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منهای فوتبال

مداليكه خرج دارد

احســان روزبهانی ملیپوش بوکس ايران در
خصوصبرگزاریدورجدیداردویتیمملی،عنوان
داشت«:مرحله ششم اردوی آمادهسازی تیم ملی
بوکس از چهارشنبه (سوم دیماه) آغاز شده است.
از کادر فنی اجازه گرفتم تا از ديروز (شــنبه ششم
دیماه) در تمرینات شرکت کنم .تمرینات در دو
نوبت صبح و بعداز ظهر برگزار میشــود که صبح
تمرین بدنســازی خواهیم داشت و بعد از ظهر هم
تمرین فنی را انجام میدهیم ».او با اشاره به اینکه
مســابقات تدارکاتی به آمادگی بیشتر بوکسورها
کمکمیکند،تاکیدکرد«:بازیکنانتیمملینیازبه
اردوهایمشترکوبرگزاریرقابتهایتدارکاتیبا
بوکسورهایدیگرکشورهادارند.رقابتبابازیکنان
برتر برخی از کشورهای دنیا این امیدواری را بیشتر
میکند تا به بهترین شکل ملیپوشان بوکس ایران
خود را آماده پیکارها بزرگ در سطح جهان کنند .تا
چه زمانی باید بوکسورهای کشورمان با خودشان
بازی کنند؟» روزبهانی درباره حمایت مســئوالن
ورزشایرانازتیمملیبوکسهمگفت«:هزینههای
زیادیصرفورزشهایدیگرمیشودومقدارکمی
بودجهبهبوکستزریقشدهاست.بااینکهحمایتاز
بوکس وجود داشته ولی چیزی تغییر نکرده است.
مسئوالن ورزش کشــورمان در تمرینات تیم ملی
بوکسحضوریافتندوهماکنوننیزتوجهبیشتري
به این رشته میشــود ».وی در پاسخ به این سوال
که آیا بوکس ایران میتواند در بازیهای المپیک
توکیو به نخستین مدال دســت پیدا کند ،یادآور
شد«:بوکسدردنیاوکسبمدالدررقابتهایمهم
وبازیهایالمپیککامالدردستانمافیااست.برای
گرفتن مدال باید پول خرج کرد و تا کشوری هزینه
نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتــاد .امیدوارم بوکس
دنیا با حضور ريیس جدیــدش در آینده تغییراتی
راداشتهباشد».

صالحياميري در اردوي
كشتيگيران

رضاصالحياميريرئیسکمیتهملیالمپیکو
هیاتاجراییاینکمیتهروزگذشتهدرخانهکشتی
شــهید ابراهیم هادی محل اردوی تیمهای ملی
کشتی آزاد و فرنگی حضور یافت و با ملیپوشان و
اعضای کادر به گفتوگو پرداخت .صالحياميري
در اين ديدار خطاب به مليپوشــان گفت«:به تک
تک شــما عالقهمندیم و عشــق میورزیم و شما
سرمایههای ما هســتید .االن به اعتقاد من کشتی
در بهترین وضعیت ممکــن در تاریخ خودش قرار
دارد .از این منظر که همه سرمایههای کشتی امروز
درگیر تعالی و اوج کشتی هستند ،هم سختافزار و
همنرمافزاردرتالشاینهستندکهاتفاقخوبیدر
کشتی شکل بگیرد ».وي افزود«:پیگیر مشکالت
کشتی هســتم و با دبیر در تماس هستم ،در مورد
برگزاری اردو در کیش هم مشکلی نیست و حتما
هماهنگیهای الزم را در این زمینه خواهیم کرد.
البتهاینموردنیازبهموافقتريیسفدراسیوندارد
اما در حال حاضر کیش وضعیت سفیدی در مورد
کروناداردومیتوانیماردوهایتیمهایملیکشتی
را جهت تنوع در آنجا برگزار کنیم ».صالحياميري
گفت«:به خاطر کرونا در شــرایط ســختی به سر
میبریم و همه زیر فشــار و تورم و گرانی هســتند
اما باید بگویم که با درخشش شما در المپیک کام
مردمماشیرینمیشودوفراترازکسبمدال،تغییر
ذائقه مردم است و با حمایت شما عزیزان و مدیریت
ريیس فدراسیون کشتی میتواند یک اتفاق بزرگ
شکلبگیرد».

روال خوب هندبال

اهلل کرم اســتکی ،لژیونر هندبال ایــران که در
باشگاه بوزائو در لیگ رومانی توپ میزند ،در مورد
حضور سرمربی خارجی در تیمهای ملی هندبال
ایران،گفت«:حضورمربیترازاولباعثخوشحالی
و پیشرفت هندبال ایران در تمامی ردهها است اما
اگرقراربهمربیبیکیفیتاروپاییباشدترجیحمن
مربیهای داخلی است زیرا مربیهای داخلی علم و
دانشباالییدارندوشاهداینادعاهمارتقايسطح
لیگ داخلی است ».وی ادامه داد«:به جای هزینه
برای مربی بیکیفیت گزینههای داخلی انتخاب
معقولتری هستند .فدراسیون هم تا اینجای کار با
نظم تمام و انضباط برنامههای خود را پیش برده و
رشته هندبال در ایران روال خوبی پیدا کرده و این
اتفاقبیشکباعثپیشرفتاینرشتهمیشود».
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شرایط برگزاری مسابقه نساجی و پرسپولیس در استادیوم وطنی ،آینه تمامنمایی از فوتبال ایران بود

سالطین اعتماد به نفس!

آنچهدرمسابقهاینهفتهنساجیوپرسپولیساتفاقافتاد،بهوضوحنشاندادکهفوتبالایرانهممیتواندبرای
میزبانیجامجهانیبهقطرکمککندوهممیتواندمیزبانجامملتهاشود!البتهبهشرطیکهمسابقاتفوتبالباتغییر
قوانینبهورزشهایآبیمتمایلشوند.ماازنظرامکانات،کیلومترهابااستانداردهایجهانیوحتیآسیاییفاصلهداریم.
نهمدرحالیکهمیدانیمهیچ
بااینحالدراوجاعتمادبهنفسقدمجلومیگذاریموبرایمیزبانیاقداممیکنیم.آ 
شانسیبرایاینکارنخواهیمداشتومیزبانیمانهممایهآبروریزیخواهدشد.

آریا رهنورد

شــرایط برگزاری مسابقه نساجی
و پرســپولیس در اســتادیوم وطنی،
آینه تمامنمایی از فوتبــال ایران بود.
تصاویری کــه به وضوح نشــان دادند
فوتبال باشــگاهی در ایــران به لحاظ
ســختافزاری در چــه وضعیتی قرار
دارد .با چنین امکانات خجالتآوری و
در شــرایطی که یک تیم در منطقهای
پربارشحتیبهچمنطبیعیدسترسی
ندارد و از نازلترین نوع چمن مصنوعی

نیز اســتفاده میکند ،حــرف زدن از
میزبانی جام ملتها حقیقتا خندهدار
بهنظرمیرسد.جالباستکهمسئوالن
فوتبال ایران بارها دست روی این نکته
گذاشتهاندکهبرایمیزبانیجامجهانی
هم به قطر کمک خواهنــد کرد .تنها
کمکی که ما میتوانیم برای میزبانیها
به قطریها بکنیم ،این است که کامال
کنار بکشــیم و دخالتی در کارشــان
نداشتهباشیم.یااینکهبهآنهابگوییمچه
کارهاییانجامدادهایمکهبهاینوضعیت
رســیدهایم تا آنها هرگز و تحت هیچ

شرایطی این کارها را انجام ندهند! قطر
تا همینجا امکانات الزم برای میزبانی
جام جهانی را مهیا کرده و کوچکترین
مشکلی برای این کار ندارد .آنها آماده
میشوندتایکیازبهترینمیزبانیهای
تاریخ این تورنمنــت را تجربه کنند .به
صورت همزمان در ایــران اما آب بازی
به جای فوتبال در شمال و خاک بازی
بهجایفوتبالدرجنوبجریاندارد!
به صورت همزمــان با خلق تصاویر
قرون وسطایی از مسابقه پرسپولیس
و نساجی در ورزشگاه وطنی قائمشهر،

چهره به چهره
فکری ریشه همه مشکالت را پیدا کرد

اینترنت را قطعکنید!
آریا طاری

محمود فکری پس از مدتها بررسی ،باالخره
ریشهتمامیمشکالتباشگاهاستقاللراپیداکرده
است.ازنگاهفکری،تمامیمشکالتباشگاهریشه
در«اینستاگرام»دارند.باایناوصافبرایتماشای
پیشــرفت تیم این مربی ،باید منتظر قطع شدن
اینستاگرامیابهطورکلیتماماینترنتباشیم!البد
اگراینترنتقطعشود،تیمفکریاوجمیگیردوتا
زمانیکهاینستادردسترسباشد،توقعداشتناز
اینتیمبیهودهاست!
اینکه یک مربی حرفهای چطور به این نتیجه
میرسدکه«اینستاگرام»رابهعنواندلیلاصلی
مشکالتتیمشعنوانکند،واقعادرنوعخودش
حیرتانگیز است .البته که حواشی منتشرشده
در اینستاگرام گاهی به استقالل لطمه زدهاند اما
فکری با رسیدن به این نتیجه ،جماعت زیادی را
از خودش ناامید کرده است .این کار درست مثل
کار همان مسئولی اســت که میگوید اینترنت

باید قطع شود تا گزارش مشکالت و نارساییهای
دولت به دست مردم نرسد .این دیگر حتی «پاک
کردن» صورت مســاله هم نیست .بلکه منهدم
کردنصورتمسالهبایکموشکبزرگاست!اگر
فکریپسازاولینشکستروینیمکتاستقالل
جمالتی را به زبان میآورد که در شأن یک مربی
فوتبال و اصال در شأن یک انســان معمولی هم
نیست ،نباید اینستاگرام را «مقصر» بدانیم .اگر
فکری حرفهایی میزند که هیچکس دوســت
ندارد از زبان سرمربی استقالل بشنود ،این گناه
اینستا نیست .اگر دستیاران فکری روی نیمکت
با هم هماهنگ به نظر نمیرسند و هر کدام ساز
خودشان را کوک میکنند و این ماجرا به سرعت
به انتشار میرسد ،اینستا مقصر نیست .اصال به
فرضکهاینستاگرامهمینحاالتعطیلشود.اصال
بهفرضکهتمامبازیکناناستقاللایناپلیکیشن
راحذفکنندوآ نراکناربگذارند.اصالبهفرضکه
دیگر اینستاگرامی وجود نداشته باشد ،آنوقت
اوضاع استقالل ناگهان بهشت میشود؟ باز هم

قطریها از امکانات جدیدشــان برای
میزبانی جام جهانی رونمایی کردهاند.
اول از همــه اینکه آنها بــرای مراقبت
از چمن به ســراغ یک فنــاوری کامال
مدرنرفتهاند.یعنیعصرکاورکشیدن
روی چمــن و کارهایــی از این قبیل
دیگر در تمــام دنیا به پایان رســیده و
قطریها هم برای حفاظــت از چمن
استادیومهایشان به ســراغ استفاده
از «نور» رفتهاند .جالب اســت بدانید
که خیلی از باشگاههای بزرگ اروپایی
هم هنوز به این تکنولوژی دسترســی

همه این مسائل وجود خواهند داشت اما فقط از
دید هواداران باشگاه پنهان خواهند ماند .باز هم
همهایننارساییهاوجودخواهندداشتوفقطبه
چشمدیگراننخواهندآمد.اگرفکریمیخواهد
اســتقالل را با «صداقت» اداره کند ،نباید نگران
منتشرشدن ویدئوهای تیم باشد .اگر آنها خوب و
هماهنگ و دقیق نشان بدهند که تیم را در مسیر
درســت به حرکت دربیاورنــد ،دیگر هیچکس
نگرانانتشارمحتوادرمورداستقاللنخواهدبود.
این گناه اینستا نیست آقای فکری .این کمکاری
خودتان است که هنوز در جایگاه یک سرمربی
لیگ برتری ،مثل یک سرمربی لیگ برتری
رفتارنمیکنید.
البته که اینستاگرام گاهی روی ذهنیت
بازیکنها تاثیر میگــذارد اما این
مســاله فقط محدود به فوتبال
ایران نمیشــود .در لیگهای
اروپاییفوتبالیستهاییبادهها
میلیونتعقیبکنندهدراینستا
داریماماهیچباشگاهینیست
کهدسترسیبهایناپلیکیشن
را بــرای بازیکنانش محدود
کرده باشد .این محدودیتها
گاهیدرتورنمنتهایحساس

ندارنداماشبهابهچمناستادیومهای
قطری یــک نور ویژه تابیده میشــود
تا ســامتی چمن حفظ شود .عالوه بر
این در ویدئوهایی که به تازگی از سوی
قطریها منتشر شــده ،آنها از امکانات
عجیب و غریب استادی ومها برای افراد
دچارمعلولیتپردهبرداشتهاند.باتوجه
به این امکانات خارقالعــاده ،افرادی
که دچار معلولیت هستند به راحتی و
بدون کوچکترین مشکلی میتوانند
به ورزشگاه ورود کنند ،از آسانسورها رد
شوند و به جایگاه مخصوص خودشان
برسند .در همه شــهرهای ایران حتی
یک استادیوم هم وجود ندارد که چنین
امکانی را بدون دردســر برای این افراد
فراهمکند.تصورکنیددرستدرهمان
روزیکهقطریهاباتصاویروویدئوهای
جدید دوباره دنیا را شگفتزده کردند،
تصاویری از ورزشــگاه شــهید وطنی
قائمشهرمنتشرشدکهدرآنحامدلک
در حال پارو زدن آب از محوطه جریمه
دیده میشد! یعنی با این روند احتماال
باید به هر گلری که میخواهد در جام
ملتهای آســیا حاضر باشد ،یک پارو
خواهیم داد تا به راحتی مشــغول کار
شودوبیکارنماند!
درشرایطعادی،هرگزنبایدمیزبانی
یکتورنمنتمثلجامملتهابهفوتبال
ایران برسد .فوتبالی که از تامین کردن
حتی یک زمین تمرین متوســط برای
بزرگترین باشــگاههایش هم عاجز
است .البیها و رایزنیها اما ممکن است
چیزهایی را تغییر بدهنــد .فراموش
نکنید که همین کنفدراسیون فوتبال
آسیا ،زمانی در مراسم ساالنهاش جایزه
بهترین فدراســیون در تمام قاره را به
فدراسیونفوتبالایرانتقدیمکرد.یعنی
فدراسیونی که با علی کفاشیان در اوج
قهقرا قرار داشت ،برای سالها توانست
به کمک این عنوان قرص و محکم سر
جایــش باقی بماند .حاال فدراســیون

ملی از سوی فدراســیونها ایجاد میشدند اما
همین اتفاق هم در چند ســال گذشته رخ نداده
و هیچکس نتوانسته فوتبالیســتها را از اینستا
جدا کند .باشــگاه به جای برخورد ضربتی با این
اتفاق،بایدرویآن«نظارت»داشتهباشد.اگریک
بازیکنمحتواییرامنتشرمیکندکهدرشأننام
استقالل نیســت و با ارزشهای باشگاه مغایرت
دارد ،باید در کمیته انضباطی باشــگاه پاسخگو
باشد .اگر یک بازیکن برای پست صفحه رسمی
باشــگاه کامنت «دروغگو!» میگــذارد باید در
این زمینه جواب پس بدهد .اگر یک بازیکن
شبانهروز آنالین است و در هیچ لحظهای
دستازفعالیتدراینستاگرامبرنمیدارد،
بایدجواببدهدواگریکبازیکنتصاویری
را به انتشار میرســاند که به اندازه کافی
حرفهای نیست ،باید در این زمینه
جوابگو باشد .اینکه کلیت ماجرا را
قلع و قمع کنیم ،تر و خشک را با
همبسوزانیموحتیبازیکنانی
که به درســتی از این فضا
استفاده میکنند را هم
از این قابلیت محروم
کنیم ،عمال دست
به یک اشتباه بزرگ

به صورت همزمان با خلق
تصاویرقرونوسطایی
ازمسابقهپرسپولیس
و نساجی در ورزشگاه
وطنیقائمشهر،قطریها
از امکانات جدیدشان
برایمیزبانیجامجهانی
رونمایی کردهاند .اول
از همه اینکه آنها برای
مراقبت از چمن به سراغ
یک فناوری کامال مدرن
رفتهاند
«بدون رئیس» فوتبال ایران هم ممکن
است با البی رئیس سابق که در ای.اف.
سی هم پست مدیریتی دارد ،صاحب
میزبانی جام ملتها شــود و این اتفاق
را برای ســالهای متمــادی در بوق و
کرنا کند اما اگر حتی این اتفاق هم رخ
بدهد ،مطمئن باشــید پس از بررسی
اولیه صالحیت کشــور میزبــان ،این
فرصتازایرانگرفتهخواهدشد.چراکه
فدراســیون هرگز نمیتواند امکانات
مورد نیاز بــرای میزبانی این تورنمنت
رافراهمکند.
مدیــران ایــن نهــاد در معرفی
استادیومهای واجد شرایط ایران برای
میزبانی ،از تصویر ورزشــگاه قدیمی
«ویســنته کالدرون» اتلتیکومادرید
هم به عنوان میزبــان دیدارهای مس
رفسنجان استفاده کردهاند .البد مس
برایبرگزاریهربازییکسربهاسپانیا
میزند و برمیگردد! حتی اگر آن یک
ورزشگاه هم در ایران وجود داشت ،باز
شــرایط برای برگزاری جام ملتها در
ایران فراهم نبود .با این روند شاید تا یک
دهه دیگر هم ما واجد شرایط میزبانی
یکرقابتبزرگنباشیم.

زدهایم .این یک خطای محاسباتی بزرگ خواهد
بود .اینکه همه چیز را به گردن اینستا بیندازیم و
مسئولیتهایخودمانرانپذیریم.قطعامحمود
فکری خیلی بیشــتر از مــارک زاکربرگ روی
سرنوشتتیمشتاثیردارد!
این طور به نظر میرسد که فکری هنوز برای
موقعیتفعلیاشدرباشگاهیمثلاستقاللآماده
نیست.شایدبهتربوداوزمانبیشتریرادرباشگاه
نساجیسپریمیکردوآمادگیمطلوبتریبرای
حضور در این تیم به دست میآورد .او سالها به
عنوانیککاپیتانمتعصبدراستقاللدرخشید
و مسیر بسیار خوبی را برای رســیدن به یکی از
نیمکتهای لیگ برتر طی کرد اما فاصله بین دو
تجربه اول کاری او در لیگ برتر ،بینهایت کم بود.
همین موضوع برای محمود فکری دردسرســاز
شده و شرایطی را به وجود آورده که او هر روز یک
مقصرجدیدرادراطرافاستقاللمعرفیمیکند.
یک روز از اینستا حرف میزند و یک روز به نقش
مخرب دوربینها اشاره میکند .این جستوجو
برای یافتن مقصر همین حاال باید برای همیشه
به پایان برسد .توجیه همیشه هست و هیچوقت
ترکنمیشود.اگرقراراستکادرفنیاستقاللبه
جاینتیجهگرفتنبهسراغتوجیهبرود،تیمهرگز
درمسیردرستقرارنخواهدگرفت.

اتفاق روز
وقتي احمد نوراللهي هم به هواداران سكوت نشان ميدهد

در زمین جواب بده!

هیچکسپیشبینینمیکردیکروزکاراحمدنوراللهیهم
بهجاییبرسدکهدراینستاگرام،پاسخهوادارانمنتقدتیمشرا
با«عالمتسکوت»بدهد.احمدهمیشهبهخاطرآرامشذاتیو
دوری از حواشی مورد حمایت هوادارها بوده و حاال درست دارد
درجهتمخالفقدمبرمیدارد.نوراللهییکیازمقصراناصلی
شکست تیمش در فینال لیگ قهرمانان آسیا بود .با آن اشتباه
فاجعهبار حتی اگر کریس رونالدو هم باشــی ،مورد انتقاد قرار
میگیری .این اصال غیرطبیعی نیست اما ظاهرا نوراللهی برای
چنینچیزیآمادهنبودهاست.احمدنوربهمحضروبهروشدن
با انتقادها برابر نساجی ،وارد صفحه اینستاگرام شده ،آمار بازی

را منتشــر کرده و برای هوادارها عالمت سکوت گذاشته است.
سرنوشتبازیکنانقبلیپرسپولیسکهچنینکاریانجامدادند،
نشانمیدهدکهاینحرکتچقدراشتباهاست.فرشاداحمدزاده
یکی از همین بازیکنها بود که در پاسخ به برخی انتقادها ،یک
شادیگلجنجالیعلیههوادارانپرسپولیسابداعکرد.همین
بازیکنبعدهاباخواهشوالتماسبهپرسپولیسبرگشتواینبار
خیلیزوددرفهرستمازادتیمقرارگرفت.مهدیطارمیهمیکی
دیگرازمهرههاییبودکهپسازمواجهشدنبابرخیانتقادها،به
تماشاگرانپرسپولیسعالمتسکوتنشانداد.طارمیبعدها
درفوتبالشاوجگرفتوبهاروپارفتاماطوریازچشمهواداران

پرسپولیسافتادکهدیگرهرگزنتوانستآنمحبوبیتقبلیاش
رادربینآنهابهدستبیاورد.
مهم نیست که احمد چه واکنشی به پرسپولیسیها نشان
میدهد .اینکه او روش «پاسخ دادن» را در نظر گرفته ،به خودی
خود اشتباه به نظر میرسد .تا زمانی که او به جای تمرکز کردن
روی فوتبال به چنین مســائلی بپردازد ،اوضاع بر همین منوال
خواهد بود .مهدی طارمی که همزمان با احمد به پرسپولیس
ملحق شــده بود ،حاال در فوتبال اروپا میدرخشد اما نوراللهی
برخالفبسیاریازهمتیمیهاحتییکپیشنهادخوبخارجی
نداشته است .او این اواخر سرگرم درجا زدن شده و شاید همین
مساله،دلیلاصلیعصبانیتشباشد.نهعذرخواهینوراللهیپس
ازاشتباهبزرگمسابقهبااولسانونهواکنشتنداوبهانتقادهابعداز
دیداربهنساجی،هیچکدامبهتنهاییموثرنیستند.نهعذرخواهی
یک اشتباه را پاک میکند و نه حمله کردن ،سرپوشی روی افت

یکبازیکنمیگذارد.احمدبایددرزمینفوتبالجواببدهد.او
هنوز میتواند خودش را در جایگاه یکی از بهترین هافبکهای
تاریخپرسپولیستثبیتکند.اوهنوزمیتواندیکنقشثابتو
موثردرتیمملیداشتهباشدوهنوزمیتواندپیشرفتکنداماباید
ازفکرجوابدادنبیرونبیاید.
خیلی خوب است که فوتبالیســتها انتقادها را بشنوند
و بدانند که در موردشــان چه چیزهایی گفته میشــود اما
صرف کردن تمرکز برای «پاســخ دادن» یک اشتباه بزرگ
به نظر میرسد .یک خطای نابخشــودنی که به هیچ قیمتی
جبرانشدنی نیســت .انتظار کمی طمانینه از فوتبالیستی
مثل نوراللهی ،واقعا انتظار گزافی به نظر نمیرسد .احمد هنوز
میتواند قید همه این مسائل را بزند و در اوج تمرکز به زمین
فوتبال برگردد .اگر او کمی بهتر نشان بدهد ،مسیر قضاوتها
در موردش هم دوباره عوض خواهد شد.

