
در حالي مشاهده 
سعيد احمديان

    گزارش
می شود در ايران 
با ي�ک بازيکن 
خارجي پنج برابر قيمت واقعی اش قرارداد بسته 
می شود که می طلبد در آس�تانه شروع فصل 
جدي�د نق�ل و انتق�االت نهاده�اي نظارتي و 
فدراسيون فوتبال با حساسيت ويژه و برخورد با 
دالالن، جلوي حيف و ميل بيت المال را بگيرند.

قراردادهاي مشکوک در فوتبال ايران کم نيست، 
قراردادهاي��ی که صفره��ای آن يک ش��به زياد 
می ش��ود، بدون اينکه آبي از آب تکان بخورد يا 
توجيهي براي آن آورده ش��ود. حاال هم با پايان 
ليگ برتر دوب��اره بحث قرارداده��اي فوتبالي ها 
داغ شده است و مديران باش��گاه های دولتي که 
دستي در بودجه عمومي دارند، به قول خودشان 
به دنبال بمب ترکاندن هس��تند. فص��ل نقل و 
انتقاالت در فوتبال ايران روزهاي خوش دالالن 
است، دالالني که در بين آنها می شود همه جور 
آدمی ديد، از اهالي فوتبال؛ مربي و مدير گرفته تا 
رسانه ای و بازيکن. گرم کردنشان آغاز شده تا در 
همين دو، سه ماهه بار چند ساله شان را ببندند، 
آن هم با قراردادهايي غيرشفاف که دوربين های 
نظارتي و بازرس��ي براي رصد آن خاموش است. 
اين می شود که هر سال پول های هنگفت در فصل 
نقل و انتقاالت توسط مديران باشگاه های دولتي از 
بيت المال برداشته می شود و به جيب سودجويان 
اين بازار مکاره م��ی رود، بازاري ک��ه در آن يک 
پرنده فروش برزيلي را به عنوان يک مهاجم تراز 
اول از سرزمين پله و نيمار به باشگاه های ايراني 

قالب می کنند، بدون آنکه مدير باش��گاه در اتاق 
شيشه ای خودش را براي پاسخگويي باز کند!

   بازيکن 50 ه�زار دالری، ق�رارداد 250 
هزار دالري!

قراردادهاي مش��کوک با قيمت ه��ای نامتعارف 
در فوتبال ايران کم بس��ته نمی ش��ود، آن هم در 
شرايطي که نهادهاي نظارتي حساسيتي در اين 
باره تاکنون نش��ان نداده اند. ش��ايد استقاللي ها 
ايگ��ور پروپيچ را کمتر يادش��ان باش��د، مهاجم 
بلندقامت کروات که سال 94 به استقالل پيوست. 
مهاجمي که به عنوان آق��اي گل ليگ آلباني به 
تهران آمد، اما ناکام بود و بع��د از مدت کوتاهي 
از ايران رفت. مهاجم سابق آبی ها که با استقالل 
310 هزار دالر قرارداد بس��ته بود حاال در آلبانی 
تنها با 50 هزار يورو قرارداد امضا کرده است، يعنی 
يک ششم قراردادي که در ايران داشت. اختالفي 
که نشان می دهد در فوتبال ايران دالالن به راحتي 
می توانند يک بازيکن خارجي را چند برابر قيمت 
واقعی اش در فوتبال جهان به باشگاه های ايراني 

قالب کنند، بدون آنکه اتفاقي بيفتد.
البته چنين م��واردي که در فوتب��ال ايران مثال 
مشت نمونه خروار است، به دو بازيکن اوکرايني 
می توان اش��اره کرد که که تابس��تان س��ال  95 
با پرس��پوليس قرارداد امضا کردند. الکس��اندر 
پلی يانسکی و والديمير پريميوف، اما تنها بعد از 
يک نيم فصل از ايران رفتند، بدون اينکه عملکرد 
مثبتي داش��ته باش��ند. موضوع قابل تأمل رقم 
قرارداد اي��ن بازيکنان بود. در حال��ی که قرارداد 
اين دو بازيکن در اوکراين در حدود 50 تا 70 هزار 

دالر بود با ورود به ايران اين مبلغ رشدی صعودی 
داش��ت و با افزايش پن��ج برابري، پرس��پوليس 
قراردادی 250 هزار دالري با اين بازيکنان بست. 
اينکه چطور قرارداد يک بازيکن 50 هزار دالری، 
پنج برابر بسته می شود، شايد هر جاي ديگر دنيا 
بود مدير باشگاه مربوط را دادگاهي می کردند، اما 
در فوتبال ايران کوچک ترين حساسيتي نسبت به 
اين پرونده ها نشان داده نمی شود. قرارداد وينفرد 
شفر و پسرش نيز از جمله قراردادهايي است که 
با يک افزايش خيره کننده و نامعقول در فوتبال 
کشورمان بسته شد. شفر در حالي با يک قرارداد 
350 هزار يورويي براي يک نيم فصل به استقالل 
آمد که پس از تمديد قراردادش براي يک س��ال 
مبلغ آن به يک ميليون و 200 هزار يورو رسيد، 
رشدی دو برابري آن هم در شرايطي که اين مربي 
دستاورد خاصي در استقالل نداشت که بخواهد 
قراردادش دو برابر شود. با اين حال گويا در فوتبال 
ايران چني��ن چيزي عجيب نيس��ت و جايي که 
قرارداد يک بازيکن 50 ه��زار دالری، 250 هزار 
دالر بسته می شود، شايد طبيعي باشد که قرارداد 

يک مربي ناموفق براي فصل بعد دو برابر شود!
قرارداد پسر ش��فر که به عنوان آناليزور به استقالل 
آمد هم از آن دس��ت قرارداده��اي عجيب و غريب 
بود که رقمش هيچ گونه توجيهي ندارد و مشخص 
نيست چنين مبلغي براي ساشا بر اساس کدام رزومه 
پرداخت شده است. ساشا شفر که گفته می شود پيش 
از حضور در استقالل س��ابقه حرفه ای در مربيگري 
فوتبال نداشته براي يک فصل يک ميليارد و 200 
ميليون تومان قرارداد داش��ته، رقمي که از قرارداد 

نيمي از مربيان ليگ برتري هم بيشتر است. 
   دست دالالن فوتبال از بيت المال قطع شود

نمونه چنين قراردادهايي که رقم های درج شده 
در آن چند برابر قيمت واقعي يک بازيکن يا يک 
مربي اس��ت، نمونه ای از فس��اد در فوتبال ايران 
است.  مسئله ای که سبب شده در هر فصل از نقل 
و انتقاالت، دالالن تا جايي که به اصطالح تيغ شان 
ببرد، رقم قرارداد خارجي ها را چند برابر از قيمت 
اصلی شان باال ببرند. البته در اين بين همانطور 
که اشاره شد، چنين ارقامي به جيب بخشي ديگر 
از اهالي فوتبال مانند برخي مربيان، بازيکنان و 
مديران که در اين بازار دستي بر آتش دارند هم 

می رود تا نه سيخ بسوزد و نه کباب!
حال با آغاز فصل نقل و انتقاالت ليگ برتر براي 
فصل آينده می طلب��د که نهاده��اي نظارتي و 
فدراسيون فوتبال در اين زمينه حساسيت های 
بيش��تري نش��ان دهند و اجازه ندهند در سايه 
بی توجهی هايی که توسط دستگاه های مسئول 
براي برخورد با فس��اد و مافياي فوتبال صورت 
می گي��رد، قرارداده��اي هنگفتي ب��ا بازيکنان 
خارجي بسته شود که ارزش آنها يک پنجم رقمي 
است که در برگه قرارداد بسته می شود. برخورد 
با مديراني که چنين قراردادهاي غيرمتعارفی با 
باشگاه ها می بندند بايد در برنامه نهادهاي قضايي 
قرار بگيرد تا اين مدي��ران به جرم حيف و ميل و 
ريخت و پاش از بيت المال محاکمه شوند و فوتبال 
ايران روزي را به خودش ببيند که با قطع دست 
دالالن، رقم قراردادها چه بازيکنان داخلي و چه 

خارجي در حد و اندازه واقعی  آنها باشد. 
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گرد و خاک گوش شکسته ها قبل از انتخابات 
اينجا خبري از پهلواني نيست

شرايط برگزاري انتخابات رياست فدراس��يون کشتي روز به روز پيچيده تر 
می شود و اين در حالي است که تمام کارشناسان و پيشکسوتان اين رشته 
متفق القول بر اين باورند که حتي يک روز بالتکليفي هم براي ورزشي که اميد 
اول مدال آوری ايران در المپيک است، بد خواهد بود. با اين حال اخبار خوبي 
به گوش نمی رسد، خبرهايي که باعث می شود باور کنيم جو حاکم بر رشته ای  
که ادعاي پهلواني و مرام دارد، چندان هم پهلوانانه و مردانه نيست. اين روزها 
کانديداهاي رياست فدراسيون کشتي از هيچ تالشي براي بيرون کردن رقبا 
از ميدان رقابت فروگذار نمی کنند. در اين ميان انتخاب سرپرست جديد براي 
فدراسيون و برخي تغييرات از سوي او باعث شده سروصداهای بيشتري بلند 

شود، به خصوص از جانب کساني که ظاهراً از اين مسئله ضربه خورده اند.
   برخي شمشير را از رو بسته اند

وخامت اوضاع را می توان از دل حرف های رئيس هيئت کشتي استان يزد 
متوجه ش��د. او می گويد: »اينکه برخي با زير پا گذاشتن اخالق به دنبال 
رسيدن به صندلی رياست کشتی باشند، به هيچ عنوان زيبنده نيست.« 
محمد ش��يباني در ادامه حرف هايش به فارس پرده از واقعيت های زشت 
ديگري هم برمی دارد: »متأسفانه برخی از کانديداها در پشت صحنه مشغول 
جمع کردن امضا عليه رقبايشان هستند. اکثر دوستان از قهرمانان بزرگ 
کشتی هستند و حرمت دارند و بايد اين حرمت را حفظ کنند. اعتقاد مجمع 
اين است که اگر پيشرفت و آرامش کشتی را می خواهيم بايد تعامل کنيم، اما 
متأسفانه برخی هنوز نيامده شمشير را از رو بسته اند و به دنبال ايجاد تنش با 

وزارت ورزش هستند که اين به هيچ وجه به صالح کشتی نيست.«
وي ادامه می دهد: »کشتی ورزش اخالق و مرام پهلوانی است و بايد به اخالق 
حسنه مزين باشد. احساس می ش��ود که ارتباطاتی در پشت صحنه بين 
برخی کانديداها وجود دارد و آنها برای تخريب ساير رقبا تقسيم کار کرده اند. 
عده ای به وزارت ورزش حمله می کنند و عده ای نيز با هدايت اين جريان از آن 
حمايت می کنند. از دوستان می خواهيم که با مجمع صادقانه رفتار کنند.«

   يک گروه بی طرف انتخابات را برگزار کند
در چنين شرايطي انصراف عليرضا حيدري به عنوان يکي از شانس های 
کسب کرسي رياست فدراسيون از حضور در انتخابات هم مزيد بر علت شد 
تا اوضاع پيچيده تر از قبل شود. حيدري در گفت وگو با راديو تهران با اشاره به 
وجود باندبازی در فدراسيون و تأثير آن در برگزاري انتخابات عنوان می کند: 
»زمانی که ثبت نام کردم احساسم بر اين بود که می توانم کاری انجام دهم. با 
توجه به شرايط و ظرفيت های موجود فکر می کردم می توانم اين سيستم را 
شرافتمندانه اداره کنم، چون سال ها از کشتی بهره برده بودم، تصميم داشتم 
خدمت کنم. با اين حال رفته رفته احساس کردم اين برنامه از پيش تعيين 
شده و اتفاقاتی می افتد که برخی ها نبايد باشند و اين انتخابات آزاد نيست. از 
طرفی عزل و نصب های جهت دار با شعار اينکه نفرات قبلی وابسته به ديگران 
بودند و حق رأی داشتند، صورت گرفت. نبايد اين طور باشد که اينها را بيرون 
کنند و افرادی که وابستگی به گروه ديگری دارند، وارد شوند. يعنی بعد از 
تغيير نفرات قبلی، افرادی آمدند که وابسته به گروه ديگر بودند. به هر حال 
افرادی که عوض شدند، سال ها با خادم کار کرده بودند و ارتباط نزديکی 
با او داشتند. من هم اين موضوع را قبول دارم، اما وقتی آنها را برمی دارند و 
شرايط را برای گروه ديگری فراهم می کنند چه فرقی کرده است؟ به عنوان 
معترض می گويم اين سازوکار بايد جمع شود و يک گروه بی طرف بيايد، اما 
با اين شرايط به حکم اخالق تشخيص دادم در انتخابات نباشم، چون قطعاً 

خروجی نخواهد داشت که آبرويی کسب کنيم.«
   بازی های سياسي را به کشتي نياوريد

اميررضا خادم ديگر کانديداي رياست فدراسيون اما با موضع گيری سفت و 
سخت به اقدامات سرپرست جديد فدراسيون، به خصوص در مورد انتخاب 
دبير جديد به جاي اليق اينطور واکنش نشان می دهد: » برای دوست عزيز 
جناب آقای نعمتی واقعاً متأس��فم. او که در پنج سال گذشته نحوه کار و 
فعاليت من را به عنوان يک خاک تش��ک خورده ديده، من اين بازی های 
سياسی را می شناسم، چرا بايد چنين بازی های ناخوشايندی را به درون 
خانواده رنج کشيده کش��تی بياورد. طبيعی است که برخی از قهرمانان و 
پيشکسوتان پاک سيرت خانواده کشتی، متوجه اين رفتارهای نادرست 
سياسی نشوند، اما برای من کوچک تر و برخی ديگر از بزرگان جامعه کشتی 
اين بازی سياسی شناخته شده اس��ت. برادر عزيز، ميدان کشتی فضای 
سياست و مجلس نيست. جالب تر اينکه شنيده ام فکر ماندن تا المپيک 

2020 را هم در سر می پرورانيد و منتظر فرصت بعدی هستيد!«

پرنده فروش را جاي فوتباليست تراز اول قالب می کنند!
نگاهی به قراردادهاي قابل تأمل بازيکنان خارجي در فوتبال ايران به بهانه آغاز فصل نقل و انتقاالت ليگ برتر

 رمز عبور از سال سخت ورزش 
ورزش ايران سال سختی را پيش رو دارد و پشت سر گذاشتن اين شرايط 
نيازمند برنامه ريزی و مديريت صحيح است. تنها در اين صورت است که 
می توان نسبت به آينده ورزش کش��ور اميدوار بود، واال با حرف، شعار و 
اظهارنظر کاری از پيش نمی رود. اين همان نکته ای  است که وزير ورزش و 
معاونانش بايد بيش از پيش به آن توجه کنند و برای محقق شدن اهداف 

تالش بيشتری انجام دهند. 
اهميت کسب سهميه المپيک و پس از آن س��ربلندی در اين بازی ها به 
قدری مهم است که همه کشورهای صاحب نام در عرصه ورزش در تمام 
برنامه ريزی هايشان المپيک را مالک اصلی قرار می دهند و بر اساس آن 
پيش می روند. در ورزش ما اما خبری از برنامه ريزی های بلندمدت و نگاه به 
آينده دور نيست. اصوالً يک سال قبل از المپيک مسئوالن ياد کسب سهميه 
و اهميت آن می افتند و در مدت کوتاه قبل از اعزام کاروان به اين بازی ها 
هم دم از حمايت از ورزشکاران می زنند. اين شيوه ای  است که طی سال ها 
مديريت ورزش ايران را تحت تأثير قرار داده و نتايج تلخ زيادی را نيز به همراه 
داشته است. با اين حال اين بار شرايط نسبت به گذشته متفاوت تر است؛ 
مشکالت اقتصادی در ورزش هم مشهود است و با توجه به افزايش هزينه ها 
تيم های مختلف برای اعزام به اردوهای خارجی و رقابت های بين المللی با 
چالش مواجه هستند. سلطانی فر هم دقيقاً به اين مسئله اشاره کرده است: 
»اميدوارم سال 98 که با محدوديت های مالی هم مواجه هستيم، توأم با 

کسب بيشترين سهميه در المپيک و پارالمپيک 2020 شود.«
در روزگاری که دش��من برای نااميد کردن مردم به هر روش��ی متوسل 
می شود اينکه وزير ورزش به آينده خوش بين باشد جای اميدواری دارد، 
اما بايد ديد که ورزشکاران و مربيان نيز تا اين اندازه به آينده اميدوار هستند 
يا نه. قطعاً محدوديت های مالی تأثير مس��تقيمی در آماده سازی تيم ها 
خواهد داشت. تا همين امروز نيز اردوهای زيادی به دليل مشکالت مالی 
و قيمت باالی ارز لغو شده و فدراسيون ها قيد اعزام های زيادی را زده اند. 
با اين حساب نمی توان مثل گذشته از ورزشکاران انتظار معجزه داشت. 
عملکرد چند رشته مدال آور که هميشه چشم و چراغ ورزش ما بوده اند 
در ماه های اخير خوب نبوده و نگرانی های زيادی را به همراه داشته است. 
جدا از عملکرد تيم های ملی و بحث های فنی، متأسفانه به تأخير افتادن 
مجامع انتخاباتی نيز به بالتکليفی ورزش قهرمانی دامن زده است. کشتی 
ورزش اول ايران همچنان به دست سرپرست اداره می شود و هر روز اخبار 
حاشيه ای  از کانديداها و بی اخالقی های زيادی برای گرفتن رأی بيشتر در 
رسانه ها منتشر می شود. بدتر از همه اينکه تالشی برای برگزاری هرچه 
سريع تر انتخابات فدراسيون کشتی صورت نمی  گيرد و به نظر می رسد قرار 
نيست به اين زودی ها اين رشته رنگ آرامش به خود ببيند. وزنه برداری 
ديگر رشته مدال آور هم در انتظار برگزاری مجمع انتخاباتی است. از ياد 
نبريم که مدال های کشتی و وزنه برداری هميشه در بازی های المپيک 

فريادرس کاروان ما بوده و بايد بيش از اينها قدر اين مدال ها را بدانيم.
از سوی ديگر قهرمانان ما به تحمل سختی ها عادت دارند و هيچ مانعی سد 
راه موفقيت آنها نمی شود، ولی مشکالت معيشتی، تبعيض بين فوتبال و 
ساير رشته ها و همچنين عملی نشدن وعده ها ديگر توان و انگيزه ای  برای 
آنها باقی نگذاشته است. از يک طرف آقايان با لحن توهين آميز ورزشکاران 
را به تحمل شرايط سخت دعوت می کنند و دست به مقايسه های مع الفارق 
می زنند از طرف ديگر انتظار گرفتن سهميه و حتی مدال المپيک دارند و اين 
در حالی است که نه پاداش ها پرداخت می شود و نه خبری از حمايت معنوی 
از ورزشکاران است. پس با چه متر و معياری می توان منتظر کسب حداکثر 
سهميه المپيک و پارالمپيک بود؟ همه مردم وضعيت نابسامان اقتصادی را 
به خوبی لمس کرده و حتی بهتر از مسئوالن از افزايش هزينه ها خبر دارند. 
اگر پرداخت پاداش های مصوب بازی های آسيايی و پاراآسيايی ماه هاست 
به بهانه کمبود بودجه پرداخت نشده، اما می توان اين کمبود و تأخير را با 
حمايت معنوی برای ورزشکاران قابل تحمل کرد، نه اينکه با اظهارنظرهای 
تند، غيرمنطقی و جهت دار داغ دل مدال آوران را تازه کنيد و انتظار گرفتن 

سهميه المپيک را هم داشته باشيد.

شیوا نوروزی

جنگ ذوبی ها با النصر برای حفظ صدرنشينی
آخرين نماينده فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آس��يا امشب برای تثبيت 
صدرنشينی اش در گروه اول رقابت ها مقابل النصر عربستان به ميدان می رود. 
مرحله گروهی ليگ قهرمانان قاره کهن امشب در حالی به پايان می رسد که 
ذوب آهن تنها تيم ايرانی است که به مرحله يک هشتم نهايی صعود کرده 
است. شاگردان عليرضا منصوريان برای دفاع از اعتبار فوتبال کشورمان بايد 
قدم آخر را نيز محکم بردارند تا به عنوان تيم اول گروه راهی مرحله حذفی 
ش��وند. تيم اصفهانی با 11 امتيازی که اندوخته در صدر جدول گروه قرار 
گرفته و النصر نيز با 9 امتياز در تعقيب اين تيم است. تيم عربستانی اميدوار 
است که ضمن جبران باخت بازی رفت با گرفتن هر سه امتياز به عنوان تيم 
اول راهی دور بعد شود. سبزپوشان در بازی رفت با اينکه 2 بر يک از حريف 

عقب بودند، اما در نهايت نتيجه را 3 بر 2 به سود خود خاتمه دادند. 

مذاکره شبانه جواد نکونام با تراکتورسازی
جواد نکونام در جلس��ه ای با نماينده م��ردم تبريز و رئيس کان��ون هواداران 
تراکتورسازی شرکت کرد. طی روزهای گذشته شايعات زيادی درباره انتخاب 
جواد نکونام به عنوان جانشين ليکنز در تراکتورس��ازی شنيده  می شد، اما 
هيچ کدام از مقامات اين باشگاه شايعات را تأييد نکردند. با  وجود اين انتشار 
تصاويری از جلسه نکونام با احمد عليرضا بيگی، نماينده مردم تبريز در مجلس 
و رئيس کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی در تهران احتمال سرمربيگری 
کاپيتان سابق تيم ملی در تيم سرخپوش آذربايجان را قوت بخشيده است. گفته 
می شود در جلسه يک شنبه شب که در پايتخت برگزار شده، نکونام با نمايندگان 

محمدرضا زنوزی، مالک تراکتورسازی صحبت هايی انجام داده است.

پرچم »يا مظلوم حسين« بر فراز لوتسه
عشق به حسين)ع( جا و مکان و نژاد و مليت نمی شناسد. هر کجا و در 
هر لباسی که باشيد به عشق او قدم برمی داريد و برای پيمودن پله های 
موفقيت تالش می کنيد. ورزشکاران معموالً برای رسيدن به اهداف خود 
روش های مختلفی دارند. باال بردن روحيه و انگيزه از جمله روش هايی 
اس��ت که ورزش��کاران حرفه ای  توجه زيادی ب��ه آن دارند. ي��اد امام 
حسين)ع( و شهدای کربال به آنها انرژی می دهد و با هيچ چيز ديگری 
قابل مقايسه نيست، به ويژه اگر ورزشکار در ارتفاع 8 هزار و 516 متری از 
زمين قرار داشته باشد. کوهنورد پاکستانی که موفق به فتح چهارمين قله 
مرتفع جهان شده با اهتزاز پرچم »يا مظلوم حسين« توجه دنيا را به خود 
جلب کرد. علی سدپارا در صعودهای قبلی اش نيز اين پرچم را به اهتزاز 

درآورده بود و پس از فتح قله لوتسه نيز دين خود را اينگونه ادا کرد.

 از قهرمانی حرف می زدند
 ولی دوازدهم شديم

ظرفيت تکواندوی ايران خيل��ی باالتر از 
نتايج به دس��ت آمده در مسابقات جهانی 
منچس��تر بود. مربيان ما قبل از مسابقات 
ش��رايط را فوق العاده ارزيابی می کردند و 
فرهاديان، مدير سازمان تيم های ملی نيز 
از طراحی پيراهنی با س��ه ستاره و کسب 
س��ومين مقام قهرمانی جه��ان صحبت 
می ک��رد، اما در عم��ل چي��زی نديديم. 
بچه های ما از لحاظ بدنی مشکل و از لحاظ 
فنی فوق العاده ايراد داشتند. هرچند که به دوستان برخواهد خورد، اما بايد 
واقعيت ها را مطرح کرد. در اين دوره کشورهايی مانند ايتاليا، چين، روسيه 
و آذربايجان طال گرفتند و ما که هميشه طال داشتيم به يک مدال طال 
هم نرسيديم. اصالً نمی توانيم بگوييم اگر ميرهاشم حسينی در مسابقات 
حاضر بود به مدال طال می رس��يد. قبل از المپيک لندن همه می گفتند 
يوسف کرمی به مدال طالی المپيک می رسد.  اگر قبل از اين مسابقات 
اتفاقی می افتاد که من در المپيک حاضر نمی شدم، همه می گفتند که 
ما يک مدال طال را از دس��ت داديم، اما من در المپيک لندن بازی کردم 
و دو بازی اول خود را باختم. حميد سوريان در المپيک 2016 به عنوان 
قهرمان دوره گذشته در مسابقات حاضر شد، اما  از دور مسابقات حذف 
شد يا چه کسی فکر می کرد بهداد سليمی در المپيک ريو اوت شود. عرفان 
ناظمی اگر در مسابقات حاضر می شد نيز شانس کمی برای کسب مدال 
داشت. او در وزن ششم در مسابقات انتخابی مغلوب بازيکن تازه واردی به 
نام مهران برخورداری شد و بعد تصميم گرفته شد که در وزن هفتم اعزام 
شود. دو بازيکن ما در مسابقات حاضر نشدند، اما شش بازيکن ديگر ما 
چه عملکردی داشتند. سجاد مردانی بازی دوم خود را باخت و اميرمحمد 
بخشی به عنوان قهرمان نوجوانان و نايب قهرمان بازی های آسيايی حذف 
شد. آرمين هادی پور نسبت به دوره گذشته افت کرده بود و پلنگ افکن 
نيز با شکست مقابل مصر از دور مسابقات کنار رفت. مربيان از قهرمانی 
دنيا و کسب سومين ستاره صحبت می کردند. بسحاق، مربی تيم ملی نيز 
از آناليز رقبا صحبت کرده بود و حاال بايد از او پرسيد چه آناليزی انجام 

شده بود که به جای قهرمانی دوازدهم شديم.

يوسف کرمی

 کاپيتان اسبق تيم ملی تکواندو

فريدون حسن

پايان فاجعه تکواندو در منچستر
پرونده بيست و 

دنيا حيدري
     بازتاب

چهارمي��ن دوره 
ی  بت ه��ا قا ر
تکواندوی قهرمانی جهان با نتايجی فاجعه بار برای 
ايران بسته شد. ايران که با دو عنوان قهرمانی، سال 
قبل بر سکوی سوم مس��ابقات قهرمانی جهان 
ايستاده بود، در حالی اين دوره را به پايان برد که 
نه فقط هيچ مدال طاليی کسب نکرد، بلکه بعد از 
22 سال از رفتن روی سکو بازماند و حتی در بين 
10 تيم برتر م��ردان هم جای نگرف��ت و به رده 
دوازدهمی در مجموع زنان و مردان اکتفا کرد تا 
فريبرز عسگری از مردم بابت اين نتايج ضعيف 

حالليت بطلبد: »مردم اي��ران حاللمان کنند.« 
کمتر کسی تصورش را می کرد ايران با دو عنوان 
قهرمانی که س��ال گذش��ته هم بر سکوی سوم 
ايستاده بود، اين دوره را در حالی به پايان ببرد که 
نه فقط موفق به کسب حتی يک طال هم نشد، 
بلکه جايی هم در بين 10 تيم برتر مردان نداشت 
و رده دوازدهمی بهترين جايگاه��ی بود که در 

مجموع زنان و مردان به دست آورد!
کارشکنی انگليس��ی ها در عدم صدور رواديد که 
منجر به عدم اعزام ميرهاشم حس��ينی و عرفان 
ناظمی ش��د، بدون ش��ک تأثير منفی در روحيه 
هوگوپوش��ان ايران در منچستر داش��ت، اما اين 
مسئله توجيه و بهانه خوبی برای  شانه خالی کردن 
از زير بار مسئوليت و فرار از اين واقعيت تلخ نيست 
که تيم ملی تکواندوی ايران فاجعه بارترين نتيجه 
22 سال گذشته را در اين دوره از رقابت های جهانی 
رقم زد و با کسب تنها دو نقره و يک برنز به نقطه 
پايان اين مسابقات رسيد. ميرهاشم حسينی بدون 
شک يکی از شانس های مدال ايران بود، اما سجاد 
مردانی، کاپيتان تيم ملی نيز شانس خوشرنگ ترين 
مدال اين رقابت ها بود، با اين حال نه فقط موفق 
به کسب طال نشد که حتی روی سکو هم نرفت 
و در عين ناب��اوری از بين 12 هوگوپوش��ی 
که )م��ردان و بانوان( در منچس��تر حضور 
داش��تند، 9 ملی پوش حذف شدند و تنها 
سه نفر توانستند مدال کسب کنند. سروش 
احمدی، آرمين هادی پور و مهال مؤمن زاده 
ورزشکارانی بودند که جور سايرين را کشيدند. 
سروش احمدی، نماينده وزن 63 کيلوگرم  ايران با 
قبول شکست در فينال به شوای ژائو، دارنده نشان 
طالی المپيک 2016 از چين طالی اين رقابت ها را 
از دست داد و به گردن آويز نقره دست يافت. آرمين 
هادی پور نماينده وزن 54- کيلوگرم تيم ملی هم 
در مرحله نيمه نهايی مسابقات جهانی منچستر 
با شکست مقابل حريف روس خود به مدال برنز 
اين رقابت ها بسنده کرد. در بين ناکامی های رقم 
خورده در اين دوره از رقابت های جهانی که زنگ 
خطری جدی برای تکواندوی ايران است، نقره مهال 
مؤمن زاده، نابغه تکواندوی ايران که گويا قصد دارد 
در مسير کيميا عليزاده قدم بردارد، مدالی ارزشمند 

و اميدوار کننده بود.

شاهکار کاراته با دروي طالهاي ترکيه
دومي��ن مرحل��ه 

شميم رضوان
     خبر

رقابت های کاراته 
س��ری آ ترکيه با 
شاهکار فراموش نشدنی شاگردان هروی به پايان 
رسيد. تيم ملی کاراته ايران که در مرحله نخست 
اين رقابت ها در اتريش با کسب دو طال، دو نقره و 
دو برن��ز در مجم��وع م��ردان و زنان ب��ه عنوان 
نايب قهرمانی دس��ت يافته بود، اين بار با دروی 
طالها در استانبول و کسب يک نتيجه تاريخی بر 
سکوی نخست ايستاد و عنوان قهرمانی را از آن 
خود کرد. اين دوره از رقابت های ليگ س��ری آ 
کاراته با حضور  هزار و 813 کاراته کا از 102 کشور 
و به ميزبانی اس��تانبول برگزار شد و نمايندگان 
ايران با پيشرفتی قابل توجه نسبت به مرحله قبل، 
برای کسب عنوان قهرمانی روی تاتامی رفتند و با 
کس��ب س��ه طال و س��ه برنز در بخش مردان و 
همچنين س��ه طال در بخش بانوان بر س��کوی 
قهرمان��ی ايس��تادند. قهرمانی که البت��ه با يک 
رکوردزنی جالب توجه به دس��ت آم��د. در اين 
رقابت ها تيم ملی کاراته ايران طی رکوردی جالب 
توجه از شش فيناليستی که موفق شده بودند به 
ديدار فين��ال راه يابند به ش��ش م��دال طالی 
ارزشمند دست يافت و رکوردی تاريخی در سال 
2019 بر جای گذاش��ت. طالهای ايران در اين 
پيکارها را بهمن عسگری در وزن 75- کيلوگرم، 
مهدی قراری زاده در 84- کيلوگرم، صالح اباذری 

در 84+ کيلوگرم، طراوت خاکسار در وزن 55- 
کيلوگ��رم و حمي��ده عباس��علی در وزن 68+ 
کيلوگرم و کاتای تيمی بانوان )مائده نصيری پی، 
مهری يزدانی و پريس��ا رحمانی( کسب کردند. 
مهدی خدابخشی در وزن 84-، علی مسکينی در 
وزن 60- و کات��ای تيم��ی م��ردان ب��ا ترکيب 
)ابوالفضل شهرجردی، علی زند و ميالد فرازمهر(

نيز سه مدال برنز اين مسابقات را به دست آوردند 
تا تيم ايران با کسب شش مدال طال و سه برنز بر 
سکوی قهرمانی بايستد. اين در حالی است که 
ترکيه، ميزبان اين رقابت ها با چهار مدال طال، 
دو نقره و سه برنز نايب قهرمان شد و تيم ژاپن 
هم با يک طال، س��ه نقره و سه برنز در مکان 
سوم ايستاد. پورش��يب، کاپيتان تيم ملی 
کاراته ايران و همچني��ن مهديزاده يکی از 
اميدهای کشورمان برای کسب مدال در اين 
رقابت ها موفق به گرفتن مدال و رفتن روی 
س��کو نش��دند، اما با وجود حذف ناباورانه 
مهره هايی چون پورشيب و مهديزاده، تيم 
ملی کاراته ايران موفق ش��د با رقم زدن 

نتايجی قابل توجه در استانبول ترکيه 
عنوان قهرمانی را از آن خود کند و 
حاال بع��د از اين موفقي��ت، انتظار 
شاگردان هروی برای کسب حمايت 

از کاراته در مس��ير المپيک بيش از 
پيش خواهد شد.


