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چرا حاال یاد مهندسی انتخابات 
افتادید!

کشتی همچنان روزهای پرالتهاب پیش از 
انتخاباتش را می گذراند. ورزش اول کشور و از 
امیدهای مدال آوری ایران در کاروان المپیک 
ژاپن، به جای اینکــه در آرامش منتظر رییس 
باشد، شاهد جنگی اســت که اهالی این رشته 
بر سر رییس شدن راه  انداخته اند. از زمانی که 
امیررضا خادم پس از اعالم چنــد باره تمایل 
نداشتن برای کرسی ریاســت کشتی، نه تنها 
در روز نخست بلکه در اولین ساعت های آغاز 
ثبت نام خود را کاندیدا کــرد، جرقه های این 
جنگ زده شد. تا جایی که حتی صدای محمد 
بنا و چند نفر دیگر هم در آمد و خواهان پایان 
این نبرد که بیشتر در فضای مجازی بود، شدند. 
به نظر می رسد چیزی که االن در کشتی مهم 
است نه خود این رشــته بلکه تصاحبش است. 
موضوعی که با شائبه های مهندسی انتخابات 
که هر روز هم پررنگ تر می شود، قوت بیشتری 
گرفت. در این میــان امید نــوروزی که قید 
بازگشــت به تیم ملی را زد، نگران آن چیزی 
اســت که در انتظار کشتی اســت. در همین 
راستا او در صفحه اینســتاگرام خود در متنی 
به امیررضا خادم که عنوان کــرده بود نگران 
مهندسی انتخابات اســت، تاخت:»مصاحبه 
امیر آقای خادم را درباره ترس از مهندســی 
انتخابات کشــتی را خوانــدم و االن هنوز در 
شوک هستم! امیر خان شــما غیر از این است 
که به پشتوانه برادرتان وارد انتخابات شدید؟ 
چطور تا هفتــه قبل که از سرپرســت، دبیر و 
ارمان برگزاری مجمع همه رفقای تان بودند، 
انتخابات مهندسی نداشت و حاال که آدم های 
بی طرف آمدنــد نگران مهندســی انتخابات 
شــدید؟ چرا چــون دیگر بنی تمیــم و الیق 
انتخابات برگزار نمی کنند؟ از چه می ترسید؟ 
اعضای مجمع که همان ها هستند. تا ماه قبل 
که معاون وزیر ورزش بودید و به عنوان معاون 
وزیر به همه اســتان ها و هیات های اســتانی 
کشتی می رفتید شــائبه ای نبود؟ در همه این 
نزدیک به یک دهه همه جفایی که در سوزاندن 
سال های طالیی کشتی امثال حمید سوریان، 
تقوی، من و خیلی های دیگر که می شناسید 
و راندن این همه از مدال داران نامی از اطراف 
کشــتی رخ داد، مهندســی قهرمان زدایی از 
کشــتی فقط برای دیده شدن چند نفر خاص 
نبود امیرخان عزیز؟ کمی دیر یادتان نیفتاده 

دلواپس کشتی شوید؟«
    

سقوط قهرمان 
با کارشکنی انگلیس ها

مسابقات تکواندو قهرمانی جهان 2019 در 
منچســتر با قهرمانی کره جنوبی و دوازدهمی 
ایران به پایان رسید. این در حالی است که تیم 
ایران از پنج ماه پیش خود را برای حضور در این 
رویداد بزرگ آماده کرده بود امــا قبل از اعزام 
دچار شوک بزرگی شد. سفارت کشور میزبان 
با کارشکنی در صدور ویزای تکواندوکاران ایران 
باعث شد تا تیم ملی به صورت ناقص و طی چهار 
مرحله به این رویداد اعزام شــده و میرهاشــم 
حســینی و عرفان ناظمی نیز شــرکت در این 
رقابت مهم را از دست دادند. ملی پوشان تکواندو 
کشورمان که برای فتح سکوی قهرمانی و دفاع 
از عنوان 22 ساله خود عازم این رقابت ها شده 
بودند، به دلیل بازی تلخ انگلیس موفق به کسب 
سکو نشدند. البته منتقدان تکواندو این مشکل 
را برای چنین نتیجه ضعیفــی نمی پذیرند و از 
ضعف فدراسیون و مربیگری تیم ملی صحبت 
می کنند. تیم ملی تکواندو ایران در طول 22 سال 
اخیر همیشه یک پای سکوی قهرمانی مسابقات 
جهانی بوده اما سقوط عجیبی داشت که بخشی 
از آن را می توان به حواشی اعزام و میزبانی ربط 
داد و بخش دیگر را به گردن ضعف فدراسیون و 

کادر فنی انداخت.
    

باز هم آتش سوزی
 در باشگاه انقالب

کمتر از یک ســال از حادثه آتش سوزی در 
مجموعه ورزشی انقالب که منجر به مرگ سه 
کارگر شد، می گذرد که این مجموعه قدیمی 
و پر رفت و آمد با یک حریق دیگر مواجه شده 
است. این بار آتش سوزی در محلی نزدیک به 
اســتخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقالب 
و در جریان بازســازی سالن همایش های این 
مجموعه رخ داد. گویا در حین ایزوگام ســقف 
این سالن، آتش ســوزی رخ داد و به خاطر آن 
سه اصله درخت دچار حریق شدند. این برای 
چندمین بار طی ســال های گذشته است که 
مجموعه ورزشی انقالب دچار حریق می شود.

منهای فوتبال

 
 آريا رهنورد

رفتار فدراســیون فوتبال در قبال 
امضای قــرارداد با مــارک ویلموتس، 
جالب توجه به نظر می رسد. مهدی تاج 
و همکارها، این اتفاق را به شــکل یک 
»موفقیت بــزرگ« و تاریخی نمایش 
می دهند و آن را یک دســتاورد کلیدی 
برای خودشــان می دانند. در حقیقت 
اما چه کســی باید از این توافق »ذوق 
زده« باشد؟ ایران از سرمربی سابق رئال 
مادرید و تیم ملی پرتغال، به ســرمربی 
ســابق تیم های ملی بلژیک و ساحل 
عاج رسیده اســت. روندی که طبیعتا 
نمی تواند به معنای »پیشرفت« باشد. 
البته که احتمــال موفقیت ویلموتس 
در فوتبال ایران نیز وجود دارد اما بدون 
تردید مارک یکی از مربیان بزرگ حال 
حاضر دنیای فوتبال به شمار نمی رود. او 
بیشترین دستمزد زندگی اش را در ایران 
دریافت می کند، بعد از سه شکست در 
کارنامه کاری و مدتی دوری از فوتبال، 
دوباره فرصت حضــور در یک تیم را به 
دست می آورد و در ایران با حمایت های 
زیادی روبه رو می شود. در واقع »برنده« 
اصلی این قرارداد، فدراســیون فوتبال 

ایران نیســت اما مدیران فدراسیون با 
هیجان عجیب و غریبی از عوض شدن 
نظر این مربی نسبت به ایران و رضایت 
او از امکانات تیم ملی صحبت می کنند. 
فدراسیون امیدوار است رفتارهای خاص 
کی روش دیگر در دوران سرمربی جدید 
تکرار نشود اما همواره باید این احتمال را 
نیز در نظر گرفت که ویلموتس به مرور 
زمان درســت مثل کی روش در مسیر 

»دیکتاتوری« قرار بگیرد.
کی روشــی که به فوتبال ایران وارد 
شد، با مردی که بعد از هشت سال از این 
فوتبال رفت؛ تفاوت های چشمگیری 
داشــت. او درســت مثل ویلموتس، با 
نگاه مثبت به فوتبال ایــران آمد و برای 
مدتی، از تصمیم های فدراسیون تبعیت 
کرد و از چارچوب های حرفه ای خارج 
نشــد. با این وجود مرد پرتغالی به مرور 
زمان »انفعال« فدراســیون فوتبال را 
دید و تصمیم گرفت به تنهایی در همه 
کارها وارد شود. مهدی تاج دائما دست 
روی این نکته می گذارد که ویلموتس 
برخالف کی روش »فدراسیون محور« 
است و به تنهایی برای همه چیز تصمیم 
نمی گیرد. حاال سوال این جاست که آیا 
در دوران کارلــوس، همه تصمیم های 

مهم از سوی خود او گرفته شده است؟ 
سوال دیگر نیز این است که اگر کی روش 
تا این اندازه فدراسیون را تحت فشار قرار 
داده بود، چرا تــاج و دیگران هیچ وقت 
به دنبال راهی برای قطــع همکاری با 
این مربی نبودند؟ چرا در همان مقطع، 
همه »حقیقت« را با هواداران تیم ملی 
در میان نگذاشتند و اجازه ندادند مردم 
با دانســتن همه چیز، درباره کارلوس و 
عملکردش قضاوت کنند؟ حقیقت آن 
است که فدراســیون فوتبال، تصمیم 
گرفت همه مسئولیت ها را به سرمربی 
پرتغالی واگذار کنــد و خودش کامال 
کنار بکشد. اگر تنشــی با وزارت ورزش 
برای گرفتن امکانات بیشتر در کار بود، 
به جای فدراســیون، خــود کی روش 
دست به کار می شــد و مصاحبه هایی 
بســیار تند انجام می داد. اگر مشکلی با 
یک یا چند باشــگاه وجود داشت، خود 
کی روش دســت به کار می شد و جنگ 
را علنی می کــرد. در همه این مدت نیز 
فدراسیون فوتبال خواب زمستانی اش 
را پشت سر می گذاشت. فدراسیونی ها 
بعد از مدتی، دیگر نتوانستند هیوالیی 
که خودشان ساخته بودند را مهار کنند. 
کنترل کی روش، از دست شان خارج شد 

و نتیجه این اتفاق، خارج شدن کارلوس 
از مدار فدراسیون بود. او دیگر به تنهایی 
برای همه چیز تصمیم می گرفت، همه 
جنگ ها را به تنهایــی برگزار می کرد و 
دیگر دلیلی نمی دید تا درباره هر رفتاری 

به فدراسیون توضیح بدهد.
چه تضمینی وجــود دارد که مارک 
ویلموتس نیز در آینده به سرنوشــت 
کی روش دچار نشود؟ او تا امروز با روی 
خوش فدراســیون روبه رو شده اما اگر 
همه حقیقت ها را بداند، شــاید رفتار 
متفاوتی را از خودش بروز بدهد. شاید 

مرد بلژیکی هم امپراتوری خودش را در 
فوتبال ایران به راه بیندازد. شاید او هم 
پس از مدتی در رســانه ها از دیدارهای 
تدارکاتی ضعیف و تحریم ها انتقاد کند 
اما در عمــل با برخی از دوســتانش در 
حال چیدن برنامه دیدارهای تدارکاتی 
باشد. شاید رسوایی »ســیرالئون« در 
دوره مربی جدید نیز تکرار شود. شاید 
بازیکنان به جای وبســایت فدراسیون 
فوتبال، از طریق پیام کوتاه متوجه حضور 
در تیم ملی شوند و هیچ رسانه ای نیز از 
فهرست دعوت شده خبر نداشته باشد. 
شاید دستیاران ایرانی ویلموتس تنها 
برای »تزئین« مورد استفاده قرار بگیرند 
و دســتیاران خارجی اش نیز در تونل 
ورزشگاه آزادی، مشــغول کتک زدن 
خبرنگارها شوند. شاید مرد بلژیکی نیز 
بعد از مدتی به هیچ نهادی پاســخگو 
نباشد، هیچ کدام از بازی های لیگ برتر را 
از نزدیک تماشا نکند. دائما علیه کیفیت 
لیگ و فوتبال ایران موضع بگیرد، در بین 
هوادارها چند دستگی به وجود بیاورد و 
طرفداران یک باشگاه خاص را طرد کند. 
شاید ویلموتس هم لذت نتایج خوب را 
به تلخی مصاحبه های آتشین گره بزند 
و اجازه ندهــد در ایران، هیچ کس برای 
مدتی طوالنی از تماشای تیم ملی لذت 
ببرد. شاید سرمربی جدید تیم ملی نیز 
هر روز تنش تــازه ای را به وجود بیاورد 
و حتی قرارداد کمــپ محل اقامت تیم 
ملی برای تورنمنت های بزرگ را نیز به 
تنهایی و بدون دخالت فدراسیون ببندد. 
شاید انتظارها از ویلموتس آنقدرها هم 
باال نیســت. همین که دست به چنین 
کارهایی نزنــد و تجربه های تلخ دوران 
ســی کیو را تکرار نکنــد، خودش یک 
موفقیت برای فوتبال ایران به شــمار 
می رود. با این وجود آیا می توان انتظار 
داشت که شخصیت این مربی در گذر 
زمان تغییر نکند؟ او هرگز اهل حاشیه 
و جنجال نبوده اســت، بــه عنوان یک 
سیاستمدار ترجیح داده وارد نزاع های 
بزرگ نشــود و حتی اعتراض چندانی 
درباره داوری نیز از خودش نشان ندهد. 
فوتبال ایران در شــرایط فعلی بیشتر 
از همیشــه به آرامش نیاز دارد و شاید 
ویلموتس با بازگرداندن این آرامش به تیم 
ملی، بتواند شرایط خوبی را در این تیم 
حاکم کند. تنش بیشتر، هم برای خود او 
و هم برای تیم ملی مرگبار خواهد بود. این 
درست همان اتفاقی است که آقای مربی 

باید از آن پرهیز کند.
فدراسیوِن شــادمان از جذب مربی 
خارجی در وضعیت نابسامان ارز، اولین 

قــدم را در جذب مــارک ویلموتس به 
شکلی نامتعارف برداشته است. قرارداد 
آقای مربی به جای تهــران، در بلژیک 
بسته خواهد شد. مارک پس از سفری 
کوتاه به تهران، خیلی زود به کشورش 
برگشت. گفته می شد این مربی دوباره 
برای توافق نهایی بــه ایران خواهد آمد 
اما حاال مشخص شده که مهدی تاج این 
قرارداد را در محل سفارت ایران در کشور 
بلژیک با ویلموتس امضــا خواهد کرد. 
در کدام کشور دنیا، رییس فدراسیون 
فوتبال برای جذب یک مربی خارجی، 
به همان کشور سفر می کند و قرارداد را 
خارج از کشور خودش به امضا می رساند؟ 
آیا مواجه شدن با همین ماجرا، برای پی 
بردن ویلموتس به شرایط فدراسیون، 
کافی به نظر نمی رسد؟ اگر می خواهیم 
آن چه در ایران برای کارلوس کی روش 
اتفاق افتاد، دامان ویلموتس را هم نگیرد 
و او را هم تغییر ندهد، باید از همین حاال 
نگاه متفاوتی به این مربی داشته باشیم. 
اگر قرار اســت به صورت تمام و کمال با 
شــرایط مدنظر او موافقت شود، بعید 
نیست که این مربی نیز بعد از مدتی برای 
خودش تصمیم بگیرد و ساز خودش را 
در فوتبال ایران کوک کند. دوران طالیی 
فدراســیون برای کنتــرل ویلموتس، 
درســت همین روزها خواهد بود. برای 
خارج نشدن این مربی از چارچوب های 
قانونی مربیگری، فدراسیون فوتبال نباید 
همه امتیازها را در اختیار او قرار بدهد. 
فراموش نکنیم این قرارداد بیشتر از آن که 
یک اتفاق خارق العاده برای فوتبال ایران 
باشد، یک »فرصت دوباره« برای مربی 
نه چندان موفق بلژیکی اســت. او باید 
قدردان چنین فرصتی باشد. هرچند که 
در عمل، فدراسیون فوتبال با این مربی 
مثل بزرگ ترین مربیان دنیای فوتبال 

برخورد می کند!

امضای قرارداد در بلژيک؛ اولین قدم اشتباه در ماجرای ويلموتس

این فدراسیون »کی روش« ساز!

اتفاق روز

 مديران فدراسیون فوتبال ايران در حالی که آشکارا »ذوق  زده« هستند، از تحت تاثیر قرار دادن ويلموتس در تهران 
صحبت می کنند. از اينکه تصورات مرد بلژيکی نسبت به ايران تغییر کرده و تماشای مرکز »پک« او را به وجد آورده است. 
اين حجم از ذوق زدگی در فرآيند امضای قرارداد با يک مربی شکست خورده، حد و اندازه های واقعی فدراسیون را نشان 

می دهد. آنها مدام تاکید دارند که ويلموتس راه متفاوتی را نسبت به سرمربی سابق تیم ملی در پیش گرفته اما با اين روند، 
بعید نیست سرمربی بلژيکی، در مسیر تبديل شدن به کی روشی ديگر برای فوتبال ايران قرار بگیرد.

 آريا طاري

به محض پایان این فصــل فوتبال ایران، خبر 
توافق مهرداد محمدی برای امضای قرارداد سه 
ســاله با باشــگاه آوس پرتغال به گوش رسید. از 
دوقلوهای معروف محله فــالح، حاال یک نفر در 
روسیه می درخشد و دیگری در پرتغال فوتبال بازی 
خواهد کرد. میالد فصل موفقی را در روسیه پشت 
سر گذاشــته و احتمال دارد به تیم بزرگ تری در 
این کشور نیز منتقل شود اما در مجموع این فصل، 
فصل امیدوارکننده ای برای بیشــتر لژیونرهای 

ایرانی حاضر در فوتبال اروپا نبوده است.
نمره صفر برای علیرضا

فصل تمام شــد و هــواداران برایتون هرگز 
نتوانستند به تماشای گل زدن و یا پاس گل دادن 
گرانقیمت ترین خرید تاریخ باشگاه شان بنشینند. 
علیرضــا جهانبخش، فصل کابــوس واری را در 
انگلیس سپری کرد. او که با 18 میلیون یورو راهی 
برایتون شده بود، شباهتی به جهانبخش لیگ هلند 
نداشت. علیرضا در ابتدای فصل نیمکت نشین بود 
اما درست بعد از فیکس  شدن، مصدومیتی طوالنی 
را پشت سر گذاشت. سپس برای مدتی تیمش را 
رها کرد تا در جام ملت های آسیا بازی کند. او در 

هفته های انتهایی فصل دوباره مهره ثابت برایتون 
شد اما نتوانست هواداران باشگاه را تحت تاثیر قرار 
بدهد. تنها چند نمایش خوب، برای اعتماد کردن 
به این بازیکن در باشگاه کافی نبود. با صفر گل و 
صفر پاس گل، این بازیکن به شدت در خطر است 
و ممکن است همین تابســتان در فهرست مازاد 

باشگاه قرار بگیرد.
سردار و گوچی؛ دو قهرمان لیگ

انتقــال از روبیــن کازان بــه زنیــت، اتفاق 
فوق العاده ای برای سردار آزمون بود. او در بهترین 
باشگاه روسیه، احیا شــد و گل های زیادی برای 
تیم جدیدش به ثمر رساند. 16 گل و 6 پاس گل 
در این فصل، آمار درخشــان بازیکنی است که تا 
آخرین روزهای لیگ، یکی از شــانس های آقای 
گلی نیز بود. ســردار پس از چند سال حضور در 
فوتبال روسیه، برای اولین بار قهرمانی این لیگ 
را از آن خودش کرد. این تجربه در اســترالیا نیز 
برای رضا قوچان نژاد رقم خورد. گوچی که پس از 
چند بار جابه جایی حاال برای سیدنی استرالیا توپ 
می زند، گل قهرمانی این تیم از روی نقطه پنالتی 
در فینال لیگ را وارد دروازه حریف کرد تا در بین 
هواداران این باشگاه، محبوبیت بسیار زیادی به 

دست بیاورد.

 غروب در انگلیس!
درست مثل علیرضا جهانبخش، اوضاع برای 
سایر لژیونرهای ایرانی حاضر در انگلیس نیز خوب 
پیش نرفت. سعید عزت اللهی تقریبا در تمام فصل 
مصدوم بود و بازی های زیادی برای ردینگ انجام 
نداد. کریم انصاری فرد نیز به نیمکت ناتینگهام 
دوخته شــد و در مجموع 14 بار برای این تیم به 
زمین رفت و تنها دو گل به ثمر رساند. مهره های 
محبوب کارلوس کی روش، در چمپیونشــیپ 
انگلستان چندان موفق نبودند و بعید نیست فصل 

آینده را در لیگ های دیگری سپری کنند.
شروع خوب، پايان بد

قلی زاده این فصل از سایپا به شارلروا در بلژیک 
پیوست. شروع ســتاره تکنیکی در تیم جدیدش 
فوق العاده بود اما مصدومیت اجازه نداد او به روند 
خوبش در فوتبال بلژیک ادامه بدهد. قلی زاده در 
22 بازی این فصل، تنها یک گل برای تیم بلژیکی 
زد و پنج پاس گل به هم تیمی ها داد. او در 43 درصد 
بازی ها به صورت ثابت به میدان رفت و تنها در 13 
درصد گل های این فصل تیمش سهیم بود. قدوس 
نیز چنین شرایطی را تجربه کرد. او در هفته های 
ابتدایی یک سوپراســتار تمام عیــار برای آمیان 
فرانسه بود اما با مربی تیمش به مشکالتی برخورد 

کرد و نیمی از دیدارهای فصــل را به عنوان مهره 
نیمکت نشین استارت زد. سه گل و چهار پاس، آمار 
بازیکنی بود که با آمیان تا یک قدمی سقوط به دسته 
پایین تر نیز پیش رفت. او با حفظ کیفیت ابتدای 
فصل، می توانست به باشگاه بزرگ تری ملحق شود.

در لیست مازاد
هواداران بروژ با جذب کاوه رضایی هیجان زده 
شدند اما کاوه هیچ وقت نتوانست در این باشگاه 
بزرگ، انتظارها را برآورده کنــد. او تنها 15 بار با 
پیراهن بروژ به میدان رفت و فقط چهار گل برای 
این تیم زد. حاال صحبت از قــرار گرفتن نام این 
بازیکن در فهرست مازاد باشــگاه به میان آمده 
است. فرشــاد احمدزاده نیز چنین سرنوشتی را 
تجربه کرد. او راهی لهستان شد تا شاید به تیم ملی 
دعوت شود اما در تیم جدیدش مطلقا ناکام بود و 
هیچ و قت از نیمکت فاصله زیادی نگرفت. صادق 

محرمی نیز هیچ وقت در بازی های مهم و حساس 
دیناموزاگرب به بازی گرفته نشد و حاال احتمال 
می رود که این بازیکن نیز در فوتبال کرواسی برای 

تیم کوچک تری توپ بزند.
افول در ترکیه

مجید حسینی و وحید امیری پس از درخشش 
در جام جهانی، راهی ترابوزان اسپور ترکیه شدند. 
حســینی در 24 بازی این فصل برای تیمش به 
میدان رفته و یکی از نفرات ثابت ترابوزان بوده اما 
در همین فصل مرتکب اشتباه های زیادی نیز شده 
است. اوضاع برای وحید اما به مراتب بدتر به نظر 
می رسد. این بازیکن به عنوان یک مهره هجومی 
در 22 بازی در  سوپرلیگ ترکیه، تنها یک گل به ثمر 
رسانده و با انتقاد شدید هواداران ترابوزان روبه رو 
شده است. بعید است باشگاه برای فصل آینده نیز 

روی وحید حساب خاصی باز کند.

مرور سرنوشت اين فصل لژيونرهای ايرانی در اروپا

مرگ تدریجی چند رویا! 

 حقیقت آن است که 
فدراسیون فوتبال، تصمیم 
گرفت همه مسئولیت ها را 
به سرمربی پرتغالی واگذار 

کند و خودش کامال کنار 
بکشد. اگر تنشی با وزارت 

ورزش برای گرفتن امکانات 
بیشتر در کار بود، به جای 

فدراسیون، خود کی روش 
دست به کار می شد و 

مصاحبه هايی بسیار تند 
انجام می داد

 در کدام کشور دنیا، رئیس 
فدراسیون فوتبال برای 

جذب يک مربی خارجی، 
به همان کشور سفر می کند 
و قرارداد را خارج از کشور 
خودش به امضا می رساند؟ 

آيا مواجه شدن با همین 
ماجرا، برای پی بردن 
ويلموتس به شرايط 

فدراسیون، کافی به نظر 
نمی رسد؟
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