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واکنش

سوژه روز

رت  ل اشپو آ گ  ر بز  کاله 
بر ســر فوتبال ایران

المپیک توکیو، تیغ دو لبه ورزش ایران
  از بررسی شرایط کاروان ایران در المپیک 2020 خبرهای خوشی دستگیرمان نمی شود؛ ظاهرا تنها امیدمان باید به سورپرایزهای احتمالی باشد

برندی که میلیاردها تومان پول گرفت و لباس کپی به باشگاه ها داد

واکنش بهاروند به 
 حضور در فرم 

همه کاندیداها
یکی از اتفاقات عجیب در 

انتخابات فدراسیون فوتبال 
این است که نام حیدر بهاروند 

که خودش هم برای پست 
ریاست کاندیدا شده، در فرم 

ارایه شده به وسیله همه 
کاندیداهای دیگر هم دیده 

می شود. سایر کاندیداها نام 
بهاروند را به عنوان نایب رئیس 

دوم پیشنهاد کردند و دیروز 
سرپرست کنونی فدراسیون به 
این موضوع واکنش نشان داد. 
بهاروند گفت: »قبل از هر چیز از 

محبت و ابراز لطف تمام 
دوستانی که  به من لطف 

داشته اند، کمال سپاس را دارم. 
امیدوارم انتخابات خوبی برگزار 
شود و درنهایت فوتبال کشور 

به مسیر خود ادامه دهد. با 
وجود این جهت استحضار 

افکار عمومی عرض می کنم برای 
حضور در فهرست نایب رئیس 

دوم من شخصا برای دو نفر از 
کاندیدای محترم فرم پر کرده ام و 

قرارگرفتن نامم در فهرست 
سایر کاندیداها صرفا ابراز لطف 
دوستان بوده است.« بهاروند 

ح  در حالی این جمالت را مطر
کرده که نام دو نفری که خودش 

برای آنها فرم پر کرده را اعالم 
نکرده است؛ البته می شود 

حدس زد که حبیب کاشانی و 
محمدحسین قریب این دو 

کاندیدای ریاست فوتبال 
باشند. 

»کرونا« جان بدنساز 
مشهور را گرفت

بدنساز مشهور چینی در 
هفتادویک سالگی به دلیل ابتال 
به ویروس کرونا درگذشت. کیو 
جون، بدنساز هفتادویک ساله 

چینی که در ووهان زندگی 
می کرد، در روزهایی که خیلی از 
مردم این شهر خود را در خطر 

ابتال به ویروس کرونا می دیدند، 
جانش را از دست داد. کیو جون 

که چند مقام قهرمانی در 
رده های سنی مختلف در 

کارنامه اش دارد و ده ها مدال در 
رشته بدنسازی کسب کرده، یک 

هفته قبل از بستری شدن در 
بیمارستان از ابتالی خود به 

کرونا باخبر شده بود. درنهایت 
ویروس مرگبار کرونا جان این 
مرد هفتادویک ساله چینی را 

هم گرفت. 

]شهروند[ حدود پنج ماه تا شروع المپیک 2020 مانده و هنوز نمی دانیم امیدوار باشیم یا 
ناامید. مسئوالن ورزش ایران در بازدید از اردوی تیم های مختلف قول مدال می گیرند، اما 
بدون  شک نمی توان به این قول های اجباری اطمینان کرد. محمد بنا که یکی از درخشان ترین 
نتایج تاریخ را در المپیک 2012 با تیم ملی کشتی فرنگی رقم زد، در برابر خواسته وزیر مبنی بر 
کسب چهار مدال طال از کشتی در توکیو، به هیچ وجه روی خوشی نشان نداد تا مشخص شود 
اوضاع کشتی شباهت چندانی به روزهای طالیی اش ندارد. وزنه برداری و تکواندو هم به عنوان 
دیگر رشته های مدال آور خیلی شرایط امیدوارکننده ای ندارند؛ اگرچه به نظر می رسد در توکیو 

سورپرایزهای جدیدی از دل ورزش ایران بیرون بیاید. 

کشتی؛  حسن یزدانی تنها امید طال؟
اگر در راه کسب سهمیه مشکلی به وجود نیاید، تیم های کشتی آزاد و فرنگی در مجموع با 
12 کشتی گیر به المپیک پای می گذارند. از میان آنها شاید تنها امید قطعی برای کسب مدال طال 
حسن یزدانی باشد؛ کشتی گیری که البته فعال دوران نقاهت بعد از عمل جراحی را پشت سر 
می گذارد و همه امیدوارند تا پنج ماه دیگر به روزهای اوج خود برسد. شاید تا حدودی از همین 
حاال بتوان ترکیب پنج نفر دیگر کشتی آزاد را هم حدس زد، اما بعید است به جز رخ دادن یک 
اتفاق شگفت انگیز، آنها را روی سکوی نخست المپیک ببینیم. در کشتی فرنگی شرایط 
سخت تر هم هست. دیگر خبری از تک ستاره ای مثل حسن یزدانی نیست و باتجربه ترین 
عضو تیم هم سعید عبدولی است که به باخت های او پای سکو عادت داریم. تیم جوان 
محمد بنا که در مسابقات جهانی 2019 هم فینالیستی نداشت، فقط می تواند درصورت ظهور 
یک پدیده به کسب مدال طال امیدوار باشد. با این اوضاع و احوال و مصدومیت هایی که برخی 
از قهرمانان نامدار کشتی را تحت تأثیر خود قرار داده، بعید است تیم های ملی کشتی توقع وزیر 

یعنی چهار مدال طال و حتی نیمی از آن را هم برآورده کنند. 

وزنه برداری؛ امیدوار به تکرار یک طالی ریو
به جز المپیک 2008 پکن که با غیبت ناگهانی حسین رضازاده همراه شد، وزنه برداری ایران 
در دو دهه اخیر همواره عادت داشته در المپیک با مدال طال به تهران بازگردد. طالیی شدن 
کیانوش رستمی و سهراب مرادی در ریو و ازدست رفتن سومین طال با ناداوری علیه بهداد، 
نشان از قدرت باالی وزنه برداری ایران دارد، اما در این دوره اتفاقات دست به دست هم داده 
تا به طالیی شدن وزنه  برداران چندان خوشبین نباشیم. اول از همه اینکه سهمیه ایران در 
این رشته به خاطر قوانین جدید جهانی و سابقه دوپینگ به عدد دو رسید. در مرحله بعدی 
خداحافظی سنگین وزن های پرامید ایران همچون بهداد سلیمی و سعید علی حسینی رخ 
داد. سپس یک مصدومیت کذایی سراغ سهراب مرادی رفت؛ دقیقا در روزهایی که در اوج 
آمادگی به سر می ُبرد. حاال در فاصله پنج ماه مانده به المپیک، رقابتی میان کیانوش رستمی 
و سهراب مرادی برای رفتن به المپیک در دسته 96کیلوگرم است، اما نکته اینجاست که 
هرکدام از آنها به توکیو برسند، یک وزنه بردار آماده از چین به نام تیان تائو را پیش رو خواهند 
داشت. در فوق سنگین هم علی داوودی درصورت ادامه روند پیشرفت خود نهایتا بتواند به 

یک مدال برنز در المپیک برسد. 

تکواندو؛ ناکامی ریو را جبران کن
دیگر رشته مدال آور ایران در ادوار المپیک تکواندو بوده که البته بعد از خداحافظی هادی 
ساعی از کسب مدال طال ناکام مانده است. در دوره قبلی تیم مردان ایران که به نظر می رسید 
در اوج آمادگی باشد، به شکل غیرمنتظره ای ناکام بود و فقط کیمیا علیزاده توانست یک 
برنز کسب کند. در این دوره که بعید است زنان تکواندو بتوانند به یکی از سکوهای المپیک 
برسند، تیم مردان دو سهمیه توسط آرمین  هادی پور و میرهاشم حسینی کسب کرده؛ دو 
تکواندوکاری که اولین تجربه المپیکی خود را پشت سر خواهند گذاشت. باید امیدوار بود این 

دو هوگوپوش ایرانی المپیک درخشانی را برای تکواندو رقم بزنند.

سورپرایزهای احتمالی در توکیو
به جز سه رشته مدال آور، در سایر رشته ها فقط می توانیم بگوییم شانس مدال داریم. 
البته موضوع درباره کاراته که اولین تجربه المپیک خود را تجربه می کند، متفاوت است. 
مسئوالن و مردم از این رشته که در سال های اخیر در میادین جهانی خوش درخشیده، انتظار 
مدال دارند. باید دید دختران و پسران کاراته کا می توانند این رشته را هم به جمع رشته های 
مدال آور ایران در تاریخ المپیک اضافه کنند یا خیر. امیدواری به کاراته در حدی است که برخی 
معتقدند بیشترین سهم مدال در توکیو از دل این تیم بیرون می آید. در دوومیدانی که یک بار 
سابقه مدال آوری وجود دارد، احسان حدادی می خواهد دومین سکوی المپیکی خود را تجربه 
کند. او که حاال در اوج پختگی قرار دارد، در یکی، دوسال اخیر رکوردهای نسبتا امیدوارکننده ای 
داشته و با امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته، همه امیدوارند برای دومین بار دوومیدانی 
را صاحب مدال المپیک کند. هیچ ورزشکار دیگری هم در این رشته شانس کسب مدال 
نخواهد داشت. دیگر رشته ای که پتانسیل سورپرایز مردم ایران را دارد، شمشیربازی است. 
تیم ملی این رشته که در آستانه کسب سهمیه المپیک قرار دارد، هم در بخش تیمی و هم 
انفرادی پتانسیل مدال آوری را خواهد داشت. در تیراندازی نیز که تاکنون پرتعدادترین 
سهمیه ها را در میان رشته های انفرادی به دست آورده، ایران به کسب مدال امید دارد؛ اگرچه 
انتظار چندانی هم از این رشته در توکیو وجود نخواهد داشت. در آخر هم می توان به والیبال 
اشاره کرد. با اینکه شانس بسیار ناچیزی می توان برای مدال آوری شاگردان کوالکوویچ در 

المپیک متصور شد، اما به  هرحال رفتن روی سکو در توکیو اتفاق بعیدی هم نیست. 

توکیو؛ نه ناامید، نه پرامید
با بررسی وضع کلی ورزش ایران در فاصله پنج ماه مانده تا المپیک 2020 خیلی نمی توانیم به 
رخ دادن اتفاقات خوب امیدوار باشیم. با اینکه به نظر می رسد تعداد ورزشکارانی که می توانند 
سهمیه المپیک توکیو را کسب کنند، به حدود 100نفر هم برسد، اما درباره مدال آوری شرایط 
کامال سخت و دشوار است. تقریبا تمامی ستاره های ورزش ایران روزهای خوبی را سپری 
نمی کنند و از سوی دیگر خبری هم از پدیده های جدید و جوان نیست. با این حال، نمی توان از 
همین حاال موج ناامیدی را در جامعه ورزش ایجاد کرد؛ بلکه باید به رخ دادن اتفاقات خوب در 
توکیو برای ورزش ایران دل ببندیم. شاید کسب 3، 4 مدال طال و حدود 10 مدال در مجموع 

بتواند کارنامه نسبتا موفقی را برای کاروان ایران رقم بزند. 

]شهروند[ شرکت آل اشپورت بعد از فاجعه ای که چند سال قبل با تولید لباس تیم ملی 
فوتبال به بار آورد و به واسطه پخش شدن تصاویر لباس های تولید شیراز به جای جنس های 
آلمانی مجبور شد چندسالی از فوتبال ایران دور بماند، در لیگ نوزدهم بار دیگر در بدنه فوتبال 
نفوذ کرد و عالوه بر اسپانسری البسه تیم های ملی فوتبال با اکثر باشگاه های لیگ برتری و لیگ 
یکی نیز قرارداد همکاری امضا کرد. با گذشت چندماه از همکاری آل اشپورت با تیم های ایرانی 
اما بار دیگر حواشی گذشته در سر و شکل جدیدی درحال تکرارشدن است.از ابتدای فصل 
جاری که آل اشپورت برای تیم های مختلف لیگ برتری مراسم رونمایی از پیراهن های جدید 
برگزار کرد، شایعات و مسائل زیادی درباره کپی برداری ناقص این شرکت از طرح پیراهن 
تیم های معتبر اروپایی برای تیم های ایرانی مطرح شد. به عنوان نمونه از طرح پیراهن 
شهرخودرو با عنوان کپی پیراهن رم ایتالیا نام برده شد یا اینکه گفته شد پیراهن استقالل و 
پرسپولیس هم از پیراهن های منچستریونایتد و تاتنهام برداشته شده و با اندکی تغییر در 
اختیار این تیم ها قرار گرفته است. حتی پیراهن نساجی نیز با طرح لباس چلسی مقایسه شد و 
شواهد این طور نشان می داد که شایعات درباره کپی برداری حقیقت دارد و البته این اتفاق 
کامال هم ناشیانه صورت گرفته است. آن زمان مدیران آل اشپورت نبوِد زمان کافی برای طراحی 
لباس را دلیل این موضوع دانستند.حاال اما در جریان دوبازی لیگ قهرمانان آسیا اتفاقی افتاد 
که دیگر همگان متوجه شدند آل اشپورت چگونه لباس ها را کپی می کند. در جریان شکست 
شهرخودرو مقابل الهالل عربستان و برد چهار بر صفر سپاهان در برابر العین امارات لباس 
مهدی رحمتی و پیام نیازمند دروازه بان های نمایندگان ایران کامال شبیه به هم بود. لباس که 
خیلی سریع مشخص شد دقیقا از روی طرح لباس  سال گذشته تاتنهام انگلیس تولیدشده 
توسط نایکی کپی شده است. نکته ای که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. نقشه شهر لندن بود 
 همان نقشه را هم روی 

ً
که تاتنهامی ها پارسال روی پیراهن خود داشتند و برند آل اشپورت عینا

طرح کپی از پیراهن تاتنهام جای داده است تا مشخص شود طراحان این شرکت حتی متوجه 
نشدند که باید نقشه لندن را از روی پیراهن پاک کنند. از این رو بار دیگر انتقادهای زیادی از 
آل اشپورت صورت گرفت.درچنین شرایطی جعفری، نماینده برند آل اشپورت در خاورمیانه 
مجبور به پاسخگویی شد و گفت: »می دانستم که لباس رحمتی همان طرح فصل قبل 
تاتنهام است، اما این پیراهن به درخواست شخص رحمتی تولید شده است. پیش از این 

هم چنین اتفاقی افتاده، اما االن این گونه به موضوع می پردازند. در سال های قبل هم 
دروازه بانانی بودند که بخواهند پیراهن دروازه بان مورد عالقه شان را بپوشند و ما هم نه به 
صورت کلی، بلکه در حد 4، ۵ پیراهن برای آنها تولید کرده ایم.« این درحالی است که لباس کپی از 
 همان لباس 

ً
طرح تاتنهام را فقط مهدی رحمتی برتن نکرد و سه شنبه شب پیام نیازمند نیز عینا

را پوشید. شاید این طرح را دروازه بان باتجربه شهرخودرو سفارش داده باشد اما بی تردید 
دروازه بان ملی پوش سپاهان درخواستی برای کپی لباسش از روی پیراهن تاتنهام نداشته 
است.این اتفاقات درحالی رخ داده که حتی گفته می شود لباس های شرکت آل اشپورت 
آلمانی نیست و نوشته روی پیراهن رحمتی در بازی اخیر شهرخودرو به این مسأله دامن زده 
است. دروازه بان باتجربه شهرخودرو عبارت »آل اشپورت، تولید ملی« را روی سینه اش داشت 
تا شایعات زیادی درباره ایرانی بودن اجناس آل اشپورت برای تیم های لیگ برتری به گوش 
برسد. نکته قابل توجه اینکه به غیر از فدراسیون فوتبال، سپاهان،  استقالل و پرسپولیس 
شرکت آل اشپورت از بقیه تیم های لیگ برتری مثل پارس جنوبی، شاهین بوشهر، فوالد 
خوزستان، شهرخودروی مشهد و... که با آنها قرارداد همکاری بسته، مبلغ قابل توجهی را 
دریافت کرده و سودی میلیاردی از فروش اجناس در ایران داشته، اما همچنان می بینیم که 
شایعات زیادی درباره لباس های این برند به گوش می رسد. هرچند که جعفری، نماینده این 
شرکت در خاورمیانه گفته است: »وقتی به چنین موضوعاتی پرداخته می شود، ماجرا بی دلیل 
ادامه پیدا می کند و به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر نسبت به چنین مسائلی واکنش 

نشان ندهم، زیرا برخی ها فقط دنبال حاشیه سازی هستند.« 

تیر خالص سازمان بازرسی؛  حق ندارید رئیس، دبیرکل و خزانه دار شوید

خلع سالح بازنشسته های فوتبال
]شهروند[ با نامه صریح سازمان بازرسی کل کشور  حاال معادالت انتخاباتی فدراسیون 
فوتبال با تغییرات و اتفاقات بسیار مهم همراه خواهد شد. دیروز خبری در رسانه ها 
منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بازرسی با ارسال نامه ای به فدراسیون به صراحت به 
مدیران این مجموعه و وزارت ورزش ابالغ کرده افراد بازنشسته که برای انتخابات ثبت نام 
کرده اند، نمی توانند در سه پست مشغول به فعالیت شوند. طبق قوانین رئیس 
فدراسیون،  خزانه دار و دبیرکل تحت هیچ شرایطی نمی توانند بازنشسته باشند و به این 
ترتیب هر مدیری که برای رسیدن به این کرسی ها ثبت نام کرده  باشد ،قطعا رد صالحیت 
خواهد شد.  به این ترتیب در بین گزینه هایی که برای ریاست فدراسیون ثبت نام کرده اند 
قطعا حیدر بهاروند باید یا انصراف بدهد یا در صورت انجام ندادن این کار جلوی حضور او 
در انتخابات ریاست گرفته خواهد شد. البته حیدر بهاروند، سرپرست کنونی فدراسیون 
فوتبال، از سوی خیلی از نامزدها به عنوان نایب رئیس اول و دوم معرفی شده و در صورتی 
که رد صالحیت شود، به احتمال قوی به عنوان یکی از نواب انتخاب شده و در تشکیالت 
مدیریتی فدراسیون فوتبال باقی خواهد ماند. مدیران کنونی فدراسیون معتقد هستند 
که رأی قانونی فعالیت افراد بازنشسته در سمت نایب رئیسی و عضویت هیأت رئیسه را 
گرفته اند و به همین ترتیب فعالیت آنها در این پست ها ایرادی ندارد. منتها برخی منابع 
خبری نیز معتقد هستند که سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشور هنوز به صورت 
رسمی تصمیم نهایی را درباره فعالیت افراد بازنشسته در پست  نایب رئیسی اتخاذ نکرده 
و این احتمال وجود دارد که جلوی حضور بازنشسته ها در انتخابات نواب رئیس هم 
گرفته شود. همچنین برخی از اعضای کنونی هیأت رئیسه فدراسیون در مصاحبه هایی 
که در روزهای گذشته انجام داده اند ،روی این موضوع تأکید داشته اند که طبق اساسنامه 
موضوع بازنشستگی در انتخابات تأثیری ندارد و افراد برای گرفتن پست های مختلف 
فقط نباید باالی 6۵  سال باشند. کمیته تأیید صالحیت نامزدها به زودی و با بررسی 
پرونده ها در این باره اظهار نظر خواهد کرد و اگر حیدر بهاروند رد صالحیت شود، بدین 
معنی است که نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال حقیقی است و 
همان طور که اشاره شده، بازنشسته ها قادر به در اختیار گرفتن میز ریاست، دبیرکل و 
همچنین خزانه داری نیستند. ولی باید صبر کرد و دید وزارت ورزش و نهادهای نظارتی چه 

تصمیمی درنهایت برای این پرونده خواهند گرفت. 

آزمون سخت استقالل، پرسپولیس، شهرخودرو و سپاهان

8 بازی در 37 روز برای نمایندگان ایران در آسیا

]شهروند[ چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا تا پایان  سال 1398 برنامه بسیار 
فشرده ای را پشت سر می گذارند؛ زمان اندک سازمان لیگ برای برگزاری مسابقات فصل 
نوزدهم فوتبال باشگاهی ایران باعث شد تا آنها مجبور شوند با فاصله های اندک برای 
همه تیم ها مسابقات لیگ برتر را بگذارند. در این بین حضور چهار تیم ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا هم دردسرساز شده و کار به جایی رسیده که آنها به طور میانگین باید هر 
چهارونیم روز یک بار مسابقه بدهند، آن هم مسابقاتی که اکثر آنها در بیرون از خانه و حتی 
خارج از کشور برگزار می شود! استقالل،  پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو چهار 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند. آنها که روز 21 و 22 بهمن اولین بازی دور 
گروهی خود در لیگ قهرمانان آسیا را انجام دادند، تا تاریخ  28 اسفند که به استقبال نوروز و 
بازی های ملی بروند، باید هشت بازی فشرده و دشوار انجام دهند. این چهار تیم بعد از 
انجام بازی های اول خود در آسیا 28 و 29 اسفند طبق برنامه دومین بازی خود در این 
رقابت ها را باز هم در بیرون از زمین انجام می دهند و سپس بالفاصله باید به ایران 
برگردند. نمایندگان ایران در آسیا سپس 4 اسفند دیدار هفته بیستم خود در لیگ برتر را 
انجام می دهند و بعد بالفاصله باید بار دیگر از کشور خارج شوند و در تاریخ 13 و 14 اسفند 
به مصاف سومین حریف آسیایی بروند. در بازگشت به ایران دیدارهای هفته های 21، 22 و 
23 تیم های آسیایی در لیگ برتر انجام می شود و سپس به استقبال نوروز می روند. به 
عبارت بهتر در یک بازه زمانی 37روزه، چهار نماینده آسیایی ایران باید هشت مسابقه 
انجام بدهند که تقریبا میانگین چهارونیم روز فاصله برای هر بازی را نشان می دهد. 
بی تردید این شرایط سخت با توجه به وجود سفرهای پرتعداد برای تیم ها می تواند 
مشکالت زیادی از قبیل مصدومیت بازیکنان و.... ایجاد کند که دغدغه جدی چهار تیم 

مطرح فوتبال ایران محسوب می شود.

فرزند 11ماهه بنا روی تشک کشتی
محمد بنا، سرمربی تیم ملی 
روز  تمرین  در  فرنگی  کشتی 
سه شنبه فرزند 11ماهه خود را به 
اردوی تیم ملی در خانه کشتی 
برد. سرمربی تیم ملی با فرزند 
چند  کشتی  تشک  روی  خود 
عکس یادگاری گرفت. حسن 
رنگرز، مدیر تیم های ملی کشتی 
فرنگی نیز به همراه کشتی گیران 
بنا  بابک  از  نیز  ملی پوش 
استقبال کردند و با او عکس 

یادگاری گرفتند. 

خبرگرافی


