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ادامه سرمقاله
تحول گفتمان مربیگری در فوتبال ایران

مجید خاتونی

در ادبیات ورزش ،از مربی به عنوان یکی از
 ۳رکن اساسی قلمرو ورزش در کنار ورزشکار و
تماشاگر نام برده می شود .در برخی جوامع اهمیت
و اثرگذاری مربیگری به حدی است که مربیگری
ورزشی« »sport coachingبه مربیگری زندگی
« »life coachingتبدیل شده ،لذا توجه به
مقوله جامعه شناسی مربیگری هم بر عملکرد مربی
و هم بر انتفاع جامعه ورزش مربوط می شود.
با نگاهی تاریخی ،انسان از ابتدای تاریخ
حیاتش در جناح مبارزه با طبیعت و حفظ بقای
خویش و در ادامه برای فراهم آوردن ارتشی
قدرتمند و سلحشور ،در حفظ سالمتی و تندرستی،
در غنی ساختن اوقات فراغت خود از تعلیم فنون
بدنی و مهارت های ورزشی بهره جسته است.
امروزه مربیگری ورزش به یک فعالیت
اجتماعی و نیز تعامل پیچیده بین «مربی -ورزشکار»
و «مربی -جامعه هواداری» تبدیل شده است .نظریه
«ورزش بهترین مدرسه» به نقش پررنگ و برجسته
اجتماعی کنونی مربیان ورزش اشاره دارد .تاثیر
گذاشتن ،تعلیم و تربیت ،الهام بخشیدن ،رهبری و
الگومندی از نقش های برجسته مربیان در ورزش
مدرن است .در کشور ایران علی رغم قدمت و سبقه
تاریخی ورزش ،پیرامون مولفه مربیگری کمتر
تحقیق روشمندی صورت گرفته است که یک نقطه
ضعف جدی بشمار می رود.
حجم انبوهی از گفتارها و منابع آموزشی و
مطالعات انجام شده به مسائل و عملکرد فنی مربیگری
اختصاص یافته است .چنانچه مفاهیم هستی شناختی
مربیگری ،کیستی و چیستی و فلسفه و اثرگذاری
نقشی آن به طور مطلوب برای عالقه مندان این حوزه
فهم پذیر نشده و معنا و کارکردهای مربیگری در هر
دوره ای به دقت مورد توجه قرار نگرفته است.
جامعه شناسی مربیگری ورزش یک چارچوب
مفهومی است که رفتارها و ُکنش های مربیان را
بررسی و مطالعه می کند .در دنیای معاصر معنا و
محتوای گفتمان مربیگری در چارچوب نظام های
ورزشی و آموزش نوین متناسب با نظام اجتماعی
برآمده از تحوالت مدرن شکل گرفته و تحول یافته
است .در چارچوب این گفتمان است که ما نه تنها
مربیگری را فهم می کنیم بلکه برای اصالح ،توسعه و
تحقیق در آن اقدام می کنیم.
مربیگری به شکل امروزی همزمان با نظام مند
شدن نظام آموزشی کشور پیوند خورد و «مربیگری
به مثابه موقعیت فرهنگی» در کشور ظاهر شد .در
پس این اتفاق و در زمانی که مدرسه مهم ترین نهاد
اجتماعی جامعه محسوب می شد ،نقش «معلم-
مربی» شکل گرفت .این نظام اجتماعی و شرایط
فرهنگی جامعه بود که شخصیت و منزلت ویژه ای را
به مربیان محول می نمود .در این دوران رابطه مربی
و ورزشکار حول محور کنش ارتباطی صادقانه تعریف
می شد و اخالق مداری و رشد شخصیت ورزشکار
در متن آن بود .تشبیه نقش معلمی به انبیا الهی
برآمده از گفتمان مذهبی جامعه ،عامل موثری در
شکل گیری نقش مربیان ورزشی بشمار می آمد .از
دهه  ۴۰شمسی به بعد جامعه ایرانی و برخی نهادهای
آن از جمله نظام آموزشی و ساختار ورزشی به تدریج
دچار تغییرات گسترده شد .پیچیده شدن تقسیم کار
اجتماعی ،افول اقتدار مدرسه ،تحول سبک زندگی و
پیدایش ورزش های فراغتی و نمایشی  ،اشاعه ورزش
حرفه ای و نگاه تجاری به ورزش این تحوالت را
سرعت بخشید.
در پس این تحوالت ،مقوله مربیگری ورزش
نیز از یک موقعیت فرهنگی به یک موقعیت شغلی
تغییر پیدا کرد .از دهه  ۷۰به بعد تحوالت در حوزه
مربیگری شتاب بیشتری گرفت و در سایه رسانه های
جمعی ،دامنه اثرگذاری و ابعاد ارتباطی مربیان بیش
از گذشته شد .مربیان تخصصی در ورزش های رسانه
ای چون فوتبال نیازمند «خودعرضگی اجتماعی»
شده و بر اساس نظریه مبادله اجتماعی با پاداش و
تنبیه اجتماعی مواجه شدند .با تغییر مربیگری به
یک موقعیت شغلیُ ،کنش ارتباطی صادقانه به کنش
ابزاری حسابگرانه تغییر پیدا کرد و اخالق به عنوان
یک شاخص تاریخی ورزش ایران زمین کم رنگ تر
از قبل شد .با گسترش دامنه نفوذ فوتبال در جامعه
ایرانی ،مربیان حرفه ای در پی عدم توفیقات ورزشی
فراتر از قلمرو ورزش با داغ بی اعتباری اجتماعی نیز
روبرو می شدند.
در پی تحول گفتمان مربیگری ورزش در ایران
معاصر ،منزلت اجتماعی مربیان نیز افول پیدا کرد و
مقام مربی از حد مشروعیت گذشته خود فاصله گرفت.
اما در این سیر تاریخی ،نقش الگومندی مربیان
ورزش همواره برای جوانان از جایگاه خاصی برخوردار
بوده است .از سوی دیگر با تنزل اقتدار و کارکرد دو
نهاد «خانواده» و «آموزش و پرورش» مسئولیت نهاد
ورزش بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت و نقش
مربیان در تربیت انسان اجتماعی و توسعه سرمایه
اجتماعی پررنگ تر از قبل گردید .اما به دلیل فقدان
بینش جامعه شناختی در نزد جامعه ورزش و نزد
شماری از مربیان ،این مسئولیت اجتماعی به طور
مناسبی محقق نگشت.
علی رغم تخصصی شدن مربیگری؛ درون مایه
بسیاری از مسائل و ناکارآمدی های مربیان ،فقدان
پشتوانه اندیشگی و مطالعاتی و نیز ضعف مدیریت
دانش در سیستم آموزش مربیگری در کشور بوده
است .از کرانه دیگر ،آشنا نشدن مربی ایرانی با متن
اجتماعی و فرهنگی فرصت ها ی کثیری را از ورزش
و جامعه کم تحرک ایرانی سلب کرد .در این فرآیند
تاریخی ،نهادهای علمی و آموزشی و نیز نهادهای
صنفی مرتبط با مربی و مربیگری به طور اصولی
شکل و قوت نیافت و نتوانست در تکمیل نارسایی ها و
تصحیح وضعیت نابسامان مربیان ایرانی اثرگذار باشد.
یکی از اشکاالت اساسی در حیات مربیان ورزش
حرفه ای در ایران ،طی نشدن کامل فرآیند مربیگری
است که این فرآیند نزد بسیاری از ورزشکاران
بازنشسته سطحی و کم ارزش ،قلمداد شد و نزد جامعه
مربیان کشور به درستی نهادینه نگشت  .طی نشدن
فرآیند مربیگری و تحصیل ناقص دانش های مرتبط
با آن ،به تولید مربیان کارآمد و بین المللی ،سالم
سازی جامعه ،تربیت انسان اجتماعی و نیز استخراج
الگوهای اجتماعی از متن ورزشی منتهی نشد .در دهه
های اخیر بر اثر شیوع مدرک گرایی در سطح جامعه،
پولیزه شدن جامعه ،سرگردانی ستاره های ورزشی در
دوران پساورزشی و نیز رونق کمی گرایی ورزشی،
نقش «مربی ورزش» دچار کژکارکردهایی شد که در
سیمای «مربیان ساختگی» و «مربیان نمایشی» و در
برخی موارد «مربیان دالل» هویدا گشت که مغایر با
روح فرهیختگی معلمی که همزاد با مربیگری ورزش
در دوران مدرنیته متقدم است.

ورزش
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 ۲امتیاز از دست سرخپوشان رفت

تساوی «آبکی» پرسپولیس مقابل نساجی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار معوقه هفتم
پنجم لیگ برتر فوتبال مقابل نساجی مازندران به
نتیجه تساوی رسید تا دو امتیاز ارزشمند را برای
رسیدن به باالی جدول از دست بدهد.
تیم فوتبال پرسپولیس دیروز جمعه در دیدار
معوقه هفته پنجم لیگ برتر ایران میهمان تیم
نساجی مازندران بود که این بازی با نتیجه تساوی
یک  -یک به پایان رسید.
در این بازی که از ساعت  ۱۵و در ورزشگاه
شهید وطنی قائمشهر برگزار شد ،مجتبی بیژن
( )۴۱برای نساجی و سیامک نعمتی ( )۸۵برای
پرسپولیس گلزنی کردند.
پرسپولیس در نخستین بازی خود بعد از
فینال آسیا در حالی به مصاف نساجی رفت که
یحیی گل محمدی تغییراتی را در ترکیب تیمش
اعمال کرده بود .مهدی شیری که در فینال آسیا
اشتباه بزرگی مرتکب شده بود ،از ترکیب اصلی
بیرون رفته و سیامک نعمتی به جای او قرار گرفت.
البته شیری در نیمه دوم وارد زمین شد .امید
عالیشاه هم به جای بشار رسن که اخیرا ً پرسپولیس
را ترک کرد ،در ترکیب بود.
سرخپوشان تهرانی با ترکیب حامد لک ،سید
جاللحسینی ،محمدحسین کنعانی ،سعید آقایی
( - ۶۷آرمان رمضانی) ،سیامک نعمتی ،احمد
نورالهی ،میالد سرلک ،امید عالیشاه ( - ۴۶مهدی
شیری) ،احسان پهلوان ( - ۴۶علی شجاعی)،
وحید امیری و مهدی عبدی ( - ۸۱مهدی

مهدیخانی) وارد زمین شدند.این بازی تحت تاثیر
چمن مصنوعی ورزشگاه و بارندگیهای شدید
بود .بخشهایی از زمین دچار آب گرفتگی بود و
بازیکنان دو تیم را در پاسکاری و رساندن توپ
به زمین حریف دچار مشکل میکرد .نیمه نخست
بیشتر به بازی مستقیم و درگیریهای فیزیکی
گذشت.در دقیقه  ،۴۱تیم نساجی صاحب یک
ضربه کاشته از کنار محوطه جریمه پرسپولیس شد
و مجتبی بیژن مدافع نساجی توپ ارسالی را با یک
ضربه سر وارد دروازه حریف کرد.
گل محمدی در شروع نیمه دوم مهدی شیری

را به جای امید عالیشاه و علی شجاعی را به جای
احسان پهلوان وارد زمین کرد .با این تعویض،
شیری در دفاع راست قرار گرفت و سیامک نعمتی
به خط حمله اضافه شد.نساجی در این نیمه برای
دفاع از گل خود کمی عقب نشست و پرسپولیس
چند فرصت خوب گلزنی را به دست آورد .فشار
حمالت پرسپولیس هر دقیقه بیشتر از قبل میشد
اما یک اشتباه از مهدی شیری میتوانست نساجی
را به گل دوم برساند.
شیری در دقیقه  ۶۹قصد داشت توپ را به
حامد لک دروازهبان پرسپولیس واگذار کند اما

به دلیل آب گرفتگی زمین ،توپ متوقف شد و به
مهاجم نساجی رسید که در حالت تک به تک با
دروازه پرسپولیس قرار گرفت .با این حال حامد
لک به خوبی این موقعیت را مهار کرد و اجازه نداد
تیمش گل دوم را دریافت کند.
نساجی عالوه بر این در دقیقه  ۷۷روی یک
ضدحمله توسط کریم اسالمی تا محوطه جریمه
پرسپولیس پیش آمد ولی شوت سنگین این
بازیکن با اختالف کم از باالی دروازه به اوت رفت.
تالش بازیکنان پرسپولیس با ارسال توپهای
بلند روی دروازه نساجی و رسیدن به گل تساوی
سرانجام در دقیقه  ۸۵جواب داد و سیامک نعمتی
توانست یک توپ برگشتی را به گل تبدیل کند.
شاگردان یحیی گل محمدی که قصد نداشتند
بدون واگذاری امتیاز به تیم نساجی زمین را ترک
کنند ،تا آخرین لحظات فشار خود را روی دروازه
تیم میزبان حفظ کردند اما به گل نرسیدند تا بازی
با همان نتیجه تساوی یک  -یک تمام شود.
موعود بنیادی فر داور مسابقه به محمدحسین
کنعانی زادگان و حامد لک از پرسپولیس و حامد
شیری ،ایوب کالنتری و آرمان قاسمی کارت زرد
نشان داد.
نساجی با این تساوی  ۸امتیازی شد و در
رده دوازدهم جدول قرار گرفت .پرسپولیس هم
با  ۹امتیاز به رده دهم جدول صعود کرد .البته
پرسپولیس نسبت به تیمهای باالی جدول سه
بازی معوقه دارد.

یحیی گل محمدی:به اندازه یک برد تالش کردیم

هیچ توجهی به زیرساخت ورزش نمی شود

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه از سوی
مسئوالن هیچ توجهی به ورزش و زیرساخت های آن نمی شود گفت:
شرایط زمین روی عملکرد تیم ما در دیدار با نساجی تاثیر منفی
گذاشت.
تیم فوتبال پرسپولیس پس از نایب قهرمانی در آسیا رقابتهای
عقب افتادهاش در لیگ برتر ایران را پیگیری کرد که در نخستین
دیدار که از هفته پنجم به تعویق افتاده بود ،عصر امروز جمعه برابر
تیم نساجی به تساوی یک به یک رسید.
یحیی گل محمدی پس از این تساوی گفت :نتوانستیم از
فرصتهای مان استفاده بازی کنیم و بازی مساوی شد .بازیکنانم
برای رسیدن به پیروزی تالش زیادی کردند و به اندازه یک برد
تالش کردند اما با توجه به شرایط موجود و زمین بازی نتوانستند از
موقعیتهای که داشتند به خوبی استفاده کنند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد :در این وضعیت فقط
میتوان روی ضربات ایستگاهی و بازی مستقیم موقعیت به دست آورد
که از روی ضربه ایستگاهی گل خوردیم و از ریباند همین ضربات به
گل رسیدیم .فقط از یک فرصت خود استفاده کرده و سایر موقعیتها
را خراب کردیم اما بچهها واقعاً برای بردن شرایط خوبی داشتند.
گل محمدی درباره دلیل مخالفت این باشگاه و کادر فنی
سرخپوشان با تعویق یک روزه این مسابقه توضیح داد :مگر دست ما
بود بخواهیم چنین کاری انجام بدهیم؟ فردا هم همین مشکالت و
شرایط جوی وجود داشت .فکر میکنم فرقی نمیکرد که بازی فردا
برگزار شود .میخواهم با مسئوالن ورزش صحبت کنم .در کشوری

دوشنبهشبی که گذشت ،علیرضا منصوریان
میهمان برنامه «فوتبال برتر» بود که حضور او
در این برنامه و صحبتهایش باعث ایجاد حواشی
و بازخوردهای متعددی شد .منصوریان پس از
حضوری کوتاهمدت در باشگاه تراکتور و بعد از
کسب 6امتیاز در 5بازی از سرمربیگری این تیم
برکنار شد و تمام صحبتهایش در این برنامه
پیرامون همین موضوع بود .او حرفهای زیادی
علیه مالک باشگاه تراکتور زد که خیلی از آنها در
تناقض کامل با صحبتهای پیشین او در این باره
بودند.
دلبری از قرمز و آبی و تبریز

علیرضا منصوریان سخنور خوبی است .اگرچه
خیلی وقتها با استفاده از واژههای انگلیسی بساط
سرگرمی مخاطبان را فراهم کرده و گاهی هم با
تناقضگویی به مرز رسوایی نزدیک شده اما خیلی
از اوقات هم با چربزبانی توانسته کلمات را به سود
خودش به کار بگیرد .او دوشنبهشب در تلویزیون
هم سعی کرد از همین ترفند استفاده کند .همان
ابتدا از کریخوانی ابراهیم شکوری انتقاد کرد تا
دل استقاللیها را به دست بیاورد و بالفاصله از
حضور پرسپولیس در فینال و کادر فنی این تیم
تعریف و تمجید کرد تا دل پرسپولیسیها را هم
با خودش نرم کند .به موازات اینها در حالی که از
مالک تراکتور به شدت انتقاد میکرد از خوبیهای
مردم تبریز گفت و در تعریف از 3کاپیتان این تیم
هم سنگتمام گذاشت .او برای همراه کردن افکار
عمومی با خودش تالش زیادی انجام داد که شاید
اگر این تالش را در شغل مربیگریاش به خرج

زندگی میکنیم که از لحاظ منابع ،گاز ،آب و سایر موارد ثروتمند
هستیم و همه چیز داریم .باید در بحث زیرساختها و امکانات
ورزشگاه همت بیشتری داشته باشند .همه میگویند ورزش امر به
معروف است و هزینه کردن در آن هیچ وقت هدر نمیرود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد :از
مسئوالن ورزش کشورمان میخواهم نسبت به زیرساخت ورزشگاهها
اهتمام بیشتری داشته باشند .اعتقاد داریم مازندران اندازه یک تیم
ملی بازیکن دارد .مازندران استعدادهای زیادی دارد و این به دلیل
ژنتیک خوب مردم این استان است .باید از این استعدادها در جهت
تقویت فوتبال ایران و ایجاد شور ،نشاط و سالمتی جامعه به خوبی
استفاده شود.
وی افزود :متأسفانه فکر میکنم اولویتها مسائل دیگری
است و هیچ توجهی به ورزش نمیشود .برای جامعه متمدنی مثل
ایران ورزش باید یک اصل باشد و باید شرایطی را برای ورزشکاران
فراهم کنیم تا به صورت حرفهای و غیر حرفهای کار خود را انجام
بدهند .تأسف میخورم که چنین حالتی در ورزشگاه وطنی و برخی
ورزشگاههای دیگر وجود دارد .اولین کاری که باید برای این ورزشگاه
انجام داد این است که کلنگ بزنیم آن را تخریب کرده و از نوع
مجموعه بهتری درست کنیم .نمیدانم چرا به این موضوع تاکنون
بیتوجهی شده است.
وی در مورد تاثیر زمین ورزشگاه روی عملکرد پرسپولیس
گفت :تأثیر این موضوع به اندازهای زیاد بود که نمیتوانستیم یک کار
ترکیبی از کنارهها داشته باشیم و یک ارسال درست انجام دهیم .به

نظر من هر تیمی ارسال و بازی مستقیم بیشتری داشت میتوانست
موفقتر شود درباره مسائل فنی اص ً
ال نمیتوان صحبت کرد زیرا
شرایط برای برگزاری یک دیدار لیگ برتری نرمال نبود و نمیتوان
صحبت خاصی داشت.
گلمحمدی درباره اصرار سازمان لیگ به برگزاری دیدارهای
معوقه پرسپولیس تحت هر شرایطی عنوان کرد :پرسپولیس همیشه
مرد روزهای سخت بوده و به بازیکنانم میگویم اگر به موفقیتی
رسیدند تنها به دلیل انگیزه زیاد و شخصیت بزرگی است که در تیم
دارند .به هر صورت اتفاقاتی که برای فینال افتاد و برخی مسابقاتمان
لغو شده به ضرر پرسپولیس بود .االن هم دیدارهای عقبافتاده داریم
و با توجه به شرایط کار سختی داریم .باید انگیزه داشته باشیم تا در
این شرایط سخت به کارمان ادامه دهیم امروز هم واقعاً بچهها تالش
کردند.

آنتن تلوزیون ،پیشکش به بازندهها

میداد هر 3تیم اخیرش را با کارنامهای شکستبار
ترک نمیکرد.
آدیداسهای مید این مرند!

علیرضا منصوریان که اصرار داشت اسمی از
زنوزی نبرد و او را «مالک» خطاب کند در بخشی از
حرفهایش گفت« :من از مالک خواستم در شروع
کار 30درصد از قرارداد بازیکنان و کادرفنی و ...را
پرداخت کند و اگر تیم نتیجه نگرفت در همان
هفته سوم مرا برکنار کند .ایشان هم قبول کرد اما
تا قبل از بازی هفته پنجم با فوالد هیچ پرداختی
به کادر فنی و پزشکی نداشتند و قبل از این بازی
هم فقط 3درصد از قرارداد را پرداخت کردند که
مثل پرتاب یک بمب میان تیم بود ».مربی اخراجی
تراکتور با تکیه بر همین بدقولی مالک ،تاکید کرد
که وقتی نصیرزاده بعد از هفته پنجم به او خبر
داده در فکر اخراج او هستند ،پاسخ داده« :به مالک
بگو مگر چه دادهای که از ما توقع پیروزی داری؟»
منصوریان در بخش دیگری از حرفهایش به
مشکالت تیم در بخش لباس و ملزومات اشاره کرد
و مدعی شد روزهای زیادی را بدون امکانات اولیه
سپری کرده چون مسئوالن باشگاه ادعا میکردند
منتظر لباسهای آدیداس هستند .اما در نهایت
آدیداسهای تقلبی ساخت تبریز و مرند به تیم
دادهاند .او در ادامه گفت« :باشگاه تراکتور طی 2سال
اخیر 8مدیر و 8سرمربی تغییر داده است .علت این
مساله هم مالکمحور بودن تراکتور است».
سالخی برادر بزرگتر
ِ

اما شاید تندترین و عجیبترین صحبتهای
منصوریان علیه مالک تراکتور جایی بود که از تصمیم

زنوزی برای ریاست در فدراسیون فوتبال خبر داد و
گفت« :اگر ایشان رئیس فدراسیون فوتبال شود ،قطع
به یقین بنده در فوتبال ایران مربیگری نمیکنم .این
خبر را به فوتبالیها علیالخصوص هواداران استقالل
و پرسپولیس بدهم که اگر ایشان رئیس فدراسیون
فوتبال شود ،با این دیدگاهی که در ذهنش دارد،
استقالل و پرسپولیس را سالخی خواهد کرد .خواهش
میکنم فوتبال را به فوتبالیها یا به مدیران ارشد
بدهید که فارغ از رنگ مدیریت کنند ».منصوریان
تمامی این صحبتها را در حالی علیه زنوزی به زبان
آورد که همین دو سه ماه قبل در بدو ورودش به
باشگاه تراکتور با تعریف و تمجید از زنوزی او را برادر
بزرگ خودش خوانده بود! به صحبتهای منصوریان
در تاریخ 27شهریورماه توجه کنید« :زمانی که آقای
زنوزی و آقای الیاسی با من تماس گرفتند ،گفتم
بهخاطر شور هواداران و احترامی که برای شما قائلم
به تراکتور میآیم .من خیلی راحت به تراکتور آمدم،
چون احترام ویژهای برای آقای زنوزی قائلم و ایشان
مانند برادر بزرگم هستند .آقای زنوزی برای فوتبال
از جیب خودش خرج میکند و به همین خاطر
احترام ایشان واجب است ».برای اینکه «آقای زنوزی»
به «مالک» تبدیل شود و این همه انتقاد به «برادر
بزرگ» شکل بگیرد ،فقط 3ماه زمان الزم بود!
اتحادیه بازندههای مقیم مرکز

علیرضا منصوریان طی یک ساعت حضور
در «فوتبال برتر» حرفهای پرحاشیهای زد که
نوک پیکان اغلب آنها به سمت باشگاه تراکتور
و مالکش بود .اما در دقایق پایانی با یک ادعای
عجیب سعی کرد یک تیر هم به سمت دیگری

علی کریمی ستاره تابناک استقالل قطر

قطعا جدایی علی کریمی از استقالل را می توان در کنار جدایی ستاره
های مهمی همچون مامه تیام ،جپاروف ،امید ابراهیمی ،مجید حسینی و سایر
ستارگانی قرار داد که طی سالهای اخیر از جمع آبی پوشان جدا شده اند .علی
کریمی در فصل گذشته عملکرد فوق العاده ای را از خود نشان داد به نحوی
که پس از جدایی این بازیکن ،غیبت او در میانه میدان استقالل در لیگ
بیستم به وضوح قابل مشاهده است.
علی کریمی هافبک  26ساله ای است که در تابستان داغ امسال،
برای دومین بار لژیونر شد .او فوتبال حرفه ایش را از سپاهان شروع
کرد و در کنار زاینده رود خوش درخشید .کارلوس کی روش سرمربی
وقت ایران ،او را به تیم ملی دعوت کرد و همزمان نیز لژیونر شد و در
دیناموزاگرب کرواسی بازی کرد .او که به تیم دوم دینامو هم رفت ،برای
بازی کردن به صورت قرضی به تیم دوم زاگرب یعنی لوکوموتیو نیز رفت.
اما درخشش او در کرواسی ادامه دار نبود و او به دلیل مصدومیت
از ناحیه کمر ،خیلی زود بیخیال فوتبال در کرواسی شد و به سپاهان
بازگشت .او یک سال دیگر در اصفهان بازی کرد و ولی دیگر سپاهانی ها
او را نمی خواستند .در شرایطی که استقالل با جدایی مهره هایی چون
تیام و جپاروف و ابراهیمی درگیر یک فاجعه بود ،دو خرید جدید برای آبی
پوشان از اصفهان رسید .یکی مرتضی تبریزی و دیگری علی کریمی .اما

آن روزها استقاللی ها امیدی به درخشش هافبک سابق سپاهان نداشتند.
با این حال ،کریمی آرام آرام خود را در ترکیب استقالل جا انداخت و
استقالل بدون کریمی
خیلی زود امید اول آبی ها در خط میانی شد .دیگر
ِ
قابل تصور نبود .این ترس و دلهره ها هم بی جهت نبود چرا که هر گاه
کریمی در ترکیب استقالل غیبت داشت ،این تیم هم نتیجه نمی گرفت.
ستاره تیم در جمع آبی پوشان ماند اما پس از دو سال هیچگاه به
سمت تمدید کردن نرفت .آخرین حضور او در لیگ قهرمانان آسیا 2020
بود .او دیر به قطر رفت و دیر به جمع هم تیمی هایش اضافه شد .در
شرایطی که استقاللی ها منتظر بودند تیم به مهره وابسته نباشد ،در
همان  45دقیقه اول بازی با الشرطه فهمیدند که حضور کریمی الزامی
است .او در گل تساوی تاثیر داشت و در بازی با االهلی با یک گل و یک
پاس گل درخشید و آخرین بازی اش با پیراهن آبی ها با یک کاشته زیبا
به پاختاکور همراه شد.
این بازیکن در فصل گذشته به طور میانگین در هر دیدار یک پاس
کلیدی برای هم تیمی هایش مهیا می کرد و او در میان تمامی هافبک
های لیگ برتر در زمینه خلق موقعیت ،باالترین آمار و بهترین عملکرد
را به نام خودش کرد اما مدیران استقالل در نهایت موفق به حفظ این
بازیکن نشدند تا او با قراردادی راهی لیگ ستارگان قطر شده و به تیم

شلیک کند .او مدعی شد پیش از آمدن به این
برنامه تهدید شده که اگر در تلویزیون حاضر شود
دیگر اجازه کار در فوتبال را به او نخواهند داد.
ادعایی عجیب و غریب که ابتدا اذهان را به سمت
باشگاه تراکتور و اطرافیانش میبرد ،اما در ادامه
مجری فوتبال برتر از این پاس تودر منصوریان
استفاده کرد و حرف جالبتری زد« :بله ،این
اتفاق برای اغلب مهمانان برنامه ما میافتد .با آنها
تماس میگیرند و تهدیدشان میکنند ».میثاقی با
این ادعا ،شکل دیگری به داستان داد و سعی کرد
برای حواشی مربوط به برنامه خودش و دوگانهای
که از ابتدای راهاندازی این برنامه شکل گرفته هم
امتیاز جمع کند .در این لحظات ،دو طرف میز در
مظلومنمایی از یکدیگر سبقت میگرفتند .پیش
از آن هم منصوریان با اشاره به پخش زنده فینال
از شبکه 3به مدیران این شبکه تبریک گفته بود
که با وجود کارشکنیهای  AFCموفق به این
کار شدهاند .او در پایان حرفهایش هم یک بار
دیگر به این موضوع اشاره کرد تا برای میزبانش
سنگتمام گذاشته باشد .اما سوالی که از ابتدای
حضور منصوریان در استودیو تا همین لحظه کسی
پاسخی برایش ندارد این است که اساسا سرمربی
اخراجی تراکتور با چه منطقی در این برنامه حضور
داشت؟ تا جایی که به یاد میآوریم چهرههای برتر
هر هفته (یا هر فصل) به پاس موفقیتشان میهمان
مهمترین برنامه ورزشی تلویزیون میشدند .مربی
شکستخورده تراکتور با چه منطقی میهمان ویژه
تلویزیون شد و یک ساعت آنتن را در اختیار گرفت
تا حرفهای دلش را بزند؟

القطر این کشور بپیوندد .انتخابی که در ابتدا بد به نظر می رسید چرا که
القطر در رده آخر جدول رده بندی قرار داشت .القطر باشگاه جدید علی
کریمی در سال  1961با نام االروبا تاسیس شد .آنها در سال  1972به
االستقالل تغییر نام دادند که در آن زمان ،نام استقالل ایران ،باشگاه تاج
بود .االستقالل بالفاصله پس از تغییر نام ،قهرمان لیگ قطر شد .تا سال
 1981با این نام بازی کردند و سپس قطر اسپورت کالب شدند .نامی که
تاکنون آن را حفظ کرده اند.
زمانی که کریمی به القطر پیوست ،آنها در  15دیدار قبلی خود در لیگ
ستارگان و جام حذفی از  15بازی خود 2 ،بازی را برده بودند و در  9دیدار
متحمل شکست شده بودند و با عملکرد فاجعه بار ،با کسب  3امتیاز از  5بازی،
در رده دوازدهم جدول دوازده تیمی لیگ ستارگان قطر قرار داشتند.
پس از حضور علی کریمی در این تیم ،او در هفته ششم لیگ ستارگان
قطر 90 ،دقیقه در ترکیب تیمش در برابر الوکره به میدان رفت و آنها با نتیجه
یک بر صفر از سد مهمان خود گذشتند و استارت موفقیت های این تیم ،از آن
بازی زده شد .القطر یا همان االستقالل سابق ،در بازی های بعدی نیز العربی
و الخور را با نتیجه سه بر صفر شکست داد .آنها در هفته های نهم و دهم
لیگ قطر ،با نتایج  3بر یک و چهار بر یک توانستند العربی و االهلی را مغلوب
کنند و با انقالبی که در این تیم به پا شد ،از قعر جدول به رده پنجم رسیدند.

گزارش
ورزش با تماشاگر ،شاید نیمه دوم 1400

لیگ برتر فوتبال کشورمان از هفته بیستویکم
فصل نوزدهم تحتتاثیر ویروس کرونا قرار گرفت و
حتی در فصلگذشته این زمزمه بهگوش میرسید
که با توجه به فاصله امتیازی پرسپولیس با سایر
تیمها این لیگ با مشخص شدن قهرمان مختومه
اعالم شود تا فرصت برای اندیشیدن و پیدا
کردن راهحل برای برگزاری فصل جدید رقابتها
بهوجود بیاید ،اما درنهایت با بررسیهای موارد
مختلف قرار بر این شد که بازیهای لیگ برتر
با ارائه پروتکلهای بهداشتی از سر گرفته شود و
تیمهای لیگ برتری بعد از رقابت با یکدیگر شکل
و شمایل جدول لیگ را رقم بزنند و عمدهترین
دلیلی که باعث شد با تعطیلی لیگ برتر موافقت
نشود ،انتخاب تیمهای راهیافته به رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا و همچنین مشخص کردن چهره
تیمهای سقوطکننده به لیگ دسته اول کشور بود.
حاال با راهکارهایی که وزارت بهداشت در
یکماه اخیر درنظر گرفته شرایط کرونا در کشور
روند آرامتری بهخود گرفته و روزبهروز از تعداد
مبتالیان و فوتشدگان بر اثر این ویروس منحوس
کاسته میشود تا شرایط برای انجام فعالیتهای
ورزشی بهتر از قبل شود.
در پروتکلها حضور تماشاگران پیشبینی
نشده است
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش با هدف نظارت بر
امور بهداشتی و شرایط بهداشتی رقابتها و تمرینات
تیمهای مختلف ورزشی فعالیت خود را آغاز کرد و
با تدوین پروتکلهای بهداشتی برای رشتههای
مختلف ورزشی ،در زمان الزم اجازه برگزاری اردوها،
تمرینات و رقابتهای مختلف ورزشی را صادر میکند.
در نقاط مختلف دنیا وضع به این شکل است که با
تغییر وضعیت کرونا در جامعه ،شرایط در ورزش
نیز تغییر میکند و حتی در برخی رقابتها حضور
تماشاگران با پروتکلهای خاص امکانپذیر میشود،
اما حاال که کشور ما با قوانین سختگیرانه چندهفته
اخیر موفق به کنترل این ویروس شده و وضعیت قرمز
کرونایی را در کشور به رنگ نارنجی رسانده ،هنوز
هم تصمیمگیریها درخصوص ورزش بهروز انجام
میشود و حتی در این شرایط که تعداد مبتالیان به
کرونا تا حد زیادی پایین آمده ،ورزشی مثل اسکی
اجازه بازگشایی ندارد و همچنان شاهد بسته بودن
پیستهای اسکی در سطح کشور میباشیم .یکی
از مواردی که پیشبینی میشد با بهبود شرایط
کرونا در کشور مجوز میگیرد ،حضور تماشاگران در
رقابتهای مختلف ورزشی و بهخصوص فوتبال بود ،اما
پیگیریها نشان میدهد که در پروتکلهای بهداشتی
ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ورود تماشاگران هنوز
پیشبینی نشده است.گفتنی است ستاد مبارزه با کرونا
در ورزش بهصورت مقطعی درخصوص موارد مختلف
ورزشی تصمیمگیری میکند و فعال حضور تماشاگران
در رقابتهای مختلف ورزشی بهصورت پیشنهاد هم
مطرح نشده است.
ورزش با تماشاگر؛ شاید نیمهدوم 1400
با توجه به اینکه در بسیاری از کشورهای
پیشرفته شاهد این هستیم که رفتهرفته و بهصورت
کامال کنترلشده و با حداقل ظرفیت تماشاگران
ورزشی اجازه ورود به ورزشگاهها را بهدست میآورند،
این سوال مطرح میشود که در کشور ما تا چه زمان
باید در انتظار اعطای مجوز برای حضور تماشاگران
در ورزشگاهها بود .در این خصوص یکی از مسئوالن
فدراسیون پزشکی ورزشی به گفت« :ما فعال
نمیتوانیم به موضوع حضور تماشاگران در ورزشگاه
فکر کنیم ،چراکه ما وضعیت ثابتی در کرونا نداریم.
ممکن است امروز بهسمت جامعهای نارنجی یا زرد
در زمینه کرونا پیشرفته باشیم ،اما این شرایط
را نمیتوانیم پایدار تصور کنیم و ممکن است در
آیندهای نزدیک این شرایط بهتر یا خدای ناکرده بدتر
شود».تولید واکسن کرونای ایرانی یا وارد کردن یکی
از واکسنهای خارجی که به مرحله بهرهبرداری رسیده
تا چه میزان میتواند ورزش دوستان را امیدوار کند
که در آیندهای نزدیک حضورشان در ورزشگاه عملی
شود؟ مسئوالن فدراسیون پزشکی ورزشی معتقدند
شرایط واکسیناسیون ویروس کرونا بسیار خاص است
و نمیتوان گفت که بهمحض رسیدن واکسن و انجام
واکسیناسیون جامعهای عاری از این ویروس را خواهیم
داشت .همانطور که در انگلیس اقدام به واکسیناسیون
مردم کردند ،اما یک ویروس کرونای جهشیافته و
قویتر پیدا شده که بار دیگر موجی از نگرانی را در
دنیا ایجاد کرده است.به این ترتیب و طبق بررسیها
شاید اگر بخواهیم واقعگرایانه به موضوع نگاه کنیم ،در
خرداد سال آینده این واکسن به عرضه عمومی برسد و
به ازای هر نفر  2دوز نیز باید تزریق شود .با این شرایط
بعید است که مردم تا پایان سال  1400هم از دست
این ویروس رهایی پیدا کرده باشند.
حضور تماشاگر در لیگ بیستم؛ امری شبیه
به محال
در بین ورزشها فوتبالدوستان شرایط
ویژهتری دارند و آنها عالقهمندی بیشتری برای
حضور در ورزشگاهها از خود نشان میدهند .اما طبق
شنیدهها از ستاد مبارزه با کرونا ،حضور تماشاگران در
استادیومهای فوتبال برای لیگ بیستم موضوعی است
که بیشتر به محال شبیه است .با توجه به اینکه این
موضوع ریسک باالیی دارد و میتواند تبعات سنگینی
برای جامعه داشته باشد ،بعید است که مسئوالن
وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با کرونا در ورزش تا
پایان لیگ بیستم برنامهای برای حضور تماشاگران
در ورزشگاه داشته باشند و عمال برای دیدن هواداران
فوتبالی در ورزشگاهها حداقل باید تا ابتدای لیگ
بیستویکم منتظر ماند.
وضع اقتصادی؛ تفاوت تماشاگران ایرانی
و خارجی
اینکه چرا در کشورهای مختلف دنیا رفتهرفته
حضور تماشاگران آزاد میشود ،اما در ایران این اتفاق
به بحث و بررسی هم نرسیده ،موضوعی است که شاید
برای خیلیها جای سوال داشته باشد .مسئول مذکور
در فدراسیون پزشکی ورزشی در پاسخ به این سوال
به «فرهیختگان» گفت« :ما نمیتوانیم تماشاگران
کشورمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنیم.
در کشور ما افرادی با توان اقتصادی ضعیف اکثریت
جمعیت تماشاگران ورزشی را تشکیل میدهند .با
این شرایط آیا ما میتوانیم مانند کشورهای اروپایی
از هوادارانمان بخواهیم که برای هر بازی یک روز
قبل از زمان برگزاری تست کرونا بدهند و با نتیجه
منفی این تست در ورزشگاه حاضر شوند؟» او ادامه
داد« :کنترل این موضوع بهشدت سخت است و بعید
است در توان تماشاگران باشد که برای هر بازی حدود
 500تا  600هزار تومان هزینه تست  PCRبپردازند
و این تفاوتهاست که باعث میشود ما در کشور فعال
به حضور هواداران فکر هم نکنیم».

