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با دراگان چه می کنی آقای طارمی؟

حق با مهدی طارمی است؟
تیم ملی ایران در فاصله تقریبی ۱۲۰ روز مانده به جام جهانی، در شــرایطی باید کار را 
پیش ببرد که تقریبا نیمی از بازیکنان اعتقادی به سرمربی کنونی ندارند. البته این موضوع 
تازگی ندارد و آنها از مدت ها پیش اعتراضشــان را در این زمینه مطرح کرده بودند که این 
موضوع رسانه ای نشده بود. مهدی طارمی هم در تازه ترین گفت وگوی خود برای چندمین 
بار صالحیت فنی دراگان را زیر ســؤال برده که به نظر می رسد چندان بیراه هم نمی گوید! 
از زمانی که دراگان هدایت تیم را بر عهده گرفته ، در بازی های رســمی فقط یک شکســت 
داشــته و آمار خوبی از خودش به جا گذاشته است؛ با این حال، اینکه چنین آماری حاصل 
درایت دراگان است یا بازیکنان تیم ملی، پرسشی است الینحل. بزرگان فوتبال ایران از جمله 
چهره هایــی مانند علی دایی، تأثیر مهدی طارمی و دیگر ســتاره های تیم ملی را به مراتب 
پررنگ تر از دراگان اسکوچیچ می بینند. در مقابل، مخالفان این نظریه هم می گویند همین 
بازیکنان در عصر ویلموتس نیز حاضر بودند و نتوانســتند درخششــی در تیم ملی داشته 
باشــند. با وجود چنین تناقضی، به نظر می رســد ادعای مهدی طارمی چندان بی ربط هم 
نباشــد. بدون تحلیل احساســی می توان با اشــاره به فکت و آمار به بررسی این موضوع 
پرداخت. دراگان در شرایطی به نتایجی که با تیم ملی به دست آورده می بالد که او به طور 
مشخص در چندین برد حساس تیم ملی نقش تأثیرگذاری نداشته است! او در بازی نخست 
برابر ســوریه که تیم ملی نمایش بحث برانگیزی داشت، به دلیل مبتال شدن به کرونا، روی 
نیمکت حضور نداشــت و برد سه  امتیازی تیمش را از دست داد. پنج روز بعد از آن دیدار، 
تیــم ملی در قطر به مصاف عراق رفت و برد مهمی به دســت آورد که این بار هم دراگان 
در چند ســاعت مانده به شروع بازی، تســت کرونایش منفی شد و به نیمکت برگشت. او 
نه در تمرینات حضور داشــت و نه اینکه کار به  خصوصی انجام داده بود؛ بلکه ماریو تات 
و وحید هاشــمیان تیم ملی را برای بازی حســاس با عراق تمرین داده و نهایتا مزدش را 
هم گرفتند، ولی اعتبارش به حســاب دراگان واریز شــد. موضوع مهــم دیگری که به آن 
چندان اشــاره نشده است، برد شــیرین تیم ملی برابر لبنان در ثانیه های پایانی بود. در آن 
بازی، تیم ملی در شــرایطی به برتری رســید که دراگان قبل از گل حساس برتری، از زمین 
مسابقه به دلیل بروز رفتار هیجانی اخراج شده بود! اتفاقا در آن بازی و در ثانیه های آخر، 

اگر حرفه ای گری بازیکنی مانند ســردار آزمون و تالش برای ایجاد تمرکز در تیم ملی نبود، 
آن پیــروزی رقم نمی خورد؛ بردی که بعــد از اخراج دراگان از کنار زمین به دســت آمد. 
بــرد دیگر تیم ملی در بازی بعد از تقابل با لبنان، یعنی جدال با ســوریه بود که دراگان به 
دلیــل کارت قرمزی که دریافت کرده بود، دوباره روی نیمکت حضور نداشــت. این چهار 
بازی منهای نمایش بحث برانگیزی اســت که تیم ملی در عصــر دراگان با تیم هایی مثل 
امارات و از آن بدتر با کره جنوبی داشــته اســت. پس به نظر می رسد با نگاهی مختصر به 
اتفاقات رخ داده در بازی های تیم ملی در مرحله انتخابی جام جهانی، درباره توانایی های 
دراگان اســکوچیچ بزرگ نمایی صورت گرفته اســت. این موضوع به معنای زیرسؤال بردن 
توانایی هایی او به عنوان یک مربی نیست بلکه بیانگر بخشی از واقعیت ها درباره احساسی 

نظر دادن درباره صالحیت فنی دراگان است.
با دراگان چه می کنی آقای طارمی؟

موضوع دیگری که نیاز به تحلیل و بررســی دارد، این است که شاید دراگان مسحق 
این نگاه از باال به پایین نباشــد. به عبارتی بی انصافی اســت اگر همه امتیازات صعود 
به جام جهانی به جیب بازیکنان به ویژه ســتاره ای همچون مهدی طارمی ریخته شود. 
طارمی بازیکن تأثیرگذاری اســت که جای شک و شــبهه باقی نمی گذارد، اما آیا نبودن 
مهدی طارمی به تیم ملی لطمه زده اســت؟ برای پاسخ به این پرسش مهم و یارکشی 
انجام شــده در این زمینه، کافی اســت به دو دیداری که او به دلیل اختالف با دراگان از 
ترکیب تیم ملی دور ماند، برگشــت. تیم ملــی در غیاب مهدی طارمی دو بازی با لبنان 
و ســوریه داشت که اتفاقا هر دو را هم با برد پشت سر گذاشت تا مشخص شود نبود او 
در ایــن مرحله از بازی ها خللی در روند نتیجه گیری تیم ملی به وجود نیاورده اســت. 
با این حال، موردی که داستان مهدی طارمی و مخالفتش با دراگان اسکوچیچ را برجسته 
می کند، بخشی از گفت وگوی او با عادل فردوسی پور است که به نظر می رسد این بازیکن 
بوشــهری، تعمدا داستان جادوگر یا رمال یا هر چیز دیگری را تلویحا تأیید کرده تا از این 
طریق، نتایجی را که دراگان با تیم ملی گرفته اســت، به جادو مرتبط کند. بعید اســت 
بازیکنی در سطح مهدی طارمی به حرف هایی که زده اعتقادی داشته باشد یا بپذیرد که 
با چنین موردی می توان در فوتبال نتیجه گرفت ولی مشخصا وقتی قرار به مخالفت با 

اســکوچیچ باشد، او از کنار این موضوع به سادگی رد نمی شود. دالیلی که طارمی برای 
وجود جادوگر یا چنین چیزهایی در تیم ملی عنوان کرده، ردیف کردن یک سری اعداد از 
قبیل ۷، ۹ و ۱۱ اســت. او می گوید: « شــماره های ۹، ۷ و ۱۱ بهترین بود! پاداش های تیم 
ملی هم باید به مضرب های این ســه عدد می رسید و می گفتند مثال شما دقیقه ۶۹ گل 
می زنید و یک ســری اعتقاد داشــتند. این اعداد را دوست داشت و به هر طریقی به این 
می رسید. ما در مورد پاداش ها مثال گفتیم شش و چهار بدهید که می شود ۱۰ هزار دالر، 
ولی آنها ســه هزارو ۵۰۰ و پنج هزارو ۵۰۰ می دادند که بشــود ۹ هزار دالر یا شش و پنج 
می دادند که بشود ۱۱ هزار دالر و به عدد مورد عالقه برسند!». اظهارات طارمی برگرفته 
از شایعاتی است که پیش تر حول تیم ملی وجود داشته اما اگر قرار به ردیف کردن اعداد 
باشد، چرا فقط ماجرای پاداش ها را بررسی کرده است؟ گواینکه خود همین داستان هم 
جای حرف و حدیث دارد. واضح است که بیان تناقض های موجود به معنای رد یا تأیید 
صحبت های مهدی طارمی در این زمینه نیست بلکه فراهم شدن زمینه ای برای تحلیل 
بهتر اســت. بازیکنان تیم ملی به ازای هر برد داخل خانه، ســه هزارو ۵۰۰ یورو پاداش 
گرفته اند. این عدد برای بازی های خارج از خانه می شــود پنج هزارو ۵۰۰ یورو. جمع این 
دو عدد می شــود ۹ هزار یورو. از این زاویه حرف مهدی طارمی درســت ولی آیا مهدی 
طارمی پیش گو اســت که می دانسته تیم ملی هم بازی های  داخل و هم خارج از خانه 
را می برد تا جمع اعداد درست شود؟ فرض بر اینکه تیم ملی سه بازی خارج از خانه را 
می برد؛ آن وقت اعتقاد به عدد ۱۶٫۵ هم کار جادوگرها بود؟ یا اصال از زاویه دیگر به این 
موضوع نگاه شــود؛ ســه هزارو ۵۰۰ یا پنج هزارو ۵۰۰ با توجه به وجود اعداد سه و پنج، 
جمــع آنها با یکدیگر (۳+۵ و ۵+۵) اعداد ۸ و ۱۰ را تداعی می کند. آیا این موضوع هم 

برگرفته از جادوگری است؟
قرارداد مهدوی کیا و وحید هاشمیان را چه می گویید؟

فرض بر اینکه اظهارات مهدی طارمی درســت باشــد و اعداد مشخصی در تیم ملی 
مورد توجه بودند، ولی اگر چنین اســت چرا قرارداد مهدی مهدوی کیا و وحید هاشــمیان 
بــا رقم های مورد عالقه ای که طارمی ادعا کرده اســت، همخوانی ندارد؟ قرارداد مهدی 
مهدوی کیا با فدراســیون فوتبال ۱۰ هزار یورو و وحید هاشــمیان هشــت هزار یورو است. 
نمی شــد اینها را اگر اعتقادی به اعداد مذکور بود، ۱۱ و ۹ میلیون یورو بســت؟ قاعدتا اگر 
قرار به جمع و تفریق و دل بســتن به اعداد باشــد، می توان عددهای مختلفی را به دست 
آورد و آنها را به مســائل دیگری ربط داد. شاید مهدی طارمی به یقین در این مورد رسیده 
باشد، ولی با بررسی جزئی تر و البته منطقی تر نمی توان به سادگی چنین اظهاراتی را تأیید 
کرد. به هر روی، واضح اســت کــه وقتی صحبت از فوتبال حرفه ای می شــود، پای عدد و 
رقم آن هم از نوع آماری  آن به میان می آید و تأثیرگذار اســت. اینجاست که نمی شود زیاد 
به شــایعات دل بســت. حال، با توجه به عدد و رقم و با مرور بخش نخست این مطلب، 
می توان پی برد در شرایطی که مهدی طارمی و دراگان اسکوچیچ، هر دو مواردی در دست 
دارند که با توجه به آن می توانند ادعای خودشــان را ثابت کنند، آماری هم وجود دارد که 
علیه آنهاست. درنهایت توجه به تحلیل های عمیق تر است که می تواند فوتبال ایران را از 
منجالب کنونی بیرون بکشد و تیم ملی را در جام جهانی روسفید کند؛ حال چه با دراگان 

اسکوچیچ و چه بدون او.

دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران باقی ماند؛ این مرد کروات که قریب به یک هفته قبل با رأی کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران صالحیت 
نشســتن روی نیمکت تیم ملی را نداشــت و پایگاهش را نزد تعدادی از بازیکنان از دست داده بود، با تأیید دوباره اعضای فدراسیون فوتبال ایران، 
به عنوان ســرمربی به کارش ادامه خواهد داد تا «شاید» در جام جهانی روی نیمکت تیم ملی ایران بنشــیند. عدم تأیید و تأیید دراگان اسکوچیچ از 
سوی اهالی فدراسیون فوتبال نیز در پی اعتراض تعدادی از بازیکنان تیم ملی از جمله مهدی طارمی رقم خورد که اعتقاد داشتند او نمی تواند در جام 
جهانی کار مهمی برای تیم ملی رقم بزند. بعد از جبهه گیری بازیکنانی نظیر مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، احســان حاج صفی، کریم انصاری فرد، 
ســامان قدوس و سعید عزت اللهی علیه دراگان اسکوچیچ، به نظر می رسید شــرایط برای تداوم همکاری دراگان با تیم ملی فراهم نباشد و او از کار 
برکنار شــود. در این میان، از رسمیت افتادن اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که برای عزل و انتخاب سرمربی نیاز به تأییدیه آنهاست، مزید بر 
علت شد تا فدراسیون اعالم کند دراگان سرمربی تیم ملی مانده و از این به بعد با هر بازیکن رختکن که فکری غیر از همکاری با دراگان در سر داشته 
باشد، برخورد می شود. بعد از اعالم خبر ابقای دراگان در تیم ملی، حاال پرسش اصلی این است که دو قطبی طارمی-دراگان به کجا کشیده می شود؟ 

این دو که پیش از این هم بر سر یک مصاحبه و توییت با یکدیگر زاویه پیدا کرده بودند، مهم ترین قطب های متضاد در تیم ملی کنونی هستند.

سه شنبه
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نـگـاه بیـرون

فدراسیون سردرگم در آستانه
جام جهانی فوتبال!

عبداهللا دارابی: در آســتانه جام جهانی فوتبال، ســردرگمی و نابســامانی 
فدراســیون فوتبال روز به روز عیان تر می شــود؛ از طرفی وضعیت نامطلوب 
آماده ســازی تیم ملی فوتبال و از طرفی رد و تأیید صالحیت ســرمربی تیم 

ملی به فاصله چند روز!
آنچه واضح اســت، این است که یکی از دو مرحله (رد یا تأیید) سرمربی 
تیم ملی، فاقد پشــتوانه فنی و عقالنی اســت! چطور ممکن است یک مربی 
طبق اعالم رسمی کمیته فنی فدراســیون رد صالحیت و چند روز بعد طبق 
اعالم رسمی فدراسیون تأیید صالحیت شود؟ مسلما مجموعه ای از ترس ها، 
نگرانی ها، مسامحات و مالحظات را باید در این نوع تصمیم- به ویژه تصمیم 
دوم- دخیل دانســت! مجموعه مواردی که نشــان می دهد صالح و صواب 
فوتبــال ملی، چندان اولویــت اول و مهم نبوده، در بیانــی واضح تر قربانی 
مالحظات شده است! در فرایند اتفاقات و تصمیم گیری اخیر، اقتدار سرمربی 
به شدت کاهش می یابد و اسکوچیچ- که خود را مربی حرفه ای می داند- به 
عشــق حضور در جام جهانــی تبعات منفی این اتفاقــات و برخوردها را به 
جان می خرد؛ اما متولی و حافظ منافع فوتبال کشــور یعنی فدراسیون، چرا 
به این شــرایط و تبعات ناشــی از آن تن می دهد، پرسشــی است که جواب 
چندان ســختی نخواهد داشــت و جوابش را می تــوان در نبود تخصص و 
آگاهی الزم مســئوالن و اهداف آتی ایشان جست وجو کرد! ... اما چرا کمیته 
فنی که شــامل پیش کســوتان و مربیان خاک خورده فوتبال است، حاضر به 
نقض تصمیم خود شــده اند؟ مگر تصمیم شــان در ردصالحیت اسکوچیچ، 
تصمیمی فنی، کارشناسانه و با لحاظ مصالح تیم ملی نبوده است؟ جوابش 
را بهتر است خودشــان با صداقت بدهند؛ چراکه صالحیت شان به شدت زیر 
سؤال است! حاال فدراسیون فوتبال برای بهبود اوضاع تیم ملی به توصیه و تهدید 
روی آورده اســت! کجای امور با توصیه و تهدید، اصالح و بهبود یافت که فوتبال 
به اصالح و بهبود برســد؟ مکانیسم و قدرت تصمیم بایسته و شایسته برای بهبود 
اوضاع را زمین نهادید و بیانیه و ارشــاد را جایگزیــن آن کردید؟ زهی خیال خام و 
حسرت فردای نزدیک! الاقل در صدور بیانیه ها به جای تعجیل، تأمل می کردید که 
چشمان جهانی فوتبال را شگفت زده نکنید از این تصمیمات! ... و اکنون تیم ملی 
است و نبود یکپارچگی و اقتدار به شدت مخدوش اسکوچیچی که فقط حضور در 
جام جهانی را می خواهد و سرنوشــت نامعلوم تیم ملی پس از انتخابات هشتم 
شــهریور! آیا مجمع فدراســیون فوتبال تقصیری را در ایــن اتفاقات متوجه خود 
می بیند؟ آیا این اوضاع، آنان را در انتخابات هشتم شهریور به انتخابی متأثر از تفکر 

و سداد می رساند؟ تجربه می گوید بعید است!

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران
در رقابت های قهرمانی جهان

پس از انتخاب آزادکاران وزن های ۵۷ و ۷۹ کیلوگرم کشــتی ایران که در 
جریــان تورنمنت بین المللی تونس صورت گرفت، چهره ۱۰ آزادکار ایران در 
رقابت های قهرمانی جهان ۲۰۲۲ مشــخص شد. به گزارش ایسنا، در جریان 
برگزاری رقابت های بین المللی کشــتی آزاد در کشور تونس، علیرضا سرلک 
در ۵۷ و محمــد نخــودی در وزن ۷۹ کیلوگرم به ترتیــب با عملکردی بهتر 
نســبت به احمد محمدنژاد جوان و علی ســوادکوهی، بــرای دومین مرتبه 
متوالــی به عنوان نمایندگان ایــران در رقابت های قهرمانــی جهان معرفی 
شــدند. پیش از این نیز رقابت های انتخابی تیم ملی در اوزان ۶۱، ۸۶، ۹۲، ۹۷ 
و ۱۲۵ کیلوگرم در تاریخ ۱۹ تیر به صورت رو در رو در سالن ۱۲ هزار نفری برگزار 
شــد و در نهایت رضا اطری، حســن یزدانی، کامران قاسم پور، محمدحسین 
محمدیــان و امیرحســین زارع با برتری مقابل رقیبان شــان به عنوان نماینده 
کشــتی آزاد ایــران در رقابت های قهرمانی جهان معرفی شــدند. همچنین 
رحمان عموزاد خلیلی در ۶۵، امیرمحمد یزدانی در ۷۰ و یونس امامی نیز در 
وزن ۷۴ کیلوگــرم در جریان برگزاری چرخه انتخابی تیم ملی، به دوبنده تیم 

ملی در رقابت های جهانی صربستان رسیدند.
به این ترتیب ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در رقابت های 
جهانی ۲۰۲۲ صربســتان که از ۱۹ تا ۲۷ شــهریور به میزبانی بلگراد پایتخت 

صربستان برگزار می شود، به شرح زیر است:
وزن ۵۷ کیلوگرم: علیرضا ســرلک (دارنده مدال  نقره جهان ۲۰۲۱) - دومین 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۶۱ کیلوگــرم: رضا اطــری - چهارمین حضــور در رقابت های قهرمانی 

جهان
وزن ۶۵ کیلوگــرم: رحمــان عموزاد خلیلی - دومین حضــور در رقابت های 

قهرمانی جهان
وزن ۷۰ کیلوگــرم: امیر محمد یزدانی (دارنده مدال نقره جهان) - ســومین 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (دارنده مدال برنز جهان) - چهارمین حضور 

در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (دارنده مدال نقره جهان) - دومین حضور 

در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۸۶ کیلوگرم: حســن یزدانی (دارنده ســه مدال طال، یک نقره و یک برنز 

جهان) - ششمین حضور در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۹۲ کیلوگــرم: کامران قاســم پور (دارنده مدال طــالی جهان) - دومین 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۹۷ کیلوگــرم: محمدحســین محمدیــان (دارنده مــدال برنز جهان) - 

دومین حضور در رقابت های قهرمانی جهان
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحســین زارع (دارنده مدال طــالی جهان) - دومین 

حضور در رقابت های قهرمانی جهان

www.iranleague.ir

روز جمعــه ۲۴ تیــر ۱۴۰۱ مســابقات انتخابی تیم ملی 
ووشــوی جوانــان دختــران، بــه میزبانی آکادمــی ملی 
ووشــو آغاز و در ادامه با حواشــی بســیار زیــادی همراه 
شــد. مســابقاتی که به دلیل اعتراض برخی خانواده های 
ورزشکاران نســبت به داوری ها، باعث درگیری و زد و خورد 
میان پــدر یکی از ورزشــکاران با مربی تیــم ملی دختران 
شــد. در واقع ماجرا وقتی بعدی جدید بــه خود گرفت که 
فیلمــی در فضای مجازی از این حادثه پخش و مشــخص 
شــد که در آن، یک مرد با چند زن درگیر شــده است. ابتدا 
جزئیــات زیادی از این اتفــاق تلخ در دســترس نبود، ولی 
بعدها مشخص شد پای خواهران منصوریان، همان افرادی 
که ادعای زیادی در ورزش ووشــو دارند، در میان است. در 
ویدئو منتشرشــده مشخص اســت که خواهران منصوریان 
در بطــن ماجرا قرار گرفتــه و با مرد مذکور که مشــخص 
شــده پدر یکی از دختران معترض به داوری اســت، درگیر 
شــده اند. درباره دلیل درگیری طرفیــن، روایت متفاوتی در 
دســت اســت. خواهران منصوریان تقصیــر را تمام و کمال 
گــردن مرد مذکور انداخته اند و پدر ورزشــکار هم ماجرا را 
به گونــه ای روایت کرده که غم انگیز به نظر می رســد. ابتدا 
شــهربانو منصوریان ماجرا را برای ورزش سه این طور شرح 

داده است: «من که خودم تا لحظات آخر در صحنه حضور 
نداشــتم، اما این طور که شنیدم این آقا با مربیان استان های 
دیگر بیرون از ســالن نشسته بوده است. تلویزیونی در سالن 
گرم وجــود دارد که بچه ها بتوانند بازی های رقبایشــان را 
ببینند. گویا مبارزه دختر این آقا توســط یکی از دوستانشان 
از روی صفحه تلویزیون ضبط شــده اســت. بعد از باخت 
ایــن دختر، همان فردی کــه فیلم را ضبط کــرده، نزد پدر 
این ووشــوکار می رود و می گوید حق دختــرت را خوردند! 
این باعث عصبانیت پدر آن ووشــوکار می شــود و او هم به 
داخل سالن حمله ور می شــود». چهره جنجالی این ماجرا 
اما پدر کیانا ده پهلوان اســت کــه روایت را به گونه ای دیگر 
برای ایسنا بازگو کرده است؛ «من اصال اخالقم این نیست در 
جایی که حضور خانم ها زیاد است، ورود کنم؛ ضمن اینکه 
در مســابقات بانوان حضور آقایان ممنوع اســت و من این 
موضوع را می دانم. آن لحظه من پشت سالن آکادمی بودم 
که یکی از دختران بدو بدو به سمتم آمد و گفت عمو بیا که 
زن و دخترت (تیام ده پهلوان) را کشــتند! تیام همان دختر 
ووشــوکار من در رده نوجوانان اســت که در این مسابقات 
شرکت کننده نبود و فقط کنار خواهران خود حضور داشت. 
متأسفانه صدیقه دریایی (مربی ووشو) و شاگردانش سر یک 

اعتراض تیام بر ســر او می ریزند. وقتی همسرم برای بردن 
دخترم آمده بود، او را هــم به باد کتک گرفته بودند! دختر 
کوچکم (تیام ۱۲ ســال دارد) وقتــی می بیند «کمند» دختر 
بزرگم مقابل حریف بزرگســال خــود برتری دارد اما داوران 
امتیازات را به او نمی دهند، نســبت بــه این ماجرا اعتراض 
کــرده و با عصبانیت رو به صدیقــه دریایی می گوید که این 
مســخره بازی ها چیســت؟ چرا حریف بزرگسال می آورید و 
وقتی هم او را می زند، امتیاز نمی دهید؟ پس از این جمالت 
ظاهرا یکی از شــاگردان صدیقه دریایی او را کتک زده است 
که همسرم برای جلوگیری از دعوا وارد می شود و او را هم 
می زنند که دماغ او هم شکسته است. خدا شاهد است که 
من بیرون سالن حضور داشــتم و یکی از دختران ورزشکار 
به ســمتم آمد و گفت دخترت را کشتند. دوستان خواهران 
منصوریان فقط جایی که من حمله کردم را فیلم گرفته اند 
اما آنجایــی را که من برای بیرون بردن همســر و دخترم از 
زیر کتک وارد ســالن شــدم و شــهربانو با مشت به صورتم 
کوبید، فیلم نگرفته اند! وقتی زن و بچه مرا گروهی می زنند، 
اصال رونالدو و مســی باشــد، بایســتم و نگاه کنم تا جلوی 
چشــمم دماغ همســرم را بشــکنند و دختر ۱۲ ســاله ام را 
چند نفری زیر مشــت و لگد بگیرند؟ باید از صدیقه دریایی 

و باقی آن افراد تشــکر کنم که دختر و همســرم را زده اند؟ 
دریایــی مربی حریف دختر من بــود و خانم منصوریان هم 
دوســت صمیمی صدیقه دریایی اســت». واضح است که 
درگیری فیزیکی در هیچ ســطحی هرگز مورد تأیید نیســت 
و اینجا مشــخص نیست چرا حراســت به موقع وارد نشده 
تــا درگیری ها ادامه پیدا نکند. اتفــاق تلخ تر ولی مربوط به 
اعتراف شــهربانو منصوریان اســت که تأیید کرده سه نفری 
به پدر آن ووشــوکار حمله کرده و او را زده اند. «من، سهیال 
و پریناز مجبور شــدیم جلوی این آقا را بگیریم و او را بیرون 
کنیم. من دیدم یکی از بچه های ووشوکار زیر دست و پا ست 
و به درگیری وارد شدم. وقتی دیدم این آقا دارد مشت و لگد 
پرتــاب می کند، من هم لگد زدم تــا او از آنجا بیرون برود». 
شاید خواهران منصوریان مدعی شوند در دفاع از خودشان 
چنین کاری کرده اند، ولی اعتراف به کتک کاری آن هم وقتی 
خواهران منصوریان سرمربی و مربی تیم ملی جوانان ایران 
هستند، دیگر واقعا خسته نباشید دارد! آنها به ظاهر الگوی 
همیــن دختران جوانی هســتند که قرار اســت زیر نظر این 
چهره ها آموزش ببینند. ســؤال آزاردهنده این اســت که آیا 
رفتار خواهران منصوریان در شأن سرمربی تیم ملی جوانان 

بوده است؟ پاسخ بماند بر عهده فدراسیون مد نظر.

خـبـر

«با لگد زدیمش»؛ خسته نباشید واقعا!


