
تنها چن�د روز 
شیوا نوروزی
   گزارش

دیگر تا برگزای 
مجمع انتخاباتی 
فدراس�یون فوتب�ال باق�ی مان�ده و یکی از 
مهم ترین مطالباتی که رئیس جدید باید نسبت 
به آن اهتمام داشته باشد مبارزه با »فساد در 
فوتبال« است. سال هاست که هیچ رئیسی به 
این مطالبه جدی و مهم اهمیتی نداده و حتی 
ای�ن واقعی�ت تل�خ را تکذی�ب کرده ان�د!

با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات فدراس��یون 
فوتبال فعالیت مدعیان پست ریاست برای جلب 
اکثریت آرا بیشتر شده است. در مناظره تلویزیونی 
نامزدهای فدراس��یون اگرچه جای علی کریمی 
خالی بود، ولی موضع مشترک کیومرث هاشمی، 
عزیزی خادم، کریمی و مصطفی آجرلو در برخورد 
جدی با فس��اد در فوتبال اهالی و دوس��تداران 
این رش��ته را به آینده امیدوار کرد. اگر شعارها و 
ادعاهای این چهار نفر در مورد مبارزه با ناپاکی ها، 
تخلفات و فساد اجرایی شود، قطعاً روزهای بهتری 

در انتظار فوتبال کشورمان خواهد بود.
  جدیت قبل از انتخابات

هر س��ه نامزد حاضر در مناظره تلویزیونی بحث 
فساد در فوتبال را به شیوه خود یکی از معضالت 
جدی نامیدند و از عزم راسخ برای مبارزه با این 
موضوع س��خن گفتند. کیومرث هاشمی ضمن 
تأکید بر این موضوع به فس��اد س��ازمانی اشاره 
کرد: »فوتبال به دلیل شرایطی که دارد در اتاق 
شیشه ای قرار دارد. شاید یک مسئول یک سفر 
خارجی برود، دیده  ش��ود، ام��ا در جاهای دیگر 
شاید دیده نشود. رسانه در فوتبال زیاد است، به 
همین خاطر مسائل کمی پررنگ می شود. شاید 
اگر بخش های دیگر را هم داخل اتاق شیشه ای 
بگذاری��م، آن وقت ببینیم ک��ه فوتبال کمترین 
فساد را دارد. البته باید با همین مقدار نیز برخورد 
شود. بحث های شهرت طلبی هم وجود دارد که 
یکی از بحث های فساد است، اما بیشترین ریشه 

فساد بحث ریشه های سازمانی است.« 
شهاب الدین عزیزی خادم از رویکرد قاطعانه اش 
در مبارزه با رد و بدل ش��دن پول های مشکوک 
گفت: »در این موضوع رویکرد قاطعانه ای خواهیم 
داش��تیم. ابتدا باید کالبدشکافی کنیم که منبع 
تولید فس��اد چیس��ت. یک بحث، عدم شفافیت 
در بحث قراردادها و هزینه ه��ای خارج از ردیف 
است. وقتی ساختار نظام مندی نداریم، به خاطر 
همین بودجه خارج از ردیف می دهیم. نظام های 
مالی  و آیین نامه های ما باید به روز شوند. مبحث 
بعدی همین تش��کیالت قانونی است. این همه 
حرف و حدیثی که در مزایده ه��ا و مناقصه ها به 
وجود می آید، برای چیست. در بحث شرط بندی 
هم نهاده��ای نظارت��ی و امنیتی بای��د کنترل 

کنند، تحمل ما در حوزه فساد صفر است.«
آجرلو نیز عم��ل نکردن به ش��عارها و وعده ها را 

آغازگر فس��اد عنوان کرد: »برای مبارزه با فساد 
باید عوامل فس��اد را از بین ببریم. م��ا باید اتاق 
شیشه ای را که نداریم، راه اندازی کنیم. فساد از 
کجا آغاز می شود؛ از جایی که ما یک حرفی بزنیم 
و عمل نکنیم. کس��ی که خودش فساد می کند، 
مگر می تواند فسادس��تیز باشد. فساد را سیستم 
منتقل کرده است. ما باید همه چیزمان در اتاق 
شیشه ای باشد. فساد را کسی ایجاد می کند که 
خودش فاسد باش��د. یک بخشی از فساد فوتبال 
ما رمال ها هستند که اکنون در فوتبالمان حضور 
دارند و بسیاری از مربیان همزمان که مربی بدنساز 
و آنالیزور می گیرند، رم��ال هم دارند. مگر تیمی 
را که قهرمان ش��ده و از رمال اس��تفاده می کند، 
می توانید در قالب فس��اد نبینید. فساد از خود ما 
شروع می شود.« علی کریمی با اینکه حضور در 
مناظره ضبط ش��ده را نپذیرفت، اما فوتبال پاک 
و مبارزه با فساد شعار اصلی او است: »پاکسازی 
فوتبال صرفاً یک شعار نیست، بلکه برای ما یک 
هدف است، هدفی که با زد و بندهای همیشگی 
محقق نخواهد شد، چون معتقدیم سرانجام زد و 
بندهای نادرست ختم می شود به قرارداد ننگین با 
 VAR ویلموتس، شعار و عوام فریبی در استفاده از
و سوءاستفاده از احساسات هواداران، هدیه دادن 
پست های مختلف به دوستان، وضعیت مبهم و 

دردآور فوتبال بانوان، مشکالت فراوان ورزشگاه ها، 
بدهی های کالن و صدها معضل دیگر.«

  از تخلف تا پلشتی!
ب��ا اینک��ه پرون��ده س��نگین فس��اد در فوتبال 
سال هاس��ت از طریق مجلس شورای اسالمی و 
نهادهای ذی صالح پیگیری و دنبال می ش��ود، 
ولی هن��وز هس��تند آقایانی که کمافی الس��ابق 
فوتبال را عاری از هر نوع فسادی می دانند. علی 
کفاشیان و مهدی تاج همان دو رئیسی هستند 
که نایب رئیس همدیگر نی��ز بوده اند و در مدت 
طوالنی مدیریت شان در خیابان سئول حال و روز 
خراب فوتبال را از نزدیک لمس کرده اند. منتها 
بعد از به جریان افتادن پرونده »فساد در فوتبال« 
این دو و البته برخی دیگر از همکاران شان بازی با 
کلمات را شروع کردند تا از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کنند. کفاشیان وجود فساد در این رشته 
پرحاشیه، پرهزینه و بدون بازده را نمی پذیرفت و 

در عوض از کلمه »تخلف« استفاده می کرد! 
عجیب ت��ر اینک��ه مهدی ت��اج رفی��ق گرمابه و 
گلستانش نیز به فس��اد اعتقادی نداشت و آن را 
»پلش��تی در فوتبال«  می خواند. همین بازی با 
کلمات و وقت کشی های شائبه برانگیز باعث شده 
کش��تی فوتبالمان به ِگل بنشیند. حاال باید دید 
رئیس جدید برای به حرکت درآوردن این کشتی 

به ِگل نشسته چه برنامه ای دارد. 
  فراموشی نگیرید

سرنوشت چهار س��ال آینده فوتبال ایران دست 
رئیس جدیدی اس��ت که 10 اس��فندماه از بین 
کاندیداهای تأیید صالحیت شده انتخاب خواهد 
شد. تأکید کاندیداها بر مبارزه و برخورد با مفاسد 
را به فال نیک می گیریم، اما ای��ن واقعیت را هم 
نمی توان ان��کار کرد که فراموش��ی در فوتبال ما 
مسری اس��ت و هر کس��ی که رئیس می شود به 
وعده ها و ش��عارهای خودش پشت می کند. اگر 
قرار باشد هر یک از این چهار نفر نیز هفته آینده 
ادعاهای شان در خصوص مبارزه با فساد را به دست 
فراموشی بسپارند، خیلی زود کشتی مدیریت شان 
به سمت تباهی، شکست و عوام فریبی تغییر مسیر 
خواهد داد. اتفاقی که ب��رای قبلی ها رخ داد و در 
نهایت هم جز رس��وایی و مضحک��ه عام و خاص 
شدن ثمره ای برای کشور و فوتبال نداشت. البته 
این را هم باید گفت که مبارزه با فساد سختی های 
زیادی خواهد داشت و رئیس تازه وارد باید عواقب 
آن را بپذیرد و شاید مجبور شود تاوان هم بدهد، 
چراکه فس��اد در همه جای فوتب��ال رخنه کرده 
و اختاپوس ه��ا، دالل ها، رمال ه��ا و باج گیرهای 
چسبیده به این رشته در صورت به خطر افتادن 

منافع شان بیکار نخواهند نشست.
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پهلوانان  مدرسه ساز 
با همت ورزش��کاران م��دال آور و پهلوان ای��ران در مؤسس��ه خادمین 
علي ابن ابیطالب)ع( کار ساخت سومین مدرسه روستایي در مناطق مرزي 
استان خراسان رضوي هم به اتمام رسید. این مدرسه در روستای »شهرک 
محمد حاجی« صالح آباد به بهره برداری رس��ید. ب��ا توجه به کمک های 
خیرین به این مؤسسه ساخت هفت مدرس��ه دیگر در دست اقدام است 
و بهره برداری از سه مدرسه دیگر نیز تا س��ه ماه آینده به پایان می رسد. 
همچنین با کمک خیرین، توزیع مواد غذایی میان خانواده های نیازمند 
که بخش قابل توجهی از آنان زنان سرپرست خانوار هستند در منازل آنها 
در مناطق مختلف کشور از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، خوزستان، لرستان، تهران، گلستان و مناطق مختلفی 
دیگری از کشور انجام شده است. کمک به کارتن خواب های شهر تهران و 
برخی شهرهای دیگر، ساخت خانه در مناطق محروم روستایی، کمک به 
اشتغال بانوان سرپرست خانوار در مناطق روستایی، کمک به دانش آموزان 
مناطق استیجاری سیس��تان و بلوچس��تان و کمک به مردم ساکن در 

کوره پزخانه های اطراف تهران از دیگر اقدامات این قهرمانان است.

 کاندیداهای ریاست فدراسیون برنامه هاي خود را ارائه دادند
 برنامه هایي که باید دید مي تواند به نجات فوتبال ختم شود یا نه

چهار راه مبارزه با فساد در فوتبال

سعيد احمديان 

حامد قهرماني

فريدون حسن

حاشیه ای بر احیای شوراي عالي ورزش
شورايی که نقشه راه کشور را مي کشد

حسن روحانی در حالي روز دوشنبه در احکامی جداگانه، شش عضو شورای 
عالی ورزش و تربیت بدنی را منصوب کرد که به نظر مي رسد دولت دوازدهم در 
ماه هاي پایاني به فکر احیاي یکي از مهم ترین شوراهاي تعطیل شده ورزش 
افتاده است، شورایي که نزدیک به 19 سال از آخرین جلساتش مي گذرد و جاي 
خالي آن در سیاستگذاري ها به شدت احساس مي شد. حاال گویا پوشه برگزاري 
جلسات شورا پس از نزدیک به دو دهه از بایگاني خارج شده و قرار است دوباره 
اعضاي آن که از بلندرتبه ترین مقامات عالي کشور هستند دور هم جمع شوند 

و سیاست هاي راهبردي ورزش کشور را تبیین و براي اجرا ابالغ کنند.
  تعطیلي 19 ساله یک شوراي تأثیرگذار

شوراي عالي ورزش که مي تواند نقش تأثیرگذاري در اتخاذ راهبردهایي براي 
توسعه ورزش در بخش هاي مختلف داشته باشد، قدمتي بیش از نیم قرن در 
کشورمان دارد. در قانون سازمان تربیت بدنی هم که در سال 1348 نوشته 
شد و در 1350 به تصویب رسید، سازمان تربیت بدنی با جمع محدودتری 

این وظیفه را برعهده داشت که بتواند انسجامی ایجاد کند.
این شورا با نام شورای تربیت بدنی و تفریحات سالم پیش از انقالب اسالمی 
تشکیل شد و در رابطه با برگزاری بازی های آس��یایی 19۷4 تهران نیز 
کاماًل فعال بود. این شورا بعد از انقالب نیز به حیات خود ادامه داد. آخرین 
جلسات این شورا که بعدها به ش��ورای عالی ورزش تغییر نام داد در دوره 
اول ریاست جمهوری خاتمی برگزار شد و از س��ال 84 تاکنون این شورا 

تشکیل نشده است.
عدم توجه به تشکیل این شورا که نقش پررنگي در تبیین سیاست هاي کالن 
ورزش دارد، در دو دهه گذشته انتقادهاي زیادي را متوجه مسئوالن ورزش 
کرده است، مانند محمدرضا یزداني خرم، رئیس وقت فدراسیون کشتي که 
سال 89 از تعطیلي این شورا انتقاد کرده بود و تعطیلي آن را به ضرر ورزش 
دانسته بود: »کوتاهی و بی اهمیتی نسبت به تشکیل شورای عالی ورزش در 
چهار سال گذشته باعث شده ما وضعیت روشنی در ورزش نداشته باشیم، 
به طوری که یک جایی می بینیم رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی کاندیدای 
ریاست فدراسیون فوتبال شده یا رئیس کمیته ملی المپیک می شود. بدون 
برنامه ریزی بعضی فدراس��یون ها ایجاد می ش��وند یا در بعضی از استان ها 
سالن هایی می سازیم که بدون اس��تفاده باقی مانده، در حالی که در تهران 
سالن تمرینی به اندازه کافی نداریم. اما اگر شورای عالی ورزش تشکیل می شد 
اینگونه مسائل مورد بحث و گفت وگو قرار می گرفت تا با انجام کار کارشناسی 

بدانیم که کجا باید این رشته ها را گسترش دهیم و کجا ندهیم.«
   احیاي شوراي عالي ورزش

سال 96 بود که دولت در الیحه اي به مجلس تحت عنوان اهداف، وظایف 
و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، تش��کیل دوباره شوراي عالي ورزش را 
کلید زد. دی ماه 96 هم بعد از حدود ۲0سال کمیسیون فرهنگی مجلس 
در جریان بررسی این الیحه، تشکیل شورای عالی ورزش به ریاست رئیس 

جمهور را تصویب کرد تا تشکیل دوباره این شورا جدي تر شود.
هفتم مهر ماه 98 این الیحه در صحن علني مجلس مطرح شد و نمایندگان 
در مصوبه ای مقرر کردند ش��ورای عالی تربیت بدنی و ورزش به ریاس��ت 
رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور تشکیل شود. به موجب ماده 5 این 
الیحه، شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و 

وظایف وزارت ورزش و جوانان تشکیل می شود.
اتخاذ سیاست های راهبری توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، بررسی 
و تصویب برنامه های بلندمدت، راهبردی، اجرایی و نظارتی حوزه تربیت 
بدنی و ورزش متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور و همچنین تقسیم 
و تسهیم کار ملی و هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور 
و نظارت بر حسن اجرای آن و رفع چالش ها و موانع توسعه ورزشی بین 
دستگاه های مرتبط با ورزش از وظایف این شورای عالی عنوان شده است.

به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی ترکیب ش��ورای عالی ورزش و 
تربیت بدنی را رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور )رئیس شورا(، وزیر 
ورزش و جوانان )دبیر شورا(، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون 
رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر 
آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر کشور، وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس شورای عالی 
استان ها، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس کمیته ملی المپیک، 
رئیس کمیته پارالمپیک، دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد 
وزیر ورزش و با حکم رئیس جمهور، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس به عنوان عضو ناظر 
و دو نفر از صاحب نظران باتجربه ورزشی )یک نفر از بانوان( به پیشنهاد وزیر 
ورزش و با حکم رئیس جمهور تشکیل مي دهند. طبق تبصره یک این ماده، 
وزرا و رؤسای دستگاه های دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی 

در جلسات شورا حضور می یابند.
مهر ماه امسال در حالي قانون تأسیس وزارت ورزش که با عنوان اهداف، 
اختیارات و وظایف این وزارتخانه پس از بررس��ی چند ساله در مجلس و 
تأیید شورای نگهبان هفته اول مهر ماه 99 به صورت رسمی ابالغ شد که 
در بخشي از آن بر فعالیت شورای عالی ورزش در سطح کشوری و استانی 
تأکید شده است تا برنامه ریزي جهت برگزاري شوراي عالي ورزش پس از 
19 سال به صورت رسمي کلید بخورد. روز دوشنبه این هفته هم حسن 
روحاني احکامي را براي رضا صالحي امیري، محمود خسروي وفا، محمدرضا 
داورزني، فضل اهلل باقرزاده، مهدي علي نژاد و فریبا محمدیان جهت عضویت 
در شوراي عالي ورزش صادر کرد تا شمارش معکوس براي برگزاري اولین 

جلسه این شورا پس از دو دهه تعطیلي آغاز شود.
  شوراي عالي ورزش گره گشا و راهگشاست

عبدالحمید احمدي، معاون فرهنگي و ورزش همگاني وزارت ورزش در 
گفت وگو با »جوان« درباره احیاي ش��وراي عالي ورزش مي گوید: »خأل 
وجودي این شورا در ورزش احساس مي ش��د، به همین خاطر در قانون 
وظایف و اختیارات وزارت ورزش تش��کیل این شورا لحاظ شد. اهمیت و 
ضرورت تشکیل این ش��ورا در قانون مشخص شده و نقشي محوري را در 
تعیین راهبردهاي کالن ورزش کشور هم در ورزش قهرماني و هم ورزش 
همگاني دارد. حضور مقامات مختلف در این شورا نشان دهنده مشارکت 
دستگاه و نهادهاي کشوري در ورزش است که با تقسیم کاري که صورت 

مي گیرد، این شورا مي تواند نقش پررنگي در ورزش داشته باشد.«
احمدي معتقد است که این شورا مي تواند گره گشاي مشکالت ورزش باشد: 
»حضور رئیس جمهور در این شورا مؤید اهمیت آن است که سیاست هایي که در 
آن تعیین مي شود، مي تواند براي مشکالتي که ورزش با آن درگیر است، راهگشا 
باشد و گره آن را باز کند، سیاست هایي که به پس از بررسي و به تصمیم رسیدن 

براي اجرا و عملیاتي شدن به بخش هاي مختلف ورزش سپرده مي شود.«
معاون وزیر ورزش بر منظم بودن برگزاري شوراي عالي ورزش براي برآورده 
شدن انتظارتي که از این شورا وجود دارد تأکید کرد: »شوراي عالي ورزش 
باید از یک دبیرخانه منظم، فعال و با برنامه برخوردار باشد و کمیسیون ها 
و کارگروهایي در زیرمجموعه شورا تشکیل شود تا حاصل کار کارشناسي 
صورت گرفته درباره مسائل کالن ورزش به شورا مطرح شود و به تصمیم 
برسد و در ادامه نیز عملیاتي شود تا ورزش در همه بخش ها روان تر، شفاف تر 

و بهتر به سمت توسعه حرکت کند.«

خط و نشان حریف ایتالیایی برای رئال نصفه و نیمه

شب نه چندان سخت ياران پپ در آلمان

وقتي موفقیت ها و مدال آوري ها دیده نمي شود

شمشيربازي همچنان در حسرت سالن

دور رفت مرحله 
شمیم رضوان

      فوتبال اروپا
یک هشتم نهایی 
لی��گ قهرمانان 
اروپا امش��ب با برگزاری هم زمان دو بازی پیگیری 
می شود. منچسترسیتی، صدرنشین بالمنازع لیگ 
برتر انگلیس با 18 برد پیاپی و فاصله ای 10امتیازی 
با یونایتدهاي رده دومي جدول در بهترین شرایط 
به مصاف مونشن گالدباخ می رود. حریف آلمانی که 
نه فقط آخرین بازی خود در رقابت های بوندس لیگا 
را با شکست، آن هم برابر ماینس قعرنشین پشت سر 
گذاشته که آخرین بردی که در این رقابت ها داشته 
به چهار هفته قبل برمی گردد و با کسب 33 امتیاز از 
۲۲ بازی گذش��ته خود در رده هش��تم جدول جا 
خوش کرده و برخ��الف رقیب انگلیس��ی  خود با 
شرایطی کامالً آشفته به مصاف یاران سرسخت پپ 
می رود. تیمی که با 50 گل زده در ۲5 بازی از خط 
حمله ای قدر و زهردار سود می برد که می تواند شب 
سختی را برای تیم آلمانی و خط دفاع نه چندان قابل 
اتکای آن با 33 گل خورده در ۲۲ بازی رقم بزند و 
دور از انتظار نیست شاگردان گواردیوال که این روزها 
در اوج آمادگی بسر می برند حریف آلمانی خود را به 

سادگی از سد راه بردارند.
  آتاالنتا- رئال مادرید

شاگردان زیدان که با چهار برد پیاپی در اللیگا موفق 
شدند خود را به فاصله سه امتیازی با صدر جدول 

برسانند، امشب در دیداری حساس در برگامو برابر 
آتاالنتا صف آرایی می کنند، آن ه��م در حالی که 
بسیاری از بازیکنان  خود را به دلیل مصدومیت به 
همراه ندارند. عالوه بر سرخیو راموس، ادر میلیتائو، 
دنی کارواخال، مارسلو، ادن هازارد، رودریگو گوئس، 
آلوارو اودریوزوال و فده والورده، وضعیت مصدومیت 
بنزما ستاره فرانس��وی این تیم نیز به گونه ای بود 
که زیدان حاضر به ریس��ک کردن نش��د و نام او را 
از مسافران برگامو خط زد. با توجه به مصدومیت 
و غیبت راموس، زوج خط دفاع��ی رئال در بازی با 
آتاالنتا واران و ناچو هستند. اما عمده نگرانی زیدان 
عدم نتیجه گیری رئال در بازی هایی است که راموس 
را در اختیار ندارد، به طوری که در هر دو بازی رفت 
و برگشت برابر شاختار دونتسک و دیدار برگشت 
با کیف در همین دوره از رقابت ه��ا رئال در غیاب 
راموس تن به شکست های سنگینی داد و واران با 
وجود اینکه یکی از کاپیتان های کهکشانی هاست 
نتوانس��ت جای خالی او را پر کند. البته واران این 
فصل عملکرد خوب و نقش��ی تأثیرگذار در صعود 
کهکشانی ها به رده دوم جدول داشته است. با وجود 
این راهی ش��دن رئال با تیمی نصفه و نیمه برای 
مصاف با آتاالنتا بدون شک ش��ب سختی را برای 
یاران زیدان رقم می زند، خصوصاً که لوئیس موریل 
ستاره کلمبیایی آتاالنتا نیز به رئالی ها هشدار داده 

که شب راحتی در پیش نخواهند داشت.

لیگ شمشیربازي 
دنیا حیدري
      چهره

در حالي دوشنبه 
شب به پایان رسید 
که یک��ي از درددل ه��اي مش��ترک خیلي از 
قهرمانان این رشته که توانسته سهمیه المپیک 
را بگیرد در گفت  وگو با رسانه ها نداشتن سالن 
اختصاصي بود. در حالي شمشیربازي از داشتن 
حتي یک س��الن اختصاصي محروم اس��ت که 
موفقیت های این رشته طی چند سال گذشته 
غیرقابل انکار است. موفقیت های خیره کننده و 
چشمگیری که برای بسیاری در دنیا قابل باور 
نبود ک��ه با مرب��ی ایران��ی رقم خورده باش��د. 
شمش��یربازان ایران نه فقط در المپیک خوش 
درخشیدند و با ناداوري از مدال دور ماندند، بلکه 
در فاصله مابی��ن المپیک ریو ت��ا توکیو نیز به 
عنوان ه��ا و مدال های در خور توجهی دس��ت 
یافتن��د و موفقیت های خیره کنن��ده ای نیز به 
دس��ت آوردن��د. با وج��ود ای��ن هیچ ی��ک از 
موفقیت های به دست آمده، نتوانست نگاه ها به 
این رشته را تغییر دهد و حمایت بیشتری را برای 

شمش��یربازان ایرانی به دنبال داشته باشد.  در 
واق��ع حق خ��وری را ک��ه در المپی��ک مانع از 
م��دال آوری عابدین��ی ش��د، شمش��یربازان 
سال هاست که در داخل نیز به نوعی تجربه کرده 
و می کنند. شاید این کمترین حق این قهرمانان 
باشد که یک سالن اختصاصي با امکانات مناسب 
براي تمرین و آماده سازي داشته باشند. جالب 
اینک��ه حتي مه��دي علي نژاد، مع��اون ورزش 
قهرماني وزارت ورزش هم این مس��ئله را حق 
مسلم شمشیربازان کشورمان عنوان کرده است، 

اما دریغ از یک اتاق!
 در چنین حالتي باید حق را ب��ه محمد رهبري، 
ملي پوش کش��ورمان داد وقتي که فریاد مي زند: 
»10سال است که س��الن نداریم و دیگر از مطرح 
کردن این موضوع خسته ش��ده ایم. از طرف دیگر 
مبل��غ قراردادها در شمش��یربازی تنه��ا کفاف 
رفت و آمدمان را می کند.« بی��ان این گالیه ها در 
شرایطي است که توقع از شمش��یربازي با توجه 
به موفقیت هاي این رشته از همیشه بیشتر شده و 
آقایان وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک از همین 
حاال توقع کسب مدال از شمشیربازان را دارند، اما 
وقتي پاي توجه و رسیدگي به میان مي آید خود را به 
نشنیدن و ندیدن مي زنند و انگار نه انگار که بچه هاي 
شمشیربازي از کوچک ترین امکانات بي بهره هستند 
و در س��خت ترین ش��رایط خود را آماده نبرد در 
بزرگ ترین آوردگاه ورزش جهان مي کنند.   بدون 
هیچ شکي مهیا کردن زیرساخت هاي ابتدایي مانند 
سالن اختصاصي و به وجود آوردن شرایط مطلوب 
براي رشته اي که در المپیک قبل نمره قبولي گرفته 
و در المپیک پیش رو از امیدهاي مدال آوري کاروان 
ورزش ایران محسوب مي ش��ود، وظیفه اصلي 
مسئوالن ذي ربط است، مسئوالني که حتماً 
خودش��ان را آماده گرفت��ن عکس هاي 
یادگاري کرده ان��د و البته بیانیه هاي 
تندي هم آم��اده کرده اند که علیه 
س��رمربي و رئیس فدراس��یون 
منتشر کنند اگر با شکست رو به رو 

شوند و نتیجه نگیرند.

لژیونرها غایبان اردوي نوروزي و بازي تدارکاتي تیم ملي

ايران–  سوريه، ديداري بي خاصيت
دی�دار تدارکات�ي تی�م مل�ي فوتب�ال ای�ران مقاب�ل س�وریه 
ب�دون حض�ور لژیونره�اي کش�ورمان برگ�زار مي ش�ود. 
در حالي که تمامي رقباي ایران در مسابقات انتخابي جام جهاني برنامه 
بازي هاي خود را بر مبناي روزهاي فیفا تنظیم کرده اند و طي روزهاي 
بیست و هشتم اسفند تا ششم فروردین با تمام بازیکنان خود و با قدرت 
به میدان مي روند، فدراسیون فوتبال ایران روز دهم فروردین ماه را براي 
انجام بازي دوستانه با سوریه انتخاب کرده تا عمالً هیچ کدام از لژیونرهاي 
تیم ملي که اتفاقاً بدنه اصلي تیم اس��کوچیچ را هم تشکیل مي دهند، 
نتوانند در این مسابقه حضور داشته باش��ند. این در حالي است که دو 
رقیب اصلي ما یعني عراق و بحرین با برنامه ریزي هاي قبلي در روزهاي 
فیفا به میدان مي روند، بحرین با سوریه و اردن دیدار مي کند و عراق هم 
به مصاف کویت خواهد رفت. به این ترتیب معضل همیش��گي فوتبال 
ایران یعني عدم برگزاري بازي خوب و  به موقع تدارکاتي باز هم نمایان 
شد و از تیم هاي قبلي به تیم اسکوچیچ هم رسید. بدون تردید انجام بازي 
تدارکاتي خوب در بازه زماني اعالم شده از سوي فیفا مي توانست محک 
مناسبي براي تیم ملي فوتبال کشورمان پیش از حضور در مرحله برگشت 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني باشد، اما مثل همیشه سوءمدیریت حاکم 
بر فوتبال کشور و عدم درک و برنامه ریزي درست باعث شد باز هم یک 
فرصت خوب از دست برود و تیم ملي در نهایت به یک بازي بي خاصیت 
و صرفاً برنامه پرکن رضایت دهد. دیداري که با توجه به غیبت بازیکنانی 
مانند طارمی، آزمون، بیرانوند، میالد محمدی، سعید عزت اللهی، علیرضا 
جهانبخش، امیر عابدزاده، صادق محرمی، کاوه رضایی، علی  قلی زاده و 
کریم انصاری فرد بیشتر جنبه یک بازي سرگرمي دارد و قطعاً نمي تواند 

محک جدي و مناسبي براي شاگردان اسکوچیچ محسوب شود. 
نکته جالب توجه دیگر اینکه اردوي تیم ملي فوتبال قرار است از روز سوم 
فروردین ماه آغاز شود، یعني در فاصله سه روز تا پایان روزهاي فیفا و این 
به معناي آن است که اسکوچیچ حتي از حضور لژیونرهایش در اردو نیز 
بي بهره خواهد بود و باید دلخوش به همکاري باشگاه هاي داخلي براي در 

اختیار قرار دادن بازیکنانشان به تیم ملي باشد.

فوتبال از اين وعده ها زياد شنيده!
تاریخ انتخابات  فدراسیون فوتبال را که ورق بزنید به خوبي متوجه مي شوید 
که دادن وعده ووعید  اقتصادي یکي از اصلي ترین ویژگي هاي کاندیداهاي 
احراز پست ریاس��ت فدراس��یون فوتبال بوده اس��ت. الزم نیست زیاد به 
عقب برگردید، همین جناب علي کفاش��یان، رئیس خنده روي سال هاي 
قبل فدراسیون وقتي قرار بود بر مسند ریاس��ت تکیه بزند از آوردن مبلغ 

160میلیارد تومان به فوتبال حرف زده بود، آن هم از قبل حق پخش!
 پولي که همان روز ها هم کسي پیدا نش��د از او بپرسد چگونه قرار است 
سر از فوتبال دربیاورد، وقتي طرف حساب قانون است و باید ابتدا مشکل 
قانوني این مسئله حل شود. حاال هم درست همان حرف ها را مي شنویم،  
مثالً آجرلو مي گوید: »کف درآمد مطلوب ما هزار میلیارد تومان براي یک 
فصل است« یا اینکه به هیئت هاي استاني وعده 500 میلیوني مي دهد. 
عزیزي خادم هم عنوان مي کند: »کف درآمدزایي ما در لیگ ۲میلیون یورو 
است و این مبلغ مي تواند تا پایان فصل به 10میلیون یورو و در نهایت تا سال 

1404 به 15میلیون یورو افزایش یابد.«
خب این حرف هاي پرطمطرق را بگذارید کنار حرف هاي توخالي رؤساي 
قبلي فدراسیون فوتبال تا متوجه وخامت اوضاع شوید. 160میلیاردي که 
علي کفاشیان قرار بود به فوتبال بیاورد هیچ گاه نیامد و به جاي آن انواع و 
اقسام بدهي ها و پرونده هاي شکایاتي به بار آمد که مجبور شدیم میلیاردها 
تومان از جیب مردم براي نجات فوتبال، علي کفاش��یان و رفیق گرمابه و 
گلستانش یعني مهدي تاج بپردازیم. حاال هم همان اتفاق در شرف وقوع 
است. چند نفري که اگر خوب دقت کنیم مي توانیم به راحتي پي ببریم که 
در حاشیه هاي این روزهاي فوتبال بي تقصیر هم نیستند، مي خواهند براي 
نجات فوتبال برنامه بدهند و در این راه خیلي هم راحت همان حرف هاي 

دهان پرکن و وعده هاي توخالي اسالف شان را تکرا مي کنند.
آنچه امروز از زبان کاندیداهاي ریاست فدراسیون فوتبال شنیده مي شود، 
همان ادبیاتي است که سال ها قبل علي کفاشیان به کار برد و بعد از او هم 
مهدي تاج، اما ثمره اش این شد که فوتبال هر روز بیشتر از قبل در منجالب 
فساد و بدهي فرو رفت و در نهایت به جایي رسید که امروز مشاهده مي کنیم. 
طبیعي است که هر مجموعه اي از کسب چنین درآمدهاي افسانه اي و باالیي 
استقبال مي کند، اما بد نیست که توجهي هم به پشتوانه ها و کارنامه کساني 
که این شعارها و حرف هاي قشنگ را تحویل جامعه فوتبال مي دهند، داشته 
باشیم و متوجه شویم که حرف زدن بسیار راحت است و عمل کردن بسیار 
سخت، پس یادمان باشد که گفته اند »دوصد گفته چون نیم کردار نیست.«
 فوتبال ایران از این دس��ت حرف ها زیاد ش��نیده و زیاد زیر بار چنین قول و 
قرارهایي رفته و امروز به سبب همین ها کمر خم کرده و چیزي به شکستنش 
باقي نمانده، پس باید به هوش بود و زمام این مجموعه پرحاشیه و پرفساد را به 
دست کسي سپرد که حداقل بداند قرار است پا به چه فدراسیوني بگذارد و فقط 
کمي هم به فکر فوتبال و پیشرفت آن باشد. یادمان باشد فوتبال امروز بیشتر از 
آنکه به پول احتیاج داشته باشد، محتاج مدیري است که بداند این پول را چگونه 
و از کجا بیاورد و چطور هزینه کند، واال پیش از این هم این شعارها داده شده 
و شاید پول هم آمده، اما فقط جیب آقایان را چاق تر کرده و صفرهاي جلوي 
بدهي هاي فوتبال ایران را بیشتر. فوتبال ایران از این حرف ها زیاد شنیده است.


