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وصال روحاني

در ســفر هفته گذشــته توماس باخ رئیس کمیته بینالمللی المپیک ()IOC
به کشور برگزار کننده المپیک سی و دوم یک بار دیگر تصریح شد که این مسابقات
تحت هــر شــرایطی برگزار خواهد شــد و ماجرای تابســتان امســال که ســبب شــد
بازیهای توکیو از مرداد  1399به مرداد  1400موکول گردد ،تکرار نخواهد شد.
برهمین اساس یک سؤال کلیدی فرا روی تمامی تصمیمگیرندههای عرصه
ورزش ایــران خود نمایــی میکند و مضمــون آن از این قرار اســت :در فاصله فقط
 8ماه تا شــروع این پیکارها بســیار مهم تا چه میزان برای این رویداد مهیا هستیم و
در کجای هرم آمادگی ایســتادهایم؟ صرفنظر از برخی تک مســابقههای انتخابی
باقیمانده که قرار است طی  4ماه واپسین سال  1399و سهماه نخستین سال 1400
در اقصینقاط جهان برگزار شــوند ،ایــران چه تمهیداتی بــرای منتخبین خویش
دیده اســت و میخواهــد از کدام راه وارد شــود تــا به نتایجی برســد که بــه فراخور
قدرت و مهارت ذاتی یا اکتســابی ما در این ورزشها باشــد؟ کنکاش در این زمینه و
پاســخهای موجود چندان امیدوار کننده نیســت .والیبال کار درستی کرد که پساز
مطلع شــدن از تأخیر یکســاله در برگــزاری المپیک توکیــو ایگــور کوالکوویچ را که
نظرها چندان نسبت به وی مساعد نبود کنار گذاشت اما کار بدی کرد که  9ماه طول
داد تــا جانشــین وی را انتخاب و معرفی کنــد و تازه این فرد جایگزیــن («آلکنو»ی
روســی) هم تا این لحظــه هنوز قرارداد رســمی و کتبی بــا ایرانیها نبســته و ظاهراً
فقط به توافق حرفی رســیده و دو طــرف اصل و اصول این همــکاری را پذیرفتهاند
ولی زمان شروع کار اجرایی و ریلگذاری امور مختلف نامعلوم است و با احتساب
بازار داغی که آلکنو از آن بهره میبرد ،این بیم اساســی وجــود دارد که او هر لحظه
جذب پیشــنهاد بهتری شود که از سایر کشورها برســد .دو بوکسور سهمیه گرفته ما
(موســوی و شــهبخش) وضعیت نامعلومی دارند و دو تکواندوکار انتخاب شــده
ما با وجود حضور در اردوهای اخیر ملی به ســبب محدودیت و به واقع ممنوعیت
ســفرهای خارجی و عدم برگزاری مســابقات رســمی داخلی طبعــاً از فرم ایدهآل
فاصله دارند.
لیگهای والیبال و بســکتبال که باید تغذیه کننده و عامل ثبات تیمهای ملی
این رشــته باشــند و ســبب حضور قوی این ورزشهای ســهمیه گرفته شوند ،عم ًال
روی هوا هســتند و به طور فشــرده و ضربتی و در تهران برگزار شــده و اخیراًتأخیری
ســه هفتهای در لیگ والیبال اعالم و اجرا و تصریح شــد که در یکی از تیمهای لیگ
بسکتبال چندین و چند کرونایی یافت شدهاند و مسابقات آن باشگاه هم طبعاً به
تأخیر افتاده اســت .از همه عجیبتر و تأسفبارتر وضعیت تیم ملی شمشیربازی
اســلحه سابر ایران اســت که از مدعیان درجه اول جهانی در این رشــته و امیدوار به
ایستادن روی یکی از سکوهای ســهگانه آن در توکیو است اما اخیراًخبر رسید که هر
چهار عضو گرانمایه آن (عابدینی ،پاکدامن ،رهبری و فتوحی) تســت کرونایشــان
مثبت از آب در آمده و تمامیشان به قرنطینه فرستاده شدهاند.
کشــتی ســرآمد ورزشهــای مدالگیــر ایــران در المپیکهــا در فاصلــهای نه
چندان زیاد تا المپیک هنوز بهدنبال چند سهمیه چه در «آزاد» و چه در «فرنگی»
اســت و از میــان کاراتهکاهــا تنهــا امیــد امیــر مهــدیزاده درخشــش در تورنمنت
انتخابی پاریس اســت وگرنه پشت دیوار بلند توکیو خواهد ماند و از میان پورشیب
و مردانــی فقط یک نفــر راهی المپیک تابســتانی بعــدی خواهد شــد و آن هم در
صورتی که ســهمیه بگیرد و بهمن عســگری که همین حاال ســهمیه دارد ،به سبب
قلت شــرکت در مســابقات ناآمــاده اســت و حمیده عباســعلی دیگر ســهمیهدار
کاراته هم پساز رفع مصدومیت مزمناش هنــوز به همان کاراتهکای عالی قبل از
آسیب دیدگیاش تبدیل نشده است .اتفاقات اخیر در رشتهای حادث شده که پس
از سالها انتظار ســرانجام المپیکی شده و مدالهای رســمی در توکیو دارد و ایران
به همین ســبب حســاب ویژهای روی این افتخــارات احتمالی و افــزون بر گنجینه
مدالهای المپیکاش از این طریق باز کرده است.
چنان وضعیتها و ابهامهایی بر ســایر ورزشها و رشتههای «کسب سهمیه
کرده» نیز حاکم اســت و حتی در وزنهبرداری «همیشه موفق ایران» بهرغم ایجاد
یک فرصت یکســاله تازه برای همه کشــورها نه سهراب مرادی ســهمیه گرفته و نه
کیانوش رســتمی درهای بســته را به روی خود گشوده است .تا چشــم به هم بزنیم
بــه فروردین  1400خواهیم رســید و ورزش ایران حس خواهد کــرد که از آن مهلت
یکســاله اضافه که ویروس کرونا ناخواسته به تمامی کشورها برای نمایشی بهتر در
المپیک عرضه داشت ،کمترین بهره را گرفته است .آیا متوجه این موضوع خطیر
و آثار مهلک آن هستیم؟

سوژه

پرتو جغتایی

«حســاب کنید که یــک خانم بــرای فوتبال ما تصمیــم میگیرد»!
جملــهای که مربی جــوان و البته پرحاشــیه تیــم فوتبال ماشینســازی
تبریز ،دو هفته قبل و پس از شکســت تیمش در هفتــه ابتدایی لیگ برتر
فوتبال ،در نشست خبری به میان آورد.
شــاید بتــوان بــا کنــد و کاوی در صحبتهای ایــن مربی و آســمان
ریســمان بافتنهایش برای اینکه بتواند از زیر بار شکســت سنگین خود
شــانه خالی کند ،اظهارات درســتی نیز پیدا کرد امــا اظهاراتی که درباره
زهره هراتیان ،رئیس این روزهای ایفمارک ایران به زبان آورد ،با ادبیاتی
ضد زن و جنسیتزده مطرح شد .و شــاید برای همین بود که در روزهای
ابتدایی انتشــار این صحبتها سر و صدای رســانهای زیادی به راه افتاد و
کار حتی به شکایت از سوی هراتیان نیز رسید.
این اولین بار نیســت کــه در جامعــه ورزش ایران و بهویــژه فوتبال
که حاال مدتی اســت که پس از ســالها یک مدیر زن در بطــن خود دارد،
چنیــن صحبتهایی بــا مفاهیم ضــد زن مطرح میشــود و در این بین
هیچ اقدامی برای برخورد با چنین اظهاراتی صورت نمیگیرد.
هنــوز زمــان زیــادی نگذشــته از روزی کــه «کارلــوس کــیروش»
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران ،در صحبتی که مخاطبش همین
زهره هراتیان بود عنوان کرد کــه« :چطور یک زن که تا کنون حتی زمین
فوتبــال را از نزدیــک ندیده باید در فوتبال ایران حضور داشــته باشــد».
صحبتــی که بر خالف تصــور و درســت در روزهایی که مــوج حمایت از

زنان پر شــورتر از هر زمان دیگــر در جریان بود ،هیــچ تکانی به روحیات
فمنیســتی جامعه زنان خبرنــگار و اهالی رســانه نــداد و از هیچ مرجع
رسمی و غیر رسمی پیگیری نشد.
حاال بــار دیگر یــک مربــی فوتبــال در جایگاهی دیگر بــه خودش
اجــازه اظهارنظــر میدهــد .اظهــار نظری که شــاید اگــر کمــی فنیتر و
تخصصیتر انجام میشــد و بحث را به ســمت زنانه مردانه بودن یک
پست پیش نمیبرد ،نمود بهتری داشت.
با تمام این تفاسیر و در شرایطی که زهره هراتیان تصمیم گرفت در
مقابل این اظهارات وحید بیاتلو ســکوت نکرده و این بــار از این مربی
به دلیــل صحبتهای غیر منصفانهاش شــکایت کند ،به نظر میرســد
ماجــرای این شــکایت به جایــی نرســیده و هنــوز حکمی شــامل حال
این مربی و باشــگاه ماشینســازی تبریز نشــده اســت .البته انتشار نامه
عذرخواهی از سوی این مربی جوان و باشگاهش هم به نظر میرسد در
مسکوت ماندن این شــکایت بیتاثیر نبوده باشد اما سؤالی که در اینجا
مطرح میشــود این اســت که اگر مخاطب اظهارات به دور از ادب و غیر
منصفانه در یک نشســت خبری ،به جای یک زن ،یــک مرد بود ،باز هم
اینقــدر راحت از آن عبور میشــد تا در گذر زمان به راحتی به فراموشــی
سپرده شود؟

هراتیان :در انتظار تصمیم کمیته اخالقم
زهــره هراتیان ،مدیــر مرکز پزشــکی ایفمارک ایران ،کــه این روزها
به عنــوان ناظر پزشــکی کنفدراســیون فوتبال آســیا در محــل برگزاری
مســابقات جام باشــگاهها حضــور دارد ،درباره ماجرای این شــکایت و

اینکــه در نهایت به کجــا انجامید در گفتوگو با «ایران ورزشــی» گفت:
«اهالــی فوتبال مــن را به خوبــی میشناســند و میدانند کــه صادقانه
حرف میزنم و پیش نمیآید که جانــب انصاف را رعایت نکنم .درباره
اظهارات بیاتلو در آن نشســت خبری پرحاشــیه هم باید بگویم که اگر
بخواهــم منصفانه نگاه کنــم ،صحبتهای ایــن مربی دربــاره فوتبال
مــن را ناراحت نکرد .بــه هر حال مــا در فوتبال حرفهای ایران حاشــیه و
حرف و حدیث کم نداریم اما صحبتهایی کــه درباره ایفمارک کردند
از انصــاف دور بــود .همانطــور که پــس از این نشســت خبــری و در متن
عذرخواهی منتشــر شــده ،خودش هم اذعان کرد که برداشتش اشتباه
بــوده و ایفمــارک کوتاهی نکرده اســت .اتفاقــاً ما به تیم ماشینســازی
کمــک هم کــرده بودیم .بــا این حال بــرای من چیــزی که اذیــت کننده
بود ،بیان بد و جنســیتزده این مربی بود همانطور که چند ســال پیش
کیروش به خــودش اجازه داد چنین اظهار نظری بکند و حاال شــنیدن
صحبتهایی با همین مضمون از یک مربی ایرانــی که اتفاقاً الگویش
هم کیروش است ،واقعاً ناراحت کننده و غیرقابل تحمل بود».
هراتیــان در ادامــه به این موضوع اشــاره کــرد کــه اظهارنظرهایی
که رنگ و بوی تبعیض جنســیتی داشته باشد ،از ســوی  FIFAو  AFCبا
برخورد بسیار شدید مواجه میشود و گفت« :اگر همان زمان اظهارات
کــیروش بــه گــوش ایــن مراجــع میرســید و برخــورد شــدید صورت
میگرفت ،شاید امروز یک مربی جوان به خودش اجازه نمیداد که باز
هم چنین بیانی را برای انتقاد اســتفاده کند .با این حال بعد از این ماجرا
مسئوالن باشگاه ماشینســازی با من صحبت کردند .من برای این تیم
و هوادارانــش ارزش زیــادی قائلم .همســر من زمانی که ســرمربی تیم

سکوت؛ تنها پاسخ به معضل تیراندازی

مشکالت فدراسیون تیراندازی با ملی پوشان
و ســرمربی تیم ملی به مرحلهای رسیده که تقریباً
همه ســعی کردهاند خــود را کنار بکشــند .حداقل
در ظاهــر کــه اینطــور نشــان میدهد و هیــچ کدام
از مســئوالن مربوطــه در ایــن مــورد اظهــار نظری
ندارند.
البتــه شــاید در نشســت خبــری روز سهشــنبه
رضا صالحــی امیری ،رئیس کمیتــه ملی المپیک
خبرهایی برای گفتن داشــته باشد اما تا اینجای کار
هر چه میشنویم حکایت از این دارد همه افرادی
که به شــکلی به این موضوع ورود کردنــد تا به این
اختالف پایان بدهند؛ پشــیمان شدهاند و نتیجهای

پیکان یک
شهرخودرو صفر

تارتار
مچرحمتیرا
خواباند

از ورودشان نگرفتهاند.
از مردادمــاه کــه قــرارداد الهــام هاشــمی،
ســرمربی تیم ملی تیراندازی به اتمام رســید ،تا به
امروز حــرف و حدیثهــای زیادی در این رشــته به
وجــود آمده و کار به جایی رســیده کــه دیگر اردوی
تیم ملی تشــکیل نمیشــود و ملی پوشــان هم به
نشانه قهر تمرینات گروهی را ترک کردهاند.
سه ماه اســت که فدراسیون نتوانســته مسأله
ســرمربی تیم ملی را حل کند و این در حالی اســت
که مدیــران وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به
مسأله ورود کردند.
ابتــدا مهیــن فرهــادیزاد بــه عنــوان معاون

وزیر و طاهریان به عنوان نایــب رئیس کمیته ملی
المپیک با الهام هاشــمی جلسه گذاشتند و سپس
جلسات مشــترکی با رئیس فدراســیون و سرمربی
تیم ملی برگزار شد.
حتی رضا صالحی امیری هم دو جلســه برای
رفــع این مشــکل برگــزار کــرد و نصراهلل ســجادی
هم که کمتر به این مســائل ورود میکنــد؛ با توجه
به اهمیت رشــته تیرانــدازی جلســاتی را با طرفین
دعوا برگزار کرد اما تا اینجای کار نتیجهای به دست
نیامده است.
جالــب اســت کــه هیــچ کــدام نمیخواهند
در ایــن مورد صحبــت کنند بــه طوری کــه وقتی با

بازی پیکان و شهرخودرو شنبه در ورزشگاه شــهدای شهر قدس شروع شد اما  ۲۴دقیقه
از این بازی نگذشــته بود که بارش شدید باران ،باعث شــد داور بازی را لغو کند .به همین دلیل
بازی با  ۲۴ســاعت تأخیر دیروز (یکشــنبه) ادامه پیدا کرد .نکته جالب این است که هر  ۲تیم با
همــان ترکیب روز قبل خود به میدان رفتند و تغییری نداشــتند .در ایــن بازی  ۲بازیکن اصلی
تیمها غایب بودند .معین عباســیان هافبک پیــکان در بازی هفتــه اول مقابل صنعتنفت
آبادان مصدوم شــده بود و امین قاسمینژاد که در بازی هفته اول  ۲گل زد ،دچار مصدومیتی
جزئی شد و  ۳بازی آینده تیمش را از دست داد.
با این شــرایط پیکان با ترکیب محمد دریــس ،حجت حقوردی ،شــاهین طاهرخانی،
مجید عیدی ،سیدمحمد ستاری ،محمد خدابندهلو ،حسین پورامینی ،نادر محمدی ،آرش
قادری ،امیر روستایی و ابراهیم صالحی مقابل شهرخودرو قرار گرفت.
مهدی رحمتــی هم برای بــازی هفتــه دوم تیمــش ،از بازیکنانی نظیر میــاد فراهانی،

رئیس فدراســیون تمــاس میگیریــم؛ او میگوید
نمیخواهــد هیــچ موضوعی از زبــان او منعکس
شــود و ســرمربی تیــم ملــی هــم فعــ ً
ا ترجیــح
میدهــد تماسهایــش را بیپاســخ بگــذارد.
مســئوالن کمیته هم گویا خیلی نمیدانند که بعد
از نشستهایشــان بــا اهالی تیراندازی چــه اتفاقی
افتــاده؛ چــون از حرفهــای کیکاووس ســعیدی
چیــز خاصی به دســت نمیآیــد .ایــن بیخبری و
ســکوت در حالی وجود دارد که هــر روز به المپیک
نزدیکتــر میشــویم و فرصتهــا در تیمــی کــه
میتــوان برای حضــوری موفــق در المپیک به آن
دل بست از دست میرود.

محمدعرفــان معصومی ،علی نعمتی ،حســن جعفــری ،بهتاش میثاقیــان ،اکبر صادقی،
امیرحسین کریمی ،صادق صادقی ،روحاهلل سیفاللهی ،آراد جعفرزاده و رحمان جعفری
اســتفاده کرد کــه ظاهراًنبود قاســمینژاد خیلی به چشــم آمــد .چون برخالف بــازی قبلی،
شهرخودرو در مقابل پیکان موقعیتهای چندانی نداشت.
در مقابــل ،پیکان که بــه دنبال جبران شکســت مقابل صنعتنفت آبــادان بود ،خیلی
خوب کار کرد و فرصتهای خوبی هم به دســت آورد .پیکان در دقیقه  ۵۰صاحب پنالتی شد
که امیر روســتایی پشــت توپ رفت اما نتوانســت آن را گل کند .این مســاله پیکانیها را ناامید
نکرد تا همچنان تیم برتر میدان باشــند .شــاگردان تارتار آنقدر خوب کار کردند که خیلی زود
هم بعد از ایــن پنالتی به گل رســیدند .در دقیقه  ۵۷ایــن آرش قادری بود که توانســت دروازه
میــاد فراهانــی را باز کند .بعــد از ایــن گل ،شــهرخودرو خیلی تالش کــرد بازی را به تســاوی
بکشاند اما موفق نبود تا پیکان برنده میدان باشد.

ماشینســازی بود و به کرونا مبتال شــد ،مسئوالن باشــگاه ماشینسازی
بسیار به همسرم و خانواده ما لطف داشتند و من نمیتوانم این محبت
و لطف را نادیده بگیرم .من فقط انتظار نداشتم که چنین صحبتهایی
را با چنیــن ادبیاتی بشــنوم .با تمام این تفاســیر پرونده شــکایت من به
کمیتــه اخــاق ،هنوز باز اســت و مــن همچنــان منتظرم کــه ببینم چه
تصمیمی گرفته میشود .خوشبختانه فدراسیون و سازمان لیگ از من
حمایت کردند .من همچنان منتظرم و امیدوارم که با گذشت زمان این
موضوع فراموش نشود که باز هم در ادامه شاهد رفتارهای اینچنینی از
مربیان و اهالی فوتبال باشیم».
مدیــر ایفمــارک در پایــان صحبتهایــش بــه اینکه در مســابقات
جام باشــگاههای آسیا برای نخســتین بار حضور پیدا کرده است ،اظهار
داشــت« :این برای اولین بار اســت که در طول تاریخ در مســابقات جام
باشــگاههای آســیا و به طور کلی در مسابقات رســمی  AFCاز یک زن به
عنوان مســئول کمیته پزشکی اســتفاده میشــود .جالب اینجاست که
حاال دیگر قاره آســیا هم تصمیم گرفته اســت نگاه جنســیتی به فوتبال
نداشــته باشد و به این نتیجه رســیده که توانمندی انسانها را مالک قرار
دهد نــه جنسیتشــان را اما در کشــور ما هنــوز برخی اهالــی فوتبال به
خودشــان اجازه میدهند هــر نظر تحقیرآمیــزی را درباره زنان داشــته
باشــند و هنوز به فوتبال به عنوان ورزش مردانه نگاه کنند و تاب حضور
یک زن در سمتی فوتبالی را ندارند .تمام تالش من همیشه این بوده که
جایگاه زنان را در جهان و آســیا ارتقا بدهم تا زنان هم بتوانند به بسیاری
از عرصههــا که در ظاهر مردانه به نظر میرســد ورود کنند و این مرزهای
تبعیض جنسیتی از میان برداشته شود».

زارع:آهایفدراسیون
قدمتملوانرافراموشنکنید!

ملوان بندرانزلی که امیدوار بود فصــل جدید رقابتها را با برتری
مقابل قشقایی استارت بزند ،در نهایت در ثانیههای پایانی روی حرکت
دیدنی بازیکن حریف غافلگیر شد و با دریافت گل ،شکست خورد.
ایــن بــازی البتــه در انزلی برگزار نشــد و بــه خاطر مشــکالتی که در
هفتههای پایانی فصل پیش رخ داد ،ملوان از  ۲میزبانی محروم شد.
بــه همین دلیــل  ۵میزبانــی ابتدایی ملوان ،در ورزشــگاه نوشــهر
خواهد بود.
با توجه به این مســأله ،ملوان در همان بــازی ابتدایی فصل جدید
لیگ یک ،در ورزشگاه نوشــهر از قشــقایی پذیرایی کرد که البته شرایط
ورزشگاه هم نسبتاً خوب بود اما در نهایت میزبان شکست خورد.
مازیــار زارع ،هافبک ســابق انزلیچیها و ســرمربی محبوب این
تیم که از شکســت تیمش ناراحت و عصبانی است ،ابتدا نمیخواست
بــا رســانهها صحبت کنــد امــا در نهایت بــه صحبــت درباره ایــن بازی
پرداخت« :یک تــوپ روی دروازه مــا هم نیامد و همه هــم دیدند .االن
هم بیایم حــرف بزنم؟ میتوانم حرف بزنم؟ پنج جلســه مــرا از بازی
خانگی محروم کردند .فدراســیون دست شــما درد نکند و هر چه شما
بگویید ما اطاعت میکنیم اما اسم این تیم ملوان است و قدمتش زیاد
است .این را فراموش نکنید!»
اعتراض ملوانیها به عملکــرد داوری این بازی هم بود .جایی که
آنها اعتقاد داشتند روی حملهای که داشــتند داور بازی باید در نزدیکی
محوطه جریمــه حریف خطــا اعالم میکــرده اما با بیتوجهــی داور،
همان توپ در ســمت مخالف به جریان درآمد و باعث دریافت گل این
تیم شــد .با وجود این مازیار زارع سعی کرد بیشــتر از این صحبت نکند
تــا محرومیت دیگــری نصیب ملوان و خودش نشــود .او حتــی درباره
داوری حــرف نزد و بعــد از صحبت دربــاره قدمت ملوان ،ورزشــگاه را
ترک کرد.

عکس :نعیم احمدی  /ایران ورزشی

خیبر،استقاللخوزستان
و پارس با توپ پر آمدند

