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عذرخواهی دیاباته فایده نداشت

این روزهــا کــه فریــدون اصفهانیان ســکوت کرده
است و حاضر به پاسخگویی به هیچ رسانه و نهادی
نیســت ،بیش از پیش ضعف داوری و آموزش آنها
به چشــم میآید .حاال پرسش اصلی این است چرا
مقدمــات ورود تکنولــوژی  VARبــه ایــران فراهم
نشــد .داود رفعتی ،رئیس ســابق دپارتمــان داوری
افشــا کرده اســت که عضو هیاترئیســه فدراسیون
اجــازه ورود آنرا نــداده اســت و اصــرار به شــرکتی
ایرانــی داشــت .او میگوید آن زمان قیمت نســخه
خارجــی یکمیلیــارد بــوده اما نســخه ایرانی ســه
میلیارد تومان ارزشگذاری شــده بود .نسخهای که
فیفا هم آن را رد کرد.
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آنچه بر کارلوس کیروش در کلمبیا گذشت ،دوباره فرصتی برای بررسی
رابطه ما با او شد .در کشاکش نفرت و شیفتگی ،میان ه اتهام و تمجید ،در کوشش
برای اثبات شکست او یا دفاع از ایدههایش ،هر چه هست هنوز بررسی این رابطه
الزم است و زیادهگویی نیست .تجرب ه بحث در فوتبال ایران ناچیز است .کیهان
ورزشی دهه  ۴۰را که ورق بزنید ،مهمترین حرفها را مهدی دری  -روزنامهنویس
ی باشد :به جای مربی
اهل بحث دوران  -نوشته که تیترش میتواند چنین عبارت 
خارجیتوپبخرید.
طیایندهههابهجایتکوینبحث،همچنانتهماند هآنتردیدمهدیدری
از ذهن ما بیرون میزند؛ وقتی زمین تمرین و حتی ابزار تمرین باشگاهها اجارهای
است،وقتیباشگاههاورشکستشدهاندامارقمورشکستگیبهکارکرداجتماعی
کاذب فوتبال میارزد و همچنان خرید گزاف بازیکن به جای فرآیند باشگاهداری
ادامه دارد .این یک پیشروی جنونآمیز است به سمت ورشکستگی بیشتر و بعد
تن دادن به سخیفترین شکل درآمدزایی با حراج برند به دست کارگزار و تبدیل
چهرههایفوتبالبهسلبریتیهایمضحککهمیخواهندبامسخرگی،ازهوادار
مجازی پول دربیاورند .به جای مربی خارجی ،برای این فوتبال نه فقط توپ بلکه
بایداندیشهخرید.
مثالهایی را مرور کنیم .ایویچ که هرگز نفهمیدیم چرا پروژه بزرگش
نیمهکاره رها شد .بالژویچ که نماد مخالفت با او بالزوویچ خطاب کردنش بود.
برانکو که سال  ۲۰۰۶با او به قل ه برانکو رسیدیم و دلیلی برای ادامه با او یا تکرار
دوران او در تیم ملی نبود .کیروش که دورانش با کنشگری خشن یک مربی
حرفهای پایان یافت .ویلموتس که قرارداد با او برداشتن کاله فوتبال -عامدانه
یا سهلانگارانه -بود .اسکوچیچ که انتخاب خودش و بعد انتخاب بازیکنانش
شائبههایی را رقم زد .همه و همه فوتبالی پر از بحث را جلوه میدهد اما هنوز
همان مسألهی  ۶دهه پیش با ماست ،اینکه برای فوتبال ایران در چنین وضعیتی
چهخواستههاییدراولویتاستوکدامهزینههاسنگبنایبهتریرامیگذارند.
کوششروزنامهنگارانچندنسلبعدازاینهمهسال،یکباربهجریانسازیبرای
اولویتهای مهمتر و زیربنایی تبدیل شده و بار دیگر به شوق باز شدن دریچههای
تازه به سمت فوتبال با مربیان خارجی که به امید تأثیرگذاری آنها بر فوتبال ایران
جدلهایبسیاردرگرفتهاست.توپیامربیخارجی،هردونمادخواستپیشروی
در فوتبال حرفهای بودند .حاال که ممنوعیت استخدام مربی خارجی درها را به
روی فوتبال ایران بسته است ،اما از کیروش تا استراماچونی  -به عنوان مثال از دو
مربی خارجی ملی و باشگاهی  -چه در دورانی طوالنی و چه در دورهای کوتاه ،به
جزآنچهدرتیمخودساختند،خواستهیاناخواستهبسیاریازنیازهایفوتبالایران
ی و برشدار جلوه کند ،تا صدای میل
با دهان آنها فریاد زده شد تا حرفها حرفها 
به پیشرفت بلندتر باشد .مربیان خارجی چه آنگاه که برای اولین نیازهای تمرین
جنگیدند ،چه آنجا که حضور کیروش رغبت ساخت پک را در آزادی پدید آورد یا
حضورکوتاهاستراماچونیباعثشددرودیواررختکنواتاقمربیاندرمجموعه
انقالب نقاشی شود ،سفیر روزنامهنگاران و هوادارانی بودند که کوشش کردند
تا حضور آنها در فوتبال ایران میسر شود .آنها فقط مربی تحت قرارداد مدیران
نبودند،بلکهمسئولیتدیگریرابدونآنکهبخواهندوبدانندبردوشکشیدند.از
بزرگترینتاجزییترینتغییراتهمهمحصولحضورودانشوتدبیرآنهانبود،
اما بسیاری حرفهای ساده که مثل میخ آهنین بر سنگ فرو نمیرفت ،وقتی به
خواست مربی خارجی تبدیل میشد ،شانسی برای شنیده شدنش پدید میآمد.
این حرف مربیان ایرانی که خارجیها را صاحب فرصتهای بهتر کاری در ایران
میدانند،ازاینمنظربیراهنیست.نقشمربیانخارجیدربسیاریبزنگاههانقش
نمادین برای به ثمر نشاندن ایدهها بود ،برای آجر گذاشتن روی آجر در فوتبالی که
مدیرانش هرگز صاحب ایدهای نیستند که برای فردا بسازند .چهره کیروش در
همین مسیر برای ما به یک رئیس فدراسیون شباهت پیدا میکرد ،استراماچونی
در همین مسیر منتقد مدیریت در باشگاه استقالل بود ،برانکو بدون آنکه با
طبیعت مربیگریاش سازگار باشد ،هر بار موفقیتش در پرسپولیس فرصت
اصالح باشگاه را برای او بیشتر میکرد و نمیدانیم چقدر خواست چنین نقشی
را ایفا کند .بخشی از دلیل شیفتگی هواداران به مربیان خارجی ملی یا باشگاهی
را باید در این کارکرد مربیان جستوجو کرد .تمام این رویاروییهای ژورنالیستی
سالیان اخیر تمرین بحث است ،همانچه تجربهای ناچیز در آن داریم و هنوز
همان پرسش که توپ یا مربی خارجی؟ از این بحثها البد ایدههای بهتری برای
زندگیبافوتبالبیرونمیزند،اگرچهگاهخشنیاتوأمباشیفتگیآزاردهندهباشد.

عکس :نعیم احمدی  /ایران ورزشی

هنوز به کسب سهمیه در وزنهبرداری زنان امید داریم

برد خفیف پرسپولیس با یک پنالتی

رنج گل زدن در پرسپولیس!
یادداشت

احسان محمدی

روی خــط هجدهقدم صنعت نفت ،ســیدجالل حســینی تــوپ را گرفت و
بدون مکث روی زمین پاسی ســه متری را به محمدحسین کنعانیزادگان دیگر
مدافــع پرســپولیس داد که مثل یــک مهاجم نفوذه کــرد بود ،نتیجــه؟ خطای
پنالتی مدافع صنعت نفت.
شــاید همین یک پالن برای روایت بازی پرسپولیس و صنعت نفتآبادان
در عصر شــنبه بارانی کفایت کند .برتری پرســپولیس روی زمین ،مالکیت توپ،
جلو کشیدن مدافعان و لذت شــیرین بُرد با ضربه سیامک نعمتی از روی نقطه
پنالتی .اما این تمام واقعیت بازی نبود.
برای یک هوادار دو آتشه پرسپولیس این یک عصر دلنشین پاییزی است،
چون روز قبل اســتقالل حریف سنتیشــان  1-2شکست خورده ،شــیخ دیاباته
ســتاره این تیم به دلیــل نافرمانی از تمرین محروم شــده ،ســرمربی این تیم به
دلیل فحاشی ممکن است محروم شود و از همه مهمتر این پیروزی سه امتیازی
بــه آنها کمــک کرد تا باالتــر از آبیهــا در جدول بایســتند اما این تمــام واقعیت

نیست .پرسپولیس مشکل دارد.
پرســپولیس قادر به خلق موقعیت و گلزنی نیست یا خیلی سخت این کار
را میکند .خأل یک بازیکن محوری که قادر باشد مهاجمان را با پاسهای دقیق
تغذیه کند در پرســپولیس دیده میشود .مهاجمان مجبورند به عقب برگردند
و کمتر پیش میآید که آنها رو به دروازه حریف صاحب موقعیت شــوند .تجربه
نشان داده که توقع گلزنی از بازیکنان ایرانی در یکی-دو موقعیت زیادهخواهی
اســت ،آنها به فرصتهای بیشــتری نیازمندند .مهــدی عبدی در ایــن دو هفته
میتوانســت دســتکم ســه گل بزند اما هنوز با ارفاق به فرصتســوزی او نگاه
میشود .اینکه جوان اســت و زمان الزم دارد قابل درک است اما آیا پرسپولیس
و اســتقالل تیمهایی هســتند که بازیکنان آنجــا باید تجربه کســب کنند؟ عبدی
مقابل صنعت نفت درست مثل بازی با سایپا صاحب موقعیت شد ولی آنقدر
تعلل کرد که مدافع از راه رســید و مســیر توپ را منحرف کرد .او یک تمام کننده
تمام عیار نیست .یک گلزن مادرزاد.
پرســپولیس حتی در خانه و مقابل صنعتنفتی که روز سه شنبه در آبادان
بازی کرده و بعد خودش را خســته به تهران رسانده بود و نیمه دوم کام ًال باز و رو
به جلو بازی کرد هم به ســختی قادر به خلق موقعیــت و گلزنی بود .تیم یحیی
ســخت گل میزند .انــگار بــرای گل زدن بازیکنان رنج میکشــند .پرســپولیس

فصل قبل هم تیم گلزنی نبود ،قهرمان شــدند اما اســتقالل  9گل بیشــتر از آنها
گل زد 48 .گل در  30مسابقه به ثمر رساندند .میانگین تقریباً  5/1گل در هر بازی.
پر گلترین برد پرســپولیس زدن  5گل به شاهینبوشــهری بــود که در یک فصل
 57گل خورد!
البته این فقر گلزنی فقط مختص به دســتپخت مشترک کالدرون -یحیی
نبود .تیم برانکو با همه ســتارههایش هم خیلی ســخت گل مــیزد .آنها فصل
 ۹۷-۹۸فقط  ۳۶گل به ثمر رســاندند .آماری ضعیفتر از ســپاهان ،اســتقالل و
حتی تراکتور که با  ۴۲گل زده پنجم شد.
در دو فصل دیگری که پرســپولیس قهرمان شــد و حتی ســتاره گلزنی مثل
مهدی طارمی را داشــت هم فقط  ۴۶و  ۴۸گل زدنــد .اما خط دفاعی در همه این
سالها جور خشکسالی خط حمله را کشید.
خط دفاعی و دروازه پرسپولیس هنوز امیدوارکننده هستند اما پرسپولیس
اگــر به این ســبک بخواهــد بازی کنــد و ایــن همــه در گلزنی خساســت به خرج
بدهد بعید اســت که امســال بتوانــد در لیگ فرســاینده فاتح جام شــود .یحیی
گلمحمدی خودش بهتر این را میداند و بابت آن عصبانی اســت وگرنه دقیقاً
آخر بــازی اگر احســاس امنیت بیشــتری میکــرد ،خــودش را کنتــرل میکرد و
اخراج نمیشد!

استقالل و فکری غرق در حاشیههای خودساخته

همه مقصرند ،جز کادر فنی و بازیکنان!
یادداشت

آرمن ساروخانیان

@armen7791

بیست و چهار ســاعت بعد از اولین شکست فصل استقالل
در اهواز هنوز حاشــیههای این بــازی ادامه داشــت .فکری در آن
ویدیــوی جنجالی و البته نشســت خبری یکی از دالیل شکســت
را ماجراهای کنار زمین دانســت .مظلومی ،سرپرســت استقالل
حاشیهسازان را متهم کرد.
فرشــید باقــری کــه نمایــش ضعیفــی داشــت و بــا انتقــاد
هــواداران در شــبکههای اجتماعی روبرو شــد ،در یک اســتوری
طلبکارانــه منتقــدان را «جیرهخــوار» نامیــد! باشــگاه هــم در
بیانیهاش به عکاس باشــگاه فــوالد تاخت و او را متهم به شــنود
صحبتهای نیمکت استقالل کرد.
در یک کالم اســتقاللیها از مدیران باشــگاه تا سرپرســت و
مربیان روی نیمکــت و بازیکنان درون زمیــن ،همه را مقصر این
شکست میدانند جز عملکرد فنی تیم.
اســتقالل در اولیــن مانع ســخت لیگ بیســتم به بنبســت
خورد و نمایش ضعیفی داشــت .اســتقالل به جز ضربه پنالتی،
تنها دو ضربه در چارچوب داشت.
تیم فکــری در طراحی حمله و تغذیه مهاجمان ناکام بود و
بدون ضربه پنالتی شاید هیچ وقت به گل نمیرسید .البته فوالد

هم کیفیت بهتری نداشت و تنها با فرصتطلبی بیشتر توانست
به سه امتیاز برسد.
با این حال حتی تســاوی یــا برد هم نمیتوانســت به معنی
تأیید کیفیت بازی استقالل در اهواز باشد.
اســتقالل برای خروج از زیر پرس فوالد راهکاری نداشــت و
فکری و دستیاران پرشــمارش در جریان  90دقیقه نتوانستند راه
حلی برای آن پیدا کنند.
بــر اســاس آمــار ســایت متریــکا ،اســتقالل مقابــل مــس
رفســنجان  528پاس داشــت که دقت آنها  84درصــد بود ،ولی
تعــداد پاسهــای این تیــم در بازی هفتــه دوم بر اثر پــرس فوالد
بــه  376کاهش پیــدا کرد کــه تنها  72درصــد آنها صحیــح بود.
اســتقالل در بازیهای ســخت لیگ بایــد منتظر ســناریویهای
مشابهی باشد و اگر نتواند راهی برای غلبه بر ترفندهای حریفان
پیدا کند ،بختی برای موفقیت نخواهد داشت.
فکری روی نیمکــت بازیکنان خوبی دارد که میتوانســتند
جریــان بازی را تغییــر بدهند ،ولی بــه نظر میرســد تمرکز کافی
برای اصالح روند تیمش نداشــت .او در حســاسترین لحظات،
درســت زمانی که سرنوشــت بازی رقم خورد با دیاباته درگیر شد
و آنقدر هوشــیار نبود که متوجــه مصدومیت دانشــگر و ده نفره
شــدن تیمش بشــود .متهم کردن نیمکت فوالد ســادهترین کار
است ،ولی این حاشیهها همیشه جزئی از فوتبال بوده و سرمربی

و دستیارانش در همین لحظات ســخت باید بتوانند تصمیمات
مناسبی بگیرند.
این دومین فصل متوالی اســت که اســتقالل در زمین فوالد
به مشــکل میخورد .فصل گذشــته هــم مجیدی در اهواز اســیر
حاشــیه شد و با اخراج او ،استقالل از هم پاشــید و کنترل بازی را از
دست داد.
مجیدی اما از این اشتباه درس گرفت و در بازیهای حساس
بعدی کنار نیمکت دیگر عصبی نشــد .با همین آرامش بود که او
توانست در دو بازی مقابل ســپاهان و بازی با پرسپولیس در جام
حذفی به برتری برسد.
فکری هم اگــر میخواهد نیمکت اســتقالل را به این زودی
از دست ندهد و در بازیهای سخت ســربلند شود ،باید آرامش و
تمرکزش را حفظ کند .در عوض تنــش و جنجال ،فکری را زودتر
از آنچه تصور میکند به بنبســت میرســاند .ویدیوی جنجالی
که بعد از بازی منتشــر شــد ممکن است برای اســتقالل از باخت
به فوالد پرهزینهتر باشــد .با این حال فکری دست بردار نیست و
دیروز با کنار گذاشــتن دیاباته ،آقای گل فصل قبل حاشیه تازهای
برای تیمش ســاخت .اســتقالل سهشــنبه میزبان ماشینســازی
است و برای برطرف کردن مشکالت فنیاش زمان زیادی ندارد،
با ایــن حــال ماجراهای فنــی ظاهــراً فعــ ً
ا در اولویت نیســت و
مصاحبه کردن و بیانیه نوشتن ارجح است.
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در ایــن یــک ســال آنقــدر اتفــاق عجیــب
کرونایــی دیدهایم که دیگر شــاید کمتــر اتفاقی
متعجبمــان کنــد یکی از مــوارد اخیــر هم در
شمشیربازی و اردوی تیم ملی اتفاق افتاده .سه
بازیکن تیم ملی سابر ایران که در تهران در حال
تمرین بودند ،با جواب مثبت تست کرونایشان
روبهرو شــدند و تصمیــم بر این گرفته شــد تا در
همان سالن شیرودی قرنطیه شوند.
در وهلــه اول اینطــور انتظــار میرفــت که
ســه سابریســت تیم ایران یعنی علی پاکدامن،
فــرزاد باهــر و محمد رهبــری در این ســالن و در
کنــار یکدیگر بــه اســتراحت بپردازند تــا دوران
قرنطینهشــان تمــام شــده و بــه خانــه بروند تا
شــرایط برای آغــاز اردوهــا فراهم باشــد .با این
حــال شــاید برایتــان عجیــب باشــد کــه بدانید
هرســه نفر آنقدر حالشان خوب است که هر روز
و به طور مرتب تمرین میکنند و هیچ نشانهای
از کرونا ندارند!
در روزهایــی کــه خیلیهــا در تســتهای
تشــخیصی کرونــا و ســامت آنهــا شــک کرده
و آزمایشهــای متعــددی هــم در رشــتههای
نظیر کشــتی اشــتباه از آب درآمــده ،هیچ بعید
هم نیســت که اصــ ًا کرونایــی در میان نباشــد.
با ایــن حــال ایــن اردوی جالــب حتی بــا کرونا
هــم دچــار وقفــه نشــده و یکــی از اتفاقهــای
جالــب دوران کرونــا در ورزش ایــران را رقــم
زده است.

جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال

بازي
تيم
2
گل گهرسیرجان
نساجی مازندران 2
2
فوالد
2
پرسپولیس
1
شهر خودرو
2
استقالل
2
صنعت نفت
2
سپاهان
2
ذوب آهن
2
تراکتور
2
سایپا
نفت مسجدسلیمان 2
ماشینسازیتبریز 2
1
پیکان
2
آلومینیوم اراک
2
مس رفسنجان
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خورده تفاضل امتياز
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بازی پیکان و شهرخودرو لغو شد

با توجه به شرایط جوی در شــهر قدس ،بازی پیکان و شهرخودرو در اواسط این بازی با تصمیم
داور از جریان افتاد .در شرایطی که پیش از شروع بازی هم کادرفنی پیکان و همچنین شهرخودرو در
گفت و گو با داور بازی به دنبال تعویق بازی بودند ،این بازی ســوت خورد اما در ادامه با شــدت بارش
باران ،داور بازی را قطع کرد و دو تیم راهی رختکن شــدند .بازی دو تیم تا دقیقه  ۲۴با تساوی بدون گل
در جریان بود که داور ســوت را به نشــانه لغو بازی زد .با این تصمیم ،اگر شــرایط جوی مســاعد باشد،
بازی امروز (یکشنبه) و از دقیقه  ۲۴در ورزشگاه شهدای شهر قدس ادامه پیدا میکند اما اگر وضعیت
تغییر نکرد ،این بازی به تعویق میافتد و در تاریخ جدید از همان دقیقه  ۲۴دنبال خواهد شد.

