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اگر پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس 
دوباره بسته نشود)!(، این تیم برای جذب 
رامین رضاییان به عنوان مهم ترین هدف 
نقل و انتقاالتی اقدام خواهد کرد. بازیکنی 
که از همان ابتدا هم در فهرست یحیی 
گل محمدی قرار داشته است. مثبت تر 
از پیوستن رامین به پرسپولیس، جدایی 
مهدی شــیری از این تیم بود. بازیکنی 
که عادت داشــت در نبردهای بزرگ، 
هواداران این باشگاه را سرافکنده کند. 
قرمزها تا امروز در فصل نقل و انتقاالت، 
تنها یک گلر ذخیره به خدمت گرفته اند 
اما جذب رامین، می تواند همه معادالت 

را به سود این تیم تغییر بدهد.
رامین و پرســپولیس، داســتان 
پرفرازونشیبی داشــته اند. او اولین بار 
در شرایطی به پرسپولیس پیوست که 
برای راه آهن بــازی می کرد. رضاییان 
البته قبل از آن، ملی پوش شده بود و به 
همین خاطر یک مهره شناخته شده در 
فوتبال ایران به شمار می رفت. رضاییان 
به سرعت به مرد تغییرناپذیر جناح راست 
پرسپولیس تبدیل شد. بازیکنی که نقش 
فوق العاده ای در شکل گیری فرم هجومی 
تیم برانکو در لیگ پانزدهم داشت. با این 
حال اوضاع در این باشگاه برای او چندان 
خوب پیش نرفت. ماجرای پیوســتن 
ناگهانی این بازیکن به ریزه اسپور ترکیه، 
هوادارها را مقابل او قرار داد. خیلی ها او 
را مقصر این داستان و جدایی ناگهانی 

طارمی می دانستند. با این حال رامین 
هم در مسیر مهدی، مدتی بعد به جمع 
قرمزها برگشت و جالب اینکه برخالف 
مهدی، قراردادش را فسخ کرد تا بدون 
مشکل قانونی پیراهن پرسپولیس را بر 
تن کند. این بار شــرایط برای رضاییان 
کمی پیچیده شد. او مدتی روی نیمکت 
تیم نشست و ســپس به ترکیب اصلی 
برگشــت اما یک درگیری بــا یکی از 
ســتاره های تیم، عمال او را در فهرست 
سیاه برانکو ایوانکوویچ قرار داد. حتی قبل 
از آن که فصل به پایان برسد، کار رضاییان 
با پرسپولیس تمام شده بود و جالب اینکه 

چند ســتاره تیم از این اتفاق استقبال 
می کردند. چراکه رابطه خوبی با رضاییان 
نداشتند. حاال این احتمال وجود دارد که 
بعد از چند سال، دوباره رابطه قدیمی او 
و پرسپولیس برقرار شود. حاال که دیگر 
برانکو روی نیمکت پرسپولیس نیست و 
کیفیت سمت راست خط دفاعی این تیم 
هم به شدت نازل به نظر می رسد، رامین 
رضاییان خرید بسیار خوبی برای باشگاه 
خواهد بود. این انتقال برای انگیزه های 
شخصی رامین هم مهم به نظر می رسد. 
او در شرایطی به بازگشت به فوتبال ایران 
نزدیک شده که نه در لیگ های خارجی 

به اهدافش رسیده و نه این اواخر بخشی 
از فهرست های تیم ملی بوده است.

رامیــن بعــد از تــرک ایــران، 
ماجراجویی های زیادی داشــته است. 
او در چند کشــور مختلف فوتبال بازی 
کرده امــا با وجود کاراکتــر جاه طلبی 
که دارد، نتوانســته انتظارها را برآورده 
کند. خیلی ها تصــور می کردند مدافع 
موردعالقه کارلوس کی روش، در بلژیک 
به یک ستاره تبدیل شود اما این اتفاق 
برای او رخ نداد و این بازیکن بعد از مدتی 
به لیگ های عربی رفت. او شروع بسیار 
خوبی در قطر داشــت و بــه کمک این 

درخشش، توانســت پیشنهاد باشگاه 
بزرگ الدحیل را هم به دست بیاورد اما 
الدحیل، خیلــی زود قید این بازیکن را 
زد و او را به تیم های دیگری قرض داد. در 
نهایت باشگاه السیلیه هم او را نخواست تا 
این بازیکن در پایان قرارداد قرضی اش 
به الدحیل برگردد و قراردادش را با این 
تیم فســخ کند. در همین حال، رامین 
در دوران اســکوچیچ هرگز به تیم ملی 
دعوت نشده است. بعضی ها این دعوت 
را نتیجه حواشــی خاص و ماجراهای 
شــخصی زندگی او می دانند و بعضی 
معتقدند دراگان به لحاظ فنی، اساسا 
به بازیکنی مثل رامیــن عالقه ندارد. با 
این حال به نظر می رسد رضاییان حتی 
در بدترین فرم، نسبت به مهره ای مثل 
صادق محرمی برای تیــم ملی موثرتر 
خواهد بود. شاید بازگشت به پرسپولیس، 
به او کمک کند تا نظر سرمربی تیم ملی 
را تغییر بدهد. بدون شک اگر رضاییان 
به یکی از ستاره های لیگ بیست و یکم 
تبدیل شود، حذف کردن او از تیم ملی 
برای سرمربی ســخت تر و هزینه برتر 
خواهد بود. این آخرین شــانس رامین 
است تا شاید فرصت حضور در دومین 
جام جهانی اش را به دســت بیاورد. او 
در جام جهانی روسیه، مهره ثابت خط 
دفاعی تیم ملی بود. بازیکنی که توانسته 
باشــد کارلوس کی روش را با همه آن 
سخت گیری های وحشــتناک راضی 
کند، بدون تردید می تواند از پس هر مربی 

دیگری هم بربیاید.

رامین رضاییان می تواند چیزهای 
مثبتی به پرســپولیس اضافــه کند. 
نفوذهای رامین، گمشده این سال های 
سمت راســت دفاع پرسپولیس است. 
همان طور که سانترهای خوب و حتی 
ضربه های ایســتگاهی ایــن بازیکن 
می توانند به کمک تیم بیایند. قرمزها در 
چنین شرایطی، به این بازیکن نیاز دارند. 
در حقیقت به نظر می رسد این انتقال، 
یک بازی دو ســر برد بــرای هر دو تیم 
باشد. البته به شرطی که او دیگر به سراغ 
حاشیه های قدیمی اش نرود و مشکلی 
در هماهنگ شدن با هم تیمی ها نداشته 
باشد. این مهم ترین ماموریت درویش از 
زمان پیوستن به کادر مدیریتی باشگاه 
پرسپولیس است. شکســت خوردن 
در پرونده جــذب رضاییان، خیلی زود 
موجبات ناامیدی شدید هوادارها از این 

مدیر را فراهم خواهد آورد.

همه چیز مهیای یک شروع دوباره

رامینرامنشدنی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

مرور آن چه این روزها در فدراســیون فوتبال 
می گذرد، چیزی شبیه تماشای یک سریال جنایی 
است. واضح به نظر می رسد که فدراسیون وارد فاز 
یک جنگ داخلی همه جانبه شــده و جبهه های 
مختلف در آن تالش می کنند تــا به هر قیمتی 
روی کار بمانند و طرف مقابل را هر طور که شده 
حذف کنند. در تاریخ فدراســیون، بارها مدیران 
مختلف بدون رضایت شخصی ناچار به ترک این 
نهاد شده اند اما اگر عزل عزیزی خادم به حقیقت 
تبدیل شود، این تبدیل به یکی از کوتاه مدت ترین 

دوره های ریاست فدراسیون خواهد شد.
بمب خبــری این روزهــای فوتبــال ایران، 
درخواســت پنج عضو هیات رییسه فدراسیون 
فوتبال برای برکناری عزیزی خادم است. اتفاقی 
که از یک شکاف بسیار بزرگ در ساختار فدراسیون 
و یک چندگانگی عظیم در این نهاد خبر می دهد. 
بر اســاس ماده 34 اساسنامه فدراسیون فوتبال، 
با درخواســت رســمی پنج عضو هیات رییسه، 
فدراســیون موظف اســت ظرف مدت 14 روز 

جلسه ای برای بررسی ادامه کار رییس فدراسیون را 
برگزار کند. برخالف آن چه ابتدا در رسانه ها مطرح 
شد، برکناری عزیزی خادم هنوز اتفاق نیفتاده اما 
به نظر می رسد افراد حاضر در هیات رییسه برای 
رقم زدن این تغییر در فوتبال ایران مصر هستند. 
احمدرضا براتی، احسان اصولی، میرشاد ماجدی، 
بهرام رضاییان و مهرداد ســراجی با امضای یک 
نامه، برای انتقال قدرت در فدراسیون فوتبال ایران 
آماده می شوند. چند عضو هیات رییسه در روزهای 
گذشته به روش های متفاوت در رسانه ها حاضر 
شــده اند تا روی بی کفایتی رییس برای ادامه کار 
تاکید کنند. آنها مشکالت پرشمار عزیزی خادم و 
البته عدم تحقق وعده های بزرگ او قبل از شروع 
کار را دالیل جدی این تصمیم معرفی می کنند. 
ماجرای حذف پرسپولیس و استقالل از آسیا در 
کنار مشکالت مالی فدراسیون و دردسرهای تیم 
ملی، مسائلی هستند که موجب رقم خوردن این 
شکاف در ظاهر شده اند اما واضح به نظر می رسد 
که همه این مسائل، تنها بهانه هایی برای نمایش 
این دشمنی هستند و اختالف نظرها بین اعضای 
فدراسیون، جای دیگری شکل گرفته است. جالب 
اینکه این اعضای هیات رییســه در شروع دوران 
کاری عزیــزی خادم، رابطه بســیار خوبی با این 
مدیر داشتند اما ظاهرا در برخی جزئیات، اختالف 
عمیقی بین آنها شکل گرفته است. رد پای برخی از 

مشاوران سابق عزیزی خادم در مسیر تبدیل شدن 
به رییس فدراسیون هم در این ماجرا دیده می شود. 
به همه این مسائل، باید ماجرای افشای یک فایل 
صوتی از مشاور حقوقی فدراسیون و توصیه او به 
رییس کمیته انضباطی برای برخورد با گل گهر در 
پرونده بایناما نیز منتشر شده که موجب محرومیت 
موقت این مشاور شده و از همه مهم تر، استقالل 
کمیته انضباطی را زیر سوال برده است. فعال همه 
چیز به ضرر عزیزی خادم به نظر می رسد اما او هنوز 
از تغییر دادن شرایط به سود خودش ناامید نشده 
است.موافقان رییس در ساختار  فدراسیون، بیکار 
ننشســته اند و موضع تندی علیه تصمیم برخی 
اعضای هیات رییسه گرفته اند. کمیته اخالق هم 
دست به کار شــده و با یک رای ضربتی که بیشتر 
ناشی از خشم و عصبانیت بوده، حکم محرومیت 
6 ماهه مهرداد سراجی را صادر کرده است. با این 
حال بعید به نظر می رسد این واکنش خشمگینانه، 
حقیقتا واکنش موثری مقابل موج انتقادها علیه 
عملکرد فدراسیون باشد. در این وضعیت، دو گزینه 
بیشتر پیش روی عزیزی خادم قرار ندارد. گزینه 
اول این است که او رضایت اعضای هیات رییسه را 
به دست بیاورد و نظر آنها را نسبت به خودش تغییر 
بدهد. در این صورت او در سمتش ابقا می شود و 
می تواند به کار در فدراسیون ادامه بدهد. گزینه دوم 
هم برگزاری مجمع و آماده شدن برای واگذار کردن 

فدراسیون به فرد دیگری است. گزینه ای که کامال 
بعید به نظر می رسد مورد انتخاب عزیزی خادم 
قرار بگیرد. این ماجرا البته می تواند یک پایان دیگر 
هم داشته باشد. اینکه کار باال بگیرد، جلسه هیات 
رییسه برگزار نشود و کار به دخالت فیفا و انتخاب 
کمیته انتقالی کشیده شود. در این صورت، شرایط 
برای فدراسیون به شــدت پیچیده خواهد شد و 
ممکن است تیم ملی هم تحت تاثیر قرار بگیرد. این 
جنگ و دعوای بزرگ که به نظر می رسد در درجه 
اول دعوای سهم خواهی باشــد، لطمه بزرگی به 
فوتبال ایران خواهد زد. هرچند که عملکرد عزیزی 
خادم در قامت مرد اول فدراسیون هم اصال قابل 
قبول نبوده است.آن چه انتقادها از عزیزی خادم 

را به اوج می رساند، وعده های بزرگ او قبل از ورود 
به فدراسیون است. در حقیقت وعده های او، علیه 
خودش عمل می کنند. این مدیر وعده داده بود که 
در یک زمان کوتاه، مشکالت مالی فدراسیون را 
حل می کند و زمینه را برای درآمدزایی ویژه فراهم 
می آورد اما در این زمینه اصال موفق نبوده است. 
برخی موضع گیری های خــاص او در اطراف تیم 
ملی هم به شدت خبرساز شــده است. همه این 
مسائل در کنار هم موجب شده اند جایگاه این مدیر 
بسیار متزلزل باشد. بدون تردید او نتوانسته نمره 
خوبی در مدیریت فدراسیون دریافت کند و حتی 
اگر در پایان این غائله ابقا شود، باز هم فرسنگ ها با 

یک مدیر موفق فاصله دارد.

حتما بارها و بارها شنیده اید که »لگد به گربه زدن« یکی 
از اصطالحات همیشگی در فوتبال ایران است و برای توصیف 
افرادی به کار می رود که در فوتبال صاحب تجربه هســتند. 
همین کار اما در اروپا تبدیل به یک فاجعه تمام عیار شده است. 
انتشار فیلمی از کورت زوما در حال لگد زدن به یک گربه، فضای 
فوتبال انگلیس را تحت تاثیر قرار داده و احساســات حامیان 
حیوانات را جریحه دار کرده است. زوما در این فیلم به گربه مثل 
یک توپ فوتبال ضربه می زند. در درجه اول باشگاه برادر زوما 
که فیلمبرداری این اتفاق را انجام داده، با او قطع همکاری کرده 
است. باشگاه وستهم هم جریمه بسیار سنگینی برای زوما در 
نظر گرفته و به لحاظ مالی او را نقره داغ کرده اســت. آدیداس 
که اسپانسر شخصی زوماست، تصمیم به قطع همکاری با این 
بازیکن گرفته و یکی از حامیان مالی مهم وستهم هم در واکنش 

به ناکافی بودن محرومیت زوما از سوی وستهم، به همکاری با 
این باشگاه پایان داده است. ماجرایی شبیه به این، نشان می دهد 
که در لیگ های اروپایی چقدر روی این مسائل حساس هستند. 
در چنین لیگ هایی نمی توان به راحتی اصول اخالقی را زیر 
سوال برد و به فعالیت ادامه داد. حتی این ماجراها پایان کار زوما 
نیستند و ممکن است او به زندان هم برود. جالب اینکه بعد از 
اعالم میزان جریمه زوما، مشخص شد که او بیشترین دستمزد 
را در بین نفرات این تیم می گیرد. همین مســاله، نارضایتی 
برخی از ستاره های کلیدی باشگاه را به همراه داشت. چراکه 

رقم دقیق دستمزد این مدافع تاکنون فاش نشده بود. جالب 
اینکه او در جریان جدال هفته گذشته تیمش مصدوم شد و 
هواداران حاضر در استادیوم به کنایه برایش شعار دادند:»حاال 
می فهمی گربه ات چه حسی دارد!«. این وسط البته بعضی ها 
هم معتقد هستند که برخوردها با این بازیکن با کاری که او انجام 
داده تناسب ندارد و ماجرا بیش از حد بزرگ شده است. همبازی 
او مایکل آنتونیو هم به حمایت از زوما پرداخته و تاکید کرده که 
خیلی از بازیکنان با عملی مثل نژادپرستی به راحتی فوتبال 
بازی  می کنند اما لگد به یک گربه، چنین جرایم وحشتناکی 

دارد. به هر حال به نظر می رســد مدافع سابق چلسی در واقع 
به بخت خودش لگد زده و آینده فوتبالی اش را تحت تاثیر قرار 
داده است. با این روند او باید خودش را برای مشکالت حقوقی 
بزرگ تری آماده کند. زوما به لحاظ فنی، فوتبالیست خوبی 
به نظر می رســد اما با این کار، همه نگاه ها نسبت به او تغییر 
خواهند کرد. زوما به شکل ناخواسته یک تلنگر بزرگ به همه 
فوتبالیســت ها زده تا مراقب محتوای منتشرشده در فضای 
مجازی و از آن مهم تر مراقب کارهایی که در اوقات فراغت انجام 
می دهند، باشند. چنین کاری برای او به شدت گران تمام شده 
و حاال دیگر همه فوتبالیست ها می دانند که نباید برای تفریح و 
یا هر نیت دیگری، یک حیوان بی گناه را آزار بدهند. در انگلیس، 
هیچ کس چشم ها را روی چنین مساله ای به راحتی نمی بندد و 

از آن به راحتی عبور نمی کند.

حیوان آزاري و آینده مبهم فوتبالي زوما

لگد به بخت!

در فدراسیون فوتبال چه خبر است؟

جنگ داخلی! 

چهرهبهچهره

حاال که دیگر برانکو روی 
نیمکت پرسپولیس نیست 

و کیفیت سمت راست 
خط دفاعی این تیم هم به 

شدت نازل به نظر می رسد، 
رامین رضاییان خرید 

بسیار خوبی برای باشگاه 
خواهد بود. این انتقال برای 
انگیزه های شخصی رامین 

هم مهم به نظر می رسد
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 نقره جام فجر بدمينتون
 براي ميزبان

سي امین دوره مسابقات بین المللي بدمینتون 
فجر از دوشنبه 18 بهمن آغاز شــد و روز گذشته 
به پایان رســید. در بخش دختران این مسابقات، 
فینال های یک نفره و دو نفره در ســالن شــهید 
دستغیب شیراز برگزار شــد و قهرمانان این دوره 
مشخص شدند. فینال بخش یک نفره میان »تسنیم 
میر« از هند و »سوسانتا« از اندونزی برگزار شد که 
نماینده هند دو بر یک پیروز شد و به مقام قهرمانی 
دست یافت. ضمن اینکه »رپیســکا« از روسیه و 
»شاشیداران« از هند به مقام سوم مشترک دست 
یافتند. فینال بخش دو نفره نیز بین تیم ساغر رفیعی 
و هاجر کبیری از ایران و »مالوا« و »شــاپووالووا« از 
روسیه برگزار شد که تیم روسیه دو بر صفر برنده شد 
تا نماینده کشورمان به مقام نایب قهرمانی بسنده 
کند. همچنین تیم نازنین زمانی و یگانه تفرشی و تیم 
ساره امینیان و فاطمه بابایی به مقام سوم مشترک 

رسیدند. 
    

المپيك »يخ زده« براي ايران!
کار کاروان اســکي ایران در المپیک زمستانه 
چین خیلي زودتر از چیزي که انتظارش مي رفت 
به پایان رســید. ایران در این دور از مسابقات سه 
نماینده داشــت که بدون هیچ دســتاوردي این 
میدان را ترک کردند. عاطفه احمدي که خیلي ها 
از او به عنوان پدیده اســکي یاد مي کنند، با اینکه 
براي اولین بار راهي المپیک شده بود ولي انتظار 
مي رفت کمي بهتر عمل کند. او در مانش دوم به 
خط پایان نرسید. حســین ساوه شمشکي دیگر 
نماینده اســکي آلپاین ایران بود کــه در اتفاقي 
بسیار عجیب دو روز قبل از مســابقه اش جواب 
مثبت تســت دوپینگ را مقابل خــود دید تا در 
سومین حضور در المپیک وارد پیست نشود. اینکه 
چطور مي شود پاسخ تست دوپینگ با این سرعت 
حاضر شود و به رسانه ها نیز راه پیدا کند، عالمت 
ســوال هاي بســیاري را در ذهن ایجاد مي کند. 
آژانس بین المللی کنترل دوپینگ روز چهارشنبه 
اعالم کرد که تســت دوپینگ  ساوه شمشکی در 
المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ مثبت شده است. این 
تست خارج از مســابقه و روز دوشــنبه در پکن 
گرفته شده که در نمونه او ماده استروئید آنابولیک 
آندروژنیک یافت شده است. دانیال ساوه شمشکي 
هم آخرین نماینده ایران بود که او هم اتفاقا بسیار 
عجیب راهي المپیک شد. در اسکي صحرانوردي 
15 کیلومتر کالســیک مردان، ابتدا سیدستار 
صید ســهمیه المپیک را به دســت آورد اما در 
آستانه اعزام تســت کروناي او و مربي اش مثبت 
شــد تا صید حضور در چهارمین المپیکش را از 
دســت بدهد. هرچند او معتقد است که این یک 
اتفاق برنامه ریزي شده بوده تا جلوي اعزامش به 
المپیک را بگیرند چراکه هر بار تست کرونا بوده، 
پاسخش منفي بوده است! به هر حال دانیال مسیر 
مسابقه را در زمان 4۷ دقیقه و ۲6 ثانیه طی کرد 
و در جایگاه هشتاد و چهارم قرار گرفت تا پرونده 
کاروان ایران در چین بسته شود. در این اعزام مثل 
بیشتر اعزام ها مسائل و مشکالت زیادي دیده شد. 
اگر بحث تکراري لبــاس کاروان را کنار بگذاریم، 
اینکه تعداد همراه هاي کاروان از تعداد ورزشکاران 
بیشتر بود، خود گویاي یک مشکل بزرگ است. از 
طرفي با وجود اینکه کاروان ایران بسیار کوچک 
بود اما مسئوالن فدراســیون نتوانستند به خوبي 
آن را مدیریت کنند تا یک المپیک بي حاشــیه 
براي اسکي بازها سپري شود. ضعفي که البته در 

بسیاري از فدراسیون ها دیده مي شود!

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


