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حدادي، دلتنگ مسابقه

احسان حدادی قهرمان پرتاب ديسك آسيا 
که پس از ابتال به ويروس کرونا و شکست دادن اين 
بيماري مدتی را در تهران حضور داشت و تمرين 
می کرد، اين روزها خودش را بــه جزيره کيش 
رسانده و اردويی را در آنجا برپا کرده است. حدادی 
چند روزی است در آنجا به همراه ايگور، ماساژور 
روسی اش مشغول تمرين بوده و قرار است تا يك 
هفته ديگر به تهران بازگردد. مسابقه پيش روی 
او که دو ماه ديگر برگزار خواهد شد، رقابت های 
ورلد چلنج مجارستان اســت و قرار است برای 
اين رقابت ها آماده شود. دووميداني کار المپيکي 
ايران در مورد شــرايطش عنوان داشت:»بعد از 
اينکه مدتی را به خاطر بيماری کرونا نتوانســتم 
تمرين کنم در حال حاضر شــرايط خوبی دارم و 
چند روزی است که برای برگزاری اردو به جزيره 
کيش آمدم. در اين اردو به همراه ايگور ماساژورم 
حضور دارم و با مك ويلکنيز، مربی آمريکايی هم 
در تماس هستم.« وی گفت:»فعال به خاطر شيوع 
کرونا در دنيا برنامه خاصی وجود ندارد و رقابت ها 
تعطيل است. يك مسابقه ورلد چلنج دو ماه ديگر 
در مجارستان است و اگر لغو نشود در آن شرکت 
خواهم کرد.« قهرمان پرتاب ديســك آسيا در 
مورد انتخابات دووميدانــی تصريح کرد:»فعال 
فدراسيون با سرپرســتی اداره می شود و خبری 
از برگزاری مجمع نيســت. اميدوارم هر وقت که 
شــرايطش موجود بود، انتخابات را برگزار کنند 
تا تکليف ورزشــکاران دووميدانی هم مشخص 
شود.« حدادی در مورد حواشی به وجود آمده در 
مورد ماندن يکی از دووميدانی کاران در بالروس 
و عدم بازگشت وی، عنوان کرد:»به هرحال از اين 
دست مسائل هم پيش می آيد. بايد به کسانی که 
برای دووميدانی برنامه ريزی می کنند، خســته 
نباشيد گفت!« وی در مورد اينکه آيا دوست دارد 
در اين شرايط مسابقه برگزار شود، يا خير، يادآور 
شد:»هرچه صالح است بايد همان اتفاق بيفتد. به 
شخصه خودم دلم برای رقابت تنگ شده، چون 
حدود هشــت ماه اســت که در هيچ مسابقه ای 

شرکت نکرده ام.«
     

 افتتاحيه المپيك 
كوچك مي شود

مقامات برگزاری بازی هــای المپيك توکيو 
در حال مذاکره برای کــم کردن عناصر مختلف 
به منظور کاهــش هزينه ها هســتند. يوريکو 
کويکه فرماندار توکيو پيش از اين اعالم کرده بود 
مذاکرات در مورد تغييــر بازی ها همچنان ادامه 
دارد. کويکه چند روز پيش بعد از اين صحبت ها 
ديداری با يوشيرو موری رييس کميته برگزاری 
بازی ها داشت. منابع خبری گزارش دادند آنها به 
توافق رسيده اند که راه های ساده سازی المپيك را 
برای کم کردن هزينه های اضافی به خاطر تاخير 
يك ساله در برگزاری اين رويداد در نظر بگيرند. 
منابــع در کميته برگــزاری بازی های المپيك 
اعالم کردند يکی از اقدامات مورد بحث کاهش 
تعداد ورزشکاران در مراسم افتتاحيه و اختتاميه 
بازی هاست. پيشنهاد ديگر کاهش تعداد روزهای 
حمل مشعل المپيك است. شيوع ويروس کرونا 
باعث شد تا المپيك و پارالمپيك توکيو يك سال 
به تعويق بيفتد. گزارشــات حاکی از اين اســت 
تعويق بازی ها 2.7 ميليارد دالر برای توکيو هزينه 

اضافی خواهد داشت.
     

سابر دغدغه آماده سازي ندارد
پيمان فخری سرمربی تيم ملی شمشيربازی 
سابر در مورد شرايط شمشيربازان عنوان داشت:»با 
توجه به اينکه هنوز ســتاد ملی مبــارزه با کرونا 
فعاليت رشته شمشــيربازی را آزاد نکرده است،  
فعال ما هم برنامه ای نداريم و فقط بچه ها کارهای 
بدنسازی خود را انجام می دهند تا در آمادگی بدنی 
باشند.« وی در مورد اينکه برخی می گويند فعاليت 
شمشيربازی هم بايد آزاد شــود، گفت:»اينطور 
نيســت. درســت اســت که در شمشــيربازی 
ورزشــکاران با هم فاصله دارند، اما هنگامی که به 
يکديگر ضربه می زنند، سينه به سينه می شوند و 
نفس شان به هم می خورد. اين موضوعاتی که اعالم 
می شود برای آزادســازی يك رشته يا ممنوعيت 
فعاليت آن براساس تحقيق بين المللی بوده و به 
نظر من شمشيربازی هم جزو رشته های پرريسك 
محسوب می شود. با توجه به اينکه سهميه را کسب 
کرده ايم، مشکلی برای آماده سازی نداريم. حدود 
13 ماه تا آغاز المپيك مانده و فرصت کافی برای 

برگزاری اردو وجود دارد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

 تراکتورسازی؛ بخشــی از جدول 
اولين دوره ليگ برتر بــود اما در همان 
فصل، به دسته پايين تر رفت و سال ها 
در مسير بازگشت به اين ليگ، شکست 
خورد. آنها يك بار از يك قدمی صعود نيز 
برگشــتند اما به لطف حضور گسترده 
هوادارها، باالخره موفق شدند صعود را 

ممکن کنند. تراکتورسازی باالخره به 
ليگ برتر برگشت. با هياهوی گسترده، 
استاديوم های پر و تماشاگران پرشور. 
آنها به تنهايی می توانســتند ميانگين 
تماشــاگر در يك فصل از ليگ برتر را 
افزايش بدهند. با اين حال از همان ابتدا 
نيز، گاهی مسائل غيرفوتبالی در کنار 
مسائل فوتبالی به استاديوم يادگار راه 
پيدا می کرد. بخشی از هواداران تراکتور، 

نيتی به جز فوتبال در سر داشتند و همين 
موضوع موجب شد آنها در گذر زمان با 
عادل فردوسی پور، علی دايی و بسياری 
از چهره های آشنای ديگر فوتبال ايران، 
چالش هــای بزرگــی را تجربه کنند. 
اساسا هواداران تراکتور از سوی مالکان 
و مديران باشگاه، دائما با اين تصور روبه رو 
بودند که حق شان پايمال شده و همين 
موضوع موجب می شــد که هر اشتباه 

داوری در استاديوم يادگار امام، به صحنه 
بال درآوردن و پرتاب شدن صندلی ها 
گره بخورد! تراکتور در ليگ برتر کارش را 
با فراز کمالوند شروع کرد و هفتم شد. آنها 
يك سال بعد، اوضاع به مراتب بهتری پيدا 
کردند و در رده پنجم جدول نهايی قرار 
گرفتند. پس از فراز کمالوند، هدايت اين 
باشگاه به اميرقلعه نويی رسيد. انتخابی 
که خيلی زود با استقبال ويژه هواداران 

تراکتور نيز روبه رو شــد. آنها با ژنرال، 
نايب  قهرمانی ليگ برتر را تجربه کردند 
و همين تجربه، يك ســال بعد با تونی 
اولويرا برای تبريزی ها تکرار شد. مردی 
که خيلی زود محبوبيت فوق العاده ای در 
تبريز به دست آورد. تونی بعدها در چند 
مقطع ديگر نيز سرمربی تراکتور شد و 
ماجرای عجيب و غريب از دست دادن 
قهرمانی ليگ برتر در آخرين ثانيه ها را 
نيز با اين باشگاه تجربه کرد. تنها قهرمانی 
اين تيم در اين دوران نيز با همين مربی 
پرتغالی در جام حذفــی رقم خورد. به 
طور کلی تراکتور در اين سال ها، هرگز 
ثبات چندانی از خودش نشــان نداده 
است. آنها در اين دوران 11 ساله، سه بار 
نايب قهرمان ليگ برتر شده اند، دو بار به 
فينال حذفی رسيده اند و در پنج تجربه 
آسيايی نيز تنها يك بار از مرحله گروهی 
رد شــده اند. عملکردی که با آرزوهای 
بزرگ هواداران باشــگاه، تفاوت های 

زيادی دارد.
مســاله اصلی مهم تراکتور در همه 
اين سال ها، داستان مالکيت بوده است. 
مالکيت سپاه عاشــورا در اين باشگاه، 
اين فرصت را به تراکتورسازی می داد 
تا از مهره های سرباز در ترکيب خودش 
اســتفاده کند. موقعيتی که در فوتبال 
ايران معموال تنها در اختيار باشگاه هايی 
مثل ملوان و فجر سپاسی بود. تراکتور 
حتی آنقدر قدرت داشت که سربازهای 
خودش را انتخاب کنــد و حتی برای 
بازيکنی مثل مهدی شريفی که بايد در 
نيروی دريايی و باشگاه ملوان خدمت 
می کرد، تغيير محل خدمتی را رقم بزند. 
با حضور سربازهايی مثل بختيار رحمانی 
و سروش رفيعی، باشگاه تبريزی پر از 
ستاره شد اما اين موضوع نه تنها کمکی 
به تراکتور نکرد، بلکه شور و اشتياق را از 
ترکيب تيم گرفت. هيچ کدام از سربازها، 
با تمام توان برای باشگاه بازی نمی کردند 
و اساسا با جان و دل، در خدمت تراکتور 
نبودنــد. زمان زيادی طول کشــيد تا 
تبريزی ها به اين حقيقــت بزرگ پی 
ببرند. حتی وقتی مالکيت تيم تغيير کرد 
و دوران سربازها به پايان رسيد، اوضاع 

برای قرمزهای تبريز نااميدکننده تر هم 
شد. با وجود هزينه های سنگين زنوزی 
و خريد ســتاره های بزرگ و همچنين 
بســتن گرانقيمت  ترين تيــم  فوتبال 
ايران، آنها باز هم تيــم موفقی به نظر 
نمی رســيدند. تيمی که هنوز هم در 
حسرت ايستادن روی سکوی اول ليگ 

برتر است.
نســت  کتورســازی می توا ترا
»محبــوب« بماند. می توانســت تنها 
روی »فوتبال« تمرکــز کند و بازار اين 
دشمنی  های بزرگ را به راه نيندازد. آنها 
اما کاری کردند که ديدارهای استقالل 
و پرسپوليس در تبريز، بيشتر از فوتبال 
به نبردهای جنگی شباهت پيدا کنند. 
آنها هيچ وقت از ژســت اعتراض جدا 
نمی شوند. هميشه معتقدند که مورد 
ظلم قرار گرفته اند و دائما عليه همه ارکان 
فوتبال ايران شعار می دهند. با اين همه 
بی ميلی، اصال معلوم نيست که آنها چرا و 
به چه قيمتی در ليگ برتر باقی مانده اند. 
آنها در کنار همه مســائل ديگر، حاال 
سردمدار ايده تعطيلی ليگ هم هستند. 
يك نقطه منفی بزرگ که قرار بود نماد 
شور و اشتياق فوتبالی در ايران باشد اما 
حاال به نماد مخالفت با همه چيز تبديل 
شده است. باشگاهی که می توانست تيم 
اول يا دوم همه ايرانی ها باشد اما افراط را 

با خودش به فضای فوتبال آورد.

تراکتورسازی؛ 11 سال پس از روز تاریخی صعود

به خودت باختی!

اتفاق روز

سوژه روز

پس از تجربه تلخ سقوط از سطح اول فوتبال ایران، هشت سال طول کشید تا تراکتور بتواند دوباره خودش را به 
لیگ برتر برگرداند. آنها تالش های نافرجام زیادی را پشت سر گذاشتند اما از این نبرد کنار نکشیدند. آنها حتی یک بار 

به پلی آف نیز رفتند اما شکست برابر شیرین فراز، شانس صعودشان را از بین برد. آنها مربیان زیادی را امتحان کردند 
و سرانجام با فراز کمالوند به لیگ برتر رسیدند اما آن چه در 11 سال برای باشگاه تبریزی اتفاق افتاده، آنها را در معرض 

قضاوت های کامال متفاوتی با قضاوت های روز صعود قرار داده است.

کانــر مــك گرگــور بــا انتشــار متــن 
خداحافظی اش از رشــته ورزشــی ام.ام.ای و 
سازمان يو.اف.سی، هواداران را به شدت شوکه 
کرده است. او بدون هيچ پيش زمينه ای، ناگهان 
تصويری از دوران اوج  خودش را در کنار مادرش 
منتشــر کرده و به هواداران گفت که ديگر در 
رينگ هشت ضلعی ديده نخواهد شد. اين اولين 
بار نيست که کانر، قيد ادامه حضور در اين رشته 
ورزشی را می زند. او اولين بار در سال 2016 به 
صورت رسمی بازنشستگی اش را اعالم کرد اما 

خيلی زود دوباره به رينگ برگشت. 
کانر در ســال 2019 بار ديگــر تاکيد کرد 
که ورزش حرفــه ای را ترک می کنــد اما اين 
بازنشستگی باز هم دوامی نداشت. مك گرگور 

حاال برای ســومين بار قصد خداحافظی دارد و 
به نظر می رســد که اين بار از هميشه جدی تر 
است. واکنش رييس سازمان يو.اف.سی يعنی 
دانا وايت، نشان از جدی بودن تصميم کانر دارد.
وايت که پيــش از ايــن، خداحافظی های 
قبلی مك گرگور را يك تصميم بی دوام دانسته 
بود، حاال اعالم کرده که به تصميم اين ســتاره 
احترام می گذارد:»در يو.اف.ســی هيچ کس را 
وادار به جنگيــدن نمی کنيم. اين يك تصميم 
شخصی است. من کانر را بسيار دوست دارم. اگر 
تعداد آدم هايی که در اين رشته ورزشی من را 
شگفت زده کرده اند به تعداد انگشتان يك دست 
برسد، بدون شك کانر يکی از آنها خواهد بود. با 
اين وجود اگر او احساس می کند که اين بهترين 

تصميم ممکن است، نبايد هيچ درنگی در اين 
تصميم داشته باشد. او بايد تصميمی را بگيرد 
که احساس می کند برايش کامال آماده است.«

داستان کانر و ســازمان يو.اف.سی از سال 
2008 آغاز شد. او که يك فرد کامال ناشناخته 
و بی پول بود، توانســت زندگی اش را از اين راه 
تغيير بدهد. کانر که آن ســال ها در سبك وزن 
مســابقه می داد، در اولين مســابقه اش تنها 
هشت ثانيه پس از شــروع نبرد، برنده شد و در 
زادگاهش به همه نشــان داد که برای مبارزه 

ساخته شده است. 
او بدون ترديد »بهترين« فايتر تاريخ و حتی 
بهترين عضو تاريخ سازمان يو.اف.سی به شمار 
نمی رود اما شــايد هيچ مبــارزی در همه اين 
سال ها، به اندازه کانر جنجالی و خبرساز نبوده 

باشد. او اساســا يك چهره سرگرم کننده 
است و ســازماني مثل يو.اف.سی، 

به اين نوع سرگرمی نياز خواهد 

داشت. کانر در اين سال ها 26 رقابت حرفه ای 
برگزار کرده و هرگز »ناک اوت« نشده است. او 
22 بار برنده بوده و تنها چهار بار با »سابميشن« 
از رقبا شکست خورده است. ارتمی ستينکوف، 

جوزف دافی، نيت دياز و خبيب نورمامگدوف، 
تنها ستاره هايی هســتند که موفق به شکست 
کانر شــده اند. مبارزه کانر با خبيــب، يکی از 
جنجالی ترين نبردهای تاريخ يو.اف.ســی به 
شمار می رود. او همچنين يك مسابقه بوکس 
حرفه ای را نيز با فلويد می ودر برگزار کرده است. 
نبردی که البته به شکست مك گرگور انجاميد 
اما اعتبــار زيادی برای او به وجــود آورد. پس 
از آخرين بازنشســتگی، کانر دوباره به رينگ 
برگشــت و تنها در 40 ثانيه، دونالد کارون را 
شکســت داد. او با اين پيروزی، اولين ســتاره 
تاريخ يو.اف.سی شــد که در سه وزن مختلف 
حريف را ناک اوت کرده است. او همچنين در دو 
وزن مختلف، کمربند قهرمانی دارد. صاحب 
قدم های آهنين در زمين مبارزه، حاال 
ديگــر در رينگ ديده نخواهد شــد. 
با اين وجــود جنجال هــای کانر، 

تمام نشدنی به نظر می رسند.

آریا طاری

 امير قلعه نويی هميشه شاکی است و هيچ وقت دست از حرف 
زدن درباره دوران حضورش در تيم ملی برنمی دارد. راســتش 
وقتی رقم قرارداد او را با رقم و آپشن های قرارداد مارک ويلموتس 
مقايســه می کنيم و وقتی به تفاوت برخورد با نتايج او و نتايج 
کی روش در تيم ملی فکر می کنيم، کمی هم به اين مربی حق 
می دهيم. البته که در فوتبال ايران، نوعی »استاندارد دوگانه« در 
برخورد با مربيان داخلی و خارجی وجود دارد اما هيچ کس از بيرون 
ماجرا، مربيان داخلی را »خراب« نکرده است. اين خود مربيان 
داخلی هستند که با عملکرد و بعضی از رفتارها، اعتبارشان را به 

راحتی از دست دادند.
مارک ويلموتس در شرايطی به تيم ملی اضافه شد که ايده 
جايگزينی کی روش با مربی داخلی در فوتبال ايران به شدت 
هرچه تمام تر سرکوب می شد. فدراسيونی ها می دانستند که 
در چنين جوی، هرگز نمی توانند به ســراغ امضای قرارداد با 
يك مربی داخلی بروند. هواداران تيم ملی هم تصور می کردند 
حتی مربی شکست خورده تيم ملی بلژيك، از بهترين مربيان 

ايرانی ايده آل تر است. گذر زمان اما چيز ديگری را نشان مان داد. 
ويلموتس که ذره ای تعهد و اشتياق نداشت، پولش را گرفت و 
رفت. دست به شــکايت هم زد تا پول بيشتری بگيرد. برای او 
اصال مهم نبود که تيم ملی در چه شرايط اسفباري قرار گرفته و 
در آستانه از دست دادن جام جهانی است. انتخاب ويلموتس، 
خنجری بود که به قلب فوتبال ايران زده شد اما باز هم قاطبه 
هواداران تيم ملی، در جست وجوی مربی خارجی بودند. اين 
شد که سرانجام، دراگان اسکوچيچ در ماراتن نهايی انتخاب 
مربی از دايی و ژنرال پيشی گرفت. از ســتاره هايی که زمانی 
در ترکيب همين تيم ملی خوش درخشيده بودند و هر دو نفر، 
فرصت بسيار کوتاهی برای هدايت آن تيم داشتند. هر دو نفر 
با اولين شکست ها برکنار شدند و با شديدترين انتقادها دست 
و پنجه نرم کردند. دايی در همان استاديوم آزادی، انبوهی از 
توهين های ريز و درشت را شــنيد و قلعه نويی در استوديوی 
تلويزيون، سالخی شــد. با جمالتی که انگار برای »جنايتکار 
جنگ جهانی« طراحی می شدند. برای يك لحظه تصور کنيد 
آپشــن هايی که در قرارداد ويلموتس موجود بود، برای يك 
مربی داخلی لحاظ می شــد و خبرش هم در اختيار رسانه ها 

قرار می گرفت. آيا آن مربی ديگر می توانســت به کارش ادامه 
بدهد؟ برای يك لحظه تصور کنيد اميرقلعه نويی روی نيمکت 
تيم ملی، بازوبند کاپيتانی را از علی کريمی با ســابقه بيشتر 
می گرفت و به جواد نکونام با سابقه کم تر می داد. آيا او از صبح روز 
بعد می توانست برای تمرين دادن تيم به کمپ تيم ملی برود؟ 
يك لحظه خيال کنيد علی کريمی در اســتوديوی تلويزيون 
مشغول افشاگری عليه محمدرضا ساکت و فدراسيون فوتبال 
بود اما افشين قطبی به عنوان سرمربی تيم ملی، در همان آنتن 
زنده او را »بزدل« خطاب می کرد. آيا قطبی ديگر می توانست 
در اين فوتبال نفس بکشد؟ ما در اين سال ها بين مربيان داخلی 
و خارجی، به شدت فرق گذاشــته ايم اما اين تنها گناه اهالی 
فوتبال نيســت. اين موضوع، نتيجه رفتار مربيان داخلی در 
گذر زمان است. مردانی که ســپر اعتماد را از مقابل خودشان 

برداشتند و به خارجی ها دادند.
هوادار تيم ملی، هنوز هم »مربی ايرانی« را دوست ندارد، چون 
از اعتراض هميشگی به داور به ستوه آمده است. چون خيلی از اين 
مربيان وطنی، هنوز نتوانسته اند تمرين های تيم شان را »به روز« 
کنند. چون اين مربيان داخلی معموال برای تيم باشگاهی شان 
وقت زيادی نمی گذارند. چون رقم قــرارداد بعضی از آنها »10 
ميليارد تومان« است اما از آخرين قهرمانی شان در ليگ نزديك 
به يك دهه می گذرد. ما در فوتبال مان يك اســطوره داريم که 
می تواند يکی از بزرگ ترين مربيان آسيا باشد اما ترجيح می دهد 

در تيم های بی هوادار کار کند و هرگز پايش را از »تهران« بيرون 
نگذارد. يك مربی ديگر هم داريم که به لحاظ فنی، قابليت های 
فوق العاده ای دارد اما آنقدر پايش به کميته انضباطی و اخالق 
رسيده و آنقدر قدم نادرست برداشــته که حاال ديگر به زور در 
»ليگ يك« هم راه داده می شود. يك مربی ديگر هم داريم که 
سال ها بسيار محبوب بوده اما تنها رقم قراردادش را ارتقا داده و 
هرگز خودش را با استانداردهای روز فوتبال دنيا هماهنگ نکرده 
است. اگر اين افراد کمی و فقط کمی بيشتر انگيزه داشتند، اگر 
اين افراد کمی بيشتر برای موقعيت شان ارزش قائل بودند و اگر 
قدر خودشان را بيشتر می دانستند، در اين شرايط سخت بازار ارز 
ناچار نبوديم برای مربيان خارجی فرش قرمز پهن کنيم. ناچار هم 
نبوديم اجازه بدهيم تا کانون تجاری و فرهنگی ايران و هلند، به ما 

سرمربی معرفی کند.
بايد بپذيريم که مشکل اصلی، بيرون از فوتبال ايران نيست. 
اگر مربيان وطنی کمی بيشــتر کار کنند، کمی بيشتر انگيزه 
داشته باشند، رقم قراردادشان را کمی پايين بياورند و از حواشی 
هميشگی فاصله بگيرند، اگر مربيان وطنی وقت عصبانيت در 
کنفرانس مطبوعاتی هر حرفی را به زبان نياورند، فوتبال به چنين 
سرنوشتی دچار نمی شود که اين چنين جلوی مربيان خارجی 
دست دراز کند و هر شرطی را در قراردادشان بپذيرد. حاال بهترين 
فرصت است تا مربيان داخلی، دوباره اعتماد اهالی فوتبال را به 
دست بياورند. اين فرصت ديگر نبايد به هيچ قيمتی از دست برود.

هت تریک کانر در خداحافظی از ام.ام.ای

پایان قدم های آهنين!

چرا چنین امتیازهای بزرگی به مربیان ایرانی نمی دهیم

قامتی كه كوتاه شد!

به طور کلی تراکتور در این 
سال ها، هرگز ثبات چندانی 
از خودش نشان نداده است. 

آنها در این دوران 11 ساله، 
سه بار نایب قهرمان لیگ 

برتر شده اند، دو بار به فینال 
حذفی رسیده اند و در پنج 

تجربه آسیایی نیز تنها 
یک بار از مرحله گروهی رد 

شده اند. عملکردی که با 
آرزوهای بزرگ هواداران 

باشگاه، تفاوت های زیادی 
دارد
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