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منهای فوتبال

اردوی آخر آزاد با یزدانی

غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی
آزاد شاگردانش را به آخرین اردوی تیم ملی برای
حضور در رقابتهای جهانی و گزینشی المپیک
فراخواند .این اردو از  15تا  26شــهریور در خانه
کشــتی عبدا ...موحد برگزار میشــود .نفرات
دعوت شده به اردو در  57کیلوگرم رضا اطری،
نادر حاجآقانیا و علیرضا سرلک ،در  61کیلوگرم
بهنام احســانپور و محمدباقر یخکشی ،در 65
کیلوگرم امیرمحمد یزدانی و مهران شــیخی،
در  70کیلوگرم یونس امامــی ،در  74کیلوگرم
رضا افضلی ،در  79کیلوگــرم بهمن تیموری و
علی سوادکوهی ،در 86کیلوگرم حسن یزدانی،
کامران قاسمپور و احمد بذری ،در  92کیلوگرم
علیرضا کریمی ،در  97کیلوگــرم رضا یزدانی،
علی شعبانی و محمدحسین محمدیان ،در125
کیلوگرم یدا ...محبی ،امیرحسین زارع و علیرضا
گرزبر هستند .نکته جالب این لیست اما دعوت
از رضا یزدانی است که به خاطر مصدومیت قید
حضور در رقابتهای جهانــی را زد .رقابتهای
جهانــی روزهای  28تا  31شــهریور در شــهر
نورسلطان قزاقستان برگزار میشود .طبق اعالم
اتحادیه جهانی کشتی در مجموع حدود ۱۰۰۰
کشتیگیر از  ۱۰۰کشور جهان در کشتی آزاد و
فرنگی مردان و کشتی زنان برای حضور در این
رقابتها ثبتنام نهایی شدهاند.
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سنگ بزرگ ،عالمت نزدن!
فصلگذشته،سازمانلیگازعملیشدننقشهتقسیمسکوهابهصورت 10-90دردربیپایتختخبردادهبوداماتنها
چندروزقبلازاینمسابقهدرجلسهشورایتامینمشخصشدکههنوزچنینتواناییایدرفوتبالایرانوجودندارد.
حاالسازمانلیگدوبارهاصراربهانجامچنینکاریداردامامشکالتبسیارزیادیدرمسیرایناتفاقدیدهمیشوند.به
احتمالبسیارزیاد،اینطرحبههمانسرنوشتفصلگذشتهدچارخواهدشد.تقسیمجدیدسکوهادرشهرآورد،سنگ
بزرگیبهنظرمیرسد کهظاهراسازمان لیگ آن رابرای«نزدن» دردست گرفته است!

حدادی امروز
در فینال دایموندلیگ

احســان حدادی پرتابگر دیسک ایران که با
حضور در دو مرحلــه دایموندلیگ به فینال این
رقابتهارسید،امشببایدبههمراههشتپرتابگر
دیگر در فینال با هم مسابقه بدهند .حدادی در
مسابقات دایموندلیگ قطر با رکورد  66.78متر
بهمقامسومیرسیدودررقابتهایدایموندلیگ
استکهلمنیزباپرتابیبهطول 65.34متربهعنوان
پنجمی دست یافت .در مرحله نهایی امشب در
ماده پرتاب دیسک ،قهرمانی چون دانیل استال
از ســوئد حضور دارد .این پرتابگر در ماه اخیر در
رقابتهای داخلی کشور سوئد با پرتابی به طول
 71.86مترموفقشدضمنکسبعنواننخست،
رکورد ملی پرتاب دیسک کشورش را بشکند .در
تعقیب استال سوئدی ،فدریک دیکرز از جامائیکا
با بهترین رکورد فصل  70.78متر دیگر مدعی
کسب عنوان قهرمانی این رقابتها است .لوکاس
ویس شــیدینگر از اتریش با رکورد  68.14متر،
اوال استونس از نروژ با رکورد  67.78متر ،پیوتر
ماالچوفسکی از لهستان با  67.23متر در جدول
پرتابگران دیسک مسابقات دایموندلیگ ،پیش
از احسان حدادی هستند .قهرمان پرتاب دیسک
آسیا در فینال باید به مصاف حریفانی از جامائیکا،
آلمان ،لهستان ،بلژیک ،سوئد ،نروژ و اتریش برود.
حدادی در استارت لیست و بر اساس رکوردهایی
که به ثبت رسیده ،نفر سوم است و امید زیادی به
کسب مدال و ایستادن روی سکو دارد.

سعادتمند دنبال ریاست والیبال

احمد ســعادتمند ،مدیرکل استعدادیابی
وزارت ورزش و جوانان روز گذشته برای ثبتنام
در انتخابات فدراسیون والیبال وارد فدراسیون
شد و فرمهای مربوط به پروسه ثبتنام را پر کرد.
وی ســابقه مدیرکلی ورزشوجوانان مازندران،
سرپرستی فدراسیون پینگپنگ ،مدیرعاملی
باشگاهبانکسرمایهوریاستهیأتمدیرهباشگاه
استقاللرادرکارنامهدارد.سعادتمندپیشازاین
سرپرست فدراســیونهای اسکی ،تنیس روی
میز و ...بوده و بارها برای ریاست یک فدراسیون
اقدام کرده ،اما تاکنون موفق نشده است .این در
حالی است که وی چند ماهی رییس هیاتمدیره
استقالل بود و به دلیل برخی از مسائل چند ماه
قبل از این سمت استعفا دادهبودکه مورد موافقت
وزیر قرار نگرفت اما ســرانجام بعــد از چند ماه،
استعفای وی مورد پذیرش واقع شد.

چهار نقره جهانی کوراش

رقابتهای کوراش قهرمانی جهان که در شهر
«چونگجو»کرهجنوبیباحضور 184کوراشکار
از  42کشــور به پایان رســید .در روز پایانی این
مسابقات،حامدرشیدیدروزن-100کیلوگرمو
جعفرپهلوانیدروزن+100کیلوگرمبهمدالنقره
دست یافتند .پیش از این نیز الیاس علیاکبری و
امیدتزتکدراوزان-81و-90بهمدالنقرهرسیده
بودند.باایناوصافتیمپنجنفرهکوراشکشورمان
با چهار مدال نقره به کار خود پایان داد و به عنوان
سومی رسید .تیمهای ازبکســتان و ژاپن نیز در
بخش مردان اول و دوم شــدند .تیم ایران در دوره
گذشته این مســابقات با تعداد نفرات باال به یک
مدالنقرهوسهبرنزرسیدهبود.

آریا طاری

پرسپولیس و استقالل تا امروز ،تنها
یک میزبانی را در لیــگ برتر نوزدهم
پشت سر گذاشتهاند .سرخها در هفته
اول میزبان پــارس جنوبی جم بودند و
آبیها در دومین هفتــه فصل ،از فوالد
خوزســتان پذیرایی کردند .در هر دو
مســابقه ،مشــکالت عدیدهای برای
بلیتفروشی وجود داشت .در حالی که
سکوهای طبقه دوم استادیوم عمال در

اتفاق روز

دســترس نبودند و تنها  26هزار بلیت
برای فروش روی اینترنتگذاشته شده
بود ،باز هم سامانه فروش بلیت از پس
این کار برنیامد و دردســرهای بزرگی
برای هوادارها ساخت .قبل از برگزاری
هر دو مسابقه ،برای لحظاتی اعالم شد
که تماشــای این دیدار رایگان است و
در نهایت گروه زیادی از تماشــاگرها،
بدون پرداخت وجه بلیت از گیتهای
الکترونیک گذشــتند و خودشان را به
استادیومرساندند.فروشبلیتسینماها

مدیریتسرخابیها،مسالهاصلیومسالههایفرعی

قدم اول را پس بگیر!
آریا رهنورد

تا همین چند روز قبل ،نام «سعید آذری» در اطراف باشگاه
پرسپولیس شنیده میشد اما پس از معرفی مدیرعامل جدید
این باشــگاه ،حاال آذری اصــرار دارد که در میــان گزینههای
مدیریت باشگاه استقالل باشد .در واقع برای او تفاوتی نمیکند
کهدرچهتیمیحضورداشتهباشدوتنهانکتهمهم،مدیریتدر
یک باشگاه پرطرفدار است .البته که آذری در باشگاه ذوبآهن،
موفقیتهاییدرجایگاهیکمدیرداشتهاماآیاحضوراومیتواند
به معنای برطرف شــدن همه بحرانهای این باشگاه باشد؟ آیا
اساسا تغییر دائمی مدیریت ،روش مناســبی برای اداره این دو
باشگاهازسویوزارتورزشاست؟
ســعید آذری که این روزها در اینســتاگرام فعالیت قابل
توجهی دارد ،به گفته خــودش «قــدم اول» را برای مدیریت
باشگاه استقالل برداشته اســت .منظور او از این قدم اول ،حتی
مذاکره با وزارت ورزش نیســت .همین که بخشی از هواداران
باشگاه خواهان به خدمت گرفتن این مدیر شدهاند ،از نگاه او به

وکنسرتهابهصورتاینترنتیازسالها
قبل در ایران بدون هیچ مشکل خاصی
انجام میشود اما در زمینه فروش بلیت
بازیهایفوتبال،هنوزاشکاالتاساسی
وجــود دارد .فــروش بلیتهای دربی
به صورت اینترنتی با همان ســهمیه
همیشــگی ســکوها ،به اندازه کافی
دشوار خواهد بود .در این شرایط وقتی
سازمان لیگ از تقســیم جدید آزادی
برای برگزاری این بازی حرف میزند،
طبیعتانگرانیهابهاوجمیرسند.درهمه

معنایپشتسرگذاشتنقدماولاست.وزیرورزشدرروزهای
گذشته تاکید کرده که قصد تغییر دادن کادر مدیریتی باشگاه
استقاللراندارداماآذریهمچنانامیدواراستازاستوریهای
اینستاگرام به صندلی مدیریت این تیم راه پیدا کند .او به سهم
خودش در ذوبآهن ،یک مدیر موفق بوده اســت .آذری یکی
از اولین چهرههای فوتبال ایران بود که مســاله «حق رشد» را
برای بازیکنان به صورت جدی دنبال کــرد .او برای رضایتنامه
بازیکنانش نیز مبالع قابل توجهی گرفت اما آیا همین اتفاقها،
همه حقیقت را در مورد دوران مدیریت او در باشــگاه اصفهانی
عنوانمیکنند؟حقیقتآناستکهسعیدآذریهرگزنتوانسته
با یک مربی ،به صورت مــداوم کار کند .یحیی گلمحمدی در
ذوب،فوقالعادهنتیجهگرفتواینباشگاهرادردوفصلمتوالی،
قهرمان جام حذفی کرد اما آذری نتوانست با او کنار بیاید و این
مربی را برای مدت طوالنیتری حفظ کند .این اتفاق برای امیر
قلعهنویی نیز افتاد و این مربی پس از کســب نتایج درخشــان
در ذوب ،از این باشگاه جدا شد و به تیم همشهری رفت .چطور
میتوانمطمئنشدکهاگرآذریبهعنوانمدیرباشگاهاستقالل
منصوبشود،یکمربیدرحدواندازههایامیدنمازیرابهجان
اینتیمنمیاندازد؟اوامروزازماجرایانتقالمرتضیتبریزی،به
عنوان یک دستاورد بزرگ برای خودش و تیمش یاد میکند اما
آیاذوببدونبهترینمهاجمش،همانتیمگذشتهبود؟آیااین

سالهایگذشته،دربیباسپردننیمی
از سکوها به هواداران هر دو تیم برگزار
شدهوبدونتردیدتغییراینروش،اصال
ساده نخواهد بود .مشــکلی که امروز
درباره دربی وجود دارد ،همان مشکل
همیشگی ســازمان لیگ و فدراسیون
فوتبال اســت .آنهــا پیــش از آنکه
ســازوکارهای الزم و زیرساختهای
کافی را برای یک تغییــر بزرگ فراهم
کنند ،آن تغییر را انجام میدهند و همه
چیزرابههممیریزند.سازمانلیگیکه

حتینمیتواندهوادارانکمتعدادتیمی
مثل داماش را در فینــال جام حذفی
مدیریتکندوآنرابهرویسکوهاببرد،
چطور میتواند دربی 90به 10را پشت
سربگذارد؟آیاحقنداریمبهخاطراتخاذ
چنینتصمیمی،نگرانباشیم؟
کمتــر شــهرآوردی در دنیا وجود
دارد که هر دو تیــم حاضر در آن ،از یک
استادیوممشترکاستفادهکنند.نمونه
بارز چنین اتفاقــی ،در دربی میالن رخ
میدهد .حتی در این مسابقه خاص و
پرطرفدارهم،خبریازتقدیم 90درصد
سکوها به تیم میزبان نیست .هر تیمی
که میزبان بازی باشد ،حدود  65درصد
سکوهای سنسیرو را در اختیار خواهد
داشت.درواقعاهدای 90درصدسکوها
بهتیممیزباندردربی،تصمیمیافراطی
به نظر میرســد که حتی ایتالیاییها
نیز آن را انجام نمیدهند .تصمیمی که
میتواند شکل و شــمایل دربی را برای
همیشه تغییر بدهد .فارغ از خوب یا بد
بودناینتصمیم،بهنظرمیرسدفوتبال
ایراندرشرایطفعلیاساساتواناییانجام
چنین کاری را نــدارد .چراکه امکانات
الزم برای این کار اصال فراهم نیست .در
درجهاولبراساسبرنامهسازمانلیگ،
اینبازیقراراستدریکروزغیرتعطیل
برگزارشود.بههمیندلیل،استقاللیها
به عنوان تیم میزبان مخالفتشــان را
اعالم کردهاند و دســت روی این نکته
گذاشــتهاند که دربی برگشــت نیز
برای برقراری عدالت بایــد در یک روز
غیرتعطیل برگزار شــود .آیا هواداران
تیم میزبــان در دو روز غیرتعطیل در
دو دربی رفت و برگشت ،میتوانند 90
درصد سکوها را پر کنند؟ آیا این طرح
به خالی ماندن بخشی از سکوها ختم
نمیشود؟آیاسازمانلیگوفدراسیون
فوتبال میتوانند امنیت گروه کوچک
هواداران تیم مهمان را در اســتادیوم

تیم با جدایی تبریزی ،وارد یک دوره بحرانی نشد؟ آذری عالقه
زیادیبهجاروجنجالدارد.اوبرایمطرحترشدن،حتیازکنایه
زدنبهمجریتلویزیوننیزدستنکشیدهاماکارکردندرباشگاه
بزرگوپرهیاهوییمثلاستقالل،بامدیریتدرتیمبدونهوادار
ذوبآهن به شدت متفاوت خواهد بود .در ذوب ،هواداری وجود
نداردکهدائمامدیرانباشگاهراتحتفشاربگذارد.دراستقاللاما
یک شکست کافی است تا هواداران اساسا همه چیز را زیر سوال
ببرند .آذری هرگز تجربه کار کردن در یک باشــگاه پرهوادار را
نداشتهواینموضوع،اصالنکتهجالبیبرایرسیدناوبهصندلی
مدیریتیاستقاللبهشمارنمیرود.
هواداران فوتبال ایران ،غالبا شــیوه مدیریتی مدیرانی مثل
آذریرامیپسندند.چراکهآنهادائماپشتتریبونهستند،دائما
تیمشان را در طرف «مظلوم» ماجرا قرار میدهند و دائما درباره
«نابرابری» مصاحبه میکنند .پشت این سروصدا اما مکانیسم
درست و اصولی مدیریتی قرار نگرفته است .شاید اگر ایرج عرب
هم اهل درست کردن چنین سروصداهایی بود ،امروز شغلش
را از دست نمیداد .البته که او سنخیتی با مدیریت یک باشگاه
بزرگنداشتامامدیرانقبلیپرسپولیسنیزبدونپاسخدادن
ش دو میلیون
به سوالهای زیادی در مورد چگونگی هزینه پادا 
دالری و البته مبالغ دریافتی از اسپانســر« ،محبوب» ماندند.
چراکهرابطهبسیارخوبیبارسانههاداشتندواهلمصاحبههای

در همه سالهای گذشته،
دربی با سپردن نیمی از
سکوها به هواداران هر دو
تیم برگزار شده و بدون
تردید تغییر این روش ،اصال
سادهنخواهدبود.مشکلی
که امروز درباره دربی
وجود دارد ،همان مشکل
همیشگیسازمانلیگو
فدراسیون فوتبال است
تامین کنند و مراقب آنها باشند؟ فراتر
از همه اینها ،یک ســوال بزرگتر هم
وجوددارد.چهتضمینیمطرحاستکه
هوادارانپرسپولیسمهمان،بلیتهای
استقاللیهایمیزبانرانخرندوجایگاه
این تیم را پر نکنند؟ ســازمان لیگ در
زمان فــروش بلیتها ،تیــم محبوب
خریداراناینبلیتهاراچطورشناسایی
میکند؟
پروسه فروش بلیتهای فوتبال به
صورت آنالین در ایران ،فاصله بســیار
زیادی با نمونههای موفق جهانی دارد.
درهمهدنیا،باشگاهها از طریقوبسایت
رسمی خودشــان ،بلیت میفروشند.
آنهاهمانابتدایفصلبافروختنپکیج
همه بلیتهای آن فصل ،درآمد زیادی
بهدستمیآورندو قبلازهربازی ،تنها
تعداد کمی از بلیتهای باقی مانده را به
هوادارانشناساییشدهمیفروشند.اگر
چنین طرحی در فوتبال ایران نیز پیاده
شود ،برگزاری دربی با تقسیم متفاوت
سکوهاامکانپذیرخواهدبود.درغیراین
صورت،شهرآوردپایتختبهملغمهایاز
آشفتگیوبینظمیتبدیلخواهدشد.
تقسیمجدیدسکوهابدونفراهمکردن
امکانات الزم ،میتوانــد دربی را با یک
جنجالبزرگوتاریخیروبهروکند.

هوادارانه بودند .همین حاال انصاریفرد برای دنبال کردن روش
آنها ،اولین بازی خارج از خانه تیمش را روی ســکوها در کنار
هوادارها تماشا کرده است .آیا مشکالت پرسپولیس ،با همین
تصمیمحلمیشود؟قرمزهامدیرینمیخواهندکهکنارهوادار
بنشیند،لبخندبزند،شعاربدهدوباهرتوپباالوپایینبپرد.آنها
مدیری میخواهند که شــبانهروز کار کند ،دائما توی دفترش
باشد،مشکالترابهحداقلبرساندوبدونراهانداختنهیاهوی
رسانهای،کارشرابهبهترینشکلممکنانجامبدهد.بااینحال
انصاریفردبهخاطرهمینحرکتسادهکههرمدیردیگرینیز
میتواند انجام بدهد ،مورد ستایش قرار میگیرد .این ستایش
یک «آدرس غلط» برای همه مدیران فوتبال ایران است .وزارت
ورزش استقالل و پرسپولیس را به محلی برای آزمون و خطای
مدیران مختلف تبدیل کرده اســت .درست در روزهایی که دو
باشگاهباخطرجدیحذفازلیگقهرمانانآسیاروبهروشدهاند،
دغدغههای مدیریتی آنها حیرتانگیز به نظر میرسد .وزارت
ورزشبایدبهدنبالراهیبرایثباتبخشیدنبهدوباشگاهباشد.
تاوقتیکهمدیراندراستقاللوپرسپولیسبهایننتیجهنرسند
کهمیتوانندبرایدورانیطوالنیدرایندوباشگاهحضورداشته
باشند،تاوقتیکهمدیرانبهجایامروز،کمیوفقطکمیهمبه
فردا فکر نکنند و آیندهنگری را به تصمیمهایشان راه ندهند،
سرخابیهاهمچنانآماتوروآسیبپذیرباقیخواهندماند.

سوژه روز
درباره حواشی تمامنشدنی این فصل استقالل

پنالتیهای شل ،باندهای سفت!

تصور میشدجدایی مهدیرحمتی،حواشی
درونیاستقاللرابهحداقلبرسانداماظاهراماجرا
فراتر از یک یا دو بازیکن بوده است .حاشیههای
این روزهای باشــگاه ،هر روز جدیتر و پررنگتر
میشوند .از یک ســو مدیران جدا شــده از این
مجموعه ،دائما با مصاحبههای تازه تیم را دچار
دردســر میکنند .از ســوی دیگر مدیرانی که
خواهان کار در اســتقالل هستند ،از اینستاگرام
جدانمیشوند.ازیکطرفمربیتیمهنوزناراضی
به نظر میرسد و گاتزتا نیز دست از سر استقالل
برنمیدارد .از طــرف دیگر نیز بعضی از بازیکنان
تیم ،به باندبازیشــان در باشگاه ادامه میدهند.
استراماچونی از زمان شروع کار در فوتبال ایران،
بارهابابازیکنانحاشیهسازدرجلسههایتمرینی

برخورد کرده اســت .او چند بازیکن را به خاطر
درگیــری در تمرین ،اخراج کرد امــا ظاهرا این
مسالهدراستقاللهنوزریشهکننشدهاست.چند
بازیکن خاص که هنوز باندشــان را در تیم حفظ
کردهاند،هرروزمشغولساختنحاشیهایجدید
برای تیم هستند .مهرههایی که در زمین کارایی
چندانی ندارند اما بیرون از زمین به شــدت فعال
هستند.درگیریتازهدرتمریناستقالل،ماجرایی
باورنکردنی دارد .پس از درگیری دو خرید جدید
باشگاه،یکیازبازیکنانکهچندمینفصلحضور
درتیمراسپریمیکند،بایکیازتازهواردهادرگیر
شده.ایندرگیریبهرختکنهمکشیدهواعضای
یک باند خاص ،به دفاع از همباندیشان بازیکن
تازهوارد را کتک زدهاند .باور کنید این سناریوی

یک فیلم بالیوودی یا یک داســتان مافیایی در
سیسیلایتالیانیست.اینروایتفوتبالیستهایی
استکهادای«بزرگآقا»رادرمیآورندامادرزمین
فوتبال «اصغری» هم نیستند! فوتبالیستهایی
کهحتیازپسزدنیکضربهپنالتیبرنمیآیند،
فوتبالیســتهایی که دائما مصدوم هستند و در
زمینمسابقهتوپلومیدهند،فوتبالیستهایی

کهتاامروزجزضررچیزیبرایتیمشاننداشتهاند،
فوتبالیستهاییکهدریکناکامیادامهدارسهیم
هستند ،بهتر است راه دیگری را برای عرض اندام
پیداکنند.باندبازی،درستهمانچیزیاستکه
این روزها به استقالل لطمه میزند .باشگاه برای
نتیجه گرفتن به اتحاد و همدلــی نیاز دارد اما در
عمل،تیمبهچندتکهتقسیمشدهوخبریازاتحاد

در بین مهرههای استقالل نیست .هنوز خبری از
برخوردباشگاهباعواملدرگیریتازهدرتیمنشده
اماایناتفاقبایدهرچهزودتررخبدهد.بازیکنانی
که هنوز باندشان را از تیم مهمتر میدانند ،باید به
سختی جریمه شــوند تا دیگر چنین رفتارهایی
را تکرار نکنند .حتی استراماچونی نیز میتواند با
نیمکتنشینکردنایننفرات،پاسخقاطعیبهآنها
بدهد .آبیها در دو هفته اول لیگ برتر ،بدشانس
بودهاند و ساده انگارانه است اگر همه نتایج بد این
تیم در این سالها را به بدشانسی ربط بدهیم .این
تیمچیزیراگمکردهکههمهتیمهایقهرمانبه
آن نیاز دارند .استقالل روح تیمیاش را از دست
دادهودلیلاصلیایناتفاق،بازیکنانیهستندکه
دراینباشگاهحکومتمیکنندونفستازهواردها
را میگیرند .بازیکنان کوچکی که این رفتارهای
زشــت ،بزرگشــان نمیکند .بازیکنانی که هر
لحظه حاشیه دیگری برای استقالل میسازند و
اجازهنمیدهندکهتیمشانرنگآرامشراببیند.

