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مسئولیت داوری چه شد؟!

افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال با 
وجود اینکه یک ماه از دوران سرپرستی قانونی اش 
می گذرد، در سفر تیم ملی به شیکاگو برای حضور 
در مرحله نهایی لیگ ملت ها اعالم کرد قصد دارد 
والیبالیست ها را همراهی کند چون در قبال آنها 
مسئولیت دارد. موضوعی که صدای انتقاد خیلی ها 
را در آورد. اما داوری به تازگی اعالم کرد در اعتراض 
معطل نگه داشتن تیم ملی والیبال ایران در فرودگاه 
آمریکا، با وجود اینکه بلیت و روادیدش آماده است، 
به این سفر نمی رود! خبری که سوال های بسیاری 
را به وجود می آورد؛ مسئولیتی که داوری از آن دم 
می زد چه شــد؟ االن ناگهان تیم ملی دیگر به او 
نیازی ندارد؟ نرفتن داوری به شیکاگو چه ضربه ای 
می تواند به مقصران اتفاقات فرودگاه آمریکا بزند؟ آیا 
انتقادات بی شمار به او برای رفتن به شیکاگو سهمی 
در تصمیم جدید داوری ندارد؟! این سوال ها را بهتر 
از هر کسی خود داوری اســت که می تواند پاسخ 
بدهد. شاید بد نباشد به داوری گفت برای اعتراض و 
حفظ آبروی کشور راه های بسیار بهتری از لغو سفر 

آن هم در موج انتقادات وجود دارد.
     

اعتراض به IOC برای رفتار 
آمریکایی ها

پس از اینکه وزارت ورزش و جوانان در بیانیه ای 
نسبت به رفتار ناشایســت آمریکا با اعضای تیم 
ملی والیبال ایران اعتراض کرد و بهاروند مدیرکل 
وزارت امور خارجه ایران از طریق سفیر سوئیس 
در تهران به معطل کردن تیم والیبال کشورمان 
در فرودگاه شیکاگو برای ورود به آمریکا اعتراض 
کرد، دکتر رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیک هم گفت:»ما ماجرای بدرفتاری با والیبال 
را رسانه ای نکردیم اما از لحظه اول تا االن درگیر 
این بحث هستیم و به IOC اعتراض کردیم. در 
اخذ ویزا چالش داشــتیم اما کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( با ما همکاری کرد. آنها مکاتباتی 
را با کمیته المپیک آمریکا داشتند. توماس باخ و 
همکاران او با ما ارتباط داشتند که در نهایت ویزا 
گرفتیم، اما چون باند بی منطق در آمریکا هستند، 
تصمیمات ناصحیحی می گیرند. شــواهد نشان 
می دهد اقداماتی که آمریــکا برای معطل کردن 
ورزشکاران ایرانی انجام داده، روانی بوده است. ما در 
این خصوص به IOC اعتراض کردیم. آنچه وظیفه 
ما بود انجام شده است.« ایگور کوالکوویچ، سرمربی 
تیم ملی والیبال ایران نیز بعد از معطلی چهار ساعته 
در فرودگاه شیکاگو با یک سایت لهستانی گفت وگو 
کرده و واکنش تندی داشت:»عوامل FBI به همه 
گفتند تا به برخی سواالت احمقانه پاسخ دهند! 
مثال عکس هایی را به ما نشان می دادند که بگوییم 
آنها را می شــناختیم یا خیر. چطور ممکن است 
تیم ایران هر هفته به قاره های مختلف سفر کند، 
اما تیم هایی مانند فرانسه، بلغارستان، صربستان، 
ایاالت متحده آمریکا، روسیه یا لهستان تنها در یک 
یا دو قاره مسافرت کنند؟ این یک ورزش نیست.«

    
 مدیر باشگاه انقالب 

بازداشت نشده
خبــر بازداشــت یکــی از مدیــران یکی از 
مجموعه های ورزشی کشــور باعث شد تا شرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور توضیحاتی 
در این زمینه ارایه دهد:»همایش دوی همگانی و 
خانوادگی در روز جمعه ۱۳ اردیبهشــت به همت 
ســازمان ورزش شــهرداری تهران و شهرداری 
منطقه ۲۲ در ورزشگاه آزادی برگزار شد. مسئولیت 
برگزاری این مراسم با این دو نهاد بوده و از آنجایی 
که مجموعه ورزشــی آزادی یکی از بزرگ ترین 
مجموعه های تفریحی ورزشــی در کشور است 
و همیشــه در راستای توســعه ورزش همگانی و 
قهرمانی، میزبان اهالی ورزش بوده، بدون هیچ گونه 
دخل و تصرفی در اجرای مراسم، محل برگزاری را 
در اختیار برگزارکنندگان قرار داد. این همایش با 
استقبال چند هزار نفری ورزشکاران و خانواده های 
آنها نیز مواجه شد ولی در این بین متاسفانه پوشش 
نامناســب تعداد محدودی از ورزشکاران، باعث 
رنجش خاطر ما و اهالی ورزش شد. به همین دلیل 
مدیر مجموعه ورزشی انقالب و سرپرست سابق 
مجموعه ورزشی آزادی به دادسرای ارشاد احضار 
و توضیحات الزم را در این خصوص ارایه کرد. وی 
هم اکنون در محل فعالیت خود در دفتر مدیریت 

مجموعه انقالب حاضر است.«

منهای فوتبال

آریا طاری

فصل فوتبال در شــرایطی به پایان 
رســید که هنوز پرونده انضباطی چند 
مســابقه ملتهب باز بود. اواخر فصل، 
برخورد حساس پرسپولیس و سپاهان 
در آزادی با درگیری  هــواداران دو تیم 
روبه رو شــد و این درگیــری به درون 
زمین نیز رسید. چند هفته بعد دو تیم 
این بار در نیمه نهایی جــام حذفی در 
ورزشــگاه نقش جهان با هم مســابقه 
دادند و جنجال های تازه  ای را به وجود 
آوردنــد. مدتی پس از آن دو مســابقه 

جنجال برانگیز، حاال کمیته انضباطی 
احکامی را در مورد دو باشگاه پرسپولیس 
و سپاهان صادر کرده است. احکامی که به 
لحاظ »مالی« سنگین و قابل توجه به نظر 
می رسند و ظاهرا بیشتر با هدف پر کردن 
خزانه فدراسیون فوتبال صادر شده اند. 
پرســپولیس برای یک بازی از حضور 
هوادارانش محروم شده اما این رای قابل 
تجدیدنظر خواهد بود. سروش رفیعی و 
علیرضا بیرانوند نیز اولین دیدار فصل را 
در ترکیب تیم شان از دست می دهند. 
سپاهان نیز باید لیگ را بدون تماشاگر 
آغاز کند اما ایــن رای نیز قابل تجدید 

نظر اســت. در واقع کمیته انضباطی 
به احتمال بســیار زیاد قید محرومیت 
هوادارها را برای هر دو باشگاه خواهد زد. 
آن هم در شرایطی که عمال همه چیز از 
روی سکوها شروع شــده بود. در حالی 
که رییس کمیته انضباطی مدتی قبل 
از همکاری امیر قلعه نویی برای کاهش 
تنش ها تقدیــر کرده بود، ســرمربی 
سپاهان نیز حاال به همراه میگل تکسیرا 
و جالل امیدیان یک جلسه محرومیت 
را پشت سر خواهند گذاشت. کی روش 
استنلی نیز با وجود اعتراض وحشتناک 
به داور و جوی که در استادیوم ساخت، 

تنها یک جلســه از همراهی سپاهان 
محــروم شــده اســت. عجیب ترین 
محرومیــت ممکن اما به »ســیاوش 
یزدانی« مربوط می شود. بازیکنی که 
با مصاحبه  جنجالی بعــد از تقابل در 
لیگ، در مسابقه جام حذفی چند بار با 
مهره های حریف درگیر شد و در نهایت 
روبه روی دوربین ها، عبارت زشــتی را 
برای شجاع خلیل زاده به زبان آورد. در 
مجموع محرومیت های در نظر گرفته 
شده از ســوی کمیته انضباطی بسیار 
»ســبک« به نظر می رسند. هیچ کدام 
از بازیکنان و مربیان دو تیم، بیشــتر از 

»یک جلســه« محروم نشده اند. دلیل 
این برخورد نرم را باید در »جریمه های 
مالی« دو تیم جست وجو کرد. در واقع 
سیاست کمیته انضباطی، نقره داغ کردن 
دو تیم با استفاده از جریمه هایی بوده که 
برای فدراسیون فوتبال، سودآور به نظر 

می رسند.
کمیته انضباطی، باشگاه سپاهان 
را ملزم به پرداخت ۱80میلیون تومان 
جریمه کرده است. این رقم برای باشگاه 
پرسپولیس ۱05 میلیون تومان است. 
عالوه بر این، بســیاری از مهره های دو 
تیم نیز با جریمه های ســنگین مالی 
مواجه شــده اند. علیرضا بیرانوند با 40 
میلیون جریمه، در بین بازیکنان دو تیم 
رکورددار است. سیامک نعمتی و بشار 
رسن باید سه میلیون تومان به کمیته 
انضباطی پرداخت کنند و برای سروش 
رفیعی نیز یک میلیون تومان جریمه در 
نظر گرفته شده است. در سمت مقابل 
امیر قلعه نویی با جریمه ســنگین 40 
میلیون تومانی روبه رو شده است. نکته 
عجیب اینجاست که اساسا مبنای چنین 
جرایمی روشن به نظر نمی رسد و معلوم 
نیســت این اعداد و ارقام دقیقا چطور 
محاسبه شده اند. در تیم سپاهان، مهدی 
کیانی پنج میلیون تومان، ســیاوش 
یزدانی ۱0 میلیون تومان، جالل امیدیان 
پنج میلیون تومان و کی روش استنلی 
نیز دو میلیون تومان جریمه شــده اند. 
درست به همان اندازه که محرومیت های 
بازیکنان و مربیان دو تیم ناچیز به نظر 
می رســد، جرایم مالی در نظر گرفته 
شده برای پرسپولیسی ها و سپاهانی ها 
بسیار سنگین است. عالوه بر این، کمیته 
انضباطی عمال همه چیــز را مربوط به 
این دو باشگاه دانســته و از هیچ کدام از 
عوامل بیرونی در مــورد به هم خوردن 
نظم مسابقه  ها حرفی نزده است. برای 
کمیته انضباطی، بریدن جریمه ۳99 

میلیون تومانی ســاده به نظر می رسد 
اما این کمیته کوچک ترین واکنشــی 
به آتش گرفتــن و تخریب خودروهای 
خبرنگاران در محوطه بیرونی ورزشگاه 
نقش جهان نشان نداده است. اگر قرار 
است باشــگاه ها جریمه های به شدت 
سنگینی را پرداخت کنند، چرا این رقم 
باید تماما به جیب فدراسیون برود؟ چرا 
از همین رقم نجومی، برای پرداخت ضرر 

و زیان خبرنگارها استفاده نمی شود؟
استراتژی کمیته انضباطی، کامال 
واضح و روشــن به نظر می رسد. آنها در 
تقابل با باشگاهی مثل داماش که توانایی 
پرداخت ارقام سنگین را ندارد، به سراغ 
محرومیت مالک و مدیرعامل رفته اند. 
بزرگ ترین گناه مالک داماش اما، اصرار 
به حضور هواداران تیمش روی سکوهای 
استادیوم بوده است. کمیته انضباطی 
در برخورد با تیم های متمول تر اما، راه 
دیگری را در پیــش می گیرد. احتماال 
این اتفاق بارها و بارها در لیگ نوزدهم 
نیز تکرار خواهد شــد. چراکه کمیته 
انضباطی »به شــرط پولدار بودن« راه 
را برای خشونت باز گذاشته است. این 
خشــونت، ظاهرا قرار است راهی برای 
پرداخت دستمزد ویلموتس در فوتبال 

ایران باشد!

کمیته انضباطی، خزانه فدراسیون فوتبال را پر می کند

کمیته اسکناسی!

سوژه روز

چهره به چهره

احکام کمیته انضباطی درباره بلبشوی هفته های پایانی لیگ و جام حذفی، باالخره با مدتی تاخیر صادر شد. دو 
باشگاه پرسپولیس و سپاهان در مجموع 399 میلیون تومان از سوی این کمیته جریمه شده اند. به نظر می رسد آرای 

جدید و تا حدودی عجیب کمیته انضباطی، از بازدارندگی الزم برای آینده برخوردار نیستند. پیام احکام جدید این کمیته، 
تنها در یک جمله خالصه می شود:»خشونت مهم نیست اکر پول اش را داشته باشید!«

درســت در روزی که آرســنالی ها با خرید 
یک بازیکن ارزان قیمت و ناشــناخته، خشــم 
هواداران شــان را برانگیختنــد، تاتنهامی ها به 
شکلی طعنه آمیز گرانقیمت ترین خرید تاریخ 
باشگاه شــان را انجام دادند. »تانگای اندومبله« 
فرانسوی، از چند باشگاه بزرگ اروپایی پیشنهاد 
داشت اما در نهایت تصمیم گرفت به فینالیست 
فصل گذشــته لیگ قهرمانان اروپا پاسخ مثبت 
بدهد. برای تاتنهامی که این تابســتان به دنبال 
ترمیم خــط هافبک اســت، اندومبلــه خرید 
فوق العاده ای به نظر می رسد. اسپرز در سه پنجره 
اخیر نقل و انتقاالتش تنها یک بازیکن خریده اما 

به نظر می رسد باشگاه، تابستان شلوغی را پیش 
رو داشته باشد. آن چه در مورد هافبک تازه وارد 
اسپرز جذاب به نظر می رسد، مسیر سختی است 
که او برای ایستادن در این نقطه سپری کرده و 
هرگز ناامید نشده است. او که فوتبال را از اولین 
سال های زندگی اش آغاز کرده بود، در ۱4 سالگی 
به آکادمی باشــگاه گنگام رفت تا شاید بتواند 
راهش را برای حضور در تیم بزرگساالن باشگاه 
هموار کند. او برای دو ســال در این باشگاه باقی 
ماند اما هرچه تالش کرد، نتوانست خودش را به 
عنوان یک پدیده در گنگام جا بیندازد. در نهایت 
باشگاه فرانسوی با اعالم اینکه تانگای به اندازه 

امضای قرارداد حرفه ای با این تیم خوب نیست، 
عذر این بازیکن را خواست. 

پذیرش چنین اتفاقی، برای پســر نوجوانی 
که تنها ۱6 سال داشــت، بیش از حد سخت به 
نظر می رســید. خانواده تانگای از او درخواست 
کردند که فوتبال را رهــا کند و به دنبال فعالیت 
دیگری برای زندگی اش باشد اما او به خانواده اش 
قول داد کــه خیلــی زود همه چیــز را عوض 
می کند. تانگای به آکادمی باشــگاه آمیان رفت 
و یک فصل به صورت »رایــگان« برای تیم دوم 
باشگاه توپ زد. پس از دو ســال بازی برای تیم 
دوم، او به تیــم اول آمیان رســید. اندومبله در 
اولین فصل بــازی برای این تیــم آنقدر خوش 
درخشــید که مورد توجه باشــگاه لیــون قرار 
 گرفت و به یکی از مهم ترین باشگا ه های فوتبال 

در کشور فرانسه رفت.
تنها دو فصل بازی برای لیــون، کافی بود تا 

تعداد زیادی از تیم های بزرگ اروپایی به دنبال 
جذب این هافبک میانی پرانرژی و خســتگی 

ناپذیر باشند. بدون تردید حاال باشگاه 
گنگام، به خاطر از دست دادن این 
ستاره با حســرت زیادی مواجه 

خواهد شد. آنها به استعداد 
اندومبله پشت پا زدند 

اما او راهــش را پیدا 
کرد تا یک قرارداد 
حرفــه ای جذاب 
و گرانقیمــت بــا 

باشگاه تاتنهام امضا 
کند. اســپرز برای خرید 
این بازیکن 6۲ میلیون 
یورو پرداخــت کرده و 
در صورت درخشــش 
اندومبلــه در اولیــن 

فصل، ۱0 میلیون دیگر نیز در اختیار باشــگاه 
لیون قرار خواهد داد. او در سال ۲0۱8 شش بار 
برای تیم ملی فرانسه نیز توپ زده و انتظار می رود 
که عضو ثابت اردوهای آینده خروس ها باشــد. 
لقب گرانقیمت ترین خرید تاریخ باشگاه اسپرز 
البته برای مدت زیادی در اختیار این فوتبالیست 
نخواهد ماند. چراکه مائوریتســیو پوچتینو به 
دنبال خریــد دو هافبک گرانقیمت   دیگر در 
بازار نیز هســت. تاتنهامی ها 
در تابســتان، در پی جذب 
دنــی ســبایوس از رئال 
مادریــد و جیووانــی 
لوسلســو از رئال بتیس 
هستند. دو خریدی که در 
مجموع نزدیک بــه ۱60 میلیون 
 یورو بــرای تیــم لندنــی هزینه 

خواهند داشت.

آریا رهنورد

ملحق  شدن به فوتبال اروپا برای بعضی از فوتبالیست ها مثل 
اللهیار صیادمنش، به سرعت اتفاق می افتد اما برای بعضی های 
دیگر، این تجربه  به سادگی به دست نمی آید. علیرضا بیرانوند 
در چند سال گذشته همواره مورد توجه چند باشگاه اروپایی قرار 
داشته و در هر پنجره نقل و انتقاالت، ساز جدایی از باشگاه را کوک 
می کند اما در نهایت، در جلسه های تمرینی قرمزها حاضر می شود 
و قرارداد تازه ای را با تیمش امضا می کند. با این روند، بیرو تا آخرین 
روز دوران بازی در پرسپولیس خواهد ماند. پیش از او، بازیکنان 
دیگری نیز در آستانه اروپایی  شدن، این فرصت را از دست دادند و 

پس از آن دیگر پیشنهادی از اروپایی ها دریافت نکردند.
سیدمهدی رحمتی

در اوج دوران بازی، سیدمهدی رحمتی از چند تیم خارجی 
پیشــنهاد گرفت اما در نهایت به گفته خودش حاضر نشد در 
کشوری که »فقط چهار انگشت با قطب شمال« فاصله دارد، 
توپ بزند! البته که اروپایی  شدن در این سال ها به سود گلرهای 
ایرانی تمام نشده و برای آنها چندان مفید نبوده اما شاید فاصله 

گرفتن سیدمهدی از حواشی همیشگی فوتبال ایران، در این 
سال ها به پیشرفت بیشــتر این گلر کمک می کرد. رحمتی 
بهترین سال هایش را در استقالل گذراند و حاال فصل جدید را 
در باشگاه پدیده مشهد آغاز خواهد کرد. اگرچه هر روز حرف 
و حدیث هایی در مورد احتمال بازگشت این گلر نیز به گوش 

می رسد.
آرش افشین

او که اولین بار در دوران افشــین قطبی به تیم ملی دعوت 
شد و در جام ملت های ۲0۱۱ گل زنی کرد، یکی از مستعدترین 
مهره هــای فوتبال ایران به شــمار می رفت. آرش با اســتایل 
فوق العاده، سرعت زیاد و قدرت گل زنی اش، می توانست برای 
سال ها در تیم ملی بدرخشد. او یکی از اردوهای تیم ملی را برای 
پیوستن به لیل فرانسه از دست داد اما خیلی زود مشخص شد که 
باشگاه فرانسوی برای تیم دومش به دنبال آرش است. افشین 
حاضر به پذیرفتن این پیشــنهاد نشــد و به ایران برگشت اما 
کی روش دیگر او را به تیم ملــی دعوت نکرد. محرومیت پس از 
باطل شدن معافیت سربازی، ماجرای تلخ دیگری بود که دوران 

درخشش آرش را به شدت کوتاه کرد.

مجتبی جباری
آن چه در فوتبال ایران برای ســتاره های درخشان، خالق و 
البته ناسازگاری مثل مجتبی جباری و محرم نویدکیا اتفاق افتاد، 
به شدت حسرت برانگیز به نظر می رسد. محرم البته دوران کوتاه 
و ناموفقی را در باشگاه بوخوم سپری کرد اما مجتبی، هرگز تجربه 
بازی در فوتبال اروپا را به دســت نیاورد. ۱۱ سال قبل، او در یک 
قدمی پیوستن به مارسی فرانسه قرار داشت اما این اتفاق در نهایت 
رخ نداد. مصدومیت های پیاپی جباری، باعث شد به پیشرفت 
این هافبک فوق العاده لطمه بزنند. بدون این مصدومیت ها، او 
می توانست برای یک باشــگاه بزرگ و پنج ستاره اروپایی توپ 

بزند. دوران لژیونر بودن این ستاره اما در لیگ قطر سپری شد.
مهرداد اوالدی

زندگی ورزشی مهرداد اوالدی، یک داستان عجیب و پرفراز و 
نشیب بود. او پس از مطرح شدن در پرسپولیس و گل زنی در دربی، 
محبوبیت زیادی روی سکوها به دست آورد و بهترین سال های 
دوران فوتبالش را در امارات پشت سر گذاشت. مهرداد چند بار 
در آستانه توافق با باشگاه های اســپانیایی و آلمانی قرار گرفت 
اما به شکلی عجیب، پیشنهاد خرس اسپانیا و شالکه آلمان را رد 
کرد. در همان مقطع جواد نکونام به خاطر رد پیشنهاد اللیگایی 
مهرداد، او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. اوالدی البته دوباره در 
ملوان احیا شد و فصل فوق العاده ای را در این باشگاه سپری کرد اما 
حواشی زندگی شخصی، نگذاشتند که او دوباره پیشنهاد از اروپا 
دریافت کند. اگر توقع مهرداد از خودش آنقدر باال نبود که این 

بازیکن پیشنهاد یک تیم ضعیف اللیگایی را می پذیرفت، شاید 
اتفاق های تلخ بعدی هیچ وقت برایش رخ نمی دادند. او یکی از 
مهاجمان محبوب کارلوس کی روش نیز به شــمار می رفت اما 
به مرور زمان تیم ملی را از دست داد و این ماجرا نیز تاثیر منفی 

زیادی روی روحیه این بازیکن گذاشت.
علیرضا نیکبخت

داستان نیکبخت نیز بی شباهت به ماجرای مهرداد اوالدی 
نیست. با این تفاوت بزرگ که در مورد علیرضا، این مدیران باشگاه 
استقالل بودند که رضایتنامه بازیکنان شان برای حضور در فوتبال 
اروپا را صادر نکردند. نیکی مدتی پس از چهره  شدن در استقالل، 
با پیشنهادهای اروپایی محشــری روبه رو شد. اتلتیکومادرید 
مشتری پروپاقرص این ستاره به شمار می رفت و حتی مسئوالن 
نقل و انتقاالت باشگاه اسپانیایی نیز برای تماشای بازی ستاره 
ایرانی به تهران سفر کردند اما باشــگاه استقالل در آن مقطع، 
جدایی او را نپذیرفت. پس از ترک استقالل، نیکبخت مدتی برای 
الوصل امارات توپ زد و در ادامه با یک تصمیم جنجالی، راهی 
باشگاه پرسپولیس شد. این ستاره پرحاشیه البته بعدها دوباره به 
استقالل برگشت و یک دوران ناامیدکننده را در این تیم سپری 
کرد. علیرضا واحدی نیکبخت، نمونه کامل یک استعداد هدر رفته 
در فوتبال ایران است. بازیکنی که شاید حضور در اروپا، می توانست 
فوتبالش را متحول کند. نیکی برای سال ها در معرض حاشیه و 
جنجال های غیرضروری قرار گرفــت. جنجال هایی که اجازه 

ندادند این ستاره به باالترین سطح بازی اش برسد.

اندومبله، ستاره ای که ناامید نمی شود

اولین تانگو در لندن!

بازیکنانی که فقط یک قدم با لژیونر شدن در اروپا فاصله داشتند

پشت دیوار اروپا!

کمیته انضباطی، باشگاه 
سپاهان را ملزم به پرداخت 
180میلیون تومان جریمه 
کرده است. این رقم برای 
باشگاه پرسپولیس 105 

میلیون تومان است. عالوه 
بر این، بسیاری از مهره های 

دو تیم نیز با جریمه های 
سنگین مالی مواجه 

شده اند
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