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آب سرد فدراسيون جهاني بر پيكر جودوي ايران
محروميت تا 1402

جودوي ايران كــه مدت هاســت درگير 
پرونده تعليق خود اســت، با رايي مواجه شد 
كه با اتفاقات اخير اصال انتظارش را نداشــت. 
كميته انضباطی فدراسيون جهانی جودو در 
رای جديد خود، جودوی ايران را به مدت چهار 
سال )از ســپتامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۳( 
از حضور در تمامي رويدادهای بين المللی به 
دليل عدم رويارويی جودوكاران ايران مقابل 
حريفانی از رژيم اشــغالگر قدس محروم كرد. 
اين راي در حالي صادر شده است كه پيش از 
اين جودوي ايران به صورت نامحدود از حضور 
در مياديــن بين المللي محروم شــده بود اما 
دادگاه CAS پس از يك سال و نيم، اين راي 
را باطل كرد و پرونده را به فدراســيون جهاني 
ارجــاع داد. در اين مدت تيــم ملي جودوي 
ايران با مجوز كنفدراســيون آسيا توانست در 
مسابقات قهرماني آسيا هم شركت كند. اتفاقي 
كه بســياري از عالقمندان و البته مسئوالن را 
اميدوار كرد كه سرانجام خوبي در اين پرونده 

در انتظار جودو باشد. 
حاال امــا اينكه چطور فدراســيون جهاني 
پس از گذشــت دو ماه از قهرماني آسيا چنين 
رايي را صــادر كرده، ابهامات بســياري دارد. 
چراكه دادگاه CAS پــس از اينكه پرونده را 
به فدراسيون جهاني محول كرد، دست روي 
اين نكته گذاشت كه در اساسنامه فدراسيون 
جهاني قانوني وجود ندارد كــه طبق آن، اين 
نهاد بتواند فدراســيوني را محروم كند. حاال 
نكته اينجاســت كه اگر فدراسيون جهاني در 
اين چند وقت اخير بعد از قهرماني آسيا چنين 
قانوني را به اساسنامه خود اضافه كرده باشد، 
طبيعتا نمي تواند براي اتفاقي كه حدود دو سال 
پيش رقم خورده، حكم صادر كند. به عبارتي 
پس از تصويب اين قانــون، اگر جودوي ايران 
در مســابقات آينده از حضور برابر نمايندگان 
رژيم صهيونيستي ممانعت بورزد، فدراسيون 
جهاني مي تواند بــراي محروميت اقدام كند. 
از طرفي جــودوي ايران با وجود يك ســال و 
نيم تعليق، توانســت در قهرماني آسيا توسط 
محمد محمدي بريمانلو به ســهميه المپيك 
هم دست پيدا كند. بعد از اين اتفاق خيلي زود 
برنامه ريزي ها براي حضور بريمانلو در مسابقات 
مختلف براي حفظ رنكينگ آغاز شد اما حاال با 
اين راي، مشخص نيست كه چه سرنوشتي در 
انتظار جودوكار المپيكي ايران خواهد بود. البته 
قرار داشــتن بريمانلو در فهرست المپيكي ها 
ممكن است پاي كميته بين المللي المپيك به 

ماجرا را هم باز كند. 

طبق مقــررات بين المللی، فدراســيون 
ايران ظرف ۲۱ روز از تاريــخ وصول اين رای، 
فرصــت دارد اعتراض خود را نســبت به رای 
محروميت چهارساله نزد ديوان داوری ورزش 
ثبت كند. شــنيده مي شــود با توجه به اينكه 
بريمانلو براي حفظ ســهميه المپيك بايد با 
حضور در مســابقات مختلــف رنكينگش را 
حفظ كند و زمان زيادي هــم تا المپيك باقي 
نمانده، فدراســيون جودوي ايران به زودي به 
اين راي اعتراض مي كند. در همين راستا آرش 
ميراسماعيلي رييس فدراسيون جودو اعالم 
كرده است كه جلسه اي با حضور وزير ورزش، 
رئيس كميته ملی المپيــك و وكالی پرونده 
برگزار می شود تا ابعاد مختلف پرونده را مورد 

بررسی قرار دهند.
از سوي ديگر اما اگر اين محروميت به قوت 
خود باقي بماند، ضربه ســنگيني به جودوي 
ايران وارد مي شــود. درســت است كه بخش 
عمده يك سال و نيم گذشــته با كرونا مواجه 
شد و ورزش جهان رو به تعطيلي رفت، اما حاال 
مسابقات در حال برگزار شدن است و با ماندگار 
شدن اين محروميت، جودو مسابقات مهمي 
را از جمله المپيك، قهرماني نوجوانان و جوانان 
جهان، قهرماني جهان بزرگساالن و همين طور 
قهرماني آسيا را از دست مي دهد. طبيعتا وقتي 
خبري از مسابقه و تيم ملي نباشد، استقبال از 
اين رشــته هم به حداقل مي رسد و مشكالت 
بسياري را براي آينده اين رشته ايجاد مي كند. 
حال بايد منتظر ماند و ديد كه فدراسيون ايران 
مي تواند با اعتراض خود بــه اين راي، اتفاقات 

خوبي را رقم بزند يا نه. 

منهای فوتبال

آريا رهنورد

پرسپوليس با اقتدار از مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان اروپا عبور 
کرد. آنها بــا تصاحب 15 امتياز، 
بهترين نتيجه تاريخ شــان در 
دور گروهی ليــگ قهرمانان را 
تجربه کردند. با ايــن حال اين 
تازه اول نتيجه گرفتن در آسيا 
برای اين تيم اســت. آنها فعال 
فقط از مرحله اول رد شده اند و 
هنوز بايد کارهای زيادی در اين 
تورنمنت انجــام بدهند. آن چه 
اين روزها در مورد پرسپوليس 
به چشــم می آيد، تاختن دائمی 
کادر فنی به سازمان ليگ و مساله 
جدايی احتمالی محمدحسين 
کنعانی زادگان از اين تيم است. 
به نظر می رســد هم يحيی و هم 
کنعانی، بــه يادآوری های قابل 

توجهی نياز داشته باشند.
    

 اين بار »بخشيده« نمی شوی!
محمدحســين كنعانــی زادگان 
باالخره اولين گلش را در رقابت های 
اين فصل ليگ قهرمانان به ثمر رساند. 
او از همان بازی اول، در تالش بود تا به 
هر قيمتی برای تيم گل بزند و شادی 
معروفش را نيز در معرض نمايش قرار 
بدهد و باالخره در بازی ششم، اين كار 
را انجام داد. جــدا از اين گل، عملكرد 
كنعانی در اين 6 مسابقه مثبت و موثر 
بود. او نشــان داد كه بــه لحاظ فنی 

پيشــرفت كرده و حاال می تواند يك 
مدافع مطمئن برای قرمزها باشــد. 
به موازات اين درخشــش اما، يكی از 
معتبرترين رســانه های ورزشی در 
كشور قطر، خبر پيوستن او به باشگاه 
االهلی در اين كشور را رسانه ای كرده 
است. اســتادالدوحه همان رسانه ای 
است كه قبل از اين، از پيوستن شجاع 
خليل زاده به باشــگاه الريان نيز خبر 
داده بود. اين رســانه همچنين قبل 
از همه، خبر پيوســتن مهدی ترابی 
به العربــی را هــم روی خروجی اش 
گذاشــته بود. كنعانی هم درســت 
مثل شــجاع، در قدم اول پيوستن به 
باشــگاه قطری برای فصــل آينده را 
تكذيب كرده امــا از صحبت های او 
اين طور پيداست كه چنين پيشنهادی 
واقعيت دارد. اينكــه چرا يك بازيكن 
بايد در چنين مقطع حساسی از فصل، 
ســرگرم پرداختن به پيشنهادهای 
خارجی باشد، به خودی خود مساله 
انتقادبرانگيــزی به نظر می رســيد. 
كنعانی هنوز با پرســپوليس قرارداد 
دارد و بر اســاس قانــون صريح فيفا، 
هيچ باشــگاهی حق ندارد در كوران 
يك تورنمنت ورزشــی به او پيشنهاد 
همــكاری بدهد. با ايــن حال چنين 
اتفاقی قبــل از اين هم بارهــا و بارها 
بــرای تيم ها و مهره هــای ايرانی رخ 
داده اســت. به نظر می رسد كنعانی 
هم قصد دارد همان راهی را برود كه 
شــجاع خليل زاده از آن عبور كرده 
است. راهی كه با تكذيب اخبار شروع 

شــد و در نهايت به فســخ يك طرفه 
قرارداد و جدايی رســيد. اين مدافع 
اما نبايد فراموش كند كه از »بخشيده 
شــدن« اش در بين پرسپوليسی ها، 
هنوز زمان زيادی سپری نشده است. 
او همان فوتباليســتی بــود كه يك 
بار با ترک پرســپوليس، به استقالل 
پيوســت و از همــان روز اول بازی با 
عــدد »چهار« روبــه روی دوربين ها 
را شــروع كرد. مدتی بعد وقتی خبر 
پيوستن احتمالی اش به پرسپوليس از 
ماشين سازی به گوش رسيد، خيلی ها 
گفتند كــه چنين بازيكنــی باز هم 
باشگاه را در يك مقطع حساس تنها 
خواهد گذاشــت اما در پرسپوليس، 
گوش هيچ كس بدهكار اين حرف ها 
نبود و خيلی زود، بــرای كنعانی هم 
افســانه تعصب و غيرت به راه افتاد. 
حاال همين بازيكــن، فاصله زيادی 
با پيوســتن به يك تيم قطری ندارد. 
آن  هم در روزهايی كه پرسپوليس به 
سختی برای موفقيت در رقابت های 
ليگ برتر، جام حذفی و ليگ قهرمانان 
آسيا تالش می كند. حاال ديگر انتخاب 
با محمدحسين كنعانی زادگان است 
و شــجاع، می تواند آينه خوبی برای 
او باشد. فوتباليســتی كه در اوج قرار 
داشت و هر سال به يكی از بهترين های 
ليگ قهرمانــان تبديل می شــد اما 
امســال زمين نبرد با پرسپوليس را با 
مصدوميت و اشــك ترک كرد. وقتی 
شجاع در برخورد شديد با حامد لك 
روی زمين افتاد، ديگر پرسپوليسی ها 

دورش را نگرفتند و در ايران، هيچ كس 
نگران اين ســتاره نبود. او و تيمش با 
انبوهی از شكست های تحقيرآميز از 
آسيا جدا شدند تا شاهد صدرنشينی 
مقتدرانه پرســپوليس باشند. تيمی 
كه حتی بــدون اين مدافــع هم به 
تاخت و تاز در ليــگ قهرمانان ادامه 
می دهد. كنعانی اگر حتی تصميم به 
جدايی از تيم دارد، بهتر است نسبت 
به خليل زاده »صداقت« بيشــتری از 
خودش به خرج بدهد و به جای اينكه 
از بيخ و بن همه چيز را تكذيب كند و 
در نهايت دست باشــگاه را در پوست 
گردو بگذارد، صادقانه از عالقه اش به 
رفتن بگويد تا پرســپوليس از همين 
حاال به دنبال جذب يك مدافع ميانی 
باشــد. اگر او هم به ســبك شجاع، 
روبه روی دوربين ها از تمديد 6 ساله 
حرف بزند و پشــت ســر، قراردادش 
را با پرســپوليس فســخ كند، نبايد 
انتظار داشته باشــد كه ديگر از سوی 
پرسپوليسی ها با هيچ بخششی روبه رو 

شود. آن  وقت ديگر حتی نوشتن يك 
نامه حماسی ديگر برای »ولی نعمتان 
ســرخ« هم به اين بازيكــن كمكی 

نخواهد كرد! 
آن »اتاق« را فراموش کن! 

هوادار پرســپوليس، حــق دارد 
كه از يحيــی گل محمــدی انتظار 
حرفه ای گری داشته باشــد. او بارها 
در كنار زمين، نشان داده كه يك مربی 
حرفه ای است و پتانسيل زيادی برای 
تبديل شــدن به يكی از موفق ترين 
مربيان تاريخ فوتبال ايــران دارد. او 
تا همين  جا هم دســت به كار بزرگی 
زده و تبديل به اولين مربی ايرانی در 
تاريخ پرسپوليس شده كه توانسته اين 
تيم را به ديــدار نهايی ليگ قهرمانان 
برســاند. حاال هم تثبيــت بهترين 
عملكرد ايــن تيــم در دور گروهی، 
نشــان از تســلط يحيی روی كارش 
در باشــگاه دارد. تا اينجــا همه چيز 
خوب است اما حتما بايد تعجب كنيم 
وقتی يك مربی حرفــه ای در كوران 
ليگ قهرمانان آســيا به جای تمركز 
روی تيمش، با اســتوری گذاشــتن 
عليه مديران ســازمان ليگ سرگرم 
می شــود. نه اينكه مديران سازمان 
ليگ، افــراد درجه يكی هســتند، نه 
اينكه آنها كارشــان را به خوبی انجام 
می دهند و نه اينكه اصال شايســتگی 
قــرار گرفتن در چنيــن جايگاهی را 
دارند اما انتظار نمی رود يحيی چنين 
بازی عجيبی را آغاز كند. او را در همه 
اين سال ها به عنوان يك مربی مدرن 
و علم گرا شناخته ايم اما گل محمدی 
دوباره در همان مســيری قرار گرفته 
كه »محمــود فكری« در اســتقالل 
دنبال می كرد. حتما يادتان هســت 
كه فكری در نيم فصــل اول، چقدر بر 
ســر تاريخ دربی جاروجنجال به راه 
انداخت و چطور همــه تمركزش را 
برای تغيير تاريخ آن بازی صرف كرد. 
فكری و اعضای كادر فنی اســتقالل، 
بارها و بارهــا تهديد كردنــد كه در 
شهرآورد حاضر نمی شــوند و جالب 
اينجاســت كه اتفاقا اين رفتار، مورد 
انتقاد يحيی و دســتيارانش هم قرار 
گرفت. حاال همان افرادی كه تا ديروز 
منتقد سيستم فكری سرمربی سابق 
اســتقالل بودند، همان ســناريو را 
برای دربی در نظر گرفته اند و تهديد 
می كنند كه با برنامــه فعلی، در اين 
رقابت حاضر نخواهند شــد. عجيب 
اينكه ظاهرا يحيی از ياد برده كه فكری 
با اين تدبير، به كجا رســيد. تيمی كه 

او با جنجال هــای روزمره ذهنيتش 
را به هــم ريخته بــود، در يك قدمی 
شكست در شــهرآورد قرار گرفت و 
در نيمه دوم آنقدر بد بــازی كرد كه 
اگر جادوی ساق های مهدی قايدی و 
البته بی دقتی محض كمال كاميابی نيا 
نبود، با نتيجه ای فاجعه بار روبه روی 
رقيب ســنتی اش شكست می خورد. 
اگر آن حرف ها و آن اشاره هميشگی 
به »اتاق فكر« بــه نفع محمود فكری 
شــده، حتما به سود گل محمدی هم 
خواهد شــد. ســرمربی پرسپوليس 
بايد خيلی زود اين اتــاق فكر را ترک 
كند. بهانه جويی در مورد دربی نه تنها 
كمكی به پرسپوليس نمی كند، بلكه 
فقط برای ستاره های اين تيم توجيه 
می تراشد. اين حرف ها، اصال در شأن 
و در قــواره تيمی نيســت كه رقبای 
آســيايی اش را با اين قدرت كنار زده 
و بدون هيچ حرف و حديثی به عنوان 
بهترين تيم در منطقه غرب آسيا راهی 
مرحله بعد شده اســت. اين حرف و 
حديث  ها در قواره تيمی نيســت كه 
در سه سال گذشته، دو بار فيناليست 
شايســته ليگ قهرمانان آســيا بوده 
است. كاش يحيی كمی و فقط كمی 
هم به گذشــته نگاه كنــد. حتما او 
فراموش نكرده كه پس از شكست در 
دربی جام حذفی، چطور به فدراسيون 
و سازمان ليگ حمله كرد و چقدر به 
خاطر اين رفتار اشتباه، مورد سرزنش 
هواداران خودی قــرار گرفت. اگر او 
می خواهد دوباره ناچار به پاک كردن 
پست های اينستاگرامی اش نشود، از 
همين حاال بايد روحيــه توجيه را در 
تيمش از بين ببرد و پسرانش را آماده 

يك نبرد جدی و تمام عيار كند. 

دو ستاره و گذشته ای که انگار فراموش  شده است

گاهی به پشت سر نگاه کن

اتفاق روز

آريا طاری

پس از ترک بارسلونا، رســيدن به فينال 
ليگ قهرمانان اروپا همواره يك رويای بزرگ 
و دســت نيافتنی برای پپ گوارديوال بوده اما 
به نظر می رســد اين مربی، حاال ديگر فاصله 
چندانی با رســيدن به اين رويا نــدارد. پپ و 
تيمش اولين تيم انگليســی در تاريخ فرمت 
جديد ليگ قهرمانان هســتند كــه در يك 
فصل ۱۰ پيروزی اروپايی را جشن می گيرند. 
شكست دادن پی اس جی آن هم در پاريس، 
يك دســتاورد ويژه برای اين تيم به شــمار 
می رود. تيمی كه بدون اســتفاده از مهاجم 
مركزی، مقابل يكی از آتشــين ترين خطوط 
حمله فوتبــال اروپا قرار گرفــت و حريف را 

زمين گير كرد.
روبــه روی تيمی كه مثلــث هجومی اش 
نيمار، ام باپه و آنخل دی ماريا هستند، انتخاب 
يك استراتژی درست برای بازی اهميت بسيار 
زيادی دارد. شــايد مربيــان معمولی دنيای 
فوتبال ترجيح می دهند مقابل چنين تيمی، 
با چند مهاجم بازی كنند. شــايد اگر يكی از 
همين مربيان معمولی روی نيمكت ســيتی 

حضور داشت، گابريل ژسوس، سرخيو آگرو 
و رحيم اســترلينگ را به صورت همزمان در 
تركيب قرار می داد. پپ گوارديوال اما هرگز يك 
مربی معمولی نبوده است. او در حالی به مصاف 
پی اس جی رفت كه هر سه مهاجم اصلی اش را 
روی نيمكت قرار داده بود تا عمال بدون مهاجم 
بازی كنــد. روش بازی چهار-شــش-صفر، 
تاكتيك ويژه گوارديوال برای روبه رو شدن با 
پوچتينو بود. اين روش در نيمه اول، چندان 
موثر واقع نشد. چراكه مهره های هجومی تيم 
فرانسوی توانستند فشار زيادی به دفاع سيتی 
وارد كنند و يك گل زودهنگام از ماركينيوش، 
شــرايط را به ســود تيم ميزبان تغيير داد اما 
عملكرد ســيتی در نيمه دوم، يكی از بهترين 
نمايش های تيم های انگليسی در زمين يك 
تيم اروپايی در تاريخ ليگ قهرمانان به شمار 
می رفت. جايی كه پپ با چيدن دو اليه ســه 
نفره از هافبك هــا در دو خط اول پرس، عمال 
ارتباط مهره های دفاعی بــا نفرات هجومی 
تيم حريف را قطع كرد و توانســت پاريسی ها 

را از پا دربياورد.
بعضی ها باور دارند كه اين برد »شانسی« 
به دســت آمده اما اساســا نمی توان چنين 

تحليل هايی را چندان جــدی گرفت. برای 
باور اينكه شانس اساسا به سراغ شايسته ها 
می رود، كافی اســت به صحنه رقم خوردن 
گل اول ســيتی دقت كنيد. در ظاهر، سانتر 
دی بروينه به شكل شانسی وارد دروازه ناواس 
شده اما اين، همه حقيقت ماجرا نيست. اگر 

چنــد ثانيه به عقــب برگرديم، 
متوجه خواهيم شد كه 
سيتی به كمك پرس 
و فشار بسيار سنگين، 

از حريف كرنر گرفته است. 
آنها با يك نقشه از پيش تعيين شده، كرنر 

را كوتاه كار كردند تــا دو بازيكن پی اس جی 
را به طرف كناره های زمين بكشانند. همين 
موضوع كافی بود تا برتری عددی چشمگير 
تيم پوچتينو از دست برود و كوين دی بروينه 
در پشت محوطه جريمه صاحب توپ شود. 
برای ستاره ای مثل كوين، حتی يك فضای 
كوچك هم كافی بــه نظر می رســد. برای 
بازيكنی در قواره های او، حتی يك نفر هم يك 
نفر است. كوين توپ را روی دروازه فرستاد و 
اين توپ مستقيما وارد دروازه شد. البته كه 
هدف او، گل زنی مستقيم نبود اما سانترهای 
اين بازيكن معموال پس از برخورد به زمين، 
سرعت و شتاب به مراتب بيشتری به دست 
می آورند و همين اتفــاق، كار گلرها را برای 
مهار توپ دشــوار می كند. روی صحنه رقم 
خوردن گل دوم هم اتفاقی نســبتا مشــابه 

رخ می دهــد. حوالــی دقيقــه 66 توپ در 
اختيار كيلور ناواس قرار دارد و او با يك پاس 
كوتاه، هم تيمی هــا را صاحب توپ می كند. 
فشار وحشــتناک پرس ســيتی اما موجب 
می شود كه بازيكنان پاريســی تنها پس از 

چهار پاس توپ را لو بدهند 
و آن را به كانسلو بسپارند. 
بالفاصله پاسكاری های 
متوالی سيتی شروع 

می شــود و تقريبــا 
هفــت بازيكــن اين 
تيم در اطراف محوطه 
جريمه حريف حضور 
پيــدا می كننــد. اين 
پاسكاری های دقيق 
آنقدر ادامه دارد كه 
ســرانجام پاردس، 
روی دی بروينــه 
خطا می كند و ماهرز 
تــوپ را بــه درون 
دروازه می فرســتد. 
ساده انگارانه است كه 
همه چيز را به شــانس 
و اقبال ربــط بدهيم. 

ســيتی با يك برنامه دقيــق و اصولی، مچ 
حريف را خوابنده اســت. حتی اگر شــانس 
هم در كار باشد، اين شــانس سهم تيم های 

شايسته می شود.
كار برای پپ و پســرها، هنوز تمام نشده 
است. آنها به خوبی می دانند كه ستاره های 
خالقی مثــل نيمار و ام باپه، قــادر به عوض 
كردن جريان هر مسابقه ای هستند. عالوه بر 
اين مهره های تكنيكی و درخشان، پوچتينو 
بازيكنی مثــل ماركينيــوش را در اختيار 
دارد كــه در دو فصل متوالی توانســته 
در يــك چهــارم و نيمه نهايی ليگ 
قهرمانــان برای تيمــش گل بزند. 
مدافعی كه هميشــه روی ضربات 
شــروع مجدد، آماده گل زنی به 
نظر می رسد. در مسابقه برگشت 
بدون ترديد فشار بيشتری روی 
نيمار خواهد بود. بازيكنی كه پس 
از تقابل يك چهارم نهايی فصل گذشته با 
دورتموند، ديگر نتوانسته در مراحل حذفی 
ليگ قهرمانان برای تيمش گل بزند. پپ با 
همين سيستم و شايد چند تغيير كوچك 
در جزئيات، تالش می كند تا كار ناتمام اين 
سال ها را باالخره به اتمام برساند. عملكرد 
او تا اين لحظه از رقابت ها، شــگفت انگيز 
بوده است. عملكردی كه او را به آماده ترين 
سرمربی اين روزهای فوتبال دنيا تبديل 

می كند. 

نقشه آقای نابغه برای کنار زدن پی اس جی

چهار، شش، صفر! 

کنعانی اگر حتی تصميم 
به جدايی از تيم دارد، بهتر 
است نسبت به خليل زاده 

»صداقت« بيشتری از 
خودش به خرج بدهد و 

به جای اينكه از بيخ و بن 
همه چيز را تكذيب کند و 
در نهايت دست باشگاه را 

در پوست گردو بگذارد، 
صادقانه از عالقه اش به 

رفتن بگويد تا پرسپوليس 
از همين حاال به دنبال جذب 

يک مدافع ميانی باشد

يحيي گل محمدي را در 
همه اين سال ها به عنوان 
يک مربی مدرن و علم گرا 

شناخته ايم اما گل محمدی 
دوباره در همان مسيری 
قرار گرفته که »محمود 

فكری« در استقالل دنبال 
می کرد
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