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كاش پاي كشتي هيچ وقت به »بهشت« باز نمي شد!
نگران امكانات هستيم

قول صعود نمي دهم

1-  در ح��ال حاضر م��ا صاحب يكي از 
مربيان بزرگ فوتبال دنيا هستيم و اگر 
بدون تعصب صحبت كنيم، باي��د بگويم كه كي روش 
اين موضوع را ثابت كرده است. او نه تنها در ايران، بلكه 
در دنيا هم تئوريس��ين است و همراه تيم ملي ما موفق 
بوده است. ما نمي توانيم نگران كي روش باشيم. ما نگران 
كمبود امكانات هستيم. بايد امكانات به بهترين شكل 
ممكن براي تيم ملي فراهم شود. اگر بخواهيم درباره كار 
او نظري بدهيم و قصد مشاوره داشته باشيم، اين اتفاق 
مانند جوك مي ماند. كي روش يك مربي سخت گير و 
با انضباط است. شايد به مذاق خيلي ها خوش نيايد اما 
كي روش درك بسيار بااليي از فوتبال مدرن و روز دنيا 
دارد. او به تمام امور واقف است و مي داند چطور و با چه 
سبكي مقابل هر تيم بازي كند. تيم او خوب حمله كردن 
و خوب دفاع كردن را بلد اس��ت. همه بازيكنان در تيم 

كي روش در خدمت تيم هستند. 
2-  از سه ش��نبه هفته گذش��ته كالس هاي مربيگري 
حرفه اي آسيا با تدريس ريچارد بيت در كمپ تيم هاي 
ملي آغاز ش��ده و مربيان ليگ برتري مانند علي دايي، 
عليرضا منصوريان، اكبر ميثاقيان، سيروس پورموسوي، 
مجتبي حس��يني و... در اين كالس ها حضور دارند. به 
جرات مي توان گفت ريچ��ارد بيت جزو ۵ مدرس برتر 
اروپا است. ما با تاخير اين كالس ها را برگزار كرديم اما 
يكي از بهترين ها را به ايران دعوت كرديم. بعد از بازي 
ايران و ازبكستان هم حتما تقاضاي برگزاري جلسه با 
كي روش را خواهيم داد و مي خواهيم بهترين استفاده 
را از زحمات او بكنيم اما در درجه اول صعود تيم ملي به 

جام جهاني براي ما اهميت دارد. 
3- ما جلس��ات زيادي تاكنون برگزار كرده ايم و تعداد 
زي��ادي از مربي��ان را زيرنظر گرفته اي��م. مي خواهيم 
بهترين انتخاب را داشته باشيم. در حال حاضر فريدون 
معيني در كره جنوبي به س��ر مي ب��رد و زماني كه او به 
اي��ران بازگردد به همراه س��اير اعض��اي كميته فني و 
توسعه فدراسيون فوتبال جلسه اي را درباره اين موارد 
خواهيم داش��ت. ما تا حدود 99 درصد درباره انتخاب 
مربي تيم ملي المپيك به اجماع رس��يده ايم اما هنوز 
نهايي نشده است. براي ساير تيم هاي ملي هم با مربيان 
زيادي صحب��ت كرديم و در ماه هاي پيش رو اس��امي 
مربيان اعالم خواهد شد. مربيان جوان ما بسيار با دانش 
هستند. بايد از گذشته درس بگيريم. خود من در دوره 
قبل هم حضور داش��تم اما در دوره قبل تر افراد ديگري 
بودند كه تاكنون موفق نبوديم. البته مشكالت تيم هاي 
ملي فقط مربوط ب��ه مربي نيس��ت. در نقاط مختلف 
كمبودهايي وجود دارد اما االن پيشرفت كرديم. ديگر 
اشتباهات ۵ سال پيش را تكرار نمي كنيم. با وجود تمام 
كاستي ها و ناهماهنگي ها بدون شك فوتبال ما از نظر 
برگزاري اردوها در شرايط بهتري بود. نوجوانان و جوانان 
فوتبال ملي براي نخستين بار به صورت همزمان راهي 
جام جهاني ش��دند. چندين و چند سال بود كه منتظر 

چنين روزي بوديم. 
4-  به خاطر داليل مختلفي از جمله افزايش آگاهي و 
دانش مربيان ايراني خوشبين به آينده هستم. كيفيت 
ليگ برتر و ليگ دسته يك گوياي اين مساله است. اگر 
فوتبال هاي كسل كننده اي برگزار مي شد، نمي توانستيم 
انتظار پيشرفت را داشته باش��يم اما فوتبال ما در سال 
گذش��ته نمره قبولي گرفت. من هم چند صباحي در 
اين فوتبال هس��تم و بعد از من اف��راد ديگري حضور 
خواهند داشت اما ما مسير خوبي را طي مي كنيم. بايد 
از استعدادهاي فوتبال كشور استفاده كنيم. در ورزش 
بانوان هم رو به پيشرفت هستيم و مربيان ما درگذشته 
بازيكنان تيم ملي بودند و در كالس هاي مربيگري هم 

نمره قبولي گرفتند. 

ب��ازي بس��يار منطق��ي را مقاب��ل اين 
تيم انج��ام داديم. طبق گ��زارش فيفا 
كاستاريكا يك ضربه هم در چارچوب نداشت و ما اين 
اجازه را به آنها نداديم. به خوبي اين تيم را تحت فش��ار 
قرار داديم. اس��ترس در ساق بازيكنان وجود داشت اما 
رفته رفته توانستيم بر اين بازي مسلط شويم و استراتژي 
خودمان را دنبال كنيم. نقشه ما انتقال سريع توپ از خط 

دفاع به خط حمله بود تا به گل برسيم. 
 در اين ب��ازي داور يك خطاي مش��كوك به پنالتي  را 
هم اعالم نكرد. با اين حال با وجود استرس بازيكنان و 
شرايط مسابقات از عملكرد بازيكنانم راضي هستم. ما 
تجربه بازي هاي بين المللي را نداشتيم. طبيعي است 
كه بازيكنانم به لحاظ روحي – رواني در بازي نخس��ت 
نتوانستند تمام قابليت هاي خود را به نمايش بگذارند، 
با اين حال در نيمه دوم بس��يار بهتر از نيمه نخس��ت 
ب��ازي كرديم و مي توانيم بهتر ش��ويم. ما ب��ا بازيكنان 
صحبت كرده ايم و كام��ال آنها را توجيه كرديم كه بايد 
بازي نخست را فراموش كنند. به جمع بندي هاي الزم 
دست يافته ايم و بعد از بازي با كاستاريكا تمركزمان را 
حفظ كرديم تا مقابل زامبيا به موفقيت برسيم. هر بازي 
شرايط خودش را دارد و طبيعي است كه براي اين بازي 
نقشه هاي خاصي را براي بازي با قهرمان آفريقا در نظر 
گرفته ايم. زامبيا قهرمان آفريقا اس��ت و توانسته است 
پرتغال را شكس��ت دهد و بايد مقابل اين تيم با هوش 
باش��يم تا به موفقيت برس��يم. خدا را شاكرم كه موفق 
ش��ديم. مردم ايران اين تيم را دوست دارند. نمي دانم 
دليل آن چيست اما تاكنون از ما انتقادي هم نكرده اند و 
هميشه زبان به تمجيد باز كرده اند. همه اصحاب رسانه 
و كارشناسان از اين تيم تعريف مي كنند. اميدوارم كه 
قدردان مردم باشيم و روز به روز با موفقيت هاي مان آنها 
را ش��اد كنيم. در كره همه از اين تيم تعريف مي كنند. 
نوع فوتبال ما در بازي با كاستاريكا خوب بود. كاستاريكا 
همانند تيم هاي امريكاي جنوبي از جمله برزيل كنترل 
خوبي روي توپ دارد، اما ما با خودباوري و اس��تفاده از 
پتانس��يل  خودمان توانستيم از س��د اين تيم بگذريم. 
االن ه��م قول صعود نمي دهم اما هميش��ه گفته ام كه 
تمام تالش من و تيمم براي خوش��حالي مردم است تا 

شرمنده مردم نشويم. 

   انتخابي تيم هاي ملي كشتي گراپلينگ و آليش 
بانوان براي شركت در رقابت هاي داخل سالن آسيا 
)ايندورگيمز( در تركمنستان و مسابقات جهاني و 

آسيايي سوم خردادماه برگزار مي شود 
   مالك باشگاه نساجي مي گويد: پاشازاده براي 

يك فصل هدايت اين تيم را بر عهده دارد. 
   عل�ي دايي: اگ�ر دنيا درجا بزن�د، من هم درجا 

مي زنم/ خأل حجازي تا سال ها پر نمي شود
   ش�جاعي: منتظر تصميم گي�ري وازرت ورزش 

براي انتخابات تيروكمان هستيم
   داورزن�ي: وزي�ر ورزش بر ثب�ات مديريت در 

استقالل و پرسپوليس تاكيد دارد
   ووشوي ايران كه با تركيب 6 نفره در بازي هاي 

اسالمي حضور داشت به 6 طال دست يافت 
   افشارزاده: در حال مكاتبه براي عضويت ورزش 

زورخانه اي در IOC هستيم

نماينده ج��ودوي ايران در المپيك ري��و تهران را به 
مقص��د تايلند ترك ك��رد تا تمريناتش را در رش��ته 
هنرهاي رزمي تركيب��ي )MMA( آغاز كند. جواد 
محج��وب، ج��ودوكار وزن 100 – كيلوگرم ايران و 
دارن��ده مدال هاي طال و نقره آس��يا و چندين مدال 
در تورنمنت ه��اي بين الملل��ي ك��ه مي ت��وان او را 
ش��اخص ترين چهره تيم   ملي جودو در چند س��ال 
اخير ناميد، چند ماهي بود كه در تمرينات تيم   ملي 
حاضر نمي ش��د، اما اين ورزشكار سرانجام صبح روز 
دوشنبه  تهران را به مقصد تايلند ترك كرد تا او نيز به 
مانند امير علي اكبري، فرنگي كار پيشين ايران وارد 
رشته هنرهاي رزمي تركيب MMA شود. مسعود 
خسروي نژاد، مربي اختصاصي جواد محجوب نيز به 

همراه اين ورزشكار عازم تايلند شده است. 

اسطوره فوتبال آرژانتين در پيامي عنوان كرد كاپيتان 
رم را بهترين بازيكني مي داند كه تاكنون ديده است. 
ديگو مارادونا عكسي از فرانچسكو توتي را در صفحه 
اجتماعي خود منتش��ر كرد. ال ديگ��و زير آن عكس 
نوشت: توتي اسطوره و پادش��اه رم است. او بهترين 
بازيكني اس��ت كه ديدم. توتي ب��راي آخرين بار در 
تركيب رم ب��ه ميدان رفت و به نظر مي رس��د آماده 

خداحافظي از مستطيل سبز است. 

فريب��رز محمودزاده، رييس كميت��ه نقل و انتقاالت 
سازمان ليگ در  مورد وضعيت قرارداد سرور جپارف 
با باشگاه استقالل  اظهار كرد: براي انتقال اين بازيكن 
براي نيم فصل به  س��پاهان تفاهمنامه اي سه جانبه 
بين اس��تقالل، س��پاهان و  جپارف امضا شد كه اين 
تفاهمنام��ه س��ه جانبه ضميمه  ق��رارداد جپارف با 
س��پاهان در نيم فصل گذش��ته شده اس��ت.  اكنون 
براس��اس آن تفاهمنامه س��ه جانبه ك��ه در  قرارداد 
سپاهان با جپارف در سازمان ليگ موجود است، هيچ 
باش��گاهي مجاز به عقد قرارداد با اين بازيكن نبوده 
ولي باشگاه استقالل  مي تواند قرارداد جديدي با اين 
بازيكن در سازمان ليگ براي فصل  آينده ثبت كند. 
البته با ط��ي مراحل اداري و قانوني نظير اس��تعالم 
از  كميته ه��اي تعيين وضعيت بازيك��ن، انضباطي، 
بين الملل و  تايي��د دبيركل و رييس س��ازمان ليگ 
قراردادش با اس��تقالل به  ثبت مي رس��د. البته الزم 
به ذكر اس��ت كه همه باش��گاه ها  براي ثبت قرارداد 
بازيكنان خود بايد اين مراحل را طي كنند  و از تاريخ 
2۵ خرداد ماه كه فصل نقل و انتقاالت آغاز مي شود، 
ثبت قرارداد بازيكنان آغاز مي ش��ود. سپاهان يا هر 
باش��گاه ديگري  بخواهد با جپارف قرارداد امضا كند 
با توجه به تفاهمنامه  س��ه جانب��ه اي كه اين بازيكن 
با اس��تقالل دارد و در سازمان  ليگ موجود است اين 
پرونده شكل حقوقي به خود گرفته و  پرونده را براي 
تعيي��ن تكليف به كميته تعيي��ن وضعيت بازيكن  و 
كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ارسال مي كنيم. 

خبر كوتاه

نگاه2

جودوكار المپيكي ايران سر 
از MMA درآورد

مارادونا: توتي بهترين 
بازيكني است كه ديدم

 معماي جپارف-استقالل
حل شد

سرخط خبرها نگاه بيرون گود

دنياي سياست
نتيجه  انتخابات نش�ان 
جدي�دي،  دبي�ر،  داد 
رض�ازاده، س�اعي ك�ه 
زماني ن�ه چن�دان دور 
از مع�دود ورزش�كاران 
دي�ار  اي�ن  پرافتخ�ار 
بودن�د راه اش�تباهي را 
پس از دني�اي قهرماني 
در پي�ش گرفتن�د. چرا 
كه ج�اي اي�ن چهره ها 
در عرصه ه�اي مختلف 
ورزش ايران است نه در 

دنياي سياست. 

ريي��س  رس��ول خ��ادم، 
فدراسيون كشتي گفت: ما 
ميزباني دومين دوره رقابت هاي همبستگي 
كشورهاي اسالمي )سال 2009( را برعهده 
گرفته بوديم كه متاس��فانه با عدم برگزاري 
اي��ن بازي ه��ا در ايران، اي��ن فرصت بزرگ 
سياسي و فني براي كشور را از دست داديم. 
جاي تاسف اس��ت كه چنين فرصت هايي 
كه مي توان��د به عنوان يك ابزار ديپلماتيك 

قدرتمند و گس��ترده، در اشاعه قابليت هاي 
فن��ي و مديريتي كش��ورما در دني��ا مورد 
اس��تفاده قرار گيرد، به س��ادگي از دس��ت 
م��ي رود و هيچ كس به خاط��ر ناتواني هاي 
مديريت��ي و از دس��ت دادن فرصت ه��اي 
بزرگ، به نظام مديريتي كش��ور پاس��خگو 
نيست. البته احتماال س��والي نمي شود كه 
ضرورت پاسخگويي فراهم  آيد چون دغدغه 
و آگاهي در اينگونه موارد كه مي تواند بهترين 

ابزاره��اي مديريت��ي، فن��ي و ديپلماتيك 
محس��وب ش��ود، وجود ندارد. سال هاست 
پذيرش ميزباني ها در رويدادهاي ورزش��ي 
ب��زرگ هزينه محس��وب نمي ش��ود، بلكه 
مهم ترين ابزارخودنمايي سياسي و اجتماعي 
كشورها در دنيا، ارتقاي سطح سازماندهي 
مديريت��ي، توس��عه زيرس��اخت هاي ملي 
كش��ورهاي ميزب��ان و ايج��اد فرصت هاي 
جدي��د ج��ذب اسپانس��رهاي خارج��ي و 

داخلي براي كشورها اس��ت. آذربايجان به 
لحاظ زير ساخت ها و سيستم هاي اجرايي 
شرايطي را در كش��ور خود فراهم كرده كه 
قابليت ميزباني مس��ابقات المپي��ك را در 
كش��ور خود دارد. به هرحال فكر مي كنم با 
توجه به ظرفيت هاي انساني، جغرافيايي و 
مديريتي كه در آذربايجان، نسبت به كشور 
ايران سراغ داريم، اين عقب ماندگي مديريتي 
براي پذيرش ميزباني مسابقات معتبر، براي 

كش��ور ما حداقل در منطقه نمي تواند قابل 
قبول باشد. 

وقتي با چهره اي مغموم و درهم 
رفت��ه كه خب��ر از غ��م درونش 
م��ي داد ليگ انگليس را ترك ك��رد و به موناكو 
برگشت، ش��ايد حتي خودش هم فكر نمي كرد 
كه فرشته خوش��بختي اينگونه بر شانه هايش 
بنش��يند. رادامل فالكائ��و، س��تاره كلمبيايي 
موناكو -ك��ه بايد او را ش��اهكار فوتبال كلمبيا 
در ي��ك دهه اخي��ر بدانيم- س��ال 2014 پس 
از س��پري كردن يك فصل موفق در موناكوي 
فرانس��ه به جزيره پرماجراي فوتبال سفر كرد 
تا در منچستريونايتد دوران تازه اي را آغاز كند. 
از همان ابتدا ش��رايط به آن ش��كل كه رادامل 
در ذهن خ��ودش تصور مي ك��رد، رقم نخورد. 
او طي يك فصل 26 بازي براي شياطين س��رخ 
انجام داد كه ثمره آن تنها 4 گل بود و نسبت به 
فصل قب��ل كه 21 گل در موناكو زده بود آماري 
به ش��دت ضعيف محسوب مي ش��د. اما فالكائو 
ناامي��د نش��د و منچس��تريونايتد را به مقصد 

چلسي ترك كرد تا بلكه در لندن بتواند خودش 
را احيا كند. در اس��تمفوردبريج هم همان روند 
تك��راري و مايوس كننده برايش اتف��اق افتاد؛ 

آس��يب ديدگي هاي متعدد، انج��ام 10 بازي و 
تنها ي��ك گل، همه آن چيزي ب��ود كه فالكائو 
در چلس��ي به آن رسيد. شاهزاده كلمبيايي كه 

تا قبل از آمدن ب��ه جزيره، تيم هاي پرطرفدار و 
متمول اروپايي برايش سر و دست مي شكستند 
و صحبت از شكسته شدن ركوردها براي انتقال 
او مي ش��د، با افتي شديد مي رفت تا به تدريج از 
صحنه فوتبال محو شود. با تمام اين اتفاق هاي 
تلخ، ش��اهزاده كلمبيايي سرسخت تر از آن بود 
كه تن به جبر زمانه دهد. او آنقدر تالش و تمرين 
كرد و براي موفقيت پافش��اري ك��رد تا دوباره 

روزهاي خوب خود را رقم زد. 
داس��تان فالكائو را مي توان مصداق بارز جمله 
مع��روف ويليام ادوارد هيكس��ون، نويس��نده 
بريتانياي��ي دهه نوزدهم ميالدي دانس��ت كه 
مي گويد: »حتي اگر در 42 س��الگي همچنان 
موفق نش��ده ايد، براي رس��يدن به موفقيت باز 

هم تالش كنيد.«
در حالي كه گفته مي شد س��تاره كلمبيايي را 
حتي تيم سابق او هم نمي خواهد، فالكائو اين بار 
با يك تصميم درست دوباره به موناكو برگشت 

تا ماموريتي كه چند سال قبل در اين تيم شروع 
كرده بود را همان جا به پايان ببرد. 

مرد اول خط حمله تيم ژارديم، با بس��تن بازوبند 
كاپيتان��ي اين بار در نقش ي��ك رهبر باتجربه در 
خط حمله تيمش آقايي مي كرد و با جوانان اين تيم 
قدم به قدم تا قهرماني پيش رفتند و توانستند بر 
سلطنت چند ساله پاري سن ژرمن بر لوشامپيونه 
خاتم��ه دهند. ي��اران فالكائ��و در حالي قهرمان 
فرانس��ه ش��دند كه با 104 گل يك��ي از بهترين 
خطوط حمله در بين تيم هاي اروپايي را در اختيار 
دارند و اين وقتي معنا مي يابد كه بدانيم شاهزاده 
كلمبيايي با 21 گل در فرانس��ه نق��ش اول اين 
موفقي��ت را ايفا كرده. فالكائو در اين فصل با زدن 
21 گل نشان داد هنوز هم راه و روش گلزني را بلد 
است و قصد ندارد حاال حاالها آن را كنار بگذارد. 
فراموش نكنيد اگر به فوتبال فرانسه پديده اي به 
نام كيليان امباپه معرفي شده زوجي مثل فالكائو 
هم در مطرح شدن او نقش پررنگي داشته است. 

ي��ك س��ايت فرانس��وي 
در گزارش��ي ب��ه حض��ور 
ورزش��كاران ايران��ي در انتخاب��ات اخير 
رياست جمهوري و نقش آنها در تحوالت 
سياس��ي اي��ران پرداخته اس��ت. پايگاه 
اينترنت��ي RFI فرانس��ه در گزارش��ي 
نوشت، حس��ن روحاني در دوازدهمين 
دوره انتخاب��ات رياس��ت جمهوري ايران 
ب��ا ۵7 درصد آرا توانس��ت ب��راي چهار 
س��ال ديگر رييس جمهور باق��ي بماند. 
در اي��ن بين حماي��ت ورزش��كاران از او 
موضوعي ب��ود كه مورد توجه بس��ياري 
قرار گرفت. انتخابات رياس��ت جمهوري 
اي��ران در حالي برگزار ش��د كه حس��ن 
روحان��ي حماي��ت چندي��ن ورزش��كار 
شناخته شده ايران را در كنارش مي ديد. 
اي��ن رييس جمه��ور اصالح طل��ب روي 
اين حمايت ورزش��كاران شناخته شده 

حس��اب كرد. در ايران سياست و ورزش 
هيچ وقت فاصله زيادي از هم نداشته اند. 
روحاني با 23/۵ ميليون راي در حالي به 
عنوان رييس جمهور ايران انتخاب شد كه 
قبل از شروع انتخابات چندين ورزشكار 
بازنشس��ته و فع��ال، حمايت خودش��ان 
را از او اع��الم كردند. ورزش��كاراني مثل 
علي داي��ي، علي كريم��ي و كريم باقري 
ك��ه از شناخته  ش��ده ترين هاي ورزش 
ايران هس��تند. البته ورزش��كاران ديگر 
رشته هاي ورزش��ي نيز در اين بين ديده 
شد كه نام ش��ان در بين حاميان روحاني 
قرار گرفت. بنابر س��ايت رس��مي ستاد 
انتخابات حسن روحاني، بهداد سليمي، 
دارن��ده ط��الي المپي��ك 2012، اميد 
نوروزي دارن��ده مدال طال در المپيك در 
رشته كشتي فرنگي و بازيكنان تيم هاي 
 ملي واليبال و ش��طرنج ايران نيز در بين 

اين حاميان ديده مي شوند. اين  در حالي 
است كه گزينه محافظه كار يعني ابراهيم 
رييسي از چنين حمايتي برخوردار نبود. 
حتي با وجود اينكه كيومرث هاش��مي، 
رييس كميت��ه ملي المپيك اي��ران از او 
حمايت كرد، ديگر ورزش��كار ش��اخصي 
نبود كه حمايت خ��ودش را از اين نامزد 
رياست جمهوري ايران اعالم كند. حسن 
روحان��ي از زماني كه در س��ال 2013 به 
عنوان رييس جمهور ايران انتخاب ش��د 
سعي كرد تا قدرت و ورزش را از يكديگر 
جدا كن��د. در نوامبر 2013 او اعالم كرد: 
»اگر م��ا به پيش��رفت هاي فوق العاده  در 
ورزش نگاه كني��م، مي فهميم كه ما كار 
خاصي براي آن انجام نداده ايم، اما سعي 
كرده ايم اث��ر سياس��ت را در ورزش كم 
كني��م.« در ادامه اين گ��زارش به نقش 
زنان در ورزش پرداخته شده و آمده است: 

وقتي امروزه درباره ورزش در ايران بحث و 
گفت وگو مي شود هميشه جايگاه زنان در 
آن به عنوان موضوعي مهم مطرح است. 
مهم ترين مس��اله نيز حضور تماشاگران 
زن در ورزشگاه هاست. اين فشارها باعث 

شد چندي پيش شاهد حضور تماشاگران 
زن در تورنمنت واليبال س��احلي باشيم. 
همچنين مالحظ��ات ديپلماتيك اغلب 
در صحنه هاي ورزشي و خارج از سياست 

خودش را به خوبي نشان مي دهد. 

انتقاد رسول خادم از عقب ماندگي مديريتي در ورزش ايران

مهاجم كلمبيايي دوباره اروپا را لرزاند

RFI فرانسه: تالش حسن روحاني براي كم كردن اثر سياست بر ورزش

فالكائو، ستاره برخاسته از گور

حمايت ورزشكاران از رييس جمهور منتخب و نقش سياسي آنها

سوژه

ليگ جزيره

سايت

يكش��نبه خبري تلخ و غير 
قاب��ل ب��اور از جلس��ه غير 
علني شوراي اسالمي شهر تهران به بيرون 
درز كرد و بالفاصله نقل همه محافل ش��د. 
درگيري عليرضا دبير قهرمان سابق جهان 
و المپيك و عباس جديدي قهرمان جهان 
و نايب قهرمان المپيك در جلس��ه شوراي 
ش��هر تهران! دو چهره اي كه بردن نام شان 
ب��ه واس��طه افتخارآفريني هاي ف��راوان و 
افراشتن پرچم س��ه رنگ ايران در ميادين 
جهاني، چيزي جز برانگيختن حس غرور و 
عرق ملي براي ايرانيان در سراسر جهان به 
دنبال نداشت، اين بار رودرروي هم به جان 

هم افتادند و حس��ابي از خجالت يكديگر 
درآمدند. عليرض��ا دبير، قهرمان محجوب 
جنوب تهران پس از وداعي شايد زود هنگام 
با دنياي قهرماني، ادامه تحصيل در دانشگاه 
و حضور در دنياي سياست را به مربيگري 
در كش��تي يا حضور در عرص��ه مديريت 
ورزش كش��ور ترجيح داد. عباس جديدي 
نيز از خزانه در جنوبي ترين نقطه تهران پا 
به دنياي كشتي گذاشت و نامي براي خود 
در دنياي كشتي دست و پا كرد. او نيز پس 
از وداع با دنياي قهرماني و درست زماني كه 
تب و تاب حضور ورزشكاران نامي ايران در 
شوراي شهر را ديد نخواس��ت از اين قافله 

عقب بماند. 
جديدي نيز مانند هم كيش��ان خود تنها و 

تنها بواسطه سال ها افتخارآفريني در ورزش 
با راي اعتماد پايتخت نشينان به عضويت 
شوراي شهر تهران درآمد تا مردم اينگونه 
قدرداني خود را از چهره هاي افتخارآفريني 
چون عليرضا دبير، عباس جديدي، حسين 

رضازاده و هادي ساعي نشان دهند. 
طي سال هاي حضور ورزشكاران در شوراي 
شهر هر از گاهي و به دليل بروز انواع و اقسام 
مشكالت ريز و درشت در پايتخت همچون 
الينحل ماندن مشكل آلودگي هوا، ترافيك 
سنگين، ساخت و سازهاي غيرمجاز و ده ها 
مشكل ديگر يا در زمان بروز اتفاقات ناگوار 
همچون فروريختن س��اختمان پالس��كو 
و حتي پي��ش آمدن بحث فس��اد مالي در 
ش��هرداري معروف به امالك نجومي و...، 

بسياري از مردم و كارشناسان ضعف نظارت 
و مديريت اعضاي ش��وراي شهر تهران را از 
مهم ترين عل��ل بروز اين قبي��ل اتفاقات و 
نابساماني هاي گس��ترده كالنشهر تهران 

ارزيابي كردند. 
در اين ميان نه تنها ورزشكاران شوراي شهر 
از تير انتقادات در امان نبودند، بلكه بسياري 
از كارشناس��ان و عام��ه م��ردم نيز حضور 
ورزشكاران يا هنرمندان در شوراي شهر را 
به واسطه نداشتن تخصص مديريت شهري 
عاملي مهم در مديريت ضعيف شوراي شهر 

تهران دانستند. 
طبيعي بود گذشت زمان نه تنها چيزي به 
محبوبيت افتخارآفرينان ديروز و سياسيون 
ام��روز  اضافه نمي ك��رد، بلك��ه روز به روز 
انتقادها از اينكه چرا بايد قهرمانان ورزش 
ايران سر از ش��وراي شهر و دنياي سياست 
در بياورند، بيشتر مي ش��د. از سوي ديگر 
برخي حواشي درباره تعدادي از چهره هاي 
ورزشي نيز در كاهش محبوبيت آنها تاثير 

عمده اي داشت. 
در اينك��ه برخ��ي از چهره هاي سياس��ي 
شوراي شهر نيز در انجام وظايف و تكاليف 
قانوني خود كوتاهي كرده يا توانايي انجام 
آنها را نداشته اند، شكي نيست؛ اما نداشتن 
محبوبيت به واسطه سال ها افتخارآفريني 
تفاوت عمده آنها با همكاران ورزشي شان 

بود. 
كار تا جايي پيش رفت كه دبير، جديدي، 
رضازاده حتي براي حض��ور در دور جديد 
انتخابات ش��وراي ش��هر تاييد صالحيت 
هم نش��دند، اما ب��ه  هر حال ب��ا اعتراض و 
رايزني ه��اي زياد صالحيت خ��ود را احراز 
كردن��د و ب��ا وجود هم��ه فش��ارها باز هم 

كانديداي شوراي شهر شدند. 
انتخابات پنجمين دوره ش��وراهاي شهر و 
روستا همزمان با دوازدهمين دوره انتخابات 

رياس��ت جمهوري جمعه 29 ارديبهشت 
برگزار ش��د. مردم تهران اين بار نيز حضور 
باشكوهي پاي صندوق هاي راي داشتند و 
در نهايت ليست 21 نفره اصالح طلبان تحت 
عنوان »اميد« را به عنوان نمايندگان شان در 
شوراي پنجم شهر تهران برگزيدند. از ميان 
چهره هاي ورزشي نيز هيچ كدام نتوانستند 
از مردم تهران براي ادامه حضور در شوراي 
ش��هر راي اعتماد دوباره بگيرند. نتيجه اي 
كه حرف ه��اي بس��ياري در آن نهفته بود 
و نشان داد حضور چند س��اله ورزشكاران 
نامي در عالم سياست چيزي جز كم شدن 
ميزان محبوبيت ش��ان نزد مردم به دنبال 

نداشته است. 
نتيج��ه  اي��ن انتخاب��ات نش��ان داد دبير، 
جديدي، رضازاده، س��اعي ك��ه زماني نه 
چندان دور از معدود ورزشكاران پرافتخار 
اين ديار بودند راه اشتباهي را پس از دنياي 
قهرماني در پيش گرفتند. چرا كه جاي اين 
چهره ها در عرصه هاي مختلف ورزش ايران 

است نه در دنياي سياست. 
درگي��ري فيزيكي و كت��ك كاري عليرضا 
دبير و عباس جديدي دو گوش شكس��ته 
پرافتخار ورزش ايران در جلسه روز يكشنبه 
31 ارديبهش��ت شورا - پس از محرز شدن 
شكست در انتخابات شوراها - تكميل كننده 
اش��تباهات اين افراد بود، اتفاقي كه ديگر 
حرفي براي گفتن باقي نگذاشت. با اين اتفاق 
بيشتر از همه به اعتبار كشتي، اين ورزش 
پهلوان پ��رور كه نام جهان پهلوان تختي بر 
تارك آن مي درخشد خدشه وارد شد، چرا 
كه قهرمانانش كه س��ال ها با رنج و سختي 
و ريختن عرق روي تش��ك  كشتي صاحب 
جايگاه و احترام نزد مردم ش��دند، اينگونه 
در تشك ش��وراي شهر به جان هم افتادند. 
كشتي امروز حسرت مي خورد كه  اي كاش 

هيچ وقت پايش به بهشت باز نمي شد. 

گروه ورزش

ش�ايعاتي كه پيش از انتخاب�ات در خصوص 
تغييرات مديريتي در دو باشگاه پرسپوليس 
و اس�تقالل مطرح ش�ده بود، رنگ تازه اي به 
خود مي گي�رد. ح�اال نام هاي ت�ازه اي براي 
پرس�پوليس مطرح مي ش�ود كه بازگش�ت 
به عقبي آش�كار در حوزه ورزش محس�وب 
مي ش�ود؛ نام هايي چ�ون به�روز منتقمي، 
عباس انصاري فرد، علي پروين و حتي بيژن 
ذوالفقارنس�ب. نام هايي كه ب�ا همه احترام، 
عملكرد گذشته شان هنوز مقابل چشمان مان 

قرار دارد.
 رييس جمه�وري ك�ه ب�ا ش�عار »ب�ه عقب 
ايران�ي  برنمي گردي�م«، آراي ميليون ه�ا 
را با خ�ود همراه ك�رده بود، ح�اال در بخش 
ورزش، ب�ا چني�ن خبرهايي مواجه اس�ت. 
اين نام ها چه برنامه اي براي توس�عه باشگاه 
دارند؟ آخرين ب�ار چه عملك�ردي در حوزه 
مديريتي ش�ان داش�تند؟ نكت�ه مهم ت�ر 
اينجاس�ت كه دولت يازدهم چ�ه تجربياتي 
از دوره مديريت موفق پرسپوليس در اين دو 
سال كسب كرده اس�ت و چگونه مي خواهد 
از اين م�دل، در دولت دوازدهم س�ود ببرد. 
باشگاه پرسپوليس نياز به مديراني اقتصادي 
دارد، مديران ج�وان و اقتصادي تا از فرصت 
باش�گاه بزرگ�ي همانن�د پرس�پوليس، ب�ه 

سودآوري برسد. كاش به عقب برنگرديم... 

حرف روز
علي عالي

 واكنش برزگر به درگيري
 دبير و جديدي: متاسفم!

منصور برزگر، س�رمربي سابق تيم ملي كش�تي آزاد درباره درگيري شديد عليرضا دبير و 
عباس جديدي قهرمانان سابق كشتي جهان و المپيك در شوراي شهر تهران اظهار كرد: واقعا 
نمي دانم چه بگويم. فقط متاسفم كه كار اين دو به اينجا كشيده شد. پيشكسوت كشتي ايران 
كه دبير و جديدي سال ها شاگرد او در تيم ملي بوده اند، در ادامه افزود: نمي خواهم بيش از اين 
در مورد اين درگيري صحبت كنم اما فقط اين را بگويم كه چوب اين اتفاق تلخ را كشتي و ورزش 
مي خورد. وي در پاسخ به اين سوال كه پس از اين اتفاق آيا با اين دو قهرمان كشتي صحبت 

كرده يا نه اظهار كرد: فعال موفق نشده ام با آنها صحبت كنم اما اين كار را انجام خواهم داد. 

مرتضي محصص
 رييس كميته فني و توسعه فوتبال 

امير حسين پيرواني
سرمربي تيم ملي فوتبال 

 به عقب برنگرديم
 آقاي وزير

خبرگزاري تسنيم


