
در حالي شايعات 
سعيد احمديان

    گزارش
مربوط به اختالف 
باشگاه استقالل 
ب�ا اس�تراماچوني و برکناري فتح�ي تکذيب 
می شود که گفته می شود نتيجه دربي 31شهريور 
تکليف نيمکت و صندلي مديريتي باش�گاه را 

مشخص می کند.
س��اختمان آب��ي خياب��ان 38عالم��ه جنوبي 
سعادت آباد تهران روزهاي پررفت وآمدی را تجربه 
می کند. يک روز شايعه رفتن استراماچوني اين 
ساختمان را به کانون اخبار تبديل می کند و روز 
ديگر هم شايعه صندلي لرزان مديرعامل باشگاه. 
تکذيب ها نيز ثمري ندارد تا وضعيت باشگاهي که 
در ليگ هم تا پايان هفته دوم نتوانسته به پيروزی 
برسد قمر در عقرب شود و هواداران بين شايعاتي 
که ه��م نيمکت اين تي��م را ه��دف گرفته و هم 

صندلي مديريت باشگاه را، سردرگم شوند. 
  استراماچوني عصباني از ايران لذت می برد!

برخالف روزه��اي اول، اين روزها اگر س��ري به 
تمرين اس��تقالل بزنيد کمتر عکاسي می تواند 
قابي از خنده های س��رمربي ايتاليايي آبي ها را 
شکار کند. او برخالف هفته های اول آمدنش به 
ايران با شروع ليگ و با يک مساوي و يک باخت 
شاگردانش در دو هفته اول با چهره ای اخم آلود 
و عصباني بر سر تمرينات آبي ها ظاهر می شود. 
در گوگل سرچ کنيد و عکس هايش را در جلسه 
هم انديشی مربيان ليگ برتر با ويلموتس ببينيد، 

دريغ از يک قاب که استراماچوني لبخند بزند و 
با همان صورت يخي به دوربين ها خيره ش��ده 
اس��ت. اين را بگذاريد کنار شايعات مختلفي که 
بيش��تر از رس��انه های ايتاليايي به ايران مخابره 
می ش��ود. خبرهايي که لب کالمش اين اس��ت: 
»استراماچوني با باشگاه به مشکل خورده است.« 
جذب نشدن بازيکنان مورد نظر استراماچوني، 
اختالف او و فتحي را کليد زد، طوري که او بعد از 
بازي با فوالد به فرودگاه رفت تا در يک مرخصي 
از پيش تعيين شده به ايتاليا برود، اما با توجه به 

مشکالت خروجي سفرش منتفي می شود.
البته باشگاه استقالل چنين سفر غيرمنتظره ای 
را تکذيب کرده، تکذيبي که استراماچوني آن را 
رد می کند تا اين شايعه به واقعيت نزديک تر باشد. 
اگرچه فتحي بامداد سه ش��نبه در برنامه فوتبال 
برتر شبکه سوم تلويزيون سعي داشت با اشاره به 
اينکه استراماچوني از بودن در ايران لذت می برد، 
اختالف ه��ا را تکذيب کند، اما به نظر می رس��د 
رابطه اس��تراماچوني و باشگاه اس��تقالل مانند 
هفته های اول نيست و چهره عصباني سرمربی 
در اين روزها و خبرهايي که از باش��گاه به بيرون 
درز می کند، حکايتي متف��اوت از صحبت های 
مديرعامل استقالل دارد. مسئله ای که هواداران 

استقالل را نگران کرده است.
   فتحي تا دربي فرصت دارد

البته حاشيه های باشگاه استقالل تنها گريبانگير 
نيمکت آبي ها نيست و در روزهاي اخير شايعات 

مختلف��ي درباره تغيي��رات مديريتي در س��طح 
رسانه ها و شبکه های اجتماعي مطرح شده است. 
پس از رفتن عرب از پرسپوليس بود که شايعه شد 
فتحي هم از استقالل رفتني است. سعيد آذري، 
مديرعامل سابق ذوب آهن يکي از گزينه هايی بود 
که در خبرها به عنوان جانشين فتحي از او نام برده 
می شد. خبرهايي که گفته می شود بيشتر از آنکه 
واقعيت داشته باشد، جوسازي رسانه های نزديک 
به آذري است. البته مديرعامل سابق ذوب به پخش 
اين خبر هم اکتفا نکرد و در مصاحبه هايی جهت دار 

براي مديرعاملي استقالل اعالم آمادگي کرد!
اين خبرها خيلي زود با واکن��ش وزارت ورزش 
و رئيس هيئت مديره اس��تقالل روبه رو ش��د و 
آنها به ش��دت هرگونه تغيير در اس��تقالل را رد 
کردند. وزير ورزش 9شهريور در حاشيه افتتاح 
هتل پيشکس��وتان اينطور به آن واکنش نشان 
داد: »تغيي��ر آقاي فتحي را از ش��ما ش��نيده ام. 
مديرعامل استقالل سر جايش نشسته و با قدرت 
کار می کند.« اسماعيل خليل زاده، رئيس هيئت 
مديره استقالل هم با رد اين تغييرات از ادامه کار 
فتحي خبر داد: »نمی دانم آذری چه صحبت هايی 
را مطرح کرده است، اما فتحی خوب کار می کند 
و از او حمايت می کنيم. تا زمانی که هيئت مديره 

فعلی هست، فتحی به کارش ادامه می دهد.«
عالوه بر تکذي��ب وزارت ورزش و هيئت مديره 
باشگاه اس��تقالل، اعالم آمادگي آذري واکنش 
ش��ديد فتحي را به دنبال داش��ت و مديرعامل 

اس��تقالل در برنامه فوتبال برتر به مدير س��ابق 
ذوب آهن اينطور پاس��خ داد: »ناگهان ش��ايعه 
می کنند که مديريت اس��تقالل قرار است تغيير 
کن��د و می آيند ب��رای مديريت اع��الم آمادگی 
می کنند، انگار مناقصه يا فراخوان عمومی است. 
کاری می کنند که عالی ترين مقام ورزش دو بار 
با من تماس بگي��رد و خبر را رد کن��د. جالب تر 
اينکه رئيس هيئت مديره اين مسئله را تکذيب 
می کند، اما باز هم در اين باره صحبت می کنند. 

اين ملتهب کردن فضای عمومی است.«
با وجود تکذيب وزارت ورزش ش��نيده می شود 
وزارتي ها تا درب��ي به فتحي فرص��ت داده اند و 
نتيجه دربي 31 شهريور نقش زيادي در تحوالت 
آينده استقالل دارد و ادامه روند ناکامي آبي ها در 
ليگ شايد سبب شود وزارت نسخه پرسپوليس را 

هم براي استقالل بنويسد.
   همه چيز زير سر فضاي مجازي است

با وجود چنين شرايط مبهمي در باشگاه استقالل، 
نکته قاب��ل تأم��ل در واکن��ش اس��تقاللي ها به 
حاشيه های اختالف باشگاه با استراماچوني و رفتن 
فتحي، انداختن همه چيز به گردن فضاي مجازي و 
شبکه های اجتماعي است. يک توجيه دم دستی که 
اين روزها توسط خيلي از مديران مطرح می شود. 
فتحي در اين باره گفته اس��ت: »متأسفانه فضای 
مجازی، فضای ملتهبی را برای ه��واداران ايجاد 
می کند. کس��انی که آرامش اس��تقالل را دوست 

ندارند در فضای مجازی التهاب ايجاد می کنند.«

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5741 چهار ش��نبه 13 ش��هريور 1398 | 4 محرم 1441 |

نگاهي به تکذيب شايعات درباره وضعيت استراماچوني و فتحي در استقالل

دنيا حيدري

شاهکار جديد فدراسيون فوتبال 
پرچم کاتالونیا روی پیراهن تیم ملی ایران!

شاهکارهای فدراسيون فوتبال تمامی ندارند. آخرين گاف اين فدراسيون 
را می توان ابرشاهکار آقايان خواند، وقتی پرچم کاتالونيا روی پيراهن های 
تيم ملی نقش بسته است. پيراهن تيم ملی که نمادی از پرچم ايران است، 
حاال طرح پرچم کاتاالن ها روی آن نقش بسته است!   بازاريابی فدراسيون 
فوتبال پيش از اين تأکيد ک��رده بود که لباس های اي��ن اردو به صورت 
اختصاصی برای تيم ملی ايران طراحی نشده است اما اينکه کپی برداری از 
لباس تيم های اروپايی و بی دقتی آقايان در تأييد پيراهن های تيم ملی تا 
اين حد که حتی طرح و آرم پرچم کاتالونيا از روی پيراهن بارسلونا در طرح 
لباس های آل اشپورت کپی شده و با بی دقتی وارد تمرينات تيم ملی شود، 
پذيرفتنی و قابل توجيه نيست. فدراسيونی که از يک سو مدعی تمکين از 
شعار سال )حمايت از توليد ملی(است، نه فقط لباس های تيم ملی را از 
برندهای بی کيفيت خارجی تهيه می کند، بلکه با بی دقتی فراوان کار را به 
جايی می رساند که روی پيراهن بازيکنان و کادر فنی تيم ملی فوتبال ايران 
منقوش به پرچم کاتالونياست، نه پرچم پرافتخار و سه رنگ ايران.  اما آيا 
اين بی توجهی با برخوردی جدی از سوی مقامات نظارتی مواجه می شود يا 

با توجيه های هميشگی آقايان بی اهميت جلوه داده خواهد شد!

فريدون حسن

 ملی پوشان در حد و اندازه های خود 
ظاهر نشدند 

شکس��ت تيم ملی بس��کتبال در دومين 
بازی در حالی رقم خ��ورد که تونس تيم 
منسجم تری نس��بت به پورتوريکو بود و 
متأسفانه در اين دو بازی برابر حريفان در 
ريباند حمله و ريباند دفاعی مشکل زيادی 
داشتيم. تونس بازيکنان فوق العاده ای مثل 
صالح مجری را هم در ترکيب داشت که 
فوق العاده بود. موضوع ديگر اينکه تيم ما 
بعد از باخت برابر پورتوريکو از لحاظ روحی 
برای بازی با تونس آماده نبود و مهم بود که از لحاظ روحی برگرديم. به 
هر حال ماهيت مسابقه برد و باخت است و بايد اين را بپذيريم. متأسفانه 
اين اتفاق رخ نداد، به همي��ن دليل از ابتدای بازی م��ا به دنبال تونس 
بوديم. همه اين مسائل دست به دست هم داد تا اين بازی را واگذار کنيم. 
وقتی بازی زير سبد يک تيم در جريان مس��ابقه خوب باشد، بازيکنان 
سه امتيازی زن هم عملکرد خوبی خواهند داشت. وقتی زير سبد خوب 
باش��يد، بازيکن پيرامونی با اين ذهنيت توپ را پرت��اب می کند که در 
صورت گل نش��دن توپ بار ديگر توپ در اختيار خودشان خواهد بود. 
تونسی ها زير سبد ما را کنترل کرده بودند و همين موضوع باعث   شده 
بود بازيکنان شوت زن ايران با اعتماد به نفس کافی شوت نزنند. متأسفانه 
بازيکنان ما به  جز حامد حدادی نتوانس��تند در حد و اندازه خود ظاهر 
شوند و اين موضوع به بحث روانی بازيکنان برمی گردد که هنوز افسوس 
باخت بازی قبل را می خورند. تونس در کار گروهی فوق العاده بود و هر 
زمان که می خواستند بازی را در اختيار می گرفتند. وقتی اختالف به ۵ 
امتياز کاهش يافت و ما فکر کرديم به بازی برگشته ايم، تونسی ها با توجه 
به تجربه باال و کار گروهی منسجمی که داشتند عرصه را برای ما تنگ 
کردند و اختالف را بار ديگر افزايش دادند. کادر فنی تمام تالش خود را 
کرد، اما متأس��فانه بازيکنان ما در حد و اندازه خود ظاهر نشدند. اينکه 
می گويند کادر فنی می توانست تعويض های بهتری انجام دهد درست 
نيست، چراکه تنها فردی که به خوبی از ش��رايط بازيکنان تيم اطالع 
دارد کادر فنی است و نمی توان گفت که آنها تالش نکردند. اگر تنها يک 
بازيکن ما خوب نبود می توانستيم به تعويض ها ايراد  بگيريم، اما در بازی 

با تونس به جز حدادی همه بازيکنان شرايط خوبی نداشتند.

قاسم کيانی

جامعه ورزش در سوگ خون خدا کارشناس بسکتبال
به سنت هر ساله، امسال هم کميته ملي المپيک ميزبان جلسه عزاداري 
جامعه ورزش در سوگ ساالر شهيدان بود. ديروز از ورزشکار، قهرمان و 
پيشکسوت گرفته تا مدير و وزير خودشان را به آکادمي ملي المپيک در 
مجموعه ورزشي انقالب تهران رساندند تا در مراسم عزاداري سيدالشهدا)ع(  
شرکت کنند.  در حاشيه اين مراسم رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي 
المپيک از تأثير فرهنگ عاشورا در ورزش صحبت کرد: »ما جيره خوار سفره 
اباعبداهلل)ع( هستيم و باور داريم که در اين مملکت آن چيزي که خير و 
صالح ملت است، ناشي از برکات سفره اباعبداهلل)ع( است و امروز ما مديون 
خون شهدا و در رأس آن امام حسين)ع( هستيم. اميدواريم جامعه بزرگ 
ورزش ما بتواند با درک ايثار، معرفت و ازخودگذشتي که در کربال اتفاق 
افتاد، انسانيت و اخالق را در ورزش رواج دهد. گفتمان و مکتب اباعبداهلل)ع( 
مسير زندگي همه بزرگان، قهرمانان و پيشکسوتان ماست و راه نجات ما در 

پيروي از مکتب سيدالشهداست.«

تيم ملی بسکتبال 
شيوا نوروزی
      بسکتبال

ام��روز  اي��ران 
ين  س��خت تر

ديدار خود در جام جهان��ی را مقابل ماتادورها 
برگزار می کند. بازی های مرحله اول چهار گروه 
نخست جام جهانی 2019 امروز به پايان می رسد 
و اي��ن در حالی اس��ت که تيم کش��ورمان بايد 
رودرروی اس��پانيا قرار بگيرد. تفاوت بسکتبال 
ايران و اس��پانيا بر کس��ی پوش��يده نيس��ت. 
ملی پوشان ما در سخت ترين شرايط ممکن به 
مصاف مدعی قهرمانی می روند. با اينکه خيلی ها 
منتظر صعود بدون دردسر تيم ملی به دور دوم 
جام و گرفتن سهميه المپيک بودند، اما شکست 
تلخ مقابل پورتوريکو آرزوها را نقش بر آب کرد. 

شوک شکست به پورتوريکو به حدی بسکتبالمان 
را تحت تأثير قرار داد که تيم ملی در مقابل تونس 
نيز نتوانس��ت راه به جايی ببرد. متأسفانه دفاع 
ضعيف، بی دقتی و تعلل های کشنده بالی جان 
بس��کتبال ايران ش��د تا حريف آفريقايی اولين 
بردش در اين مسابقات را جشن بگيرد. دو حريف 
اول ايران در چين تيم های شانزدهم و پنجاه و 
يکم دنيا بودند، ولی رقيب سوممان در رده بندی 
جهانی پس از امريکا رتب��ه دوم رنکينگ را در 
اختيار دارد و با س��تاره هايش ج��ز قهرمانی به 
چيزی نمی انديشد. تيم ملی اسپانيا همانطور که 
انتظار می رفت با تمام قوا جام جهانی 2019 را 
آغاز کرد. تونس مقابل اين تيم 100تايی شد و 
پورتوريکو نيز با اختالف 10 امتياز مقابل اسپانيا 
زانو زد. تيم دوم جهان که صعودش به دور دوم 
قطعی شده در سال 2006 قهرمان جام جهانی 
ش��ده بود و اين بار نيز تالش می کند تا دومين 
قهرمان��ی اش در اين رقابت ها را جش��ن بگيرد. 
جالب اينجاست که ايران و اس��پانيا در مرحله 
گروهی جام جهانی 2014 ني��ز با هم همگروه 
بودند و ديدار رودررو نيز به س��ود ماتادورها به 
پايان رسيده اس��ت. تيم ملی کشورمان شانس 
صعود به دور بعد را از دست داده و بايد کارش را 
در گ��روه بازنده ها ادامه ده��د. اين در حالی 
اس��ت که بحث کسب س��هميه المپيک 
همچنان داغ اس��ت. بهترين تيم آسيا در 
جام جهانی سهميه مستقيم توکيو 2020 
را می گيرد. در حال حاضر چين تنها تيم 
آس��يايی اس��ت که يک پيروزی در جام 
جهانی کس��ب کرده و به رغم شکس��ت 
نزديک چين به لهستان، ميزبان امروز با 
غلبه بر ونزوئ��ال هم ب��ه دور بعدی جام 
می رسد و هم سهميه المپيک را از آن خود 
می کند. با پايان يافتن مرحله گروهی جام 
جهانی، تيم های برنده در مرحله يک هشتم 
نهايی و بازنده ها نيز برای کس��ب رده 17 تا 32 
دنيا با ه��م رقابت می کنند. آنگ��وال و فيليپين 

حريفان ايران در گروه بازنده ها هستند.

 داورزنی: قرار نیست در همه جام ها شرکت کنیم
دبیر:  باید تالشمان دوبرابر شود

تيم ملی بسکتبال سومين ديدار در جام جهانی را امروز برگزار می کند

ایران – اسپانیا، تشریفاتی اما حیثیتی

مجمع فوق العاده 
اشرف رامين

     کشتی
فدراسيون کشتی 
در حالی برگزار 
شد که بحث بدهی های سنگين اين فدراسيون 
موضوع اصلی جلس��ه بود. عليرضا دبير، رئيس 
جديد فدراس��يون کش��تی در مجمع، مجموع 
بدهی ها را ۵2 ميليارد تومان اعالم کرد: »مجمع 
به درخواس��ت من برگزار شد. بحث حسابرسی 
سال 97 فدراسيون مطرح و 40 ميليارد تومان 
بدهی تا پايان سال 97 مشخص شد. امروز هم 
اعالم کردم نزديک ۵2 ميليارد تومان در مجموع 
بدهی داريم. ب��ه دنبال شفاف س��ازی بوديم و 
اعضای مجمع متوجه شدند چرا اين بدهی ها به 
بار آمده است.« پيش خور شدن بودجه فدراسيون 
يکی از انتقاده��ای دبير بود: »دو س��ال بودجه 
فدراس��يون پيش خور شده اس��ت. بايد جذب 
اسپانسر داشته باشيم و با کمک وزارت، کميته 
المپيک و هيئت ها در ظرف يکی، دو س��ال اين 
مشکالت را حل کنيم. در جريان سفر به روسيه 
بحث تعليق کشتی را با ارتباطات شخصی از بين 
برديم. نزديک 4 ميليارد تومان به فدراس��يون 
جهانی بدهی داريم که باي��د پرداخت کنيم.«  
رئيس فدراس��يون در ادامه در خصوص جذب 
اسپانسر و شرايط کشتی ايران گفت: »برای حل 
مشکالت بايد دو برابر تالش کنيم. واقعيت اين 

اس��ت که در مباحث فنی در چند سال گذشته 
عقب گرد داشتيم. تيم های يازدهم، نهم و ششم 
دنيا را تحويل گرفتيم. کش��تی خ��م رنگرزی 
نيست، کسی که قرار است قهرمان المپيک شود 
هشت سال حداقل زمان می خواهد. اگر با دست 
بردن زير کتف و هل دادن به بيرون می خواهيم 
در المپي��ک نتيجه بگيريم ب��ه جايی نخواهيم 
رس��يد.«  مع��اون وزي��ر ورزش در واکنش به 
بدهی های سنگين کشتی از عليرضا دبير خواست 
برای حل مشکالت موجود هرچه زودتر به دنبال 
اسپانسر باش��د. محمدرضا داورزنی در مجمع 
فوق العاده ديروز همچنين به مديريت هزينه ها 
اش��اره و عنوان کرد: »بيش��ترين پ��ول را به 
فدراسيون های کشتی و فوتبال داده ايم. نگاه 
ما به کش��تی نگاه ويژه اس��ت و کسی در آن 
شکی ندارد. در بهترين ش��رايط و تخصيص 

صددر صد،دوازده ونيم ميليارد بيشتر نمی توانيم 
به کشتی بدهيم. قباًل اگر يک اردو با ۵0 ميليون 
تومان انجام می شد، االن هزينه ها سه برابر شده 
است، در اعزام ها هم همين طور. نمی شود در هر 
رويدادی که در اروپا برگزار می ش��ود کش��تی 
شرکت کند. قرار نيست در همه جام ها شرکت 
کنيم.  بايد دبير ب��ه دنبال مناب��ع جديد برود. 
اتحاديه جهانی درباره بدهی ها تهديد کرده و اين 

مسائل در شأن ورزش و نام ايران نيست.«

عمل به وظیفه لطف نیست
نه لطف می کنند و نه از خود گذشتگی، همه آنچه انجام می دهند چيزی 
بيش از وظيفه ای نيست که برعهده شان گذاشته شده، اما منت گذاشتن، 

تنها برداشتی است که می توان از لحن صحبت هايشان داشت!
تکيه زدن بر صندلی هايی که رياستش را برعهده دارند هر کدام وظيفه ای 
سنگين بر گردنشان می گذارد. وظايفی که انجام دادن آن، حتی اگر به 
نحو احسن باشد و بی هيچ اشتباهی باز هم وظيفه است، نه لطف! با وجود 
اين آنچه از نوع نگاه و لحن گفتار آقايان برمی آيد، اين اس��ت که انجام 
تک تک وظايف شان را لطفی می دانند که به ورزش شده که اگر غير از 

اين بود منت گذاشتن از سر و روی حرف هايشان نمی باريد. 
بدون ش��ک کس��ی انتظار ندارد که وزارت ورزش همه مشکالت مالی 
ورزش را حل و گره از مش��کالت تک تک رشته ها باز کند، اما دست کم 
می تواند گامی مفيد در اين راس��تا بردارد، نه آنکه داورزنی معاون وزير 
ورزش با بيان جمالتی چون »به کشتی دو برابر ساير رشته ها پرداختی 
داشتيم«، شانه از زير بار مسئوليت خالی کند و توپ را به زمين ديگری 
بيندازد. بدون شک آنچه بر اس��اس بودجه در نظر گرفته شده مجلس 
بين ورزش ها تقسيم می شود، رقم قابل توجهی نيست، خصوصاً با توجه 
به شرايط اقتصادی کشور. البته قرار هم نيست، تاوان اين نابسامانی ها 
را ورزش��کارانی بدهند که با جان و دل برای کس��ب افتخار برای ايران 
عزيزشان از جان و دل تالش می کنند. همانطور که قرار نيست با کنايه ها 

و منت گذاشتن، رشته های ورزشی مختلف را سرخورده کرد!
انتظار نمی رود وزارت ورزش تمام مشکالت مالی رشته های ورزشی مختلف 
را حل وفصل کند، اما وقتی انتظاراتمان از يک رشته آنقدر باالست که توقع 
داريم همواره با دست پر و کس��ب حداکثری مدال از مسابقات مختلف 
به خصوص رقابت های حائز اهميتی چون المپيک بازگردد، به همان اندازه 
نيز بايد سرکيسه حمايتی خود را برای آن شل کنيم، نه اينکه با مقايسه های 

غيرمعمول و غيرمعقول اوضاع را بدتر و ورزشکاران را سرخورده کنيم.
اين درست نيست. بدون شک اين نوع نگاه وزارت ورزش درست نيست. 
اينکه معاون وزير دست به مقايسه های مع الفارق بزند، درست نيست که 
اگر باشد، می توان تک تک رشته ها را به شکلی متفاوت با همان رشته ها 

در ساير کشورها قياس کرد و وزارت ورزش را به چالش کشيد.
 اما آيا اين نوع نگاه و اين روش می تواند دردی از ورزش ايران دوا کند؟

باال رفتن هزينه ها شرايط را برای ورزش بسيار سخت کرده، اما اگر بنا باشد 
با دستاويز قرار دادن شرايط نابسامان اقتصادی از سروته نيازهای واجب 
ورزش بزنيم، نمی توانيم و نبايد انتظار موفقيت، قهرمانی و مدال داشته 
باشيم. اينکه هزينه اعزام ها به واسطه نابسامانی ارزی چند برابر شده بهانه 

خوبی برای کنسل شدن اعزام ها نيست.
همانطور که لغو اعزام ها به بهانه عدم ضروری بودن آنها باعث شده بسياری 
از ورزشکاران با هزينه شخصی راهی مسابقات شوند، قابل قبول نيست. در 
شرايطی که وزارت نشينان تأکيد دارند از سفرهای غيرضروری بايد کاست 
و اين را مديريت منابع می خوانند، اما افرادی از بدنه همين وزارت بی هيچ 
دليل قانع کننده ای پای ثابت سفرهايی هستند که منت تأمين هزينه های 
مالی آن به اشکال مختلف بر سر ورزش گذاشته می شود و شايد به دليل 
اين تناقض هاست که آنچه آقايان مسئول به زبان می آورند قابل قبول و 
پذيرفتنی نيست و منت تلقی می شود که اگر غير از اين بود، لزومی به اصرار 
بر آن نبود. همه آنچه اين روزها معاون وزيرورزش  بر زبان می آورد و پيش 
از او نيز ديگر نفرات وزارت بارها و بارها به آن تأکيد داشتند، وظيفه غيرقابل 
انکار آقايانی است که تصور می کنند بابت انجام آن لطف بزرگی به ورزش 

می کنند که به اشکال مختلف منتش را می گذارند.
 حال آنکه اگ��ر حتی برای نمونه يکی از ورزش��کاران با لحنی مش��ابه 
گوش��ه ای از صحبت های آقايان را به زبان بياورد با واکنش های فراوان 
مواجه می ش��ود، چراکه به زعم همه کس��ب مدال و عنوان هايی چون 
قهرمانی، وظيفه يک ورزش��کار اس��ت، اما گويا تأمين بودجه ورزش و 
پرداخت آن به رشته های مختلف وظيفه نيست که آقايان هرازچندگاه 
منت پرداخت آن را بر سر برخی رشته های ورزشی می گذارند و تأکيد 
می کنند که فالن رشته بيش از ساير رشته ها بودجه دريافت کرده، حال 
آنکه نه پرداخت بودجه به يک رشته لطف است و نه عدم پرداخت آنچه 
بايد به رشته ای ديگر. افتخاری که داورزنی صراحتاً می گويد که پرداختی 

ما به تکواندو، کاراته، جانبازان و ... نصف کشتی است!

مقابله با شيطنت ها و توطئه صهيونيست ها در 
ورزش  برنامه مي خواهد

حفظ آرامش، دوري از حاشیه و مدیریت
حاش��يه ها و اتفاقات مس��ابقات جهاني جودو و نقش��ه ای  که از س��وي 
صهيونيست ها و شخص رئيس فدراسيون جهاني جودو براي سعيد ماليي 

قهرمان جودوي کشورمان به اجرا درآمد هنوز هم خبرساز است.
هرچند که اين نقشه با اقدام سريع و پاسخ شديداللحن مسئوالن ورزش 
کشور همراه شد، اما نبايد از ياد برد که اين شروع کار است و آنها براي کل 
ورزش کشور و منزوي کردن ايران در جهان برنامه ريزی کرده اند. همين 

مسئله هوشياري بيشتر و بهتر مسئوالن ورزش ايران را می طلبد.
  بايد حساب شده کار کنيم 

لزوم برخورداري از يک ديپلماس��ي قوي، برنامه ريزی و مديريت محکم 
براي ارتباط با مجامع جهاني و قانع کردن آنها به موضوع عدم به رسميت 
شناختن رژيم صهيونيس��تی از سوي ايران مس��ئله ای  است که تمامي 
کارشناسان ورزش و پيشکسوتان مديريت ورزش کشور روی آن اتفاق نظر 
دارند. محمدرضا يزداني خرم، رئيس سابق فدراسيون های واليبال و کشتي 
با اشاره به اينکه تمامي فدراسيون های جهاني از سياست ما در اين مسئله 
باخبر هستند، می گويد: »با توجه به جريان ايران هراسی که استکبار جهانی 
در دنيا به راه انداخته، فضايی عليه کشورمان ايجاد شده است که البته ما 
بايد با تدبير اين موضوع را مديريت کنيم. اين موضوع کار وزارت ورزش و 
کميته ملی المپيک است. روابط بين الملل اين دو سازمان بايد وارد عمل 
شوند. نبايد در سطح پايين وارد اين کارزار شويم، از سوی ديگر بايد اطالعات 
دقيقی کسب کنيم. اگر ديپلماسی فعالی داشته باشيم با رايزنی با کشورهای 
مختلف می توانيم اين موضوع را مديريت کنيم. البته نبايد ديپلماسی رژيم 
صهيونيستی را دست کم بگيريم. آنها امريکا و چند کشور اروپايی را همراه 
خود دارند که به اين موضوع دامن می زنند، اما ما بايد تالش کنيم در نهايت 

آرامش و بدون ايجاد تنش اين بحث را مديريت کنيم.«
کميته ملي المپيک کشورمان به عنوان اصلی ترين نهاد براي مقابله با اين 
جريان بالفاصله وارد عمل شد. صالحي اميري که پيش از اين با مکاتبه 
و ديدار با باخ، رئيس کميته بين المللی المپيک جلوي تعليق فدراسيون 
جودو را به سبب کارش��کنی های ويزر گرفته بود، اين بار هم به کميته 
بين المللی المپيک نامه نوشت تا آنها را با ايران همراه کند. او با تأکيد بر 
اينکه بسياري از فدراسيون های جهاني از جمله کشتي و تکواندو هيچ 
مشکلي با ايران ندارند، گفت: »براس��اس اطالعات و مستنداتی که در 
اختيار داريم ويزر، رئيس فدراسيون جهانی جودو وابستگی زيادی به 
رژيم صهيونيس��تی دارد و از افتخاراتش اين است که عکس خودش را 
با نخست وزير رژيم صهيونيستی منتشر کند و همسرش نيز وابستگی 
شديدی به رژيم صهيونيستی دارد. نامه شديد اللحنی را خطاب به آقای 
باخ ارسال و نسبت به رفتار ويزر اعتراض کردم که اين رفتارها سياسی و 

خارج از منشور المپيک است.«
صالحي اميري ادامه داد: »در اين مسئله از رسانه ها و صداوسيما گرفته 
تا مديريت ورزش و شخص وزير همه کمک کردند و چند روز تمام وقت 
روی  اين مس��ئله متمرکز بوديم تا آن را مديري��ت کنيم و با کمترين 
 IOC هزينه آن را به پايان برس��انيم. اکنون نيز منتظ��ر عکس العمل
هستيم تا با انتخاب بازرس بی طرف مسئله را رسيدگی کند. ما بايد مسير 
روشنگری را در خصوص رفتار سياسی و غيرورزشی ويزر ادامه دهيم. 
هنوز هم اتفاقات خاص و ناگواری نيفتاده، اما ما برای سناريوهای مختلف 

برنامه ريزی های مختلف داريم.«
رئيس کميته ملی المپيک  با اشاره به اينکه ويزر و همفکران صهيونيستش 
از هيچ تالشي براي به انزوا کشيدن ايران فروگذار نمی کنند به مالقاتش با او 
اشاره کرد و گفت: »در يک مالقات دو ساعت و نيمه، با او مفصل بحث وجدل 
کردم و متوجه شدم که ادبيات ديپلماتيک ندارد و به دنبال جريان سازی است. 
به او تأکيد کردم اين رفتار خارج از مبادی منشور المپيک و يک شخصيت 
ورزشی است. ويزر اواخر سال پيش بدون هيچ دليل منطقی نامه تعليق را زده 
بود که بالفاصله نامه اعتراض را به IOC زدم و کميته بين المللی المپيک  از ما 
دفاع کرد و او وادار شد نامه را پس بگيرد. براساس اطالعات موثقی که داريم، 
طرف مقابل برای خوش خدمتی به رژيم صهيونيستی می خواهد موضوع را 
سياسی کند. از آن طرف ورزشکار ما در بحران روحی قرار دارد و پيغام هايی 
که به من می دهد، نشان از آن دارد که عالقه مند  است برگردد. من هم پيغام 

داده ام اينجا خانه اوست و برای بازگشت مشکلی ندارد.«

دربي تکلیف آبي ها را مشخص می کند


