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 تنها سوپراستاد بزرگ شطرنج 
زیر پرچم فیده

فدراســیون شــطرنج به تازگی باید بخش 
عمده تمرکــزش را روی چالش هایی بگذارد 
که یکی پس از دیگری به ســراغش می آیند. 
بعد از اینکه شــنیده شــد پرهام مقصودلو و 
ســیدمحمدامین طباطبایــی در اســپانیا با 
شــطرنج بازی از رژیم صهیونیســتی مسابقه 
داده اند، حاال شــنیده می شود این فدراسیون 
در آســتانه از دســت دادن نخســتین و تنها 
سوپراستاد بزرگ شــطرنج ایران است. ماجرا 
از این قرار اســت که تیم شــطرنج ایران قرار 
بود با ۱۰ بازیکن در مســابقات ســریع و برق 
آســای جهان که از امروز به میزبانی روســیه 
آغاز می شــود حضور داشته باشــد اما صادر 
نشــدن مجوز اعزام برای تیم پسران و انصراف 
یکی از دختران، در نهایت منجر به حضور سه 
شطرنج باز کشورمان در مسکو شد؛ هیچ یک از 
این شــطرنج بازان هم از ایران راهی مسابقات 
نشده اند! سارا خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان 
و میترا حجازی پور شطرنج بازان ایرانی حاضر 
در رقابت ها هستند که به ترتیب از چین، آمریکا 
و فرانسه راهی روسیه شــده اند. در این میان 
علیرضا فیروزجا که اخیرا عملکرد بسیار خوبی 
در تورنمنت های مختلف داشته و نظر بسیاری 
را به ســمت خود جلب کرده، اعالم کرد قصد 
دارد در این رقابت ها با پرچم فدراسیون جهانی 

شرکت کند.
مدتی پیش درباره فیروزجا که به فرانســه 
رفته بود، صحبت هایی مبنی بر تغییر تابعیتش 
به گوش رسید. موضوعی که با واکنش مهرداد 
پهلوان زاده رییس فدراســیون همراه شد و او 
ضمن تکذیب این موضوع اعالم کرد فیروزجا 
قرار است برای یک تیم باشــگاهی در فرانسه 
بازی کند و ضمن آن قصد دارد مثل بسیاری از 
لژیونرهای ورزش دیگر اقامت کشوری که در آن 
بازی می کند را بگیرد. فیروزجا حتی به همراه 
رییس فدراسیون و پدرش به مالقات وزیر هم 
رفت و سلطانی فر وعده هایی برای حفظ او داد. 
اما حاال ماجرا کامال متفاوت شــده و مشخص 
نیســت چه اتفاقی در حال رخ دادن اســت. 
تصمیم سوپر استاد بزرگ شطرنج برای رقابت 
با پرچم فیده به معنای تغییر تابعیت است. تنها 
نکته امیدوارکننده برای مسئوالن ورزش ایران 
این اســت که در پروفایل فیروزجا در ســایت 
فدراسیون جهانی هنوز مقابل فدراسیون وی 
نام »ایران« به چشم می خورد. البته این موضوع 
در شطرنج تقریبا به امری تکراری تبدیل شده 
و پیش از این هم افرادی همچون الشن مرادی 
و امیر باقری هم با پرچم کشــورهای آمریکا و 

فرانسه در مسابقات حضور پیدا کرده بودند.

مهرداد پهلــوان زاده رییس فدراســیون 
شطرنج در این باره گفت:»بعد از این که شورای 
برون مرزی مخالفت خود را بــرای اعزام تیم 
مردان به مسابقات شطرنج سریع و برق آسای 
قهرمانی جهان اعالم کرد، فیروزجا به من گفت 
که قصد شرکت در این مسابقات را دارد که من 
مخالفت خود را در این زمینه اعالم کردم و گفتم 
فدراسیون اجازه چنین کاری را به او نمی دهد 
اما او گفت که قصد دارد بــا پرچم فیده در این 
مسابقات شرکت کند. وی در حال حاضر اقامت 
فرانسه را دارد و ممکن اســت تغییر تابعیت او 
حتی برای آمریکا نیز باشد و بخواهد زیر پرچم 
فرانسه یا آمریکا در مســابقات شرکت کند اما 
در شــرایط کنونی از نظر قانونی تغییر پرچم 
برای فیروزجا وجود ندارد و حداقل تا شهریور 
۱۴۰۰ باید زیر پرچم ایران در مسابقات حضور 

پیدا کند.«
او در ادامه این چنیــن گفت:»من اعتراض 
خود را به فیــده اعالم کردم و قرار اســت این 
موضوع در هیات رییســه فدراسیون جهانی 
بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود. هیات رییسه 
فدراسیون جهانی شطرنج می تواند به تنهایی 
در این باره تصمیم گیری و رای نهایی را صادر 
کند. در واقع این موضوع بدون آنکه ما بتوانیم در 
ایران کاری انجام دهیم، در فیده حل می شود. 
با توجه به سابقه ای که سراغ دارم، بعید می دانم 
فدراسیون جهانی با این مسئله مخالفت کند.«

مســابقات شــطرنج ســریع و برق آسای 
قهرمانی جهان با یک میلیون دالر جایزه نقدی 

برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

در اینکه مدیران استقالل »مقصران 
اصلی« ترک ایران توسط استراماچونی 
هستند، تردیدی وجود ندارد. در اینکه 
مدیران وقت باشگاه نباید اجازه می دادند 
چنیــن اتفاقی رقم بخورد هم شــکی 
نیست. حتی شکی نیست که عملکرد 
ضعیف چهره هایی مثــل خلیل زاده، 
در ناکامی باشــگاه بــرای بازگرداندن 
استراماچونی سهم زیادی داشته است. 
عالوه بر این، تحریم های بانکی و مالی 
نیز نقش خودشان را در این ماجرا بازی 

کرده اند اما یک نکته مهم را نیز نباید به 
سادگی نادیده گرفت. به نظر می رسد 
خود اســتراما هم دیگــر رغبتی برای 
بازگشت به فوتبال ایران ندارد. البته که 
این مربی باید حــق قانونی اش را طلب 
کند اما اینکه او بخشــی از حقوقش را 
دریافت کرده و باز هم از بازگشــت به 
ایران امتناع می کند، اصال نشانه خوب و 
امیدوارکننده ای نیست. در واقع به نظر 
می رسد باشگاه در مواجهه با این مربی، 
به یک بن بست تمام عیار رسیده است. 
مدیران استقالل توقع داشتند پرداخت 
بخشی از مطالبات استرا، او را به لیگ برتر 

برگرداند اما برخــالف تصور اولیه آنها، 
سفر مرد ایتالیایی به تهران هرگز انجام 
نشد. حاال که او با وجود دریافت این پول 
به تهران برنگشته، اصال چه تضمینی 
وجود دارد که در صورت دریافت همه 
مطالباتــش در پایان فصل، بــه ایران 
برگردد؟ اصال چرا در شرایطی که تنها 
یک نیم فصل از لیگ سپری شده، استراما 
باید حقوقش را تــا پایان فصل دریافت 
کند؟ باشــگاه باید همه این سوال های 
بــزرگ را در نظر بگیرد امــا به صورت 
موازی، به این موضوع مهم نیز توجه کند 
که هوادارها همچنان خواهان بازگشت 

استراماچونی هستند. البته که رفتارهای 
استراماچونی در روزهای گذشته، نظر 
گروهی از هواداران اســتقالل را تغییر 
داده اما آنها نگران هستند که باشگاه در 
صورت جدایی مرد ایتالیایی، به سراغ 
یک گزینه امتحان پس داده و شکست 
خورده برود. رویارویی بــا این معادله 
بزرگ، شرایط سختی را برای استقالل 
رقم زده است. با این حال مدیران باشگاه 
تنها دو راه منطقی در پیش دارند. اول 
اینکه همه شــرایط مدنظر استراما را 
فراهم کنند و او را به هر قیمتی که شده به 
تهران بیاورند و دوم، اینکه با مذاکره با یک 

مربی خوب و یک گزینه هیجان انگیز، 
ترسیم متفاوتی از آینده باشگاه بدون این 
مربی داشته باشند. هر تصمیم دیگری 
در این ماجرا، به یک شکســت بزرگ 
منتهی خواهد شــد. برخالف آن چه با 
آب و تاب در رســانه ها گفته می شود، 
بسیاری از شروط مدنظر استراما نسبت 
چندانی با ترکمانچای ندارند. این حق 
یک مربی است که باشگاه هزینه بلیت 
پرواز و اقامتش را به صورت تمام و کمال 
پرداخت کند. تا اینجا مشکلی نیست 
اما درخواســت 9۰۰ هــزار یورویی از 
اســتقالل برای نقل و انتقاالت از سوی 
مرد ایتالیایی، آن هم برای تیمی که نهایتا 
می تواند یک بازیکن خارجی غیرآسیایی 
جذب کند، باورنکردنی به نظر می رسد. 
طبیعتا باشگاه در شرایط فعلی، توانایی 
پرداخت چنین رقم هایی را ندارد. حتی 
اگر چنین ادعایی صحت نداشته باشد، 
ماجرای درخواست تمام مبلغ قرارداد 
به صورت یکجا نیز اصال »حرفه ای« به 
نظر نمی رسد. حتی گواردیوال، کلوپ 
و مورینیو نیز قبــل از پایان یک فصل، 
دستمزدشان را به صورت تمام و کمال 
دریافت نمی کنند. واضح است که باشگاه 
استقالل نیز نباید چنین قصدی در سر 
داشته باشد. عالوه بر این ها، اینکه کادر 
ایتالیایی اســتقالل بتواند هر وقت که 
خواست تهران را ترک کند و بدون نیاز 
به اجازه باشگاه به ایتالیا برگردد هم کامال 
عجیب و غیرحرفه ای به نظر می رسد. با 
این وضعیت اگر حتی استراماچونی به 
تهران برگردد، دیگر آن مربی پرانگیزه 
ســابق نخواهد بود. درخواســت های 
جدید آقای مربی، شــاید همه چیز را 
در مورد او بازگــو می کند. او یک مربی 
شکست خورده و ارزان قیمت بود که به 
اولین پیشنهاد حرفه ای پاسخ مثبت داد 
و راهی استقالل شد. استراما در فوتبال 
ایران متوجه شــد که مربیان خارجی، 

دستمزد بیشتری دریافت می کنند و 
از آن جایی که با چند پیروزی متوالی به 
»محبوبیت« نیز رسید، به دنبال عوض 
کردن همه شــرایط قراردادش رفت. 
دوران انتظار او بــرای دریافت حقوق از 
باشگاه اما کمی بیشتر از حد انتظار طول 
کشید و احتماال این وسط چند پیشنهاد 
هم از سوی لیگ های عربی مطرح شد. 
حاال که اســتراماچونی می دانست در 
صورت بازگشت به فوتبال ایران با توجه 
به درگیری های رختکن و نتایج بد این 
روزهای تیم کار بســیار سختی دارد، 
تصمیم گرفت همه حقوقش را به صورت 
یکجا تا پایان فصل از باشگاه بخواهد که 

دیگر خطری تهدیدش نکند! 
از طنزهــای تلــخ روزگار، همین 
بــس کــه مدیــران اســتقالل در 
روزهای التهاب باشــگاه، وعده جذب 
مســی 37 ســاله را می دهند. به جای 
این وعده های عوام فریبانــه، آنها باید 
سرنوشت نیمکت شان را روشن کنند. 
آبی ها خوش شــانس بودند که دیدار 
حساس شان با سپاهان لغو شد اما راهی 
که آنها این روزهــا در پیش گرفته اند، 

سرانجامی به جز ناکامی ندارد.

استراما-استقالل در آستانه بن بست دائمی

فصل تغییر چهره!

سوژه روز

اتفاق روز

استقالل رسما از شروط وکالی استراماچونی برای امضای قرارداد دوباره این مربی با باشگاه پرده برداشته و مرد 
ایتالیایی نیز با یک استوری شبانه، بخشی از این ادعاها را تکذیب کرده است. او البته تلویحا درخواست دریافت تمام 
مبلغ قراردادش را تایید کرده و به نظر می رسد مشکل او و باشگاه به همین بند از درخواست ها مربوط می شود. شروط 

استراماچونی شاید برخالف آن چه گفته می شود »ترکمانچای« نباشد اما عمال از »تغییر چهره« آقای سرمربی حکایت 
دارد. او خیلی زود با فضای فوتبال ایران آشنا شده و قصد دارد تنها با قراردادی کامال »متفاوت« به استقالل برگردد.

فوتبال ایران پول ندارد و دیگر نمی شود این راز را از هیچ کس 
مخفی کرد. برای سال ها »خصوصی ســازی« تنها یک وعده 
بی سرانجام در این فوتبال بوده اســت. باشگاه های اندکی هم 
که به طرف خصوصی شدن رفته اند، پس از مدتی یا مالک شان 
یا جایگاه شــان و یا هر دو مورد را با هم از دست داده اند. تا وقتی 
مساله درآمدزایی در این فوتبال یک بار برای همیشه حل نشود، 
حرف زدن از خصوصی سازی و یا پیشرفت، کامال محال خواهد 
بود. باشــگاه هایی که درآمد چندانی ندارند، هر سال بدهکارتر 
از گذشته می شوند. آنها برای پول درآوردن، روی پیامک های 
ارسالی هواداران شان حســاب می کنند. در واقع هر سال چند 
میلیارد از جیب هوادارها به جیب باشگاه می رود اما هزینه های 

باشــگاهداری در وضعیت اقتصادی فعلی، آنقدر زیاد شده که 
دیگر حتی این کمک های مستقیم و غیرمستقیم مردمی هم 
کارساز نیستند. باید بپذیریم که در موقعیت »بی پولی« هستیم. 
باید بپذیریم و درها را روی مربیان و ستاره های خارجی ببندیم. 

وقتی برای ساده ترین مسائل باشگاه پولی در میان نیست، 
وقتی تیم حتی یک زمین تمرین درست و اســتاندارد ندارد، 
وقتی تیم حتی برای تامین هزینه های پرواز با مشــکل روبه رو 
شده اســت، جذب مربی خارجی اصال به چه کاری می آید؟ آیا 
این همان داســتان تکراری جیب خالی و پز عالی نیست؟ آیا 
این موضوع تنها موجب آبروریزی بیشــتر برای فوتبال ایران 
نمی شود؟ باشگاه های ایرانی از یک طرف با فقدان منابع مالی 

روبه رو هستند، از طرف دیگر هم ضعف مدیریتی گریبان شان 
را گرفته است. افرادی در این ســال ها بر مسند پرسپولیس و 
استقالل نشسته اند که عمال هیچ چیزی از امضای یک قرارداد 
حرفه ای نمی دانند. در واقع آنها نه پول دارند، نه می توانند جوری 
قرارداد ببندند که طرف خارجی به راحتی همه چیز را یک طرفه 
فسخ نکند. تا وقتی شرایط اینگونه است، حتی اگر مربیان خارجی 
در این فوتبال موفق هم بشوند باز هم به سرعت مقصد دیگری را 
برای خودشان انتخاب خواهند کرد. ما در همه این سال ها حتی 
در تربیت مربیان داخلی هم خوب عمل نکرده ایم. قدیمی ترها 
هنوز به روز نشده اند. منصوریان که زمانی یکی از امیدهای بزرگ 
مربیگری در فوتبال ایران بود، حاال دائما شکست می خورد. یحیی 
گل محمدی نیز متخصص متوقف  شدن در موقعیت های خاص 
شده است. مردم شیفته مربی های خارجی هستند چون تخصص 
و تعهدشان را می بینند. اگر وضعیت مالی باشگاه های خودشان را 

 هم به همین دقت ببینند، دیگر درخواست جذب مربی خارجی 
را مطرح نمی کنند. 

ویلموتس، دنیزلی، استراماچونی، کالدرون و اسکوچیچ. این 
فصل برای فوتبال ایران، با انبوهی از نام های جذاب شروع شد. 
دنیزلی به گفته خودش با شــرایط زندگی در ایران کنار نیامد. 
ویلموتس و فدراسیون به بن بست رسیدند. استراماچونی شبانه 
ایران را ترک کرد و اســکوچیچ و کالدرون نیز تهدید کرده اند 
که با این روند به سراغ فسخ قرارداد خواهند رفت. فوتبال ایران 
دیر یا زود، از همــه نام های خارجی خالی می شــود و تیم ها، 
چاره ای به جز تکیه  کردن به نام های ایرانی ندارند. نام هایی که 
هرگز، تکیه گاه های خوبی نبوده اند. نام هایی که هیچ وقت، در 
سخت ترین روزها به کمک تیم شان نیامده اند. در شرایط فعلی 
جذب مربیان خارجی، تنها ما را بدهکارتر می کند و بازتاب خبر 

»فرار« آنها، تنها موجبات آبروریزی بیشتر را فراهم می آورد.

آریا رهنورد

با وجود سابقه درخشــان دوران بازی و البته 
تجربه کاری در فوتبال آسیا، گابریل کالدرون در 
فوتبال ایران به سرعت استراماچونی »پذیرفته« 
نشــد. مشــکل اینجا بود که او هدایت یک تیم 
قهرمان را بر عهده گرفــت و روی صندلی یکی از 
محبوب ترین مربیان تاریخ پرسپولیس نشست. 
دوام  آوردن در چنین فشاری، اصال ساده نبود اما 
کالدرون زنده ماند، از سایه استراماچونی بیرون 
آمد، نتایــج مطلوبی گرفت و در اســتودیوهای 
تلویزیون ایران نیز با استقبال خاصی روبه رو شد. 
همبازی قدیمی مارادونا بعــد از یک نیم فصل، 
شمایل »ستاره  شدن« در پرسپولیس را بروز داد 
و باالخره، به متن تشویق های ایسلندی هواداران 
باشگاه رسید. با این وجود هنوز معلوم نیست که او 
بعد از سپری کردن تعطیالت نیم فصل، به ایران 

برگردد و دوباره پرسپولیس را هدایت کند.
»بارش ســنگ« در آبادان، مســیر حرکت 
پرسپولیس را متوقف نکرد. آنها این بار با کنار زدن 
شهرداری ماهشهر، به پیروزی های متوالی شان 

در لیگ برتر و جام حذفی ادامه دادند. شــاید تا 
چند ماه قبل، هیچ کدام از هواداران پرسپولیس 
تصور نمی کردند تیم شان پس از ۱5 مسابقه در 
لیگ برتر، ۱۰ پیروزی را جشن بگیرد و به صورت 
همزمان به نیمه نهایی جام حذفی نیز راه پیدا کند. 
کمی طول کشــید تا این هوادارها، به نقشه های 
گابریل کالدرون اعتماد کنند. این مربی، شناخت 
چندانی از بازیکنانش نداشت و برای رسیدن به 
ترکیب مطلوب، چندین بار سیســتم و ترکیب 
اصلی تیمش را تغییر داد. مصدومیت مهره هایی 
کلیدی مثل بشار رسن، شروع نه چندان فوق العاده 
پرســپولیس را رقم زد اما هرچه زمان بیشتری 
سپری شد، پرسپولیس نیز ســاختار منظم تر و 
کم نقص تری پیدا کرد. مــرد آرژانتینی حاال به 
درســتی از تاثیر خودش روی کیفیت بازیکنان 
پرســپولیس در این فصل حرف می زند. مهدی 
ترابی که فصل گذشته در ســایپا و پرسپولیس 
مجموعا تنها دو گل به ثمر رسانده بود، حاال زیر 
نظر این مربی به یکــی از گزینه های جدی برای 
آقای گلی لیگ برتر تبدیل شده است. علی علیپور 
و وحید امیری که در شروع لیگ فاجعه بار ظاهر 

می شدند، حاال به کمک ســختگیری ها و البته 
ســرزنش های به موقع این مربی، دوباره به فرم 
خوب برگشته اند. گابریل با هیچ بازیکنی تعارف 
ندارد و امید عالیشاه را بدون توجه به سابقه اش در 
باشگاه، در فهرست مازاد قرار داده است. او حتی 
در مواجهه با بیرانوند، »گذشته« را مهم تر از زمان 
حال نمی داند و اجازه نمی دهد این دروازه بان در 
شرایط ناخوشــایند، باز هم درون دروازه قرمزها 
قرار بگیرد. سیستم چرخشی کالدرون، این انگیزه 
را برای مهره های نیمکت نشــین ایجاد کرده که 

بتوانند به مرور زمان جای ثابتی در ترکیب 
تیم به دست بیاورند و فرصت کافی را برای 
نمایش استعدادهای شان داشته باشند. 
کالدرون اساســا یک مربی »پرتجربه« 

اســت و به خوبی از این تجربه 
برای ساختن تیم مدنظرش 
استفاده می کند. او کم تر به 
سراغ تصمیم های هیجانی 
و لحظه ای می رود و شاید 
به همین خاطر است که 
برخالف سرمربی رقیب، 
ناگهــان تهــران را به 
مقصد کشورش ترک 
نمی کنــد. کالدرون 
از یک مــاه قبل، بلیت 

بازگشت به آرژانتین در تعطیالت را تهیه کرده و 
حاال هواداران باشگاه نگران این موضوع هستند که 
بازگشتی برای او در کار نباشد. چراکه این مربی هم 
درست مثل استراماچونی، از باشگاه طلبکار است و 
هنوز نتوانسته مطالباتش را از پرسپولیس دریافت 
کند. روایت های گابریل کالدرون از پشت  پرده های 
پرسپولیس روی آنتن زنده تلویزیون، باورنکردنی 
به نظر می رسند. باشــگاه قرارداد این مربی را در 
مقطعی از فصــل کاهــش داده و از طرف دیگر، 
چند بار او را با هشــدار جدی اخراج روبه رو کرده 
است. بی پولی در پرسپولیس 
آنقدر محســوس بوده 
که کالدرون از جیب 
خودش بــرای تیم 
ابزار تمرینی تهیه 
کرده است. مدیران 
پرسپولیس حتی 
هزینه تهیه بلیت 
ســفر او و اعضــای 
کادر به آرژانتیــن را نیز پرداخت 
نکرده اند. طبیعتا چنین شرایط 
وحشتناکی، باید یک مربی را از 
انتخاب تیمش پشیمان کند 
اما مرد آرژانتینی تا همین چند 
روز قبل »سکوت« را ترجیح داد 

و اجازه نداد که روند خوب باشگاه به خاطر حواشی 
مربوط به دســتمزد او تحت تاثیر قرار بگیرد. این 
حق قانونی کالدرون بود که زودتر از این ها به رفتار 
باشگاه واکنش نشان بدهد اما او صبر کرد تا آرامش 
تیمش از دست نرود. مرد اول نیمکت قرمزها به 
همه نشان داد که در یک باشگاه فوتبال، راه هایی 
به جز طغیان علیه مدیریت و ترک ناگهانی ایران 
نیز وجود دارد. او از مدت ها قبل زمان نهایی را برای 
باشگاه تعیین کرد و همین حاال نیز دوباره اعالم 
کرده که پرسپولیس تا چند روز دیگر برای پرداخت 
دستمزد معوقه اش زمان دارد. اگر شرایط تغییر 
نکند و بازیکنان و مربیان تیم همچنان دریافتی 
نداشته باشند، بعید نیست کالدرون هم دیگر قید 
بازگشت به ایران را بزند. گابریل کالدرون همیشه 
با روحیه جنگجویانه اش شناخته شده است. او در 
سال های بازی برای تیم ملی آرژانتین نیز ناگهان 
برای مدتی از فهرســت این تیم خارج شد و جام 
جهانی ۱986 را هم از دست داد اما به کمک همین 
جنگجویی، دوباره به آلبی سلســته برگشت. او 
درست با همین روحیه، شرایطش را در پرسپولیس 
از یک مربی بازنده، به مربی محبوب هوادارها تغییر 
داد. حاال پرسپولیسی ها اصال به جدایی این مربی 
فکر نمی کنند اما در فوتبال ایران، بی پولی و وعده  
بی سرانجام، شتری اســت که مقابل هر دری به 

خواب فرو می رود.

فوتبال ایران و حقیقتی که نمی پذیرد 

درهای نیمه بسته! 

درباره کالدرون و هراس بزرگ پرسپولیسی ها

بلیت یک طرفه!

رفتارهای استراماچونی 
در روزهای گذشته، 

نظر گروهی از هواداران 
استقالل را تغییر داده 

اما آنها نگران هستند که 
باشگاه در صورت جدایی 

مرد ایتالیایی، به سراغ یک 
گزینه امتحان پس داده 
و شکست خورده برود. 
رویارویی با این معادله 

بزرگ، شرایط سختی را 
برای استقالل رقم زده است
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