فوتبال ایران بار دیگر اول آسیا شد

شنبه  20شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3300

بعد از پایان دیدارهای ملی فوتبال جهان در ماه سپتامبر ،ردهبندی تیمهای ملی نیز مشخص شد و مهمترین نکته برای فوتبال ایران ،صعود دوباره به صدر تیمهای آسیایی بود .تیم
ملی فوتبال ایران توانست در دومین دیدار خود در انتخابی جامجهانی با ۳گل عراق را از پیش رو بردارد و ۶امتیازی شود .این نتیجه باعث شد تیمملی فوتبال ایران با ۴پله صعود در رده
 ۲۲جهان و اول آسیا قرار گیرد و به این ترتیب تیمملی فوتبال ایران برای نخستینبار بعد از جام ملتهای آسیا ،رده نخست تیمهای آسیایی در ردهبندی فیفا را از ژاپن باز پس گرفت.

ورزشی

اخبار
نورین :محرومیت  10ساله را برای فلسطین به جان خریدم

هرگز با رژیم کودککش
مسابقه نمیدهم

جودوکار الجزایری بعد از محرومیت  10سالهاش از سوی
فدراسیون جهانی جودو به دلیل عدم مسابقه مقابل نماینده
صهیونیستها گفت :مساله فلسطین مهمتر از ورزش است
و من هیچگاه با نماینده رژیم کودکش مسابقه نمیدهم.
فدراس��یون جهانی ج��ودو  ۲روز پی��ش فتحی نورین،
جودوکار الجزایری را به دلیل انصراف در مسابقات المپیک
توکیو 2020مقابل نماینده رژیم صهیونیس��تی  10س��ال
از حضور در مس��ابقات محروم کرد .این ورزشکار مسلمان
و پایبن��د به آرم��ان مقاومت فلس��طین در واکنش به این
محرومیت بلندمدت و ناعادالنه گفت 10 :سال محرومیت
س��نگینی اس��ت .البته انتظار چنین محرومیتی را داشتم،
چون آنها حامی صهیونیستهای تروریست علیه ملت ما در
غزه هستند .وی افزود :آنها در جنایتهای رژیم صهیونیستی
دست دارند .من هیچ قانونی را زیر پا نگذاشتم؛ کنارهگیری من
اقدامی در حمایت از مردم فلسطین بود .ورزشکار مسلمان
الجزایری با وجود محرومیت  10ساله به این اقدامش افتخار
کرد و گفت :من به این تصمیم افتخار میکنم .من با رژیمی
که ایجاد وحش��ت میکند و کودکان فلسطینی را به قتل
میرساند روبهرو نمیشوم .مساله فلسطین مهمتر از ورزش
است و تصمیمم هیچگاه عوض نمیشود.

رأی  CASدرباره فوالد یک ماه
به تأخیر افتاد

یک خبر ناامیدکننده به اردوی تیم فوالد رسید .رای دادگاه
بینالمللی ورزش یا همان CASدرباره پنجره فوالد دستکم
تا یک ماه آینده صادر نخواهد شد .این باشگاه با تالشهای
دیپلماتیک و ارائه مدارک مستند به دادگاه بینالمللی ورزش
امی��دوار ب��ود  CASدر رای نهایی خود ،پنجره فوالد را باز
کند اما بنا به دالیلی که اعالم نشد ،مشخص شد این رای
در یک ماه آینده اعالم خواهد شد .رای نهایی حتی اگر به
سود فوالد باشد ،فرصت نقل و انتقاالت در پنجره تابستانی
را از این تیم خواهد گرفت .اگر چه تیمها تا  16آبان فرصت
خواهند داش��ت بازیکن جدید به ترکیب اضافه کنند اما تا
یک ماه آینده وضعیت بیشتر بازیکنان مشخص خواهد شد
و بهواقع بازیکنی آزاد باقی نمیماند که فوالد در صورت باز
شدن پنجرهاش بتواند وی را در اختیار بگیرد .عبداهلل ویسی
که تجربه کار کردن با جوانها را در تیمهای تحت هدایت
خود را داشته با پیشبینی این موضوع که شاید رای صادره
از سوی دادگاه بینالمللی ورزش با تاخیر اعالم شود یا رای
نهایی به س��ود فوالد نباش��د ،بازیکنان زیادی را از تیمهای
جوانان و امید به ترکیب تیم اضافه کرده و امیدوار اس��ت با
تالش در اردوی آمادهسازی تیم در کردان آنها را آماده بازی
در ترکیب تیم جدیدش کند .با رفتن چند ستاره از ترکیب
تیم و اضافه شدن جوانها به اردوی فوالد باید کمی به عبداهلل
ویسی و جوانهایش زمان داد تا خود را پیدا کنند و در مسیر
نتیجهگیری قرار گیرند.

جلسه عزیزیخادم و اینفانتینو

رئیس فیفا در جلسه با رئیس فدراسیون کشورمان
به حل  ۲مساله در فوتبال ایران تاکید کرد .در جلسهای
که ظهر پنجش��نبه در قطر برگزار ش��د ،اینفانتینو از
فوتب��ال ایران به عنوان یکی از بهترینهای آس��یا نام
برد و گفت :من هواداران فوتبال ایران را دوست دارم.
بازی ایران  -اسپانیا را در کازان از نزدیک تماشا کردم
و شور و اشتیاق بیوقفهای که تماشاگران ایرانی نسبت
به تیمملی ایران داش��تند برایم بسیار جالب بود .وی
ادام��ه داد :در مدت کوتاهی که ریاس��ت فدراس��یون
فوتبال ایران بر س��ر کار آمده ،تغییرات مثبت بس��یار
مشهود بوده که یکی از مهمترین آنها توجه به فوتبال
بانوان بوده است .رئیس فیفا خاطرنشان کرد :از سوی
دولت ایران تعهداتی در قبال اساس��نامه فدراس��یون
فوتبال وجود دارد که بهتر اس��ت در تاریخ مقرر انجام
شود و به تایید نهادهای ذیربط برسد .اینفانتینو گفت:
پیگیری فدراسیون فوتبال در بحث میزبانی و اصرار بر
آن س��تودنی است و امیدوارم  ۲مساله مهم  VARو
حضور بانوان در ورزشگاهها حل شود و بازی ایران  -کره
به میزبانی تهران با حضور زنان و  VARبرگزار شود.
در این دیدار عزیزی خادم از اینفانتینو دعوت کرد در
یکی از بازیهایی که به میزبانی ایران برگزار میشود،
در کشورمان حضور یافته و در ورزشگاه تماشاگر ویژه
بازی تیمملی باشد .اینفانتینو نیز این دعوت را پذیرفت
و مقرر شد فدراس��یون ایران از فدراسیون کشورهای
همجوار و همچنین قطر هم رس��ما دعوت کند تا آنها
هم در آن زمان به ایران سفر کنند.

مدیریتپرسپولیسنتوانستبدهیکالدرونراپرداختکند
تااتفاقیکههمهمنتظرشبودندرخدهد

سالم به پنجرههای بسته
مه�دی مرتضویان :باش��گاه پرس��پولیس بار دیگ��ر به خاطر
بدهیه��ای مانده از گذش��ته با محرومی��ت از حضور در نقل
و انتقاالت روبهرو ش��د و با وجود اینکه  ۲بدهی س��نگین را
پرداخت کرده بود اما در س��ومین پرونده «گیر» افتاد و حاال
پنجره نقل و انتقاالتیاش را بسته میبیند .باشگاه پرسپولیس
با حکم کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال تا پنجشنبه
ت طلب گابریل کالدرون ،سرمربی پیشین
گذشته فرصت پرداخ 
آرژانتینی و دستیارش خواکین را داشت .سرخپوشان پایتخت
که پس از استعفای جعفر سمیعی از مدیرعاملی زیر نظر مجید
صدری فعالیت خود را دنبال میکنند ،موفق به تأمین منبع
 ۶۹۰هزار دالری این بدهی نشدند؛ بدهی بزرگی که در دوران
مدیرعاملی محمدحسن انصاریفرد به پرسپولیس تحمیل شد
اما او این بدهی را پرداخت نکرد تا کار به دوران سرپرس��تی
مهدی رسولپناه و مدیرعاملی جعفر سمیعی بکشد .مدیران
وقت باش��گاه نیز هر ک��دام در دوران مدیریت��ی خود درگیر
بدهیهای قبلتر شدند .رسولپناه بدهی به برانکو ایوانکوویچ
را پرداخت کرد و س��میعی نیزطل��ب ماریو بودیمیر را داد تا
بخش قابل توجهی از بودجههای جاری صرف این موضوعات
شود .باشگاه پرسپولیس در فصل گذشته با وجود تکرار قهرمانی
در لیگ برتر و کسب نایبقهرمانی در آسیا پاداشی را دریافت
نکرد تا س��میعی مجبور شود  ۷۵میلیارد تومان قرض بگیرد
تا هزینههای فصل گذشته و همچنین بدهی به خارجیها را
پرداخت کند؛ قرضی که قرار است از منبع درآمدهای این تیم از
 AFCپرداخت شود اما تحریمهای بینالمللی مالی مانع انتقال
این پول به حساب پرسپولیس شده است و سرخها نمیتوانند
آن را دریافت کنند .سمیعی در دوران کمحاشیه مدیریتی خود
تنها توانست قرض بگیرد تا هر وقت این پول رسید آن را تسویه
کن��د .حاال مجید صدری که به دلیل بازنشس��تگی نمیتواند
مدیرعامل پرسپولیس شود ،در دوران کوتاهمدت سرپرستیاش
ملزم به پرداخت بدهی س��نگین  ۶۹۰هزار دالری کالدرون و
خواکین اس��ت؛ پولی که رئیس هیأتمدیره پرسپولیس قرار

لوانتقاالتپرسپولیسبستهشد
پنجرهنق 
پس از پرداخت نش��دن مطالبات س��رمربی پیش��ین
پرسپولیس توسط این باشگاه ،پنجره نقلو انتقاالتی سرخها
توسط فیفا رسما بسته شد .پس از به پایان رسیدن مهلت ۳۰
روزه کمیته انضباطی فیفا به پرسپولیس و پرداخت نشدن
مطالبات گابریل کالدرون و دستیارش ،فیفا رسما با ارسال
بود همچون پروژه پرداخت زمستانی به بودیمیر پرداخت کند
اما این اتفاق نیفتاد .صدری زمستان سال گذشته توانست پول
قرض بگیرد و پول بودیمیر را بدهد تا یحیی گلمحمدی خرید
زمستانی داشته باشد اما این بار برای کالدرون با مشکل تأمین
پول روبهرو شد .باشگاه پرسپولیس با علم به اینکه در دادگاه
عال��ی ورزش به محکومیت مقابل کال��درون تن خواهد داد،
صرفا جهت اتالف وقت ،این پرونده را پیگیری کرد تا پول او
را فراهم کند .دادگاه  CASنیز نه تنها بدهی سرخها به پیرمرد
آرژانتینی را تأیید کرد ،بلکه این باشگاه را به پرداخت سود ۵
درصدی بابت هر سال دیرکرد و همچنین هزینههای دادگاه
محکوم کرد .فیفا نیز تا  ۹س��پتامبر (هجدهم شهریورماه) به
باشگاه پرسپولیس مهلت داد این پول را واریز کند .سرخپوشان
نیز همچون تابستان قبلی شروع به جذب بازیکن تا این تاریخ
کردن��د تا با تیمی کامل برای ادامه رقابتهای لیگ قهرمانان
تویکم آماده شوند .باشگاه
 ۲۰۲۱و همچنین لیگ برتر بیس 
پرس��پولیس با جیب خالی از پول ،مکاتبه با کالدرون را ادامه
داد تا از س��رمربی آرژانتینی س��ابق خود وقت بگیرد .با این
حال کالدرون پاسخی به این نامهها نداد تا درخواست مجید
صدری مبنی بر مهلت  ۲ماهه برای تسویه را نپذیرد و سرخها
با سومین محرومیت در یک سال گذشته روبهرو شوند؛ اتفاقی
تکراری در پرسپولیس که میراث مدیران قبلی این تیم است
و س��میعی نیز نتوانس��ت کاری برای رفع این نابسامانی کند.
حال باید دید سرپرس��ت جدید باش��گاه که به واسطه حضور

نامهای به پرسپولیس اعالم کرد پنجره نقلو انتقاالتی این
باشگاه بسته شده است .یک منبع مطلع در گفتوگو با ایسنا
این خبر را تایید کرد .باشگاه پرسپولیس در پرونده کالدرون و
دستیارش خواکین جمعا به پرداخت  ۶۷۵هزار دالر به عالوه
 ۵درصد سود ساالنه محکوم شده است.
چندماهه در پس��ت ریاس��ت هیأتمدیره با امور جاری آشنا
شده ،چه تدبیری پیش خواهد گرفت.

■■در حسرت ثبات مدیریت

در دهه  1390پرسپولیس  14فرد متفاوت را روی صندلی
مدیریت باشگاه دیده و احتمال دارد نفر پانزدهم نیز بزودی
معرفی شود .جدایی جعفر سمیعی ،اتفاقی قابل پیشبینی در
باشگاه پرسپولیس بود و به نظر میرسید با تغییر دولت و ورود
وزیر جدید« ،ماموریت سمیعی به اتمام رسیده» و مدیریت
باشگاه دوباره دچار تزلزل شود .در این مسیر ،حمایت هواداران
و اعضای تیم پرسپولیس از مدیرعامل کمحرف و بیحاشیه
ه��م تغییری در این روند ایجاد نک��رد و به نظر ،حتی خود
سمیعی نیز تمایلی به اقدام برای ادامه کار در باشگاه نداشت
تا دوره کار وی در باشگاه کمتر از یک سال به طول بینجامد.
نکته کنایهآمیز درباره صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس این
است که از بین  ۴مدیری که اخیرا روی صندلی مدیرعاملی
تکیه زدهاند ،جعفر سمیعی بیشترین میزان ثبات را داشت و
تنها کسی بود که  ۲رقمی شدن تعداد ماههای حضورش در
باشگاه را تجربه کرد .ایرج عرب ( 8ماه و نیم) ،محمدحسن
انصاریفرد ( 6ماه و نیم) و مهدی رسولپناه ( 7ماه و نیم) روی
هم حدود  ۲سال در باشگاه پرسپولیس مدیریت کردند .در
دهه  1390مجموع نفراتی که به عنوان مدیرعامل ،سرپرست
و قائممقام و در یک نقطه مشترک« ،نفر اول مدیریتی باشگاه»
وارد س��اختمان  ۴طبقه خیابان سئول شدند ،حاال با حضور

مجید صدری به عدد  14رس��یده اس��ت .یعن��ی حتی اگر
صدری تا پایان سال در این پست به کارش ادامه دهد ،عمر
مدیریتیاش در پرسپولیس  261روز خواهد بود و در غیر این
صورت به کمتر از  250روز ( 8ماه) خواهد رسید .شاید اگر
مدیران��ی چون محمد رویانیان و علیاکبر طاهری که حدود
 ۲سال مدیرعامل پرسپولیس بودند ،وجود نداشتند ،این عدد
بسیار کمتر میبود .برای مقایسه بهتر شاید الزم باشد به تاریخ
باشگاه رجوع شود؛ زمانی که از سال  1347تا  1357تنها دو
نفر بر مسند مدیریت باشگاه نشستند؛ علی عبده و مصطفی
مکری .پس از آن تا زمان ورود امیر عابدینی ،باشگاه دوباره
دورهای بیثبات را تجربه کرد تا اینکه عابدینی از سال 1372
تا  1380عنان کار را در دست گرفت و دورهای استثنایی در
 ۴دهه اخیر را از نظر ثبات مدیریتی رقم زد .در دهه 1380
نیز اوضاع پرسپولیس بهتر بود و آنها  9دوره مدیریتی متفاوت
را تجربه کردند تا عمر مدیریتی به طور میانگین ،کمی بیشتر
از یک س��ال باش��د اما در دهه  1390همانطور که پیشتر
گفته شد ،اوضاع متفاوت بود .به عبارتی مدیران پرسپولیس
یا فرصت انتخاب اسپانسر ،سرمربی و بستن تیم را دارند اما
با جدایی زودهنگام پاس��خگوی انتخابهای خود نخواهند
بود ،یا باید با انتخاب نفر قبلی بسازند که در این صورت نیز
با همین حربه از پاس��خگویی فرار خواهند کرد .نکته جالب
اینکه در نیمه اول این دهه که پرسپولیس نتایج ضعیفتری
گرف��ت ،اوضاع ثبات مدیریتی باش��گاه بهت��ر بود و  6نفر بر
کرس��ی مدیریت باشگاه نشستند که در آن هم نفراتی مثل
علی پروین و بهروز منتقمی عمال یک دوره بسیار کوتاه این
نقش را بر عهده داشتند .اما نیمه دوم دهه  1390بیثباتی
در پرس��پولیس بیشتر شد و در عین حال باشگاه به بهترین
روزهای خود از نظر کس��ب نتایج رس��ید .در این بین شاید
یک نتیجهگیری چندان هم اش��تباه نباشد؛ اینکه کادرفنی
(برانکو ،کالدرون و گلمحمدی) توانستند این خأل مدیریتی
را به بهترین شکل ممکن پر کنند.

به جا مانده از بازی ایران  -عراق

فوت کوزهگری اسکوچیچ
سرمربی تی م ملی ایران در حالی تیمش
گزارش
را براب��ر عراق روانه می��دان کرد که در
کاناله��ای دفاع کناریاش تغیی��رات  ۱۰۰درصدی ایجاد
کرد و نتیجه هم گرفت .تیم ملی ایران در حالی کارش را با
پیروزی یک بر صفر برابر سوریه در این دیدارها آغاز کرد که
نحوه بازی این تیم بشدت مورد انتقاد قرار گرفت و کیفیت
بازی از س��وی کارشناسان به نقد کشیده شد .اسکوچیچ با
بهرهگیری مثبت از این انتقادات ،به یک بازنگری اساس��ی
در تیم��ش پرداخ��ت تا با رفع نقاط ضع��ف بتواند بازی به
مراتب بهتری را مقابل عراق انجام دهد و پیروزی باارزش��ی
را مقابل این تیم به دست آورد .سرمربی تی م ملی تغییراتی

الگوی پدرانه طالقانی
یاد
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متاس��فانه در س��الهای اخیر،
سرمایهگذاری دشمن روی ایجاد اختالف بین طبقات
مختلف سیاس��ی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه ما بوده
است .امروز جامعه ما بیش از پیش نیازمند وفاق ملی
و همبستگی است تا بتواند از پیچ تاریخی زمانه خود
به سالمت عبور کند .این نیاز اجتماعی ،مستلزم ظهور
الگوهایی در بدنه فکری ،دانشگاهی و حوزوی است که
مشی و منش آنان خود مبلغ وفاق ملی و همبستگی
اجتماعی باش��د .همانطور که خداوند متعال ،دین را
«حنیف» و «فطری» میداند ،یعنی حقیقتی که به هر
انسانی عرضه شود ،بر قلب مینشیند ،روش و ادبیات
تبلی��غ دینی نیز باید «حنیف» و «فطری» باش��د به
طوری که هر انسانی که با آن مواجه شود ،خودبهخود
به آن متمایل شود.

را در ترکیب تیمش ایجاد کرد که جز بازگش��ت آزمون به
خط حمله ،عمدتا در فاز دفاعی بود .یکی از نقاط ضعف تیم
ملی در دیدار اولش در کانالهای دفاع کناری به چشم خورد؛
جایی که در نیمه اول سلمانی و امیری در چپ و راست خط
دفاعی بازی کردند و عملکرد آنها باعث حضور همزمان میالد
محمدی و صالح حردانی شد تا در نیمه دوم کامال مدافعان
کناری تغییر کنند .بهرغم اینکه محمدی و حردانی در نیمه
دوم دیدار مقابل س��وریه عملکرد بهتری نسبت به مدافعان
کناری نیمه اول داشتند اما باز هم راضیکننده نبودند و به
همین دلیل اس��کوچیچ در دومین بازی به استفاده از امید
نورافکن و صادق محرمی در کنارههای خط دفاعی رو آورد

ک��ه این دو توانس��تند وظایف محولهش��ان را بخوبی انجام
دهن��د تا تزلزلی که در خط دفاعی به چش��م میخورد ،تا
حدود زیادی از بین برود .صادق محرمی با اینکه از آمادگی
آرمانی فاصله داش��ت اما باز هم توانس��ت به استحکام خط
دفاعی کمک کند اما امید نورافکن در بهترین شرایط خود
قرار داشت و بخوبی توانست وظایف یک مدافع چپ را انجام
ده��د .با توجه به عملکرد خوب محرمی و نورافکن در چپ
و راست خط دفاعی تی م ملی و نتیجه باارزشی که با حضور
این دو در ترکیب اصلی مقابل عراق به دست آمد ،احتمال
اینکه سرمربی تی م ملی از این به بعد به ترکیب خط دفاعی
تیمش دست نزند ،زیاد است.

بحران دولت /ملتسازی در کشورهای عراق و سوریه
نگاه
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ضمن اینکه بسیاری از آنها به دولتهای
بسیار شکنندهای تبدیل شدند .در این خأل قدرت منطقهای،
منازعات میان دولتها و بازیگران غیردولتی تشدید شد .هر
یک از دولتهایی که باقی ماندند ،سعی کردند حوزه نفوذ خود
را گسترش دهند .بازیگران جدیدی هم ظهور کردند که سعی
دارند در منطقه نف��وذ کنند و این امر باعث بروز رقابتهای
سنگینتر و به نوعی شکنندهتر در منطقه میشود .این وضعیت
بستری است که بر اثر عملکرد هر یک از دولتهای منطقهای
و فرامنطقهای شکل گرفته و باعث پیدایش گروههای جدیدی
ش��ده است که دارای ایدئولوژی سلفی – تکفیری با عملکرد
تروریستی هستند (آذین سیفزاده .)1394:35

یکی از دالیل بنیادین ظهور داعش در خاورمیانه تشکیل
نش��دن دولت  /ملت مدرن است .اکنون خاورمیانه در زمره
مناطقی اس��ت که در آن دولتهای ورشکسته و دولتهای
ضعیف وجود دارند .مهمترین ویژگی این وضعیت آن است
که در برابر س��اختار دولت مرک��زی مقاومت وجود دارد ،یا
حاکمیت دولت مرکزی به رسمیت شناخته نمیشود .البته
پیش از این نیز در دولتها یک ساختار سلسلهمراتبی وجود
داش��ته است .اما هنگامی که بحث مربوط به فضای آشوب
مطرح میش��ود ،در چنین فضایی ساختار سلسلهمراتبی به
یک ساختار دگرگونکننده و دگرگونشونده تبدیل میشود
که در آن قدرت و دولت مرکزی دیگر کارکرد چندانی ندارد.
نظامهاي سياسی نهادينهشده كه از كارآمدي ساختاري
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برخوردارن��د ،عموماً تالش میكنند از س��ازوكارهاي كنش
كمش��دت در حل مش��كالت و تضادهاي سياسی استفاده
کنند .اگر كش��وري در ش��رايط تهديد امنيتی قرار داشته
باشد ،گزينههاي داخلی ،منطقهاي و بينالمللی را با يكديگر
پيون��د میدهد .فرآيند تحوالت س��وريه در س��ال  2011و
مص��ر در  2013بيانگر آن اس��ت كه س��اختار حكومتی از
آمادگ��ی الزم ب��راي بهرهگيري از س��ازوكارهاي مبتنی بر
مديريت بحران برخوردار نیس��ت .كشورهايی كه در شرايط
اقتدارگرايی سياسی قرار میگيرند ،عموماً داراي گزينههاي
كالس��يك براي عبور از بحران ب��وده و تالش چندانی براي
بهرهگيري از س��ازوكارهاي اجتماعی به انجام نمیرس��انند
(.)berman2003:75

