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سعید احمدیان

    گزارش
تخلفات و فساد 
فدراسيون فوتبال 
در زمان مهدي تاج سبب شده جامعه فوتبال در 
انتظ�ار دادگاه�ي ش�دن مدي�ران متخل�ف 

فدراسيون فوتبال باشد.
پرونده هاي تخلفات ش��ان در حال رو شدن است، 
پرونده هايی که هر روز که مي گذرد قطور و قطورتر 
مي ش��ود و  جايي براي حاش��ا نمي گذارد تا مانند 
گذشته ديگر نتوانند شانه هاي شان را باال بيندازند و 
خم به ابروي شان نياورند و همه چيز را تکذيب کنند. 
اين حکايت فدراس��يون فوتبال است، فدراسيوني 
که رئيس سابقش عنوان جعلي پنج ستاره را به آن 
چسباند و حاال آن ستاره هاي پوشالي با کنار رفتن 
پرده ها در حال آب رفتن است و فساد در اين مجموعه 
در آس��تانه انتخابات 25 اسفند فدراسيون فوتبال، 
عيان تر از هميشه شده است. انتخاباتي که مديران 
فعلي فدراسيون با وجود پرونده هاي قطورشان و زير 
پا گذاشتن قوانين کشور در حال مهندسي آرا براي 

تمديد حضورشان در فوتبال هستند.
   حاشيه امن مديران فوتبالي متخلف 

بايد به چهار سال پيش برگشت؛ بهمن 94، روزهايي 
که پرونده فس��اد در فوتبال در صحن علني مجلس 
قرائت شد. بخش عمده اي از پرونده قرائت شده در 
مجلس به تخلفات فدراسيون فوتبال برمي گشت، از 
اساسنامه غيرقانوني اين فدراسيون که هنوز به تأييد 
هيئت وزيران نرسيده تا عدم شفافيت مالي فدراسيون 
و امتناع از پاس��خگويي در اين رابطه. آن روزها علي 
کفاشيان رئيس بود، مدير ناخوانده فوتبال که تنها به 
دليل تماميت خواهي محمد علي آبادي، رئيس وقت 

سازمان تربيت بدني پايش به فوتبال باز شد.
 نتيجه مديريت وي هم شد يک پرونده پروپيمان 
از تخلفات مالي و غير قانوني در فدراس��يون تحت 
رياستش، او حتي بارها به نهادهاي نظارتي و امنيتي 
احضار و يک بار هم پايش به زندان اوين باز شد. با اين 
حال با وجود تخلفات باالي فدراس��يون فوتبال در 

روزهاي رياست کفاشيان، اين مدير اين روزها بدون 
اينکه نسبت به تخلفات و سوء استفاده هاي کالني که 
از بيت المال در زمان او شد پاسخ دهد با دور شدن از 

فوتبال براي فوتبالي ها نسخه مي پيچد!
  پرونده قطور مهدي تاج  

تخلفات مهدي تاج، جانشين کفاشيان در سه سال 
و نيم حضورش در فوتبال هم دست کمي از رئيس 
قبلي ندارد. تاج در حالي ارديبهش��ت  س��ال 95 به 
عنوان رئيس جديد فدراسيون فوتبال انتخاب شد که 
بهمن ماه امسال به بهانه بيماري قلبي نامه استعفايش 
را نوشت و صندلي رياست فدراسيون را تحويل داد 
تا فوتبالي ها با برگزاري ي��ک انتخابات زودهنگام، 
رئيس جديد را انتخاب کنند. در حالي بيش از يک 
ماه از رفتن ظاهري تاج از فوتبال مي گذرد که گفته 
مي ش��ود اين مدير همچنان در پش��ت پرده براي 
فوتبال تصميم مي گيرد و خبر مي رسد که سرمربي 
جديد تيم ملي که شائبه انتخاب او توسط دالل ها 
باال گرفته با تصميم او انتخاب ش��ده است و آقازاده 
رئيس فدراسيون فوتبال نيز با حضور در مذاکرات 
اس��کوچيچ نقش پررنگي در انتخاب اين مربي که 
با هدايت دالل هاي نزديک به مديران فدراس��يون 

صورت گرفته، داشته است.
در چنين شرايطي خبرگزاري تسنيم در گزارشي 
که بامداد ديروز منتش��ر کرد به حج��م بااليي از 
تخلفات دوران حضور مهدي تاج به عنوان رئيس 
فدراس��يون فوتبال پرداخت. تخلفاتي که حاکي 
از فساد گسترده در سيستم مديريتي فدراسيون 
است. يکي از تخلفاتي که در اين گزارش مستندات 
آن ارائه شده، انتصاب غيرقانوني محمدرضا ساکت 
توسط تاج در س��مت هاي مختلف مانند دبيرکل، 
رئيس سازمان هاي تيم ملي و ديگر پست ها بوده 
که برخالف بندهاي صريح اساسنامه فدراسيون 
فوتبال صورت گرفته است. در اين گزارش همچنين 
به تخلف تاج در انتصاب هادي ش��کوري به عنوان 
سرپرست دبيرکلي فدراس��يون فوتبال نيز اشاره 
شده است رئيس وقت فدراس��يون در حالی براي 
شکوري حکم زده است که رئيس فدراسيون فوتبال 
طبق ماده 38 اساسنامه حق انتخاب سرپرست برای 

کميته ها را دارد، نه دبيرکلی.
در ادامه اين گزارش به تخلف��ات در کميته داوران 
نيز اشاره شده است. در يکي از بخش های آن آمده 
است؛ رئيس فدراسيون فوتبال از اجرای آيين نامه 

کميته داوران فيفا و فدراسيون فوتبال تخلف کرده، 
زيرا بيش از دو س��ال فريدون اصفهانيان را خالف 
آيين نامه های ذکر ش��ده که وابستگی سازمانی به 
اتحاديه ها و تش��کيالت فوتبال داش��ته به رياست 
کميته داوران منصوب کرده است. در بخش ديگری 
از اين گزارش مفصل به عدم تمکين و نگاه ابزاري اين 
فدراسيون در زمان مهدي تاج به اجراي قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان اشاره و اين سؤال پرسيده شده 
است که چرا در سال 95 به دليل اجراي قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان، نزديک به 20 نفر از مديران و 
کارمندان سازمان ليگ کنار گذاشته مي شوند، اما در 
سال 97 وقتي اين قانون رئيس سازمان ليگ، يعني 
حيدر بهاروند را هم شامل مي شود، فدراسيون فوتبال 

از اجراي قانون استنکاف مي کند.
  فيفاهراسي براي فرار از محاکمه

در چنين ش��رايطي با توجه به حجم باالي تخلفات 
مديران فدراس��يون فوتبال از جمله علي کفاشيان و 
مهدي تاج در 12 سال گذش��ته از نهادهاي نظارتي 
و قضايي انتظار م��ي رود که با تش��کيل پرونده، اين 
مديران را به پاي ميز محاکمه بکشانند. بديهي است 
که هم کفاشيان و هم تاج بايد نسبت به حيف و ميل 
بيت المال و سوءاستفاده هاي مالي و تخلفاتي که زمان 
مديريت شان داشته اند در دادگاه هاي قضايي پاسخگو 
باشند. هرچند مديران فدراس��يون فوتبال با چماق 
تخيلي تعليق به دنبال اين هستند تا اينطور القا کنند 
که در صورت ورود نهادهاي قضايي به پرونده تخلفات 
مديران فدراسيون فوتبال، فدراسيون جهاني فوتبال به 
بهانه دخالت دولت، فوتبال ايران را تعليق خواهد کرد! 
اين در حالي اس��ت که فيفا مانعی برای برخورد با 
تخلفات مالي و برخورد قضايي با مديران فاسد نيست، 
نمونه آن نيز دستگيري مديران متخلف فيفا توسط 
پليس سوئيس در پرونده فساد بالتر بود. حال اين 
انتظار وجود دارد که دستگاه قضايي با ورود جدي 
به فس��اد در فوتبال، مديران فدراسيون فوتبال در 
12 سال اخير را بابت تخلفات و فساد گسترده اي که 

داشته اند مورد پيگرد قانوني قرار دهد.
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فريدون حسن

دنیا حیدری ديپلماسي ورزشي فقط بلد بودن زبان نيست 
ناداوري هايي که در بازي دوش��نبه شب 
االهل��ي عربس��تان و اس��تقالل در ليگ 
قهرمانان رخ داد، اتفاق تلخي بود و سبب 
شد با قبول نکردن گل سالم استقالل کار 
اين تيم در ادامه در آس��يا س��خت شود. 
چنين اتفاقي که در سال هاي گذشته هم 
تکرار شده، بيانگر ضعف فوتبال ايران در 
ديپلماسي ورزشي است که باعث شده در 
بازي هاي ليگ قهرمانان حق باشگاه هاي 
کشورمان داده نش��ود. در اين شرايط هم 
فدراسيون فوتبال و هم باشگاه ها نقش زيادي براي جلوگيري از تکرار اين 
اتفاقات تلخ دارند. هرچند اوضاع فدراسيون با توجه به مشخص نبودن 
ارکان مديريتي آن و نزديکي انتخابات فدراسيون، سبب شده ديپلماسي 
ورزشي در حال حاضر در اولويت  نباشد و بايد اميدوار بود با رفع ابهامات و 
برگزاري انتخابات، فدراسيون در عرصه ارتباطات بين المللي بتواند فعال تر 
ظاهر شود. عالوه بر اين هم در فدراس��يون و هم در باشگاه ها بايد افراد 
مسلط به مذاکره و روابط خارجي داشته باشيم. برخالف تصور اشتباهي 
که در فوتبال ايران وجود دارد براي ارتب��اط گرفتن تنها بلد بودن زبان 
کافي نيست و اينطور نيست که اگر يک فرد انگليسي يا آلماني بلد بود، 
مي تواند موفق باشد. گفت وگو يک فن و مهارت است و مديراني که براي 
ديپلماسي ورزشي انتخاب مي شوند، عالوه بر زبان بايد در زمينه مذاکره 
هم مهارت هاي الزم را داشته باشند. در چنين شرايطي با حضور اين افراد 
با ارتباطاتي که با فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا می گيريم، می توانيم 
جلوي اعم��ال نفوذهايي را که منجر ب��ه ناداوري در حق باش��گاه هاي 
کشورمان در سطح آسيا مي شود، بگيريم. در اين زمينه بايد فدراسيون 
مکاتبات الزم را با نهادهاي مرتبط داشته باشد تا با ارتباطاتي که برقرار 
مي شود، جلوي دخالت هاي خارج از زمين بازي در تعيين نتايج گرفته 
شود تا در بازي هاي آينده تيم هاي کشورمان از ناحيه داوري ها متضرر 
نشوند. در اين صورت است که ديگر مانند دوشنبه شب داور يک گل را به 
عربستاني ها هديه نخواهد داد تا در مسابقه اي که استقالل مي توانست با 

حداقل يک امتياز از زمين بازي بيرون بيايد، بازنده شود.

حمیدرضا آصفي

عضو سابق هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال

باشگاه بارسلونا       چهره
بعد از گذش��ت 
چند دهه پرافتخار حاال روزهاي پرحاشيه اي را 
مي گذراند. عدم نتيجه گيري نه چندان مطلوب 
در الليگاي اسپانيا و حتي ليگ قهرمانان اروپا به 
ان��دازه کاف��ي خش��م ه��واداران کاتاالن ها را 
برانگيخته، اما حاال خبر از رسوايي جديدي به 
گوش مي رسد؛ اقدامي از س��وي سران باشگاه 

براي تخريب چهره ستاره هاي بارسلونا! 
ش��بکهSER  کاتالونيا در يک برنامه اعالم کرد 
بارسا با يک شرکت به نام Ventures I3قرارداد 
امضا کرده است که اکانت هايی برای ضربه زدن 
به چهره هايی همچون ليونل مسی، جرارد پيکه، 
خوان الپورتا)رئيس س��ابق بارسلونا( يا ويکتور 
فونت )نامزد سابق رياست باشگاه( به وجود آورد. 
بر اساس اعالم اين شبکه، Ventures I3 در دو 
بخش فعاليت می کند. اين شرکت از چهره هيئت 
مديره باش��گاه که رياس��ت آن را ماريا بارتومئو 
برعهده دارد حمايت و چهره برخی ديگر از افراد 
يا مؤسسه های مربوط به اين باشگاه را خدشه دار 
Ventures I3 می کند. قرارداد تيم کاتاالنی با

توسط خائومه ماسفر، مش��اور بارتومئو در سال 
2017 در آرژانتين به امضا رسيده است. باشگاه 
بارسا نزديک به يک ميليون يورو به اين شرکت 
پرداخت کرد که از ش��ش ق��رارداد 200 هزار 
يورويی تشکيل می شود.  Ventures I3  شش 

اکانت در فيسبوک ايجاد کرده که در مجموع 
با 183 هزار و 500 فالوور در حال تخريب 

چهره هاي محبوب بارسا هستند. بارسلونا 
در بيانيه ای اين موضوع را رد و اعالم کرد 
که با هيچ شرکتی در ارتباط نبوده است 

تا پيام های منف��ی در رابطه با افراد وابس��ته به 
باشگاه در ش��بکه های اجتماعی را منتشر کند. 
سپس ش��رکت Ventures I3 نيز خبر شبکه 
SER را رد ک��رد. با اين ح��ال برنامه ال الرگرو 
شبکه SER اس��نادی را منتشر کرده که نشان 
می دهد اين شرکت پشت اکانت های غيررسمی 
بارساست که به قدرتمند کردن چهره بارتومئو 
و ضربه زدن به بازيکنان کنونی، سابق و رؤسای 

پيشين می پردازد.

کار سخت آتالنتا و تاتنهام مقابل مهمانان

نقشه بارتومئو براي ستاره هاي بارسا

ش��ب دوم مرحله 
حامد قهرماني

     فوتبال اروپا
يک هشتم نهايي 
رقابت ه��اي ليگ 
قهرمانان اروپا امش��ب با دو بازي حس��اس برگزار 
مي شود. دو ديدار که شايد به لحاظ اسم و رسم تيم ها 
چندان به چشم نيايد، اما نزديکي شرايط رقبا در اين 

دو بازي حساسيت آنها را دوچندان کرده است.
امشب از ساعت 23:30 آتالنتاي ايتاليا در زمين 
خود ميزبان والنس��ياي اسپانياست. آتالنتا تيم 
چهارم جدول رده بندي سري آ ايتالياست و در 
ليگ قهرمانان هم نتايج جالب توجهي به دست 
آورده، اما خوب مي داند که والنسياي رده هفتمي 
در الليگا تا چه حد مي تواند خطرناک باشد. تيم 
اسپانيايي بارها ثابت کرده که گربه سياه بزرگان 
فوتبال اروپاس��ت و در اين ميان به طور حتم به 
آتالنتا هم رحم نخواهد کرد. بنابراين ايتاليايي ها 
شب بسيار سختي را در زمين خود تجربه خواهند 
کرد. شبي که شايد راه برگشت شان براي بازي 

در اسپانيا را مس��دود کند. اما در بازي همزمان 
تاتنهام امشب در هاتسپر ميزبان تيم نوظهور و 
شگفتي ساز دو فصل اخير فوتبال آلمان، يعني 
اليپزيش است. هرچه تاتنهام براي عالقه مندان 
فوتبال با س��تاره هايي چون هري کين و س��ون 
هيون مين آشناست، رقيب چهره اي کامالً مرموز 
و ناآش��نا دارد. رقيبي که همين حاال هم با قرار 
گرفتن در رده دوم جدول رده بندي بوندس ليگا 
و رقابت شانه به شانه با بايرن مونيخ و دورتموند 
باعث شگفتي شده است. تاتنهام اکنون در رتبه 
پنجم جدول رده بندي ليگ برتر قرار دارد، جايي 
که ليورپول کاري کرده که بقيه بايد براي دومي 
بجنگند، اما تاتنهامي ها امشب بايد فوتبال جزيره 
را فراموش کنند و براي تمام ک��ردن کار مقابل 
اين حريف مرموز به مي��دان بروند، چراکه عدم 
نتيجه گيري در زمين خودي، يعني استقبال از 
سخت ترين شرايط در آلمان و شايد حذف ناباورانه 

از ليگ قهرمانان اروپا.

مديران فدراسيون 5 ستاره دادگاهي مي شوند؟!
حاشيه اي بر انتشار پرونده تخلفات و فساد فدراسيون فوتبال در زمان مهدي تاج

زمين و زمان عليه فوتبال ايران
 از داوري تا مصدوميت

خستگي و حاشيه پردازي
دوش��نبه ش��ب، ش��ب خوبي براي فوتبال ايران نبود. بعد از باخت بد 
شهرخودرو در تاش��کند مقابل پاختاکور، اس��تقالل هم مقابل االهلي 
عربستان شکس��ت خورد تا روند ناکامي ها کامل شود. با اين تفاوت که 
اس��تقالل برخالف ش��هرخودرو که تقريباً حرفي براي گفتن نداشت، 
مي توانست حتي پيروز ميدان باشد، اما درست از جايي ضربه خورد که 
فوتبال ايران در 40 سال گذشته همواره در مواجهه با تيم هاي عربستان 

سعودي چه در رده ملي و چه در رده باشگاهي ضربه خورده است.
بح��ث داوري و تأثير دالرهاي نفتي عربس��تاني ها در آن به خصوص در 
مواجهه با تيم هاي ايراني بحثي قديمي است که دوشنبه شب استقالل 
قرباني آن شد. دليل اين ادعا را مي توان در حرف هاي گزارشگر فوتبال 
شبکه تلويزيوني عربستان جست وجو کرد، وقتي بعد از گل سالم استقالل 

از نفوذ اين کشور در کنفدراسيون فوتبال آسيا سخن گفت.
جداي از اين مسائل استقالل عالوه بر داوري از دو مسئله ديگر هم ضربه 
خورد؛ يکي مصدوميت بيش از حد بازيکنان و ديگري خس��تگي آنها از 
مسافرت هاي طوالني و بازي در کش��ورهاي مختلف به لطف »پيروزي 
بزرگي« که آقايان مس��ئول در مذاکرات خود با کنفدراس��يون فوتبال 
آسيا به دست آوردند. بدون ترديد سفرهای طوالنی يکي از داليل اصلي 
مصدوميت هاي زياد است و مهم تر اينکه اين سفرهاي هوايي پشت سرهم 
و سريالي که هنوز هم تمام نشده، چنان بازيکنان را خسته مي کند که 
بازيکن با انگيزه  ای مثل وريا غفوري، مهم ترين و بهترين فرصت استقالل 

براي فرار از شکست يعني ضربه پنالتي را به راحتي از دست مي دهد.
از طرف ديگر برخي حواشي ايجاد شده و خودساخته براي تيم هم باعث از 
بين رفتن تمرکز برخي بازيکنان در آستانه اين ديدار حساس شد. مسائلي 
چون درگيري لفظي سيدحسين حسيني، سنگربان استقالل با سيدمهدی 
رحمتي، دروازه بان سابق اين تيم و فعلي شهرخودرو که ثمره آن به وضوح 
در جريان دو بازي ديده شد. رحمتي سه گل دريافت کرد و حسيني دو گل 
تا دو شکست بد نصيب فوتبال ايران شود. حاال و در آستانه هفته سوم اين 
رقابت ها کار دو تيم بسيار سخت است. شهرخودرو دو باخت دارد و استقالل 
يک تساوي و يک باخت، بنابراين با توجه به روشن نبودن وضعيت ميزباني 
حتي در دور برگشت پيروزي در بازي سوم براي دو تيم از نان شب واجب تر 

است. اتفاقي که با توجه به شرايط دو تيم وقوع آن دشوار به نظر مي رسد.

javan kordestan <javankordestan@gmail.

<com

yahoo.com@To:javanagahi١٣٩٢

AM ١٠:٠٣ Jan at ٢٣

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساخت�ن های فاقد سند رسمی

م / الف: ١٣٥٤٦

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در 

ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج. ترصفات 

مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده 

لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت 

به فاصله ١٥روز جهت اطالع عموم در روزنامه 

کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد. در صورتی 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضیان اعرتاضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 

الصاق در محل تا مدت دوماه اعرتاض خود را 

به این اداره تسلیم �ایند و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعرتاض 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 

�وده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت �ایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعرتاض سند مالکیت طبق مقررات 

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه مترضر به دادگاه نیست.

آگهى تغییرات شرکت آویژه فیدار ایرسا شیروان چرداول شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 891 و شناسه ملى 14006082120

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شیروان و چرداول (772204)

آگهى تغییرات شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى یاس آگهى مفقودي 
نوین پارسه سهامى خاص به شماره ثبت 341783 

و شناسه ملى 10300034189 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (777167)

آگهى تغییرات شرکت خدمات رایان بهمن پرداز 
سهامى خاص به شماره ثبت 390166 و شناسه ملى 

 10860763336

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (777165)

آگهى تغییرات شرکت نوآوران موج سهامى خاص به شماره ثبت 
113875 و شناسه ملى 10101575295

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (777168)

آگهى تغییرات شرکت ریل ترابر سبا سهامى خاص به شماره ثبت 
356471 و شناسه ملى 10104059320 

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تهران (777169)

آگهى تغییرات شرکت تعاونى مسکن مهر محلى شماره چهار مهاباد 
به شماره ثبت 1203 و شناسه ملى 10861679865 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان غربى مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مهاباد (776651)

آگهى فقدان سند مالکیت 

عباسعلی شوش پاشا
م الف: 98/7223/ف/ رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه یک کرج

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

 جوابيه وزارت ورزش به يادداشت »جوان« 
و پاسخ »جوان« به برخي شبهات 

به درد ورزش سياسي نگاه نمي کنيم
به دنبال درج يادداشت »وزير فوتبال« در بيس��تم بهمن وزارت ورزش 
جوابيه اي صادر کرد. جوابيه ای که بيشتر فرافکنی و اتهام زني است. آنچه 

در پي مي آيد بخش هايي از اين جوابيه و پاسخ روزنامه »جوان« است. 
در جوابيه وزارت ورزش آمده اس��ت:»در آس��تانه چهل و يکمين سالگرد 
پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی و در شرايطی که شاهد رونق ورزش در 
بهمن ماه با افتتاح 284پروژه، ميزبانی 18رويداد بين المللی، برگزاری 12هزار 
برنامه فرهنگی ورزشی در استان ها، افتتاح 15پروژه ملی، اجرای طرح ورزشی 
فجر، تا نوروز و پايان جام خوشه چين هستيم، مطلبی در روزنامه »جوان« به 
چش��م می خورد که خارج از اصول حرفه ای و ناديده گرفتن دستاوردهای 
ورزشی جمهوری اسالمی بوده و بيانگر بی سليقگی، اعمال نگاه سياسی و 
تخريبی و ايجاد تشويش و نيز حاشيه سازی و چندقطبی کردن برای اليه های 

ورزش کشور در آن مشهود است.«
جوان: بدون ترديد صفر تا صد پروژه های افتتاح شده، حاصل تالش های 
زيربنايی وزير فعلی ورزش نيست. همانطور که تعداد افتتاحيه ها نمی تواند 
مالک توجه مکفی به رش��ته های مختلف ورزشی باش��د. در خصوص 
ميزبانی ها هم که بی شک برای نگارنده نيز باال بودن تعداد آن اهميت بسيار 
دارد، اما صحبت نشود بهتر است، وقتی در طول چند هفته اخير به وضوح 
ديده شد که ضعف در ديپلماسی ورزشی چند ميزبانی بين المللی را به ناحق 
از ايران گرفت! اما اس��تفاده ابزاری از کلمات و اتهام زنی در جوابيه وزارت 
ورزش جای بسی تأسف دارد، چراکه سرويس ورزشی روزنامه »جوان« 
در تمام دوران، فارغ از نگاه سياسی و حتی حزبی و جناحی، دغدغه هايش 

صرفاً ورزشی و مسائل و مشکالت ورزشکاران بوده است.
در بخش ديگ��ری از جوابيه آمده اس��ت: »اين مهم که وس��عت توجه 
فراگيری و پرمخاطب بودن رشته فوتبال در بين مردم از چشم نگارنده ای 
که در حوزه ورزش قلم می زند، غافل مانده جای تعجب و تأس��ف دارد! 
چگونه اس��ت که يک روزنامه سراس��ری ب��ه راحتی حدود 140س��فر 
اس��تانی وزير ورزش و جوانان، افتتاح سالن های اختصاصی دووميدانی، 
پيست های دوچرخه سواری و ديگر اماکن ورزشی را در روزهايی که بايد به 

دستاوردهای انقالب افتخار کنيم، ناديده می گيرد.«
ج�وان: توجه همه جانبه ب��ه ورزش که ب��دون ترديد وظيف��ه هر وزير 
ورزشی در هر دولتی است و مختص به يک يا دو دولت خاص هم نيست 
و بدون تردي��د اصلی ترين دغدغه نگارنده اس��ت. توجهی که نتيجه آن 
بی ش��ک دس��تاوردهای قابل توجه ورزش جمهوری اس��المی است و 
انتقاد از بی توجهی به آن، بدون ترديد نمی تواند به معنای ناديده گرفتن 
دستاوردهای انقالب باشد و برعکس، عدم توجه به اين اهميت است که 
می تواند دستاوردهای انقالب و جمهوری اسالمی را ناديده گرفته و با زير 

سؤال بردن آن، گزک دست دشمنان دهد!
وزارت ورزش مدعي اس��ت: »با چه نيتی از مشکالت فشنگ تيراندازان 
نوشته ش��ده و به کمک يک ميلياردی وزير برای حل آن هيچ اشاره ای 
نشده است؟ چرا در اين مطلب بارها تأکيد شده تيم ملی فوتبال پنج نفره 
به المپيک نمی رود، اما حتی غافل از آن است که تيم ملی بسکتبال با ويلچر 

هم مانند اين تيم سهميه گرفته و اعزام نمی شود؟«
جوان: مشکالت تيراندازان در خصوص فش��نگ مسئله تازه يا پنهانی 
نيست. همانطور که کمک وزارت به آنها نه از روی لطف که وظيفه هر وزير 
ورزشی است! اما چرا نبايد به استيصال فوتبال پنج نفره و استمداد ياری از 
رهبری اشاره شود، وقتی تالش اين ورزشکاران به سادگی به هيچ انگاشته 
می شود و چقدر خوشحال کننده است که تالش بسکتبال با ويلچر برای 
راهيابی به پارالمپيک سرانجام به نتيجه رسيد. ضمن اينکه اگر مقصر اين 
مسئله کميته ملی المپيک و پارالمپيک هم باشند باز هم اين انتظار از وزير 

ورزش وجود دارد که اقدامی ثمربخش در اين راستا انجام دهد.
در نامه وزارت آمده است: »به نامه تيم فوتبال پنج نفره به رهبر معظم 
انقالب در اين مطلب اشاره ش��ده و آمده است که وزير ورزش و جوانان 
هميشه حمايت های رهبر معظم انقالب را بزرگ ترين سرمايه معنوی 
ورزش ايران نام برده اند و اکنون هم شک نکنيد که فرمايشات معظم له 

فصل الخطاب است.«
جوان: صدالبته که حمايت های رهبری، سرمايه معنوی ورزش است، اما 
چرا بايد کار به جايی برسد که ورزشکاران دست به دامان رهبری شوند. 
در خصوص فصل الخطاب بودن فرمايشات رهبری همين بس که ايشان 
در خصوص عليرضا کريمی فرمودند به اين بچه برسيد، دو برابر )بيشتر( 
هم رسيدگی کنيد و پاسخ وزير چش��م قاطع بود، اما بی توجهی به اين 
کشتی گير به رغم تأکيدات رهبری باعث شد کريمی به دليل مسائل مالی 
در سال منتهی به المپيک راهی مسابقات جام باشگاه های جهان شود که 
نتيجه ای جز مصدوميت برای او نداشت. اتفاقی که نشان از توجه آقايان به 

فرمايشات رهبری دارد!
وزارت ورزش در پايان مدعي است: »اميد است که نقدها با رويکرد منطقی 
و عادالنه و بدون مرزبندی های سياسی و با مس��تندات کافی و با علم و 

آگاهی مطرح شود.«
جوان: در آخر اينکه بدون ترديد آنچه ب��ه عنوان انتقاد در اين روزنامه به 
رشته تحرير درمی آيد، صرفاً دغدغه  و نگرانی های نويسندگان بابت مسائل 
و مشکالت ورزش و با رويکرد تعالی و کارآمدی ورزش در جمهوری اسالمی 
است. مطرح کردن مسائل و مشکالتی که بدون ترديد حل و فصل آن وظيفه 
وزير ورزش در هر دولتی است و استفاده ابزاری و دادن جوابيه هايی سراسر 
اتهام از سوی وزارتخانه برای تبرئه خود، آن هم در حالی که مدعی پذيرای 
نقدهای منطقی است، نمی تواند خبرنگاران س��رويس ورزشی روزنامه 
»جوان« را به حمايت صرف متقاعد کند که اين با اصول حرفه ای، انسانی و 
وظيفه شرعی و عرفی که برعهده دارند، همخوانی ندارد و نمونه واضح ناديده 

گرفتن دستاوردهای انقالب و اصول جمهوری اسالمی است.
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