت شدن خیالش از ریاست فدراسیون، 
راهی کربال شده اســت، در خصوص اینکه چرا 
بنی تمیم از بدنه کشتی انتخاب نشد، گفت:»من 
نمی خواهم در مورد ریز مسائل صحبت کنم ولی 
انتخاب ها بر اساس معیارهای دوستان بوده است. 
اینکه چرا به نصیــرزاده رای دادند و به بنی تمیم 
رای ندادند شاخصه هایی در ذهن رای دهندگان 
است. من کسی هستم که هم کار سیاسی کرده ام 
هم کار ورزشی. دو،ســه هیات واقعا بی معرفتی 
کرده اند. وقتی با کسی هستید باید تا انتهای آن 
بایستید. شما چهار،پنج ماه با کسی هستید ولی 
به یکباره مســیرتان را عوض می کنید؟ این کار 
واقعا بی معرفتی است. اینکه بگویید استاندار و... 
گفتند اصال کار خوبی نیست. فکر می کنم جنس 
رای های من و  آقای بنی تمیم جنس دوســت 
داشتن کشتی بود.« او تاکید کرد:»این را بگویم 
که من در هر چیزی سرم کاله برود در کشتی سرم 
کاله نمی رود. تیمی که نهم یا یازدهم دنیا شده 
است به یکباره نمی شود به آنها گفت بروید و دوم 
شوید. من نه با کسی جلسه ای داشتم و نه حرفی 
زدم ولی مطمئنا دوســتان از من کارشناس تر 
هستند. من هر تالشی بتوانم انجام می دهم این 
تیم ها را جمع کنم. واقعا کشتی دو،سه سال زمان 
می خواهد تا جمع شود. از رســول و امیر خادم، 
از علی حیدری و .... خواهش می کنم هر کســی 
می تواند کمک کند من با کمال میل می پذیرم. 
رســول خادم و عباس جدیدی داشــته های ما 
هستند و جای آنها در فدراسیون است. حداقل 
حضور اینها می تواند برای ما روحیه باشد. از نظر 
من حضور این عزیزان بالمانع اســت مگر اینکه 
خودشان دوست نداشته باشند که البته رفاقت 

ما باقی می ماند.«
    

محرومیتقهرمانجهانازآسیا
مراسم قرعه کشی شانزدهمین دوره مسابقات 
کاراته قهرمانی آسیا در حالی برگزار شد که امیر 
مهدی زاده نماینده وزن منهای ۶۷ کیلوگرم تیم 
ملی کاراته کشورمان نامش از لیست مسابقات 

قهرمانی آسیا خارج شد. 
گویا به دلیل اینکه مهــدی زاده در بازی های 
آســیایی ۲۰۱8 جاکارتا به دلیل نحوه قضاوت 
داوری ها که در آن رقابت ها انجام شده بود مدال 
خود را روی ســکوی قهرمانی از دور گردن خود 
خارج کرده بود، به همین دلیل در همان مقطع 
اتحادیه آسیا یک سال برای وی محرومیت درنظر 
گرفته بود، اما پس از پایان بازی های آســیایی، 
مسئوالن وقت فدراسیون رایزنی های الزم را انجام 
دادند تا این محرومیت بخشیده شود. به همین 
دلیل امیر مهدی زاده پس از بازی های آسیایی در 
چندین رویداد مهم که زیر نظر فدراسیون جهانی 
برگزار می شد شرکت کرده بود، اما متاسفانه در 
این دوره از مســابقات که در چارچوب قهرمانی 
آسیا برگزار می شود، اتحادیه آسیا براساس همان 
حکم، نام مهدی زاده را از جدول مسابقات خارج 

کرده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

چیــزی تا شــروع فصــل جدید 
رقابت های لیــگ برتر باقــی نمانده 
اما هنــوز خبری از برگزاری مراســم 
قرعه کشی لیگ برتر نوزدهم نیست. 
در سراســر اروپا و حتی آسیا، تیم ها 
تورهای پیش فصل را در شرایطی آغاز 
می کنند که می داننــد در هفته های 
ابتدایی باید با کــدام حریفان روبه رو 
شــوند و در چه شــهرهایی مسابقه 
بدهند. در ایران اما اردوی تابســتانی 
باشگاه ها در حالی برگزار می شود که 

هیچ تیمی برنامه ساالنه اش را دریافت 
نکرده و هیچ کس از زمــان برگزاری 
مراســم قرعه کشــی خبر ندارد. یک 
سال قبل در چنین روزهایی، مدیران 
فدراســیون فوتبال مدعی بودند که 
مراسم قرعه کشی و انتخاب بهترین های 
فصل را بهتر از جشــن قهرمانی »جام 
جهانی« برگزار می کننــد)!( اما حاال 
ظاهرا تعویق این مراســم، به بهانه ای 
برای نارضایتی نمایشــی فدراسیون 
از شــرایط فوتبال تبدیل شده است. 
همه می دانند که در این زمان محدود 
نه سیستم بلیت فروشــی اینترنتی 

تجهیز خواهد شد و نه همه صندلی ها 
شماره دار می شــوند. همه می دانند 
که در این زمان محدود نه مشــکالت 
استادیوم ها حل می شود و نه اوضاع برای 
برگزاری کامال استاندارد بازی ها فراهم 
خواهد شــد. با این وجود فدراسیون 
فوتبال اصرار دارد روی این نارسایی ها 
تاکید کند تا بعدهــا همه تقصیرها را 
متوجه کمبود امکانــات بداند و نقش 
خودش را در این نابسمانی ها نپذیرد. 
واضح به نظر می رسید که قرعه کشی 
فصل جدید لیگ، با حضــور پررنگ 
»سلبریتی« سازمان لیگ برگزار خواهد 

شــد. از همان روز اول هم، هیچ کس 
محرومیت سنگین ســعید فتاحی را 
جــدی نگرفت. چراکــه کمیته های 
فدراســیون فوتبال ابدا توانایی صادر 
کردن حکم علیــه نهادهای مختلف 
فدراسیون را ندارند. طبیعتا کمیته ای 
که خودش به فدراسیون وابسته است، 
نمی تواند بخشی از همین فدراسیون 
را بــا محرومیت مواجه کند. ســعید 
فتاحی نیز با علــم به چنین موضوعی 
در شــب فاجعه بار دیــدار فینال جام 
حذفی، با لحنــی طلبکارانه روی خط 
برنامه تلویزیونی فوتبــال برتر ظاهر 

شد و تندترین پاسخ های ممکن را به 
سوال های مجری برنامه داد. او حتی یک 
عذرخواهی ساده به خاطر این بی نظمی 
بزرگ و فراموش نشدنی انجام نداد و زیر 

بار قصور سازمان لیگ نرفت.
با حکم »تبرئه«، ســعید فتاحی 
دوباره با قدرت به میادین برمی گردد 
تا همان رفتارهای همیشــگی اش را 
تکرار کند. طبیعتا حضور او به عنوان 
مسئول برگزاری بازی ها، باید منجر به 
برقراری نظم در هر مسابقه شود اما هر 
جایی که فتاحی حضور داشته، سرشار 
از جار و جنجال بوده و عمال حضور او، به 
تنهایی یکی از حاشیه سازترین اتفاقات 
لیگ به شمار می رود. او بارها کنار زمین 
با اعضای کادر فنی و مربیان باشگاه های 
مختلف درگیر شــده است. فتاحی به 
مرور زمان به جایگاهی رسیده که حتی 
در مصاحبه هایی تند، علیه سرمربیان 
باشگاه های مختلف موضع می گیرد 
و به همــه انتقادها مســتقیما جواب 
می دهد. باقی ماندن این مدیر ناکام در 
جایگاهش، همان مسائل همیشگی را 
در فوتبال ایران رقم خواهد زد. دوباره 
بلیت بازی ها بیشتر از ظرفیت ممکن 
فروخته خواهند شد. دوباره جمعیت 
زیادی روی ســکوها آسیب خواهند 
دید. دوباره بی نظمی ها به اوج خواهند 
رسید و مسابقه ها از شرایط عادی خارج 
خواهند شد. ماجرای فینال جام حذفی، 
این پیام مهم را به فوتبال ایران مخابره 
کرده که سعید فتاحی در هیچ شرایطی 
شغلش را از دست نمی دهد. اگر قرار بود 
چنین اتفاقی رخ بدهد، فدراسیون باید 
از مدت ها قبل این مدیر حاشیه ساز را 
کنار می گذاشت اما ظاهرا او در سازمان 
لیگ از مصونیتی آهنین برخوردار است 
و به هیچ قیمتی برکنار نمی شــود. با 
حضور فتاحی و قدرت گرفتن او، امید 
چندانی به بازگشــت نظم و آرامش به 
دیدارهای فصل جدید لیگ برتر وجود 
ندارد. همان روند فصل گذشته، دوباره 

در فضای فوتبال تکرار خواهد شــد. 
کمیته استیناف هم در نهایت با تشکیل 
جلسه، پرونده ســعید فتاحی را پاک 
می کند و او را مورد تقدیر و ستایش قرار 
می دهد. تا زمانی که چنین کمیته هایی 
استقالل کافی را برای رای دادن نداشته 
باشند، مدیران ناکام نیز فوتبال ایران را 

ترک نمی کنند.
رفتار باشگاه داماش در قبال ماجرای 
تقسیم سکوها در فینال جام حذفی، 
رفتاری بود که هر باشگاهی باید انجام 
بدهد. آنهــا به احتــرام هوادارانی که 
پشت درهای اســتادیوم مانده بودند، 
از برگزاری بازی امتناع کردند و آنقدر 
مقاومت به خرج دادند کــه هواداران 
داماش نیز سهمی از ســکوها داشته 
باشــند. این اتفاق قدرت یک باشگاه 
»خصوصــی« را نشــان داد اما ظاهرا 
این موضوع به مذاق فدراســیونی ها 
خوش نیامد و آنها مالک و مدیرعامل 
این باشگاه خصوصی را محروم کردند. 
در واقع افرادی کــه در این پرونده کار 
درست را انجام داده بودند جریمه شدند 
و افرادی که مقصــر اصلی بی نظمی 
و آشــوب بودند، حکم تبرئه را مقابل 
چشم های شــان دیدند. ایــن ماجرا 
خالصــه ای از تعریــف »عدالت« در 

فوتبال ایران است.

یک پیشنهاد به کمیته اخالق و کمیته انضباطی

از فتاحی تقدیر کنید!

سوژه روز

چهره به چهره 

همان طور که انتظار می رفت، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکم به تبرئه مدیران سازمان لیگ در مورد 
جنجال های بزرگ برگزاری فینال جام حذفی در ورزشگاه فوالد آره نا داد. از نگاه کمیته استیناف، تنها مالک و مدیرعامل 

باشگاه داماش گیالن باید به خاطر ماجراهای جنجالی این مسابقه مورد تنبیه قرار بگیرند. با این روند بعید نیست کمیته 
استیناف به زودی از سعید فتاحی و بهاروند تقدیر نیز به عمل بیاورد! چراکه آنها به خوبی توانسته اند ناتوانی شان در 

برگزاری یک مسابقه را با ادعاهایی بی اساس توجیه کنند.

از آخرین روزهای حضور جالل طالبی روی نیمکت تیم ملی، 
سال های زیادی سپری شده اما ظاهرا آقای مربی دانسته های 
فوتبالی اش را از آن مقطع به بعد، دیگر به روز نکرده است. او اخیرا 
در مصاحبه ای عجیب مدعی شده که عراق و بحرین جایگاهی 
در فوتبال آســیا ندارند و تیم ملی ایران باید در اولین مرحله از 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ به سادگی این حریفان را شکست 
بدهد. برخالف آن چه این فرضیه القا می کنــد، کار ایران برای 
عبور از این مرحله هرگز ســاده به نظر نمی رســد. چراکه حاال 
دیگر بسیاری از تیم ها در قاره آسیا به شدت پیشرفت کرده اند 

و فوتبال در این قاره مثل گذشــته فقط از چند قدرت ســنتی 
برخوردار نیست. همین قطر که از نگاه خیلی ها حریف ساده ای به 
نظر می رسد، در دو دوره گذشته جام ملت ها روبه روی تیم های 
قدرتمند و پرامید کارلوس کی روش بدون شکست مانده است. 
عراق در جام ملت های ۲۰۱۵ ایران را حــذف کرد و در مرحله 
گروهی جام ملت های ۲۰۱9 نیز توانست زمین مسابقه با تیم 

ملی را با نتیجه تساوی ترک کند. 
آنها با ستاره هایی مثل مهند علی، صفا هادی، بشار رسن و 
طارق همام نسل فوق العاده ای ساخته اند و شناخت بسیار خوبی 

نسبت به فوتبال ایران دارند. عالوه بر این، بحرین را نیز نباید به هیچ 
وجه دست کم گرفت. این تیم در چند مقطع مختلف، دردسرهای 
بزرگی برای فوتبال ایران به وجود آورده و ممکن است این کار را 
دوباره تکرار کند. بازی در کشور بحرین نیز همیشه برای تیم ملی 
ایران سخت و پرفشار بوده است. تجربه بازی ذوب آهن در عراق، 

نشان داد هواداران فوتبال در این کشور استقبال چندانی از ایران 
به عمل نخواهند آورد. در واقع تیم ویلموتس در مرحله گروهی 
از اولین دور مقدماتی جام جهانی، آزمون های بسیار سختی را در 

دو کشور بحرین و عراق پشت سر می گذارد.
با اختالفی قابل توجه، ســخت ترین گروه ممکن در این 
رقابت ها برای ایران شکل گرفته است. تیم ملی در این مرحله 
با بهترین تیم از سید دو یعنی عراق و بهترین تیم از سید سه 
یعنی بحرین همگروه شده و به نسبت سایر مدعیان، کار به 
مراتب دشوارتری دارد. از هر گروه تنها یک تیم به دور بعد راه 
پیدا می کند و در نهایت برتری تیم های دوم نیز از چهار گروه 
به مرحله بعدی می رســند. چالش بزرگ تیم ویلموتس از 
همین حاال آغاز شده و تیم ملی برای رسیدن به جمع ۱۲ تیم 
برتر مرحله مقدماتی، باید بیشــتر از رقبایی مثل کره، ژاپن، 

استرالیا و عربستان تالش کند. 

آریا طاری

پرســپولیس در این پنجره نقل و انتقاالت با 
ستاره های زیادی قرارداد امضا نکرده اما تعداد قابل 
توجهی فوتبالیست جوان را به خدمت گرفته است. 
اگر این اتفاق با یک کارشناسی دقیق و استعدادیابی 
بی عیب و نقص صورت می گرفت، می توانســت 
کمک بزرگی برای آینده باشگاه باشد اما حقیقت 
این است که بسیاری از مهره های کم سن و سال 
تابستان ســال آینده و یا حتی زودتر در فهرست 
خروج قرمزها قرار می گیرنــد. چراکه خرید آنها 
چیزی جز نمایش ظاهری جوانگرایی نیست و این 

تصمیم، ابدا »عمق« زیادی ندارد.
خرید همزمــان چند گلر، بخشــی از روش 
حیرت آور مدیریت پرســپولیس در مواجهه با 
فوتبالیست های جوان به شمار می رود. ظاهرا برای 
آنها اهمیتی ندارد که خریدهای تازه، چقدر به درد 
تیم خواهند خورد و تنها موضوع مهم، پر شــدن 
فهرســت خریدهای کم سن وسال است. در بین 

همه نفرات جوان و ناشناخته ای که در این تابستان 
پس از امضای قرارداد با سرخپوشان با مدیرعامل 
باشگاه عکس یادگاری گرفته اند، امیر روستایی 
تنها بازیکنی است که ســابقه حضور جدی در 
رقابت های لیگ برتر را دارد. این بازیکن اما چندان 
فراتر از حد و اندازه های محمدامین اسدی به نظر 
نمی رسد و بعید اســت چیز خاصی به تیم اضافه 
کند. به نظر می رسد مدیران باشگاه پرسپولیس 
حتی ایده مشخصی برای آینده این مهره ها ندارند. 
باشگاه صاحب تیم های جوانان و امید منسجمی 
نیســت که این مهره ها را برای این تیم ها خریده 
باشند. از طرف دیگر بعید به نظر می رسد کالدرون 
اجازه بدهد هر بازیکنی در جلســه های تمرینی 
تیم بزرگساالن پرسپولیس شرکت کند. چراکه 
مرد آرژانتینی بارها مخالفتش را با شلوغی بیش از 
حد تمرین ها نشان داده است. پرسپولیس به جای 
جذب مهره های جوان و بااستعدادی که پیش از 
این خودشان را در فوتبال اثبات کرده اند، به سراغ 
مهره هایی می رود که قرار است امتحان شان را در 

پرســپولیس پس بدهند. نفراتی که بعید به نظر 
می رسد سطح فنی قابل توجهی داشته باشند و 
احتماال در تمرین ها نیز بیشتر از مفید بودن، توی 
دســت و پا خواهند بود. ظاهرا پر کردن سهمیه 
فوتبالیست های جوان تیم، تنها انگیزه مدیران 
باشگاه برای رفتن به ســراغ چنین خریدهایی 
است. تیمی که همین حاال در چند نقطه از زمین با 
ترافیک شدید بازیکن روبه رو شده و مجبور است 
چند ستاره سرشناسش را در فهرست مازاد قرار 
بدهد، طبیعتا نمی تواند شانس زیادی برای بازی 
در اختیار این مهره ها بگذارد. رفتار باشگاهی مثل 
پرسپولیس با این نفرات جوان بیشتر از آن که به 
سود آنها تمام شود، در نهایت ضربه بزرگی به این 
نفرات خواهد زد. در چند فصل گذشته، علیرضا 
بیرانوند همواره مرد شماره یک دروازه پرسپولیس 
بوده و رادوشوویچ به ندرت به عنوان گلر دوم درون 
چارچوب ایستاده است. ابوالفضل درویش وند به 
عنوان گلر سوم، حتی نتوانسته »یک بازی« برای 
این تیم انجام بدهد. بدون تردید گلرهای جوان 
تازه وارد، حتی راهی به نیمکت پرسپولیس هم 

پیدا نخواهند کرد.
به نظر می رســد خریــد بازیکنــان جوان و 
ناشناخته، به ســوژه ای برای چشم و هم چشمی 
سرخابی ها تبدیل شده و آنها رقابتی پنهان را بر سر 

نفرات کم سن وسال دنبال می کنند. فصل گذشته 
در چنین مقطعی، پندار توفیقی در نیمه های هر 
شــب، خبر توافق با چند بازیکن کم سن وسال را 
منتشر می کرد. بسیاری از این بازیکنان به محض 
حضور در اولین جلسه تمرینی، با واکنش منفی 
شفر روبه رو شــدند و چاره ای به جز ترک باشگاه 
نداشــتند. چراکه خرید آنها با نظــر مرد آلمانی 
اتفاق نیفتاده بود. حتی یــک نفر از بین همه این 
بازیکن های جوان نیز تا پایــان فصل در ترکیب 
استقالل فیکس نشد و بسیاری از آنها حتی شانس 
نشســتن روی نیمکت باشــگاه را نیز به دست 
نیاوردند. این سرنوشت در انتظار جوانان تازه وارد 

باشگاه پرسپولیس نیز خواهد بود. 
چراکه روند خرید آنها از نقطــه آغاز تا پایان 
سراسر اشتباه است. سوال بزرگ اینجاست که این 
نفرات را چه کسی برای سرخابی ها انتخاب می کند. 
آنها در شرایطی جذب می  شوند که سرمربیان تیم 
حتی اسم شان را نیز نشنیده اند و هیچ شناختی از 
شیوه بازی شان ندارند. طبیعتا مدیران باشگاه ها 
نیز آنقدر در زمینه فنی صاحب نظر نیستند که 
یک استعداد واقعی را تشخیص بدهند. این طور 
به نظر می رســد که این فوتبالیست ها از طریق 
ارتباط با چند مدیربرنامه )یا دالل( و رابطه خوب 
این دالل ها با سرخابی ها موفق به حضور در این 

دو تیم می شوند تا برای خودشان رزومه بسازند. 
در یک شــرایط سالم، اســتقالل و پرسپولیس 
می توانستند با استخدام چند استعدادیاب درجه 
یک، بازیکنان فوق العاده ای را در شهرهای مختلف 
ایران کشف کنند، آنها را برای مدتی به تیم های 
کوچک تر قرض بدهند و پس از محک زدن شان 
در این تیم ها، این نفرات را به تیم خودشان ببرند. 
در شرایط فعلی اما ظاهرا مدیران باشگاه ها انتظار 
دارند این مهره ها یک شبه به ستاره هایی بزرگ 

برای فوتبال ایران تبدیل شوند. 
اگر خرید هــر بازیکن جــوان حداقل ۱۰۰ 
میلیون هزینه به دنبال داشته باشد، پرسپولیس 
و استقالل هر سال نزدیک به یک میلیارد تومان 
برای چنین اتفاقی می پردازند. آیا همین هزینه 
نمی تواند برای ساخت یک آکادمی مجهز و یک 
کمپ ویژه استعدادیابی به کار برود؟ سرخابی ها 
زمانی مدعی بودند که »قانون ســربازی« اجازه 
پرورش استعداد را به آنها نمی دهد اما حاال که این 
قانون برای ستاره های فوتبال ایران کامال منعطف 
شــده، باز هم هیچ تمایلی به پرورش اســتعداد 
در دو باشــگاه پرطرفدار لیگ وجود ندارند. آنها 
ترجیح می دهند »حاضری خور« بمانند و حتی 
در مورد فوتبالیســت های جوان، از همین شیوه 

استفاده کنند.

درباره مسیر سخت رسیدن به جام جهانی قطر

جنگاولباعراق!

درباره عادت جدید و رقابت عجیب سرخابی ها

خریددکوری!

فتاحی به مرور زمان به 
جایگاهی رسیده که حتی 

در مصاحبه هایی تند، علیه 
سرمربیان باشگاه های 

مختلف موضع می گیرد و 
به همه انتقادها مستقیما 

جواب می دهد. باقی 
ماندن این مدیر ناکام در 

جایگاهش، همان مسائل 
همیشگی را در فوتبال 

ایران رقم خواهد زد
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