
تیم مل�ی والیبال 
شیوا نوروزی
    گزارش

ای�ران در حال�ی 
بامداد فردا اولین 
دیدار خود در مرحله نهایی لیگ ملت ها را مقابل 
لهس�تان برگزار می کند ک�ه با غلبه ب�ر این تیم 
خیالمان از بابت صعود به دور بعد تا حدود زیادی 
راحت می شود. تب والیبال از امروز با شروع مرحله 
نهایی این رقابت ها  دوباره باال می گیرد و  بلندقامتان 
کشورمان نیز امیدوارند با تکرار عملکرد درخشان 
خود در دور مقدماتی برای نخستین بار رفتن روی 
سکوی جهانی را تجربه کنند.  دیدار ایران – برزیل 

نیز بامداد شنبه برگزار می شود.
شیکاگو میزبان رقابت هاس��ت و تیم های ایران، 
برزیل، لهس��تان، امریکا، روس��یه و فرانسه برای 
تصاحب جام قهرمانی این دوره و جایزه 6 میلیون 
دالری با هم رقابت می کنند. البته یانکی ها در بدو 
ورود تیم ملی میهمان نوازیش��ان را نشان دادند. 
برخورد توهین آمیز و معطلی بی دلیل تیم کشورمان 
به گونه ای  بود که عالوه ب��ر اعتراض های مقامات 
ایرانی، فدراسیون جهانی نیز از برخورد غیرحرفه ای 
و غیرقانون��ی امریکایی ها دلخور ش��ده و حتی بر 

پیگیری قانونی این مسئله نیز تأکید کرده است. 
  در جست وجوی مدال

این هفتمین حضور والیبالیس��ت های ایران در 
این رقابت هاست )لیگ جهانی و لیگ ملت ها(، 
اما تیم کشورمان هنوز نتوانسته رفتن روی سکو 
و کسب مدال جهانی را تجربه کند. کوالکوویچ 
در این دوره ترکیبی از بهترین های والیبال ایران 
را انتخاب کرد و در نهایت نیز به عنوان اولین تیم 
به مرحله نهایی رسیدیم. ملی پوشان از 15 دیدار 
برگزار شده، 12 برد کسب کردند و پس از برزیل 
در رده دوم جدول گروه��ی قرار گرفتند. در این 
دوره ایران از جمله تیم هایی اس��ت که با نفرات 
اصلی به میدان آمده و قصد دارد با اس��تفاده از 
تمامی ملی پوش��ان باتجربه و قدیم��ی در کنار 
جوانان یکی از سکونشینان باشد. نتایج درخشان 
و صعود قدرتمندانه، ایران را به یکی از مدعیان 

این دوره تبدیل کرده است. 
   دست کم نگیریم

لهستان اولین حریف ما در مرحله نهایی با ترکیبی 
کامالً جوان شده پا به رقابت ها گذاشته است. تأکید 
بر تجربه اندوزی و فرصت دادن به جوانان و همچنین 
آماده ش��دن تیم اصلی برای رقابت های انتخابی 
المپیک باعث شد تا ویتال هینن، سرمربی لهستان 

تیم دوم خود را راهی لیگ ملت ها کند. تیمي که در 
مرحله مقدماتي مقابل ایران شکست خورد. با این 
حال باز هم نباید لهستان را دست کم گرفت. این 
تیم با همین ترکیب جوان با 11 برد به عنوان تیم 
پنجم جواز حضور در مرحله نهایی را کسب کرد. 
با این حس��اب کوالکوویچ قطعاً توصیه های الزم 
را برای مهار بازیکنان حریف به شاگردان می کند. 
دیدار رودرروی دو تیم در مرحله مقدماتی با برد 3 

بر یک تیم کشورمان همراه بود. 
   برزیل مدعی

برزیل از جمله تیم هایی اس��ت که در این دوره با 
ترکیب اصلی و در اختی��ار گرفتن همه بازیکنان 
کلیدی ب��ه میدان آمده اس��ت. به نظر می رس��د 
قناری ها برخالف تیم های دیگر مدعیان اروپایي 
و امریکایي برای قهرمانی و کسب مدال طال برنامه 
ویژه ای دارند. این تیم با 14 برد صدرنش��ین دور 
گروهی شد و تنها شکست برزیل مقابل صربستان، 

آن هم با نتیجه نزدیک 3 بر 2 بود. 
   انگیزه برای مبارزه

ایگور کوالکوویچ، س��رمربی تیم مل��ی والیبال از 

انگیزه باالی بازیکنانش برای مبارزه با رقبا گفت: 
»برای مبارزه با همه رقبا به ش��یکاگو آمده ایم، اما 
االن باید در مورد اولین قدم و اولین مسابقه صحبت 
و فکر کنیم، نه در مورد عنوان و س��کو. گام به گام 
پیش می رویم و هر بازی را پشت سر می گذاریم تا 
به هدف خود برسیم. به خوبی و بدون هیچ مشکلی 
یا مصدومیتی حدوداً یک ماه پیش از لیگ ملت ها 
شروع به تمرین کردیم. ما از ابتدای لیگ ملت ها 
شکل خوبی داشتیم و واقعاً خوب بازی کردیم. پس 
از آن، سفرهای زیاد و فشار بازی ها زمان کافی برای 

تمرین را باقی نگذاشت.«
  بازی با تمام توان 

س��عید معروف، کاپیتان تیم ملی نیز با اشاره به 
صعود ایران به جمع شش تیم برتر جهان اظهار 
داشت: »در ابتدای مس��ابقات تصور نمی کردیم 
که ایران بتواند به جمع ش��ش تیم برتر رقابت ها 
راه یابد. در این مرحله باید تمام تالش خود را به 
کار بگیریم و بازی به بازی و امتیاز به امتیاز پیش 
برویم. خیلی مهم بود که توانستیم در دو هفته از 
رقابت ها در ایران بازی کنیم و از حمایت هواداران 

برخوردار شویم. حاال با نهایت توان برابر حریفان 
خود در دور نهایی ق��رار خواهی��م گرفت. تمام 
تیم های این مرحله تیم های قدر و خوبی هستند 
و کس��ی نمی تواند بگوید که ک��دام تیم قهرمان 
می شود. از االن پیش بینی سخت است، ولی هدف 

ما رسیدن به دیدار نهایی است.«
   شروع چالش

س��ایت رس��می فدراس��یون جهانی والیبال در 
گزارش��ی به تش��ریح ش��رایط تیم ملی ایران در 
لیگ ملت ها پرداخ��ت. FIVB در این خصوص 
نوش��ت: »ایران اولین تیم غیرمیزبان��ی بود که با 
کسب 11برد و دو باخت صعودش را به فینال لیگ 
ملت های امسال قطعی کرد. ایران توانست نسبت 
به دوره قبل لیگ ملت ها پنج برد بیشتر کسب کند 
و رکورد جدیدی را از خود بر جا بگذارد. ایران در 
گروه دوم مرحله فینال با تیم های برزیل و لهستان 
همگروه است، اما این تیم برای چالش به شیکاگو 
آمده و قصد دارد نخستین عنوان قهرمانی معتبر 
جهانی خود را کس��ب کند. پس قطعاً بازی های 

خوبی را انجام خواهد داد.«
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ادعاي مضحک فوتبالی ها براي توجیه اردوي خارجي
 هواداران پول دادند

 اردو در ترکيه از کرج ارزان تر است!
معاون اجرایي باش�گاه دولتي اس�تقالل دی�روز در توجیه اردوي 
این تیم در ترکیه  با هزینه بیت المال گفت: »دو هوادار پول اردو را 
داده اند و پولي از دولت نگرفته ای�م. هزینه اردو در ترکیه از کردان 

کرج ارزان تر است!«
بس��اط اردوهاي خارجي فوتبالي جمع نش��د که نش��د ت��ا وعده های 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش توخالي از آب در آید و امسال هم سفر 
ترکیه قبل از شروع فصل باشگاه های لیگ برتري به راه باشد. گراني ارز 
و مشکالت اقتصادي هم سبب نش��د کک مدیران باشگاه های دولتي 
که دست ش��ان در بیت المال اس��ت، بگزد و ریاضت اقتصادي برایشان 
مفهومي پیدا کند. همین می ش��ود که هم قراردادهاي یک میلیاردي 
سال گذشته بازیکنان را تا 3 میلیارد و بیش��تر باال می برند و هم بساط 
اردوي فرنگ شان را جمع نمی کنند تا احیاناً پاتوق های شبانه شان در 

اردوي ترکیه از دست نرود!
  جیب بیت المال نه، جیب هواداران

امروز که این گزارش را می خوانید هم اس��تقالل و هم پرس��پولیس در 
ترکیه اردو زده اند. آبي ها 17 تیر راهي استانبول شدند و قرمزها نیز دیروز 
به ترکیه پرواز کردند تا اردوي 10 روزه ش��ان را در این کشور برپا کنند. 
خبرگزاري تسنیم دیروز در گزارش��ي قابل تأمل از تمرین استقالل در 
یک کمپ معمولي که امکاناتش در کشورمان هم وجود دارد، خبر داد. 
این در شرایطي است که فوتبالي ها هر سال پیش از فصل یا نیم فصل که 
می شود به بهانه اینکه چمن های ایران مخمل نیست، راهي ترکیه و امارات 

می شوند، سفري که برایشان هم فال است و هم تماشا.
اردوي دو باشگاه دولتي استقالل و پرس��پولیس در ترکیه در شرایطي 
است که وزارت ورزش و فدراس��یون فوتبال مدعي شده بودند در سال 
جاري با توجه به مشکالت اقتصادي کشور، اجازه برپایي اردوي خارجي 
به باش��گاه ها نخواهند داد. با این حال وعده های مهدي تاج و مس��عود 
سلطاني فر تنها جنبه شعاري داشت تا فوتبالي ها بدون توجه به مصائب 

اقتصادي مردم، وقفه ای در اردوي خارجی شان پیش نیاید.
با این حال نکته قابل تأمل ادعاي مضحک مدیران استقالل درباره رایگان 
بودن اردوهاست. نکته ای که نشان می دهد مدیران این باشگاه دولتي براي 
کم کردن ترکش های اردوي خارجی شان تاکتیک فوق را به کار برده اند. 
در همین راستا بود که امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل سه شنبه 
 شب گفت: »پولی پرداخت نکرده ایم. همانطور که وزارت ورزش گفته بود، 
پولی نباید صرف سفرهای خارجی شود و حتی سفر استقالل با هواپیما نیز 

از طریق تأمین منابع مالی از سوی هواداران بوده است.«
در ادامه این ادعاي مضحک هادي مباش��ري، معاون اجرایي استقالل هم 
دیروز در گفت وگو با خبرگزاري تسنیم توضیحات بیشتري درباره کمک 
هوادار فرضي استقالل داده است: »این هوادار شناخته شده است، اما خواسته 
اسمی از او برده نشود. آن شخص پرسید که اگر پول هواپیما را بدهم، کسی 
هست که هزینه کمپ را بدهد، ما هم گفتیم مشکلی ندارد و شخص دیگری 
برای هزینه کمپ اعالم آمادگی کرده است. در نهایت سفر استقالل به ترکیه 
رایگان تمام شد. کس��ي که کمک کرده، نمی خواهد اسمش مطرح شود، 
چون بعدها می گوید اگر اسم من به میان بیاید، 500 نفر برای کمک به خیریه 

سراغ او خواهند آمد. از این افراد استقاللی زیاد داریم.«
عالوه بر این در حالي هزینه های سفر خارجي با توجه به گراني ارز چند 
برابر شده که معاون اجرایي استقالل در ادعایي مضحک تر مدعي شد، 
اردوي خارجي ارزان تر از اردوي داخلي تمام می شود تا به این ترتیب 
اردوي خارجي استقالل را توجیه کند: »هزینه سفر به ترکیه 20 درصد 
کمتر از اردوی داخلی است. به عنوان مثال هزینه اردو در کردان کرج 

بیشتر از ترکیه تمام می شود!«
   انتقاد از سیاست دوگانه وزارت ورزش

البته در حالي دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپولیس با استفاده از منابع 
مالي بیت المال در ترکیه اردو زده اند که باشگاه خصوصي شهر خودرو 
مشهد یا همان پدیده سابق به توصیه وزارت ورزش، اردوي خارجی اش 
را لغو کرد و در تهران اردو زده است. فرهاد حمیداوی، مالک تیم فوتبال 
شهر خودرو که از سیاست دوگانه وزارت ورزش براي اردوهاي خارجي 
باشگاه ها دل پري دارد، دیروز به خبرگزاري ایسنا گفت: »ما با توصیه 
وزارت ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال اردوی خارجی خود را به داخلی 
تبدیل کردیم، اما نمی دانیم چرا به تیم های دیگر این کار توصیه نشد. با 
رفتن استقالل و پرسپولیس به ترکیه قرار است از امروز واحد پول ترکیه 
به ریال تغییر کند! فکر کنم فقط حنای شهر خودرو رنگ نداشت. تنها 
کاری که االن از دست ما برمی آید، این است که به فرودگاه برویم و پشت 

سر پرسپولیس، استقالل و تراکتور آب بریزیم.«

تیم ملی والیبال کشورمان بامداد فردا برابر لهستاني به میدان می رود که در دور مقدماتي شکستش داده، اما این بازي شرایط خاص خودش را دارد

جنگ نهايي ملت هاي واليبال

دنیا حیدري

رستوران مسی در خدمت بی خانمان ها
ستاره بودن هرگز باعث نشد مسی چشم بر مشکالت مردم جامعه ببندد. 
این را می توان به وضوح در کمک های گاه وب��ی گاه او به افراد بی بضاعت 
و کودکان بی سرپرست دید. فوق س��تاره بارسا که همین چند روز پیش 
کوپا آمه ریکا را با ناکامی دیگری به پایان رساند، بعد از انتشار خبر مرگ 
پنج نفر در آرژانتین به دلیل سرما و نداشتن جای خواب تصمیم گرفت به 
نوبه خود باری از دوش مردم بی بضاعت کشورش بردارد. رستوران مسی در 
روساریو، محل تولد این بازیکن تصمیم گرفته به افراد بی خانمان به صورت 
رایگان غذا و خدمات بدهد. مدیریت این رستوران مدعی شد این طرح تا 15 
روز ادامه پیدا خواهد کرد و از ساعت 7 تا 9 شب، هر شب افراد بی خانمان 

می توانند با حضور در رستوران غذای رایگان دریافت کنند.

 استقالل و پرسپوليس
 الگوي صرفه جويی باشند 

با توجه به شرایط اقتصادي کشور و مسئله 
ارز، در فوتبال هم مانند سایر بخش های 
کشور همه وظیفه دارند صرفه جویی کنند 
و از سفرها و اردوهاي بی اهمیت خارجي 
توسط باشگاه ها پرهیز شود. در این راستا 
در شرایط فعلي با توجه به اینکه دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس دولتي هستند باید 
پیش��تاز صرفه جویی در هزینه ها ش��وند 
تا الگویي براي دیگر باش��گاه ها باشند. در 
حالي استقالل و پرسپولیس راهي اردوي خارجي شده اند که بدهی های 
انباشته این دو باشگاه سبب شده پرونده های زیادي از شکایت بازیکنان 
در فیفا و داخل کشور تشکیل شود که تبدیل به پاشنه آشیل باشگاه ها 
شده اس��ت. در چنین وضعیتي بهتر اس��ت هزینه ای که براي اردوها 
می شود به پرداخت بدهي ها اختصاص داده شود. باشگاه ها باید به این 
مسئله توجه ویژه ای داشته باشند. هزینه براي برپایي اردوي خارجي 
با چنین شرایطي منطقي ندارد و می تواند به مشکالت موجود باشگاه 
اضافه کند. از سوي دیگر بدیهي است که در کشورمان با وجود چهار فصل 
بودن، کمپ های کافي براي اردو زدن همزمان 16 تیم لیگ برتري فوتبال 
نداریم. در این زمینه دولت باید با همراهي مجلس با تصویب بسته های 
تشویقي از سرمایه گذاران براي ساخت کمپ های اردویي ورزشي دعوت 
کند تا بستر س��رمایه گذاری در این بخش فراهم شود. ساخت چنین 
کمپ های چندمنظوره ای که می تواند به رشته های مختلف ورزشي به 
باشگاه ها و تیم های ملي خدمات بدهد، سبب می شود دیگر مشکلي براي 
برگزاري اردوهاي تیم ها در داخل کشور وجود نداشته باشد و از خروج ارز 

براي برپایي اردوهاي خارجي جلوگیري شود.

امیررضا واعظ آشتیاني

کارشناس مدیریت ورزش

سعید احمديان

خطر حذف به بیخ گوش استقالل رسید

ميليارد  ميليارد پول مردم در جيب پروپيچ و شفر
اوض�اع آبی های 

حامد قهرماني
      فوتبال

پایتخت آنطور که 
به نظر می رس�د 
آرام نیست. درست اس�ت که استقاللي ها این 
روزها زیر نظر استراماچوني لبخند بر لب تمرین 
می کنند، اما خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا و 
کسر شش امتیاز در شروع لیگ نوزدهم اینقدر 
به آنها نزدیک است که نگراني را پشت ژست های 
ش�اد آبی پوش�ان می ت�وان به وض�وح دی�د.

استقاللی ها فقط تا 23 تیرماه وقت دارند که طلب 
400 هزار دالري پروپیچ را پرداخت کنند. طلبي 
30 هزار دالري که به موقع پرداخت نشد تا امروز 
به این میزان برسد و به زعم مدیران ناکارآمد این 

باشگاه به یک مسئله ملي تبدیل شود.
کام��ران منزوی، عض��و هیئت مدیره باش��گاه 
استقالل در این خصوص اینگونه توضیح می دهد: 
»خوشبختانه وزارت ورزش و شخص وزیر وارد 
قضیه شده اند، قضیه ملی اس��ت، نه باشگاهی! 
نماینده ای به محل فدراسیون بین المللی فیفا 
اعزام شده و منتظریم ظرف روزهاي آینده اخبار 
خوشی به ما برسد. وزارت امور خارجه نیز در این 
زمینه بسیار زحمت کشیده و کار گروهی خوبی 

انجام شده است.«
با تمام این حرف ها، منزوي همچنان با نگراني 
از احتمال کسر امتیاز و حذف استقالل از آسیا 
حرف می زند و عنوان می کند: »هیچ کاري براي 
حل پرونده انج��ام نداده ای��م و خطر همچنان 
وجود دارد. هنوز پولی پرداخت نشده و امیدوارم 
این اتفاق رخ دهد.« مش��کل استقالل اما تنها 
پروپیچ نیست؛ دیروز خبر رسید که وینفرد شفر، 
سرمربي سابق این تیم نیز شکایت رسمي خود از 
استقالل را به فیفا ارائه کرده و خواستار دریافت 
مطالباتش شده است. آنچه مشخص است اینکه 
طلب سرمربي آلماني چیزي بالغ بر 500 هزار 
یورو اس��ت که ناگفته پیداست استقاللي ها در 
پرداخت آن عاجز خواهند بود و درس��ت مثل 
طلب پروپیچ سعي می کنند با دادن رنگ ملي 
به آن، پاي وزارت ام��ور خارجه و وزارت ورزش 
را به میان بکش��ند و هزینه سوءمدیریتشان را 
با دست درازی به بیت المال جبران کنند. جالب 
اینکه بعد از برکناری ش��فر، فتحي مدیرعامل 
اس��تقالل و اعضای هیئت مدیره مدعي بودند 
که با مدیریت این جریان، هزینه جدایي شفر از 

استقالل چیزي نزدیک به صفر خواهد شد!

بت اولآگهی مناقصه عمومى مرحله  دوم
نو

روابط عمومی شهرداري و شوراي اسالمی شهر سرداران

مسئله فساد حاکم بر ورزش، 
فريدون حسن

     بازتاب
به خصوص فوتب��ال حرف 
دیروز و امروز نیست. بحثي 
است که سال ها از آن می گذرد و متأسفانه به رغم پیگیری ها 
و دغدغه های دلس��وزان واقعي ورزش از س��وي مسئوالن 
بلندپایه خود ورزش و حتي مسئوالني که در مجلس یا قوه 
قضائیه باید به آن رسیدگي کنند، جدي گرفته نشده است. 
پول های بی حساب وکتاب، داللي و بریزوبپاش های ناتمام 
امروز کار ورزش را به جایي رس��انده که فس��اد در آن از هر 

حوزه دیگری بیشتر است.
امروز کار فساد در ورزش به جایي رسیده که اظهرمن الشمس 
است، به گونه ای  که حاال دیگر رئیس سازمان بازرسي کل 
کشور از ورود به این مسئله سخن می گوید. البته صرفاً ورود 

و نه اقدامي عاجل و بازدارنده!
ناصر س��راج، رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور می گوید: 
»پرونده های بس��یاری در ارتباط با این حوزه تشکیل و به 
مراجع ذی صالح گ��زارش داده ایم. اقدام��ات الزم را برای 
برخورد با تخلفات و فس��ادها در حوزه ورزش انجام دادیم، 
اما قاعدت��اً تمام نمی ش��ود، زی��را در این ح��وزه پول های 

بی حساب وکتاب زیادی وجود دارد و همه هم می گیرند.«
حرف های سراج را بگذارید کنار حرف های دیروز محمدعلی 
پور مختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد 

فس��اد و تخلفات موجود در عقد قرارداد بازیکنان فوتبال تا 
متوجه وخامت اوضاع و بی خیالی مسئوالن شوید. پورمختار 
به تسنیم گفته بود: »گزارش های ناخوشایندی از قراردادهای 
میلیاردی بازیکنان باشگاه ها به مجلس واصل شده که واقعاً 
این قراردادها در این شرایط اقتصادی که بعضی  ها محتاج 
نان شب شان هس��تند، هیچ توجیهی ندارد. این قراردادها 
می تواند دلیلی بر وجود فس��اد پنهانی باشد که در گزارشی 
که در مجلس نهم تهیه کردیم به آن پرداخته شد. متأسفانه 
این فساد در فوتبال همچنان ادامه دارد. امیدوارم این پرونده 
در دوران ریاست آقاي رئیسي بر قوه قضائیه رسیدگي و به 
نتیجه برسد. از فدراسیون فوتبال و شخص آقاي تاج هم توقع 
داریم با جدیت بیشتری به موضوع فساد در فوتبال ورود کند 

و بررسی های الزم را داشته باشد.«
جالب اینجاس��ت که نه پورمختار و نه سراج به این موضوع 
که بعد از گذش��ت چند سال پرونده فس��اد در فوتبال چه 
سرنوش��تي پیدا کرده، اش��اره ای نمی کنند و بدون اینکه 
توضیحی در این خصوص بدهند و بگویند که چه اقداماتي 
انجام داده اند، صرفاً از ورود به این مسئله حرف می زنند و ابراز 
نگراني می کنند. بدتر از همه اینها اینکه بهارستان نشینان 
از فدراسیون نش��یناني توقع رس��یدگي و بررسي دارند که 
نوع مدیریتش��ان بر فوتبال باعث به وجود آمدن این میزان 

فاجعه بار فساد در فوتبال شده است!

 فساد فوتبال و ورزش 
باالخره ديده شد!

 مجلس و سازمان بازرسي
 به دنبال پول هاي بي حساب و کتاب

پروپيچ ها بحث ملی نيستند!
وقاحت را به حد اعال رسانده اند، آنقدر که حاال بی مباالتی های خود را برای 
توجیه دست درازی ها به جیب ملت و چپاول هرچه بیشتر بیت المال بحث 
ملی می خوانند.  دیگر کارد به استخوان رس��یده و جایی برای مماشات  
باقی نمانده است. مماشات شامل حال آنهایی نمی شود که با بی مدیریتی 
و بی کفایتی طلبی 30 هزار دالری را تبدیل به 400 هزار دالر می کنند و 
خوب که دست شان در پوست گردو ماند و خطر حذف از لیگ قهرمانان یا 
کسر امتیاز و توبیخ جدی فیفا را بیخ گوش خود دیدند، برای گرفتن کمک 

از مردمی که به نان شب نیز محتاجند، گردن کج می کنند.
از قوه قضائیه و مدعی العموم باید پرس��ید که چرا کار به اینجا رسیده، 
وقتی انتقادها راه به جایی نمی برد و مطالبه مردم و رسانه ها هیچ مقام 
مسئولی را برای بیرون کش��یدن حق مردم از حلقوم عده ای خاص که 
فوتبال را به محلی برای امرار معاش غیرش��رعی خود تبدیل کرده اند، 
به خود نمی آورد. قوه قضائیه ای که به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد 
به پرونده های این چنینی بپردازد، پرونده های پرتعدادی که به واسطه 

بی کفایتی مدیران بیت المال را به تاراج برده است!
امروز اگر آقایان به خود این اج��ازه را می دهند که بی کفایتی های خود 
را بحث مل��ی بخوانند، هیچ دلیل��ی ندارد جز عدم نظارت مس��ئوالن 
باالدستی و نهادهای نظارتی که دست آنها را برای هرگونه حیف و میلی 
باز گذاشته اند و کوچک ترین فشاری به آنها نمی آورند، بابت ویرانی هایی 
که بعد از خود به جای می گذارند.  همین فتحي، مدیرعامل اس��تقالل 
مدعي بود جدایي شفر هزینه ای  نزدیک به صفر خواهد داشت، اما امروز 

با شکایت شفر معلوم شده که این صفر، 500 هزار یورو است!
 م��وارد این چنینی کم نیس��ت؛ یکی جعل س��ند می کن��د و دیگری 
پرونده سازی، دست آخر هم همه با سالم وصلوات و قیافه ای حق به جانب 
و ادعاهایی جالب توجه پست و مقام خود را گذاشته و سراغ صندلی بهتر 
می روند، بی آنکه کسی دغدغه ای بابت پاسخ دادن به افتضاحاتی که از 

خود به جای گذاشته ، داشته باشد!
سوء مدیریت و بی کفایتی مدیریتی فوتبال را برداشته، اما گویا این بو به 
دماغ هیچ یک از نهادهای نظارتی نرسیده تا همتی کنند برای فاجعه ای 
که آقایان طی این سال ها به بار آورده اند.  منزوی اگر امروز این جسارت 
را به خود می دهد که پرونده پروپیچ پاپیچ را بحث ملی بخواند یا عرب 
اگر جرئت می کند که بی مهابا به وکیل برانکو بگوید ریالی به او پرداخت 
نخواهد کرد، دلیلی ندارد جز اینکه به چشم و به وضوح دیده اند که نه تنها 
با مدیران قبل از آنها بابت هیچ یک از بی مباالتی ها و بی کفایتی ها برخورد 
نشده، بلکه از آنها به اشکال مختلف و به صورت پنهان و آشکار حمایت هم 
شده است )درست مثل داستان جعل سند طاهری در خصوص پرونده 
طارمی(. پس چه دلیلی دارد که بخواهند نگرانی بابت نتیجه کار خود و 

افتضاحی که قرار است بعد از آنها به جا بماند به خود راه بدهند؟!
بحث ملی باید هم در شرایطی که مردم سفره هایشان روزبه روز کوچک تر 
می شود و دغدغه شان نان است، پرداخت طلب 400 هزار دالری پروپیچ 
باشد. این مبلغ قرار است از جیب مردم پرداخت شود، نه از جیب آقایان 
که اگر اینگونه بود کار را به جایی نمی رساندند که به جای 30 هزار ناچار 
به پرداخت 400 هزار دالر باشند. رقمی که بدون شک بعد از شویی که به 
راه افتاده، به زودی از جیب مردم و توسط وزارت ورزش پرداخت خواهد 
شد تا خم به ابروی آقایانی که از مدیریت هیچ نمی دانند جز هزینه کردن 

و حیف و میل نیاید!
بحث ملی امروز دغدغه مردم برای امرار معاش است، برای گذاشتن نان در 
س��فره هایی که روزبه روز کوچک تر می شود، برای تأمین هزینه داروهایی 
که قیمت آن سر به فلک گذاشته است. بحث ملی امروز مسائلی است که 
مردم را در بطن جامعه به چه کنم چه کنم، انداخته و آنها را ناچار به کار در 
چند شیفت کرده، نه پرداخت طلب بازیکنی که عدم مدیریت و عدم نظارت 
آقایان آن را چندده برابر کرده اس��ت. رقمی که امروز برای پروپیچ است و 
فردا برای برانکو و... . بحث ملی برچیده شدن فسادی است که آقایان به راه 
انداخته اند، بحث ملی ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به پرونده فساد 

مدیرانی است که سال هاست دست شان از جیب ملت کوتاه نمی شود.


