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 واكنش ساعي 
به انتخابات جنجالي

انتخابات كميسيون ورزشكاران در حالي با به 
رياست رسيدن هادي ساعي برگزار شد كه جلسه 
ورزشي ها پر بود از حاشيه و جنجال. جنجال هايي 
كه انتظار مي رفت حداقل در جمع ورزشــكارها 
شاهد آن نباشيم. ساعی درباره انتخابات پرحاشيه 
اين كميســيون عنوان داشــت:»هر انتخابات 
و رقابتی ايــن مــوارد را دارد. بحث هايی درباره 
قوانين بود كه من گفتم بايد اجرا شــود. بحث ها 
فنی و كارشناسی بود. دوستان اطالعی نداشتند. 
من اشــراف زيادی به آيين نامه داشــتم چون 
خودم در جريان آن بــودم.« او همچنين درباره 
اينكه دوپينــگ حميدرضا قلي پــور از اعضاي 
كميســيون كه البته رابطه فاميلي هم با ساعي 
دارد، صبح روز انتخابات اعالم شد، گفت:»اينها 
می خواستند انتخابات را به سمت ديگری ببرند. 
من نمی خواهم اســم ببرم. وقتــی آيين نامه ای 
تاييديه ندارد و می خواهنــد طبق آن انتخابات 
را انجام دهند ايراد دارد. مــن پای اين آيين نامه 
را امضا كرده بودم و انتظار داشتم آقای سعيدی 
از حرف های من دفاع كند. او خودش عضو هيات 
اجرايی است و اين آيين نامه را امضا كرده بود.« 
ســاعی درباره اختالفات كميسيون ورزشكاران 
كه در گذشته هم وجود داشت، تصريح كرد:»در 
گذشته هم مشــكلی در كميســيون نداشتيم. 
تمــام اختالفات بيــرون از كميســيون تزريق 
می شد. اينكه جلسات لغو می شد و برخی از اعضا 
نمی آمدند، موضوع تمام شده است. بنا اين است 
همه دست در دســت هم بگذاريم و با رفاقت كار 
را پيش ببريم. ورزشكاران با هم مشكلی ندارند، 
سياسيون هستند كه ورزشكاران را مقابل هم قرار 
می دهند. ورزشكاران فهماندند كه می خواهند 
به ورزش كمک كنند. اميــدوارم آنها از كار خود 
دست بردارند. فشار روی يكی از اعضا زياد بود و آن 
شخص هم مصاحبه كرد و گفت نااميد شده است. 
نمی خواهم نبش قبر كنم. بايد دست به دست هم 

بدهيم و كار ورزشكاران را جلو ببريم.«
    

پيكان هم استارت مي زند
رقابت های ليگ واليبال باشگاه های كشور قرار 
است از نيمه  شهريورماه آغاز شود. در همين راستا 
برخی از تيم های حاضر در ليگ برتر از چندی پيش 
تمرينات خود را شروع كرده اند و برخی ديگر هنوز 
دست به كار نشــده اند. تيم واليبال پيكان از جمله 
تيم هايی است كه هنوز اســتارت نزده و قرار است 
از روز سه شــنبه هفته جاری كار خود را آغاز كند. 
پرافتخارترين تيم ايران و آســيا در سال های اخير 
دســت به جوانگرايی زده و برای فصل پيش رو هم 
اين روند برای آنها ادامه خواهد داشت. خودروسازان 
بازيكناني همچون جواد كريمی، پوريا يلی، سليم 
چپرلی، محمدرضا موذن، رضــا عابدينی و ... را در 
فصل نقل و انتقاالت از دست داده اند و تعدادی بازيكن 
جوان را جايگزين آنها كرده اند. مهدی نفر، سرپرست 
تيم واليبال پيكان همچنين خبر داد كه كادر فني 
اين تيم تغيير چنداني نداشته و تنها داوود آهنگري 

به نفرات فصل گذشته اضافه شده است.
    

دادگاه جودو برگزار مي شود
  )CAS(دادگاه بين المللــی حكميت ورزش
روز جمعه با ارســال نمابری به فدراسيون جودو، 
برگــزاری دادگاه شــكايت ايران از فدراســيون 
جهانی جودو در روز ۱۶ سپتامبر )۲۶ شهريور(  ماه 
سال جاری در سوييس را تاييد كرد. پس از تعليق 
جودوی ايران از سوی فدراسيون جهانی، ايران از 
فدراسيون جهانی به دادگاه بين المللی حكميت 
ورزش شكايت كرد. مجيد زارعيان، سرمربی تيم 
ملی جودو، محمدرضا داورزنی، معاون وقت وزارت 
ورزش و نصرا... ســجادی، نماينــده كميته ملی 
المپيک قرار است به عنوان شاهد از سوی ايران در 
اين جلسه شركت كنند. البته چندي پيش اعالم 
شد سجادي به سويس نمي رود تا برخي شبهه ها 
در اين باره شكل بگيرد. حال بايد ديد كه سرانجام 
سجادي را در تيم اعزامي به سوييس خواهيم ديد يا 
نه.  همچنين آرش ميراسماعيلي رييس فدراسيون 
جودو و وكالی پرونده نيز در جلسه دادگاه حضور 
خواهند داشت. تاكنون رواديد حضور نمايندگان 
ايران برای حضور در دادگاه صادر نشــده اســت. 
دادگاه جودو، يكــي از مهم ترين دادگاه ها خواهد 
بود كه نتيجه آن مي تواند روي تمام ورزش كشور 

تاثيرگذار باشد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

از زمان بازگشت به سطح اول فوتبال 
ايران، تراكتورسازی در ۶ فصل يكی از 
چهار تيم باالی جدول ليگ بوده است. 
در حقيقت اگر از همــه رتبه های اين 
تيم در اين سال ها ميانگين بگيريم، به 
رده ای بين ســوم و چهارم می رسيم. با 

اين حال آنها در دوران مالكيت زنوزی، 
پايين تر از ميانگين هميشگی شان قرار 
گرفته اند. اين تيم فصل گذشته با وجود 
خريد همزمان ســه كاپيتان تيم ملی، 
در جايگاه پنجم جدول ايســتاد. آنها با 
وجود همه خريدهــای نجومی، حتی 
نتوانستند خودشان را به ليگ قهرمانان 
آسيا برســانند. يک شكست بزرگ كه 

عمال بايد يک بازنگری اساسی را در اين 
تيم رقم می زد. با ايــن وجود آنها بدون 
توجه به لزوم تغيير دادن سياســت ها، 
همان روش های قبلی را انتخاب كردند 
تا دوباره خودشان را در معرض شكست 
قرار بدهند. با نتيجه های نااميدكننده 
اين هفته ها، بعيد به نظر می رســد كه 
تيم تحت مالكيت زنوزی در اين فصل 

نيز شانسی برای رسيدن به آسيا داشته 
باشد. آنها هر فصل برای قهرمانی بسته 
می شوند اما وقتی قرار است خودی نشان 
بدهند، كاری از پيش نمی برند و دوباره 
به همان موقعيت قبــل برمی گردند. 
تراكتورسازی در اين تابستان، همه نفرات 
كليدی اش را حفظ كرد. آنها بدون آن كه 
هيچ بازيكن مهمی را از دســت بدهند، 

نفراتی مثل رضا اسدی، مهدی تيكدری، 
ميثم تيموری، سعيد مهری، مسلمی پور 
و خانزاده را جذب كردند. اين تيم، رشيد 
مظاهری را به عنــوان يكی از بهترين و 
گرانقيمت ترين گلرهــای ليگ برتر به 
خدمت گرفت و حتی رضا شكاری را نيز 
از چنگ باشگاه پرسپوليس درآورد. برای 
دومين سال متوالی اما آنها فقط در فصل 
نقل و انتقاالت هيوال بودنــد و در زمان 
برگزاری رقابت های ليگ برتر، اصال تيم 
ترسناكی به نظر نمی رسيدند. تبريزی ها 
با سخاوت خاصی به همه تيم ها امتياز 
می دادند اما مالک باشگاه، متوجه ايراد 
اصلی تيمش نبــود و همچنين در بازار 
زمســتانی، اين تيم را به لحاظ بازيكن 

تقويت می كرد.
نگرانی اصلی اين روزهای تراكتور، 
به خط حمله مربوط می شود. تيمی كه 
بهترين گل زنش يک هافبک است و در 
بين پنج گل زن برتــر اين فصلش فقط 
نام يــک مهاجم ديده می شــود، طبعا 
در خط حمله تركيب درخشــانی را در 
اختيار ندارد. مساله مهم بعدی، اعتماد به 
مهره هايی است كه فاصله بسيار زيادی 
با دوران اوج شــان دارند. مهره هايی كه 
زمانی از كيفيتــی فوق العاده برخوردار 
بودند اما حاال ديگر به جز يک نام بزرگ 
و يک رقم قرارداد بسيار سنگين، چيز 
ديگــری ندارند. بزرگ ترين مشــكل 
تراكتوری ها اما از دست دادن ثبات فنی 
است. يک نگاه فنی باثبات، در اين باشگاه 
حاكم نيست. زنوزی با تشخيص خودش 
برای تراكتور بازيكن می گيرد، او دائما 
مربی عوض می كند و اجازه نمی دهد كه 
مربی ها فرصت كافی را برای كار كردن 
در اين باشگاه داشــته باشند. رسيدن 
از مصطفی دنيزلی به ســاكت الهامی، 
فقط ممكن اســت از دل نداشتن ثبات 
و شناخت كافی اتفاق بيفتد. اولی يک 
مربی خارجی با سال ها سابقه حضور در 
تيم های مختلف بوده و دومی يک مربی 
داخلی كه هرگز تجربه سرمربيگری در 
سطح ليگ برتر را نداشته است. همين 

كه اين دو چهــره كوچک ترين ارتباط 
و شباهتی با هم ندارند، نشان می دهد 
كه يک ســليقه دقيق و اصولی در اين 
باشگاه ديده نمی شود. با اين روند آنها تا 
يک دهه ديگر نيز رنگ موفقيت بزرگ را 
نخواهند ديد. در دوره های موفقيت آميز 
باشگاه ها در ليگ برتر، هميشه ردپايی از 
ثبات وجود دارد. از قلعه نويی و استقالل 
تا برانكو و پرسپوليس. تراكتور اما چنين 
فرصتی را برای خودش فراهم نمی كند. 
آنها با روی باز به اســتقبال شكســت 
می رونــد و چنيــن نتيجه هايی، اصال 

آزارشان نمی دهد.
از فروردين سال گذشــته تا مرداد 
امســال، انبوهی از تصميم های غلط 
زنوزی تراكتور را به اين روز انداخته است. 
از اخراج جنجال ساز محسن فروزان تا 
خريد مهره های نه چندان مفيد، خالی 
گذاشتن خط حمله، استفاده از ساكت 
الهامی و در نهايت، كشــتن انگيزه تيم 
با تاكيد بر لزوم تعطيلــی رقابت های 
ليگ برتر، همه چيز مطلقا اشتباه بوده 
است. اينكه تراكتور نتيجه نمی گيرد و 
ماشين سازی درگير بحران است، اصال 
هم »تصادفی« به نظر می رسد. بين اين 
دو باشگاه يک نقطه اشتراک وجود دارد 
كه با نگاه نادرستش به فوتبال، تيم ها را 
پشت سر هم به استقبال شكست می برد. 
يک مالک كه پول دارد اما روش درست 

هزينه  كردن آن در فوتبال را بلد نيست.

تراکتورسازی؛ پرستاره، اما کسل کننده

صفر-صفر سازی تبریز!

اتفاق روز

سوژه روز

سه تساوی بدون گل در چهار هفته گذشته، تراکتور را به کسالت آورترین تیم این روزهای فوتبال ایران تبدیل کرده 
است. تیمی که یک دوجین ستاره در اختیار دارد اما در زمین مسابقه، عمال نمی  تواند کاری از پیش ببرد. آنها این هفته 

حتی روبه روی تیم قعر جدولی پیکان نیز متوقف شدند و دو امتیاز دیگر را در مسیر رسیدن به سهمیه آسیا از دست دادند. 
تبریزی ها از زمان پایان تعطیالت لیگ برتر، در 6 بازی فقط دو بار برنده بوده اند و این روزها، اصال شبیه یک تیم پرهزینه 

باالی جدولی، فوتبال بازی نمی کنند.

اگر يک نفر از پايان اين فصل سری آ غمگين 
باشد، آن شــخص بدون ترديد استفانو پيولی 
است. مردی كه اين هفته ها با ميالن نتايجی 
فراتر از حد انتظار را تجربه كرد. تيم او پس از 
شــروع دوباره بازی ها هرگز شكست نخورد و 
در ۱۱ بازی، هشت بار طعم پيروزی را چشيد. 
در باشــگاه ميالن، كار جذاب رالف رانگنيک 
رســما به پايان رســيده بود و باشگاه تصميم 
داشت اين چهره را به صورت همزمان به عنوان 
مديرفنی و ســرمربی، معرفی كند. همه چيز 
برای بركناری پيولــی در پايان فصل مهيا بود 
اما نتايج قرمز و مشــكی ها، همه چيز را تغيير 
داد. ميالن با نتايجی درخشــان به رده ششم 
جدول رفت و صعودش را به رقابت های ليگ 
اروپا قطعی كرد. حاال با هر نتيجه ای در هفته 
پايانی رقابت ها، جايگاه اين تيم تغيير نمی كند. 

چراكه آنهــا با هر دو تيم باال و پايين شــان در 
جدول ليگ، چهار امتياز فاصله دارند. البته كه 
رسيدن به يوروليگ برای تيمی در قواره های 
ميالن، يک دستاورد بزرگ نيست اما اگر به ياد 
بياوريم كه آنها از چه شرايطی به وضعيت امروز 
رسيده اند، ديگر نمی توانيم روند خوب شان را 
زير سوال ببريم. به نظر می رسد دوران قرنطينه 
حسابی به پيولی و زالتان ساخته است. چراكه 
هر دو نفــر در اوج آمادگی برگشــتند. اولی با 
تصميم های فنــی اش، ميــالن را احيا كرد و 
دومی با درخشــش در زميــن فوتبال، درس 
بزرگی به تيم های رقيب داد. تمام كردن فصل 
در رده ای باالتر از ناپولی نيز، يک نتيجه جذاب 
برای ميالنيســتا بود. چراكه مديران باشگاه 
فصل گذشته پس از جدايی گتوسو، به شدت 
زير فشار انتقادها قرار گرفت و حاال فصل را در 

 رده ای باالتر از اين مربی به پايان رســاندند. 
تغيير ناگهانی در نقشــه های ميــالن برای 
آينده، نتيجه تغيير ناگهانی نتايج اين تيم در 
ســری آ بود. با اين وجود هيچ كس نمی تواند 
با قاطعيت، ايــن تصميم را درســت ارزيابی 
كند. ميالن با رانگنيک، به يــک تيم جوان و 
متفاوت تبديل می  شــد. تيمی كه بايد دوران 
گذار چند ســاله را طی می كرد تــا به تدريج، 
همان شكوه گذشته را به دست بياورد. ميالن 
پيولی اما برای بردن همــه چيز، عجله دارد و 
ديگر نمی خواهد زمان را از دســت بدهد. اگر 
پروژه پيولــی به بن بســت بينجامد، مديران 
باشگاه به خاطر پس زدن رانگنيک خودشان 
را نخواهند بخشيد. اينكه موفقيت های ميالن 
در هفته های گذشته تنها يک مسكن موقتی 
بوده يا نشانه ای از يک پيشرفت بزرگ و مداوم، 

ترديدی است كه تنها در گذر زمان مشخص 
خواهد شــد. زمان معلوم می كند كه ســقف 
آرزوهای تيم پيولی، به كجا خواهد رسيد. شايد 
توقع رسيدن آنها به قهرمانی سری آ در فصل 
آينده، كامال دور از ذهن باشد اما اگر آنها از ليگ 
اروپا به سهميه ليگ قهرمانان برسند نيز، كامال 
موفق بوده اند. اينتر با انتخاب های درســت، 

دوباره پا گرفته و ســيمای يک تيم آماده را به 
نمايش گذاشته است. اگر ميالن نيز دوباره به 
روزهای درخشان برگردد، تعقيب كردن ليگ 
ايتاليا، از چند فصل گذشته جذاب تر خواهد 
شد. شــايد در نهايت يكی از همين تيم های 
ميالنی، به ســلطه ادامه دار يووه در ســری آ 

پايان بدهد.

آریا طاری

شكست ديرهنگام روبه روی ماشين ســازی تبريز، سايپا 
را موقتا در رده دهم جدول قــرار داد. آنها حاال ديگر به مراتب 
كم تر از گذشته با خطر ســقوط روبه رو هستند. سايپا با يكی 
از كم هزينه ترين تيم های تاريخش در ادوار ليگ برتر، اين بار 
روشی متفاوت تر از هميشه را برای رقابت در اين ليگ در نظر 
گرفته است. روشــی كه تا امروز به خوبی جواب داده و نشان 
از تغيير سياســت های كالن اين مجموعه دارد. آنها به جای 
جنگيدن برای آرزوهای دســت نيافتنی، رويای ستاره هايی 
را برآورده می كنند كه با لباس اين باشــگاه، به فوتبال ايران 

معرفی می شوند.
سايپا تيم پرطرفداری نيست. هيچ وقت هم نبوده است. اين 
تيم هرگز هواخواهان پرشماری نداشته و هرگز نتوانسته يک 
اســتاديوم كامال نارنجی پوش را به وجد بياورد. اين حقيقتی 
است كه بايد در مورد اين باشگاه پذيرفت. اينكه آنها به دنبال 
»قهرمانی« ليگ برتر باشند، نه جماعت گسترده ای را شادمان 

می كند، نه روی قيمت محصوالت كارخانه موثر است و نه حتی 
می تواند در ســاختار معيوب فوتبال ايران، اين تيم را صاحب 
ثروت كالنی كند. پس رفتن به سراغ چنين سياست هايی، نه 
يک تصميم »مردمی« و نه حتی يک تصميم عاقالنه است. سايپا 
در دوره هايی از ليگ، مربيان گرانقيمت و ستاره های جذابی را 
به خدمت گرفته اما در نهايت، باز هم به بن بست رسيده است. 
سياست فعلی اين باشگاه اما به وضوح نشان می دهد كه آنها به 
شناخت دقيقی از كاراكتر خودشان در فوتبال ايران رسيده اند. 
ســايپا برای جام مبارزه نمی كند، فشــاری برای رسيدن به 
رده های باالی جدول ندارد و هزينه سرســام آوری هم انجام 
نمی دهد. اعتماد به ابراهيم صادقی، يک تصميم درســت و 

ايده آل برای اين باشگاه بوده است.
 اگر شرايط باشگاه هنوز مثل گذشته بود، صادقی در چند 
مقطع به خاطر نتايج ضعيف از كار بركنار می شــد اما مديران 
سايپا، پای سرمربی شان ايستادند و اعتماد به او را ترک نكردند. 
ســايپا در فاصله هفته های چهارم تا پانزدهم ليگ برتر، حتی 
برنده يک مسابقه نيز نشد. اگر ابراهيم در همان مقطع شغلش را 
از دست می داد، هيچ كس از مديران باشگاه خرده نمی گرفت اما 
همين مديرها، موقعيت شغلی خودشان را به خطر انداختند تا 
صادقی را به هر قيمتی حفظ كنند. او سرمايه بزرگ باشگاه سايپا 
به شمار می رود و بركناری اش، حكم تير خالص به يک پروژه 
طوالنی مدت را دارد. صادقی در سايپا از يک فوتباليست جوان 

به يک بازيكن باتجربه تبديل شد. از همين باشگاه به پيراهن تيم 
ملی رسيد. وفادارانه در همين تيم باقی ماند و به موقعيت های 
بهتر در زندگی ورزشی اش پشت كرد. او سپس به عنوان كمک 
مربی در سايپا مشغول به كار شد. در حقيقت ابراهيم صادقی 
همه مراحل تبديل شدن به يک سرمربی در اين تيم را طی كرده 
و حاال در موقعيت درستی ايستاده است. موقعيتی برای ساختن 
يک تيم جوان و معرفی استعداد های تازه برای ليگ برتر. اين 
درست همان چيزی است كه باشگاهی مثل سايپا بايد باشد. 
اين درست همان راهی است كه تيم های بدون هواداری مثل 

پيكان نيز بايد در پيش بگيرند.
نارنجی ها در چند فصل گذشــته، به چند استعداد جوان 
در فوتبال ايران جهت درست داده اند. از مهدی ترابی كه حاال 
پرسپوليس روی كاكلش می چرخد تا علی قلی زاده كه به ليگ 
بلژيک منتقل شده است. حتی بايد از اللهيار صيادمنش نام برد 
كه اين روزها در فوتبال تركيه حضور دارد. اين نفرات با پيراهن 
سايپا، خيلی زود شانس بازی در ليگ برتر را به دست آوردند و 
همين اتفاق، فرصتی شد تا مهارت های شان را به خوبی نشان 
بدهند. سايپا با ابراهيم صادقی، اين پروژه را خيلی جدی تر از 
چند ســال قبل دنبال می كند. آنها در اين فصل، جوان ترين 
تركيب ابتدايی تاريخ ليگ برتر را روبه روی استقالل به زمين 
فرستادند. طاها شريعتی كه اين فصل در سايپا به عنوان يک 
مدافع ميانی خوش استيل تثبيت شده، يكی از مهره های جوان 

اين باشگاه به شــمار می رفت. مهيار جباری از دل تست های 
شــروع فصل بيرون آمده و چهره هايی مثل حاجی عيدی و 
اميرحسين حسين زاده، همگی محصول استعداديابی های 
باشگاه سايپا هستند. با وجود استفاده از نفرات جوان، نارنجی ها 
اين فصل از دو بازی رفت و برگشت با تيمی مدعی مثل سپاهان، 
دو امتياز دشت كرده اند. تيم بدون شكست روبه روی سپاهان، 
در همين فصل ســابقه متوقف كردن شهرخودرو، استقالل و 

فوالد را نيز دارد. 
در حقيقت آنها با وجود جوانگرايی، روبه روی مدعيان خوب 
ظاهر شــده اند و حاال با برد اين هفته، از انتهای جدول فاصله 
دارند. ارزش اين پروژه زمانی مشخص می شود كه مهره های 
جوان امروز باشــگاه، در آينده به ســطوح باالتری در فوتبال 

ايران برسند.
ابراهيم صادقی در دوران بازی، هرگز از ســايپا جدا نشد. 
هيچ پيشنهادی در فوتبال ايران وجود نداشت كه بتواند چسب 
قدرتمند بين اين بازيكن و سايپا را بی اثر كند. شايد او در دوران 
مربيگری نيز چنين تصميمی داشته باشد و برای سال ها، روی 
نيمكت اين تيم باقی بماند. شايد هم كمی جاه طلب تر نشان 
بدهد و به تيم های بزرگ تری نيز فكــر كند. با هر انتخابی اما، 
شروع داستان سرمربيگری او در باشگاه اميدواركننده نشان 
می دهد. فراموش نكنيد كه در اين فصل به جز او، تنها سه مربی 

ديگر از شروع رقابت ها تغيير نكرده اند.

لطفا تکان نخورید

مسكن یا دارو؛ ميالن پاسخ می دهد!

سایپا و صادقی؛ همان چیزی که باید باشند

نارنجی رویاساز!

مهره هایی که زمانی 
از کیفیتی فوق العاده 
برخوردار بودند، حاال 

دیگر بجز یک نام بزرگ 
و یک رقم قرارداد بسیار 

سنگین، چیز دیگری 
ندارند. بزرگ ترین مشکل 

تراکتوری ها اما از دست 
دادن ثبات فنی است. یک 

نگاه فنی باثبات، در این 
باشگاه حاکم نیست
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