
t oseei r ani . i r
7

آدرنالین  شماره  1107 /  پنجشنبه  9 تیر   1401  /     30 ذی القعده 1443  /  30 ژوئن   2022

وضعیــت ایــن روزهــای 
استقالل، اصال شباهتی به یک 
تیم »قهرمان« ندارد. تیمی که 
انتظار می رفــت نفرات کلیدی 
فصل گذشــته را حفظ کند و با 
جذب چند ستاره در مسیر تکرار 
موفقیت باقی بماند، این روزها 
شرایطی نگران کننده را پشت 
سر می گذارد. آنها در بازار نقل 
و انتقاالت، محمد دانشــگر را 
به سادگی از دســت دادند و در 
تالش برای خرید چند ســتاره 
ناکام شدند. سجاد شهباززاده و 

امید حامدی فر، تنها خریدهای 
رسمی استقالل تا امروز هستند. 
نفراتی که بعید است بتوانند در 
فصل تازه، چیز زیادی به استقالل 

اضافه کنند. 

جدایی فرهاد،
یک بحران خودساخته

مشکالت کلیدی استقالل از کجا 
شروع شدند؟ درست از جایی که فرهاد 
مجیدی تیم را ترک کرد. او دو فصل 
دیگر با استقالل قرارداد داشت و قانونا 
نمی توانست تصمیم به ترک باشگاه 
بگیرد اما کادر مدیریتی استقالل به 
جای آن که ســرمربی اش را متقاعد 

به ماندن کند، راه را بــرای جدایی او 
هموارتر کرد. سناریوی خوش بینانه 
در مورد این تصمیم، این اســت که 
مدیران باشــگاه به پاس قدردانی از 
فرهاد و قهرمانی اش، نمی خواستند 
خالف میل این سرمربی عمل کنند و 
هدف شان راضی نگه داشتن مجیدی 
بود. سناریوی بدبینانه هم این است 
که آنها اساسا به دنبال زیر سوال بردن 
میزان تاثیر فرهاد بــر قهرمانی لیگ 
بودند و قصد داشــتند ثابت کنند که 
این قهرمانی به خاطر توانایی مدیریتی 
خودشان به دســت آمده است! مهم 
نیست کدام سناریو درست باشد. در 
هر صورت موافقت با جدایی مجیدی 

یک اشتباه نابخشــودنی بود. جالب 
اینکه باشگاه به سادگی هرچه تمام تر 
رضایتنامه فرهاد را داد و حتی مبلغی 
از باشگاه اماراتی برای این کار دریافت 
نکرد. آنها طــوری برخورد کردند که 
انگار مجیدی یک مربی بازنده است 
و باید هرچه زودتر تیــم را ترک کند. 
آن هم در حالی که مجیدی استقالل 
را بعد از نزدیک بــه یک دهه قهرمان 
لیگ برتر کرده بود. تنها دو مربی موفق 
شدند استقالل را روی سکوی اول لیگ 
برتر قرار بدهند و باشگاه یکی از آنها را 
مثل آب خوردن از دســت داد. تاثیر 
نبودن فرهاد در پیش فصل، خیلی زود 
خودش را در این تیم نشان خواهد داد. 

بدون شــک اگر مجیدی در تیم باقی 
می ماند، استقالل این روزها شرایط به 

مراتب بهتری داشت.

انفعال نقل و انتقاالتی، 
توجیهی که پذیرفته نمی شود

مدیران اســتقالل در واکنش به 
عملکرد ضعیف نقل وانتقاالتی، نبودن 
سرمربی را بهانه می کنند و معتقدند 
خریدها باید با نظر سرمربی انجام شود. 
این توجیه اما از سوی آنها پذیرفتنی 
نیست. مگر باشگاه در همین مدت با 
ستاره هایی مثل سعید صادقی مذاکره 
نکرد و به آنها پیشنهاد رسمی نداد؟ اگر 
صادقی این پیشنهاد را می پذیرفت، 
نظر ســرمربی دیگر مهم نبود؟ اگر 
همه خریدها باید با نظر سرمربی انجام 
شوند، چرا سجاد شهباززاده با تیم به 
توافق دســت یافت و راهی استقالل 
شد؟ اصال ساپینتو به عنوان یک مربی 
خارجی، چقدر برای خرید بازیکن در 
فوتبال ایران می توانست به تیم کمک 
کند؟ البته که هنوز زمان برای خرید 
بازیکن از دســت نرفته اما در صورت 
خروج امیرحسین حسین زاده، تعداد 
خروجی های مهم تیم به مراتب بیشتر 
از بازیکنان ورودی است و باشگاه کار 
ســختی برای ترمیم ترکیب خواهد 
داشت. جالب اینکه مدیری مثل سردار 
آجورلو با یک بازیکن جوان که قبل از 
اســتقالل اصال شناخته شده نبوده، 
طوری قرارداد بسته که او در صورت 
پرداخت 250 هــزار دالر، می تواند 
بدون دردســر تیم را ترک کند. اگر 
اسم این فاجعه مدیریتی نباشد، پس 

چیســت؟ کجای دنیا با یک بازیکن 
کم سن وسال، چنین قراردادی امضا 
می شود؟ کجای دنیا به یک استعداد 
جوان اجازه می دهنــد که به همین 

راحتی تیم را ترک کند؟

ساپینتو، انتخاب پرریسک
آجورلو به گفته خودش، ساپینتو 
را از بین 40 گزینــه انتخاب کرده اما 
این تصمیم، بســیار پرریسک به نظر 
می رسد. مربی پرتغالی تا امروز حتی 
یک بار سابقه قهرمانی در لیگ را ندارد. 
او در همه سال های طوالنی مربیگری 
فقط فاتــح یک جام حذفی شــده و 
حقیقتا رزومه جذابی برای درخشیدن 
در یک تیم فوتبال ندارد. جدا از این، او 
تقریبا هیچوقت بیشتر از یک سال در 
هیچ تیمی دوام نیاورده است. جذب 
مربی خارجی خوب غیرممکن بود؟ 
این هم از آن توجیه های باورنکردنی 
است! همین حاال سپاهان با مورایس 
و تراکتور با بردی اف، مربیان بهتری 
نسبت به استقالل دارند. آبی ها اما به 
سراغ مردی رفته اند که تعداد درگیری 
و عصبانیت هایش در کنــار زمین، از 
تعداد جام های دوران مربیگری اش 

بیشتر است.

سودای فدراسیون، 
در جست وجوی شکستی دیگر؟

بعضی ها هم انفعــال این روزهای 
مدیران استقالل را به سودای حضور 
دوبــاره در انتخابــات فدراســیون 
ربط می دهند. شــنیده می شود که 
مدیرعامل باشگاه قصد دارد باز هم در 
انتخابات شرکت کند و برای چندمین 
بار شانس اش را محک بزند. این خودش 
یک تصمیم ناامیدکننده دیگر است. 
رها کردن اســتقالل آن هم فقط یک 
سال بعد از ورود به این باشگاه، عجیب به 
نظر می رسد. اگر آجورلو دوباره در مسیر 
رسیدن به فدراسیون شکست بخورد، 
باید کارش را با فوتبال ایران تمام شده 
بدانیم. بعید است استقاللی ها نیز دیگر 

چنین مدیری را در تیم شان بپذیرند.

چهار اشتباه کلیدی کادر مدیریتی استقالل در تابستان 

رویایی که »حراج« شد!
کسب تجربه، ماموریت داورزنی

به دختران

مسابقات والیبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از 
13 تا 20 تیرماه با حضور 9 تیم به میزبانی قزاقستان 
برگزار می شود و تیم ملی ایران ششمین حضور خود 
را در این رقابت ها تجربــه می کند. ایران در این دور 
از مســابقات با تایلند، قزاقســتان و کره جنوبی که 
از تیم های شاخص آسیا هســتند، همگروه است. 
موضوعی که پیش بینی بازی های ســختی را برای 
شاگردان پدیده بلوری زاده به میان می آورد. با این 
حال هدف این تیم در مسیر متفاوتی مشخص شده 
اســت. ارائه بازی های زیبا و کسب تجربه در میدان 
آسیایی یک موفقیت برای دختران والیبال محسوب 
می شــود. موضوعی که محمدرضا داورزنی رییس 
فدراســیون والیبال که مهمان آخرین اردوی این 
تیم بود نیز به آن اشاره کرد. او خطاب به ملی پوشان 
گفت:»برای من باخت مهم نیســت و از تیم نتیجه 
نمی خواهیم. قرار است مقابل تیم هایی که باتجربه 
هستند و از لحاظ جسمانی هم شرایط بهتری دارند، 
بازی کنید. اگر بخواهید مزد زحمات تان را بگیرید 
باید یک تیم باشید، منسجم بازی کنید، از بازی لذت 
ببرید و شاد بازی کنید. تا امتیاز آخر بجنگید؛ مهم 
نیســت چه نتیجه ای می گیرید، فقط تا امتیاز آخر 
بجنگید. سیاست کلی فدراسیون این است که مسیر 

رشد شما را فراهم کند.«
    

سپک تاکرا در راه جهانی
مسابقات جهانی سپک تاکرا بانوان از دوم مرداد به 
میزبانی بانکوک تایلند آغاز می شود. رقابت هایی که 
تیم ملی کشورمان نیز در آن حضور دارد. تیم ایران به 
منظور حضوری قدرتمند در میدان جهانی تا به اینجا 
دو مرحله اردوی آماده سازی را زیر نظر رویا جعفری 
در شهرستان چمستان )استان مازندران( و همچنین 
رفسنجان )اســتان کرمان( برگزار کرده است. این 
تمرینات طبق برنامه و با جدیت اردونشینان برگزار 
شده اســت. البته ترکیب نهایی تیم هنوز مشخص 
نشده و قرار است از بین زهره امامی، ریحانه راهزانی، 
مریم مرادمنش، ســعیده خمری، زینب ناظمی، 
ساحل مهرابی، اعظم دادگر، رویا ابراهیمی و فاطمه 
احمدی مشخص شود چه کسانی عازم این میدان 

خواهند شد. 

پای مقانلو روی پوست موز؟!
زمانی که فدراســیون تکواندو با ریاست هادی 
ســاعی تصمیم به خانه تکانــی در کادرهای فنی 
تیم های ملی بانوان و آقایان گرفت، عنوان شد که 
نتیجه قهرمانی آســیا یکی از عوامل تاثیرگذار در 
ماندگاری ســرمربی های جدید است. مینو مداح 
با سه مدال طالی ناهید کیانی، زهرا پوراسماعیل 
و اکرم خدابنده، دو مدال نقــره مبینا نعمت زاده و 
نسترن ولی زاده و یک مدال برنز زهرا شیدایی که 
به قهرمانی تاریخی در قاره کهن ختم شــد، نشان 
داد که انتخاب مناســبی در راس تیم بانوان بوده 
اســت. در تیم آقایان اما اوضاع اصال راضی کننده 
نبود. بیژن مقانلو که مدتی بعــد از المپیک ریو با 
ناکامی تیم ملی را ترک کرد، در بازگشت دوباره اش 
عملکرد رضایت بخشی از خود نشان نداد. پسران 
مقانلو در قهرمانی آسیا حتی یک مدال طال هم به 
دست نیاوردند و هیچ سکویی را به خود اختصاص 
ندادند. اتفاقی که بعد از 20 ســال برای تکواندوی 
مردان ایران رقم خــورد! تیم ملی تکواندوی ایران 
از سال 2002 همیشــه صاحب یکی از دو سکوی 
اول قهرمانی آســیا بود. این تیم در دوره قبل پس 
از 19 سال سوم شد و امسال در رده پنجم ایستاد! 
این در حالی است که تیم مقانلو بی تجربه نبودند. 
میرهاشم حســینی که به مدال نقره رسید، یکی 
از دو نماینده ایران در المپیــک توکیو بود. فرزان 
عاشــورزاده که از دور رقابت ها حذف شد نیز هم 
تجربه المپیک را دارد و هم مدت طوالنی در جمع 
بهترین هــای تکواندو جهان قرار داشــت. مهدی  
حاج موسایی و علی نادیان که به مدال نقره و دانیال 
بزرگی که به مدال برنز رســیدند کم نام ونشان تر 
از هم تیمی ها بودند و عملکرد بهتری داشــتند. از 
امیرمحمد بخشــی هم انتظار نمی رفت که از دور 
مسابقات حذف شود و جایی در لیست مدال آوران 
نداشته باشــد. حال باید دید فدراسیون تکواندو 
برای مسابقات قهرمانی جهان که پیش رو است چه 

تصمیمی می گیرد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آریا    طاری 

مدیران استقالل در واکنش 
به عملکرد ضعیف نقل 

وانتقاالتی، نبودن سرمربی 
را بهانه می کنند و معتقدند 

خریدها باید با نظر سرمربی 
انجام شود. این توجیه اما از 
سوی آنها پذیرفتنی نیست

پرسپولیس این روزها شبیه یک تیم کهکشانی به نظر 
می رسد و ترکیب بســیار خوبی را نیز برای فصل جدید در 
اختیار دارد اما در مورد این تیم نباید یک حقیقت ســاده را 
نادیده گرفت. اینکه میانگین ســنی ترکیب اصلی این تیم 
برای شروع فصل جدید از 30 ســال نیز عبور کرده است. 
موضوعی که در دقایق پایانی هر مسابقه در فصل تازه، کار 
این تیم را کمی سخت می کند. پرسپولیسی ها در این فصل 
نگاه خاصی به آینده ندارند و تنها به دنبال نتیجه گرفتن در 

این لیگ هستند.

خط دروازه؛ آینده ای در کار نیست
بازگشــت علیرضا بیرانوند به خط دروازه، اتفاق بســیار 
مهمی برای پرسپولیسی ها بود. اتفاقی که می تواند یکی از 
کلیدی ترین ضعف های باشگاه را پوشش بدهد. با این وجود 
این سنگربان در 29 سالگی، دیگر قرار نیست برای سال های 
طوالنی در پرسپولیس حضور داشته باشد. بیرو بیشتر برای 
پس گرفتن جای ثابتش درون دروازه تیم ملی به جمع قرمزها 

برگشته و در صورت درخشش در جام جهانی، باز هم شانسش 
را برای رفتن به لیگ های خارجی محک خواهد زد. گلر دوم 
سرخ ها نیز شاید در این فصل حتی یک بار فرصت بازی را به 
دست نیاورد. احمد گوهری نشان داده که گلر قابل اعتمادی 
نیست و نمی تواند مرد شــماره یک دروازه سرخ ها باشد. در 
حقیقت بین او و پرسپولیس نیز یک رابطه عمیق و طوالنی 
وجود نخواهد داشت و شــاید گوهری نهایتا فصل آینده با 

خستگی از دوخته شدن به نیمکت، تیم را ترک کند.

خط دفاع؛ زوج 30 ساله
قلب دفاع پرســپولیس برای فصــل جدید به مرتضی 
پورعلی گنجی 30 ســاله و گئورگی گولسیانی 31 ساله 
سپرده خواهد شد. میانگین سنی این دو خرید مهم برای 
پرسپولیس، بیشتر از 30 سال است و این موضوع می تواند 
برای تیم نگران کننده تلقی شود. حتی مهره های جانشین 
این دو نفر یعنی فرشاد فرجی و علی نعمتی 28 و 27 ساله 
هستند و دیگر فوتبالیست های جوانی به حساب نمی آیند. 
یحیی برای پســت دفاع چپ روی وحید امیری 34 ساله 
آن هم بعد از یک مصدومیت طوالنی و دردناک حســاب 
می کند. حتی دانیال اسماعیلی فر که به تازگی راهی این 
باشگاه شده تا در سمت راست خط دفاعی قرار بگیرد، 29 
 ساله است و رفته رفته به آخرین سال های دوران فوتبالش 

نزدیک می شود.

خط هافبک؛ پاسورهای نه چندان جوان! 
قرمزها در پســت هافبک دفاعی، کمال کامیابی نیا 33 
ساله و میالد سرلک 27 ساله را در اختیار دارند. در حقیقت 
میانگین سنی هافبک های مرکزی تیم نیز عدد 30 را نشان 
می دهد. سروش رفیعی با 32 سال سن برای پست هافبک 
هجومی جذب شده، سعید صادقی 28 ساله است و مهدی 
ترابی در 27 سالگی به سر می برد. در حقیقت هیچکدام از 
این نفرات نیز مهره های جوانی به شــمار نمی روند. جالب 
اینکه باشگاه در خط هافبک به ســادگی قید فوتبالیست 
بااستعدادی مثل محمد شریفی را زده است. طبیعتا چنین 
بازیکنی باید تیــم را به صورت قرضی تــرک کند و دوباره 
به باشــگاه برگردد اما قرمزها روی نام ایــن بازیکن جوان 
و بااســتعداد خط قرمز کشــیده اند. در این بخش از زمین 
سیامک نعمتی 28 ســاله و امید عالیشاه 30 ساله نیز روی 
نیمکت خواهند بود. در حقیقت مهره های نیمکت نشین 

خط هافبک تیم هم جوان نیستند.

خط حمله؛ یک جوان و چند پیرمرد!
حامد پاکدل 30 ساله احتماال یک فصل دیگر در جمع قرمزها 
باقی خواهد ماند. مهدی عبدی 23 ساله می تواند یکی از معدود 
مهره های جوان این فصل پرسپولیس باشد اما یحیی در فصل 
گذشته نشان داد که اعتقاد چندانی به این بازیکن ندارد. او در بازار 
به جذب کاسیانو 33 ساله یا منشا 32 ساله فکر می کند. در واقع 

خریدهای هجومی این مربی نیز به هیچ وجه فوتبالیست های 
جوانی نیستند. با این روند یکی از پیرترین پرسپولیس های تاریخ 

لیگ برتر در حال شکل  گرفتن خواهد بود.

میانگین سنی: بیشتر از 30! 
اگر بیرانوند گلر اول این فصل پرسپولیس باشد، ترکیب 
دفاعی این تیم با اسماعیلی فر، پورعلی گنجی، گولسیانی و 
وحید امیری ساخته شــود، میالد سرلک در پست هافبک 
دفاعی قرار بگیرد، ترابی، صادقی و سروش رفیعی در میانه 
زمین بازی کنند و زوج کاسیانو با منشا یا پاکدل شکل بگیرد، 
میانگین سنی ترکیب اصلی پرسپولیس در لیگ بیست و 
دوم »30.18« خواهد بود. عددی که برای یک لیگ طوالنی 
و فرسایشی آن هم در سال جام جهانی، بیش از حد باال به نظر 
می رسد. از یاد نبریم که استقالل فصل گذشته با یک ترکیب 
بسیار جوان قهرمانی لیگ برتر را به دست آورد. در مورد باال 
رفتن میانگین سنی پرسپولیس، دو نکته مهم وجود دارد. 
اول اینکه بدنســازی در این فصل برای تیم بسیار اهمیت 
خواهد داشت. شاید به همین خاطر است که باشگاه به سراغ 
بدنساز خارجی رفته و روی این مربی برای فصل تازه حساب 
ویژه ای باز کرده است. دوم هم اینکه ظاهرا یحیی قرار نیست 
قدمی برای آینده تیم بردارد. او همه چیز را معطوف به همین 
فصل کرده و صرفا به دنبال قهرمانی در لیگ بیســت و دوم 
است. از این تیم چیز زیادی گیر آینده سرخ ها نخواهد آمد.  

یک نگرانی بزرگ در مورد پرسپولیس

سی و چند!

چهره به چهره

آریا     رهنورد

دختران تکواندوکار ایران دیگر حتی از تیم ملی مردان هم سبقت گرفته اند. 
تیم ملی مردان تکواندو بدون مدال طال از مسابقات آسیایی برگشت اما تیم ملی 
دختران بر بام قاره کهن ایســتاد. موفقیت بزرگی که حکایت از یک آینده بسیار 
روشن در دنیای تکواندو برای دختران ایرانی دارد. این موفقیت آن هم در کشوری 
مثل کره جنوبی که خودش مهد اصلی تکواندو به شــمار مــی رود، یک تجربه 

فراموش نشدنی به نظر می رسد. 
در این رقابت ها ناهید کیانی، اکرم خدابنده و زهرا پوراســماعیل، مدال طال 
گرفتند. کیانی که قبال در المپیک هم حاضر بوده، تورنمنت درخشانی را سپری 
کرد و فنی ترین تکواندوکار زن مسابقات لقب گرفت. اکرم خدابنده نیز به عنوان 
بهترین تکواندوکار انتخاب شد. مینا نعمت زاده و نسترن ولی زاده نیز در این تیم 
به مدال نفره رسیدند و در مجموع توانستند با این عملکرد رویایی، عملکرد ضعیف 
مردان را پوشش بدهند. ایران در مسابقات بانوان باالتر از چین، کره جنوبی، اردن و 

قزاقستان به قهرمانی آسیا رسید و با اختالف، بهترین تیم مسابقات بود. 
در رده مردان اما تکواندوی ایران روی ســکوی پنجم قرار گرفت تا در جدول 

مجموع ایران در آسیا سوم شود. ماجرایی که نشان می دهد حاال تکواندوی مردان 
ایران کمی از بانوان عقب افتاده و باید برای جبران این ماجرا تالش زیادی به خرج 
بدهد. این برای »اولین« بار در تمام تاریخ اســت که تکواندوکاران دختر ایرانی 
قهرمان آسیا می شــوند. یک موفقیت تاریخی که برای این رشته ورزشی بسیار 

جذاب به نظر می رسد. 

ایران قبال در رده مردان چهار بار قهرمان آسیا شده بود اما در رده بانوان فقط 
کشورهای کره جنوبی، چین و چین تایپه چنین کاری انجام داده بودند. وقتی 
اولین مدال آور المپیکی بانوان ایران در رشــته تکواندو تصمیم به ترک کشور 
گرفت، خیلی ها تصور می کردند این رشــته ورزشی برای سال ها درگیر بحران 
می شود اما به لطف درخشــش دختران آماده و فنی این تیم، همه بن بست ها از 
مسیر تکواندو برداشته شده اند. این تیم دیگر وابســته به هیچ اسمی نیست و 
همه در آن در کنار هم برای رسیدن به موفقیت تالش می کنند. این تیم کارهای 
بسیار بزرگی برای آینده در پیش دارد. آنها سال آینده باید در بازی های آسیایی 
به میدان بروند و یک ســال بعد هم باید خودشــان را بــه رقابت های المپیک 
 برسانند. اصال بعید نیســت که از این تیم هم یک مدال آور المپیکی به ورزش 

ایران معرفی کند. 
تکواندوی بانوان ایران هنوز در ابتدای راه اســت اما نشــان داده که می تواند 
چشم ها را خیره کند و موفقیت های بزرگی به دست بیاورد. البته که انتظارها هم 
از این تیم باید تعدیل شود. قرار نیست آنها یک شبه فاتح همه جام ها و رقابت های 
ممکن شوند و همه چیز را ببرند. قرار نیست آنها یک شبه روی بام دنیا بایستند. 
این روند باید به شکل تدریجی اتفاق بیفتد و به مرور زمان خودش را نشان بدهد. 
فعال می توان گفت که خودباوری زیادی در این تیم وجود دارد. تیمی که اگر این 
روند را حفظ کند، موانع زیادی را از مسیر ورزش ایران برمی دارد و »اولین«های 

زیادی را در ورزش ایران رقم می زند.  

سکوی تاریخی آسیا در مهد تکواندو

دختران آینده

اتفاق روز


