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 والسكو پيشنهاد ايران را 
قبول نمي كند

در روزهايي كــه عالقمندان واليبــال و البته 
دوستداران خوليو والسكو در انتظار اين هستند كه 
مشخص شود سرانجام اين مربي آرژانتيني بار ديگر 
روي نيمكت تيم ملي ايران مي نشيند يا نه، خوليو 
در گفتگويي كه با يك رسانه ايتاليايي داشت، آب 
پاكي را روي دســت واليبال ايران ريخت و اعالم 
كرد كه به خاطر مشــغله هايي كه دارد نمي تواند 
پيشنهاد ايران را قبول كند. رای اسپورت ايتاليا در 
مطلبی به خصوصيات خوليو والسكو پرداخته و 
درباره شرايط زندگی او، اقداماتی كه در طول دوران 
حرفه ای خود انجام داده و افتخاراتی كه به دست 
آورده، صحبت كرده و گفت وگويی هم با او داشته 
اســت. در ابتدای اين مطلب عنوان شده خوليو 
والســكو يك مربی در رده جوانان فيپا بود كه در 
تمام رده های ملی و باشگاهی فعاليت كرده و همه 
مقام های بين المللی را به دست آورده، اما فقط مدال 
طالی المپيك برای او مانده است كه البته نمی شود 
گفت هرگز به آن نمی رســد. والســكو زماني كه 
واليبال ايران را متحول كرد و اين تيم براي خودش 
نامي در جهان دست و پا كرد، اميدوار بود حضور در 
المپيك و ايستادن روي سكوي اين رقابت ها را با 
ايران تجربه كند، اما او اين آرزو را در دل نگه داشت تا 
به كمك تيم ملي كشورش برود. او حاال اعالم كرده 
نمي تواند پيشنهاد ايران را قبول كند تا فعال خبري 
از همسير شدن والسكو و بلندقامتان ايران نباشد. 

    
يزداني، نفر چهاردهم ليست 

جوان ترين ها
اتحاديه جهانی كشتی در گزارشی جوان ترين 
و مسن ترين قهرمانان المپيك در كشتی آزاد را 
معرفی كرد كه در ميان جوان ترين ها نام حسن 
يزدانی نيز به چشم می خورد. ســابان ترستنا با 
19 ســال و 7 ماه و 9 روز از يوگسوالوی در وزن 
52 كيلوگــرم در المپيــك 1984 لس آنجلس 
صدرنشين ليست جوانان است. در اين فهرست 
حســن يزدانی با 21 ســال و 7 مــاه و 24 روز از 
ايران در وزن 74 كيلوگــرم المپيك 2016 ريو 
نام خود را در بين جوان ترين ها قرار داده اســت. 
ارسن مكوكيشــويلی نيز با 40 ســال و 3 ماه و 
11 ماه از كشور روســيه در وزن 87+ كيلوگرم 
المپيك 1952 هلسينكی صدرنشين مسن ترين 

كشتي گير حاضر در بازي هاي المپيك است.
    

كرم زاده اردوي با فشنگ 
مي خواهد

فاطمــه كــرم زاده عضــو تيم ملــی تفنگ 
درخصوص پيگيری تمرينــات در منزل عنوان 
داشت:»نمی توان گفت شــرايط از لحاظ تمرين 
كردن در منزل خوب اســت، اما بد هم نيســت. 
اميدوارم بعد از ماه مبارک رمضان شرايط از طرف 
فدراســيون برای برگزاری اردوها فراهم شود تا 
دوباره بتوانيم در سالن  مجموعه ورزشی تيراندازی 
آزادی، دوبــاره لــذت تيــر زدن را تجربه كنيم. 
ان شاءا...، فدراسيون تالش خودش را انجام دهد 
كه برای حضور در اردوها مشكلی از بابت فشنگ 
نداشته باشيم.« كرم زاده همچنين با اشاره به اينكه 
در برهه ای از زمان به دنبــال خداحافظی از اين 
رشته ورزشی بوده است، گفت:»به دليل يكسری 
حق خوری ها، در مقطعی به اين نتيجه رسيدم كه 
از دنيای قهرمانــی خداحافظی كنم، هرچند كه 
باز برای اينكه بتوانم حقم را بگيرم تالش زيادی 
كردم. خوشحالم به حقم رسيدم و توانستم ثابت 
كنم كه می توانم در صورت اعتماد كردن، كارهای 

غيرممكن را به ممكن تبديل كنم.«
    

خداحافظی اينستاگرامي ميري 
علی ميری، ملی پوش 25 ســاله وزنه برداری 
ايران كه مدال نقره مســابقات قهرمانی 2019 
جهان در تايلنــد را در كارنامه دارد، با انتشــار 
پستی در صفحه شخصی اش به صورت مجازی 
از دنيای وزنه برداری خداحافظی كرد. ميری كه 
در ماه های اخير از بی توجهی مســئوالن استان 
اردبيل گاليه های زيادی داشت، با منتشر كردن 
پستی در صفحه اينستاگرامی خود اعالم كرد به 
صورت رسمی از دنيای قهرمانی خداحافظی كرده 
و تصميمی برای ادامه فعاليت در اين رشته ندارد 
.البته در نهايت بايد ديد اين تصميم تا چه اندازه در 

فضای واقعی به حقيقت خواهد پيوست.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگر بخواهيم به بچه های نسل تازه، 
درباره يك قــرارداد »خيانت آميز« در 
تاريخ ايران توضيح بدهيم و اين موضوع را 
در كتاب های درسی شان قيد كنيم، اصال 
الزم نيست راه دور برويم. كافی است به 
سال گذشته برگرديم و به ياد بياوريم كه 

عقالی فدراسيون فوتبال، با آن قرارداد 
ننگين چه باليی بر سر بيت المال آوردند. 
آنها يك مربی را كه در كشــور خودش 
ســاالنه 500 هزار يورو هم دســتمزد 
نمی گرفت و يكــی از ارزان قيمت ترين 
مربی های دنيا بود، با دستمزدی بيش 
از دو ميليون دالر در ســال به خدمت 
گرفتند. يك مربی كه رزومه درخشانی 

نداشــت، مدتی بيكار بود و هرگز تصور 
نمی كرد يك تيم ملی با چنين ارقامی 
برای خريدش هياهو راه بيندازد. بدون 
ترديد اگر به جای ويلموتس يك مربی 
ايرانی ارزان قيمت روی نيمكت تيم ملی 
می نشست، امكان نداشت ما در هر دو 
بازی با بحرين و عراق شكست بخوريم. 
اصال تعارف را كنار بگذاريم. اگر »بدون 

مربی« با عراق و بحرين بازی می كرديم، 
باز هم چنين شكست هايی در مسيرمان 
قرار نمی گرفتند. انتخاب ويلموتس و 
اعتماد به او از همان ابتدا نيز اشتباه بود. اما 
كاش می توانستيم همه چيز را با همين 
اشتباه بودن توجيه كنيم. كاش ماجرا 
به همين سادگی بود. اين اشتباه حداقل 
»دو ميليون دالر« بــرای فوتبال ايران 

آب خورد. يعنی ما نزديك به 30 ميليارد 
تومان پرداخت كرديم تا از بحرين و عراق 
»صفر« امتياز به دست بياوريم و در يك 
قدمی حذف از مرحله اول مقدماتی جام 
جهانی باشيم. فاجعه بزرگ تر زمانی رخ 
داد كه ويلموتس حتی قبــل از بازی با 
عراق، قراردادش را فسخ كرده بود اما از 
آن جايی كه همه خيانت های بزرگ به 
پنهانكاری نيز نيــاز دارند، اين موضوع 
از ســوی فدراســيونی ها پنهان شد تا 
مربی بلژيكی در همان شــرايط، روی 
نيمكت تيم ملی بنشــيند. وجه ديگر 
همه قراردادهای ننگين، اين است كه 
هيچ كس مســئوليت كاری كه كرده 
را نمی پذيرد. آيا تا امروز شنيده ايد كه 
مهدی تاج به خاطر امضای آن قرارداد 
حتی به اندازه يــك جمله عذرخواهی 
كند؟ آيا اصال شــنيده ايد كه كسی در 
فدراســيون فوتبال، تا به حــال از واژه 

عذرخواهی استفاده كرده باشد؟
اگر می خواهيــد بدانيد كــه واقعا 
چه بر ســر فوتبال ما آمده، كافی است 
روايت های حيرت آور همين چند سال 
را پشت سر هم مرور كنيد. روايت هايی 
كه اگر روزی در كتب درسی چاپ شوند، 
هيچ كس باور نخواهد كرد كه اين طور 
پشت سر هم قرار گرفته اند و اين چنين 
به حيثيت فوتبال ايران لطمه زده اند. اول 
از همه، فدراسيونی ها قبل از جام ملت ها 
تا می توانســتند به كارلوس كی روش 
امتياز دادند و حتی عبــارت خنده دار 
»پاداش سومی جام ملت ها« را به تاريخ 
فوتبال ايران اضافه كردنــد. وقتی كه 
كی روش رفــت، با هروه رنــار به توافق 
رســيديم. يك گزينه عالی بــرای كار 
در تيم ملی و يك مربــی متعهد كه در 
فوتبال آفريقا، اســتثنايی ظاهر شده 
بود. اما از آن جايی كه در فدراســيون 
هيچ كس با انتخاب های درســت سر و 
كار ندارد، ويلموتس به جای رنار در نظر 
گرفته شد. رنار به عربستان رفت و در آن 
كشور، شروع فوق العاده ای داشت و ما با 
ويلموتس، در جدول گروه مان از بحرين 
و عراق هم پايين تر قــرار گرفته ايم. به 

شكل تاريخی و باورنكردنی، در قرارداد 
ويلموتس بندی را گنجانديم كه حتی 
اگر خودش هم قراردادش را به صورت 
يك طرفه فسخ كرد، اين ما هستيم كه 
بايد به او غرامــت بدهيم! تا همين حاال 
دو ميليون دالر به ايــن مربی پرداخت 
كرده ايم و او با شكايتی ديگر، قصد دارد 6 
ميليون دالر ديگر به خاطر شاهكارهايی 
كه در ايران انجام داده، از فدراســيون 
فوتبال دريافت كند. بعيد نيست مجبور 
به پرداخت چنين رقمی هم باشيم. اين 
مردم هســتند كه دارند تاوان ناتوانی 
وحشتناک مديران فدراسيون فوتبال 
را می دهند. »فدراســيون پنج ستاره« 
هميشه قصد تاريخ سازی داشته و آن چه 
با قــرارداد ويلموتس بــه فوتبال ايران 
تحميل شــده نيز يك فاجعه تاريخی 
تمام عيار است. كاش زمانی از راه برسد 
كه اين قرارداد را در متن كتب درســی 
قرار بدهيم تا بچه های نسل تازه، بدانند 
كه مهدی تــاج و همكارها، چه معامله 
وحشــتناكی با فوتبــال كرده اند. اين 
قــرارداد بايد برای هميشــه روی يك 
تابلو در فدراســيون به يادگار بماند تا 
مديران بعدی بدانند كه بايد برای بستن 
يك قرارداد، دقيقا چه كارهايی را انجام 
ندهند! هر روز كه می گذرد، بيشتر ابعاد 
تازه اين قرارداد ننگين فاش می شــود. 
قراردادی كه تا همين حاال نيز، ضربه ای 
بزرگ و تاريخی به فوتبال ايران زده است.

یک پیشنهاد خوب برای در یاد ماندن فدراسیون پنج ستاره

قرارداد ویلموتس در کتب درسی!

اتفاق روز

چهره به چهره

مدتی قبل، زمزمه هایی درباره حذف برخی از قراردادهای مهم تاریخ ایران در کتب درسی به گوش رسید. اگر چنین 
حرف و حدیث هایی صحت داشته باشد، در فوتبال قراردادهای بسیار زیادی برای رفتن به کتاب های درس تاریخ مدارس 
داشته ایم که هر کدام می توانند جایگزین های فوق العاده ای برای قراردادهای حذف شده باشند. نمونه اش همین قرارداد 
مارک ویلموتس که تا همین جا، میلیاردها تومان به کشور ضرر زده و معلوم نیست چند میلیارد خسارت دیگر روی دست 

بیت المال خواهد گذاشت و موجب خروج وحشتناک چه میزان ارز از کشور خواهد شد. بهتر است این قرارداد به عنوان 
یک »درس عبرت« تاریخی در کتب درسی آموزش داده شود.

با تاييد رسمی صدراعظم كشور آلمان، بوندس ليگا به زودی 
آغاز خواهد شد. تشكيالت فوتبال در كشور آلمان، در روزهای 
گذشته روی لزوم بازگشت ليگ به توافق رسيده بودند و در انتظار 
تاييد نهايی مسئوالن دولتی به سر می بردند. در روزهای گذشته 
گمانه زنی های زيادی در مورد سرنوشــت بوندس ليگا صورت 
گرفت اما ســرانجام تاريخ دقيق بازگشــت رقابت ها مشخص 
شد. آنگال مركل اعتقاد دارد كه از سرگيری رقابت های فوتبال، 
روحيه مردم را افزايــش می دهد و به آنهــا در جريان مبارزه با 
كرونا كمك می كند. 26 ارديبهشت ماه، به عنوان زمان رسمی 
بازگشــت رقابت های بوندس ليگا در نظر گرفته شده است. در 

واقع حاال ديگر فاصله زيادی تا بازگشت اين ليگ وجود ندارد و 
تيم ها نيز جلسه های تمرينی را از سر گرفته اند. البته كه برگزاری 
رقابت های فوتبال بدون حضور تماشاگر، جذابيت هميشگی را 
ندارد اما بدون ترديد انجام ديدارهای فوتبال، برای هواداران اين 
ورزش به مراتب بهتر از تعطيلی مسابقات است. شروع دوباره ليگ 
فوتبال آلمان در شرايطی اتفاق می افتد كه در كشورهايی مثل 
هلند و فرانسه، ادامه رقابت های اين فصل به تعطيلی كشيده شده 
است. در هلند، فصل بدون معرفی تيم قهرمان رسما تمام شده و 
در كشور فرانسه، تيم صدرنشين به عنوان قهرمان در نظر گرفته 
شده است. در آلمان اما رقابت نزديك بر سر اهدای جام، ادامه پيدا 

خواهد كرد. رقابت جذابی كه بين تيم های بايرن مونيخ، اليپزيك 
و دورتموند ادامه خواهد داشت.

ليگ های فوتبال انگليس، اســپانيا و ايتاليــا نيز به زودی 
آغاز می شوند اما به نظر می رسد شروع بوندس ليگا چند هفته 
زودتر رقم خواهد خــورد. برای اين چند هفتــه، بوندس ليگا 
پرتماشاگرترين ليگ فوتبال دنيا خواهد بود. چراكه همه مردم 
با اشتياق، خودشان را برای تماشای ديدارهای اين ليگ آماده 
می كنند. برگزاری فوتبال بدون حضور تماشاگر، البته جذابيت 
هميشگی را ندارد و به لحاظ اقتصادی نيز به باشگاه ها لطمه می زند 
اما آلمانی ها برای اين بخش از ماجرا نيز برنامه دارند. آنها از يك 
طرف روی اين ماجرا حساب باز می كنند كه برخی از هوادارانی 
كه بليت تمام بازی های فصل را خريداری كرده اند، برای كمك 
به وضعيت اقتصادی باشــگاه اين هزينه را از تيم محبوب شان 
پس نگيرند. باشگاه نيز در مقابل، برای بليت  فصل های بعدی، 

تسهيالت ويژه ای برای آنها در نظر می گيرد. قدم بعدی ديگر، 
فروش حق پخش تلويزيونی به شبكه های جديد است. چراكه 
حاال بوندس ليگا در تمام دنيا از هميشــه مهم تر شــده و همه 
می خواهند كه بازی های اين ليگ را تماشا كنند. دولت نيز اعالم 
كرده كه به كمك باشگاه ها می آيد و اجازه نمی دهد كه آنها در 
معرض ورشكستگی قرار بگيرند. آلمانی ها باور دارند كه در چنين 
شرايطی، تحرک به جای سكون به همه آدم ها كمك می كند. 
آنها معتقد هستند كه بايد روح فوتبال را زنده كرد و شرايطی را به 
وجود آورد كه اين رشته ورزشی هرگز در خطر مرگ قرار نگيرد. 
اين تصميم، بسيار جسورانه و شجاعانه به نظر می رسد. به همين 
خاطر است كه شايد در كشوری مثل فرانسه، سطح مسابقات 
باشگاهی هرگز به سطح رقابت هايی مثل بوندس ليگا نمی رسد. 
چراكه برای فرانسوی ها، فوتبال در اولويت نيست اما آلمانی  ها 
طرز تفكر متفاوتی دارند و فوتبال را از هر چيزی مهم تر می دانند. 

آریا طاری

از شروع ليگ نوزدهم، محمد محبی همواره 
يكی از هيجان انگيزتريــن مهره های اين فصل 
بوده اســت. بازيكنی كه به ســرعت با ليگ برتر 
تطبيق پيدا كرد و خيلی زود، آماده درخشيدن 
در تركيب سپاهان شد. حاال صحبت هايی مبنی 
بر يك پيشــنهاد خوب خارجی برای اين پديده 
مطرح شده است. باشگاه سپاهان نبايد اين فرصت 
را از ستاره اش بگيرد. در سال های گذشته فوتبال 
ايران، بازيكن های زيادی بودند كه با از دست دادن 
اولين پيشنهاد اروپايی، همه چيز برای آنها تغير 

كرد و اوضاع شان ديگر مثل سابق نشد.
علیرضا نیکبخت

نيكبخــت در نســل خــودش، يكــی از 
بااستعدادترين فوتباليست های ايرانی بود. بازيكنی 
كه هم در پست دفاع چپ و هم به عنوان بال چپ، 
نمايش های درخشانی در اســتقالل و تيم ملی 
داشت. نيكی در اســتقالل، با پيشنهاد باشگاه 
اتلتيكومادريد اسپانيا مواجه شد اما باشگاه مخالف 
جدايی او بود و اين بازيكن نيز در آن مقطع فوتبال 
ايران را ترک نكرد. او بعدها از آن تصميم به عنوان 
بزرگ ترين پشيماني فوتبالی اش نام برد. نيكبخت 
پس از مدتی به ليگ های عربــی رفت و حتی در 

تيم رقيب سنتی اســتقالل نيز به عنوان مهاجم 
بازی كرد. او با وجود همه استعدادی كه داشت، 
هيچ وقت نتوانست برای يك باشگاه اروپايی توپ 
بزند. ماندن در فوتبال ايــران، عليرضا را در ميان 
انبوهی از حواشی مختلف غرق كرد. او می توانست 
اولين فوتباليســت الليگايی تاريخ فوتبال ايران 

لقب بگيرد.
مجاهد خذیراوی

اگرچه در مورد كيفيت فنی اين بازيكن، كمی 
اغراق به خرج داده می شود اما ترديدی وجود ندارد 
كه مجاهد، پتانسيل تبديل شدن به يكی از بهترين 
نفرات تيم ملی را داشت. او خيلی زود در استقالل 
چهره شد و چند پيشنهاد اروپايی دريافت كرد اما 
در اين باشگاه ماند و از آن جايی كه سبك زندگی 
ايده آلی را برای خودش در نظر نگرفته بود، با يك 
محروميت ســنگين و وحشــتناک روبه رو شد. 
مجاهد يك اســتعداد فوق العاده بود اما نه تنها به 
ليگ های اروپايی نرفت، بلكــه حتی در فوتبال 
ايران نيز فراموش شد. او هرگز نتوانست حقش را از 
دنيای فوتبال بگيرد. شايد اگر اين بازيكن به اولين 
پيشنهاد اروپايی جواب مثبت می داد، سرنوشت به 

شكل كامال متفاوتی برای او رقم می خورد.
جواد کاظمیان

استارت های انفجاری، ضربه های ايستگاهي 

ديدنی و انرژی تمام نشدنی در زمين. جواد با اين 
ويژگی ها در فوتبال ايران به يك ســتاره بسيار 
محبوب تبديل شــد. مرد شماره 9 پرسپوليس، 
جايگاه ويژه ای در بين هواداران باشگاه به دست 
آورد و حتی به يكی از بهترين گل زنان اين تيم در 
ادوار ليگ برتر تبديل  شد. شايد اگر او كمی صبر 
می كرد و برای رفتن به ليگ های عربی عجله به 
خرج نمی داد، می توانست يك فرصت عالی برای 
بازی در اروپا پيدا كند. كاظميان يك بازيكن بسيار 
مستعد بود كه هرگز شانس بازی در فوتبال اروپا 

را پيدا نكرد.
مهرداد اوالدی

پس از درخشش نكونام و شجاعی در الليگا، 
تيم های اسپانيايی به جذب مهره های ايرانی عالقه 
نشان دادند. يكی از بازيكنانی كه در تيررس يك تيم 
اسپانيايی قرار گرفت، مهرداد اوالدی بود. مهرداد 
در يك قدمی پيوستن به تيمی از فوتبال اسپانيا 
قرار داشت اما مشكالت پاسپورت، مساله سربازی 
و كمی هم تعلل از سوی خودش، موجب شد كه 
نتواند اين شانس را به واقعيت تبديل كند. او چند 
بار با باشگاه های آلمانی نيز تمرين كرد اما به دليل 
عدم توافق مالی با اين تيم ها، هرگز تجربه بازی در 
بوندس ليگا به كارنامه اين فوتباليست اضافه نشد.

آرش افشین
افشــين قطبی، عالقه بســيار زيادی به اين 
فوتباليست داشت و اولين تجربه های ملی را برای 
او رقم زد. حتی كارلوس كی روش نيز چند بار آرش 
را به اردوها دعوت كرد اما اين بازيكن يك بار با ترک 

اردوی تيم ملی، به فرانسه رفت تا با تيمی از ليگ 
فرانسه قرارداد ببندد. باشگاه ليل، آرش را برای تيم 
دومش می خواست و اين پيشنهاد با مخالفت ستاره 
ايرانی روبه رو شد. او در بازگشت به ايران نيز ديگر 
جايی در تيم ملی نداشت. پس از آن اتفاق، ماجرای 
معافيت های سربازی نيز رخ داد و افشين كه كامال 
در اوج دوران فوتبالش قرار گرفته بود، تا حدودی 
محو شد و ديگر هرگز نتوانست به همان مهره قبلی 

تبديل شود.
مهرزاد معدنچی

اين فوتباليست بااستعداد كه محصول باشگاه 
فجرسپاسی بود، در پرســپوليس به يك ستاره 
تمام عيار تبديل شــد. او مهم ترين بازيكن برای 
پرسپوليس دنيزلی به شمار می رفت. مهرزاد از 
پرسپوليس به ليگ امارات ترانسفر شد و در ليگی 
كه پر از بازيكنان خارجی گرانقيمت بود، عنوان 

بهترين بازيكن خارجی را به دست آورد. مهرزاد 
بايد در همان مقطع، يك پيشــنهاد اروپايی به 
دست می آورد و راهی ليگی در قاره سبز می شد اما 
ترجيح داد در امارات بماند و همان جا بدرخشد. او 
سال های خوبی در امارات داشت اما هرگز به سقف 

آرزوهای فوتبالی اش نرسيد.
آرش برهانی

بهترين گل زن استقالل در تاريخ ليگ برتر و 
يكی از بهترين گل زنان تاريخ ليگ، استعداد الزم 
را برای پيوستن به ليگ های اروپايی داشت. آرش 
پس از پاس، مستقيما به النصر رفت و مدتی پس از 
بازگشت به پاس، راهی استقالل شد. او سال ها در 
استقالل درخشيد و با گل زنی و گل نزنی هايش 
خاطره ساخت اما بدون ترديد آرش از بسياری از 
لژيونرهای فعلی فوتبال ايران، برای رفتن به اروپا 

مستعدتر بود. اين اتفاق هرگز برای او رخ نداد.

بوندس ليگا؛ پرتماشاگرترين ليگ تاريخ!

مرور استعدادهایی که هرگز اروپایی نشدند

محبی را نكشيد!

اگر می خواهید بدانید 
که واقعا چه بر سر فوتبال 

ما آمده، کافی است 
روایت های حیرت آور 

همین چند سال را پشت سر 
هم مرور کنید. روایت هایی 
که اگر روزی در کتب درسی 

چاپ شوند، هیچ کس باور 
نخواهد کرد که این طور 

پشت سر هم قرار گرفته اند 
و این چنین به حیثیت 

فوتبال ایران لطمه زده اند
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