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پروتكل هايي كه خيلي ايمن نيست

ليگ برتر بسكتبال مثل ســاير ليگ ها زير 
سايه كرونا امسال شــكل جديدي از برگزاري 
را خواهد داشــت. ليگي كه در فصل گذشــته 
يك پايان نيمه كاره پر حرف و حديث داشــت 
و امسال اميدوار است كه با تدابير خاص بدون 
مشكل راهش را دنبال كند. برگزاری مسابقات 
در چنين شرايطی تدابير خاصی را می خواهد. 
هرچند فدراسيون بســكتبال پروتكل هايی را 
تعريف كرده است، اما آنچنان كه بايد نمی تواند 
وضعيت ايمنی را به وجود بياورد و ســامتی 
بازيكنان و عوامل برگــزاری را تا حدود زيادی 
تضمين كند. يكي از راهكارهاي فدراســيون 
تســت دادن تيم ها پنج روز قبــل از برگزاري 
مسابقه است. در اين قسمت تكليف سفر تيم ها 
به تهران بعد از دادن تست و احتمال ابتا در اين 
سفر چه مي شود؟ از سوي ديگر گويا محل اقامت 
مشخصي براي تيم ها مشخص نشده و تيم هاي 
شهرستاني مي توانند در هر مكاني اقامت كنند. 
تيم هاي تهراني هم فقط شب قبل از بازی بايد 
در هتل باشند. مهم تر از همه اينكه براي بازيكن 
يا تيمي كه كرونا را مخفي كند يا رفتار خطرناك 
داشته باشد، جريمه اي مشخص نشده است. به 
اين ترتيب به احتمال زياد با شــروع ليگ، بايد 
منتظر خبرهاي زيادي از ابتاي بازيكنان ها و 

كادرهاي تيم ها به كرونا باشيم. 
    

 قهرماني جهان 
به سمت برگزار نشدن

هر روز كه مي گذرد مسابقات قهرماني جهان 
كشتي به سمت برگزار نشــدن حركت مي كند. 
پس از اينكه مدتي پيش اتحاديه جهاني كشتي 
از برگزاري قطعي اين رقابت ها خبر داد و تاريخش 
را هم اعام كرد، اما دوباره اين تصميم در هاله اي از 
ابهام قرار گرفت. صحبت هاي رييس فدراسيون 
كشتي روسيه از احتمال برگزار نشدن اين تورنمنت 
و كناره گيري آمريكا باعث شد كه اين احتمال قوت 
بيشتري بگيرد. حاال هم ميزبان المپيك انصرافش 
از اين تورنمنت را اعام كرده اســت. فدراسيون 
كشتی ژاپن اعام كرد با اوج گرفتن مجدد شيوع 
كرونا در كشورهای مختلف جهان، كشتی گيران 
اين كشور به رقابت های قهرمانی جهان در بلگراد 
پايتخت صربستان اعزام نمی شــوند. با افزايش 
كناره گيری كشورها از رقابت های قهرمانی جهان، 
احتمال تجديد نظر اتحاديه جهانی كشــتی در 
برگزاری اين رقابت ها وجود دارد و قرار است اين 
اتحاديه بار ديگر نظر قطعــی خود را درخصوص 
برگزاری اين مسابقات اعام كند. با اين وجود آزاد و 
فرنگي كاران كشورمان در اردوهاي تيم ملي به سر 
مي برند و مشغول كشتي گرفتن در انتخابي هاي 
تيم ملي هستند. غامرضا محمدي سرمربي تيم 
ملي كشــتي آزاد درباره برنامه هايش گفت:»اگر 
مسابقات جهانی برگزار شود بچه ها در اردو هستند. 
انتخابی دو وزن برگزار و تاريخ  بقيه اوزان نيز اعام 
شــده و اگر رقابت های جهانی برگزار شود آماده 
حضور در اين مسابقات هستيم. اگر هم رقابت های 
جهانی برگزار نشود بايد نگاه مان به المپيك باشد 

و خودمان را برای حضور در توكيو آماده كنيم.« 
    

تفنگداران بدون فشنگ و آرامش
فاطمه كــرم زاده تيرانــداز المپيكي ايران و 
هم تيمي هايش هنوز قهر را تمــام نكرده اند تا 
تكليف سرمربي شــان مشخص شــود. آنها در 
اعتراض به نامشخص بودن تكليف الهام هاشمي 
و فدراســيون اردوها را ترك كردند. كرم زاده در 
خصوص شــروع اردوهای تيم ملی تيراندازی 
عنوان كرد:»فعا خبری نيســت. من در خانه 
هستم اما تمريناتم را دارم. به صورت اختصاصی 
در ســالن تمرين می كنم. الهام هاشمی هم اگر 
مشكلی باشــد جوابگوی ما هست و به ما كمك 
می كند. هيچ كدام از قول هايی كه به ما داده بودند 
عملی نشــد. ما هنوز حقوقی دريافت نكرده ايم 
در حالی كه قرار بود از اول ايــن ماه به ما حقوق 
بدهند.« وی افزود:»بايد االن به خاطر المپيك 
و كسب سهميه حواس مان به اين بازی ها باشد 
اما به خاطر مشكات ايجاد شده تمام فكر ما به 
حاشيه هاست. اگر به حرف فدراسيون بود هنوز 
هم اردو نداشتيم اما به دليل پادرميانی سرمربی 
تيم ملی اردوهای ما تشكيل شد. نه فشنگ داريم 
نه ساچمه، عاوه بر اين مشكات دغدغه فكری 

هم داريم و حتی آرامش از ما گرفته شده است.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

روی كاغذ، پرسپوليس باشگاه كاما 
موفقی اســت. چراكه توانسته در چهار 
فصل گذشته روی سكوی اول ليگ برتر 
قرار بگيرد و دو بار هــم طعم حضور در 
فينال ليگ قهرمانان آسيا را بچشد. روی 
كاغذ، همه چيز در پرسپوليس درست به 
نظر می رسد، چراكه باشگاه حتی پس از 

جدايی ستاره ها هم »نتيجه« می گيرد و 
با تمام قدرت به مسيرش ادامه می دهد. با 
اين حال اسكوربردها حقيقت را )يا حداقل 
»همه« حقيقت را( در مورد پرسپوليس 
نمی گويند. اين باشگاه با وجود همه نتايج 
خوبی كه اين سال ها به دست آورده، به 
لحاظ مديريتی در آماتورترين ســطح 
ممكن قرار داشته اســت. اين باشگاه با  
وجود همه لحظه هــای خوبی كه برای 

هوادارانش رقم زده، در سطح مديريتی 
كاما خجالت آور نشان داده است. طی 
اتفاقی كه شــايد در همه دنيا بی سابقه 
به نظر می رســد، تعداد مديران باشگاه 
پرســپوليس در چند ســال گذشته از 
تعداد سرمربيان اين تيم پيشی گرفته 
اســت. قرمزها در اين چند فصل، تنها 
سه سرمربی داشــته اند و در عين حال، 
با 6 فرد مختلف در موقعيت مديرعامل 

روبه رو بوده اند. باشگاه از اين نظر، كاما 
از ثبات فاصله دارد اما گزينه هايی كه برای 
مديريت پرسپوليس انتخاب می شوند 
نيز آنقدر ناموفق و غيرقابل دفاع هستند 
كه حتی نمی شود به بهانه ثبات، پای شان 
ايستاد و با تغييرشان مخالف بود. همين 
حاال وزارت ورزش و جوانان دســت به 
يك شــاهكار بزرگ ديگر زده و به سراغ 
انتخاب يــك مدير تازه بــرای قرمزها 

رفته است. جالب اينكه وزارتی ها برای 
نپذيرفتن مســئوليت چنين انتخابی، 
سميعی را حاصل انتخاب اعضای هيات 
مديره باشگاه می دانند. از همين هيات 
مديره، رســول پناه به تازگی باشگاه را 
ترك كرده و رغبتی هم از سمتش استعفا 
داده است. درواقع وزير ورزش راسا برای 
تيم های تحت مالكيت وزارتخانه تصميم 
می گيرد و يك نفر را از حراســت همين 
وزارتخانه برای مديريت پرســپوليس 
انتخاب می كند؛ اما درست مثل ماجرای 
انتخاب يك دندانپزشك برای مديريت 
قرمزها و يك هتل دار برای مديريت آبی ها، 
حاضر نيست علنا دست روی اين موضوع 
بگذارد كه چنين انتخابی را مستقيما و 

بدون هيچ واسطه ای انجام داده است.
اگر انداختــن مدال بــه دور گردن 
بازيكن ها يا شــركت در مراسم اهدای 
جام قهرمانی برای يك مدير به معنای 
»موفقيت« باشــد، اين اواخر مديران 
پرســپوليس كاما موفــق بوده اند اما 
درحقيقت؛ آنها كوچك ترين ســهم را 
در نتايج اين سال های باشگاه داشته اند. 
هرچه فهرست مديران متاخر اين تيم 
را زيــر و رو كنيد، حتی يك نفــر را نيز 
نخواهيد يافت كه همه مسئوليت هايش 
را به درستی انجام داده باشد و به شكل 
تاسفباری، حتی يك نفر را نخواهيد يافت 
كه به خاطر تصميم های اشتباه در دوران 
مديريت، مورد مواخذه قرار بگيرد. اگر قرار 
است »استعفا« باالترين سطح برخورد با 
يك مدير ناموفق باشد و بافاصله اسم 
مدير بعدی سر زبان ها بيافتد، پس اهميت 
پاسخگويی چه می شــود؟ چه زمانی 
حساب و كتاب های دوران هر مدير مورد 
بررسی قرار می گيرند و صحت ادعاهای 
آنها واكاوی خواهد شد؟ در باشگاه های 
اروپايی يك فرار مالياتی، می تواند مدير 
باسابقه و پرافتخار يك باشگاه بزرگ را 
به زندان بكشــاند و يك رشوه كوچك، 
می تواند پرونده حرفه ای يك مدير را برای 
هميشه ببندد اما اينجا مديرانی داريم كه 
درآمد چنديــن ميليارد تومانی صفحه 
اينستاگرام باشــگاه را برای خودشان 
برمی دارند و حتی يك دعوت ســاده به 

نهادهای نظارتی را تجربه نمی كنند. اينجا 
مديرانی داريم كه با سرمايه های باشگاه، 
مشغول خريد كت و شلوار برای خودشان 
هستند و البته مديرانی كه پاداش آسيايی 
تيم را با جادويی شبيه هنر بزرگ ترين 
شعبده بازها غيب می كنند و هيچ پاسخی 
هم در رابطــه با اين اتفــاق نمی دهند. 
آنها مسئوليت درآمدزايی را فقط برای 
جيب های خودشــان جدی می گيرند 
و كار در پرســپوليس هم برای شــان، 
چيزی بجز يك فرصت ايــده آل برای 

ثروتمند شدن نيست.
همان قدر كه می توانســتيم بين 
رسول پناه و فوتبال ارتباط برقرار كنيم، 
بين ســميعی و فوتبال ارتباط وجود 
دارد. البته تجربه حضور انصاری فرد در 
راس كادر مديريت باشگاه، ثابت كرد 
كه حضور افراد فوتبالی هم كليد حل 
مشكات بزرگ باشــگاه پرسپوليس 
نيســت. اين روند بايد از جای ديگری 
اصاح شود و اساسا اين وزارت ورزش 
است كه بايد از تكرار فرمول های غلط 
قبلی دست بردارد. اين نهاد، پرسپوليس 
و استقال را به يك »آزمايشگاه« برای 
دوســتان آقای وزير تبديــل كرده تا 
وضعيت دو باشگاه هر روز اسفناك تر 
شود. تا زمانی كه مالكيت سرخابی ها 
از يد اختيارات وزارت بيرون نيايد، هر 
انتخاب فقط شبيه عوض كردن ظاهر 

قفس برای يك پرنده است! 

پرسپولیس و مدیرانی که در قواره اش نیستند

قرمز تیره!

اتفاق روز

چهره به چهره

اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد، حرف درستی است اما اینکه یک دانش آموز کالس دوم ابتدایی باشید که قرار 
است با سال چهارمی ها دیکته بنویسید، از اساس اشتباه به نظر می رسد. پس حتی قبل از شروع دوران کاری یک مدیر، 

می توان به نادرست بودن انتخاب او پرداخت. اساسا مدیریت یک باشگاه، اصول و قواعدی دارد که در فوتبال ایران هرگز 
جدی گرفته نشده اند. به ویژه وقتی پای فوتبال دولتی و منابع نامحدود به میان می آیند، اوضاع به مراتب بغرنج تر هم به 

نظر می رسد. همین حاال وزارت ورزش در پروژه های انتخاب رسول پناه و سعادتمند برای پرسپولیس و استقالل، مرتکب 
اشتباه هایی نابخشودنی شده اما به جای درس گرفتن از این تجربه ها، به سراغ تکرار آنها رفته است.

پيدا شدن جسد يك فوتباليست شناخته شده در پاركينگ 
خانه اش در سئول، كره جنوبی را در بهت بزرگی فرو برده است. 
پليس جســد كيم نام چون را در پاركينگ منزلش پيدا كرده و 
از همان لحظات اوليه انتشــار اين خبر دردناك، تحقيقات در 
اين مورد آغاز شده است. در بررســی های اوليه، هيچ نشانی از 
سرقت منزل يا درگيری ديده نشده و همه شواهد اين طور نشان 
می دهند كه كيم نام چون، زندگی خودش را گرفته است. اين 
مدافع 31 ساله در اين فصل 22 بار با پيراهن باشگاه اف ث سئول 

به ميدان رفته بود. او اولين بازی اش را در سال 2013 برای اين 
باشگاه انجام داد و تا امروز 114 بازی در كی ليگ داشته است. به 
جز دو فصل كه اين مدافع برای ســپری كردن دوران سربازی 
از سئول جدا شــد، كيم در همه ســال های بعدی به پيراهن 
باشگاه محبوبش يعنی سئول وفادار بود. او اساسا بازيكن بسيار 
كم حاشيه ای به شمار می رفت و درباره زندگی شخصی اش نيز 
مطالب خاصی منتشر نشده بود. به همين خاطر روبه رو شدن با 
چنين خبری برای همه اهالی فوتبال، كمی عجيب و غيرمنتظره 
به شمار می رفت. پس از اين نيز به حريم خصوصی اين بازيكن 
احترام گذاشته می شود و به همين خاطر، قرار است اطاعات 
خاصی در مورد داليل اين خودكشــی منتشر نشود. خانواده او 
نيز چنين درخواستی را با رسانه ها و طرفداران فوتبال در ميان 

گذاشته اند.

در نگاه عموم مردم، فوتباليست ها معموال در قله خوشبختی 
هستند. جماعتی كه پول خوبی درمی آورند، شهرت زيادی دارند، 
محبوب هستند و در بهترين وضعيت ممكن زندگی می كنند. 
اين تصور اما خيلی وقت ها اصا درست نيست. اينكه الزاما يك 
نفر پول زيادی داشته باشد، برای خوشبخت  دانستن او كافی به 
نظر نمی رسد. در سال های اخير فوتباليست های بسيار زيادی با 
مشكات حاد افسردگی دست و پنجه نرم كرده اند. يكی از اين 
نفرات، ستاره سابق باشگاه تاتنهام يعنی آرون لنن بود. بازيكنی 
كه از شدت افسردگی، حتی نزديك بود به خودش لطمه بزند و 
به همين خاطر، تحت نظارت كامل و شديد پليس قرار داشت. 
داستان رنه آدلر را هم ديگر خيلی ها می دانند. اين گلر سرشناس 
آلمانی با قرار دادن خودرويش در مسير قطار، اقدام به خودكشی 
كرد. ماجرای گری اسپيد، حتی از اين هم عجيب تر بود. سرمربی 

سابق تيم ملی ولز در يك استوديوی تلويزيونی ظاهر شد و از قرار 
داشتن در »فرم خوب« حرف زد. همه چيز درباره اسپيدو عالی 
به نظر می رسيد اما او ساعاتی بعد خودش را در خانه اش حلق آويز 
كرد و به زندگی اش پايان داد. پس فوتباليست ها و اهالی فوتبال 
هم آنقدرها كه ديگران فكر می كنند، در خوشــبختی مطلق 
نيستند. گاهی ميزان احساس خوشبختی در آنها، حتی به اندازه 
يك طرفدار عادی فوتبال هم نيست. پول زياد و شهرت در كنار 
همه جذابيت ها، مشكات خاص خودشان را دارند و می توانند 
شرايطی را به وجود بياورند كه يك فوتباليست به راحتی در 31 
سالگی به زندگی اش خاتمه بدهد. آن چه برای كيم اتفاق افتاده، 
می تواند يك تلنگر مهم برای دنيای فوتبال باشد. حاال باشگاه ها 
بايد در كنار سامت جسمی، مراقب سامت روانی مهره های شان 

نيز باشند تا انفاق هايی از اين دست تكرار نشود.

آریا طاری

بخش مهمی از معادله های قهرمانی هر فصل 
در ليگ برتر، به سرنوشت دروازه ها بستگی دارد. 
برای باور اين فرضيه، كافی اســت به ياد بياوريد 
كه آخرين قهرمانی استقال در ليگ برتر با يك 
رحمتی آماده رقم خورد، فرناندو خســوس در 
يك فصل رويايی از استقال خوزستان يك تيم 
قهرمان ســاخت و بيرو با حضور در پرسپوليس، 
تيم برانكو را به خوبــی تكميل كرد تــا آنها به 
قهرمانی های ســريالی در فوتبال ايران برسند. 
داشــتن يك دروازه بان خوب، هنوز برای همه 
تيم ها يك ضرورت بزرگ به شمار می رود. هيچ 
تيمی بدون داشــتن يك گلر تمام عيار، شانسی 

برای قهرمانی در ليگ برتر نخواهد داشت.
پرسپولیس؛ هشت پایی به اسم حامد

عوض كردن هر ساله تيم در ليگ برتر، عادت 
هميشــگی حامد لك بوده اســت. اين بار اما او 
باالخره پيراهن تيم محبوبش را به دست آورده 
و به هيچ قيمتی نمی خواهد فرصت درخشيدن 
در پرسپوليس را از دســت بدهد. آخرين تجربه 
حضور لك در يك تيم مدعی، در تراكتورسازی 
رقم خورد و به هيچ وجه تجربه موفقيت آميزی 
نبود اما اين گلر حاال انگيزه هــای زيادی دارد تا 

يك موفقيت باشگاهی در فوتبال ايران به دست 
بياورد. لك هنوز اولين بازی ليگ برتری اش را برای 
پرسپوليس انجام نداده اما در ليگ قهرمانان آسيا، 
حضور فوق العاده ای در تركيب تيم يحيی داشته و 
رادوشوويچ را كاما به سايه رانده است. رادو كه گلر 
دوم سرخ ها به شمار می رود، هنوز به جلسه های 
تمرينی باشگاه ملحق نشده و همچنان دور از تيم 
است اما شنيده می شــود كه به زودی دوباره در 
همان نقش هميشگی گلر نيمكت نشين به اين 

باشگاه برمی گردد.
استقالل؛ انتخاب نه چندان سخت

تقدير اســتقال ظاهرا قرار است هميشه به 
انتخاب بين دو گلر مدعی گره بخورد. آنها زمانی 
بين رحمتی و طالب لو انتخاب كرده اند و سپس 
اين تجربه را بين رحمتی و حسينی داشته اند. حاال 
رشيد مظاهری و سيدحسين حسينی، گلرهای 
اصلی اين فصل باشــگاه به شمار می روند و فقط 
يكی از آنها می تواند فصل را به عنوان مرد شماره 
يك خط دروازه شروع كند. اين انتخاب برخاف 
گذشته، اصا هم سخت به نظر نمی رسد. چراكه 
با توجه به تجربه های گذشــته، رشيد مظاهری 
گلر به مراتب بهتر و آماده تری به نظر می رســد 
و سيدحسين در اســتقال، فصل كابوس وار و 
وحشتناكی را ســپری كرده است. رشيد پس از 

تجربه حضور در ذوب و تراكتورسازی، به خوبی 
می داند كه اگر در اســتقال بدرخشد و بيشتر 
ديده شود، شانس خوبی برای حضور در دروازه 
تيم ملی هم خواهد داشت. اگر حواشی در اطراف 
دروازه استقال اوج نگيرند و ماجراهای مظاهری 
و حسينی دردسرساز نشوند، رقابت اين دو گلر 
می تواند انگيزه هر دو سنگربان برای آماده  بودن را 
به اوج برساند. با اين حال فكری حتی به سيستم 
چرخشــی فكر هم نمی كند و به خوبی می داند 
كه بايد از همان هفته اول، يك گلر ثابت را برای 

تيمش در نظر بگيرد.
فوالد خوزستان؛ بازگشت گلر جنجالی

شهاب گردان يكی از داليل مهم موفقيت های 
فصل گذشته فوالد در مسير رسيدن به سهميه 
ليگ قهرمانان آســيا بود اما در تابســتان، جواد 
نكونام اصراری برای حفظ اين ســنگربان انجام 
نداد. گردان راهی ذوب آهن شد و فوالدی ها يك 
قرارداد غيرمنتظره با محســن فروزان بستند. 
فروزان پس از ماجراهای جنجالی ديدار تراكتور و 
سپيدرود رشت در ليگ هجدهم، حدود يك سال 
دور از فوتبال بود و سپس با پوشيدن پيراهن پارس 
جنوبی دوباره به فوتبال برگشت. او حاال شانس 
بازی در يك تيم بزرگ را به دست آورده و قصد دارد 
فرصت های از دست رفته اش در ليگ برتر را جبران 
كند. فروزان در همين پنجره نقل و انتقاالت با چند 
باشگاه ديگر هم مذاكره كرد اما خبری از توافق 
نهايی نبود. جواد نكونام امــا ظاهرا اعتماد قابل 
توجهی به اين ســنگربان دارد و او را برای تبديل 

شــدن به مرد شــماره يك خط دروازه تيمش 
انتخاب كرده است. نكو، مراديان را نيز به عنوان 
سنگربان ذخيره تيمش در اختيار خواهد داشت.

تراکتورسازی تبریز؛ حبیب محک 
می خورد

پس از جدايی رشيد مظاهری برای پيوستن به 
استقال، تراكتوری ها به سراغ سنگربانی رفتند 
كه اتفاقا زمانی مورد توجه استقال قرار داشت. 
عليرضا منصوريان برای ليگ بيستم، روی حبيب 
فرعباسی جوان حساب باز كرده است. سنگربان 
ثابت نفت مسجدسليمان، حاال فصل را در تركيب 
تراكتوری ها كليد می زند. قرمزهای تبريز البته 
به سبك و سياق چند فصل گذشته، محمدرضا 
اخبــاری را نيز به عنوان گلــر دوم روی نيمكت 
خواهند داشت. فرعباســی از جنس خريدهای 
معمول تراكتورسازی تبريز نيست. او يك ستاره 

گرانقيمت به شمار نمی رود و با حضورش تراكتور 
را كهكشانی نمی كند اما توانايی های زيادی دارد 
و می تواند در اين فرصت جديد، به يكی از بهترين 

گلرهای ليگ برتر تبديل شود.
سپاهان اصفهان؛ پیام اینجاست

يكی از ايده آل ترين خريدهای اميرقلعه نويی 
برای سپاهان، بدون هيچ شكی پيام نيازمند بود. 
ســنگربان جوانی كه از پيكان جذب شد و در دو 
فصل گذشته، عملكرد فوق العاده ای در سپاهان 
داشت. پيام از اين باشگاه به اردوی تيم ملی هم 
رسيده و يكی از آماده ترين گلرهای حال حاضر 
فوتبال ايران به شــمار می رود. عملكرد نيازمند 
البتــه در ديدارهای اين فصل ليــگ قهرمانان 
چندان درخشان نبود اما حضور او همچنان يك 
قوت قلب بزرگ برای ســپاهان در ليگ بيستم 

تلقی خواهد شد.

خودکشی غم انگیز فوتبالیست کره ای

بهت در سئول

نگاهی به خط دروازه پنج تیم مدعی لیگ بیستم

يک و يک! 

طی اتفاقی که شاید در 
همه دنیا بی سابقه به نظر 
می رسد، تعداد مدیران 
باشگاه پرسپولیس در 

چند سال گذشته از تعداد 
سرمربیان این تیم پیشی 

گرفته است. قرمزها در 
این چند فصل، تنها سه 
سرمربی داشته اند و در 

عین حال، با 6 فرد مختلف 
در موقعیت مدیرعامل 

روبه رو بوده اند
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