
تلخ ترین نتیجه ای 
دنیا حیدری
    گزارش

که تیم ملی ایران 
در مرحله مقدماتی 
جام جهانی می توانست تجربه کند، شکست برابر 
بحرین در منامه بود. بحرین بعد از سه باخت مهم در 
جام ملت های 2004، مقدماتی جام جهانی 2006 
و جام جهانی 2014 موفق به برتری مقابل ایران شد، 

آن هم با نتیجه یک بر صفر و از روی نقطه پنالتی.
   وقاحت تکراری!

خاطره بازی ه��ای کثیف بحرین هرگز به دس��ت 
فراموشی سپرده نمی ش��ود. بازی هایی که یا پای 
سیاست به آن باز می ش��ود یا با بی احترامی همراه 
است. 28 سال بعد از دور افتخاری که بحرینی ها پس 
از پیروزی برابر ایران و ناکامی ایران از صعود به جام 
جهانی با پرچم عربستان زدند، یک خبرنگار سعودی 
با خوشحال از بی احترامی بحرینی ها به سرود ملی 
ایران حمایت می کند. درس��ت مثل شیخ ناصر بن 
حمد آل خلیفه، وزیر ورزش بحرین که نه تنها بابت 
رفتار شرم آور تماشاگران میزبان از ایران عذرخواهی 
نکرد، بلکه به ش��کلی وقیحانه از هواداران تقدیر و 
تشکر هم کرد تا نشان دهد کوچک ترین مشکلی 
با زیر پا گذاش��تن اصول اولیه برگزاری یک بازی و 
بی احترامی تماشاگران بحرینی به سرود ملی ایران 
ندارد! بی احترامی که واکنش های زیادی را در فضای 
مجازی به دنبال داشت و باعث شد مسئوالن ایران 

برای عدم تکرار این اتفاق به فیفا عارض شوند.
  تجربه تلخ

بحرین نخستین امتحان سخت ویلموتس از روزی 
که سکان هدایت تیم ملی را به دست گرفته بود. 

دیداری که م��رد بلژیکی ش��ناخت کاملی روی 
آن نداش��ت که اگر داش��ت، تیمش را با ترکیبی 
متفاوت روان��ه نبرد با بحرینی می ک��رد که برای 
کسب نتیجه همواره به مسائل غیرفوتبالی متوسل 
می شود و حاال بعد از این بازی، ویلموتس آن روی 
فوتبال آسیا و حداقل فوتبال تیم های حاشیه خلیج 
همیشه فارس را هم دیده و دیگر خوب می داند که 
همه تیم ها کامبوج، هنگ کنگ یا حتی ژاپن و کره 
نیستند و برای غلبه بر برخی تیم ها همچون بحرین 
و کشورهای عربی باید به همه جوانب کار اندیشید، 

نه فقط مسائل فنی.
 البته تجربه ویلموتس ب��رای تیم ملی گران تمام 
ش��د و پیروزی ارزش��مندی را تقدیم بحرینی ها 
کرد، تجرب��ه ای که جالل چراغپور معتقد اس��ت 
می توانست همانند بازی با کامبوج و هنگ کنگ 
باشد اگر ویلموتس در چیدن ترکیب تیمش دچار 
اشتباه نمی شد: »ویلموتس در این بازی اشتباهات 
زیادی داش��ت؛ اول اینکه از طارمی در سیس��تم 
4-2-3-1در سمت چپ استفاده کرد. دوم کریم 
انصاری فرد را در پست مهاجم سایه قرار داد و سوم 
از محبی در سمت راست سه بازیکن جلو استفاده 
کرد تا عمالً خط دوم حمله ما معیوب شود، آن هم 
درحالی که ویلموتس تأکید به بازی هجومی داشت، 
اما صرفاً با اضافه کردن بازیکنانی که سابقه مهاجم 
بودن دارند، نمی توان تی��م را هجومی کرد. حال 
آنکه با چیدمان سرمربی، هافبک های دفاعی  مان 
نمی توانستند سه نفر جلو را تغذیه کنند، چراکه 
هافبک های وسط در سیستم 4-2-3-1 باید هم 
مدافع باشند و عملکرد تدافعی داشته باشند و هم 

س��ازنده تا بازیکنان خط جلوتر تغذیه شوند و به 
مهاجمان توپ رسانی کنند، اما با چیدمان اشتباه 

این فرصت از تیم گرفته شد.«
   مهاجمان کم فروغ

مهم ترین مسئله فنی بازی با بحرین بی اثر بودن خط 
دفاعی تیم ویلموتس بود. مرد بلژیکی که به فوتبال 
هجومی اعتقاد دارد، در این بازی نتوانست سودی 
از مهاجمان تیمش ببرند و برخالف بازی قبلی که 
بیشتر گل های ایران را مهاجمان روانه دروازه کرده 
بودند در بازی با بحرین حتی تعویض های هجومی 
و حضور احمد نوراللهی، مهرداد محمدی و وحید 
امیری به زمین هم نتوانست مشکل گلزنی ایران را 
حل کند. این نشان می دهد  که گلزنی در بازی با 
هنگ کنگ و کامبوج بیش از آنکه به توانایی باالی 
مهاجمان ارتباط داش��ته باشد، به ضعف حریف و 
پاشیده شدن شیرازه این تیم ها ارتباط داشته و گرم 
شدن مهاجمان بعد از باز شدن پایشان به گلزنی. 
حال آنکه در بازی با بحرین فرصتی برای روش��ن 
شدن موتور مهاجمان ایجاد نشد و ویلموتس باید 
به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشد، وقتی هم 
با سبک خودش فوتبالی هجومی را دنبال می کند 
و هم می داند که ه��وادار ایران��ی خواهان چنین 
فوتبالی اس��ت و از همه مهم تر اینکه ضعف خط 
حمله می تواند کار این تی��م را در مقدماتی برای 
صعود به مرحله بعد و همچنین کسب جواز حضور 

در جام جهانی به چالش بکشاند.«
   هیجان دردسرساز

در دیدارها قبلی تیم ملی به واسطه کسب نتیجه 
دلخواه شاید نقطه ضعف ها آنطور که باید به چشم 

نیامد، اما در پی تجربه تلخ نخستین باخت ویلموتس 
می توان نگاه عمیق تری به دالیل این ناکامی داشت. 
برای نمونه تیم ویلموتس در دو بازی پش��ت سر 
هم پنالتی می دهد. اتفاقی که برای پاشیده شدن 
ش��یرازه یک تیم و همین طور از دست رفتن 90 
دقیقه تالش کافی است. حال آنکه احتیاط اولین 
ش��رط مدافعان در محوطه جریمه است، اما این 
بی احتیاطی در دو بازی پیاپی رخ داد که در بازی 
با کامبوج پنالتی حریف را بیرانوند مهار کرد، اما در 
بازی با بحرین عصبانیت دردسرساز و هیجان مهار 
نشده احس��ان حاج صفی، کاپیتان تیم که انتظار 
می رفت س��ایر بازیکنان را کنترل کند، کار را به 
جایی رساند که حریف به واسطه پنالتی بادآورده، 
برنده بازی ش��د که نیمه دوم آن در اختیار ایران 
بود. شکستی که سرمربی تیم ملی آن را مجازات 
پنالتی می داند که کاپیتان تیمش به حریف تقدیم 
کرد: »اشتباه کردیم و یک پنالتی به حریف دادیم 
و مجازات پنالتی که دادی��م را دیدیم. مجازاتمان 
باز شدن دروازه تیم مان بود، دروازه ای که در سایر 

دقایق روز سختی نداشت.« 
در پی شکست ایران برابر بحرین و برد پرگل عراق 
برابر کامبوج حاال بعد از عراق که صدر جدول را با 
7 امتیاز در اختیار دارد، بحرین هم با امتیاز مشابه 
و گل زده کمتر روی س��کوی دوم ایستاده و ایران 
با 6 امتیاز تیم س��وم گروهی است که رده چهارم 
و پنجم آن را هنگ کنگ و کامبوج با یک امتیاز در 
اختیار دارند. با وجود این هیچ چیز هنوز تمام نشده 
و شاگردان ویلموتس همچنان فرصت جبران دارند 

اگر از تجربیات تلخ خود درس بگیرند.
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آشنایی ویلموتس با روی دیگر فوتبال آسیا

سعید احمديان

طالی کشتی  در بازی های ساحلي جهاني
پویا رحمانی، کشتی گیر کشورمان در اولین دوره بازی های جهانی ساحلی، تنها 
طالیی کاروان بود. پویا رحمانی نماینده سنگین وزن کشتی ساحلی کشورمان 
در وزن 90 کیلوگرم توانست با پیروزی 3 بر صفر مقابل اوفوک ایلماز از ترکیه در 
فینال مسابقات جهانی ساحلی مقتدرانه قهرمان این مسابقات شود و در جایگاه 

نخست بایستد و تنها مدال طالی ایران را در این بازی ها کسب کند.

کسب پنجمين سهميه تيراندازي پارالمپيک 
در ادامه رقابت های جهانی پاراتیراندازی رقیه ش��جاعی در تفنگ 10 
متر ایس��تاده کالس SH1 در جایگاه پنجم جهان ایس��تاد و موفق به 
کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 2020 توکیو شد. پیش از این تیم 
تیراندازی معلوالن موفق به کسب چهار سهمیه توسط ساره جوانمردی 
و محمدرضا میرش��فیعی در تپانچه بادی 10 متر و سمیرا ارم و مهدی 

زمانی در تپانچه خفیف ۵0 متر شده بود.

شیوا نوروزی

بايد هم خوب دفاع کنيم، هم خوب حمله کنيم 
شکست تیم ملي فوتبال کشورمان مقابل 
بحرین در حالي رقم خورد که این تیم عربي 
همیشه در مواقع مختلف موی دماغ ما بوده 
و همواره تیم ملی را اذیت کرده است. تیم 
بحرین خیل��ی وقت ها ما را ب��رده و خیلی 
اوقات ما را متوقف کرده و در بازي  سه شنبه 
شب نیز در مجموع بهتر از تیم کشورمان 
بازی کرد. البته آب و هوا می توانست دخیل 
باش��د، اما باید به این نکته توجه کنیم که 
تیم ویلموتس خیلی در حمله موفق نبود و به سادگی هم به حریف پنالتی 
داد. دلیل پنالتی های متعددی که در بازی های اخیر به حریفان می دهیم، 
بی احتیاطی بازیکنان است و براساس اشتباهات فردی رخ می دهد. این 
اشتباهات فردی باید به حداقل برسد، به نظر می رسد هنوز آن هماهنگی 
روحی در تیم ایجاد نشده است. در زمان کی روش پرتعداد دفاع می کردیم 
و اصول دفاعی به طور کامل اجرا  می شد، ولی االن که شعار تفکر هجومی 
می دهیم و می خواهیم ک��ه با تعداد زیاد حمله کنیم، طبیعی اس��ت که 
دفاعمان مشکل پیدا کند. ایران در بازی با بحرین از نظر فنی مطابق میل آنها 
بازی کرد و شاگردان ویلموتس سعی داشتند با توپ های بلند بازی کنند که 
بحرینی ها هم این تاکتیک را خنثی کردند. در مجموع بازی با بحرین نشان 
داد که آن 14 گلی که به کامبوج زدیم، بیشتر به خاطر ضعف حریف بود. در 
حال حاضر با شکستی که مقابل بحرین خوردیم، شرایطمان در گروه سخت 
شده است. ویلموتس از ابتدای حضورش در ایران به هواداران فوتبال وعده 
فوتبال تهاجمی را داده و انتخاب ترکیب وظیفه مربی است و از همه مهم تر 
ارنج تیم بر اساس تفکرات او چیده می شود. چیزی که در فوتبال امروز ضامن 
موفقیت است، خوب دفاع کردن و خوب حمله کردن است. نمی شود که 
تیمی تهاجمی باشیم، ولی خوب دفاع نکنیم. تیمی که می خواهد موفق 
باشد باید ابتدا گل نخورد که ما در حال حاضر در این موضوع ضعف داریم. 

باید به ویلموتس فرصت داد، چراکه او هنوز ابتدای راه است. 

رسول کربکندی

کارشناس فوتبال 

قهرماناني که پهلواني را معنا می کنند
برخی از قهرمانان کشتی کشورمان مدتی است با حضور در مناطق محروم و 
دورافتاده ایران در حال حمایت و کمک رسانی به هموطنان نیازمند هستند. در 
تازه ترین مورد از این سفرهای خیرخواهانه باید به حضور کمیل قاسمی، دارنده 
دو مدال طال و نقره المپیک و نایب قهرمان کشتی آزاد جهان اشاره کرد که با 
همین هدف به روستای محروم ممبین در شمال غربی ایذه استان خوزستان 
سفر کرده است. کمیل قاسمی در این سفر ضمن دلجویی و دیدار با اهالی این 
روستا از مشکالت معیشتی اهالی باخبر شد و اقالمی را نیز به دانش آموزان 
و ساکنان روستا اهدا کرد. قاسمي در حاشیه این سفر از مسئوالن خواست 
مردم این منطقه را فراموش نکنند: »اهالی این روستا زندگی بسیار سخت و 
طاقت فرسایی دارند که امکانات اولیه زندگی برای آنها آرزوست. مطمئنم هر 
کسی از نزدیک وضعیت آنها را ببیند، دلش به درد می آید. امیدوارم مسئوالن 
استان و کشور در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و طرح محرومیت زدایی 
به فکر این قشر از هموطنان عزیزمان باشند و برای برطرف کردن دغدغه های 
حداقلی این عزیزان اقدامات مؤثر و عاجلی را در دستور کار خود قرار دهند.«

یوفا باالخره علیه نژادپرستی در فوتبال اروپا واکنش نشان داد. تیم ملی 
اشرف رامین

     فوتبال اروپا
اس��پانیا در حالی به یورو 2020 صعود کرد که پس لرزه های رفتارهای 
نژادپرستانه در یک هفته اخیر قاره سبز کماکان ادامه دارد. پس از آنکه 
هواداران بلغارستان در دیدار با تیم ملی انگلیس بارها به بازیکنان مهمان توهین کردند و سالم هیتلری 
دادند، رئیس فدراسیون فوتبال بلغارستان از سمتش استعفا داد. بوریس میهایلوف با فشار نخست وزیر این 
کشور استعفایش را اعالم کرد تا شاید از این طریق جو به راه افتاده علیه فوتبال بلغارستان فروکش کند. 
عالوه بر این پلیس بلغارستان هم اعالم کرد که پنج نفر از هواداران افراطی بازی انگلیس را دستگیر کرده و 
آنها باید منتظر برخورد قضایی باشند.  الکساندر سفیرین، رئیس یوفا نیز با چند روز تأخیر خشمش را از 
اتفاقات رخ داده نشان داد: »مطمئن باشید یوفا در تالش است که هر کاری را انجام دهد تا این بحران و 
مشکل از فوتبال حذف شود. ما نمی توانیم از این شرایط رضایت داشته باشیم. به طور گسترده خانواده 
فوتبال اعم از همه مدیران، بازیکنان، مربیان و هواداران باید با دولت ها و سازمان های غیردولتی همکاری 
کنند تا با نژادپرستان مبارزه شود و دیدگاه های ناهنجار به حاشیه جامعه رانده شوند.« جالب اینکه رئیس 
یوفا از دولت های اروپایی تقاضای کمک کرده است: »اتحادیه های فوتبال خود به تنهایی 
نمی توانند این مشکل را حل کنند. دولت ها نیز باید در این زمینه بیشتر تالش 
کنند. ما فقط با همکاری مشترک و با اسم رمز عزت و افتخار پیشرفت خواهیم 
کرد. مدتی قبل خانواده فوتبال تصور می کرد نژادپرستی خاطره ای 
مربوط به گذشته اس��ت، اما اتفاقات دو س��ال اخیر به ما 
آموخته که چنین فک��ری در بهترین حالت 
ساده انگارانه اس��ت.«  عالوه بر این 
رفتار بازیکنان تیم ملی ترکیه در 
حمایت از حمله نظامی این کشور 
به س��وریه هزینه های سنگینی 
برای فوتبال ترکیه خواهد داشت. پس 
گرفتن امتی��از میزبانی اس��تانبول از فینال لیگ 
قهرمانان اروپا از جمله مواردی است که میشل اووا، نایب رئیس 
یوفا به آن اشاره کرد: »به مسئولیت خود در قبال خودمختاری و 
استقالل ورزش به طور کامل عمل خواهیم کرد، اما قطعاً نمی توانیم 
سازمان ملل، اتحادیه فوتبال اروپا، دولت ها، دیپلماسی ها، سفرا و 
دیگر بنیادهای سیاسی را جابه جا کنیم. ضمن اینکه تصمیمات یوفا 
مرتبط با نظر کمیته اجرایی و رئیس این سازمان اتخاذ می شوند.«  اما 
در دیدارهای برگزار شده سه شنبه شب نبرد سوئد – اسپانیا با تساوی 
یک – یک به پایان رس��ید تا ماتادورها با این نتیجه به جمع تیم های 
صعودکننده بپیوندند. به این ترتیب شش تیم بلژیک، ایتالیا، روسیه، 
لهستان، اوکراین و اسپانیا به صورت مستقیم به جام ملت های 2020 
راه  یافته اند.  روبرت مورنو، سرمربی الروخا از همه خواست تا از تیمش 
حمایت کنند: »درباره هدایت اسپانیا توسط من شک و شبهه هایی وجود 

دارد، ولی ما از صعودمان خوشحال هستیم.«

استقالل – فجرسپاسي، امروز در یک هشتم نهایي جام حذفي 

آبي ها  به غول کش رسيدند

استعفا به خاطر شعارهاي نژادپرستي 

فينال اروپا از حاميان جنگ گرفته می شود؟

در حالي لیگ برتر 
مانی سعیدی

     جام حذفی
به دلیل برگزاري 
بازی ه��ای ملي 
تعطیل شده که از دیروز مرحله یک هشتم نهایي 
جام حذفي آغاز شد تا این رقابت ها چراغ فوتبال 
باشگاهي را روشن نگه دارد. در ادامه رقابت های 
این مرحله ام��روز در یک��ي از بازی های مهم 
استقالل در تهران میزبان فجر سپاسي است. 
آبی های تهران که با پیروزي مقابل تیم دسته 
اولي گل ریحان در یک شانزدهم نهایي به جمع 
16 تیم برتر راه یافته اند، در این مرحله نیز با یک 
تیم دس��ته اولي روبه رو می ش��وند. شاگردان 
اس��تراماچوني که در لیگ برتر شروع ضعیفي 
داش��ته اند به دنبال حضور مقتدران��ه در جام 
حذفي هس��تند تا ناکامی های هفته های اول 
لیگ را جبران کنند. اس��تراماچوني دیروز در 
نشست خبري این بازي گفت که از آنالیز تیم 
فجر شگفت زده شده است: »فجر سپاسی من را 
سورپرایز کرد. یکی از همکارانم را فرستاده بودم 
که بازی آخر این تیم را تماشا کند. معتقدم این 
تیم می تواند خطرناک باش��د، چون آنها تیمی 
هجومی هس��تند و فقط یک امتیاز با تیم اول 
جدول شان فاصله دارند. وقتی به داخل زمین 
می آین��د مطمئناً چیزی برای از دس��ت دادن 

ندارند و مثل ب��ازی با فوالد می آین��د که ما را 
شکس��ت دهند. می خواهم از نظ��ر ذهنی به 
شاگردانم آمادگی بدهم، چون ما در خانه بازی 
می کنیم و باید از این مرحله صعود کنیم.« فجر 
در حالي آماده رویارویي با اس��تقالل شده که 
یکي از تیم های مدعي در لیگ دسته اول است. 
شاگردان داوود مهابادي با 17 امتیاز در پایان 
هفته هشتم تنها با اختالف یک امتیاز نسبت به 
صدر در رده س��وم جدول قرار دارند. فجري ها 
ب��راي رس��یدن به یک هش��تم نهای��ي، تیم 
لیگ برتري فوالد را در ضربات پنالتي شکست 
دادن��د و حاال ب��راي ح��ذف دومی��ن تیم 
لیگ برتري دورخیز کرده اند. استقالل و فجر 
پ��س از 17 س��ال در ج��ام حذف��ي به هم 
رس��یده اند، این دو تیم آخرین باری که در 
جام حذفی ب��ا هم بازی کردن��د مربوط به 
فینال پانزدهمین دوره این بازی ها بود که 
در س��ال 81 برگزار ش��د و این دی��دار را 
اس��تقالل با نتیجه 2 بر یک برد و به مقام 
قهرمانی رسید. حاال دو تیم عصر امروز از 
ساعت 16:۵0 در ورزشگاه آزادي روبه روی 
هم قرار می گیرند و در پایان 90 دقیقه یا 
120دقیق��ه یک تیم باید ب��ا جام حذفي 

خداحافظي کند.

 فوتبال با الپوشاني و سندسازي 
حرفه اي نمی شود

مس��ئوالن کمیته بدوي مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال دیروز در یک 
نشست خبري مدعي شدند 9۵ درصد مشکالت باشگاه ها حل و بدهی های 
آنها صاف شده و مشکلي فوتبال ایران را تهدید نمی کند. البته وقتي هر روز 
خبر جدیدي از شکایت بازیکنان خارجي شاغل در لیگ ایران رسانه ای 
می شود یا پرونده تحقیق و تفحص مالي دو باشگاه لیگ برتري زیر تیغ 
مجلس می رود نباید زیاد صحبت های مسئوالن کمیته بدوي فدراسیون 
فوتبال را جدي گرفت و تصور کرد که همه مش��کالت مالي و بدهکاري 
باشگاه های کشورمان یک شبه حل شده است، به خصوص که در همین 
چند هفته گذشته از لیگ برتر برخي از باش��گاه ها با توجه به مشکالت 

عدیده مالي، دچار تغییرات مدیریتي یا فني شده اند. 
در چنین شرایطي ادعاي اینکه 9۵ درصد بدهي ها و مشکالت باشگاه ها 
حل شده، تنها شاید براي خوش��امد کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح 
شده باشد تا آنها با توجه به قوانین سختگیرانه مالي و حرفه ای که براي 
دادن مجوز حرفه ای به باش��گاه ها وضع کرده اند، حساسیتي نسبت به 
مشکالتي که باشگاه های کشورمان دارند، نداشته باشند، اما این ادعا تنها 
مصرف خارجي دارد و در داخل کمتر کسي در بین اهالي فوتبال چنین 
ادعاهایي را باور می کند. برخالف گفته های مدیران این کمیته در جمع 
خبرنگاران که قصد داشتند همه چیز را آرام نشان دهند، فوتبال ایران 
با وجود گذشت 19 سال از حرفه ای شدن خود تنها پسوند حرفه ای را 
یدک می کشد و کمتر باشگاه ایراني را می توان مثال زد که فاکتورهاي 
یک باشگاه کامل را داشته باشد. مسئله ای که سبب شده در ایران بیشتر 
از آنکه باشگاهداری کنیم، تیم داری می کنیم و کمتر تالشي براي رفتن 

به سمت باشگاهداری واقعي می شود.
حرکت الک پشتی فوتبال در مسیر حرفه ای شدن در شرایطي است که 
فوتبال کشورمان تنها در رقم قراردادها حرفه ای شده است، طوری که 
باشگاه های آماتور به بازیکنان و مربیانشان پول حرفه ای می دهند. سایر 
فاکتورهاي حرفه ای شدن مانند آکادمي و تیم های پایه، ساخت ورزشگاه 
و زمین تمرین و فعالیت های فرهنگي و اخالقي که با توجه به شأن باشگاه 
براي بازیکنان در نظر گرفته می شود، فراموش شده و مدیران دولتي با 
توجه به تخصص نداشتن در حوزه کاریش��ان، تعریف و برنامه ای براي 

ساختن یک باشگاه واقعي نیز ندارند.
چنین رویکردی سبب شده حرفه ای گري در فوتبال ایران تنها در تعداد 
صفرهاي قراردادها تعریف شود. به همین خاطر هر سال که می گذرد 
تنها فاکتوري که مورد اهمیت یک مدیر باش��گاه یا ی��ک بازیکن قرار 
می گیرد، رقم های ردوبدل شده است. در حالي هر سال رقم قراردادها 
بدون هیچ گونه ضابطه و معیاري باالتر می رود که با توجه به تغذیه اکثر 
باشگاه از منابع مالي دولت، کمتر دغدغه ای هم از سوي مدیران باشگاه 

یا باالدستی هایشان براي درآمدزایي دیده می شود.
چنین جهت گیری در تعیین سیاست های باش��گاه های دولتي سبب 
شده در روزهاي س��خت اقتصادي دولت و کش��ور، باشگاه های دولتي 
با دست درازی ش��ان به بیت المال ب��از هم نتوانند به ص��ورت کامل به 
تعهداتشان عمل کنند و این مسئله باعث می شود باشگاه های دولتي هر 
سال که می گذرد لیست بدهی شان طویل تر شود. با وجود بدهی هایی 
که هر ساله بر گردن باشگاه ها می ماند، مدیران این تیم ها بدون توجه به 
ارقام بدهي که جلوي رویشان قرار گرفته، همچنان در نقش یک ماشین 
بدهي س��از عمل می کنند و با حیف ومیل هایی که ص��ورت می گیرد، 

تعهدات بیشتري را به گردن دولت می اندازند.
در چنین شرایطی توجه صرف به قراردادها و افزایش بي متر و معیار دریافتي 
بازیکنان و مربیان سبب شده کمتر باشگاه دولتي طلبکار نداشته باشد، از 
بازیکنان و مربیان خارجي گرفته ت��ا داخلي. با وجود بدهی های هنگفت 
باش��گاه ها که در نهایت از بیت المال پرداخت می شود، مسئوالن کمیته 
بدوي فدراس��یون فوتبال در ادعایي غیرقابل باور مدعي شده اند که 9۵ 
درصد مشکالت حل شده است. البته با توجه به سابقه مسئوالن فوتبال که 
سال هاست با سندسازي سعي در تطهیر چهره باشگاه های ایراني در آسیا 

دارند به نظر می رسد امسال هم  چنین نسخه ای پیچیده شده است.
با این حال دود الپوشاني و آرام نشان دادن همه چیز فدراسیون فوتبال 
براي عبور باشگاه ها از صافي کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت به چشم 
باشگاه ها و مجموعه فدراسیون فوتبال خواهد رفت و فوتبال باشگاهي با 

ورشکستي بیشتر نسبت به آنچه با آن گرفتار است، روبه رو خواهد شد.

 تبعیض بین حقوق المپیکی ها و پارالمپیکی ها 
باز هم خبرساز شد

رحمان: مسئوالن خوابند!
بی توجهی به شرایط مدال آوران پارالمپیک یک بار دیگر صدای انتقاد آنها 
را درآورده است. ورزشکاران جانباز و معلول برای کسب سهمیه بازی های 
پارالمپیک توکیو روزهای سختی را پشت سر می گذارند. تا امروز برخی از 
ملی پوشان کشورمان موفق به کسب سهمیه پارالمپیک 2020 شده اند، 
اما رسیدگی نکردن به حال و روز این ورزشکاران گالیه هایی آنها را در پی 
داشته است.  سیامند رحمان، دارنده دو مدال طالی پارالمپیک لندن و ریو 

یکی از همین منتقدان است. 
بر اساس مصوبه ای  که ستاد بازی های پارالمپیک توکیو آن را به تصویب 
رسانده، برای ورزشکاران و مربیانی که شانس کسب طال در این بازی ها را 
دارند کمک هزینه ای  در نظر گرفته شده است. دو هفته پیش بود که خبر 
پرداخت کمک هزینه شش ماهه نخست سال 98 برای 30 نفر از ورزشکاران 
شانس مدال طال و مربیانشان اعالم شد. با وجود  این سیامند رحمان  قهرمان 
پاراوزنه برداری جهان در گفت وگو با  خبرگزاري مهر از واریز وجه به حسابش 
ابراز بی اطالعی کرده است: »در جریان پرداختی ها نیستم و تا به امروز از آن 

بی اطالع بودم. باید پیگیری کنم تا متوجه موضوع شوم.« 
ادعای مطرح شده از سوی ورزشکار بااخالق پارالمپیکی را از طریق هادی 
رضایی پیگیری کردیم. سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو در 
گفت وگو با »جوان« از اظهارنظر رحمان ابراز تعجب کرد: »طبق قانونی که 
به تصویب رسیده، هزینه ای  برای ورزشکاری که شانس کسب مدال طال 
در توکیو است و همچنین مربی اش در نظر گرفته شده که اتفاقاً رقم قابل 
توجهی است. این رقم یکی، دو هفته ای  است که به حساب سیامند رحمان 
و دیگر شانس های طال واریز شده؛ این وسط یا مشکل بانکی به وجود آمده 
یا اینکه سیامند حسابش را چک نکرده است! عالوه بر این هزینه حقوق 
ماهانه ۵ میلیون تومان نیز از سوی کمیته ملی پارالمپیک به حساب او 

واریز شده است.«
   بی توجهی مسئوالن استانی

رحمان در مس��ابقات جهانی ژاپن موفق ش��د با مهار وزنه 26۵ کیلویی 
سهمیه حضور خود در پارالمپیک 2020 را قطعی کند. پوالدمرد ایران 
تمرینات��ش را برای حضور در توکیو در زادگاهش ش��هر اش��نویه انجام 
می دهد و از اینکه مسئوالن استان آذربایجان غربی نسبت به او بی توجه 
هستند گالیه های زیادی دارد: »فعاًل دور از محل تمرینات تیم ملی و به 
صورت شخصی تمرین می کنم. من ساکن اش��نویه هستم و در همین 
نقطه صفر مرزی روزی یک جلسه تمرین دارم. در کل استان آذربایجان 
غربی ورزشکارانی که برای پارالمپیک توکیو کسب سهمیه کرده باشد، 
انگشت ش��مارند، اما مسئوالن استان نس��بت به همین تعداد اندک هم 
بی توجه هستند. گویا آنها در خواب بسر می برند و از هیچ موضوعی خبر 
ندارند. جالب است که مسئوالن ورزش استان که هیچ زمان پیگیر وضعیت 
ورزشکاران استان نیس��تند، حتی نسبت به سهمیه کسب شده من هم 
واکنشی نداش��تند. آنها به این عادت کرده اند که نزدیک رویدادی مانند 
پارالمپیک خود را نشان  دهند. سایر مواقع اصاًل نیستند و هیچ کاری هم 
نمی کنند. فقط امیدوارم این مسئوالن که امروز در خواب هستند، فردا 
مدعی حمایت از ما پارالمپیکی ها نش��وند و بعد از مدال آوری مان برای 

استقبال به فرودگاه نیایند تا بخواهند خودی نشان دهند.«
  سرمایه ملی

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در ادامه گفت وگویش با »جوان«، شرایط 
تمرینی سیامند را تشریح کرد و او را سرمایه ملی خواند: »سیامند رحمان 
یکی از سرمایه های کشور ماست. او باالی 300 کیلوگرم وزنه می زند و همه 
دنیا نتایجش را پیگیری می کنند. عملکرد و درخشش این وزنه بردار افتخاری 
برای مملکت و نظام جمهوری اسالمی ایران است. او حق دارد از بی توجهی 
مسئوالن استانی گالیه کند. البته مسئوالن استان نیز باید در این خصوص 
اظهارنظر کنند. در مورد تمرینات پارالمپین ها باید بگویم که دو نوع اردوی 
تمرینی برگزار می شود، متمرکز و غیرمتمرکز. سیامند یکی از چند ورزشکار 

ماست که با برنامه کادر فنی در شهر خودش تمرین می کند.«
   تبعیض همیشگی

اختالف رقم پرداختی به مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی از آن دست 
انتقادهای بحقی است که بارها از طریق رسانه ها مطرح شده، اما مسئوالن 
صندوق حمای��ت از قهرمانان و پیشکس��وتان توجهی ب��ه این تبعیض 
همیشگی ندارند. سیامند رحمان در حالی با داشتن دو طالی پارالمپیک 
ماهانه 900 هزار تومان حقوق دریافت می کند که یک ورزشکار المپیکی 
با یک مدال آسیایی حقوقش 2 میلیون تومان است! عالوه بر این تبعیض 
آشکار، عدم پرداخت به موقع و مستمر همین حقوق اندک از سوی صندوق 

گالیه دیگری است که معیشت پارالمپین ها را تحت تأثیر قرار داده است.

پيروزی فوتبال کثيف!


