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مدیریت فوتبال ایران
نه 3 گل، بلکه 10 گل از ژاپن عقب است!

حذفتیمامیدوارائههمانتحلیلهایغلطوماللآور

سرویس ورزشی-
مامعتقدیمکــهفوتبالایرانبااینهمه
اســتعدادوتواناییدربعدمادیوانسانی،
هرگزسهگلازژاپنعقبنیست،امامدیریت
فوتبالماازمدیریتفوتبالژاپننه۳گل،

بلکه۱۰گلعقباست!
ورزش به دور باطل و تکرار گرفتار آمده اســت. 
دوری کســالت بار و تکراری مالل انگیز که خود از 
اصلی ترین دالیل تقویت قوه دافعه ورزش است. باز 

فوتبال ما دارد، اما برای نسخه نویسان و طراحان این 
ســناریو که صاحبان اصلی و خط دهندگان واقعی 
ورزش ما هستند، پایانی خوش و شیرین و چرب و 
چیلی! دارد... باز ناکامی دیگری برای فوتبال ما رخ 
داد، و این بار تیم امید برای چندمین بار از رسیدن 
بــه المپیک محروم ماند، امــا دریغ از یک تحلیل 
درست، منطقی، دلسوزانه و علمی! طبق معمول بازار 
حساب و کینه توزی و درگیری های شخصی  تسویه 
گرمتر از هر چیز دیگر بود و از بحث های کارشناسی 

مشــترک شــد و هر جزء و کل و هر تشکیالت و 
سازمانی که می توانست در این باره یعنی »تقویت 
فوتبال ژاپن« نقشی داشته باشد و تأثیری بگذارد، 
حتی فیلم سازان و هنرمندان در این باره به میدان 
آمدند، نمونه آن کارتون »فوتبالیست ها«ســت که 
فراتر از یک فیلم سرگرم کننده کودکانه، کارکردها 
و اهداف بزرگتر و مهمتری داشت که یکی از آنها، 
همان هدف کلی و مشترک یعنی »تقویت فوتبال 
ژاپن« بود، که البته به ســهم و در حد خود نقش 

پیدا کرد، جهت گیری و عملکرد »ملی« داشت، آن 
وقت رسیدن به ژاپن و امثال آن، با توجه به امکانات 
و داشــته های فوتبال ما، به ویژه در بعد انســانی، 
امکان پذیر اســت، آن وقت بایــد در برابر باخت به 
ژاپن بحث های علمی و کارشناســانه و تاکتیکی را 
پیش کشید و... در شرایط فعلی جستجو برای یافتن 
علت های تاکتیکی و فنی شکست به ژاپن، باید در 
درجه چندم بررسی ها و تحلیل ها قرار بگیرد، چون 
اصاًل باخت ما به ژاپن، در وهله اول فنی و تاکتیکی 

حداقل درباره تلویزیون افتاد! منافع عده ای در این 
اســت که این بحث های تکراری، این شکست های 
کننده بی حاصل، تداوم  تکراری، این دعواهای کسل 
داشــته باشد، فضا را شــلوغ و آلوده و پر از تردید و 
ســوءظن و بدگمانی کند و... تا شرایط ملی فوتبال، 
مدیریت ناکارآمد و عوضی آمده آن تداوم پیدا کند. 
این جریانات سودجو با کمک شبکه رسانه ای خود، 
به ویژه کارآمدترین رسانه یعنی تلویزیون، نمی خواهد 
اجازه دهد، که به این ســؤال پراخته شــود که چرا 

تیمی به مسابقاتی اعزام شد، به طور طبیعی و مطابق 
انتظار عقل حســابگر و تحلیل منطقی و نه بر وفق 
آرزوها و احساسات، نتیجه مطلوب و دلخواه حاصل 
نشد و تیم، بازنده به کشور بازگشت، اما هنوز سوت 
پایان بازی این بار توســط داور سریالنکایی به صدا 
درنیامده بــود، که همان بحث های تکراری، همان 
تحلیل های غلط و مالل آور، از این ســو و آن ســو 
شروع شد. باز دعواهای زرگری و جنگ های حیدری-

نعمتی. باز دوگانه وطنی- خارجی از سوی جریانات 
تفرقه انگیز و منفعت جو و اغلب بی سواد و پرمدعیان 
از مرحله پرت... به راه افتاد، وقت برنامه ها را پر کرد 
و صفحه روزنامه ها را سیاه کرد و... باز عوامل فرعی 
بزرگ شده و زیر ذره بین رفتند، و باز عوامل اصلی، 
با غرض و بی غرض، حسابشده و یا ناآگاهانه، سعی 
شــد از دیدها پنهان شوند و بر سرجای خود باقی 
بمانند تا میدان و مسابقه ای دیگر از راه برسد... و به 
خاطر این غفلت، و بینش غلط ما، باز از ناحیه همان 
عوامل ضربه تازه ای بخوریم و شکســت دیگری را 
تجربه! کنیم. و باز »معلول ها« جای علت ها نشستند 
تا افکار عمومی به انحراف کشــیده شــود و ذهن 
مخاطبان محتــرم، خوانندگان گرامی و بینندگان 
عزیز و ارجمند! به انحراف کشیده شود و... اینها همه 
یعنی اینکه ما اهل عبرت نیستیم. یعنی اینکه قرار 
نیست ورزش و به ویژه رشته پرطرفدار و »مایه داری« 
چون فوتبال فعاًل سر و سامان پیدا کند و در فضای 
سالمت و منطقی در مسیر پیشرفت و حرکت رو به 
جلو قرار بگیرد. اینها، همه یعنی اینکه نسخه نویسان 
نامرئی این ورزش و فوتبال زبان بســته ما، کارشان 
را خوب بلدند و ســناریوی سرکاری و شوم خود را 
با کمک ابزار در اختیار و به ویژه در ســایه غفلت و 
وادادگی مسئوالن! به بهترین شکل اجراء می کنند. 
سناریویی که اگر همیشه پایانی تلخ و تراژدیک برای 

و تحلیل های عمیق و علمی کمتر خبری بود، و اگر 
هم بود در هیاهوی غوغاســاالران و برنامه های زرد 
و زردنامه های مورد حمایت مسئوالن! مطبوعاتی و 
رســانه ای، گم و محو شده و طبق معمول تأثیری 

خنثی داشت.
فوتبــال ما این بــار در رده امیدها و در میدان 
قهرمانی آسیا و گرفتن جواز صعود به المپیک 2016  
ناکام ماند. اتفاق خاصی نیفتاده است. هم از این نظر 
که برد و باخت جزو ذات و طبیعت ورزش قهرمانی 
از جمله فوتبال اســت و هم مهمتر از این نظر که 
ما به تیمی باخته ایم که باید می باختیم. تیمی که 
روزگاری شکست خورده سنتی فوتبال ما بود و در 
فوتبال قاره کهن- چه رسد به فوتبال جهان- محلی 
از اعراب نداشــت، اما در یک مقطع تصمیم گرفت 
فوتبال خود را بســازد. پس عزم ها جزم شد، همت 
و اراده ها به کار افتاد، دل و زبان ها یکی شد، هدف 

بسیار مؤثر و کارکردی بسیار مهم به ویژه از لحاظ 
روحی-روانی )که جای بحثش اینجا نیست و مجال 
و زمان جداگانــه ای می طلبد(، ایفا کرد. البته این 
حرف، به این معنی نیست که فوتبال ما از ژاپن 3 
گل عقب است. مخلص این نظر را قبول ندارد، بلکه 
ما معتقدیم که فوتبال ایران با این همه استعداد و 
توانایی در بعد مادی و انسانی، هرگز سه گل از ژاپن 
عقب نیست، اما مدیریت فوتبال ما از مدیریت فوتبال 

ژاپن نه 3 گل، بلکه 10 گل عقب است!
ما به شدت و با تکیه بر واقعیات، نه احساسات 
و از ســر شعار زدگی معتقدیم، فاصله ما از فوتبال 
ژاپن، خیلی ســریع و راحت قابل جبران است، به 
شــرط آنکه بر فوتبال ما مدیریتی کارآمد، متعهد 
و جهادی، حاکم باشد، مدیریتی که »منافع ملی« 
را به منفعت هر شــخص و جریان و دسته دیگری 
ترجیح دهد. وقتی مدیریت فوتبال چنین نگرشی 

نیست، خیلی از کارشناسان واقعی، نه جیره خواران و 
آویزان های لمپن مآب، همین نظر را دارند برای مثال 
علی دایی در این باره می گوید: »مشکالت دیگری در 
فوتبال داریم که در تیم امید نشان داده می شود، باید 
اول خیلی چیزها را درست کنیم، بعد به تیم امید 
بپردازیم.« خود ندیدیم، اما شــنیدیم که دو تن از 
کارشناسان فهیم )آقایان چراغپور و جاللی( نیز در 
برنامه ای تلویزیونی سخنانی با این مضمون گفته اند.

منتها درد و گرفتاری فوتبال ما این اســت که 
پدرخوانده های فوتبال و باندهای سودجو، برای تأمین 
منافع خود اجازه نمی دهند سراغ »مشکالت دیگر« 
رفت. اصاًل مطلب ما با اشاره به همین موضوع شروع 
شد. سال هاست، دست ها و جریاناتی اراده کرده اند 
یا برای تأمین منافع نامشــروع از سفره فوتبال و یا 
با اغراض سیاســی و کاماًل مغرضانه، مسائل اصلی و 
علت ها و سرمنشأ مشکالت یا به قول علی دایی همان 
»مشکالت دیگر« کشف و شناسایی و تحلیل نشود، 
برای مردم بازگو نشــود، سال هاست این جریانات با 
در اختیار گرفتن یک شــبکه رسانه ای در سایت ها، 
روزنامه ها، بعضی برنامه های تلویزیونی و... در تحلیل 
ناکامی ها، به عمد تالش می کنند بحث های فرعی و 
تحلیل های انحرافی و آدرس های غلط راه بیندازند 
و اذهــان مردم و عالقمندان و حتی مســئوالن را 
منحرف ســازند. مثال در این باره فراوان و پرشمار 
است. کافی است عالقمندان فوتبال به آرشیو ذهنی 
خود مراجعه کنند، تا ببینند بعد از هر شکست، مثل 
ناکامی اخیر، چگونه عده ای غوغاساالر و لمپن مآب 
و قداره کش وسط می افتند و با شلوغ کردن اوضاع و 
گل آلود کردن آب و... اجازه طرح حرف های اساسی 
و بحث های علمی و دقیق برای ترسیم آینده فوتبال 
را نمی دهنــد و حتی با وقاحت آن را »سانســور« 
می کنند، اتفاقی که برای حرفهای مخلص نگارنده 

مردان بزرگ و کارکشته فوتبال باید از »این فوتبال« 
دلسرد و زده شوند و حتی از تماشای مسابقات فوتبال 
تیم ملی یا باشگاهی، صرفنظر کنند؟ چرا فردی مثل 
حسن حبیبی که عصاره و چکیده فوتبال ایران است، 
باید کنار باشــد و مشتی تازه وارد و مجهول الهویه یا 
عناصری لمپن مآب و آویزان و همیشــه مردود، در 
فوتبال ایران به عناوین مختلف کارشناس!، مشاور! 
مربی! آنالیز و... میدانداری کنند؟ چرا کار این فوتبال 
باید به اینجا بکشد که مجلس برایش پرونده قطور 
فســاد »رو« کند!؟ و بعد هــم مدیر عوضی آمده و 
جاه طلب آن به این اقدامــات و پرونده رو کردن ها 
و... پاسخ سرباال بدهد و طبق معمول نیشخند بزند 
و...؟ چرا کار این فوتبال به آنجا رســیده که فردی 
مثل حسن حبیبی که تجســم فوتبال ایران است 
می گویــد: »باور کنید دیگر عالقه ای به این فوتبال 
نــدارم و وقتی فوتبال ایــران را می بینم یا حرف از 
فوتبال ایران می شــود، اعصابم خراب می شــود، به 
طوری که شب ها درست نمی توانم بخوابم« و خود 
او توضیح می دهد: »فوتبال ایران دست عده ای است 
که این کاره نیســتند و با کارهایشان باعث شدند تا 
اهل فوتبال از این ورزش دور شوند به همین دلیل 

عالقه ای به فوتبال ایران ندارم.«
نه...  طبــق معمول اصاًل قرار نیســت به این 
سؤاالت و چراها پاسخ داده شود، امروز فقط و فقط 
قرار است محمد مایلی کهن و محمد خاکپور دراز 
شــوند، چنان که دیروز امیــر قلعه نویی را به جرم! 
شکســت با ضربات پنالتی از کــره جنوبی آقایان 
»بی ادب« دارای ادبیات چاپلوسانه و تهوع آور، دراز 
کردنــد و قبل از آن هم علی دایی را و... بعد از این 
هم نوبت هر مربی ایرانی دیگری است که جا را برای 
وارد کنندگان مربیان خارجی و پورسانت بگیرهای 

حرفه ای تنگ کرده باشد!

سرویسورزشی-
 تا زمانی که در ورزش منافع ملی بر منافع دیگران 
نچربد نســبت به آن در اولویت قرار نگیرد، نمی توان 
بــه حاکمیت اصولی و ارزش هــای فنی و اخالقی و 
موثری همچون قدرشناســی و ... امیدوار باشیم و بر 
همین اساس نمی توانیم به سرو سامان یافتن ورزش و 
حرکت منظم و پیش بینی شده آن در جاده پیشرفت 

اطمینان داشته باشیم.
وزیر ورزش و جوانان در مراســم خاکســپاری 
مرحوم سید جواد رفوگر، بار دیگر به موضوع و اصل 
»قدرشناسی« در ورزش تاکید کرد و گفت: » از این 
پس باید تالش کرد تا قدر نخبگان ورزش کشــور را 
بیشــتر بدانیم و تا زمانی که زنده هستند، به یادشان 
باشیم.« در روزی که وزیر ورزش به این موضوع تاکید 
می کرد، هنوز رضا احدی دیگر پیشکسوت ورزش ما 
دارفانی را ترک نکرده بود و روی تخت بیمارستان در 
حالت کما وضعیتی کاماًل نگران کننده داشــت. حاال 
که احــدی آن جوان خوش تکنیک و رعنای فوتبال 
مــا در دهه 60، به دیار باقی شــتافته، ما نیز به نوبه 
خود، بار دیگر بر این نکته که باید قدر ســرمایه های 
انسانی ورزش را بیشتر و بهتر بدانیم، تاکید می کنیم. 
همیــن یکســال پیش بود که بعــد از ظهر یک روز 
جمعه، رضا احدی- که خدا رحتمش کند- با جعفر 
مختاری فر- که خدا سالمتش بدارد- برای شرکت در 
مصاحبه ای مفصل به کیهان ورزشی آمده بودند. قبل 
از شروع مصاحبه با هم کمی گپ زدیم از گذشته ای 
که مثل برق گذشت. از وضعیت فوتبال ایران و ... هر 
دو مهمان مان، از این موضوع که »خیلی از فوتبالی ها 
کنار هستند« گله داشتند، در واقع از این موضوع که 
غریبه های تازه وارد و مدعیان مجهول الهویه و بدون 
کارنامه، خیلی از فوتبالی های اصیل را کنار زده اند و 
اینجا و آنجا به جای آن ها تکیه زده و مناصب مختلف 
را در باال و پایین فوتبال از رده های کارشناســی آن 
تا مربیگری و ... باالخره رده های مدیریتی آن اشغال 
کرده اند، گالیه داشتند. ما هم به سهم خود و براساس 
وظیفه آنچــه را آن دو عزیز به زبان آوردند منعکس 
کردیم و ... البته هم که هیچ تاثیری نداشــت و هیچ 
تغییری به وجود نیامد و »در فوتبال ما« نه به حرف 
آن دو پیشکسوت و نه به حرف هیچ فرد و شخصیتی، 
جز به آنچه االن می چرخد، قرار نیست بر پاشنه دیگری 
بچرخد و قرار نیست درباره فوتبالی که سال هاست ما 
راه خــود را گم کرده و در بیراهه چهار نعل می تازد، 

اقدام کارساز و کاری اساسی و موثر صورت بگیرد.
فرهنگقدرشناسیوقهرمانیآلمان

قبل از این که صحبت به فوتبال کشیده شود، یا 
بهتر بگوییم قبل از اینکه بحث فوتبال، ما و این قلم 
را در کام خود فروکشــد، به بحثی که آغاز کردیم، بر 
می گردیم. سخن از »قدرشناسی« بود. سخنی تکراری 
ولی گفتن و تکرار آن الزم است، چون رمز بقای ورزش، 
رمز پیشرفت و ترقی ورزش، رمز داشتن یک ورزش 
لذت بخش و سالم در عمل و رعایت این اصول است.

ما بارها در ســخن بــزرگان و نوابغ و چهره های 
برجسته و مطرح ورزش دنیا می خوانیم و می شنویم که 
آن ها با عمل و رعایت اصول، راه پیشرفت و گام زدن در 
مسیر افتخار را طی کرده اند. غیر از این ممکن نیست. 
ما طی این یک سال و اندی اخیر، حداقل یکی، دو بار 
در همین صفحه به مصاحبه »یواخیم لو« ســرمربی 
تیم ملی آلمان در جام جهانی )2014- برزیل( اشاره 
کرد ه ایم و از مخاطب محترم دعوت کرده ایم بار دیگر 
آن مصاحبه را که درست بعد از مسجل شدن قهرمانی 
آلمان در آن جام، صورت پذیرفته بود، مطالعه کنند، 
مصاحبه ای که محتــوای آن پیش از آن که »فنی« 
باشــد، »فرهنگی« اســت. مصاحبه ای که هر چقدر 
»منم،منم« در آن اســت، قدردانی از بزرگان فوتبال 
آلمان، حتی از یورگن کلینزمن که در همان زمان و 
همان جام سرمربی تیم ملی آمریکا بود و مقابل آلمان 
هم بازی سخت و ســنگینی انجام داد، موج می زند. 
مصاحبه ای که هرگز از آن این معنی برداشت نمی شد 
که قهرمانی تیم آلمان در آن آوردگان نفســگیر هنر 
»من« و حاصل تالش های شبانه روزی کادر فنی بازهم 
به سردمداری »من« است، بلکه خواننده از حرف های 
سرمربی آلمان این نکته را متوجه می شد که قهرمانی 
تیم آلمان، حاصل یک پروسه 8، 9 ساله است که در 
آن »همه«، از مسئول فوتبال تا مجریان بوندس لیگا 
و تــا چهر ه های صاحب نام و بزرگی چون بکن باوئر، 
رومنیگــه و مایر و ... نقش داشــته تا تماشــاگران و 
خالصه آنچه که تماشاگران و عالقه مندان به فوتبال 
در سراسر دنیا به اسم »تیم ملی آلمان« در جام جهانی 
دیدند، آخرین حلقه یک زنجیره طوالنی است و ضربه 
»گوتسه« فقط ضربه نهایی برای به ثمر رسیدن سال ها 
تالش سیســتماتیک و برنامه ریزی شده را بر حریف 

صاحب نام یعنی آرژانتین وارد کرد و ...
استراتژیوتاکتیک

البتــه از این نمونه ها و طرز حرف زدن ها و نحوه 
عملکرد ها و ... در ورزش دنیا و نزد کشورها و تیم های 
پیشرفته در ورزش فراوان است. یک نمونه دیگر پیام 
باشگاه آلمانی )روت وایس اسن( که احدی نزدیک به 
25 ســال پیش، یکی، دو فصل در آن جا توپ می زد 
که ضمن قدردانی برای او آرزوی سالمتی کرده بود.

ما اگــر آن طور کــه می گوئیــم و آن طور که 
عالقه مندان و تماشاگران و دوستداران ورزش انتظار 
دارند، اگر می خواهیم وضع ورزش را ســر و ســامان 
بخشــیم  از یــک ورزش محترم، با هویــت  رو به 
پیشرفت برخوردار باشــیم- و باز، از این باالتر- اگر 
می خواهیــم رفته رفته در زمره کشــورهای صاحب 
ورزش قرار بگیریم، راهی نداریم جز اینکه بیشــتر به 
اصول کارساز و ارزش های موثر روی بیاوریم. ما همواره 
صریح گفته ایم و باز اگر بخواهیم بی تعارف حرفمان را 
بزنیم و نظرمان را بگوئیم باید عرض کنیم متاسفانه 
در ورزش ما و رشته های مهم و مطرح و پرطرفداری 
چون فوتبال خیلی از اصول و ارزش های فنی، علمی، 
تجربی، اخالقی و ... عمال نادیده گرفته می شود و این، 
دو دلیل دارد: یا از سر نیت خیر قصد آن را داریم که از 
بیراهه و کژ راهه و ... عقب ماندگی های ورزش را جبران 
کنیم و فاصله ها را پر کنیم و هر چه ســریع تر ورزش 
خــود را به نقطه قابل قبول و نزدیک به کشــورهای 
صاحب ورزش برســانیم و ... که در این صورت نیت 
درســت است، اما راه های رسیدن به نیت غلط است. 
اســتراتژی صحیح است اما تاکتیک انتخاب شده ما 
را به مقصد نمی رســاند و متناســب با آن استراتژی 
نیست. دلیل دوم هم این است که کسانی، جریاناتی، 
با انگیزه های مختلف از نفع شخصی گرفته تا اغراض 
سیاســی و بسیار موذیانه- اصوال نمی خواهند ورزش 
سر و سامان بگیرد به همین دلیل هم به طور طبیعی 
نمی توانند و نمی خواهند که اصول و ارزش های کارساز 
بر کار و بار ورزش حاکم باشد، چون این اتفاق مخالف 

نیات و اهداف و نتایج آنان است.
درگیری2گروهدرورزش

در واقع این گروه برخالف گروه اول، هم استراتژی 

را درست انتخاب کرده اند و هم تاکتیک را! یعنی چون 
باانگیزه های مختلف نمی  خواهند ورزش سر و سامان 
بگیرد، تاکتیک و روشــی را انتخاب می کنند که آنها 
را به هدفشان برســاند. در هر صورت، چه نیت خیر 
باشد چه پای قصد و غرض در کار باشد، آنچه مسلم 
اســت و در آن تردیدی وجود ندارد، این اســت که 
مالک ها، معیارها، اصول و ... حاکم بر ورزش  ما، طرز 
تفکر و دیدگاهی که سکان  هدایت ورزش را به شکل 
غیر ملموس و نامرئی، در دســت دارد، آن نیست که 
باید باشــد- و تا زمانی هم که دیدگاه ها اصالح نشود 
و نگرش ها تغییر نکند، روش ها و تاکتیک ها هم ثابت 
خواهــد ماند و در ورزش بر همین پاشــنه فعلی که 

چندان هم رضایت بخش نیست خواهد چرخید.
در گذشــته به این موضوع اشاره کرده ایم که ما 
باید مشخص کنیم که در ورزش آیا »منافع ملی« در 

اولویت باشد یا »منافع دیگران«؟
امــروز در ورزش ما صحنــه تخاصم و درگیری 
میان این دو دســته منافع و حامیان آنها برپاســت. 
بنابر این حرف های باالتر را این طور خالصه می کنیم 
که تا وقتی »منافع ملی« بر »منافع دیگران« نچربد 
و نســبت به آن در اولویت قــرار نگیرد، نمی توان به 
حاکمیت اصولی و ارزش های فنی و اخالقی و موثری 
همچون »قدرشناسی« و ... امیدوار باشیم و بر همین 
اســاس نمی توانیم به سر و ســامان یافتن ورزش و 
حرکت منظم و پیش بینی شده آن در جاده پیشرفت 

اطمینان داشته باشیم.
گرفتاریهایفنیوفرهنگی

متاسفانه ورزش ما از جنبه ها و ابعاد مختلف دارای 
گرفتاری هایی است که در مجموع می توان آن ها را به 
دو دســته فرهنگی و فنی تقسیم کرد. این دو دسته 
عوامل بر یکدیگر تاثیر متقابل می گذارد و البته به طور 
طبیعی، عامل فرهنگی نسبت به عامل فنی، در اولویت 
قرار دارد. یعنی هر چقدر عوامل فرهنگی- اینجا بعد 
معنوی فرهنگی منظور نظر است- در ورزش بیشتر 
جدی گرفته شود، می توان مطمئن بود که از عوامل  
مادی هم به شــکل صحیح تر استفاده می شود. مثال 
وقتی فرهنگ استفاده صحیح از استعدادهای انسانی 
و امکانات مادی نهادینه نشده باشد، به طور طبیعی 
آن استعدادها و امکانات نمی توانند آن طور که انتظار 
مــی رود، در خدمت ورزش قــرار بگیرند. این دقیقا 
وضعیتی است که ما االن به آن گرفتار هستیم. یعنی 
از یکسو استعدادهای ناب و درخشانی در رشته های 
مختلف داریم و امکانات مادی قابل قبولی داریم، اما 
از سوی دیگر ورزش ما از رشد و پیشرفتی که مطابق 
انتظار باشــد، برخوردار نیست  در واقع خیلی جا ها و 
درباره خیلی از امکانات و اســتعدادها، ما »نعمت« را 

تبدیل به »نقمت« می کنیم.
آرامش،شرطپیشرفت

یکی از شرایط الزم برای پیشبرد برنامه ها و تحقق 
اهــداف و حرکت ورزش در مســیر رو به جلو و بهتر 

شدن، آرامش است.
آرامش، خود معلول حاکمیت مناسبات احترام آمیز 
اســت احترام، خود معلول »اعتماد« است. امروز آیا 
در ورزش  ما این فاکتورها وجود دارند؟ آیا حرمت ها 
رعایت می شود، آیا اعتماد میان اجزای مختلف حاکم 
است؟ آیا آرامش الزم بر تاروپود ورزش سایه گستر 
اســت؟ بدون تردید پاســخ این سواالت همه منفی 
یا نزدیک به منفی اســت. باالتر عرض کردیم وقتی 
کسانی و جریاناتی پیشرفت ورزش را در تضاد با منافع 
شــخصی و یا مخالف اغراض سیاســی خود بدانند، 
ســعی می کنند، این فضا تــوام با آرامش و اعتماد و 

احترام نباشد و ...
به جای آن فضای بدبینی و حرمت شکنی و تفرقه 
و بدتراز همه کینه و تنفر حاکم شود. آن ها می دانند 
یکــی از اصول موفقیت عالوه بــر آرامش، وحدت و 
همبستگی است، بنابر این سعی می کنند هیچ کدام 
از این اصول حاکم نشود و از فضا و در و دیوار ورزش 

نفرت و کینه و بدبینی حاکم شود!
چراکیروشنخندید؟!

اتفاقات همین هفته پیــش را نگاه کنید، »وزیر 
ورزش، مجمع فدراســیون فوتبــال را با عصبانیت و 
ناراحتی ترک کرد«، اما بعد معلوم می شود که ناراحتی 
وزیر محترم نه به خاطر آنچه در مجمع اتفاق افتاده، 
بلکه به خاطر دریافت خبر در گذشت مرحوم رفوگر 
بوده که با او دوســتی چهل ساله داشته است! تمام 
بحث های اول هفته فوتبال ما راجع به این اســت که 
چرا وقتی تیم امیــد ایران، به قطر گل زد، کی روش 
بلند نشده و دست نزده و نخندیده و شادی نکرده و 

ورجه- وورجه نکرده است؟!
متاســفانه ایــن گونه حرف ها و جــر و بحث ها 
مآب  که خیلی ســطح پایین و به اصطــالح فرنگی 
»Cheap« و بــه قول عوام »خاله زنکی« اســت، در 
ورزش ما چند سالی است که به جای بحث های جدی، 
اساسی و تحلیل های علمی و کارشناسانه نشسته است.

بحث هایی که آدم را یاد دوران کودکی و نوجوانی، 
مثال ســال های اول و دوم راهنمایی در بوفه مدرسه 
می اندازد که بین طرفداران ســن پایین چند آتشــه 
تیم ها در می گرفت و ...! حاال می بینیم با کمال تاسف 
آن ســطح از بحث ها و تحلیل ها امروز در رسانه های 
مکتوب و تصویری و ... جا و وقت قابل مالحظه ای را 
به خود اختصاص داده و بدتر از همه بسیاری از خص 
و ربط های ورزشی و رشته هایی مثل فوتبال هم از این 

گونه بحث ها تغذیه و عملی می شوند!
مدیریتجهادی

 شما به این دعواها و بحث هایی که در فوتبال ما 
و این روزها پیرامون تیم امید راه افتاده، خوب دقت 
کنید، ببینید »منافع ملی« در آن ها چقدر محوریت 
دارد. دعواهــای زرگری و حیدری- نعمتی که یک 
گروه می خواهد روی گروه دیگر را کم کند و بگوید 
حرف من درست است! این دعوا به نفع هر کس تمام 
شود معلوم است منافع ملی قربانی می شود. ورزش 
ضربه می خورد و زیان می بیند. عجیب است که این 
ماجرا ها، بحث های انحرافــی و دعواها و حرف های 
خاله زنکی االن چند سال است در ورزش ما و درباره 
ورزش ما رایج و به روال معمول تبدیل شده ولی هیچ 
کس حاضر نیســت در این باره، کاری بکند و برای 
جلوگیری از تداوم این روند منفی و عمر و ســرمایه 
بر باد ده، قدمی بــردارد! خب، در این صورت توقع 
اینکه ورزش پیشــرفت کند، فوتبال به روزهای اوج 
خود باز گردد، خیال باطل و آرزویی دست نیافتنی 
اســت. حرکت ورزش در مســیر پیشرفت و نجات 
فوتبــال از وضعیت ناخوشــایندی که به آن گرفتار 
آمده، نیاز به تصمیم جدی، عزمی همگانی و حرکت 
دست جمعی است که البته برای اینکه این عوامل و 
شرط ها، درست با یکدیگر »چفت« شوند و موانع را 
از ســرراه بردارد و مشکالت را بر طرف و مسائل را 
یکی بعد از دیگری حل کند، پیش شرط مهمی الزم 
دارد که نام آن »مدیریت« است مدیریتی مقتدرانه، 
غیرتمندانه، مسئوالنه، عاقالنه و در یک کالم جهادی!

گرفتاریهارامیتوانبهدودستهفنیوفرهنگیتقسیمکرد

جابجایی اولویت ها در ورزش
منافع دیگران  جای منافع ملی را گرفته است؟!

رئیس فدراسیون تیر و کمان: به خاطر مشکالت مالی 
کار را تعطیل نمی کنیم

سرمربیشــیاطینسرخبهمدیراجراییاین
باشگاهگفتهکهآمادهاستازسمتخودکنارهگیری

وراهرابرایورودیکسرمربیجدیدبازکند.
لوئیــز فن خال پس از باخت یک بــر صفر خانگی 
تیمش در بازی شــنبه شــب برابر ســاوتهمپتون به اد 
وودوارد، مدیــر اجرایی باشــگاه گفته که آماده اســت 
اســتعفانامه اش را تقدیم باشــگاه کند. وودوارد هم در 
پاســخ به این موضوع از سرمربی هلندی شیاطین سرخ 
خواســته است که در سفرش به هلند - برای شرکت در 
جشــن تولد دخترش - مسئله را با اعضای خانواده  خود 
در میان بگذارد و همه ابعاد تصمیمی را که در سر دارد، 
در نظر بگیرد. فن خال 64 ساله در کنفرانس خبری پس 
از شکست خانگی تیمش برابر ساوتهمپتون به هواداران 

مــن  یونایتد برای هو کردن او حــق داد. او در روزهای 
پایانی سال گذشته هم عنوان کرده بود که پیش از آنکه 
باشگاه اخراجش کند، ترجیح می دهد که خودش استعفا 
کند. این در حالی است که گفته می شود وودوارد نسبت 
به اســتخدام یک ســرمربی جدید پیش از پایان فصل 
جاری بی میل است و قرارداد فن خال هم تا پایان فصل 
آینده اعتبار دارد. وودوارد از سوی خانواده گلیزر، مالک 
باشگاه منچستریونایتد اختیار تام پیدا کرده است تا در 
خصــوص آینده فن خال تصمیم گیری کند. بازی بعدی 
منچســتریونایتد روز جمعه هفته جاری در دور چهارم 
جام حذفی انگلیس برابر دربی کانتی دسته اولی است و 
چهار روز پس از آن هم در هفته بیست  و  سوم لیگ برتر 

میزبان استوک سیتی خواهد بود.

ستارهبرزیلیپیشینتیمفوتبالبارسلونادر
سفریکهبههندداشت،یکیازترسناکترین

روزهایزندگیاشراتجربهکرد.
رونالدینیو که برای شــرکت در مراسم افتتاحیه 
یک تورنمنت قدیمی به هند ســفر کرده بود، شــاهد 
حادثه  ترســناکی بود که البته از آن جان سالم به در 
برد. هندی ها از ستاره پیشین بارسلونا برای شرکت در 
مراسم تورنمنت »سایت ناگجی«، یکی از تورنمنت های 
سنتی فوتبال در هند که از 21 سال پیش برگزار نشده 
بود، به این کشــور دعوت کرده بودند. او در سفرش به 
شــهر کراال در غرب هند، به یک مدرسه محلی رفت 

و در مســیر برگشت از آن در حالی که از سوی صدها 
هوادارش مورد استقبال قرار گرفته بود، شاهد سقوط 
یک تیر چراغ راهنمایی رانندگی فرسوده در فاصله کمتر 
از یک متــر از خودرو اش بود. به محض رخ دادن این 
اتفاق هیاهوی صدها هوادار رونالدینیو ناگهان خاموش 
شد هرچند حضور پلیس در محل سبب شد، مانع قرار 
گرفته در مسیر حرکت ستاره پیشین تیم ملی برزیلی 
به سرعت از سر راه او برداشته شود. رونالدینیو که تنها 
واکنشش به این اتفاق یک لبخند بود، پس از این ماجرا 
در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی 

از هندی ها به خاطر استقبال گرمشان تشکر کرد.

باشگاهفوتبالاتلتیکومادریدباانتشــاربیانیهایازاقدامخودبرایفرجامخواهیدرخصوص
محرومیتدرنظرگرفتهشدهازسویفیفابرایاینباشگاهخبرداد.

پایگاه اینترنتی رســمی باشگاه اتلتیکو مادرید اعالم کرده است که فهرستی از دالیل اعتراض خود نسبت به 
محرومیت یک ساله اش از خرید بازیکن را برای کمیته استیناف فیفا ارسال و نسبت به مجازاتی که فیفا برای روخی 
 بالنکو در نظر گرفته، اعتراض کرده است. فیفا دو هفته پیش دو باشگاه شهر مادرید، رئال و اتلتیکو را به دلیل عقد 
قراردادهای غیرمجاز با بازیکنان زیر سن قانونی برای یک سال )تا ماه فوریه سال 2017( از خرید بازیکنان جدید 
محروم کرد که با اعتراض هر دو باشگاه مواجه شده است.در بیانیه باشگاه اتلتیکو مادرید آمده است: باشگاه اتلتیکو 
مادرید اعتراض خود را نسبت به حکم کمیته انضباطی فیفا برای محرومیت این باشگاه اعالم کرده است، حکمی که 
اتلتیکو را از جذب بازیکنان اسپانیایی و غیراسپانیایی در دو پنجره بعدی نقل  و  انتقاالت محروم می کند و آن را به 
پرداخت جریمه نقدی 900 هزار فرانک سوئیس محکوم می کند. در بیانیه باشگاه اتلتیکو مادرید عالوه بر تأکید بر 
صورت گرفتن نقل  و انتقاالت روخی   بالنکو در چارچوب قانون، اعالم شده است که قرمز و سفیدپوشان شهر مادرید 
خواستار تعلیق محرومیت این باشگاه در مدت زمان رسیدگی به اعتراض آنها شده اند. خبر دیگر از باشگاه اتلتیکو 
مادرید این است که تیم دوم شهر مادرید نسبت به زمان تعیین شده برای مصاف خارج از خانه اش برابر رئال در 
دربی پایتخت اسپانیا اعتراض داشته است. دربی برگشت مادرید در تاریخ 27 فوریه )شنبه هشتم اسفند( برگزار 
خواهد شد و این در حالی است که روخی  بالنکو سه روز از قبل از آن دربی برای مصاف باید پی اس وی آیندهوون 
در دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید به هلند سفر کند. فاصله زمانی کم میان دربی با 

بازی اروپایی روخی  بالنکو باعث اعتراض مسئوالن این باشگاه به مسئوالن اللیگا شده است.

دروازهبانکهنهکاریوونتوس،جامجهانی2۰۱۸روســیهرابهعنوانآخرینمقصدحرفهایخود
درنظردارد.

جان لوئیجی بوفون که در دوران حرفه ای درخشــانش، با تیم ملی ایتالیا قهرمانی در جام جهانی 2006 را 
تجربه کرد و با یوونتوس هم شــش بار قهرمان ســری A ایتالیا شده، پس از کسب جایزه »جانی بررا« به عنوان 
بهترین ورزشــکار ســال ایتالیا گفت: سعی می کنم در جام جهانی 2018 هم برای آتزوری بازی کنم و پس از آن 
احتماالً وقت خداحافظی اســت. البته پس از پایان مســابقات جام جهانی قطعاً این اتفاق خواهد افتاد. دروازه بان 
بانوی پیر همچنین در مورد عدم حضورش در مراســم امســال توپ طالی فیفا اظهار داشت: من شایسته حضور 
در مراســم توپ طال بودم، ولی می دانســتم که کسب عنوان در این مراسم برایم غیرممکن است. وی در ادامه با 
اشــاره به بازگشــت یوونتوس به روزهای اوج خود عنوان کرد: یووه در حال حاضر از فرم ایده آلش در این مقطع 
لذت می برد. کسب 11 پیروزی متوالی در رقابت های سری A ایتالیا رخ نمی دهد، مگر اینکه به لحاظ فیزیکی و 
روحی در بهترین شرایط خود باشید. با این حال باید مراقب باشیم، چون تمامی نوارهای پیروزی در جایی قطع 
می شــود. ما باید تالش کنیم تا این فرم خوب خود را تا جای ممکن بســط دهیم و تجربیات بد اول فصل مان را 

کاماًل به دست فراموشی بسپاریم.

فن خال آماده جدایی از منچستر

رونالدینیو از یک حادثه جان سالم به در برد 

اتلتیکو خواهان تعلیق محرومیتش از سوی فیفا شد

بوفون: پس از جام جهانی ۲۰1۸ بازنشسته می شوم

قهرمانســابقوزنهبرداریجهانگفت:
سرمربیتیمملیمیخواهداقتدارداشتهباشد
اماوقتیفدراسیونوزنهبردارخطخوردهرا
دوبارهبهاردویتیمملیبرمیگرداند،قدرت

راازسرمربیمیگیرد.
شاهین نصیری نیا درباره اینکه اصلی ترین شانس 
مدال المپیــک وزنه برداری ایران در حال حاضر در 
شهر خود به تنهایی تمرین می کند، بیان کرد: من 
این موضوع را تایید نمی کنم. انسجام تیم ملی باید 
حفظ شود و تمام ملی پوشان یک جا تمرین کنند، این 
مسئله به ضعف فدراسیون برمی گردد که اگر پشت 
سرمربی اش می ایستاد چنین مسائلی پیش نمی آید. 
البته نمی توان به وزنه بردار هم خرده گرفت چرا که 
وزنه بردار می گوید به او هیچ گونه رسیدگی نمی شود 

که این هم بهانه خوبی نیست.
او ادامه داد: مربی تیم ملی وقتی یک وزنه بردار 
را خط می زند و فدراســیون دوبــاره او را به اردوی 
تیم ملی برمی گرداند در واقع قدرت را از ســرمربی 
تیم ملی می گیرد و دیگر نمی تواند اقتداری داشته 
باشد. در واقع هر کسی ساز خود را کوک می کند و 
کســی کاری ندارد در تیم ملی چه می گذرد. زمانی 
که برخی افراد غیر متخصص در فدراســیون باشند 
که هیچ کاری از دست شان برنمی آید و وقتی نتوانند 

خوب مدیریت کنند، چنین مسائلی پیش می آید.
نصیری نیا در پاسخ به این پرسش که فکر می کند 
در به وجود آمدن این شرایط چه کسی مقصر است، 
تصریح کرد: همه مقصر هستند. االن همه می گویند 
وضعیت سهراب مرادی چه شد، بهداد سلیمی چه 
شرایطی دارد اما چرا به همین مهره هایی که داریم 
رســیدگی نمی کنیم؟ حدود دو ماه از مسابقه های 
جهانی گذشــته و اکثر تیم ها شروع به آماده سازی 
کرده اند اما برای ایران تازه اردو تشکیل شده است.

او ادامه داد: فدراسیون هم فرار رو به جلو می کند 
و برای اینکه ضعف خود را بپوشــاند به کمیته ملی 
المپیک و کسانی دیگر حمله می کند. به نظرم مربیان 
و ورزشکار مقصر نیســتند. کادر فنی می خواهد با 
اقتــدار کار کند امــا با عدم حمایت فدراســیون، 

باعث بی نظمی در اردوی تیم ملی می شود. مسائل 
حاشیه ای که پیش می آید به خاطر فدراسیون است 
نه سرمربی تیم ملی. من در جریان هستم که سرمربی 
تیم ملی می خواست با اقتدار کار کند اما فدراسیون 

کسی که خط خورده بود را دوباره آورد.
قهرمان ســابق وزنه برداری در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر اینکه فکر می کند چه دالیلی باعث 
می شود یک ملی پوش تصمیم بگیرد به تنهایی تمرین 
کند، تصریح کرد: نمی دانم دالیل شخصی کیانوش 
رستمی چه بوده است. به نظرم کیانوش رستمی از 
طرف مسئوالن حمایت نمی شــود و او هم دلسرد 
شــده اما باز هم هیچ کدام دلیل نمی شود ورزشکار 
به صالحدید خودش به اردو نرود. فدراســیون هم 
باید یاد بگیرد با افکار عمومی بازی نکند و در واقع 
مشــکل را مرتفع کند. با مقصر نشان دادن دیگران 

کار درست نمی شود.
نصیری نیا در مورد اینکه نتایج المپیک لندن در 
ریو هم تکرار خواهد شــد، گفت: موفقیت المپیک 
لندن در ریو تکرار نخواهد شد،. من از 7-6 ماه قبل 
گفتم که خود علی مرادی نباید در راس فدراسیون 
بیاید اما آمد و حاال اتفاقات بدتری می افتد. سهراب 

مرادی با وجود شایســتگی هایی که داشــت همه 
گفتنــد نمی تواند در مســابقه ها شــرکت کند اما 
فدراســیون سعی کرد مسئله را بپوشاند. در کل به 
هــم ریختگی هایی به وجود آمده و تمام نفرات هم 

یک به یک از کنارش می روند.
او همچنین گفت: در کمیته فنی به غیر از یکی 
دو نفر از افراد برجســته، بقیه رای ندارند. از حسین 
رضازاده چرا نباید استفاده کرد؟ امثال او کم به وجود 
می آیند. فقط به کسانی که بله قربان گو هستند امتیاز 
اندکی می دهند اما آنها هم نباید قدرت اجرایی داشته 
باشند. در این چند ماه تنها عملکرد حسین رضازاده 
را بررســی کردند اما خودشان چه کار کردند؟ لیگ 
تغییر کرد؟ اردوهای تیم ملی منظم شد؟ در واقع کار 
روتینی که بقیه فدراسیون ها هم دارند را انجام دادند.
نصیری نیــا در مورد نفراتی که اکنون در اردوی 
تیم ملی حضور دارند، گفت: ورزشــکارانی که االن 
قهرمان هستند روزی بی تجربه بودند اما به آنها بها 
و میدان داده شد. اکنون باید به نفرات کم تجربه ای 
که در اردو هستند هم بها داد. نمی شود همیشه 5-6 
نفر را داشــته باشیم مانند مسابقه  جهانی که وقتی 
بهداد سلیمی آسیب دید کسی نبود جایش بگذاریم.

رئیسفدراسیونتیروکمانگفت:درست
استازنظرمنابعمالیدرتنگناقرارداریم،
امااینامربهمنزلهآننیستکهتیروکمانرا
تعطیلکنیمورشتههایریکرووکامپوندرا

بههیچتورنمنتیاعزامنکنیم.
محمدعلی شجاعی در پاسخ به اینکه با توجه به 
مشکالت مالی فدراسیون و حضور تیم  ملی کامپوند 
در دو مرحله از ر قا بت های جا م جها نی داخل سالن 
در تایلند و فرانســه، آیا ضرورتی برای حضور تیم 
کامپونــد در مرحله نهایی و فینال این ر قا بت ها در 
آمریکا وجود دارد یا خیر؟ اظها ر داشــت: کامپوند 
یکی از رشــته های مدال آور ما در میادین آسیایی، 
بین المللی و جهانی است. همان طور که در ریکرو 
پیشرفت داشتیم و موفق به کسب سهمیه المپیک 

شدیم، در کامپوند نیز طی چند سال گذشته تاکنون 
موفقیت های چشمگیری در خارج از سالن داشتیم. 
بنا بر این به این بهانه که چون سال المپیک است و 
تمام توجهات را معطوف رشته ریکرو کنیم و ر قا بت ها 
را در کامپوند تعطیل کنیم منطقی و درست نیست. 
ضمن این که باید بپذیریم رشته ای که هم اکنون به 

تیر و کمان در جهان اعتبار بخشیده کامپوند است.
وی گفت: اگر امروز در کامپوند در آسیا و جهان 
حرفی برای گفتن داریم به خاطر ســرمایه گذاری 
چندین ساله است که روی این رشته شده و موجب 
گردیده تا از باز ی های آ ســیا یی اینچئون تا به االن 
شــاهد مدال آوری کمانداران این رشته در آسیا و 
جهان در بخش زنان و مردان باشیم. بنا بر این هیچ 
منطق مدیریتی نمی پذیرد که به خاطر تنگناهای 

مالی و به دلیل این که در سال المپیک قرار داریم، 
مانع اعزام کمانــداران کامپوند به ر قا بت های جا م 
جها نی داخل ســالن شــویم. وظیفه مدیریتی من 
حمایت از این رشــته اســت تا با حضــور در تمام 
میادیــن بین المللی، آســیایی و جهانی روند رو به 

رشدی داشته باشد.
وی در پایان در پاســخ به این سوال که جوایز 
100 میلیــون تومانی زهرا نعمتی بعد از کســب 
سهمیه المپیک چه زمانی به وی اهدا خواهد شد؟ 
گفت: نه تنها به نعمتی،  بلکه به سایر کمانداران نیز 
که در مســابقات اخیر موفق به کسب مدال شدند، 
پاداشی داده نشده است. البته هنوز زمان خاصی را 
تعیین نکردیــم و منتظر تامین منابع مالی در این 

زمینه هستیم. 

انتقاداتقهرمانسابقازشرایطحاکمبرفدراسیونوزنهبرداری

اقتدارراازکادرفنیگرفتهاندوفرارروبهجلومیکنند


