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جامعه ورزش در 
شیوا نوروزی
      گزارش

روزهای تعطیلی 
مسابقات ورزشی 
ادای دین ب�ه کادر درم�ان را فراموش نکرده 
است. شیوع کرونا بار سنگینی را روی دوش 
پرس�تاران و پزشکان کش�ورمان گذاشت تا 
جایی که چند ماهی می شود که برای سالمتی 
هموطنان خود ش�بانه روز ت�الش می کنند. 
آرزو باهو، پرس��تار نمونه بندرعباسی پس از 17 
سال خدمت در بیمارستان ش��ریعتی این شهر 
به دلیل ابتال به ویروس کرونا درگذشت تا اولین 
شهید مدافع سالمت استان هرمزگان لقب گیرد. 
این بانوی شهید در این مدت مانند سایر پرستاران 
کشور در خدمت بیماران کرونایی بود و در نهایت 
نیز در این راه جانش را فدا کرد. اسالم جاهدی، 
عضو تیم ملی پاراقایقرانی و ورزشکار هرمزگانی در 
اقدامی تحسین برانگیز مدال طالی آسیای خود را 

به خانواده شهید باهو تقدیم کرد. 
   امانتدار بودم

ملی پ��وش قایقران��ی معل��والن در گفت وگو با 
»جوان« هدفش از این اقدام را تقدیر از مدافعان 
سالمت عنوان کرد: »چند ش��ب پیش این خبر 
را ش��نیدم. از آنجا ک��ه عازم ته��ران و حضور در 
تمرینات تیم ملی بودم تا نیمه های ش��ب بیدار 
ماندم و وقتی این خبر منتش��ر شد بسیار تحت 
تأثیر قرار گرفتم. خیلی فکر ک��ردم تا در زمینه 
تقدیر و تشکر از جامعه پزش��کی و کادر درمانی 
کاری انجام دهم. دلم می خواست به عنوان یکی 
از اعضای جامعه ورزش��ی به نوعی از پرستاران و 
شهدای درمان تشکر کنم. به همین خاطر تصمیم 
گرفتم مدال طالی آسیایی خودم را که در سال 
2018 در کشور ازبکستان به دست آوردم به این 
بانوی شهیده اهدا کنم. قطعاً جایگاه این شهید 
مدافع سالمت بسیار باالتر از این حرف هاست و 
مدال طال متعلق به او ب��ود. من فقط چند وقتی 

امانتدارش بودم.«
   نمی خواستم رسانه ای شود 

اس��الم جاهدی با تأکید بر اینکه خانواده شهدا 
تنها نیستند، اظهار داش��ت: »در ابتدا اصاًل دلم 
نمی خواس��ت این برنامه رسانه ای ش��ود، اما در 
نهایت اتفاقاتی رخ داد تا خبر دیدار من با خانواده 
ش��هید باهو منتشر شود. بس��یاری از مسئوالن 
اس��تان از حضور در این جمع اس��تقبال کردند 

و با اینکه مشغله زیادی داش��تند، اما همگی در 
مراسم حضور یافتند. مراسمی در خور شأن این 
بانوی شهید برگزار شد و در حقیقت اهدای مدال 
طالی آسیا به خانواده آرزو باهو بهانه ای برای ادای 
احترام به شهدای مدافع سالمت بود. خانواده این 
شهید پرستار و سایر شهدا تنها نیستند و بدانند 
که اسالم جاهدی و سایر ورزشکاران در کنار این 
عزیزان هس��تند. به عقیده م��ن عالی ترین مقام 
استان االن در اختیار آرزو باهو و خانواده این شهید 

گرانقدر است.«
   شرمنده آنها هستیم

جاهدی جانفشانی های کادر درمان در راه مقابله 
با کرونا را غیرقابل جبران خواند: »کادر درمان با 
به خطر انداختن جان خود ماه هاس��ت که برای 
س��المتی مردم ایران ش��بانه روز تالش می کند. 
ورزشکاران هم در حوزه ورزش برای رسیدن به 
قله های افتخار س��ختی های زیادی را در گرما و 
سرما تحمل می کنند؛ دوری از خانواده و بسیاری 
از این دشواری ها را برای رس��یدن به یک مدال 
پشت سر می گذارند. بهترین لحظات زندگی یک 
ورزشکار رفتن روی س��کوی قهرمانی و گرفتن 
مدال اس��ت، ولی همه می دانیم که پزش��کان و 
پرستاران چطور جان شان را در حوزه سالمت به 
خطر می اندازند. ما شرمنده این عزیزان هستیم. 

اهدای مدال کمترین کار در قبال جانفشانی این 
بانوی شهید و سایر شهدای سالمت بود.«

   کرونا با کسی شوخی ندارد
قهرمان پاراقایقرانی آس��یا به نقش ورزشکاران 
در آگاهی دادن به جامعه اش��اره کرد: »اس��تان 
هرمزگان تا هفته گذشته شرایط نرمالی را از نظر 
شیوع کرونا داشت، اما متأسفانه این هفته وضعیت 
تغییر کرده و آمار مبتالیان افزایش یافته تا جایی 
که تعداد مبتالیان در شهرستان میناب به قدری 
زیاد بوده که ظرفیت بیمارس��تان های این شهر 
تکمیل شده است. ش��رایط خوبی حاکم نیست 
و از همه مردم هرمزگان و هموطنانم در سراسر 
کشور خواهش می کنم پروتکل های بهداشتی را 
بیش از پیش رعایت کنند. این خود ما هس��تیم 
که باعث از دس��ت دادن عزیزانمان می ش��ویم. 
مقصر خودمان هس��تیم که مقررات بهداش��تی 
و فاصله گذاری اجتماع��ی را رعایت نمی کنیم. 
ماحصل این بی توجهی ها از دست دادن عزیزانمان 
اس��ت. امیدوارم همه مردم با تمام وجود مسائل 
بهداشتی را رعایت کنند. ویروس کرونا با کسی 
ش��وخی ندارد و برای همه دنیا هم ناش��ناخته 
است. امیدوارم با همبستگی و توجه به پروتکل ها 
این بیماری را شکس��ت دهیم و مردم جهان به 
زندگی عادی بازگردند، به ویژه ورزش��کاران که 

روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند و منتظر 
شروع تمرینات ش��ان هستند. ورزش��کاران در 
جامعه شناخته شده تر هستند، به همین خاطر 
این وظیفه ماست که با این حرکت های نمادین 
مردم را نسبت به اهمیت مسئله کرونا آگاه کنیم. 
با رعایت و توجه به موارد بهداش��تی امیدواریم 

خانواده ها داغدار عزیزان شان نشوند.«
اسالم جاهدی هم مثل ورزشکاران دیگر عزمش 
را ب��رای افتخارآفرینی های بع��دی جزم کرده و 
امیدوار است با بازگشت به شرایط عادی افتخار 
دیگری برای کش��ور کس��ب کند: »از سال 90 
عضو تیم ملی بودم. در حال حاضر تهران هستم 
و تمرینات بدنسازی را پشت سر می گذارم. قرار 
بر این اس��ت که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
تمرینات انفرادی را شروع کنیم تا ان شاءاهلل هفته 
آینده نیز اردوها آغاز شوند. برای مسابقات کسب 
س��همیه پارالمپیک توکیو ت��الش می کنم. یک 
مرحله از این مسابقات سال گذشته در مجارستان 
برگزار شد و توانستم نیمی از راه را با موفقیت طی 
کنم. اگر نتیجه ای را که در مجارس��تان گرفتم 
تکرار کنم، می توانم به سهمیه پارالمپیک برسم. 
عزممان را جزم کرده ایم. قول می دهم با کس��ب 
یک مدال خوشرنگ سهمیه بازی های پارالمپیک 

را به دست آورم.«
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سعید احمديان

دنيا حيدري

ثبت اولين جام پساکرونا به نام اتريش 
اولین جام  فوتبالي دوران پساکرونا را تیم  سالزبورگ اتریش به نام خودش ثبت 
کرد. سالزبورگي ها جمعه شب موفق شدند با پیروزی مقتدرانه 5 بر صفر بر 
حریف دسته دومی  شان لوستناو فاتح جام حذفی اتریش شوند و جام را باالی 
سر ببرند. مراسم اهدای مدال و باالی سر بردن جام با رعایت فاصله اجتماعی 
برگزار شد که در نوع خود جالب بود. گروهی از هواداران دو تیم که نتوانسته 
بودند برای این بازی به استادیوم بروند با حضور در یک سینمای ماشین رو در 
حالی که سوار بر خودروهای خود بودند مسابقه را از پرده سینما تماشا کردند.

همه فقط به منافع خود می انديشند   
هر کس برحسب منافع تیم خودش حرف 
می زند و بحث می کن��د؛ انتخاب یک محل 
مشخص برای انجام آزمایشات مشکالتی را 
در پی داش��ت. هماهنگ کردن همه تیم ها 
کار خیلی سختی اس��ت. اگر جایی را اعالم 
می کردند که همه آنجا بروند، تیم هایی که 
در آن منطقه نبودند باید هزینه های زیادی 
متقبل   می شدند. وضعیت باش��گاه های ما 
هم طوری نیست که بتوانند این هزینه ها را 
پرداخت کنند. حاال هم که انتخاب نشده و هر کسی هر جا توانسته خودش 
آزمایش داده، بحث دیگری به وجود آم��ده و پراکندگی و تناقض زیادی در 
انجام تست ها ایجاد شده، چون آنقدر مشکل و گرفتاری داریم که تحت هر 
شرایطی انتقاد می کنیم و ایراد می گیرم، چراکه صداقت کم است، واقعیت ها 
گفته نمی شود و افراد برحسب منافع شخص یا مجموعه خود حرف می زنند 
و تصمیم می گیرند، نه براساس منافع جمع و این بدترین نوع مواجهه با این 
مسئله است، به خاطر همین همیشه با مشکل مواجه هستیم. متأسفانه یک 
تصمیم جمعی درست گرفته نمی شود که همه روی آن متفق القول عمل کنند. 
از آنجایی که صداقت بین ما کم شده، بعضی برحسب منافع شان می گویند 
کرونایی داریم و باید بازی ها کنسل شوند و بعضی هم می گویند اصالً کرونایی 
نداریم. البته اگر تصمیم برگزاری یا حتی عدم برگزاری لیگ با خرد جمعی 
گرفته   می شد کار بهتری صورت می گرفت، اما چون یک تصمیم سازمانی و 
ارگانی است همیش��ه در آن بحث وجود دارد. کمااینکه انتقادات زیادی به 
برگزاری بازی ها می شود. مطمئناً کسانی که خودشان انتقاد می کنند طرف 
مشورت نبودند یا در جلسات تصمیم گیری شرکت نداشتند. پزشکان و دیگر 
مسئوالن تیم ها معتقدند، بهتر بود قبل از تهیه پروتکل با باشگاه ها همفکری   
می شد و مسئوالن پس از آن به جمع بندی می رسیدند. اگر این کار صورت 
می گرفت و در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری بازی ها یک تصمیم جمعی 

اتخاذ   می شد، امروز با این حجم از انتقادها رو به رو نبودیم.

ابراهیم قاسم پور

کارشناس فوتبال

مسئوالن هيچ قدمی براي من برنداشته اند
محمد فتوحی، ملي پوش شمشیربازي کشورمان این روزها        چهره
مثل بقیه ورزش��کاران در خانه تمرین مي کند و منتظر 
شنیدن خبر شروع تمرینات گروهي است. او مي گوید: »طبق برنامه ای که کادر فنی تیم 
ملی به ما داده تمریناتمان را پیگیری می کنیم. من به همراه سایر ملی پوشان منتظریم 
به ما ابالغ کنند از چه زمانی می توانیم در اردوهای تیم ملی حضور یابیم.« اما حرف 
اصلي ملي پوش شمشیربازي کشورمان درست مثل تمام قهرمانان و مدال آوران 
انتقاد از عدم توجه مس��ئوالن به ورزشکاران است: »من نخستین ورزشکار 
استان یزد هستم که موفق به کسب سهمیه المپیک شدم، اما این احساس را 
دارم که این مسئله برای مسئوالن شهرم اهمیت چندانی ندارد. تمام دغدغه ام 
تا سال گذشته این بود که بتوانم سهمیه المپیک را بگیرم. خوشبختانه به لطف 
خدا و همچنین کمک هم تیمی هایم توانس��تیم این امر را میسر کنیم. در 
شرایطی که مسئوالن یزد می توانند به من کمک کنند تا بدون مشکل به 
موفقیتم در این عرصه ادامه دهم، اما هیچ قدمی از طرف آنها برایم برداشته 
نشده است. تمام حمایت ها نباید مالی باشد. اینطور هم نباشد زمانی که مدال 

المپیک گرفتم، تازه مسئوالن شهرم به یاد من بیفتند.«

ترکيب ايراني– خارجي روي نيمکت تيم ملي واليبال
در حالی که نزدیک        والیبال
ب��ه 40 روز از پایان 
همکاری فدراس��یون والیبال با ایگ��ور کوالکوویچ 
می گذرد، همچنان تکلیف سرمربی جدید تیم ملی 
مش��خص نیس��ت. محمدرضا داورزن��ی، رئیس 
فدراسیون والیبال که در هفته های اخیر بارها جلسات 
کارشناس��ی را با حض��ور مربیان، پیشکس��وتان و 
کارشناسان برگزار کرده است، درباره آخرین وضعیت 
انتخاب س��رمربی تیم ملی گفت: »ظرف یکی، دو 
هفته آینده درباره ن��وع ترکیب کادر فنی تیم ملی 
تصمیم گیری خواهیم کرد. احتماالً کادر ما ترکیبی 
از مربی ایرانی و مشاور خارجی خواهد بود.« داورزني 
در خصوص اس��تفاده از مربی خارجی در حد ارائه 
مشاوره عنوان کرد: »اینطور نیست. تقریباً ما پنجم 
یا ششم فروردین سال 1400 کار خود را در تیم ملی 

آغاز می کنیم. لژیونرها نیز اواخر اردیبهشت ماه 
به تیم ملی اضافه می ش��وند. اینکه چه مربی 
می تواند به تیم ملی کمک کند و از بازیکنان 
شناخت داشته باشد، تأثیر بسزایی در تصمیم 
ما دارد، چراکه به خاطر حضور در لیگ ملت ها، 
زمانی که تیم کامل در اختیار سرمربی جدید 

خواهد بود، بسیار محدود است.«

هیچ تصمیمي براي المپیک توکیو گرفته نشده

موتو: بايد کار 6 سال را در يک  سال انجام دهيم
توش�ییرو موتو، 

فريدون حسن
      بازتاب

رئیس توکیو ۲۰۲۰ 
عنوان کرد، اکتبر 
زمان آن نیست که برگزار کنندگان المپیک تصمیم 
نهایی را در این باره که آیا این بازی ها می تواند در 
س�ال ۲۰۲1 برگزار ش�ود یا خی�ر اتخ�اذ کنند.

این اظهارنظر موتو در حالي است که جان کواتز، 
رئیس کمیسیون هماهنگی بین المللی المپیک، 
هفته گذشته به یک روزنامه استرالیایی گفته بود: 
»اکتبر یک دوره حساس است برای ارزیابی اینکه 
آیا المپیک می تواند برگزار شود.« اما موتو در یک 
کنفرانس مطبوعاتی آنالین به خبرنگاران گفت 
که کواتز چنین صحبتی را تکذیب کرده است. 
در همین رابطه موتو گفت: »ما از کواتز مستقیماً 
در مورد این سؤال پرسیدیم، وی به ما گفت که او 
هرگز چنین صحبتی نکرده است. او هرگز چیزی 
مثل احتمال تصمیم گیری در مورد بازی ها در ماه 

اکتبر را بیان نکرده است. او هرگز نگفته که اکتبر 
زمان آغاز بحث مفصل درباره المپیک خواهد بود. 
آنچه او اشاره کرد، این اس��ت که ما به ارزیابی و 
بررسی اوضاع در پاییز ادامه خواهیم داد. در آن 
زمان خیلی مسائل روشن خواهد شد، از جمله 
هزینه و بسیاری موارد دیگر که اکنون در مورد 
آنها صحبت می کنیم. بیش از دو ماه از به تعویق 
افتادن بازی های المپیک توکیو 2020 می گذرد 
و هیچ تصمیمی در مورد بازی ها گرفته نش��ده 
اس��ت.« موتو ادامه داد: »این اولین بار در تاریخ 
است که بازی های المپیک به تعویق افتاده است. 
بیش از شش سال طول کشید تا چیزهای زیادی 
را برای آماده سازی بازی ها در تابستان جمع و جور 
کنیم. اما اکنون ما مجبوریم این کار را دوباره در 
مدت زمان بیش از یک  سال انجام دهیم. تا پایان 
امسال جزئیات بیشتری درباره بازی های المپیک 

اطالع رسانی خواهد شد.«

شرمنده شهدای مدافع سالمت هستيم
گفت وگوي »جوان« با اسالم جاهدی، ملی پوش پاراقایقرانی پس از اهدای مدال طالی آسیا به خانواده پرستار شهید باهو

 وقاحت مديران فوتبالي 
خروجي بي تفاوتي نهادهاي قضايي

همه چیز را تکذیب مي کنند، خبري از شفاف سازي نیست و تنها یکسري 
کلیات را در بیانیه هاي تکراري شان مي گنجانند تا پاسخي به انتقاداتي 
که مي شود، داده باشند. این حکایت فدراسیون فوتبال و مدیرانش است، 
مدیراني که با توجه به اهمال نهادهاي نظارت��ي و قضایي در برخورد با 
تخلفات و فسادشان، هر روز سینه شان مقابل منتقدان سپرتر مي شود 
بدون آنکه پاسخگوي سوءمدیریت هاي شان باشند. فرقي ندارد مسئوالن 
فعلي فدراسیون فوتبال باشند یا مدیران سابق و قبل تر، هر کدام از آنها با 
پرونده هاي درشتی از تخلفات همچنان بدون اینکه به پاي میز محاکمه 
کشیده شوند، در حال نس��خه پیچیدن براي فوتبال هستند، گویا این 
فدراسیون پرحاش��یه به جزیره اي جدافتاده تبدیل شده است که فساد 
حاکم بر آن سبب نمي شود تا گوش نهادهاي قضایي تیزتر و مدیران آن 

براي پاسخگویي احضار شوند.
چنین روندي سبب مي شود فدراس��یون فوتبال در یک دهه اخیر یکي 
از غیرپاسخگوترین فدراسیون هاي ورزشي باش��د. فدراسیوني که نام 
مدیرانش در بخش هاي زیادي از پرونده فساد در فوتبال که در مجلس 
نهم تهیه شد، دیده مي شود. با این حال اغماض و چشم پوشي از تخلفات 
و سوء مدیریت هاي کوچک حاال کار را به جایي رسانده که فساد در این 
مجموعه غیرپاسخگو هر روز گسترده تر و مدیراني که شهره به تخلفات 
مختلف هستند هر روز جوالن شان در فوتبال بیشتر مي شود. یکي مانند 
رئیس سابق از دفترش در یکي از برج هاي گرانقیمت تهران براي مدیران 
وقت فدراسیون نامه ها را پاراف دستوري مي کند، آن دیگری هم پس از 
سوء مدیریت هاي مختلف دوباره پایش به فدراسیون باز مي شود تا براي 
درآمدزایي فوتبال نسخه اقتصادي بپیچد، اما به جاي پاسخگویي از در 

توهین به رسانه ها درمي آید و به تمسخر خبرنگاران مي پردازد.
ریش��ه چنین وقاحتي را باید در حی��اط خلوت بودن فدراس��یون فوتبال 
جست وجو کرد. مجموعه اي پر از سوءمدیریت و سوء استفاده هاي مالي که با 
وجود عملکرد پرحرف و حدیث مدیرانش در 12 سال گذشته، مدیران سابق 
و فعلي اش با توجه به بي تفاوتي نهادهاي نظارتي و بازرسي نسبت به فسادي 
که در این مجموعه وجود دارد، عالوه بر فرار از پاسخگویي، ابایي ندارند که 
با توهین به رسانه ها به دلسوزاني که نگران وضعیت فوتبال به خاطر حضور 
چنین مدیراني هستند، پوزخند هم بزنند و با تراوشات ذهن بیمارگونه شان 
خبرنگاري را که از آنها خواستار شفاف سازي است بیمار روحي خطاب کنند.

جایي باید جلوي چنین برخوردهاي وقیحانه اي از س��وي مس��ئوالن 
فدراسیون فوتبال با رس��انه ها گرفته شود و راه رسیدن به چنین هدفي 
شفاف سازي و پاسخگو کردن مسئوالن فوتبال است. بدون شک تا زمانی 
که مماشات نهادهاي نظارتي با مدیران متهم به تخلفات مختلف ادامه 
داشته باشد، این مدیران مانند امروز نه تنها پاسخگو نخواهند بود، بلکه 
با توجه به حاشیه امنیتي که براي شان به وجود آمده، ترسي از رفتارهای 

توهین آمیز با کساني که از آنها پاسخ مي خواهند هم ندارند.
در این ش��رایط باید نهادهاي نظارتي و قضایي به صورت جدي به عدم 
شفاف س��ازي در فوتبال ورود کنند تا فوتبال در یک اتاق شیشه اي قرار 
بگیرد و راه بر هرگونه فساد و تخلف در فدراسیون فوتبال بسته و مدیران 
فوتبال در صورت کج راهه رفتن به پاي میز محاکمه کشیده شوند. بدون 
شک چنین رویکردي عالوه بر حذف مدیران ناالیق و فاسد، سبب خواهد 
شد دیگر کمتر مدیري به خودش اجازه دهد که به جاي پاسخگویي به 
رسانه ها، به تمسخر چش��م بیناي جامعه بپردازد، مانند برخورد دیروز 
رئیس کمیته اقتصادي فدراس��یون فوتبال که به جاي شفاف س��ازي، 

برخورد توهین آمیزی با خبرنگار رادیو داشت.

قانون نادرستی که مردم تاوان آن را می دهند
 »آپشن«، ترفندی برای دست درازی بيشتر

 به جيب ملت
بدعت گذاری در فوتبال ایران دیگر به یک امر عادی تبدیل ش�ده 
است، اما بدون شک یکی از بدترین بدعت هایی که طی سال های 
اخیر پایه گذاری ش�ده، پدیده »آپش�ن« بوده که زمین�ه را برای 
داللی و فساد هرچه بیشتر و انباشته کردن بدهی های باشگاه ها و 
دست درازی به جیب مردم آسان تر کرده است. مسئله ای که هر روز 
پررنگ تر از قبل می شود، اما هیچ برخوردی با آن صورت نمی گیرد.
اوایل دهه 90 بود که آقایان مسئول بی هیچ بررسی و بدون فراهم کردن 
شرایط، تصمیم به گذاشتن سقف برای قرارداد بازیکنان گرفتند. سقفی 
که برای بازیکنان ملی پوش نهایتاً 450 میلیون تومان بود و برای سایرین 
350 میلیون تومان. تصمیمی کارشناسی نشده که نه فقط نتوانست از 
بدهی های انباشته شده بر دوش باشگاه ها کم کند، بلکه کار را به جایی 
رساند که آقایان از کرده خود پشیمان شدند و این قانون را ملقی کردند. 
هرچند که بدعت های بدی که این قانون از خود به جا گذاشته بود هرگز 
فراموش نشد و به معضلی به مراتب بزرگ تر برای فوتبال ایران تبدیل شد و 

نتیجه ای جز دست درازی هرچه بیشتر به جیب مردم را در پی نداشت!
    

قانون سقف قرارداد اگرچه باعث شد رقم قرارداد برخی بازیکنان درجه چندم 
بی هیچ حساب و کتابی باال برود، اما عدم رضایت برخی بازیکنان که تا پیش 
از این خیلی بیشتر از این حرف ها می گرفتند را نیز به دنبال داشت و مدیران 
بی کفایت فوتبال ایران برای چاره گشایی دست به اقدامات تأسف باری زدند 
که نتیجه شوم آن هنوز هم در فوتبال ایران دیده می شود. آقایانی که از جیب 
خود هزینه نمی کردند و دست درازی به بیت المال آنها را حاتم طایی کرده 
بود با اضافه کردن آپشن هایی چون آقای گلی، پاس گل، تعداد کلین شیت، 
حضور در 50درصد بازی ها، رضایت مربی و قهرمانی رقم قراردادها را چندین 
برابر  کردند تا هم به اصطالح خود سقف را رعایت کرده باشند و هم رضایت 
بازیکن را جلب کنند. بدعت مخربی که بعد از برداشته شدن سقف قرارداد 

هم به قوت خود باقی ماند و به معضلی جدی برای فوتبال ایران تبدیل شد.
    

چند ماهی از لیگ پانزدهم گذشته بود که س��روصدای بازیکنان استقالل 
به رقم دریافت درصدی از قراردادشان بلند شد و آبی پوشان را با چالشی جدی 
مواجه کرد. مسئله بر سر آپش��ن های خاص قرارداد برخی بازیکنان بود که 
باعث دلخوری بقیه شده بود. پرداخت پاداش 100 میلیونی برای آقای گلی، 
پرداخت مطالبات قبلی به عالوه قرارداد امسال، اضافه شدن 50 میلیون تومان 
به قرارداد مالی در صورت حضور در 50 درصد مسابقات فصل و اضافه شدن 
مبلغ 5 تا 10 میلیون تومان در صورت حضور در هر بازی از جمله آپشن هایی 
بود که برای برخی بازیکنان در نظر گرفته شده بود که عالوه بر جنجال تبعیض، 
انتقادهای زیادی را متوجه مسئوالن وقت استقالل کرد که چرا باید با توجه به 

مشکالت عدیده مالی با این روش ها هزینه های خود را چند برابر کنند.
    

در روزهایی که برخی از تیم های لیگ به شدت پیگیر لغو مسابقات هستند و با 
مانور روی شیوع کرونا و اهمیت حفظ سالمت بازیکنان، مربیان و سایر ارکان 
تیم ها خواهان نیمه کاره ماندن لیگ نوزدهم هستند، پرسپولیسی ها سفت و 
سخت تمرینات خود را برای کسب چهارمین قهرمانی پی در پی دنبال می کنند. 
قهرمانی که با توجه به فاصله 10 امتیازی این تیم با تیم دوم جدول کسب آن 
دور از انتظار نیست، اما در روزهایی که باشگاه پرسپولیس با انبوهی از بدهی های 
ریز و درشت و شکایت های جدی خارجی هایی چون برانکو و کالدرون مواجه 
است، این قهرمانی هزینه ای 20 میلیاردی روی دست سرخپوشان می گذارد 

که این رقم تنها مربوط به ماجرای آپشن های قرارداد بازیکنان است!
    

 صدالبته در نظر گرفتن پاداش می تواند باع��ث افزایش انگیزه و روحیه 
بازیکنان شود، اما سؤال مهم در خصوص در نظر گرفتن آپشن های قید شده 
در قرارداد بازیکنان این است که مگر وظیفه یک مهاجم چیزی جز گل زدن 
است که بابت هر گل زده او پاداش در نظر می گیرند یا یک گلر جز حفاظت 
از دروازه چه وظیفه  دیگری دارد که بابت هر کلین شیت برایش پاداش قید 
می شود، آن هم در شرایطی که با توجه به اوضاع نابسامان مالی باشگاه های 
ایرانی تیم ها همواره در پرداخت رقم اصلی قراردادها نیز ناتوانند. با وجود 
این با گنجاندن آپشن های عجیب و غریب در قراردادها نه فقط مطالبات 
بازیکنان از باشگاه را چند برابر می کنند، بلکه بدهی ها نیز سنگین تر از قبل 
می شود. بی آنکه هیچ نظارتی بر این بی کفایتی ها وجود داشته باشد و یک 
نفر از نهادهای نظارتی برایش این سؤال مطرح شود که چرا با توجه به اوضاع 
نامناسب مالی، یک مهاجم باید برای گل زده که جز انجام وظیفه چیزی 

دیگری نبوده، مثالً 20 میلیون تومان بگیرد؟


