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نگاه

بدشانس و کمی مقصر :نادر دست نشان

حقایقی درباره ن-د جدیدترین فوتبالی
در نبرد با کرونا
فرهاد عشوندی

نادر دســت نشــان مربی فوتبال
ایــران این روزها براثر ابتال به کرونا در
بیمارستان بستری است.
شــوتهایش را نمیدانم ،تکنیک
نابش؟ بعید اســت خیلی یادتان مانده
باشــد اما حتما حروف «ن-د» شما را
یاد او میاندازد .بله یاد نادر دست نشان ،اسطوره بدون تردید  ۴دهه اخیر نساجی
که اسیر کرونا شده .او که بی تردید یکی از بدشانس ترینهای فوتبال ایران است.
یکی از همان نسل سوختههای دهه !۶۰
چرایش را بگذارید از خاطرات خودش نقل کنیم .از ماجرای جوان  ۱۹ ،۱۸ساله
ای که دل علی پروین را ربوده بود .همان که طرفداران تیم شــهر خســته برایش
فریاد میزدند «تی لینگ قربان» «:داشتم میرفتم پرسپولیس .قرارداد مالی خوب
و اصــا همه چی تموم بود .آقا رحیم ما هم اگرچه مخالف بود اما آخرش رضایت
داد .گفتند حاال که نادر قراره بره یه بازی دوستانه بذاریم ،پرسپولیس بیاد قائمشهر
و بازی کنیم .بازی خداحافظی من مثال»
این قصه برای اوایل دهه  ۶۰اســت وقتی که نادر ستاره مرکز زمین نساجی و
منتخب مازندران بود .پسری که خوب دریبل میزد ،با هوش پاس میداد و از همه
مهمتر شوتهای میزد مثل آر پی جی .۷
علی پروین او را برای تیمی پسندیده بود که کلیهافبک پا به توپ داشت:حمید
درخشــان ،محمد حســن انصاری فرد ،علی پروین ،محمد مایلی کهن و خیلی
اســمیهای دیگر .نادر اما احتماال شــبیه ترین بازیکن آن سالها به علی پروین
بود .بازیکنی با تحرک کم اما هوش و تکنیک باال .چیزی شــبیه امیر قلعه نویی
که یک دهه بعد گل کرد .اما دســت نشان علی پروین میشد؟ نه ! نادر هم مثل
سلطان اعتقاد داشت دیگه فوتبالیست رو دست علی پروین زاده نمیشد اما خب
او میتوانست در پرسپولیس باشد البته اگر پسر قائمشهری این قدر بدشانس نبود.
بازی دوستانه شروع شد و اصال چرا باید یک بازی خداحافظی را این قدر جدی
بگیرند که ستاره اصلی بازی طوری آسیب ببیند که بیش از یک سال دور از میدان
باشــد؟ چیزی شبیه کابوس است .وقتی خاطره را دو دهه بعد تعریف میکرد هم
هنوز صدای شدید خرد شدن پایش پایش در مخش میپیچید و رعشه به بدنش
میافتاد .همان جا رویای رفتن از نساجی به سوی پرسپولیس و تیم ملی و شاید
حتی اروپا برایش کابوس شد اما این تازه پایان قصه نبود!
با آن شرایط و بعد از پریدن شانس بازی در تیم رویایی دهه  ۶۰فوتبال تهران
او بایــد میرفت خدمت ؟کجا؟ همان حوالــی در آمل .تا اینجایش خیلی عجیب
نیســت اما بخت که یارت نباشد ،به جای بازی در پرسپولیس سر در میآوردی از
جنگلهای امام زاده عبداهلل ،کالش به دوش و وسط یک جنگ واقعی؛ او احتماال
تنها فوتبالیست حرفهای ایران است که در درگیریهای بهمن  ۱۳۶۰جنگل آمل
را به چشم دیده.
بعد از خدمت و با بهتر شــدن پایش به فوتبال برگشت .شد ستاره تیمش اما
دیگر هیچ وقت از قائمشــهر بیرون نرفت .ترافیکهافبکهای سنتی و البته شاید
بچه شهرستانی بودنش نگذاشت ملی پوش شود و فوتبالش همان جا و هر یکی دو
سال با تک بازیهای جلوی استقالل یا پرسپولیس به چشم میآمد .آن هم نه یک
سال و دو سال که نزدیک به دو دهه تا روزگار آویختن کفشها رسید .حاال دیگر
جای آقا رحیم ،نیمکت نساجی را هم گرفته بود اما شهر خسته و کارخانه تعطیل
اصال پولی نداشت که صرف فوتبالش شود.
نادر عاشق حرف زدن بود و عاشق تجربههای جدید .مثل علی پروین استعداد
عجیبی در چاقی داشــت .اواخر فوتبالش اقال ده کیلویی اضافه وزن داشــت اما با
همان تن ســنگین ،هم میدانست پاس را کجا بدهد و هم میدانست کجا شوت
بزند؛ ولی خب شعاع حرکتی اش کم بود.شاید مثل تقدیرش.
ی در تیم ملی
این قدر با هوش بود که در کمتر از چند ماه دستیاری جیوانی م 
نوجوانان هم از او تاکتیکهای دفاع ایتالیایی یاد بگیرد و هم در حد ابتدایی ،زبان
ایتالیایی را! ســقف نســاجی دهه  ۸۰برایش کوتاه بود پس سوار بر پرشیای نوک
مدادی اش راهی یزد شد برای یک تجربه جدید.
نادر که متنفر از تنهایی بود ،مســیر ده ســاعته قائمشر -یزد را هیچ وقت بی
همســفر نمیرفت حتی اگر شده از شمال به تهران و از تهران به یزد مسافر بین
راهی سوار کند!
ایــن قدر که ســالها بعد ،یک بار شاســی بلنــدش را به همین شــیوه از او
بدزدند«:رفته بودم فروشــگاهی در فریدونکنار .یک آقایی شروع کرد از بازیهایم
تعریف کردن .دستش پر خرید بود ،مثل من .گفت مسیرش دریاکنار است .همان
جا که من میرفتم .گفتم بیا با هم بریم .ســوار شدم و بین راه چاقو گذاشت روی
گردنم ،پیاده ام کرد و ماشینم را برد!»
کنار خط هم که بود زیاد حرف میزد .با بازیکنانش ،با بازیکنان حریف و گاهی
هم داورها .این قدر که بعضی وقتها این همه حرف زدنش بر علیه خودش میشد.
مثل بازی قندی و ملوان که خودش با حرفهایش اخراج شد و بازی که داشت به
نفعش تمام میشد تا لیگ برتری شود را با دستان خودش باخت و مسیرش برای
رســیدن به لیگ برتر دو سه ســالی عقب افتاد .کاری که او بعدها با اولین صعود
مس کرمان انجامش داد و گل کرد اما درســت همین روزها بود که کابوسهایش
شروع شد .نامش قرار گرفت کنار ف کها و شد ن-د محروم .اتهامهای سنگین و
ممنوعیتهای متوالی از مربی گری و برچسبهایی بی پایان.
چقدر مقصر بود؟ حتما بی تقصیر نبود!
جرمش آیا ثابت شــد؟ اگر شــده بود احتماال نه امروز خودش تیم داشت نه
کمالوند به استقالل رسیده بود نه فیروز کریمی  ۲۴ساعته شبکههای تلویزیون را
کنتورات کرده بود .آن برچسب اما مسیر مربیگری اش را سوزاند تا در  ۶۰سالگی
کل افتخاراتش دو سه باری صعود به لیگ برتر و یک حضور در فینال جام حذفی
باشد و سهمش این اواخر نشستن روی نیمکت رایکا در لیگ دسته اول میتوانست
باالتر از این جایگاه باشد؟ شک نکنید اما برای او فوتبال روی بدش را نشان داد و
البته در این روی بد ،اشتباهات شخصی هم بی تاثیر نبودند .اشتباهاتی که تالقی
شان با تسویه حسابهای شــخصی مدعیان نه چندان علیه سالم اخالق در هم
مسیر پیشــرفتش در مربیگری و هم فوتبال تک پسرش ســینا را نابود کردند و
سوزاندند .درست مثل کیلوهای اضافه چربی بدنش که نادر سالها از پی آب کردن
شان بر نیامد تا اینگونه با هجوم ناگهانی کرونا ،این وزن باال ضربه ویروس لعنتی را
بر پیکرش سهمگینتر کند .کرونا البته نه سخت تر از آن تکل لعنتی ست نه آن
 ۷۲ساعت عجیب در دل جنگلها و نه هجمه مداوم «ن-د» گفتنها او تمام این
مسیر را از سر گذرانده و حاال امید هواداران شهر خسته بازگشتش است تا برایش
بخوانند نادر تی جان قربان
کرونا اما سهمگین تر از آن تکل لعنتی ،آن نبرد عجیب جنگی و زخم جبران
نشدنی «ن-د» گفتنها رویای خواندن شعار نادر تی جان قربان را برای هواداران
شهر خسته به کابوسی بدل کرد...
منبع :خبرآنالین
خبر

راه اندازی زمینهای مینی گلف
در پارکهای بزرگ تهران

زمینهای مینی گلف در پارکهای
بزرگ منطقه یک شهرداری تهران راه
اندازی میشود .به گزارش خبرگزاری
صداوســیما؛ اولین نشست هماهنگی
راه اندازی زمینهــای مینی گلف در
پارکهای بزرگ منطقه یک شهرداری
تهران با حضور ایمان قربانی رئیس هیات گلف شــمیرانات ،دســتگردی رئیس
تربیت بدنی شهرداری منطقه یک تهران و رحمانیون رئیس کمیته استعدادیابی
فدراسیون در محل دفتر هیات گلف شمیرانات برگزار شد.
مسئولین پس از بازدید و جانمایی از پارکهای نیاوران ،قیطریه ،جمشیدیه
و دیگر بوستانهای منطقه جهت راه اندازی این ورزش مفرح برای مردم منطقه
راه کارهایی فراهم شود.
قربانی رئیس هیات گلف شمیرانات گفت :با مشارکتهای اصولی در توسعه
زیر ســاختها ورزش گلف و رشتههای تابع میتوانیم در شرایط شیوع ویروس
کرونا در فضای آزاد پارکها در برای توســعه شهر پایدار به مراتب سالمت مردم
را تضمین کرد .دســتگردی درباره ترویج رشــتههای جدید افزود :شهرداری در
راستای توسعه سالمت و دعوت مردم به ورزش از هیچ کوششی دریغی نخواهد
داشت .در پایان رحمانیون گفت :هرچه تعداد پایگاههای آموزشی و استعدادیابی
در سطح کشــور بیشتر شود قطعا در بعد همگانی و قهرمانی گامهای موثرتری
خواهیم برداشت.

رئیس فدراسیون کاراته:

طالی المپیک حق کاراته ایران است

رئیس فدراسیون کاراته با تاکید بر اینکه مجموعه کاراته
کشــور حامی تیم ملی است تا برنامههای فدراسیون برای
حضوری موفق در المپیک اجرایی شود گفت :کسب مدال
طــا در المپیک حق کاراته ایران اســت.کاراته ایران طی
شــش سال گذشته عملکرد فوق العاده ای از خود به جای
گذاشته و اکنون به عنوان یکی از قدرتهای این رشته خود
را برای حضوری موفق در بازیهای المپیک آماده میکند.
رشــتهای که پر بود از حاشیههای ریز و درشت ،مدتهاست
در فضایی آرام به دنبال خلق دســتاوردهای بزرگ در این
رشــته پرطرفدار میباشد.در واقع بزرگان این رشته بعد از
سالها به بلوغ فکری الزم رســیدهاند که موفقیت کاراته،
یعنی ســربلندی همه اعضای خانــواده پرجمعیت آن ،از
همین رو با حمایت از فدراســیون و تیم ملی شــرایطی را
فراهم کردند که اکنون تیم ملی با عنوان قهرمان ســه دور
جهان و پای روی تاتامی توکیو خواهد گذاشت .نکته مهم
اینکه اســتفاده از نظرات پیشکسوتان و صاحب نظران در
پیشبرد اهداف فدراسیون نقش مهمی ایفا میکند .در واقع
طباطبایی با بهرهمندی از خرد جمعی اهالی و میدان دادن
به جوانان در حوزههای مختلف مدیریتی فدراســیون گام
مؤثری در از بین بردن حاشیهها و تحقق اهداف فدراسیون
برداشته اســت .مهمتر آنکه برگزاری اردوهای منظم برای
تیمهای ملــی با فراهم آوردن بهترین شــرایط و امکانات
باعث شــده تا ملی پوشــان بدون دغدغه به دنبال تمرین
و کسب موفقیت باشــند .موضوعی که رضایت خاطر ملی
پوشان را در پی داشته اســت .بخشهایی از صحبتهای
طباطبایی را در گفتوگو با مهر بخوانید.
کرونا سد راه حرکت کاراته نشد
ســال  ۱۳۹۹تمام دنیا درگیر ویروس کرونا بود .کاراته
نیز از این قاعده مستثنی نبود و در ابتدا تمام فعالیتها به
تعطیلی کشیده شــد .ولی با بهتر شدن شرایط ،اردوهای
تیم ملی از سر گرفته شد و برای مسابقات لیگ برنامهریزی
کردیم .دورههای آموزشــی و مسابقات مجازی انجام شد و
توانستیم با کمک کمیته ملی المپیک یک سالن اختصاصی
در مجموعه ورزشی انقالب در اختیار بگیریم که به زودی
کار تجهیز آن کامل و اردوها در این سالن متمرکز خواهد
شد.
 ۳۰میلیارد ریال بدهی را تسویه کردیم
در این مدت موفق شــدیم با حمایــت وزارت ورزش،
کمیته ملی المپیک و بخشش خصوصی بیش از  ۳میلیارد
تومان بدهی که بخش عمده آن هم برای ســنوات گذشته
بــود را تســویه کرده و در شــرایط فعلی بــه لحاظ مالی
فدراسیون شرایط خوبی دارد .اکنون که در خدمت جامعه
کاراته هستم ،برای اولین بار بعد از سالها فدراسیون کاراته
بدهی انباشته شده و عمده ندارد.
توجه به پشتوانه سازی
انتقاد برخیها در خصوص بی توجهی به ردههای سنی

پایه را قبول ندارم .برای دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا
که بارها توضیح داده و شــرایط و دلیل اعزام نشــدن تیم
تشــریح شد .مسابقات جهانی نیز که در شیلی و با شرایط
حاد شورش و اعتراض همراه بود که امکان اعزام نداشتیم.
بعد از آن هم دنیا درگیر ویروس کرونا شــد ،مسابقات لغو
و امکان برگزاری اردوها برای هیچ رشــتهای نبود .ان شاهلل
برای مسابقات  ۲۰۲۱برنامه خاصی داریم که مهمترین آن
تشــکیل دو تیم مجزا برای حضور در مســابقات قهرمانی
آسیا و جهانی خواهد بود .با این برنامه فرصت را در اختیار
نیروهای جوان مستعد بیشتری قرار میدهد تا توانایی خود
را به نمایش بگذارند.
کمیتههای مهم فعال شدند
در این مدت موفق شــدیم برخی کمیتههای غیرفعال
چند سال اخیر چون فنی ،استعدایابی ،فرهنگی ،همگانی،
آموزش را با بهره گیــری از جوانان متعهد فعال کنیم .در
این بخــش نگاه ما جوانگرایی اســت .کاراته تعداد زیادی
قهرمــان تحصیلکرده و متخصص دارد که عاشــق کار در
حوزه مورد عالقه خود هســتند .به همین دلیل با احترام
کامل به پیشکسوتان عزیز در تالشیم تا در بخش اداری و
مدیریتی فدراســیون ظرفیت و فرصت الزم را برای همین
جوانان فراهم کنیم.
خرد جمعی حرف نخست کاراته
در اداره فدراسیون معتقد به استفاده از تجربه و تخصص
هســتم و بــه هیچ عنوان اهــل تک روی نیســتم .اجازه
نمیدهیم مسائل و مشکالت مختلف از جمله نگاه سبکی،
فــردی و … در ایــن بخش تأثیرگذار باشــد .ولی هدف
بلندمدت ما جذب حداکثری نیروهای جوان ،متخصص و
پرتالش است در اداره فدراسیون است .کاراته از رشتههای
پرجمعیت است و نمیتوان با تصمیمات فردی کار را پیش

برد .اتاق فکرهای متعددی داریم که چون بازوان فدراسیون
به ما مشــورت میدهند و بهترین تصمیــم را برای کارها
خواهیم گرفت.
کاراته حاشیه ندارد
اعتقادی به وجود حاشیه در کاراته ندارم .کاراته اهداف
بزرگی دارد که با کمک و حمایت پیشکسوتان و قهرمانان
محقق خواهد شد .اینکه گروه کوچکی با هدف رسیدن به
مطامع و منافع شــخصی دعوای ساختگی راه میاندازند و
مسائل غیر واقعی را مطرح میکنند ،نمیتواند مانع حرکت
این قطار شود .کاراته خدا را شکر از افراد نجیب و بزرگواری
تشکیل شــده که ما را با رهنمودهای خود یاری میکنند.
متأسفانه در سالهای قبل هم شــاهد بودهایم که برخیها
وقتی از فدراســیون دور میشوند و منافع خود را از دست
میدهند دســت به سیاه نمایی میزنند ،به صورت بزرگان
کاراته خنج میاندازند و با ادبیاتی دور از شأن کاراته ،فلسفه
این رشته که احترام است را به چالش میکشند .البته دست
این افراد برای جامعه کاراته رو شــده است .پیشکسوتان و
بزرگان ســرمایههای این رشته هســتند که امید را کاراته
تزریق میکنند و به با انرژی مثبت و همفکری خود کمک
حال ما هستند.
حمایت از همه ارکان فدراسیون
سید شــهرام هروی به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته،
همکاران او در کادر فنی و اعضای تیم پرافتخار ملی مورد
حمایت همه جانبه فدراسیون است و هروی بعد از المپیک
باید به فکر مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان باشد.
او بــا ما قرارداد دارد و هیچ مشــکلی برای ادامه همکاری
وجود نــدارد .این حمایت ما به همــه بخشهای مختلف
اجرایی و فنی کاراته که کمک حال ما باشند و برای رشد و
اعتالی این ورزش تالش کنند ،خواهد بود.

تغییر دیدگاه مجامع بینالمللی
کاراته ایران در بحث بینالملل سالهاســت مشکل دارد.
اقدامات سلیقهای و تغییرات پی در پی در رأس فدراسیون
رفتار دیپلماسی بینالملل را تحت شعاع قرار داده است .از
زمانی حضور خود در فدراســیون تالش کردم این شرایط
تغییر کند و با اتحادیه آســیا و فدراســیون جهانی ارتباط
منطقی برقرار شد و جلسات متعددی داشتیم که خروجی
آن انتخاب خانم امینی به عنوان عضو کمیته فنی بود.
مشکل بینالملل ما داخلی است
در بخش بینالملل عمده ترین مشکل ما داخلی است.
همین ســال گذشــته نامههای زیادی از افراد خاص و بی
هویت در خصوص رئیس کمیته داوران فدراسیون جهانی
ارســال شد .همه این نامهها به فدراســیون ارسال شده و
کامل در جریان موضوع هســتیم .با تمام این کارها ارتباط
خوبی با  Wkfبرقرار کرده و پس از انتخاب خانم امینی به
عنوان عضو کمیته فنی به زودی اخبار خوش دیگری را در
اختیار جامعه کاراته قرار میدهیم و ان شــاهلل به زودی به
شرایط قبل از کرونا برخواهیم گشت.
کمیته فنی مغز متفکر کاراته
بــا دعوت از برخی بزرگان کاراته موفق شــدیم کمیته
فنی را نیز دوباره تشکیل دهیم .این کمیته مغز متفکر فنی
کاراته ایران است و پیشکســوتان ارجمندی که عضو این
کمیته هستند و دعوت ما را برای همکاری قبول کردند ما
را در این بخش یاری خواهند داد.
مدال طالی المپیک حق کاراته ایران است
سال  ۱۴۰۰مســابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان
را بعد از المپیک پیش رو داریم .مجموعه فدراســیون در
تالش اســت تا با ایجاد شرایط مناسب سهمیههای خود را
برای حضور در بازیهای المپیک تکمیل کرده و با حداکثر
نفرات راهی ین بازیهای مهم و با اهمیت شویم .امیدوارم
ملی پوشــان کاراته در مسابقات لیسبون و فرانسه عملکرد
خوب خود را بازهم به نمایش گذاشته و سهمیههای باقی
مانده خود را بدســت بیاورند .کاراته ایران ظرفیت باالیی
دارد و رســیدن به مدالهای با ارزش در بازیهای المپیک
حق اهالی این رشته است.
روزنههایی برای بازگشت به المپیک
المپیک نه تنها برای ورزش ایران که برای کاراته اهمیت
باالیی دارد .به این فکر نمیکنیم که کاراته دیگر در المپیک
حضور ندارد .چرا که نحوه نمایش این رشته در توکیو شاید
روزنههای بازشــده را برای بازگشــت به این بازیها با افق
جدیدی پیش ببرد .به همین دلیل برای موفقیت و کسب
مدال در این مسابقات همه توان خود را به کار میگیریم.
در پایان هم باید از وزیر و معاون ورزش قهرمانی وزارت
ورزش ،رئیــس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ،مســئوالن
آکادمی ملی المپیک و همه کســانی که کاراته را حمایت
میکنند ،تشکر و قدردانی مینمایم.

مهاجرانی :غیرت ایرانی ورق را به سمت ما برمیگرداند

پرافتخارترین سرمربی تاریخ فوتبال ایران گفت :تجربه
نشــان داده که همواره در لحظات آخر دســت به کارهای
بزرگ زدهایم؛ وقتی به خط پایان نزدیک میشویم ابزاری
بــه نام غیرت و انگیــزه داریم که ورق را به ســمت ما بر
میگرداند.
به گزارش ایرنا« ،حشــمت مهاجرانی» یک نام ماندگار
در فوتبال ایران اســت ،او ســالها پیش و در سال ۱۹۷۸
برای اولین بار در نقش ســرمربی تیم ملی ایران را به جام
جهانی آرژانتین برد.
مهاجرانی در گفت و گو با خبرنگار ورزشی ایران درباره
بازی ایران و سوریه ،اسکوچیچ ،شانسهای تیم ملی برای
صعود به جام جهانی حرفهای جالبی را بر زبان آورد.

متن این گفت و گوی فوتبالی با پر افتخارترین سرمربی
تاریخ فوتبال ایران در زیر از حضورتان خواهد گذاشت.
ایران مقابل ســوریه به پیروزی رسید اما نمایش
ی کننده نبود؟
چ راض 
شاگردان اسکوچی 
بازی و نمایشــی کــه ایران در بازی با ســوریه به اجرا
گذاشت نقطه مثبتی نداشت که بخواهیم دربارهاش حرف
بزنیم .برای من یک پرسش درباره این مسابقه مطرح شد.
چه پرسشی؟
اساس و تفکر بازیهای دوستانه چیست؟ بر چه مبنایی
مسابقات تدارکاتی برگزار میشود؟ تیمها برای رسیدن به
هماهنگی رودروی یکدیگر قــرار میگیرند .اگر این تفکر
برای تیم ملی ایران وجود داشــت باید از نفراتی استفاده

میشد که قرار اســت در بازیهای مقدماتی جام جهانی
به میدان بروند.
یعنی این تیم ملی کامل نبود؟
بله ،در فاصله کمی که تا بازیهای آتی تیم ملی پیش
ی وجــود دارد و نه
روی ایران اســت نــه فرصت جوانگرای 
میتوان نفرات جدیدی را مــورد آزمایش قرار داد .باید از
همه ظرفیت خود که به میدان رفتهاند و با تجربه هستند
استفاده کرد.
سوریه ایران را دقایقی تحت فشار قرار داد.
من عالوه بر اینکه بازی ایران و ســوریه را تماشا کردم
بازی بحریم و اردن را نگاه کردم ،آنچه من دیدم ســوریه
قویتر از بحرین اســت و حتی در دقایقی از بازی به قول
شما ما را تحت فشــار قرار داد و میتوانست به ایران گل
بزند .این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم چند بازیکن
اصلی ســوریه در مقابل ایران غایب بودند .مدافع چپ آنها
که اسمش را فراموش کردهام اما موهایش کوتاه بود و رنگ
کرده بود سمت راست ما را به خطر انداخت.
ایران میتواند بحرین را شکست دهد؟
از نظر نیروی انســانی ایران به مراتب از بحرین ســرتر
اســت و این تفاوت قابل قیاس با یکدیگر نیست .در بازی
رفت روی اتفاقات به بحرین باختیم و اگر خودمان باشــیم
این توانایی را داریم در هر کجای دنیا بحرین را ببریم.
ایران به جام جهانی صعود میکند؟
تجربه نشان داده اســت همواره در لحظات آخر دست
بــه کارهای بزرگ زدهایم ،ما وقتــی به خط پایان نزدیک
میشــویم ابزاری به نام غیرت و انگیزه داریم که ورق را به
سمت ما بر میگرداند .بازی با استرالیا در ملبورن و بازی با
ی از این اتفاق هستند.
کرهجنوبی در خاک حریف نمونههای 
ما در ادامه راه مقابل بحرین مشکلی نداریم اما...

اما چی؟
اینکه شاید مقابل عراق به مشکالتی برخورد کنیم چرا
که آنها از نظر فیزیکی شباهت زیادی به ما دارند و همواره
بازیهای این دو تیم با رقابت میلیمتری دنبال شده است.
نظر حشــمتخان مهاجرانی درباره اسکوچیچ
چیست؟
من شــناخت زیادی از وی ندارم و فقط میدانم او پنج
ســال در فوتبال ایران مربیگری کرده است و این سالهای
حضور در ایران ،کافی اســت تا شناخت کافی از فوتبالمان
داشته باشــد .او مربی باهوشی اســت و امیدوارم تی م ملی
کشــورم را به بزرگترین و معتبرتریــن تورنمنت فوتبالی
جهان هدایت کند.
او یا کیروش ،به کدام رای میدهید؟
در حال حاضر درست نیســت این دو نفر را روی کفه
ترازو قرار داد و بخواهیم با یکدیگر مقایسه کنیم .هر کدام
از این مربیان خصوصیات خاص خودشان را دارند.
سبک بازی اسکوچیچ را میپسندید؟
یک مربی بر اســاس بازیکنان خــود تاکتیک و روش
تیمش را انتخاب میکند .در بازی با ســوریه آنچه از تیم
ق بــود و نه حمله
ملــی ایران شــاهد بودیم نه دفاع مطل 
سراسری و اسکوچیچ متعادل بود ،من این را میپسندم.
جای چــه نفراتی در تیم ملی خالی اســت که
میتوانند به ایران کمک کنند؟
من نمیخواهم از شــخص خاصی نام ببــرم اما آنچه
مشــخص اســت در درون دروازه و خط حملــه نفرات و
داشــتههای ما همین است و نمیتوان تغییر داشت اما در
پستهای هافبک و دفاع برخی نفرات هستند که میتوانند
به تیم ملی کمک کنند و اسکوچیچ باید نگاه ویژهتری به
آنها داشته باشد.

انتقاد رئیس پیشین فدراسیون فوتبال از عزیزی خادم
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با انتقاد از انتخابهای
عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال گفت :یک بچه ۴ساله
هم این انتخابها را نمیکند.
داریــوش مصطفوی در گفتوگو با خبرنگار ورزشــی
خبرگــزاری تســنیم ،درباره انتقاداتی که به فدراســیون
فوتبــال وارد میشــود ،اظهار داشــت :همیشــه گفتهام
کاندیداهای فدراسیون وقتی میخواهند رئیس شوند باید
اهدافشــان را بگویند تا همه بدانند میخواهند چهکاری
انجام دهند.
من جزو کســانی بودم کــه تا لحظه آخــر از بهاروند
حمایــت کردم ولی عزیــزی خادم را بــا اینکه مدتی در
فدراسیون بوده است ،خیلی نمیشناختم .او دورهای عضو
هیئت رئیسه بوده است و احساس میکردم وقتی اینقدر
بهدنبال ریاست فدراسیون است ،حتماً برنامهای دارد.
وقتی در فدراسیون کار سیاسی شروع شود
تا انتهای آن مشخص است
وی عنوان کرد :یک مدیر باید برنامه داشــته باشد ولی
من برنامهای در فدراسیون فوتبال نمیبینم .اگر برنامهای
وجود دارد و من آن را نمیفهمم ،مقصر من هستم و باید
عذرخواهی کنم ولی اگر برنامهها را جامعه هم نمیفهمد،
دیگر مشکل از جامعه نیســت و مقصر رئیس فدراسیون
است.
در این ســالها بهجز در دوره آقای دادکان که اعضای
فدراسیون خیلی سیاسی بودند ،کدام رئیس فدراسیون با
وزیر امور خارجه مالقات داشته است؟ وقتی در فدراسیون
کار سیاسی شروع میشود تا انتهای آن مشخص است.
مصطفوی با اشــاره به مســئولیت ســخت اداره این
فدراســیون یادآور شد :درست اســت ابتدای کار عزیزی
خادم اســت ولی قبــل از انتخابات گفتــم رئیس بعدی

فدراســیون با اطالع از وضعیت فدراســیون برای هدایت
آن کاندیدا شــده است ،گفتم کســی که انتخاب میشود
حق ندارد بعدا ً از بدهکاری فدراسیون گالیه کند .اگر تیم
ملی به جام جهانی نرود ،از قبل میدانســتند که کار تیم
ملی ســخت شده است و با همین شرایط مسئولیت قبول
کردند.
در فدراسیون برنامهای برای شکست عراق
و بحرین نمیبینم
رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال راجع به انتصابات
اخیر شــهابالدین عزیزی خادم در فدراســیون فوتبال،
گفت :در کشــوری که اینهمــه آدم بزرگ وجود دارند و
میتوانند به تیم ملی کمک کنند ،انتصابات عجیبی انجام
شده اســت .در فوتبال یک کشور همه چیز ،در تیم ملی
خودش را نشان میدهد.
باید فوتبال ایران در مســیری قرار بگیــرد که بتواند
بحرین و عراق را شکســت دهد ولی هیــچ برنامهای که
بتوانیم این اتفاق مهم را رقم بزنیم وجود ندارد یا حداقل
من نمیبینم.
مصطفوی تأکید کرد :یک بچه 4ساله هم این انتخابها
را نمیکند ،ما با کســی تعارف نداریم .آقایی که بهعنوان
سرپرست تیم ملی منصوب شــده است میتواند آزمون،
طارمــی ،بیرانوند و انصاریفــرد و حاجصفی را مدیریت
کند؟ آیا بازیکنان ،خورشــیدی را بهتر میفهمند یا زبان
اشــاره حشــمت مهاجرانی و محمد خاکپور را؟ من اص ً
ال
درباره انتصابات فدراســیون حرفی نــدارم ولی اگر زمانی
کار گیر کرد ،حرفهــای زیادی بهعنوان یک فوتبالی که
 60سال پیش بازیکن تیم ملی بوده دارم و از حق کشورم
نمیگذرم.
رئیس پیشین فدراسیون با بیان اینکه «شأن فوتبال ما

خیلی باالتر از این حرفهاســت» گفت :با وجود اینهمه
آدم بزرگ و پیشکســوت و چهره بینالمللی که داریم ،با
این تصمیمات ،دستی دســتی تیم ملی را از جام جهانی
کنار میگذاریم ،این نشــان میدهد رئیس فدراســیون
فوتبال اص ً
ال در باغ نیســت .همیشه گفتهام افراد اول باید
کار کنند ،بعد آنها را قضاوت کنیم ولی سالی که نکوست
از بهارش پیداست.
همه بازیکنان تیم 98
میتوانند سرپرست تیم ملی باشند
مصطفوی با بیــان اینکه «اص ً
ال توقــع این انتخابها
را در فدراســیون فوتبال نداشــتم» یادآور شــد :عنوان
سرپرست تیم ملی باید جایگاه خیلی باالتری داشته باشد.
همــه بازیکنانی که در تیم  98حضور داشــتند میتوانند
سرپرست تیم ملی باشند.
نیمــا نکیســا که تحصیلکرده اســت ،نمیتوانســت

سرپرســت تیم ملــی باشــد؟ واقعاً حشــمت مهاجرانی
نمیتوانســت به تیــم ملی کمک کند؟ مــا افراد محترم
بسیاری داریم اما از این تصمیمات از خواب میپرم ،چون
دستی دستی همه چیز را از بین میبریم.
همه ایرادها را باید به مجمع فدراسیون بگیریم
وی در پایان به تسنیم گفت :شاید انتخابها تیری در
تاریکی اســت ولی اگر این تیرها به هدف هم بخورد این
انتصابها مورد قبول مردم نیســت .باید همه ایرادها را به
مجمع بگیریم و با این وضعیت رئیس فدراســیون تا 20
سال دیگر هم معلوم اســت ،تا شکل مجمع عوض نشود
همین افراد رئیس میشوند.
هر کسی که پول دارد و البی میکند رئیس فدراسیون
میشــود .اعتقادم بر این است که این انتصابها اص ً
ال در
شأن فوتبال نیست .کسانی دنبال این انتصابات هستند که
بلد نیستند در فوتبال چگونه کار کنند.

