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اردیبهشت جهنمی در ورزش ایران
چهارمین ملی پوش هم

پناهنده شد

از نیش و کنایه زنوزی تا باران سنگ
پرسپولیس هراسی در تبریز؟

خروج بهمن نصیری که این بار مثل بسیاری از ورزشکاران ایرانی 
دغدغه مالی داشت، شروعی برای اردیبهشت جهنمی ورزش ایران 
بود؛ چند روز بعد بود که یکتا جمالی، جواهر وزنه برداری زنان ایران 
در رقابت های آتن، اردوی تیم ملی را ترک کرد و بعد خبر رســید که 
آتن را به مقصد آلمان ترک کرده و درخواست پناهندگی داده است. 
یکتــا که پیش از این هم از کمبود امکانات و توجه برای ورزشــکاران 
زن ایرانی گالیه کرده بود، با تکرار دغدغه های پیشــین، درخواســت 
پناهندگی اش را به امید داشــتن دنیای بهتر در وزنه برداری به آلمان 
ارائه داده و منتظر است تا کارهای نهایی اش صورت بگیرد. او اولین 
مدال آور تاریخ وزنه برداری زنان در ایران است. پناهنده شدن او آن هم 
با سن و ســال اندک و آینده ای روشــن، ضربه مهلکی بر ورزش زنان 
ایران بود. مســئوالن ایرانی بعد از خروج یکتا جمالی به جای آنکه 
به فکر چاره باشــند و مانع از خروج نخبگان ایرانی شوند، با گفتن از 
اینکه گرفتن مدال با پرچمی دیگر، ریشــه ندارد، سعی در پوشاندن 
قصورات خودی در این زمینه داشــتند. هنوز شــوک پناهندگی یکتا 
جمالی تمام نشــده بود که پریسا جهانفکریان، دیگر دختر تاریخ ساز 
وزنه برداری ایران که تنها سهمیه تاریخ این رشته را برای زنان ایرانی 
در المپیک به دست آورده، خبر داد به آلمان مهاجرت کرده است. او 
با انتقاد تند از مسئوالن فدراسیون وزنه برداری مبنی بر بی توجهی به 
ورزش زنان خبر داد که دنیای حرفه ای اش را از این به بعد در کشور 

دیگری جست وجو خواهد کرد.
با وجود ایــن قریب بــه ۲۷ روز از خروج اولیــن ملی پوش ایرانی 
به مقصــد جمهوری آذربایجان، حاال چهارمین ورزشــکار حرفه ای 
و نابغه ایران هم در اردیبهشــت، درخواست پناهندگی داده است. 
این بار نوبت به متین بالسینی پدیده شنای ایران رسیده تا به صورت 
رسمی اعالم کند در بریتانیا به دنبال گرفتن پناهندگی است. بالسینی 
شــاید برای جامعه ورزش ایران که سهم بیشتر اخبار متوجه فوتبال 
و کشتی است، شناخته شده نبود؛ ولی بازی های المپیک توکیو باعث 
شــد تا ورزش ایران با پدیده جدیدی روبه رو شــود. او در عرض چند 
ماه توانست هشــت بار رکورد شنای ایران را ارتقا دهد و در المپیک 
هم یک بار دیگر چنین کاری را رقم زد و رکورد شــنای ایران را ارتقا 
بخشــید. قسمت تلخ داستان بالسینی اینکه نه آن رکوردشکنی ها و 
درخشــش در المپیک، بلکه انتقادش از امکانات تیم ملی ایران در 
المپیک باعث مطرح شدنش شد. او همان کسی است که به صورت 
رسمی اعالم کرد به دلیل نداشتن وان یخ برای رفع اسپاسم، مجبور 
شــده به صورت پنهانی از وان یخ برزیلی ها در توکیو اســتفاده کند! 
متین درباره شرایطش در المپیک گفته بود: «نمی توان گفت به شنا 
کم توجه می شود. درواقع اصال توجه نمی شود. روز مسابقه ام که از 
خواب بیدار شدم پادرد شدیدی داشتم و پای من دچار اسپاسم شدید 
شده بود. ماســاژور که نداشتیم و من به ماســاژور کاروان مراجعه 

کردم. او توانســت ۱۰ دقیقه من را ماســاژ دهد؛ چون تعداد زیادی 
ورزشکار هستیم؛ اما فقط یك ماساژور وجود دارد. ما ۲۵ ساعت در 
پرواز بودیم و بدن ها بسیار خسته بود؛ اما یك ماساژور وجود داشت 
و هنوز هم خســتگی پرواز از بدن من خارج نشــده است. شب قبل 
از مســابقه با رئیس فدراسیون، پنهانی از وان یخ تیم برزیل استفاده 
کردیم؛ چون خودمــان چنین چیزی نداریم. اینجا که یخ هســت و 
فقط یك تشــك بادی احتیاج داشتیم و آوردن یك تشك بادی برای 
یك کشــور واقعا سخت است؟ اگر سخت است، می گفتند خودمان 
می آوردیم. یا برای ملی پوش قایق رانی ما نمی توانستند یك جلیقه 
یخ تهیه کنند؟ من با دســت خالــی آمدم و امیــدوارم این اتفاقات 
دیگر پیش نیاید». بالســینی همچنان با اشــاره بــه تنهابودن خود 
در زمــان گرم کردن در المپیک گفته بــود: «تنها گرم می کردم و یك 
روز آن را رئیس فدراســیون شنای افغانســتان برای من تایم گرفت. 
چون زبانم خوب است، دوســتان خارجی زیادی دارم و مربیان آنها 
برای مــن تایم می گرفتند تا گرم کنم. با این حال ســعی کردم تمام 
این مســائل را کنار بگذارم و تمرکزم روی کارم باشــد و خدا را شکر، 
توانستم نتیجه بگیرم». داســتان نداشتن امکانات در ساده ترین حد، 
بخشی از مشــکالت بالسینی جوان است؛ چون او به تازگی گفته که 
برای تهیه غذای کافی در اردوی تیم ملی مشکل داشته اند. «یکی از 
دوســتانم پیش از شروع رقابت های قطر، زمانی که در ایران در اردو 
بودیم، به دبیر فدراسیون زنگ زد و گفت غذا به اندازه کافی در اردو 
وجود ندارد و ما سیر نمی شویم. همه می دانند شنا ورزش سنگینی 
اســت و کالری زیادی می سوزاند. طبیعی است که باید این کالری با 
غذای زیاد تأمین شــود. فکر می کنید پاسخ دبیر فدراسیون چه بود؟ 
او گفته بود چند روز دیگر صبر کنید، به قطر که رفتیم آنجا از ســلف 
سرویس هتل استفاده کنید و هرچه می توانید غذا بخورید». بالسینی 
همچنین به ســخت گیری حراست هم در سفرها اشاره کرده و گفته 

برای استقالل، برای فرهاد

است: «۱۶ ســاله بودم که اولین مسابقات برون مرزی را رفتم و کلی 
هیجان داشــتم. از اتاقم با شلوارک بیرون آمدم که نماینده حراست 

سخت گیری کرد و گفت چرا شلوارک پوشیده ای؟».
با این حال به نظر می رســد موضوعی که انگیزه بالســینی برای 
درخواســت پناهندگی را تشدید کرده، خط خوردن او از فهرست تیم 
ملی شنای ایران است. او که دو، سه ماه پیش به انگلستان سفر کرده 
تا پیگیر امورات دانشگاهی اش شود، می گوید با وجود داشتن سهمیه 
ورودی رقابت های جهانی برای ایران، نامش از فهرست خط خورده 
و شــناگر دیگری به جایش معرفی شده است. بالسینی می گوید این 
اتفاق در حالی رقم خورده که او در این مدت در انگلیس شــنا کرده 
و چندین مدال در رقابت های داخلی این کشور به دست آورده؛ ولی 
هیچ کدام از مســئوالن فدراسیون یا کمیته ملی المپیک احوالش را 
نپرســیده اند. او گفته زمانی که از خط خوردن اســمش از تیم ملی 
آگاه شده، مصمم شده تا در بریتانیا درخواست پناهندگی دهد. متین 
می گوید مهم نیســت زیر کدام پرچم در المپیک بعدی شرکت کند؛ 
ولــی انگیزه دارد تا به انــدازه کل مدال های کاروان ایران در المپیک 

پیش رو، صاحب مدال شود تا مسئوالن ایرانی به خودشان بیایند.
اظهارات متین بالسینی در شرایطی صورت گرفته که فدراسیون 
شــنای ایران خط خــوردن او از تیم ملی را تکذیــب می کند. حمید 
اسکندریون، رئیس کمیته فنی شــنا، به ایسنا گفته متین بالسینی از 
تیــم ملی خط نخورده و او بدون اطــالع رفته بود که در نهایت هم 
این تصمیم را گرفته است. «متین بعد از عید بدون هیچ اطالعی به 
انگلیس رفت  و اعالم نکرد که برای مسابقات به تیم ملی برمی گردد 
یا خیر. او بدون هیــچ اطالعی رفته بود؛ اما از تیم ملی خط نخورد. 
خــودش این تصمیم را گرفته و انجام داده اســت. چندین بار هم با 
پدرش تمــاس گرفتم تا وضعیتش را مشــخص کند؛ اما پاســخی 
نگرفتیــم . آخرین بار هم بــرای خودش، پــدرش و مربی اش (کاوه 
بیک اوغلو) پیغام فرستادم تا وضعیت را مشخص کنند؛ اما متأسفانه 
هیچ جوابــی به ما ندادند. ما باز هم برای اردویی که قرار اســت از 
امروز برای آمادگی در مســابقات کشــورهای اسالمی آغاز شود، نام 
بالســینی را داشــتیم و او را دعوت کردیم». او در پاسخ به این سؤال 
که حدود ۱۰ روز پیش رئیس فدراســیون در مصاحبه ای نام سهران 
را جایگزین بالســینی کرده بود، گفت: «این آخریــن فرصت بود. ما 
با خودش که تماس نداشــتیم و پیغام می دادیــم؛ اما از خانواده و 
مربی اش مــدام پیگیر بودیم. ما باید تا ۱۶ یا ۱۷ اردیبهشــت آخرین 
اسامی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را اعالم می کردیم. 
باید تا آن تاریخ حتما نام شناگر دوم را معرفی می کردیم. از بالسینی 
خبری نبــود و خودش و خانواده اش به ما پاســخ نمی دادند. چون 
زمان رو به اتمام بود، ما مجبور شدیم فرد دیگری را جایگزین کنیم. 
شناگران مدام باید تســت دوپینگ شوند و آن طور که شنیده ام حتی 
بالســینی ایمیل زده است که ایران نیست. ما اسم او را خط نزدیم و 
اگر در میان لیست دعوت شدگان نگاه کنید اسم بالسینی هم هست. 
برای مســابقات قهرمانی جهان هم چون اعــالم آمادگی نکرد و ما 
هم چند بار از خانواده اش خواســتیم و جواب ندادند، شناگر دیگری 
را جایگزیــن کردیم». او در پایان گفت: «ما یک شــناگر اصفهانی به 
نام علیرضــا یاوری هم داریم کــه در آمریکا تحصیــل می کند و با 
ما در ارتباط اســت. به مســابقه هم که می رود نتایجش را برای ما 
می فرستد. اعالم هم کرده که هر زمان تیم ملی کمک بخواهد حاضر 
خواهد شــد. این شــرایط را زیاد داریم که ورزشکاران برای تحصیل 
خارج بروند؛ ولی ارتباط با تیم ملی و فدراســیون را ادامه می دهند؛ 

اما متأسفانه بالسینی این راه را انتخاب کرده است».

موج مهاجرت ورزشــکاران از ایران شــیب تندی به خود گرفته اســت. در همین اردیبهشت، دست کم چهار 
ورزشــکار حرفه ای و ملی پوش ایران را ترک کردند. ســوم اردیبهشــت ماه بود که دوســتان بهمن نصیری، 
روئینگ ســوار ایرانی با انتشــار عکس هایی از او در فرودگاه امام خمینی خبر دادند که بهمن قصد مهاجرت به 
جمهوری آذربایجان را دارد. اندکی بعد از انتشــار این خبر بود که رئیس فدراسیون قایق رانی با تأیید این خبر 
گفت که او دغدغه اســتخدام در ایران را داشته و مجبور شــده به خاطر ماهی ۵۰۰ دالر، ایران را ترک کند و به 

جمهوری آذربایجان برود.

شــهرام وزیری: فوتبال فرایندی از قاعده و استثناســت؛ قاعده فوتبال وقتی است 
که اصول تیمداری از پشت میزهای مدیریت تا به روی نیمکت هایش در میدان ها 
به درســتی تعریف و به اجرا درآیــد؛ بنابراین فوتبالی قاعده مند اســت که تمامی 

ارکانش شرح وظایف خود را مسئوالنه بدانند و رعایت کنند.
بازی فوتبــال پدیده ای سرشــار از باور ها و ناباوری ها در دل شگفتی هاســت. 
شــگفتی ها وقتی رخ می دهد که تیمی از هر حیث توانمند با ساختاری قاعده مند 
ناخــودآگاه دچار ناکامی شــود. اســتقالل در فصلی کــه واپســین روزهایش را 
می گذرانــد، در پس ســال ها بی برنامگی و اســارت در افــکار و عملکرد مدیرانی 
بی مایه و نااهل، عاقبت در دل ســاختاری تعریف شــده به مدد و حمایت مدیریتی 
کارآمــد، از ابتدای فصل راه خود را به درســتی پیدا کــرد و در رقابت با حریفانش 

مقتدرانه به قهرمانی رسید.
فصل پرفروغی که در ابتدایش با توجه به ناکامی های فصول گذشــته استقالل 
صد البتــه در دل صدهــا نابســامانی های عدیــده و ندیده ای که خودخواســته و 

خودســاخته از درودیوار برایش می بارید، در این فصل بــا توجه به چنین ذهنیت 
گذشــته اش چندان انتظــار نمی رفت که به جایگاهی رفیع برســد اما روزبه روز و 
هفته به هفته که گذشــت کم کم رنگ رخساره چنان نشــانگر سر ضمیرش شد تا 
دیگر باورمان شود در سر ضمیر استقالل رنگ قهرمانی به رخسارش نشسته است؛ 

البته نه چون آن چندسالی که بد بود و بد می باخت و موجب قهِرمان شده بود!
ازآنجایی که الزمه هر انســان عاقل و هوشــمند در امر مسیر ســازندگی، ابتدا 
شناخت پتانسیل و توانایی های خود و سپس داشته هایش است، برخالف گروهی 
از پیش کســوتان البته بیشــتر خودی های اســتقالل که از ابتدا اعتقاد چندانی به 
توانایی های فنی فرهاد مجیدی نداشــتند و مدام به  هر دلیــل غیرموجه او را زیر 
ســؤال می بردند، فرهاد با تأمل و تعمق و ســکوتش، هفته به هفته با پیروزی ها 
و شکســت ناپذیری اش نشــان داد که این همه موفقیت، البته بــا همکاری کادر 
فنی اش، بر ســبیل اتفاق نیست. فرهاد نشان داد برای هر دیدار بر اساس پتانسیل 
حریفانــش برنامه دارد و همچنان در این فوتبال از هر جهت بی هوش، یک مربی 

باهوش و زیرک است و باج به هیچ حریفی نمی دهد.
قهرمانی استقالل با فرهاد مجیدی یک پیام ویژه برای فوتبال ما دارد: تولد یک 
مربی جوان و باهوش. جوانی خوشــفکر و کوشا و صبور و متین بدون وام گیری از 
نقد های قلنبه و سلنبه مربیان طرازاول جهان و بدون معرکه گیری های رواج یافته 
بــر روی نیمکت کنار میدان ها. امروزه بازی فوتبال نه تنها یک کار گروهی هدفمند 
در درون میدان هاســت که در بیرونــش هم چندین تیم با هماهنگی ها و شــرح 
وظایــف و مســئولیت های تعریف شــده در تالش اند در دل فراینــدی هدفمند و 

هماهنگ شده به برایند مورد نظرشان در درون میدان ها برسند.
نتیجه حضور آجورلــو و تیم همراهش در مدیریت اســتقالل ماحصل همین 
فرایند مثبت تیمداری در بیرون میدان هاست. بالیدن استقالل فقط در کسب مقام 
شــیرین قهرمانی نیست؛ شهد بیشترش در داشــتن تیمی جوان و خوش ترکیب و 
تاکتیک پذیر برای فصول بعدی اســت. هرچنــد در چرخه غلط این فوتبال، قدر زر 

زرگر شناسد و قدر گوهر گوهری!

شنبه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۳

هفته بیست و هشــتم رقابت های لیگ برتر ایران در شرایطی عصر پنجشنبه به پایان رسید که 
مهم ترین بازی روز نیمه تمام رها شد. در این هفته از رقابت ها، پرسپولیس به تبریز سفر کرده بود 
تــا برابر تراکتور صف آرایی کند؛ دیداری که برای تعیین جایگاه دوم سرخ پوشــان تهرانی اهمیت 
زیادی داشت. با وجود حساسیت زیاد، این بازی تا دقیقه ۷۲ ادامه پیدا کرد و سرانجام نیمه تمام 
ماند. بارش باران ســنگ در ورزشــگاه یادگار امام که بازیکنان و اعضای کادر فنی پرســپولیس را 
هدف گرفته بود، دلیل اصلی نیمه تمام ماندن این دیدار شــد. پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند رفتار 
پرخاشــگرانه هواداران تراکتور، پیش از شروع مســابقه و حتی زمان گرم کردن هم وجود داشته 
و حتی آنها درخواســت لغو بازی را داده اند. از طرفی آنها به مسئوالن برگزارکننده مسابقه برای 
حضور تعداد بیش از حد مجاز تماشــاگران در ورزشگاه هشــدار داده بودند. پیش از این قرار بود 
فقط ۳۰ درصد گنجایش ورزشــگاه، تماشاگر بیاید؛ ولی به طور مشخصی، این تعداد بسیار بیشتر 
از ۳۰ درصد بود. بارش شدید سنگ در این دیدار چنان عجیب و غریب بود که این سؤال را در ذهن 
به وجود آورد که این همه ســنگ از کجا به ورزشــگاه آمده و چطور بازیکنان پرســپولیس هدف 
قرار گرفته اند؟ این ماجرا روی دیگری هم داشــته و مســئوالن تراکتور در بیانیه ای نه تنها اظهار 
بی اطالعی از هویت تماشــاگرانی که ســنگ به زمین انداخته، کرده؛ بلکه بازیکنان پرسپولیس را 
مقصر این اتفاقات دانســته اند. این بیانیه البته چندان اســاس درست و حسابی نخواهد داشت؛ 
چون پرتاب سنگ فقط مربوط به یک جایگاه خاص نبود و تقریبا از شش نقطه ورزشگاه، سنگ به 
سمت بازیکنان پرسپولیس پرتاب شد. به هر حال این رفتارهای عجیب دست به دست هم داد تا 
مهم ترین بازی هفته نیمه کاره رها شود و جدال حساس تراکتور- پرسپولیس، این بار پیش از سوت 

پایان ۹۰ دقیقه به اتمام برسد. پرواضح است که نمی شود همه هواداران تراکتور را به یک چشم 
دید و این رفتار ناخوشــایند را به همه آنها نســبت داد؛ ولی مرور اتفاقات قبلی به ویژه در جدال 
با پرســپولیس نشان می دهد که اســتقبال خوبی از این تیم در تبریز نمی شود. رفتار پرخاشگرانه 
عده ای از هواداران تراکتور می تواند برگرفته از صحبت های تحریک آمیز چند سال اخیر محمدرضا 
زنوزی، مالک باشگاه تراکتور علیه این تیم پرطرفدار ایرانی هم باشد. زنوزی از زمانی که زمام امور 
این باشــگاه را به دست گرفته، مدام علیه پرســپولیس مصاحبه کرده و بدیهی است که ذهنیت 
منفی به هواداران این باشگاه نسبت به پرسپولیس داده باشد. او قریب به چهار سال است که از 
فرصت های مناسب استفاده می کند تا علیه پرسپولیس گفت وگو کند. آبان ۹۷ شروعی بر جمالت 
عجیب و غریب زنوزی علیه پرســپولیس بود. آن روزهــا آوردن پرچم ژاپن در تبریز هنگام بازی با 
پرســپولیس ســروصدای زیادی به راه انداخت و بعد در سایر ورزشگاه های ایران هم این صحنه 
مشــاهده شد. باوجود این تشویق کاشــیما در بازی تراکتور و ذوب آهن از سوی طرفداران تراکتور 
باعث شد تا مالک تراکتور درباره پرسپولیس که آن مقطع فینالیست آسیا شده بود، صحبت هایی 
مطــرح کند: «فکر می کنم به صورت خاص اینکه نه فقط در تبریز بلکه در برخی ورزشــگاه های 
دیگر هم شــاهد تشــویق تیم کاشــیما آنتلرز بودیم، بیش از حد توجه نشان دادن به پرسپولیس 
و ملی قلمداد کردن این مســابقه بود. اگرچه این مســابقه سمت و سوی ملی دارد؛ اما در نهایت 
یک افتخار باشــگاهی محســوب می شود و اینکه شــما همه هواداران فوتبال را مجبور کنی که 
از صعود پرســپولیس به فینال خوش شان بیاید، اتفاق درستی نیســت». مالک تراکتور در ادامه 
صحبت هایــش خطاب به وزیر ورزش حرف های جالب دیگــری هم بر زبان آورد: «ای کاش تیم 

ملی هم همین طور مثل پرسپولیس حمایت می شد. تیم ملی برای همه مردم ایران است و غرور 
ملــی ما در تیم ملی قرار دارد. چرا باید با حمایت همه جانبه از یک قشــر و گروه خاص موجب 

نارضایتی عموم بشویم؟».
زنوزی اســفند ۹۸ هم به بهانه محرومیت کاپیتان تیمش دوباره علیه پرســپولیس حرف زد و 
گفت: «زور پرســپولیس از تیم ملی بیشتر اســت و آنها یحیی گل محمدی را که گزینه هدایت تیم 
ملی بود، فوری به تیم شان آوردند»؛ اما مهم ترین بخش صحبت های مالک تراکتور جایی بود که او 
درباره اینکه چرا از واژه پیروزی به جای پرسپولیس استفاده می کند، این توضیح را داد: «پرسپولیس 
نام کجایی است؟ یونانی اســت؛ یعنی پرسپولیس یونان؟ ما مگر ایرانی نیستیم، چرا باید تیم مان 
اسم یونانی داشته باشد؟ ما نباید از اسم پرسپولیس استفاده کنیم؛ چون یونانی است». خرداد ۹۹ 
هم که بحث بر سر این بود که باز ی های لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار شود یا لغو، 
مالک تراکتور در مصاحبه ای رادیویی اعالم کرد ۱۵ باشــگاه مخالف ادامه لیگ هســتند؛ اما فقط 
پرســپولیس می خواهد لیگ ادامه پیدا کند. مهم ترین بخش صحبت های زنوزی در آن مصاحبه 
جایی بود که مالک تراکتور گفت: «پیشــنهاد می کنم نام ۱۵ تیم را به تیم قرمز رنگ [پرسپولیس] 

تغییر داده و بین استان ها تقسیم و لیگ برتر را برای آنان برگزار کنند و برای ما نیز لیگ جداگانه».
این جمالت فقط بخشی از اظهاراتی است که زنوزی علیه پرسپولیس انجام داده؛ حال فارغ 
از درستی یا نادرستی آنها به نظر می رسد همین موارد به اندازه کافی ذهنیت عده ای از هواداران 
تراکتور را نسبت به پرسپولیس خراب کرده باشد تا عالوه بر شعارهای عجیب و غریب رو به پرتاب 

سنگ هم در یک مسابقه ورزشی بیاورند.

ادامـه از صـفحـه اول

اخـبـار  بـرگـزیـده

علیرضا بیرانوند با چهره ای متفاوت 
آماده بازگشت به ایران

دروازه بان ســابق پرسپولیس در شرایطی آماده بازگشت به لیگ 
ایران اســت کــه عملکرد او در ســه فصل اخیر موجب شــده او با 
چهره متفاوتی آماده بازگشــت به ایران باشد. به گزارش ایرنا، یکی 
از نام هایی که این روزها برای بازگشــت به پرسپولیس مطرح شده، 
 علیرضــا بیرانوند اســت. دروازه بانی که در نفت خــود را به فوتبال 
ایران معرفی کرد و سپس توانســت به یکی از عنصرهای موفقیت 
پرســپولیس برانکو تبدیل شــود. گرفتن ضربه سر ژاوی ارناندس در 
مرحلــه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۱۸ که سرخ پوشــان را 
برای اولین بار به فینال آســیا رساند و مهار پنالتی کریستیانو رونالدو 
در جام جهانی همان ســال موجب شــد تا از او خاطرات خوبی در 
ذهن هــواداران بماند و خیلی هــا او را بهترین دروازه بان ۲۰ ســال 
اخیــر فوتبال ایران بدانند؛ اما این دروازه بان پس از جام جهانی روند 
نزولی داشت و آمار نگران کننده ای از خود برجا گذاشت. بیرانوند در 
فصل آخر حضورش در پرسپولیس عمال در تیم کالدرون به یک گلر 
نیمکت نشین تبدیل شده بود و عملکرد ضعیف او موجب شد مربی 
آرژانتینی چندان حســاب ویژه ای روی او باز نکند. او در پرسپولیس 
یحیی هم موفق نبود و تنها پس از چند بازی که گل محمدی هدایت 
سرخ پوشــان را بر عهده گرفــت، عطای کار در ایــران را به لقایش 
بخشــید و به تیم بلژیکی ملحق شــد. او از ۲۶ بازی پرسپولیس ۱۴ 
بازی انجام داد و ۱۰ گل در لیگ و چهار گل در آسیا آن هم در دو بازی 
دریافت کرد تا آمار علیه او باشد. بیرانوند در فوتبال اروپا هم چندان 
موفق نبود. او در بیشــتر مسابقات تیمش حتی در فهرست آنتورپ 
هم قرار نداشــت و در مجموع ۴۲ بازی تنها در ۱۰ بازی در لیگ و ۲ 
بــازی در لیگ اروپا به میدان رفت و در مجموع ۱۴ گل دریافت کرد. 
همین آمار بد باعث شــد او به شدت مورد انتقاد رسانه های بلژیکی 
قرار بگیرد و همین موضوع موجب شد او به تیم بواویشتای پرتغال 
قرض داده شــود. روند نزولی بیرو در بواویشتا هم ادامه پیدا کرد. او 
هشت بازی در لیگ و یک بازی در آلیانز کاپ انجام داد و در مجموع 
۱۶ گل دریافت کرد تا تیم پرتغالی نیز قید حفظ بیرو را بزند. این روند 
بد فقط مخصوص بیرو در تیم باشــگاهی نبود، بلکه او در تیم ملی 
نیز مقابل لبنان گل بدی دریافت کرد تا جایگاه او در تیم ملی هم به 
خطر بیفتد و امیر عابدزاده جایش را بگیرد. پرسپولیس در شرایطی 
قصد جذب این دروازه بان را دارد که او با شرایط آرمانی فاصله زیادی 
گرفته و حتی جایگاهش در تیم ملی را از دست داده است. این طور 
که به نظر می رسد او دنبال این است تا با بازگشت به پرسپولیس در 

سال منتهی به جام جهانی خودش را احیا کند.

مجلس لبنان؛ عبور یا توقف در بحران؟
 در این حال، حزب یادشــده میان مسیحیان معتدل، درروزی ها و 
نمایندگان مستقل نیز دارای حامیانی است که قدرتمندانه می توانند 
از ائتالفــی چنیــن جلوگیری کنند. عالوه بر ایــن، جعجع هنوز ننگ 
ترور «رشید کرامی»، سیاســت مدار برجسته لبنان را در پیشانی دارد 
و لبنانی ها او را در این باره نبخشیده اند. به این ترتیب، مجلس جدید 
لبنان با ســه مانع نخســتین روبه روســت: انتخاب رئیس مجلس، 
ایجاد ائتالف اکثریتی و ســرانجام، انتخاب نخست وزیری که با آرای 
اکثریــت مجلس قادر به اجرای وظایفش برای برون رفت کشــور از 
بحران هزارتوی این کشــور باشــد. این مجلس همچنین قرار است 
در ســال ۲۰۲۴ رئیس جمهور آینده را نیــز انتخاب کند. طرفه اینکه 
جعجع برای این پســت از هم اکنون و به پشــتوانه مالی -سیاســی 
برخی دولت های نفتی منطقه و آمریکا چشــم دوخته است. از این 
رو پیش بینی می شــود که جریان جعجع و برخی نمایندگان موسوم 
به جریان ســوم یا «جنبش مدنی اکتبر» روزها و ماه های پرتنشی را 
برای مجلس جدید تدارک دیده اند. بدیهی اســت با توجه به نتایج 
انتخابات و تقسیم کرسی های مجلس میان جریان های رقیب، ایجاد 
ائتالف اکثریتی برای حــزب اهللا و نزدیکانش نیز به اندازه رقیبان آن، 
ســخت خواهد بود. نتیجه این وضع، همانــا بالتکلیف ماندن لبنان 
میان انبوه مشــکالتی اســت که جوانــان این کشــور در اعتراضات 
معروف به اکتبر خود، خواهان خروج از آن بوده و هســتند. تاکنون 
حزب اهللا و جنبش مســیحی «تبارالوطنی الحر» به ریاست «جبران 
باسیل» و سوسیالیست های طرفدار «ولید جنبالط» رئیس درروزی ها 
کوشــیده اند با حفظ آرامش و رویکرد اعتدالی به آرام سازی اوضاع 
پرداخته و سیاســت گام به گام را در تشــکیل ائتــالف اکثریتی دنبال 
کنند. اینکه در این رویکرد چه میزان کامیاب خواهند بود نیز در پرده 
ابهام و متن رخدادهایی است که آینده رقم می زند. انتخابات ۱۵ می 
 ۲۰۲۲ مجلس لبنان، نقطه عطفی تازه  در تاریخ این کشــور است؛ نه 
از این بابت که مجلس جدید بازتاب خواســت های معترضان اکتبر 
است، بلکه نمایشی از وزن کشی های تازه  میان طوایف و جریان های 
سیاسی است که آینده لبنان را می تواند در مسیری پرابهام قرار دهد.
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