
هفت�ه  پرون�ده 
دنيا حيدري 

     گزارش یک
یازده�م رقابت های 
لیگ برتر که جمعه 
با س�ه دیدار پیگیری ش�ده بود، عصر امروز با 
برگزاری دو دیدار حساس تراکتور – استقالل و 
می ش�ود.  بس�ته  ف�والد   – پرس�پولیس 
در ادام��ه رقابت های هفته تکه و پ��اره یازدهم، 
عصر جمعه سپاهان در ادامه موفقیت های خود 
با نویدکیا پیکان را با حساب 2 بر یک از سد راه 
برداشت و بر رده سوم جدول تکیه زد. ذوب آهن 
اما همچنان به روند ناکام خود ادامه داد و مقابل 
سایپا هم تن به شکست 2 بر یک داد. شاگردان 
قلعه نویی هم همچنان در ادامه نتیجه گیری های 
ضعیف خود بعد از شکس��ت مقابل استقالل به 
تساوی بدون گل برابر آلومینیوم اراک رضایت 
دادند تا گل گهری ک��ه هفته های ابتدایی لیگ، 
صدر جدول را در اختیار داش��ت ب��ا حضور در 
رده ششم کم کم از جمع مدعیان باالی جدول 

دورتر شود. 
  مسیر صدرنشینی و آرامش استقالل از 

تبریز می گذرد
تساوی در دربی مانع از بازگشت مجدد استقالل 
به صدر جدول شد و حاال الزمه به زیر کشیدن 
صنعت نفت و تکیه زدن دوباره بر صدر جدول، 
به دست آوردن پیروزي در بازی ساعت 14:30 
امروز مقابل تراکتور در تبریز اس��ت. نتیجه ای 
که البته کس��ب آن چندان هم س��اده نیست. 
سرخپوش��ان تبریزی بعد از س��پردن س��کان 
هدایت خود به دس��ت شجاعی س��ه برد، یک 
تس��اوی و یک باخت داش��ته اند و در دو بازی 
نیز موفق به کلین شیت ش��ده اند. عالوه بر آن، 
شجاعی در آخرین بازی تیمش برابر ذوب آهن 
به میدان رف��ت، دیداری که 2 بر یک به س��ود 
تبریزی ها به پایان رس��ید و همی��ن موفقیت 
س��رمربی جوان تراکتور را بر آن داشته تا برابر 
اس��تقالل نیز به میدان برود. حضور ش��جاعی 
در ترکی��ب اصلی تیم��ش می توان��د روحیه و 
انگیزه تراکتور را برای پیروزی برابر آبی پوشان 
پایتخت و ادامه حضور در میان مدعیان بیشتر 
کند، خصوصاً ک��ه در صورت پی��روزی در این 
بازی خانگی میزبان می تواند به رده سوم جدول 
صعود کند و فاصله خود را با صدرنشین کاهش 
دهد، ام��ا دریافت چهار گل در س��ه بازی برابر 
صنعت نفت، پیکان و ذوب آهن نشان می دهد 
که به رغم سیوهای اخباری و کلین شیت در دو 

بازی تراکتور خط دفاع شکننده ای دارد که این 
می تواند برای مهاجمان فرصت طلب استقالل 
فرصت مناسبي برای گلزنی و کسب پیروزی در 
هفته یازدهم باشد. موفقیتی که می تواند اندکی 
از فشارها روی فکری را کم کند، خصوصاً که بعد  
از تساوی در دربی حرف و حدیث های زیادی در 
خصوص برکناری س��رمربی آبی پوشان مطرح 
شد. شایعاتی که اگرچه هیئت مدیره استقالل 
شدیداً آن را تکذیب و رد کرد، اما نشان از بحرانی 
بودن اوضاع استقالل به رغم حضور در رده دوم 
جدول دارد و باید دید در چنین ش��رایطی و با 
وجود پنج غایب )سبحان خاقانی، احمد موسوی 
و آرش رضاوند به دلیل مصدوم، فرشید باقری 
که به دلی��ل انضباطی از تمرینات دور اس��ت و 
ملیچ که چند روزی اس��ت ایران را ترک کرده( 
و سورپرایزی که چمنیان مدعی است تراکتور 
برای استقالل دارد، فکری می تواند از این بازی 
جان سالم به در ببرد و تیمش را به صدر جدول 

بازگرداند یا نه.

  دوئل یحیی و نکو پایانی بر تساوی های 
پرسپولیس و فوالد؟

فوالد س��اعت 16:30 عص��ر ام��روز در یکی از 
حساس ترین بازی های نیم فصل اول به مهمانی 
پرس��پولیس می رود. مدافع عنوان قهرمانی که 
هفته هاست اسیر تس��اوی های بی پایان شده و 
بعد از مس��اوی برابر آبی پوش��ان پایتخت بیش 
از پیش درگیر حاش��یه ها ش��ده، به طوری که 
س��رمربی آن صراحتاً شمشیرش را برای رئیس 
هیئت مدیره و حتی وزیر ورزش از رو بس��ت و 
تمرینات پرسپولیس را هم تحریم کرد. هرچند 
که اوضاع با تماس ه��ای مدیرعامل اندکی آرام 
شد، اما بدون شک ناآرامی های یحیی که مدتی 
است تمرکز او را گرفته در بازی حساس و سخت 
امروز برابر فوالد هم خودش را نشان می دهد، آن 
هم در شرایطی که فوالد همواره یکی از حریفان 
سرسخت برابر پرس��پولیس بوده و حتی وقتی 
نتیجه را به سرخپوشان واگذار کرده نیز این تیم 
را تا سر حد ممکن در زمین بازی آزار داده است. 

مهمان امروز شاگردان یحیی البته هر دو بازی 
قبلی خود را با تساوی به پایان برده و در آخرین 
بازی خانگی نیز به رغم پیروزی تا واپسین دقایق، 
دس��ت آخر به تس��اوی رضایت داده، اما تقابل 
احمدزاده با پرس��پولیس و زوج او با پاتوسی در 
کنار پریرا می تواند روز سختی را برای خط دفاع 
سرخپوش��ان رقم بزند. پرسپولیس بعد از چهار 
تساوی حاال بیش از هر زمان دیگری برای خروج 
از بحران و حاشیه هایی که با آن دست به گریبان 
اس��ت به برد نیاز دارد و رویاروی��ی با تیم هفتم 
جدول که اتفاقاً حریف دندان گردی هم هست، 
می توان��د بهترین فرصت برای به رخ کش��یدن 
توانایی های نایب قهرمان آس��یا باش��د تا با پاره 
کردن نوار تساوی هایش بار دیگر خودی نشان 
دهد. جدال دیدنی یحیی و نکونام که می تواند 
نقش��ی تأثیرگذار در سرنوش��ت پرسپولیس و 
فوالد داشته باشد. البته به شرط آنکه این بازی 
هم طبق ع��ادت دو تیم با تقس��یم امتیازها به 

پایان نرسد.

 وقت��ي ق��رار بر 
سعيد احمدیان 
     گزارش 2

اهمال و تسامح 
باش��د و برخورد 
قضایي صورت نگیرد، مي ش��ود مثل امروز که 
متهمان حیف و میل 8 میلیون یورویي در پرونده 
مارک ویلموتس بدون اینکه ذره اي بابت کارشان 
پش��یمان یا نگران حساب کش��ي باشند هم در 
انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام مي کنند و 
هم ب��راي اینکه صندلي ش��ان را حف��ظ کنند، 
نقشه هاي زیادي مي کشند. گویا خیال شان هم 
از اینکه برنده انتخابات 10 اسفند هستند، راحت 
است. مجلس��ي ها اما س��فت و س��خت مقابل 
متهمان پرونده ویلموتس گیت ایس��تاده اند و 
حضور هشت متهم پرونده ویلموتس در انتخابات 
فوتبال را غیرقانوني مي دانند. هرچند نهادهاي 
قضایي در این باره سکوت کرده اند، سکوتي که 
گویا س��بب ش��ده متهمان پرون��ده ویلموتس 
وقیحانه ت��ر از قبل به یکه تازي ش��ان در فوتبال 
ادامه دهند، حتي از روي تخت بیمارس��تان و با 

دیکته کردن دستورات به یکدیگر!
  رونمایي از متهمان پرونده ویلموتس 

تابستان گذشته پس از رأي فیفا درباره پرداخت 
جریمه 6 میلیون یورویي به مارک ویلموتس بود 
که نهادهاي نظارتي جدي تر از گذشته بررسي 
قرارداد سرمربي بلژیکي تیم ملي فوتبال را آغاز 
کردند، مربي ک��ه عالوه بر دریاف��ت 2 میلیون 
یورو تنها بابت شش ماه حضور در ایران و کسب 
نتایج ضعیف��ي مانند باخت ب��ه بحرین و عراق، 
توانس��ته بود فدراس��یون فوتبال را به پرداخت 
6 میلیون ی��وروي دیگر هم محک��وم کند. اول 
ش��هریور و پس از بررس��ي پرونده در سازمان 
بازرسی کل کشور در خصوص پرونده سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال هشت نفر متهم شناخته 
شدند تا امیدواري ها نسبت برخورد با متهماني 
که چنین ضرر هنگفت��ي را به بیت المال زده اند 

بیشتر شود.
در این رابطه روابط عمومی س��ازمان بازرس��ی 
کل کش��ور در اطالعیه اي اعالم کرد که با اتمام 
بررسی ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع 
قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم 
ملی، این گزارش نهایی و برای دادستان عمومی 

و انقالب تهران ارسال شد.
طبق این گزارش پرونده هشت نفر به اتهام اهمال 
منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و 
ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و 
تضییع آنها به دادستان عمومی و انقالب تهران 
ارسال شد. از مهدی تاج به عنوان رئیس و حیدر 

بهاروند، لی��ال صوفی زاده، محمود اس��المیان، 
کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی 
و فریدون اصفهانیان به عنوان هشت نفر متهم 

در این پرونده نام برده مي شود.
  ثبت نام متهمان و واکنش تند مجلس

با وجود گذشت پنج ماه از ارجاع پرونده هشت 
متهم پرونده ویلموتس به دادسرا، در حالي قوه 
قضائیه در این باره اطالع رس��اني نکرده اس��ت 
که متهمان این پرونده ب��ا ثبت نام در انتخابات 
فدراسیون فوتبال با وجود اتهاماتي که متوجه 
آنهاس��ت براي حض��ور در فوتبال نقش��ه هاي 
زیادي کش��یده اند. از جمع هشت متهم پرونده 
ویلموتس؛ حیدر بهاروند، فریدون اصفهانیان و 
هدایت ممبیني سه متهمي هستند که با وجود 
منع نهادهاي نظارتي با توجه به پرونده شان در 
قوه قضائیه در انتخابات فدراس��یون فوتبال به 
ترتیب به عنوان نامزد ریاست، نامزد هیئت ها و 
نامزد کارشناس هیئت  رئیسه ثبت نام کرده اند. 
ثبت نام ای��ن متهمان در ش��رایطي بود که نهم 
دي ماه و پیش از آغاز ثبت نام نامزدهاي انتخابات 
فوتبال، محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون 
ورزش و جوانان مجلس نس��بت ب��ه ممنوعیت 
حضور این متهمان هش��دار داده بود. هشداري 
که البته از س��وي ای��ن متهمان ج��دي گرفته 
نش��د: »با توجه به تش��کیل پرونده در مراجع 
قضایی و باالخص دادس��رای فرهنگ و رسانه، 
نهادهای نظارتی مانند س��ازمان بازرسی کشور 
بابت موضوع م��ارک ویلموتس و غرامتی که در 
صورت تأیی��د دادگاه عالی ورزش باید پرداخت 
شود، هشت عضو فعلی هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال نمی توانند در انتخابات آتی شرکت کنند 
و کاندیدا ش��وند. تأیید صالحیت افراد از سوی 

مراجع نظارتی خواهد بود ک��ه با توجه به اینکه 
این افراد فعاًل تا پاسخ نهایی دادگاه عالی ورزش 
از سوی مراجع قضایی و انتظامی متهم محسوب 

می شوند، اجازه ثبت نام را پیدا نخواهند کرد.«
حاال ثبت نام متهم��ان ویلموتس با واکنش تند 
نهادهاي نظارتي مانند مجلس روبه رو شده است. 
احس��ان قاضي زاده هاش��مي، عضو فراکسیون 
ورزش مجلس روز پنج ش��نبه در گفت وگویي با 
خبرگزاري ایسنا به این مسئله اینطور واکنش 
نش��ان داد: »کس��انی که در پرونده ویلموتس 
دخیل بوده و متهم هس��تند، صالحیت حضور 
دوب��اره در انتخابات فدراس��یون را ندارند. آنها 
ابتدا باید پاسخگوی پرونده شان باشند بعد ادعا 
کنند که می خواهند چهار سال دیگر دوباره در 
فدراس��یون حکمرانی کنند. منظور بنده همان 
هشت نفری است که در پرونده ویلموتس دخیل 
بودن��د، البته برخ��ی از آنها با کم��ال احترام از 
انتخابات کنار کشیدند، اما بعضی دیگر کاندیدا 

هستند.«
 قاضی زاده درب��اره تأیید ی��ا رد صالحیت این 
متهمان  هم توضی��ح داد: »در وهل��ه اول باید 
قوانین جمهوری اس��المی بر فدراسیون حاکم 
باشد و آنها براساس اساس��نامه و قانون فعالیت 
کنند که مرجع ص��دور صالحیت ها هم تعیین 
ش��ده اس��ت. در ص��ورت تأیید صالحی��ت، از 
دستگاه های نظارتی سؤال می کنیم که چطور 
پرون��ده ای مث��ل ویلموت��س را که ای��ن همه 
خسارت به بار آورد در رسیدگی های شان نادیده 
گرفتن��د. در اینجا دیگر دس��تگاه های نظارتی 
پاسخگو هس��تند، نه آقایانی که در فدراسیون 
یا وزارت ورزش حضور دارند، چون مرجع اعالم 

صالحیت ها مشخص است.«

  باال ب�ردن چم�اق تعلیق ب�ا توهین به 
مجلس

ورود قاطعانه مجلس به برخورد با متهمان پرونده 
ویلموتس و مخالفت براي حضور آنها در انتخابات 
فوتبال با توجه به حی��ف و میل 8میلیون یورویي 
بیت المال در ش��رایطي اس��ت که قوه قضائیه در 
این باره س��کوت کرده است. س��کوت نهادهاي 
قضایي س��بب ش��ده متهمان پرونده ویلموتس 
با مصاحبه هاي سفارش��ي مس��ئوالن رده میاني 
فدراسیون به صورت غیرمستقیم پاسخ مجلس را 
بدهند. پاسخي که با ادبیاتي توهین آمیز و البته با 

تهدید به تعلیق فوتبال همراه بود.
در این رابطه حجت االسالم علیپور، مسئول نظارت، 
بازرسی و صیانت از سالمت فوتبال درباره اظهارات 
احسان قاضی زاده هاشمی به س��ایت فدراسیون 
فوتبال گفته است: »معلوم نیست این حکم و اظهار 
جناب قاضی زاده هاشمی مبتنی بر کدامین مکتب 
حقوقی است و با عنایت به مانیتورینگ رادار اسپرت 
و تیم ه��ای دیده بان فیفا می توان��د تبعات منفی 

جبران ناپذیری داشته باشد.«
صف��ی اهلل فغانپ��ور، مس��ئول ام��ور حقوقی و 
قراردادهای فدراس��یون فوتبال  ه��م در ادامه 
مصاحبه هاي سفارش��ي براي تبرئ��ه متهمان 
پرون��ده ویلموتس ب��ا ادبیات��ي توهین آمیز به 
اظهارات نمایندگان مجلس پاس��خ داده است: 
»انس��ان عادی و حتی کم س��واد ه��م می داند 
صرف تش��کیل یک پرونده علیه اشخاص دلیل 
بر متهم بودن آنها نیس��ت و ه��ر متهمی نیز از 
حقوق اجتماعی محروم نمی باشد و شرکت در 
انتخابات نیز یکی از حقوق اجتماعی و شهروندی 
اس��ت و قانون نیز تکلیف افراد را مشخص کرده 
است. آنهایی که بی دلیل دائماً بر طبل اتهام زنی 
می کوبند و اعضای هیئت رئیس��ه فدراسیون را 
متهم خطاب می کنند و خود را در جایگاه قاضی 
قرار می دهن��د، قطعاً باید پاس��خگوی اعمال و 
گفتار خود باشند. لذا اینجا می گوییم که پرونده 

سرمربی سابق تیم ملی متهمی ندارد.«
 این مس��ئول حقوقي ک��ه ش��اهکارش در این 
مجموعه شکست در پرونده ویلموتس است مانند 
حجت االسالم علیپور از حربه قدیمي تعلیق براي 
عقب نشاندن مجلس از بررسي پرونده ویلموتس 
استفاده کرده است: »فدراسیون فوتبال مطیع 
تام و تمام قوانین جمهوری اسالمی است، ولی 
نگران دخالت غیرقانونی اشخاص در امور فوتبال 
است و اگر در این شرایط مش��کلی پیش بیاید 
آنهایی باید پاسخگو باشند که چنین فضایی را 

به وجود آورده اند.«

واکنش تند مجلس به ثبت نام متهمان ویلموتس گیت در انتخابات فدراسیون
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 هندبالیست 130 کیلویی
ستاره رقابت های قهرمانی جهان

درخش��ش در رقابت های قهرمانی جهان کار هر ورزش��کاری نیست، 
اما س��تاره 130 کیلویی کنگویی در حض��ور بهترین های دنیا خوش 
می درخشد. مس��ابقات هندبال قهرمانی جهان در مصر جریان دارد و 
برترین تیم های این رشته برای نشان دادن قدرت خود با یکدیگر رقابت 
می کنند. تیم ملی هندبال کنگو برای نخس��تین ب��ار جواز حضور در 
قهرمانی جهان را کسب کرده، اما همین نخستین بار فرصت خوبی است 
برای کنگویی ها تا خودی نشان دهند. شکست این تیم در نخستین گام 
مقابل تیم ملی آرژانتین با شش امتیاز اختالف رقم خورد. با این حال 
نکته اصلی این رقابت  عملکرد خوب بازیکن 26 ساله کنگو بود. گوتیر 
موومبی به رغم اضافه وزنی که دارد، اما یکی از س��تاره های تأثیرگذار 
تیم کشورش است. موومبی با 130 کیلو وزن چهار گل به ثمر رساند تا 

این »غول« کنگویی، ستاره میدان لقب بگیرد. 

فاصله گرفتن گل گهر از جمع مدعیان، بازگشت سپاهان به لیگ

استقالل به صدر فکر می کند، پرسپولیس به  فرار از تساوی

فريدون حسن 

شيوا نوروزی

 آن تتمه اخالق ورزشی را 
با سلبریتی  سیاسی  شدن از دست دادید!

عناوین و مدال های ارزشمند و رنگارنگ اگرچه شهرت و افتخار به همراه 
دارد، اما محبوبیت و افتخار واقعی با رفتار، اخالق و منش پهلوانی به دست 
می آید و ارزش آن به مراتب باالتر از افتخارات و قهرمانی های ورزشی است. 
تکواندو رشته  پرافتخار و موفق ورزش ایران است که با مدال هایش همواره 
در کانون توجهات بوده، ولی این بار یک اتفاق تأسف بار همه نگاه ها را به 
تکواندو جلب کرده است؛ سیلی پرافتخارترین ورزشکار ایرانی در المپیک 

در لیگ برتر!
رفتار دور از انتظار هادی س��اعی در جریان لیگ برتر روی زشت ورزش 
را نش��ان داد. ماجرایی که بین مدیر فنی تیم ملی و دبیر س��ازمان لیگ 
رخ داده، بازتاب زیادی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته و حتی 
اظهارات ساعی نیز نتوانسته افکار عمومی را توجیه کند. اینکه اعالم نام 
قهرمان تکواندوي المپیک در سالن مس��ابقات کاری درست یا نادرست 
بوده، برنامه ریزی شده یا نشده بوده، موضوع بحث ما نیست. اصل ماجرا 
واکنش هادی ساعی به رفتار دبیر سازمان لیگ است. مدیرفنی تیم ملی 
در صحبت هایش صراحتاً به عصبانیت خود از این اتفاق اشاره کرده و ایراد 
اصلی نیز همین است. چرا قهرمانی که اتفاقاً پرافتخارترین ورزشکار این 
مرز و بوم است، نتوانسته خشم خود را کنترل کند. مدال های این قهرمان 
تکواندوي جهان هنوز از یاد مردم نرفته، ولی با این حال سیلی زدن ساعی 

به یکی از مدیران سازمان هم از یادها نخواهد رفت. 
در این سال ها که تمام مدیران و مسئوالن ورزش به مدال آوران المپیک 
و جهان القاب مختلف می دادن��د و با آنها عکس ی��ادگاری می گرفتند 
حواس شان نبود راه و اخالق پهلوانی را نیز به آنها یاد بدهند. البته بسیاری 
از مدیرانمان خودشان نیز با اینگونه مقوله های فرهنگی آشنایی ندارند و 
نمی توان انتظار زیادی از آنها داشت، ولی وقتی قهرمانی یک سیلی محکم 
نثار دبیر سازمان لیگ مي کند همه یادشان می افتد که اخالق در ورزش ما 
رنگ باخته است. بررسی تأثیرات این موضوع چندان سخت نیست. وقتی 
مدیر فنی تیم ملی به خاطر عصبانیت با یک��ی از مدیران لیگ درگیری 
فیزیکی پیدا می کند، دیگر نمی توان از جوانان حاضر در همان لیگ انتظار 
داشت تا اخالق و منش پهلوانی را سرلوحه کار خود قرار دهند. از هادی 
ساعی سال ها به عنوان الگویی موفق در ورزش یاد شده و همواره نام و عکس 
او در خانه تکواندو در معرض دید همگان بوده است. حال که این الگوی 
ورزشی خود با رفتاری دور از شأن و جایگاهش در رأس اخبار قرار گرفته 

باید انتظاراتمان را از هواداران او پایین بیاوریم. 
متأسفانه این اولین باری نیست که یک چهره شناخته شده ورزش ایران 
با رفتاری دور از انتظار از موافقانش گرفته تا مخالفان را انگشت به دهان  
می گذارد. اینکه قهرمانان ورزش کشورمان قدر جایگاه و موقعیت شان را 
نمی دانند موضوع جدیدی نیست. قبل از ساعی نیز بودند سلبریتی های 
سیاسی شده  ورزشی که خواسته یا ناخواسته با رفتارهای غیرورزشی هم 
خود و هم هویت جامعه ورزش کشور را زیر سؤال برده اند. در مورد هادی 
ساعی وضع وخیم تر است، چراکه همه دنیا او را به عنوان پرافتخارترین 
ورزشکار ایرانی می شناسند و کلکسیون افتخاراتش با نام ایران تکمیل 
شده است. با اینکه فدراسیون خیلی زود دست به کار شد و با در نظر گرفتن 
محرومیت و جریمه نقدی نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد، اما ساعی 
صراحتاً از درگیری فیزیکی اش راضی است و خیال عذرخواهی هم ندارد. 
در صورتی که این مدل رفتارها هیچ سنخیتی با مرام و منش پهلوانان و 
بزرگان دینی و فرهنگی ما نداشته و ندارد. قطعاً حرف زدن از تختی، پوریای 
ولی و... سهل اس��ت، ولی الگو قرار دادن آنها و قدم گذاشتن در راه شان از 

گرفتن چندین مدال المپیک نیز دشوارتر است. 

مسئوالن در خواب، نهادهاي نظارتي بي تفاوت
جوالن شرط بندي در والیبال

از قدیم گفته اند »تا نباشد چیزکي، مردم نگویند چیزها« حاال بحث سر وجود 
یا عدم وجود شرط بندي در مسابقات لیگ برتر والیبال است. موضوعي که 
چندي پیش در حد شایعه و بین عالقه مندان به این رشته مطرح شد، اما خبر 
دستگیري یک شرط بند در جریان مسابقات روز پنج شنبه لیگ برتر والیبال 
و متعاقب آن حرف هاي مصطفي کارخانه، سرمربي باسابقه والیبال کشور 
حاال دیگر همه چیز را از حد شایعه بیرون آورده و تبدیل به واقعیتي خطرناک 
و اتفاقي هولناک براي والیبال کشور کرده است. اتفاقي که سالمت و آینده 

والیبال کشور را آن هم بعد از اوج گیري با خطري جدي مواجه خواهد کرد.
پنج شنبه گذشته بود که کارخانه در گفت وگویي کوتاه با فارس گفت: »من 
هم شنیده ام که در لیگ ایران شرط بندی وجود دارد، اما خدا کند این موضوع 
درست نباشد، چراکه این کار والیبال را نابود خواهد کرد. شرط بندی امری 
غیرقانونی و خارج از عرف و شرع اس��ت. در این بین برخی ها روی برد تیم 
خود شرط بندی می کنند که در این ش��رایط حداقل تالش خود را به کار 
مي گیرند تا به هدف شان برسند و در نهایت نیز تیم شان برنده می شود. بین 
بد و بدتر، برخی روی باخت تیم خود شرط بندی می کنند که این کار یعنی 
جنایت، یعنی خیانت. از صمیم قلب دعا می کن��م که این موضوع صحت 
نداشته باشد و ش��اهد چنین رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی در والیبال 

کشورمان نباشیم.« 
همانطور  که انتظار مي رفت صحبت هاي کارخانه بالفاصله با واکنش هاي 
مختلفي روبه رو شد. از فدراسیون نش��ینان گرفته تا مربیان تیم هاي لیگ 
برتري همگي به این اظهارنظر واکنش نشان دادند. واکنش هایي که به رغم 
نش��ان دادن ناراحتي اهالي والیبال از وجود و قدرت گرفتن پدیده زش��ت 
شرط بندي در والیبال، واقعیت بد و زشت تر سکوت والیبالي ها در مواجهه 

با آن را هم نشان داد.
  به شرط بندان یک »نه« محکم بگوییم

رحمان محمدي راد، سرمربي تیم والیبال سپاهان که تیمش یکي از مدعیان 
جدي قهرماني در این فصل مسابقات اس��ت با تأکید بر اینکه شرط بندي 
س��المت والیبال را به خطر مي اندازد به ایسنا گفت: »این اتفاق صددرصد 
به والیبال ایران آس��یب می زند و ما به عنوان اهالی و خانواده والیبال باید 
حواسمان جمع باشد. به هر حال پیشنهاداتی توسط این افراد داده می شود، 
اما ما خودمان باید س��المت والیبال را حفظ کنیم. امیدوارم نگرش همه 
سالمت والیبال باشد و خود ما خانواده والیبال بدون  ورود نهادها یک »نه« 
محکم به این افراد بگوییم تا برای بار دوم سمت این رشته نیایند. امیدوارم 
همه درس��ت فکر کنند تا همانطور که والیبال به همه ما کمک  می کند 
زندگی خود را بچرخانیم، ما هم بتوانیم به والیبال کمک کنیم تا سالمت 

خود را حفظ کند.«
  فدراسیون برخورد مي کند

میالد تقوي، دبیر فدراسیون والیبال اولین فدراسیون نشیني بود که به این 
مسئله واکنش نشان داد. او با تأیید وجود شرط بندي در مسابقات لیگ والیبال 
کشور، مبارزه قاطع و کامل تا ریشه کن شدن این معضل را منوط به حمایت 

دستگاه هاي امنیتي و قضایي از فدراسیون عنوان کرد.
تقوي در ادامه به ایس��نا گفت: »اتفاقاً حدود دو هفته پیش جلسه ای را با 
حضور آقای فرخی و داورزنی در همین رابطه داشتیم. فدراسیون قطعاً در 
این زمینه یک  پروسه ای را طی می کند، اما اینکه بگوییم قطعاً همه افراد 
مربوط به این موضوع را شناسایي مي کنیم، غیرمنطقی است. برای موفقیت 
صددرصدی در این  موضوع  نیاز است دستگاهای امنیتی و قضایی نیز ورود 
کنند. به هر حال این افراد مس��یرهایی برای پیش بردن اهداف خود پیدا 
می کنند که  این کار را س��خت می کند. با تمام این حرف ها، فدراسیون به 

شدت با بحث شرط بندی برخورد می کند.«
تقوي در خصوص ماجراي دستگیري یک شرط بند در جریان رقابت هاي 
لیگ هم خاطرنشان کرد: »این موضوع فعالً کتباً به فدراسیون گزارش نشده 
است، اما با همه این صحبت ها ما در رفت و آمد افراد به سالن ها جدی تر از 
قبل برخورد می کنیم. یکی از راه هایی که این افراد سعی می کنند توسط آنها 
به منافع خود برسند، حضور افراد مربوط به این سایت ها در سالن هاست 
که به شدت روی این موضوع کار می کنیم. البته فدراسیون فعاًل در مورد 
اتفاق روز پنج ش��نبه موضع گیری رس��می انجام نداده، چون گزارش آن 
رسماً به فدراسیون نرسیده است. قطعاً گزارش این  موضوع هم اعالم خواهد 

شد و کمیته انضباطی با جدیت به این  مسئله رسیدگی  خواهد کرد.«

سالمت انتخابات فوتبال در خطر است 
آدم های ریز و درش��ت زیادي به فوتبال و 
فدراسیون آمدند و نتیجه اش را دیدیم، اما تا 
به حال به فوتبالی ها فرصت نداده ایم. حضور 
مدیران امتحان  پس داده و روی کار آمدن 
آنها نه تنها تکرار گذشته است و آینده خوبی 
برای فوتبال پیش بینی نمي شود، بلکه یک 
تهدید برای سالمت انتخابات است. سالمت 
انتخابات در این اس��ت که افراد مستقل و 
فارغ از هرگونه وابستگی رأی دهند، اما اگر 
مسئوالن قدیم بیایند، خدای ناکرده ممکن است البی گری شود، چراکه 
شاید تعدادی به خاطر ارتباطات گذشته با هم جمع شوند و به فردی که 
فاقد شایستگی است رأی دهند. این یک حقه شیطانی است، به واسطه 
حمایت های باالدستی ها افراد ناشایس��ت وارد یک چرخه می شوند و در 
روز انتخابات فردي را انتخاب می کنند که قطعاً شایسته نیست و این بسیار 
خطرناک است. همیشه پیشنهادم این بوده که اکثریت رأی دهندگان از 
گروهی که به سالمت کاری شان در انتخابات تردید وجود دارد گرفته شود 
و تعداد ورزشی ها و فوتبالی ها مثل داوران، مربی ها و بازیکن ها بیشتر شود. 
در این صورت دیگر نگران این حلقه بسته نخواهیم بود. برای مسیر جدید 
نیاز به فکر جدید داریم. فکرها، ایده ها و برنامه های گذش��ته جواب نداده 
است. کاری به این مسئله نداریم که مسئوالن گذشته آدم های خوبی بودند 
یا خیر، اما باید بپذیریم که فوتبال ما رشد نکرده و در ساختار نیز پیشرفتي 
نداشته ایم، ضمن اینکه نقش��ه ها و برنامه ها هم عملی نشده است. وقتی 
نتوانستند نتیجه  خوبی بگیرند پس مشخص است که موفق هم نبوده اند. 
ما به افکار جدید و آدم های جدید نیاز داریم. با توجه به اینکه شرایطش به 
وجود آمده و محدودیت سنی برداشته شده، امروز فرصت خوبی است که 
جوان ترها بیایند و در انتخابات شرکت کنند. این مسئله کمک می کند تا 
فوتبالیست های خوب، صاحب اندیشه، اراده و انگیزه قوی پای کار بیایند و 
به آنها فرصت دهیم و حمایت شان کنیم تا ان شاءاهلل تحول در فوتبالمان به 
وجود بیاید. آدم های جوان و خوبی داریم که مي توانند در کنار هم فوتبال را 
از این وضعیت نجات دهند، مثالً مي توانیم از یک مدیر جوان فوتبالي در کنار 
اساتید ماهر در امور مختلف مثل بازاریابی، اسپانسرینگ و بحث های مالی، 

شفاف سازی ها و برنامه ریزی لیگ و امور بین الملل استفاده کنیم.

مسعود رضایيان 

مدیر سابق فوتبال باشگاهي

احتمال لغو کامل المپیک توکیو قوت گرفت
 تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در ژاپن، 

اشرف رامين 
     المپيک

کشورهای اروپایی و امریکا رو به افزایش 
است و همین مسئله باعث شده احتمال 
لغو کامل بازی های المپیک قوت بگیرد. در حالی که بیش از 80 درصد 
مردم ژاپن مخالف برگزاری بازی ها در تابستان 2021 هستند، اما مقامات 
این کشور برای جلوگیری از ضررهای اقتصادی بر انجام بازی ها در زمان 
مقرر اصرار دارند. اخیراً باخ، رئیس IOC امکان تعویق دوباره بازی ها را رد 
کرد و نیویورک تایمز نیز در گزارشی مدعی شده با ادامه این روند بازی های 
توکیو2020 هرگز برگزار نخواهد شد. لغو بازی های المپیک پیش از این 
تنها یک بار، آن هم در جریان جنگ جهانی اتفاق افتاده است. در همین 
رابطه خوان گاسپر، عضو افتخاری کمیته بین ا لمللی المپیک پیشنهاد ورود 
سازمان ملل برای تصمیم گیری در خصوص آینده بازی های المپیک را داد: 
»اگر به دنبال شخص ثالثی بودید که تشخیص دهد این مسئله به خاطر 
بحران کووید 1۹ فراتر از مسئله ای است که مربوط به ورزش یا منافع ملی 
است، در این صورت می توان مواردی را براي سازمان ملل مطرح کرد و با 
مشارکت و داوری آنها این سؤال را پرسید که آیا المپیک برگزار خواهد شد 
یا خیر؟ قبالً این کار را در IOC انجام داده ایم و برای کمک به سازمان ملل 
رفته ایم، چراکه ما در مورد چیزی صحبت می کنیم که به طور بالقوه قرار 
است نمایندگانی از 205 کشور را درگیر کند.« تارو کونو، وزیر کابینه ژاپن 
نیز احتمال تعویق دوباره یا لغو بازی ها را رد نکرد: »باید بگویم هر چیزی 
امکان پذیر است. باید به آن دسته از افراد که به ژاپن می آیند و بازی ها را 
تماشا می کنند فکر کنیم، اما اساساً اول باید روی ورزشکاران متمرکز شویم 
و در ادامه اگر ممکن بود گردشگران را به ژاپن وارد کنیم. بنابراین از حاال تا 
تابستان هر چیزی ممکن است. کمیته المپیک حتماً در مورد برنامه پلن 
B و   C  فکر کرده است. منظورم این است که شرایط آسان نیست و باید 

برنامه پشتیبان تهیه شود.«


