
 نقش تأثيرگذار فدراسيون ها 
براي اخالق گرایی در ورزش 

ديروز در حالي از منشور اخالق در ورزش 
رونمايي شد که فدراسیون های ورزشي 
با توجه به چارچوب وظايف ش��ان، عالوه 
بر وظیفه ای که در بعد قهرماني دارند در 
بخش فرهنگي و همگانی نیز بايد فعالیت 
داشته باشند. بايد مديران فدراسیون ها 
به اين باور برس��ند که آم��وزش کارهاي 
فرهنگي و اخالقي همزم��ان با برگزاري 
اردوهاي تیم های ملي رده های مختلف 
سني صورت گیرد و در اين برنامه ها مباحث مختلف ارزشي و اخالقي 
در حوزه های مختلف براي ورزش��کاران مطرح شود. چنین روندي در 
زماني که در فدراسیون والیبال و کشتي حضور داشتم، جريان داشت 
و در زمان اردوها مس��ائل اخالقي و ديني را به قهرمانان و ملی پوشان 
آموزش می داديم. پس از اي��ن آموزش ها برخي والدين به ما مراجعه و 
عنوان می کردند با توجه به کارهاي شما، فرزندمان طوري شده اند که 
حاال براي نماز صبح ما را بیدار می کنند. ورزش��کاران بیشتر در زمان 
ورزش حرفه ای شان در اردوهاي تیم ملي هستند، به همین خاطر بايد 
در جريان اردوها، برنامه های جانبي براي تبیین آموزه های اخالقي و 
پهلواني توسط مديران فدراسیون ها در نظر گرفته شود و آموزش های 
الزم در اين زمینه به آنها داده ش��ود. در اين زمین��ه معاونت فرهنگي 
وزارت ورزش وظیفه مهمي دارد و بايد با معرفي اساتید و کارشناسان 
اخالق و پشتیباني از آنها براي حضور در اردوهاي رشته های مختلف 
ورزشي، در جهت تکامل اخالق در بین ورزشکاران ايران قدم بردارد. 
اينکه همايش و جلسه درباره موضوع اخالق در ورزش گذاشته می شود 
بی ضرر نیست، اما چنین همايش هايی آن تأثیرگذاری را که بايد داشته 
باشند، ندارند، به خصوص که در اين زمینه ارزش های اخالقي بايد به 
ورزشکاران، مربیان و داوران آموزش داده شود و براي تأثیرگذاری بیشتر 
از سطح برگزاري همايش بايد به کف میدان آمد و به صورت عملي در 
اين زمینه برنامه ريزی کرد. با تمام فعالیت هايی که در حال حاضر در 
حوزه اخالق در ورزش صورت می گیرد، در اين زمینه از نقطه ايده آل 
عقب هستیم و بايد تالش بیشتري صورت گیرد. در اين راستا بودجه 
الزم هم براي کارهاي فرهنگي و اخالقي در ورزش در نظر گرفته شده 

پس براي بهبود فضاي اخالقي ورزش بايد تالش کرد. 

شکست تیم ملی 
شیوا نوروزی
      گزارش 

فوتبال به عراق 
در بدترین زمان 
ممکن رخ داد، آن هم درست وقتی که سرمربی 
بلژیکی پس از چند هفته تهدید و قهر دستمزد 
چند ماه آین�ده اش را دریافت ک�رده بود. این 
باخت بدموق�ع اگرچه وضعیت ای�ران را برای 
صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 2022 
سخت کرد، اما تنها حسنش این بود که پروازی 
بودن مارک ویلموتس بر همگان آشکار شد و 
همه فهمیدند که غیبت های زیاد و متوالی او تنها 
به خاطر عدم پرداخت دستمزدش نیست، بلکه 
علت را بای�د در بندهای قید ش�ده در قرارداد 
س�نگین ای�ن مرب�ی جس�ت وجو ک�رد!

وقتی معلوم شد تیم ايران تنها با سه جلسه تمرين 
به مصاف عراق می رود و فدراسیون فوتبال در مقابل 
انتقادها و هشدارها سیاست سکوت را در پیش گرفت،    
می شد پیش بینی کرد که شرايط حاکم بر کادر فنی 
پیچیده تر از اين حرف هاست. خیلی ها منتظر بودند 
ويلموتس به همراه تیم ملی به ايران بیايد و تکلیف 
خود و تیم ملی را برای آينده مبهم پیش رو روشن 
کند. منتها مرد بلژيکی از اردن به ته��ران آمد و به 
سرعت با پروازی ديگر تهران را به مقصد اروپا يا شايد 
هم جايی ديگر ترک کرد. اين خبر عجیب، اما درست 
است. با اين حال فدراسیون فوتبال تنها با انتشار يک 
بیانیه رسمی و برای خالی نبودن عريضه به خاطر دو 
باخت پیاپی يوزپلنگ ها عذرخواهی کرد؛ بدون اينکه 

اشاره ای  به رفتن سرمربی شود. 

   ایران را دوست ندارد
از آنجا که کسی پاسخ روش��ن و درستی به افکار 
عمومی و رسانه ها نمی دهد، می توان اينگونه نتیجه 
گرفت که ويلموتس عالقه ای  به حضور طوالنی مدت 
در کشورمان ندارد. در شش ماهی که قرارداد کذايی 
اين مربی با فدراسیون منعقد شده سرمربی تیم ملی 
زمان بسیار کمی را در پايتخت گذرانده است. اين 
در حالی است که تماشای بازی های لیگ برتر، زير 
نظر گرفتن بازيکنان شاغل در داخل و برنامه ريزی 
برای آينده ابتدايی ترين خواسته های ما از مارک 
ويلموتس اس��ت. تاکنون اين خواسته ها نه تنها 
محقق نشده، بلکه در هفته های اخیر اين مربی به 
دلیل عملی نشدن وعده های مالی حاضر نشد به 
تهران بیايد و حتی خبر فسخ يک طرفه قرارداد از 
سوی ويلموتس درست چند روز پیش از رويارويی 
با عراق منتشر شد. ويلموتس به هر طريقی که بود 
به پولش رسید و حتی حقوق چند ماه آينده اش را 
پیش پیش دريافت کرده، ولی همین مربی حتی 
حاضر نشد بعد از به خطر افتادن صعود تیم ملی 
يک��ی، دو روز در تهران بماند و اوض��اع بحرانی را 
بررسی کند. در چنین شرايطی چه عبارتی برای 

ويلموتس بهتر از »مربی پروازی« است؟
   دستپخت تاج و دوستان 

زنگ خطر در خصوص ق��رارداد مرد بلژيکی بعد 
از امض��ای آن در س��فارت ايران به ص��دا درآمد. 
همان زمان نیز نسبت به رفتار عجیب سرمربی و 
همچنین فدراسیون فوتبال ابراز نگرانی کرديم، 
ولی گوش شنوايی نبود. برخالف عرف بین المللی 

و حتی ش��رايطی که کی روش هم آن را پذيرفته 
بود، ويلموتس به ج��ای تهران ق��راردادش را در 
سفارت ايران در بروکس��ل امضا کرد و تنها پاسخ 
رئیس فدراسیون به هشدارها در اين زمینه اين بود: 
»قراردادی سفت و سخت بسته ايم.« میزان جديت 
و حرفه ای  گری تاج و همکارانش را از نحوه حضور 
سرمربی در محل کارش، نظارت بر تیم های ملی و 
برنامه ريزی برای بازی های تدارکاتی در فیفادی 
می توان مالحظه کرد. ضمن اينکه تضمین های 
الزم برای انجام تعهدات مالی به ويلموتس داده شده 
و دلیلی برای اعتراضات خاموش او وجود ندارد. بايد 
ديد در قرارداد مذکور چه بندهايی گنجانده شده 
که آقايان حتی جرئت نمی کنند به پروازی بودن 
س��رمربی منتخب خود اعتراضی داشته باشند. 
چهار بازی حساس و سرنوشت ساز برايمان باقی 
مانده و در اين مسیر اگر امتیازی از دست بدهیم 
حسرت بازی در جام جهانی قطر به دلمان خواهد 
ماند. به رغم اين شرايط حساس و بحرانی ويلموتس 

حاضر به ماندن در ايران نیست.
   کدام برکناری؟

در عین ح��ال هرگز انتظار نداش��ته باش��ید که 
فدراسیون فوتبال به برکناری سرمربی فکر کند، 
چراکه ق��رارداد او محکم تر از اين حرف هاس��ت. 
فريدون اصفهانیان، عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
که اتفاقاً اين روزها به عنوان سخنگوی فدراسیون 
هم به حس��اب می آيد، در گفت وگو با يک برنامه 
تلويزيونی خبر برکناری ويلموتس را تکذيب کرد: 
»چنین چیزی نیست. هیچ بحثی در اين باره نشده 

و اصاًل وقتی نبوده که بخواهیم جلسه ای تشکیل 
بدهیم و درباره ويلموتس صحبت کنیم. به هر حال 
تحريم ها و عدم پرداخت پول مشکالت عديده ای را 
ايجاد کرده است. مربی  که به ايران می آيد هم پولش 
را می خواهد و هم به دنبال موفقیت است. وقتی به 
خواسته هايش نمی رسد، مشکالتی پیش می آيد، 
اما نبايد اينطور باشد که چون پولم را نگرفتم، تیم 
نبايد خوب بازی کند. ويلموتس ق��رارداد دارد و 
پولش پرداخت خواهد شد، پس بايد طوری رفتار 
کند که منتهی به نتیجه شود. ما همه چیز را درباره 
قرارداد ويلموتس به عهده مهدی تاج گذاشته ايم، 
اما ارقامی که در مورد قرارداد سرمربی اعالم شده 

نیز صحت ندارد.«
اصفهانیان به ش��دت به آينده تیم مل��ی امیدوار 
است: »ما بازی های زيادی داريم. با همین بحرين 
و عراق بايد در تهران بازی کنیم و اين دو شکست 
چندان اهمیتی ندارد. ما تیم اول آس��یا هستیم 
و می توانیم اين بازی ها را با موفقیت پش��ت س��ر 
بگذاريم. امید داريم در تهران اين دو تیم را شکست 
دهیم. همانطور ک��ه بارها آنه��ا را برديم االن هم 
می توانیم موفق باشیم. زمانی که کی روش رفت، ما 
نمی توانستیم مربی  کوچک تر از کی روش بیاوريم. 
من برای مربیان ايرانی احترام قائلم، اما قطعاً با رفتن 
او همه به دنبال آن بودند که يک مربی بزرگ تر به 
ايران بیايد. اعتقاد من اين است که مربی ايرانی بايد 
حمايت شود و به مربیان وطنی بايد اعتماد کنیم. 
قطعاً اگر اين امکانات در اختیار يک مربی ايرانی هم 

قرار بگیرد، او نیز موفق خواهد شد.«
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سرمربی بلژیکی در حالی حاضر به ماندن در کشورمان نیست که شرایط تیم ملی برای صعود به جام جهانی بحرانی است
فريدون حسن

 صعود تاریخي فنالند به یورو 
در شب تاریخ سازی آتزوري ها

جمعه شب گذشته ش��هرهاي مختلف اروپا شاهد برگزاري بازی های 
انتخابي يورو 2020 بود. در يکي از مهم ترين بازی ها، فنالند با پیروزی 3 
بر صفر مقابل لیختن اشتاين در خانه خود جواز حضور در مرحله نهايی 
رقابت های يورو2020 را به دس��ت آورد تا برای اولین بار در تاريخ اين 
کش��ور، صعود به يک تورنمنت بین المللی مهم را تجربه کند. پیروزی 
فنالند بر لیختن اشتاين کسب مقام دوم گروه J مقدماتی يورو2020 
توسط اين تیم اسکانديناوی را تضمین کرد تا فنالندی ها مطمئن باشند 

که امسال در جام ملت های اروپا حضور خواهند داشت.
همچنین ايتالیايي ها با پیروزي 3 بر صفر مقابل بوس��نی و هرزگوين 
يک رکورد تاريخي ثبت کردن��د. اين دهمین برد پیاپ��ی تیم روبرتو 
مانچینی بود تا آتزوری بعد از اين برد صاحب يک رکورد جديد در تاريخ 
فوتبال شود و بر اين اس��اس تیم ملی ايتالیا برای اولین بار توانست به 
۱0 برد پیاپی در بازی های رسمی خود دست يابد. يورو 2020 اولین 
دوره برگزاری جام ملت های اروپا با 24 تیم اس��ت که در آن تیم ها به 
شش گروه چهار تیمی تقسیم می شوند. بازی های مراحل نیمه نهايی 
و فینال اين رقابت ها در ورزشگاه ومبلی لندن برگزار می شود. تاکنون 
صعود تیم های ايتالیا، اسپانیا، بلژيک، جمهوری چک، انگلیس، فنالند، 

فرانسه، لهستان، روسیه، سوئد، ترکیه و اوکراين قطعی شده است.

رونمایي از قوي ترین مردان کوچک
رؤياهايشان را  از همین کودکي مرور می کنند تا وقتي پشت سبیل شان 
سبز شد به رؤيای امروزشان برس��ند، مانند همین بچه های پنج، شش 
ساله ای که عصر جمعه گذشته در س��الن آزادي بجنورد در مسابقه ای با 
عنوان قوی ترين مردان کوچک صحنه های جذابي را رقم زدند تا عکاساني 
که در سالن حضور داشتند، قاب های ديدني را ثبت کنند. به چهره هايشان 
نگاه کنید، سرشار از انگیزه و تالش براي موفقیت است، همین عالقه شان 
بايد گوشي را دست مديران ورزش بدهد که براي استعداديابي از همین 
سنین نونهالي برنامه بچینند تا بچه هايی که استعدادش را دارند، رده به رده  
باال بیايند و مسئوالن هم با دادن امکانات دست شان را بگیرند تا کودک 
شش ساله امروز، ۱0 سال بعد با پیراهن ايران و با انگیزه مانند امروز براي 

باال بردن پرچم ايران در مسابقات بین المللی تالش کند.
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بازگشت مسي به تیم ملي با پیروزي و گل 
بردن برزیل هميشه زیباست

بازگشت لیونل مسي به تیم ملي فوتبال آرژانتین با گلزني و کسب 
یک پیروزي بزرگ همراه بود. پیروزي مقابل برزیل در هر شرایطي 
براي آرژانتیني ها خاطره انگیز و بزرگ محس�وب مي شود و لیونل 

مسي نیز از این قاعده مستثنا نیست.
دو غول فوتبال امريکاي جنوبي جمعه ش��ب ديداري  دوستانه در رياض 
عربستان برگزار کردند که حاصل آن پیروزي يک بر صفر آلبي سلسته با 
گلزني مسي بود تا فوق ستاره آرژانتین بعد از پش��ت سر گذاشتن دوران 
محرومیت، بازگشتي رؤيايي به تیم ملي داشته باشد و سلسائو  به رغم بهره 
گرفتن از تمام نفرات خود نتواند از پس مس��ي و آرژانتین برآيد. مسي در 
دقیقه ۱3 بازي تک گل پیروزی بخش آرژانتین را از روي نقطه پنالتي به ثمر 
رساند. البته برزيل اين شانس را داشت که قبل از آرژانتین از روي نقطه پنالتي 
به گل برسد، اما ضربه ژسوس به خارج رفت تا مسي فرصت مشابه آرژانتین را 

هرچند در دوضرب، اما به گل پیروزی بخش تیمش تبديل کند.
   با تمرکز باال بردیم

کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین بعد از بازی گفت: »وقتی پیروز می شويد 
احساس آرامش می کنید و اين موضوع بسیار مهم و مثبت است. بازی خوبی 
را به نمايش گذاشتیم. همه بازيکنان تالش زيادی از خود نشان دادند و زياد 
دويدند و اين چیزی است که بايد در هر ديداری وجود داشته باشد. تاکتیک 
امروز ما تمرکز روی کارهای دفاعی بود. اين خوب است که از تاکتیک های 
مختلف استفاده کنیم. در نیمه نخست اشتباهاتی داشتیم و پاس های ما 
دقت الزم را نداشت و اين باعث شد مشکالتی در میدان داشته باشیم، اما در 
نیمه دوم بازی بهتری را به نمايش گذاشتیم و خیلی بهتر ظاهر شديم. پیروز 
شدن برابر برزيل همیشه زيباست. برزيل تنها دو بار در ضدحمالت صاحب 
موقعیت شد. ما با تمرکز بسیار بااليی بازی کرديم. بازی بسیار سختی بود و 
خوشحالیم که پیروز شديم.« ستاره آلبی سلسته درباره ديدار برابر اروگوئه 
هم گفت: »من آماده هستم و اگر اسکالونی ترجیح دهد بازی خواهم کرد.«

   بازیکنان جوان از جان مایه می گذارند
اسکالوني، س��رمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین هم از پیروزي تیمش ابراز 
خوشحالی کرد: »بازيکنان به خوبی بازی را اداره کردند و بر اين باور هستم که 
عملکرد خوبی از خود نشان داديم. بازيکنان جوان برای بازی کردن با پیراهن 
تیم ملی از جان مايه می گذارند و تالش زيادی از خود نشان می دهند و اين 
به خوبی ثابت می کند که بازی کردن با تیم ملی برايشان بسیار مهم است. 
برابر تیم خوب برزيل پرتالش ظاهر شديم. با انگیزه زيادی بازی کرديم و 
به پیروزی هم رسیديم و اين بسیار مهم است. در نیمه نخست، برزيل بازی 
بهتری را به نمايش گذاشت و توپ و میدان را در اختیار داشت، با اين حال 
خطری جدی روی دروازه ما خلق نکرد. پیروزی برابر برزيل بسیار مهم است، 

به همین خاطر خیلی خوشحالم.«
سرمربی آلبی سلسته در پايان گفت: »در بعضی از دقايق بازی اذيت شديم 
و نتوانستیم خوب ظاهر شويم و اين طبیعی است، چراکه بازی کردن برابر 
رقیب قدرتمندی مانند برزيل آسان نیست. نتیجه مهم است، چراکه برزيل 
قدرتمندی را شکست داديم که در ترکیب خود بازيکنان بسیار باکیفیتی 

دارد. خوشحالم که پیروز شديم و خوشبختانه تیم مصدوم هم نداد.«
   مستحق باخت نبودیم

سرمربی تیم ملی فوتبال برزيل اما تیمش را مستحق شکست برابر آرژانتین 
ندانست: »بازی خوبی را به نمايش گذاشتیم و مستحق شکست نبوديم. در 
نیمه نخست بهتر ظاهر شديم، اما در نیمه دوم بازی سخت شد و نتوانستیم 
عملکرد خوبی از خود نشان دهیم. فکر می کنم که داور با مسی مؤدبانه و 
با تساهل برخورد می کرد. وقتی در بازی پیش می افتید همه چیز راحت 
می شود و عکس آن  هم درست است. آرژانتین گل نخست را به ثمر رساند. 
تالش زيادی کرديم که به بازی برگرديم و گل تساوی را به ثمر برسانیم، اما 

از فرصت هايی که به دست آورديم استفاده نکرديم.«
لیلیان، هافبک تیم ملی فوتبال برزيل و چلسي هم دلیل اصلی شکست برابر 
آرژانتین را بدشانسی عنوان کرد: »ما شکست  می خورديم، چون واقعاً بدشانس 
هستیم. نمی توانیم از فرصت هايی که به دست می آوريم، استفاده کنیم، اين 
در حالی است که تیم باکیفیت و بازيکنان خوبی در اختیار داريم. ما نمی توانیم 
نتايج خوبی به دست آوريم. فکر نمی کنم که دلیل اين کم کاری يا نداشتن 

تمرکز باشد؛ بدشانس هستیم.«

هادی پور بهترین دانشجوی ورزشکار جهان

کاله – پيکان، نبرد حساس هفته ششم ليگ واليبال
حس��اس ترين       والیبال
ديدار هفته ششم 
لیگ برتر والیبال در شهر آمل و بین دو تیم کاله 
مازندران و پیکان برگزار می شود. پنج بازی اين 
هفته لیگ برتر ام��روز در ش��هرهای مختلف 
پیگیری می شود و دو رقیب همیشگی به مصاف 
هم می روند. تیم های رده چهارم و پنجم لیگ 
برای بهبود اوضاع خود در جدول به پیروزی در 
اين بازی دشوار نیاز دارند. در ديگر بازی ها، سايپا 

در ته��ران میزب��ان صدرنش��ین لیگ اس��ت، 
شهرداری ورامین امروز برای مستحکم تر کردن 
جايگاه خود بايد از سد خودروسازان عبور کند. 
شهرداری ارومیه هم در خانه پذيرای شهداب 
يزد اس��ت. راهیاب ملل در مري��وان رودرروی 
سپاهان قرار می گیرد؛ تیم مريوانی هفته پیش 
اولین پیروزی فصل را به دست آورد و امروز کار 
سختی در مقابل تیم دوم لیگ دارد. خاتم اردکان 

نیز با شهروند اراک روبه رو می شود.

ورزش ايران ب��ه پیروی از کمیته       بازتاب
بین الملل��ی المپی��ک دارای 
تشکیالت رسیدگی به تخلفات اخالقي شد.  با برگزاری اولین همايش 
کمیسیون اخالق و رونمايی از منشور اخالق و آيین نامه رسیدگی به 
تخلفات اخالقی در ورزش و با حمايت کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش و جوانان، ورزش ايران نیز دارای تشکیالت و ساختار رسیدگی 
به تخلفات اخالقی شد. بر اس��اس آيین نامه رسیدگی به تخلفات 
اخالقی که پس از تصويب هیئت اجرايی کمیته ملی المپیک رسماً 
آغاز به کار خواهد کرد کلیه رفتاره��ا، اظهارات و تخلفات اخالقی 
و جامعه ورزش و مديران ورزشی در اين کمیسیون و ارکان انتظامی 
آن پیگیری و رسیدگی خواهد شد. از نکات جالب توجه اين جلسه 
غیبت مسعود سلطاني فر وزير ورزش و رضا صالحي امیري رئیس 
کمیته ملي المپیک در اين نشست بود که عنوان شد به دلیل ترافیک 

سنگین ديروز پايتخت به جلسه نرسیدند!
مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه قضائیه يکي از حاضران در 

اين مراسم بود که در اين خصوص گفت: »نبايد درگیر آيین نامه ها و 
دستورالعمل ها شد. من اين دستورالعمل را خواندم و دوستان کار زياد 
حقوقی روی آن انجام داده اند، اما اين راه نجات ما نیست. ورزش آمده 
تا ارزش های انسانی را متجلی کند.« پورمحمدی با بیان اينکه دو 
مجرای طبیعی وجود دارد تا جامعه قانون مدار باشد، ادامه داد: »يکی 
از اين موارد ورزش است؛ بايد ببینیم ورزش ما قانون مدار است يا خیر. 
از مسئوالن ورزش به عنوان مديران اخالق اجتماعی انتظار داريم تا 
اين موارد رعايت شود. وقتی رئیس فدراسیون، مسئول باشگاه، داور و 
مربی مصاحبه می کنند، بايد نماد انضباط و قانون مداری باشند. گاهی 
اوقات می بینیم که مربیان به داوران انتقاد می کنند، اما آقای مربی 
قبل از اينکه نگران اشتباه داور باشید حواستان باشد داور نماد قانون 
است. وقتی بازيکن پرخاش می کند، چرا تماشاگر نبايد پرخاش کند؟ 
با يقه گرفتن چه مشکلی حل می شود؟ من معتقدم وزارت ورزش و 
رؤسای فدراسیون ها بیشترين نقش را در فرهنگ اجتماعی دارند. 

کجا شما 20-30 میلیون جوان در اختیار خواهید داشت؟«

سلطاني فر و صالحي امیري غایبان کمیسیون اخالق 
 رونمایي از منشور اخالق 

بدون وزیر و رئيس!

ویلموتس، پروازی تر از حد خيال!

سعید احمديان

مدیراني که از کيسه خليفه مي بخشند!
بودجه شان 50 میلیارد است، اما به اندازه ۱00 میلیارد هزينه می تراشند 
و قراردادهاي بی ضابطه می بندند؛ اين حکايت باشگاه های دولتي فوتبال 
کشورمان است که مديران آن در س��ال های اخیر تا توانسته اند خارج از 
بودجه ای که پیش بینی شده است خرج کرده اند و عالوه بر اينکه سبب 
افزايش نجومي قراردادهاي فوتبال شده اند، بدهی های باشگاه ها را نیز 
هر سال سنگین تر کرده اند، به طوري که هر مدير با انبوهي از بدهی های 
انباشته و قراردادهايي که بدون ضابطه امضا شده اند، صندلي مديريت 

يک باشگاه دولتي را تحويل مدير بعدي داده است.
حال وقتي بودجه مصوب يک باشگاه مش��خص است، اين سؤال پیش 
می آيد که چ��را مديران باش��گاه های دولتي بدون توج��ه به بودجه ای 
که در اختیار دارند، دس��ت به چنین بدهي تراش��ی هايی می زنند و در 
خوش بینانه ترين حالت ناخواسته با بازيکن ۱00 میلیوني، قرارداد يک 
میلیاردي امضا می کنند. امیرحسین فتحي، مديرعامل باشگاه دولتي 
استقالل در مصاحبه ای که جمعه شب با راديو ايران داشته در اين باره 
سعي کرده توجیهاتي بتراشد و چنین سوءمديريتي را که در نهايت به 

حیف ومیل بیشتر بیت المال ختم می شود، موجه جلوه دهد. 
فتحي در توجیه قراردادهاي نجومي فوتبال گفته اس��ت، وقتي بازيکن 
مورد نظر سرمربي تیم را يک باشگاه ديگر با دو برابر پیشنهاد استقالل 
می خواهد، او هم سعي می کند تا با رقمي خارج از چارچوب های باشگاه، 
بازيکن را راضي کند تا هواداران، مديرعامل را به دلیل از دست دادن اين 

بازيکن شماتت نکنند! 
فتحي نمونه ای از مديران دولتي فوتبال ايران است، مديراني که با توجه به 
عملکردشان بازخواست نمی شوند و نگراني از بابت هزينه های غیرمعقولي 
که روي دوش باشگاه می گذارند، ندارند. بی تفاوتی مديران باالدستی شان 
چراغ سبزي می شود تا اينگونه مديران بدون هیچ متر و معیاري به حراج 
بیت المال بپردازند و در اين راه براي خودشان حدومرزی هم قائل نشوند، 

مسئله ای که در نهايت به گسترش فساد در فوتبال منتهي می شود. 
چنین رويکردي سبب می شود مديران باشگاه های دولتي تا جايي که 
دست شان می رسد و می توانند، در فصل نقل و انتقاالت بدون توجه به عدد 
مشخص بودجه شان، در زياد کردن صفرهاي قرارداد بازيکنان زياده روی 
کنند. وقتي مدير يک باشگاه دولتي می داند در نهايت دولت بايد هزينه 
قراردادها را بدهد، دغدغه ای درباره منطقي بودن رقم قراردادي که امضا 
می کند، ندارد و سعي می کند با دست درازی بیشتر به بودجه دولتي با يک 
تیر دو نشان بزند؛ هم خودش را بین هواداران محبوب کند و هم در ظاهر 
ژست يک مدير موفق را بگیرد که بازيکنان اسم و رسم داري را به ترکیب 

تیم اضافه کرده و اينگونه رزومه مديريتی اش را پر می کند.
جايي اما بايد جلوي چنین دس��ت درازی هايی به بیت المال، آن هم در 
روزهاي سخت اقتصادي مردم گرفته شود. نمی شود مدير باشگاه دولتي 
با توجیه اينکه که اگر او نجنبد، باشگاه های ديگر بازيکنان باکیفیت را 
جذب می کنند، توجهي به بودجه ای که در اختیار دارد، نکند و دست و 
دلبازانه براي خوشامد بازيکنان، قراردادشان را در کمتر از يک سال سه 
برابر کند. در چنین شرايطي بديهي است که بايد اراده ای باالتر از باشگاه ها 
به وجود بیايد و جلوي حیف ومیل بیت المال را بگیرد. در اين بین وزارت 
ورزش و ساير بخش های دولت که در فوتبال تیمداري می کنند، در کنار 
فدراسیون فوتبال بايد با افزايش نظارت و همچنین بازخواست مديران 
متخلف اجازه ندهند که يک مدير براي خوش��امد هوادار و همچنین پر 
کردن رزومه مديريتی اش، بیشتر از سهمي که براي يک باشگاه، بودجه 
در نظر گرفته شده، هزينه بتراشد و در اين راه کوچک ترين نگراني هم از 

عواقب عملکردش نداشته باشد.
البته عالوه بر مديران باالدستی، حضور مديران سالم و شايسته نیز می تواند 
از گسترش فساد و شبیخوني که فوتبالي ها به بیت المال می زنند، جلوگیري 
کند، مديراني که حضورشان در فوتبال انگشت شمار است و سال هاست که 
خانه نشین شده اند. به طور قطع يک مدير کارآمد پاک دست، عالوه بر هزينه 
کردن در چارچوب بودجه ای که در اختیار دارد، هیچ گاه براي خوش��امد 
سکوها دست از اصول اخالقي مديريتی اش نمی کشد و به خودش اجازه 
نمی دهد که با بازيکني که ۱00 میلیون می ارزد، يک میلیارد قرارداد ببندد 

و بدهي باشگاه را هر سال کمرشکن تر کند. 

محمدرضا يزداني خرم

 رئیس اسبق فدراسیون کشتي 

جاي��زه بهتري��ن ورزش��کار س��ال 
اشرف رامین

     چهره
فدراس��یون بین المللی ورزش های 
دانش��گاهی به يک ايرانی اهدا شد. 
FISU مراس��م انتخاب بهترين هايش را در تورين ايتالیا برگزار و 
جوايزش را به بهترين های س��ال اهدا کرد. در بین نفرات برتر نام 
آرمین هادی پور می درخشید. ملی پوش تکواندوی ايران که در اين 
س��ال ها افتخارات زيادی را به ارمغان آورده، اين بار موفق به کسب 
عنوان بهترين ورزشکار فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی 
انتخاب شد. هوگوپوش کشورمان در هر رقابت بین المللی که 
حضور داشته با جديت هرچه تمام برای کسب خوش رنگ ترين 
مدال به میدان رفته اس��ت. هادی پور در يونیورسیاد 20۱9 
يک بار ديگر روی سکوی قهرمانی ايس��تاد و سومین مدال 
ط��الی متوال��ی خ��ود را در رقابت ه��ای المپی��ک 
دانش��جويان جهان ب��ه گردن آويخ��ت. عملکرد 
درخشان تکواندوکار ايرانی، FISU  را قانع کرد 
که جايزه بهترين ورزشکار مرد خود را به آرمین 
هادی پور اهدا کند. انتخاب ي��ک تکواندوکار 
ايرانی به عنوان بهترين ورزشکار موجب شد که 
دکتر چو، رئیس فدراسیون جهانی اين افتخار 
را به نماينده ورزش کشورمان تبريک بگويد. 
جايزه بهترين ورزش��کار زن نیز به کیم آالنگ، 

اسکیت باز کره جنوبی رسید.


