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دومین خداحافظی موقت سارا
سارا خادم الشریعه، برترین شــطرنج باز زن ایران، برای دومین بار از حضور در تیم 
ملی خداحافظی کرده است. برخالف بار اول، این بار دلیل او شخصی است و آن طور 
که خودش در پســتی اینستاگرامی نوشــته، به دلیل مادرشــدن ترجیح داده در این 
مقطع از حضور در تیم ملی شــطرنج ایران خداحافظی کند. «دوستان عزیزم، بسیار 
هیجان زده ام که به شــما بگویم که پســرم در تاریخ ۱۹ فوریه به دنیا آمد. مادربودن 
با اختالف مهم ترین نقش من در زندگی اســت. من در شــرایطی که باردار بودم، در 
جام جهانی بازی کردم و همیشــه سعی کردم تا بیشترین حد ممکن فعال باشم اما 
در حــال حاضر قصد دارم مدتی از ورزش حرفه ای فاصله بگیرم تا زمانی که مجددا 
احســاس کنم دوست دارم بازی کنم. از تمام کســانی که پیگیر غیبت من بودند و از 
برگزارکنندگانی که من را دعوت می کردند تشــکر می کنم». این برای دومین بار است 
که ســارا خادم الشــریعه با انتشار پیامی در صفحه اینســتاگرام خداحافظی می کند. 
پیش تر در دی ماه ۱۳۹۸ او با انتشــار پســتی جنجالــی، خداحافظی اش از تیم ملی 
را اعالم کرد. خداحافظی ســارا مصادف با روزهایی بــود که علیرضا فیروزجا، نابغه 

شــطرنج ایران پناهنده فرانسه شد و بســیاری می گفتند او هم قصد مهاجرت دارد؛ 
اما خادم الشــریعه همان زمان با انتشار پستی، شــایعه پناهندگی اش را تکذیب کرد 
و نوشــت: «در ایران هســتم و قصد مهاجرت ندارم. چند سالی است که به صورت 
انفرادی و با هزینه شــخصی در مســابقات مختلف بین المللی به عنوان یک ایرانی 
شــرکت می کنم و این روال ادامه خواهد داشت. تعدادی از این مسابقات به صورت 
ملی اســت و این اعزام ها زیر نظر فدراســیون و وزارت ورزش صورت می پذیرد که از 
این پس از حضور در هرگونه مســابقه ملی که تحت نظر فدراســیون، وزارت ورزش 
یا کمیته المپیک باشــد، به عنوان ملی پوش یا نماینده یــا هر چیز دیگری که بنامند، 
انصراف می دهم. این به معنای تغییر ملیتم نیست. شطرنج یک ورزش فکری است 
و دنیای عجیبی دارد. من می خواهم در فضایی آرام، بدون فشــار و استرس و تهدید، 
فقــط و فقط روی کارم تمرکز کنم. نمی گذارند، نمی فهمند و نخواهند فهمید. دالیل 
تصمیمم برای کســانی که باید ببینند روشــن است، شــاید نمی خواهند ببینند و این 
تصمیم آنهاســت نه من! من فعال قصد مهاجرت ندارم و کسی هم حق ندارد من را 

وادار به ماندن یا رفتن کند».
در بازگشــت او به تیم ملی، ســارا در گفت وگویی که با «شــرق» داشــت، دلیل 
خداحافظی موقتــش را این طور بیان کرد: «دلیل اینکه من در آن مقطع نخواســتم 
در تیم ملی باشــم یک ســری مشکالت بود که با فدراســیون وقت داشتم. متأسفانه 
فدراسیون قبلی اصال پشت بازیکنان نبود. هر افتخاری که ما به دست می آوردیم به 
نام فدراسیون تمام می شد اما در مقابل هیچ گونه حمایتی از ملی پوشان نمی کردند. 
ضمن اینکه همه حرف هایشــان دروغ بود و من هم نمی توانستم با این دروغ ها کنار 
بیایــم. برای همین ترجیح دادم از تیم ملی کناره گیری کنم و در هیچ کدام از اعزام ها 
نباشم. دوســت ندارم وارد جزئیات شوم و درباره اش صحبت کنم اما نمونه بارزش 
این بود که ما اصال فراموش کرده بودیم مربی خارجی چیست. تیم ملی اصال مربی 
نداشت. در گذشــته این طور بود که حداقل به صورت مقطعی برای تیم ملی مربی 
خارجی اســتخدام می کردند. متأســفانه در شــطرنج بار همه چیز روی دوش خود 
بازیکن است؛ از مربی گرفته تا هزینه اعزام به مسابقات. مثال به ما می گفتند در فالن 

مســابقه شــرکت کنید، هزینه اش را می دهیم اما به حرفشان عمل نمی کردند. خود 
من از چند مســابقه مختلف و حتی رقابت های قهرمانــی جهان که مدال گرفتم، از 
فدراســیون طلب داشــتم که طلبم را ندادند، در آخر هم تصمیم گرفتم بی خیالش 
شــوم. همه فکر می کنند چــون جوایز رقابت های شــطرنج به دالر یا یورو اســت، 
بازیکنانش وضع بســیار خوبــی دارند اما نمی دانند که همه هزینه ها در این رشــته 
بر عهده خود ورزشــکار و خانواده اش است نه فدراســیون. خود من در رقابت های 
قهرمانــی جهان ۷۰ هزار یورو جایزه گرفتم اما این اتفاق که همیشــه در زندگی من 
تکرار نمی شــود. این طور نیست که هر بار در مسابقات جهانی شرکت کردم، قهرمان 
شــوم که این مبلغ جایزه را بگیرم. ما اگر جایزه  ای هم می گیریم، حقمان است چون 
برایش زحمت کشــیده ایم. نباید برداشت دیگری از آن شود. مشکل دیگر فدراسیون 
قبلی این بود که اصال شایسته ســاالری در آن وجود نداشــت. همه چیز بر محوریت 
یــک نفر می چرخید. در نهایت همه این اتفاق ها باعث شــد تا خیلی از ما بی انگیزه 

و دلسرد شویم».
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حضور  در  میادین و  ورزشگاه ها
ائمه  جمعه جدای از مردم کوچه و بازار نیســتند؛ طبیعتا این 
ادعایی اســت که اکثریت آنها درباره جایگاه شان دارند. بسیاری از 
آنها مثل همین مردم کوچــه و بازار دغدغه ورزش و ورزش کردن 
دارند. تا به  حال تصاویر متعددی از امامان جمعه منتشر شده که 
یا مشغول ورزش هستند یا از رقابت های ورزشی دیدن کرده و این 
کار را انجام می دهند. از بابل در شــمال گرفته تا جم، شــهری در 
استان بوشهر، ائمه جمعه نشان داده اند دست کم نگران وضعیت 
جایگاه تیم شــهر هستند. بازدید امام جمعه وقت بابل از تمرینات 
«خونه به خونه» و اشــاره صریح امام جمعه جم و درخواستش از 
نماینده مجلس این شهرستان مبنی بر سروسامان دادن به جایگاه 
تیم «پارس  جنوبی» می تواند مؤید این مســئله باشــد. فارغ از این 
موضوعات، پیشگامی آنها در تبریک گفتن به قهرمان های ورزشی و 
دیدار با آنها هم روایتگر بخش دیگری از عالقه مندی آنها به مقوله 
ورزش است. شــاید در  این  بین بتوان از سیدمحمدعلی آل هاشم، 
امام جمعــه تبریز، به عنوان چهره ای متفاوت در این زمینه نام برد؛ 
او فردی است که عالوه بر حضور در ورزشگاه برای تماشای بازی 
تراکتور، نســبت به کیفیت تصاویــر تلویزیونی که عهده دار پخش 
بازی های تیم تراکتور است، انتقاد هم  می کند. امام جمعه تبریز با 
این حال می گوید حضورش در ورزشــگاه به مذاق عده ای خوش 
نمی آید و آن را ســبک خطاب می کنند: «این ورزشگاه رفتن ما هم 
دردســر شده است. حاال پشت ســر هم زنگ می زنند و درباره این 
موضوع صحبت می کنند. برخی تقبیح می کنند و اکثریت هم این 
حرکت را تحسین می کنند. چه کسانی تقبیح می کنند؟ عده قلیلی 

هســتند که تقبیح می کنند و می گویند کار سبکی بود؛ وگرنه عامه 
مردم و جوانان خیلی خوشــحال هســتند. بهتر است که آدم به 
ورزشگاه برود و رفتار دوستانه ای داشته باشد، تذکر دوستانه ای هم 

بدهد و یادآوری کند که ما هم همراه مردم هستیم».
ائمه جمعــه هرجا پای ورزش همگانی در میــان بوده، از آن 
حمایت کــرده و این روزها تعداد زیــادی از آنها از کم توجهی به 
چند رشــته ورزشــی گالیه می کنند؛ شنا و اسب ســواری در صدر 
اســت، ولی هم زمان تعداد زیادی از آنها از مغفول ماندن ورزش 
زورخانه ای هم شــکایت دارند. هرچند در  این  میان، عده ای از آنها 
بعضا اظهارنظرهای متفاوتی دارند که با واکنش های ریزودرشت 
مخاطبــان روبه رو می شــود. در این مورد می شــود صحبت های 
اخیــر آیت اهللا لطف اهللا دژکام، امام جمعه شــیراز را بررســی کرد 
که خواسته توجه بیشــتری به ورزش های رزمی شود. استدالل او 
در این زمینه جالب اســت؛ «باید ورزش هــای رزمی را برای حفظ 
آمادگــی دفاعــی رواج داد. رواج ورزش هــای رزمی خود به  خود 
بازدارندگی ایجاد می کند تا دشــمن به خود جرئت ندهد به کشور 

نگاه چپ بیندازد».
اختالف  نظر درباره حضور  زنان در  ورزش

اگر در کلیات، ائمه جمعه با ورزش کردن مشــکلی نداشــته و 
توصیه های مکــرر به این امر دارند، وقتی پــای حضور زنان در این 
عرصه به میان می آید، شــرایط مثل ســابق نیســت و گاهی آنها با 
واکنش های تندی به این مقولــه می پردازند. بحث حضور زنان در 
ورزشــگاه از آن دست مباحثی است که بیشــترین واکنش ها را در 
بین ائمه  جمعه داشــته اســت. هنوز زمان زیادی از صحبت های 

محمدتقی رهبر، عضو جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت 
اصفهان که با واکنش های تندی روبه رو شــد، نمی گذرد. او درباره 
ورود زنان به ورزشــگاه گفتــه بود: «در موضــوع ورود خانم ها به 
ورزشگاه نمی توانیم به سادگی این مجوز را صادر کنیم. به هر حال 
پوشــش مردانی که فوتبال بازی می کنند، طوری اســت که از نظر 
اســالم باید از چشم خانم ها دور باشــد. البته از آنجایی که نهی از 
منکــر نباید دلیلی بر انزجار مردم از دین باشــد، می توانیم با اتخاذ 
تدبیــری کاری کنیم که زنان هم به ورزشــگاه برونــد و هم به گناه 
نیفتنــد». تعدادی از آنها هم خواســته اند در این مورد نظرات ائمه  
جمعه و البته مراجع تقلید در دســتور کار قرار گرفته و بعدا اقدام 
شود. یکی، دو امام جمعه مشخص هم در این مورد نظرات متفاوتی 
صادر کرده اند که چرخش آنها مثال زدنی است. آیت اهللا علم الهدی، 
در صدر این دسته قرار می گیرد. او سال ۹۵ واکنش تندی به مسئله 
حضور تماشاگران زن در سالن های والیبال داشت. او در خطبه های 
نماز عید ســعید فطر که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، آنهایی را 
که زمینه ورود زنان به ورزشگاه را فراهم کرده تا زنان «به هوا پریده 
و خوشحالی» کنند، «جهنمی» خواند. در صحبت های علم الهدی 
در آن روز که فیلمش همچنان موجود است، امام  جمعه مشهد با 
بیانات تندی از ورود زنان به ورزشــگاه برای تماشای والیبال انتقاد 
کرده و می گوید: «اینکه عده ای دختر و پســر جمع بشــوند، عده ای 
دختــر و زن هیجان پیدا کنند، کف بزنند، ســوت بکشــند و به هوا 
بپرند، این می شود ابتذال و ابتذال مظهر گناه است. متأسفانه در این 
مملکت در شــب های مبارک رمضان، چنین ابتذالی را به پا کردند. 
این مسئوالن که دست به این کارها می زنند، باید بدانند جهنم تنها 
جای گناهکار نیســت، جای آن منحرفانی اســت که مسیر اسالم را 

با  وجــود  این،  منحــرف کرده اند». 
امام جمعــه مشــهد در فروردیــن 
همیــن ســال ۱۴۰۱ در چرخشــی 
آشــکار از حضور زنان در ورزشگاه 
به صورت مشــروط دفاع کرد. او در 
روزهایی که دولت ابراهیم رئیســی 
برای ورود زنان به ورزشــگاه تحت 
فشار بود، گفت نباید زنان از تماشای 
فوتبال محروم باشند و مجبور شوند 
فوتبــال را تنها از طریــق تلویزیون 
تماشا کنند. مسئوالن نظام اسالمی 
ما باید در ورزشگاه ها مکان هایی را 
مخصوص بانوان آماده کنند تا زنان 
در عین تماشــای مســتقیم فوتبال، 
صیانت داشــته باشــند و هنگامی 
که دختری موقع تماشــای فوتبال 
از هیجــان فریاد می زنــد، یک مرد 
هرزه از این هیجان او سوء اســتفاده 
نکنــد. او یــک هفتــه بعــد از این 
صحبت ها و پــس از راهیابی زنان 
بــه ورزشــگاه برای تماشــای بازی 
تیم ملی با عــراق گفت «صیانت» 
مدنظرش به درستی رعایت نشده و 
از مسئوالن گالیه کرد. طولی نکشید 
که بــازی بعــدی ایران بــا امارات 
در همــان رقابت ها دوبــاره بدون 
حضور تماشــاگران شــد. اظهارات 
علم الهــدی دربــاره ورزش فقــط 
مربوط به همین موارد نمی شــود؛ 
او پیش تر از دوچرخه ســواری زنان 
و اســامی تیم های «ابومســلم» و 
تیم هــای  بــرای  «ســیاه جامگان» 
مشــهدی گالیه کرده و نهایتا موفق 

به اعمال تغییر در آنها شده بود.

تازه تریــن واکنش ها به حضــور زنان در ورزشــگاه، اظهارات 
حســینی همدانی،  ســیدمحمد مهدی  آیــت اهللا  بحث برانگیــز 
امام جمعه کرج است که گفته مکان های ورزشی برای نوجوانان 
پســر هم مناسب نیســت، چه برســد به زنان. «حضور بانوان در 
جامعه باید کریمانه باشد، چه در ورزشگاه چه در امکان تفریحی 
و... اما متأســفانه وضعیت اماکن تفریحی و ورزشــی کشور برای 
پسران نوجوان هم مناسب نیست، چه برسد به بانوان و نوامیس 
جامعــه؛ بنابرایــن از دولت انقالبی می خواهیم ســریعا امکانات 
صیانتی، امنیتی و حتی بهداشــتی را برای حضــور امن بانوان در 
جامعه فراهم کند تا شــاهد سوءاستفاده خناسان نباشیم». همین 
امام جمعه کرج امــا زمانی که کیمیا علیزاده موفق شــده بود با 
پرچم ایران در المپیک صاحب مدال شود، او را به دفترش خوانده 
و با اهدای یک جلد قرآن نفیس با مقدمه ای به دست خط خود و 
یک تابلو فرش دســتباف، تقدیر و از او به عنوان «دختر خوب البرز» 

یاد کرده بود.
نه به دوچرخه سواری زنان

شــاید هم ردیف بــا داســتان ورود زنان به ورزشــگاه، مبحث 
دوچرخه ســواری زنان بیشــترین انتقادها را از سوی ائمه  جمعه 
به ویژه در چند کالن شــهر به همراه داشته است. به غیر از مشهد 
و نظر امام جمعه این شــهر، اصفهان دیگر کالن شــهری است که 
امام جمعه آن شــهر، حساســیت زیــادی به این موضــوع دارد. 
آیت اهللا سید ابوالحســن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان که 
به تازگی گفته دشــمن بــا بیان اینکه بانوان بــه ورزش نیاز دارند، 
نقشه می کشــد، پیش تر درباره دوچرخه ســواری زنان گفته بود: 
«دوچرخه ســواری بانوان منجر به اختالط دختر و پسر می شود و 

دین اســالم این اختالط را جایز نمی دانــد. این امر به بهانه تعلیم 
و تعلــم، هوای پاک، درمان و... در اصفهان انجام می شــود و باید 
مراقب باشــیم که دشــمن پشــت صحنه چه اقداماتی را انجام 
می دهد و نباید برای مان گناه عادی شود». آیت اهللا طباطبایی نژاد، 
امام  جمعه اصفهان هم بعدها به این داســتان ورود کرد و گفت: 
«رســانه ها به ویژه رســانه هایی که مربوط به برخی نهادهاست، 
مباحثی مانند دوچرخه ســواری زنان را ترویج نکنند؛ زیرا علمای 
دین تأکید دارند که دوچرخه سواری بانوان در اماکن عمومی جایز 
نیست و به  طور قطع رسانه هایی که چنین اقداماتی می کنند، بدانند 

این اقدام نوعی بی دینی است».
امام جمعه  حجت االسالم والمسلمین سیدمحسن محمودی، 
ورامین نیــز دیگر منتقد دوچرخه ســواری زنان اســت. او با بیان 
اینکــه امروز عفــت و حجاب و چادر زنان و دختران ما به شــدت 
مورد هجوم است، گفت: «ازبین بردن حریم های اخالقی و عناوین 
مختلف یکی از اهداف دشــمن برای نابود کردن این کشور است و 
بسیار متأسف هستیم که برخی به عنوان ورزش دختران و پسران را 
به بیراهه می برند، دوچرخه سواری یک زن با لباس های نامناسب 
با کدام ارزش اخالقی ســازگار اســت». امام جمعه رفسنجان هم 
نگاه مشابهی به مقوله دوچرخه سواری زنان دارد و اظهاراتش با 
واکنش های زیادی همراه شد: «اگر افسار سگ را به دست دختران 
و پسران ما دادند، برای خدشه دار کردن غیرت دینی است و اگر به 
مسائل مذهبی، نماز و روزه ما حمله کردند، دیدند که غیرت دینی 
جامعه را از بحران ها نجات می دهد. باید خیلی به  هوش باشیم و 
از ســر این قضایا به سادگی نگذریم و بگوییم دختر جوان دوست 

دارد دوچرخه سواری کند! خیر، باید هوشیار باشیم و نگذاریم».
  ائمه جمعه و سخنان  تلخ و شیرین
ورزشی ها جمعه ها تعطیل نیستند!

 جایگاه امامان جمعه در مســائل روز کشور فارغ از عمومی یا تخصصی بودن، از اهمیت باالیی برخوردار است. 
آنها با خطبه هایی که قرائت می کنند، عالوه بر انتقال پیام، بعضا دیدگاه شخصی شــان درباره مسائل مختلف را 
نیز ابراز می کنند. شاید در مســائل کالن، خط مشی یکی است و پیام آنها منطبق با خط کلی است که از قبل در 
دستور کار قرار می گیرد، ولی درباره مســائل جزئی تر، اغلب چنین نیست و در میان صحبت ها و اظهارنظرهای 
آنها تناقض یا اختالف دیدگاه مشهود اســت. مقوله ورزش می تواند یکی از این مسائل جزئی باشد که گاهی با 
رفتار دوگانه ای از سوی ائمه  جمعه مواجه شده است. کلیت آن مورد قبول همگی است، ولی تناقض ها زمانی 

مشخص می شود که پای زنان به عرصه ورزش کشیده شود.

 این روز ها شــایعات زیادی به راه افتاده مبنی بر اینکه پیمان بابایی در فهرســت 
خرید پرسپولیس قرار گرفته اســت. به گزارش فرارو، پرسپولیس در این فصل لطمه 
زیــادی از خرید هــای جدید یحیی گل محمدی خورده اســت. در خــط دروازه احمد 
گوهــری مهره ای کــه بایــد از آب درنیامده و از لحــاظ هیجانی به ســطح بازی در 
پرســپولیس نرســیده اســت. این موضوع در خط دفاعی هم خودش را نشان داده و 
علیرضا ابراهیمی، وحدت هنانوف و منوچهر صفروف نتوانسته اند دردی از مشکالت 
پرسپولیس دوا کنند. اوج ناکارآمدی خرید های یحیی برای پرسپولیس مربوط به رضا 
اسدی، هافبک جنجالی این باشگاه است؛ بازیکنی که با هزینه گزاف از تیم سنت پولتن 
اتریش خریداری شــده تا مثال جانشــین احمد نوراللهی، ســتاره خط میانی این تیم 
باشــد؛ اما اسدی هرگز در قالب تاکتیکی پرســپولیس جا نگرفت تا خیلی زود تبدیل 
به بازیکنی نیمکت نشــین شــود. در خط حمله هم یحیــی و خرید جدیدش توفیقی 
نداشته اند. شــرزود تمیروف آن قدر گل نزن نشان داده که بســیاری از عدم توانایی او 
در امر گل زنی در تمرینات پرســپولیس هم خبر می دهند! اینها نمونه ای از خرید های 

ناموفق یحیی برای پرسپولیس اســت که هیچ کدام نتوانسته اند رضایت هواداران را 
جلب کنند. حاال که فصل به روز های پایانی رســیده و شایعات درباره نقل وانتقال این 
باشــگاه به گوش می رســد، دوباره گزینه هایی مطرح می شوند که بعید است بتوانند 
گره گشــای مشکالت پرسپولیس باشــند. در روز های اخیر بار ها عنوان شده که پیمان 
بابایی مهاجم تراکتور قرار است فصل آینده پیراهن پرسپولیس را به تن کند. این خبر 
به شکل اغراق آمیزی در رسانه ها دست به دست می شود و از بابایی به عنوان خرید 
رؤیایی پرسپولیس یاد می شود. با  این حال با جست وجویی ساده می توان دریافت که 
بابایی در این فصل حتی در بین شــش گل زن برتر فصل هم قرار ندارد. این در حالی 
اســت که او در تیمی مثل تراکتور بازی می کند که بیشتر توپ ها در نزدیکی محوطه 
جریمه حریف برای این بازیکن ارســال می شــود. پرســپولیس و یحیی گل محمدی 
همچنان واکنشــی نســبت به این موضوعات نداشــته اند، ولی با توجه به خرید های 
اخیر یحیی و شــایعاتی که در این زمینه مطرح می شــود، به نظر می رسد باید نگران 

خرید های یحیی گل محمدی برای پرسپولیس بود.

باید نگران خرید یحیی برای پرسپولیس بود!
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