
اهمیت نظارت بر 
دنيا حيدري

     گزارش یک
عملکرد مدیران 
فوتب�ال و لزوم 
پاسخگو بودن آنها زمانی مشخص می شود که 
بعد از کناره گیری یا برکناری از سمتی که در 
دست داش�ته اند، فجایعی که به بار آورده اند 

یک به یک رو می شود.
انصاریفرد، مدیرعامل مستعفی پرسپولیس که 
عدم موافق��ت هیئت مدیره ب��ا انتصاب یک فرد 
خاص به عنوان مدیر روابط عمومی را بهانه کرد 
برای جدا ش��دن از پرس��پولیس و تحویل دادن 
صندلی مدیرعاملی، در واقع خود را از عواقب آنچه 
اشتباهات غیرقابل بخشودنی او رقم زده بود رها 
کرد و با علم به اینکه هیچ کس این مدیر را مورد 
بازخواس��ت قرار نمی دهد، یک بار دیگر از جمع 
سرخپوشان جدا ش��د، آن هم با به جا گذاشتن 

پرونده ای سیاه تر از دفعات قبل!
در اصل حضور انصاریف��رد برای چندمین بار در 
پرس��پولیس انتخاب قابل قبول و مناسبی نبود. 
تنها پرونده رافائل برای اثبات این ادعا و زیر سؤال 
بردن تصمیم وزارت ورزش کافی است. تصمیم 
سؤال برانگیزی که به نظر می رسد امروز قبل از 
انصاریفرد، آنهایی که او را برگزیدند باید پاسخگو 
باشند بابت انتخاب این مدیر امتحان پس داده ای 
که یک بار دیگر جز ویرانی از خود چیز دیگری به 

جا نگذاشت!
    

عجیب ترین تصمیم انصاریفرد در آخرین دوره 
مدیریتش در پرسپولیس چیدن سناریویی بود 
که جدایی کالدرون را به دنبال داشت. مربی  که 
نتایج قابل قبولی گرفته بود و تأکید داش��ت که 

سرخپوش��ان نیازی به بازیکن خارجی ندارند و 
بهتر است باشگاه پولی را که قرار است به بازیکن 
خارجی بدهد برای پرداخت مطالبات بازیکنان 
فعلی صرف کند. مهم ترین مسئله ای که زمینه 
جدایی مرد آرژانتینی نیمکت پرسپولیس را که 
قرار بود موی دماغ مدیریت باشگاه شود، فراهم 
کرد تا پ��ای بازیکنی چون اس��توکس به جمع 
سرخپوشان باز شود. بازیکنی که با اصرار عجیب 
انصاریفرد سرخپوش شد و تنها 60 دقیقه برای 
پرس��پولیس بازی کرد و بعد از بازی با ش��ارجه 
امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به بهانه 
دو روز مرخصی در امارات ماند و دیگر بازنگشت.

    
بدون تردید مسئوالن سابق و فعلی پرسپولیس 
باید در خصوص قرارداد بازیک��ن ایرلندی این 
تیم که در هتل های مجلل دبی 150 هزار دالر 
اس��کناس نقد از پرس��پولیس گرف��ت و با عقد 
قراردادی باالی 3 میلیارد تومان تنها یک ساعت 
برای این تیم بازی کرد پاسخگو باشند و توضیح 
دهند که چه دلیل فن��ی و منطقی برای جذب 
این بازیکن بی اخالق داشتند و چه دلیلی برای 
تعلل در فسخ آن وجود داشت که آقایان بعد از 
ماه ها تازه طی همین یک��ی، دو روز پیش بحث 
فسخ قرارداد این بازیکن را مطرح کرده اند. حال 
آنکه حسین قدوسی، مدیر وقت روابط عمومی 
باشگاه پرسپولیس ادعا کرده بود قراردادی که 
باشگاه پرس��پولیس با این مهاجم منعقد کرده، 
محکم است و این باش��گاه می تواند بابت غیبت 
حضور او در هر بازی، مبلغ 50 هزار دالر غرامت 
بگیرد و انصاریفرد هم با تأکید بر سفت و سخت 
بودن قرارداد اس��توکس مدعی بود که ش��رط 

فسخ قرارداد این بازیکن و اخذ غرامت از او 10 
جلسه غیبت غیرموجه اس��ت که براساس این 
ادعا پرسپولیس می تواند از این مهاجم بی اخالق 
غرامت بگیرد. پس چرا، مس��ئوالن این باشگاه 
تا به ام��روز برای فس��خ قرارداد با ای��ن بازیکن 
اقدام نکرده یا حتی ادع��ای انصاریفرد را در این 

خصوص رد نکردند؟
    

ال به الی تصمیم��ات سراس��ر اش��تباه و پرضرر 
انصاریفرد، نشس��تن یحی��ی گل محمدی روی 
نیمکت پرس��پولیس  به جای کالدرون توانست 
نتایج مرد آرژانتینی را حفظ کن��د و روند موفق 
سرخپوشان حفظ ش��د که این قابل دفاع است، 
اما داستان یحیی تنها موفقیت او در پرسپولیس 
نیست،  بلکه داستان قراردادی است که از همان 
ابتدا گفته  می شد هزینه هنگفتی برای پرسپولیس 
به دنبال داش��ته و حرف از 3 میلیارد تومان تنها 
برای اخذ رضایتنامه این مرب��ی جوان بود و حاال 

زوایای تازه ای که رو شده است!
    

اول هفته بود که رس��ول پناه، سرپرست باشگاه 
پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت که نسبت 
به اصل قرارداد با باش��گاه پرسپولیس اشکاالت 
فنی وج��ود دارد که یکی از مواردش این اس��ت 
که صاحبان امضا در آن زمان که باید مدیرعامل 
و یکی از اعضای هیئت  مدیره باشند، آن را امضا 
نکرده اند. بنابراین شائبه وجود دارد و ما از مراجع 
نظارتی خواس��ته ایم تا تعیین تکلیف کنند. این 
در حالی اس��ت که مدت زی��ادی از عقد قرارداد 
با یحیی می گذرد و این س��ؤال مطرح می شود 
که آقایان چرا ام��روز یاد اش��تباهات و ابهامات 

قرارداد س��رمربی خود افتاده اند و چرا پیشتر در 
مورد عدم امضای قرارداد یحیی از س��وی یکی 
از اعضای هیئت مدی��ره و مدیرعامل حرفی به 

میان نیامده بود.
    

پرونده انصاریف��رد آنقدر ایراد و اش��کال دارد که 
جایی برای دفاع از او وجود ندارد، اما مطرح کردن 
ابهامات قرارداد یحیی بعد از مطرح شدن شایعه 
نامه پرسپولیس به باشگاه آنتورپ برای واریز شدن 
قس��ط دوم قرارداد بیرانوند به حساب کالدرون و 
منکر شدن ارسال این نامه از سوی مدیران باشگاه، 
دریافت 14 میلیارد از کارگزار مالی و عدم پرداخت 
قسط های عقب افتاده رضایتنامه گل محمدی، آن 
هم با وجود گله های حمیداوی، مالک شهرخودرو 
در همین راستا ش��ائبه برانگیز است، خصوصاً که 
به رغم وجود ایراداتی که رس��ول پناه به آن اشاره 
کرده مدیران فعلی پرسپولیس برای محکم کاری 
این قضیه، حتی می توانند ب��ا صدور چک جدید 
امضای اعضای فعلی هیئت مدی��ره را در آن قرار 
دهند، اما این داس��تان ها تغییری در اصل ماجرا 

ایجاد نمی کند.
    

اتفاقات این روزها یک بار دیگ��ر لزوم نظارت بر 
عملکرد مدیران فوتبال ایران و اهمیت بازخواست 
از آنها را بعد از جدایی به رخ کشید تا دیگر مدیران 
فعل��ی نتوانند تقصی��رات را به گ��ردن قبلی ها 
بیندازند و قبلی ها نیز با ج��ارو کردن بیت المال 
بدون هیچ دغدغه ای از پاس��خگو بودن در قبال 
فجایعی که از خود به ج��ا می گذارند به زندگی 
عادی خود بپردازند و این تنها فوتبال باشد که از 

حضور آنها در حد نابودی متضرر  شود.

خیلي وقت بود که منتظر شنیدن این خبر بودیم؛ 
»قوه قضائیه به ماج�رای پول های پرداختی به 
ویلموتس و همچنی�ن نق�ش وزارت ورزش و 
مسعود س�لطانی فر در این ماجرا ورود کرد.«

خیلي وقت است که از فساد حاکم بر فدراسیون 
فوتبال مي نویسیم و می گوییم که نهادهاي نظارتي 
و قضایي باید به این داستان ورود کنند. حاال گویا 
این انتظار به سر رسیده و قرار است به صورت جدي 
این پرونده قدیمي و قطور مورد بررسي قرار گیرد. 
البته ظاهراً پاي افراد دیگري هم به این موضوع باز 
شده و به نظر مي رسد که باید منتظر به راه افتادن 
سروصداي زیادي باشیم، این را مي توان از البه الي 
حرف هاي سیداحسان قاضي زاده هاشمي، نماینده 
مجلس بیرون کشید، وقتي صراحتاً از نقش مهم  
معاون اول رئیس جمهور در پرداخت هاي آنچناني 

به فوتبالیست ها خبر مي دهد. 
بهتر است براي مشخص ش��دن موضوع کمي به 
عقب برگردیم، به دي م��اه 97 و رقابت هاي جام  
ملت هاي آسیا، جایي که عزیزدردانه هاي آقایان 
وزارت نشین و دولتي هاي بلندپایه توقع داشتند 
به ازاي هر پیروزي بي ارزش و آسان و حتي کسب 

نتیجه مساوي دالري پاداش بگیرند!
  ماجراي چمدان پر از یورو

سال 97 بود که تیم ملی فوتبال ایران پس از اتمام 
مس��ابقات مرحله گروهی جام ملت های آس��یا، 
پاداش قابل توجهی از سوی وزارت ورزش و جوانان 
دریافت کرد. بر اساس دستورالعمل جالب توجهي 
که بین آقایان، فدراسیون و اعضای تیم ملي منعقد 
ش��ده بود، بازیکنان و عوامل تیم بعد از پیروزی و 
تساوی در هر مس��ابقه پاداش مشخصی دریافت 
مي کردند. از این رو محمدرض��ا داورزنی، معاون 
وقت وزیر ورزش پیش از مسابقه ایران و عمان با 

چمدان هایی پر از یورو راهی امارات شد و با وجود 
مشکالتی که در بدو ورود به این کشور پیدا کرده 
بود، توانست پاداش ملی پوش��ان را بعد از بازی با 
عراق به دست شان برساند. مبلغ 450 هزار یورو 
معادل 600 هزار دالر با پیگیری های وزارت ورزش 
و جوانان و دستور مس��تقیم اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور به تیم ملی فوتبال ایران 
اختصاص پیدا کرد. سهم هر بازیکن از این پاداش 
3هزار دالر بابت هر برد بود که کی روش دو برابر 
این مبلغ، یعنی 6 هزار دالر را دریافت کرد. سایر 

عوامل تیم نیز همانند بازیکنان پاداش گرفتند.
توجه کردید این مبلغ در شرایط حساس تحریم 
و مش��کالت اقتصادي حاکم بر کشور با دستور 
مستقیم معاون اول رئیس جمهور در یک چمدان 
به امارات رفت تا تقدیم تیمي شود که در مسابقه 
نیمه نهای��ي مفتضحانه به ژاپ��ن باخت و حذف 
ش��د، اما جالب اینکه بابت کسب عنوان سومي 
که هرگز وجود نداشته هم سرمربي تیم پاداش 

خواهد گرفت!
 حاال قاضی زاده هاشمی با اش��اره به درخواست 
کارلوس کی روش برای گرفتن پاداش سومی در 
جام ملت های آسیا مي گوید: »حتی این پاداش 
برای عنوانی که وجود ندارد به حساب کشورمان 
نوشته ش��ده اس��ت. جالب اینکه اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون مصاحبه می کنند و می گویند 
کی روش حق دارد که این پ��اداش را بگیرد. این 
یعنی یک  جریان سوء که نظارتی روی آن نبوده 
اس��ت. این یعنی مقامات باالدس��تی که دستور 
صدور پول را به دستگاه های دولتی و نیمه دولتی 

می دهند، نظارتی روی آن ندارند.«
  کاله گشادي به نام ویلموتس

این اولین جایي بود که پاي جناب معاون اول به 
پرداخت هاي آنچناني فوتبال باز مي شد، اتفاقي 
که در جریان عقد قرارداد با مارک ویلموتس هم 
ظاهراً تکرار ش��ده و حاال باید منتظر توضیحات 
اس��حاق جهانگی��ري در این خصوص باش��یم. 

قاضي زاده هاشمي با اش��اره به نقش مهم وزارت 
ورزش و ش��خص مع��اون اول رئیس جمهور در 
این قرارداد مي گوی��د: »برای موض��وع قرارداد 
ویلموتس پرونده ای در سازمان بازرسی در ابعاد 
مختلف یعنی قبل از عقد ق��رارداد، هنگام عقد 
قرارداد، نقش تأمین اجتماعی و شس��تا و نقش 
وزارت ورزش تشکیل شده است. درست است که 
فدراسیون این قرارداد را بسته، اما باید نظارت الزم 
از سوی دولت و وزارت ورزش صورت می گرفت. 
حتی نقش مع��اون اول رئیس جمه��ور  در روند 
بررسی گزارش بازرسی نیز دیده می شود. وقتی 
سازمان بازرسی کل کشور گزارش خود را تهیه 
کند تبدیل به یک پرونده قضایی می ش��ود و به 
دادس��را می رود. امیدوارم ق��وه قضائیه هم ورود 
جدی و قاطعی داشته باشد تا افکار عمومی قانع 
شود و دیگر کس��ی اجازه کالهبرداری از جایگاه 

کشوری و ملی را به خود ندهد.«
وي به گاف هاي موجود در این قرارداد هم اشاره 
می کند و می گوید: »در قرارداد آمده است فسخ از 
سوی هر یک از طرفین سه ماه جریمه و غرامت را 
در پی دارد، ولی بعد از این جمله س��ه کلمه هم 
ذکر شده است »سه ماه جریمه یا رقم مشخص«. 
وقت��ی می گوییم بای��د دانش حقوق ورزش��ی و 
بین المللی وجود داش��ته باشد و 10 جا روی یک 
قرارداد نظ��ر بدهند به همین دلیل اس��ت. خب 
این »رقم مشخص« را ویلموتس تعیین می کند. 
وقتی در این ش��رایط به همین سه کلمه استناد 
می کند و تقاضای مبلغ کالن دارد، یعنی عزیزان 
ما در فدراسیون وقتی این قرارداد را امضا کردند 
ترجمه و بار حقوقی سه کلمه را نمی دانستند. بعد 
می گویند س��ر ما کاله رفته است. چه کسی باید 

نظارت کند که این کاله به سرتان نرود؟«
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شيوا نوروزی
سعيد احمديان 

تاخت و تاز لواندوفسکی و دوستان
هیچ تیمی جلودار بایرن مونیخ نیس��ت. بوندس لیگا هفته ها به خاطر کرونا 
تعطیل بود و بعد از وقفه طوالنی ایجاد ش��ده، هنوز برخی تیم ها به شرایط 
مطلوب نرس��یده اند، اما وضعیت بایرن با بقیه فرق می کند. فلیک تیمی را 
ساخته که توانایی شکست هر حریفی را دارد. باواریایی ها با اختالف امتیازی 
که با دورتموند دارند شانس اول قهرمانی این فصل محسوب می شوند. با وجود 
این ستاره های این تیم دست از تالش برنمی دارند. لواندوفسکی آقای گل فعلی 
آلمان نه تنها عطش گلزنی اش کم نشده، بلکه همچنان برای افزایش تعداد 
گل هایش می جنگد. او دو گل از پنج گل تیمش به دوسلدورف را زد تا با 29 
گل زده، دست هیچ مهاجم دیگری در فوتبال آلمان به او نرسد. سایر بازیکنان 
تیم هم دست کمی از او ندارند. شاگردان فلیک قصد دارند در این فصل با ثبت 

رکوردهای منحصر به فرد هشتمین جام قهرمانی متوالی را باالی سر ببرند.

مسي يا رونالدو؟
مردم مختلف در زندگي همواره دوگانه هایي 
دارند که براي انتخاب یکي مردد مي شوند، 
یکي از این دوگانه ها در فوتبال براي مردم 
بحث بین لیونل مسی و کریستیانو رونالدو 
اس��ت. معموالً انتخاب کردن یکی از بین 
این دو نفر به این موضوع بستگی دارد که 
شما هوادار کدام یک از تیم های بارسلونا، 
رئال مادرید یا یوونتوس باشید. البته فکر 
می کنم که هیچ مشکلی هم در این موضوع 
وجود نداشته باشد و قطعاً آن را درک خواهم کرد، اما من یکی از طرفداران 
مهم کریستیانو رونالدو به حساب می آیم. با این حال نباید در مورد اینکه 
چه کسی جز مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است خیلی بحث و صحبت 
کنیم. البته این نظر من اس��ت و فکر می کنم که هیچ رقابت تنگاتنگ و 
نزدیکی بین این دو نفر وجود ندارد. به طور قطع لیونل مسی در بارسلونا و 
در چند مقطع کنار تیم های متشکل از بازیکنان مختلف بازی کرده است، 
اما نکته جالب درباره او این اس��ت که آمارش در همه مواقع فوق العاده و 
شگفت انگیز بوده است. بارها ش��ده که او منتقدانش را دعوت به سکوت 
کرده و باعث شده که آنها به اشتباه خود پی ببرند. طی فصول گذشته از 
قدرت بارسلونا کاسته شده، با وجود این هیچ تغییری در درخشش مسی 
ایجاد نشده است. در فوتبال روز دنیا بسیار دشوار است که یک بازیکن با 
سطح مسی در یک باشگاه باقی بماند. این در حالی است که او از 13 سالگی 

به اسپانیا سفر کرده و هنوز هم در آنجا مانده است.

 پرسپولیس در چنگال بی کفايتی و بي مديريتي

اين شما و اين آقاي معاون اول!

از قرارداد گل محمدي تا جذب سؤال برانگیز استوکس، فاجعه در فاجعه

ورود قوه قضائیه به ماجراي پرداخت هاي بي حساب و کتاب دولتي ها به فوتبال

قول دادند ولی عمل نکردند!
محمدعلی گرای��ی، ملی پوش کش��تی آزاد ایران از محقق نش��دن وعده 
مسئوالن اس��تان فارس گالیه کرد: »اداره ورزش شیراز هیچ کاری برای 
ورزشکاران انجام نمی دهد. اصالً این اداره به هیچ دردی نمی خورد، مسئوالن 
فقط به ورزش��کاران وعده و وعید می دهند و به فکر ورزشکاران نیستند. 
مد  یرکل ورزش و جوانان فارس به من وعده استخدام داد و این در حالی بود 
که من اصاًل از او چنین چیزی نخواستم. شغلم کشتی است و کار دیگری 
الزم ندارم، ولی آمدند و به من قول دادند، اما بعد مرا سردواندند. من هم دیگر 
پیگیری نکردم. باید برای دیدن شان وقت بگیریم و می خواهند برویم پشت 

در اتاق شان بنشینیم. من هم تصمیم گرفته ام دیگر تحویل شان نگیرم.«

ادعاهای افراد در رسانه ها ارزشی ندارد
مهرشاد پورسعید، عضو ستاد مبارزه با کرونا در گفت وگویی تلویزیونی به 
مثبت شدن تست های فوتبالیست ها واکنش نشان داد: »وقتی وارد فضای 
تمرینی برخی تیم های لیگ برتری شدم، حقیقتاً از اینکه بهتر از پروتکل 
بهداشت را رعایت می کنند، لذت بردم. ما آزمایشگاه غیرمعتبر نداریم. اگر 
آزمایشگاهی غیرمعتبر باشد از س��وی وزارت بهداشت بسته می شود، اما 
کیت هایی که استفاده می کنند کیفیت های متفاوتی دارند. مثبت یا منفی 
شدن تست PCR در روند یک بازیکن و یک باشگاه تأثیر می گذارد، به ویژه 
اگر تعداد تست های مثبت از یک حدی باالتر برود کل لیگ را تحت تأثیر 
قرار می دهد. فکر می کنم آمارها در فوتبال زیاد نیست. دوستان در رسانه 
مطالبی را می گویند که ارزش ندارد. از سوی دیگر قرار نبود همه افراد پاک 
باشند. اتفاقاً ما گفتیم تست بگیرند تا غربالگری صورت گیرد و افراد مبتال 
مشخص شوند، اما اطالعاتی که می دهند کامل نیست و از نظر من تیم هایی 

که به ستاد کرونا تست های مثبت شان را ارائه کنند، قابلیت اتکا دارند.«

 سرگردانی مدال آوران 
از بی محلی مسئوالن به قانون

تعداد ورزشکارانی که با تحمل سختی  و مشقت های زیاد قله های افتخار 
را درمی نوردند زیاد نیس��ت، اما از همین تعداد قهرم��ان مدال آور نیز 
نمی توانیم به خوبی و آنگونه که در شأن آنهاست، تقدیر کنیم. بدتر اینکه 
مسئوالن ما آنقدر بی حساب و کتاب وعده و وعید می دهند که از پس 
تحقق هیچ کدام از آنها برنمی آیند، آن وقت انتظار دارند هیچ ورزشکاری 

ناامید نشود و انتقاد هم نکند!
عملی نش��دن وعده ها قبل از رویدادهای مهم به یک اصل نانوش��ته در 
ورزش تبدیل شده و مسئول و مدیری نیست که حداقل چند وعده پوچ به 
ورزشکاران نداده باشد. سال هاست که آقایان حرف از استخدام مدال آوران 
می زنند. تیرماه 95 آیین نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان تصویب 
شد و دس��تگاه های اجرایی ملزم به اجرای این قانون شدند. جدا از اینکه 
نهادهای مختلف اهمیتی به این قانون ندادند، سازمان های تابعه وزارت 
ورزش نیز رویه آنها را در پیش گرفته اند و به ورزشکارانی که مشمول این 
قانون می شوند، بی توجهی می کنند. هستند مدال آورانی که با هزار و یک 
امید پس از موفقیت های بین المللی پیگیر کارشان شدند و زمان زیادی را 
صرف استفاده از حق قانونی خود کردند، منتها پوچ بودن وعده مسئوالن 

آب سردی است بر پیکر سرمایه های ورزش کشور. 
ملی پوش کشتی آزاد از بی تفاوتی مدیران اداره کل ورزش استان فارس گالیه 
دارد. بانوی کماندار و مدال آور بازی های آسیایی از دوندگی ها برای پیگیری 
استخدامش در اداره ورزش استان زنجان کالفه شده، سایرین نیز یا امیدی 
به استخدام ندارند یا اسیر مشکالت زندگی و تأمین معیشت خانواده شان 
هستند. همواره تأکید کرده ایم که ورزشکاران نیز باید اوضاع کشور را درک 
کنند، اما تحقق وعده ای که آقای مسئول به هنگام گرفتن عکس یادگاری 
با قهرمانان شهرش��ان به او می دهند و خود را در موفقیت های شان سهیم 
می دانند، انتظار به جایی است. بسیاری از ورزشکاران ما شغلی جز ورزش 
ندارند و تنها منبع درآمدش��ان از همین راه اس��ت. حاال به غیر از فوتبال و 
یکی، دو رشته نس��بتاً پردرآمد، مدال آوران سایر رش��ته ها با قراردادهای 
بسیار ناچیز در لیگ ها مسابقه می دهند و از جیب خرج می کنند. رو آوردن 
به مشاغل کاذب از جمله دستفروش��ی راهکار بسیاری از ورزشکاران برای 
فرار از مشکالت مالی است. آنها این شرایط را در حالی پشت سر می گذارند 
که طبق قانون مدال آوران باید به استخدام دس��تگاه ها دربیایند. عالوه بر 
دس��تگاه های اجرایی غیرورزش��ی که به قانون بی محلی می کنند، ادارات 
وابسته به وزارت ورزش و جوانان نیز خیال اجرای مصوبه ابالغ شده را ندارند! 
در واقع اداره های کل ورزش و جوانان استان ها باید بیش از پیش حواس شان 
به قهرمانان و مدال آوران استان خود باشد. نه در شأن ورزش ماست و نه در 
شأن ورزشکارمان که برای یادآوری وعده داده شده از سوی مدیرکل پشت در 

اتاقش منتظر بماند و میان سازمان ها و ارگان ها سرگردان شود. 
مدال آوران همان نخبه های ورزشی هستند که رقیبان شان در کشورهای 
دیگر بهترین ش��رایط را دارند. پرداخت به موقع پاداش های چشمگیر و 
نداشتن دغدغه های معیشتی باعث می شود حریفان ملی پوشان زحمتکش 
ما با خیال راحت تمرین کنند و نگران آینده، بازنشس��تگی و پیری شان 
نباشند. در اینجا اما ورزش��کار ما عالوه بر استرس مسابقه و آمادگی غیر 
از بازی هزار و یک مشغله ذهنی و معیش��تی دارد که با آن دست و پنجه 
نرم می کند. بی انصافی محض است که در هیاهوی مسابقات بین المللی و 
برای مطرح شدن در رسانه ها با وعده های پوچ ورزشکاران ایرانی را سرکار 
بگذارید و بعد از مدتی کوتاه حتی زحمت گوش دادن به درددل هایش را 
به خود ندهید. ثمره این سوءمدیریت ها بی انگیزگی مدال آورانی است که با 
تمام کمبودهای ریز و درشت کنار آمده اند. ناامیدی از گرفتن حق و حقوق 
و اجرایی نشدن وعده های دهان پرکن مسئوالن تأثیری منفی در تفکرات 

و رفتارهای ورزشکاران متعصب کشورمان خواهد داشت.  

نگاهي به حضور معاونان و مدیران کل وزارت ورزش 
در فدراسیون ها و باشگاه هاي فوتبال

شطرنج آقاي وزير 
در حال�ي دیروز مدی�رکل ام�ور مجل�س وزارت ورزش به عنوان 
رئی�س فدراس�یون تنی�س انتخاب ش�د ک�ه حض�ور معاونان و 
مدیران کل وزارت ورزش در دو س�ال اخیر در پست های ریاست 
و سرپرس�تي فدراس�یون ها ی�ا باش�گاه هاي فوتب�ال نش�ان از 
ش�طرنج مس�عود س�لطاني فر براي مهره چیني مدیران�ش دارد.

از یک صندلي به صندلي دیگر مي روند، بدون اینکه تخصص شان در نظر 
گرفته شود. پست جدید مي تواند یک ریاست فدراسیون ورزشي باشد یا 
مدیریت یک باش��گاه، این رویکرد قابل تأمل وزارت ورزش در سال هاي 
اخیر است. هرچه به پایان دولت یازدهم هم نزدیک تر مي شود، مهره چیني 
وزارت ورزش س��رعت مي گیرد. مهره چیني که گاه از س��ر اجبار و کنار 
گذاشتن محترمانه معاونان و مدیران کل ستادي مغضوب یا پرونده دار 
است یا باز کردن جایي براي مدیراني که بتوانند اهداف وزارت ورزش را در 

پستي که براي شان در نظر گرفته شده، پیاده کنند.
  معاوناني که رئیس شدند!

غالمرضا شعباني بهار تا سه س��ال پیش و محمدرضا داورزني تا یک سال 
پیش معاونان وزیر ورزش بودند. شعباني بهار معاون ورزش همگاني بود و 
داورزني هم مهم ترین پست معاونت وزارت، یعني معاونت ورزش قهرماني 
و حرفه اي را در اختیار داشت. این دو معاون اما هر کدام در ادامه به دالیل 
مختلف جاي شان در وزارت تنگ شد تا به مأموریت شان در ساختمان سفید 
خیابان سئول شمالي پایان داده شود. شعباني بهار در حالي از معاونت ورزش 
همگاني رفتني شد که انتقادات زیادي به این مدیر وارد بود و گفته مي شد 
که سلطاني فر هم چندان نظر مساعدي روي معاون همگاني اش ندارد و پس 
از تجمیع معاونت ورزش همگاني با معاونت فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و 
سپردن این سمت توسط سلطاني فر به عبدالحمید احمدي، شعباني بهار با 
نفوذ وزارت ورزش توانست رأي مجمع فدراسیون تیروکمان را کسب کند و 

به عنوان جانشین محمدعلي شجاعي رئیس سابق این فدراسیون شود.
محمدرضا داورزني دیگر معاون مس��عود سلطاني فر بود که سال گذشته 
با توجه به ورود نهادهاي نظارتي به پرونده هایي که متوجه این مدیر شد، 
عذرش به صورت محترمانه اي از وزارت ورزش خواسته شد و او هم مانند 
شعباني بهار راهي یکی از  فدراسیون ها شد. داورزني با توجه به سابقه 12 
ساله اش در والیبال، پاییز گذشته با رأي اعضاي مجمع بار دیگر به والیبال 
بازگشت تا دومین معاون سلطاني فر هم پس از اینکه به واسطه فشارهاي 
نهادهاي نظارتي نتوانست در وزارتخانه به کارش ادامه دهد، پست معاونت 

را با ریاست یک فدراسیون عوض کند.
   مدیران کلي که ارتقا گرفتند

عالوه بر سرنوش��ت دو معاون وزیر ورزش در بخش مدیران کل ستادي 
وزارت ورزش در دو س��ال اخیر هم جابه جایي هاي جالب توجهي صورت 
گرفت، هرچند که شعباني بهار و داورزني با نزول از معاون وزیری به رئیس 
فدراسیون، جایگاه شان تنزل پیدا کرد، اما در این بین برخي مدیران کل 
ستادي وزارت ورزش با ارتقاي پس��ت به ریاست و سرپرستي فدراسیون 
و مدیریت یک باشگاه پرطرفدار رسیده اند. سال 97 ایرج عرب، مدیرکل 
حراست وزارت ورزش ابتدا به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس جانشین 
حمیدرضا گرشاسبي شد و در ادامه حکم های وزیر ورزش، عرب به عنوان 
مدیرعامل جدید پرسپولیس معرفي ش��د. البته مدیریت پرحاشیه او در 
پرسپولیس به یک سال نرس��ید و تابستان گذش��ته بود که جایش را به 
محمدحسن انصاریفرد داد. سلطاني فر نیز که به نظر مي رسد به بیکاري 
نیروهاي س��تادي اش عالقه اي ندارد پس از کناره گیري عرب از مدیریت 

قرمزها، او را به عنوان سرپرست فدراسیون دوومیداني منصوب کرد!
شروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها هم یکي دیگر از 
مدیران ستادي وزارت است که توانست به مدیریت یک فدراسیون برسد. 
اسبقیان اسفند گذش��ته و در اوج روزهاي کرونایي با برگزاري انتخابات 
فدراسیون جانبازان و معلوالن به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

داوود عزیزي، جدیدترین مدیرکل س��تادي وزارت ورزش است که روی 
صندلی ریاست یک فدراسیون مي نشیند. عزیزي که در شش سال گذشته 
در سمت مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش فعالیت مي کرد، سال گذشته 
با ثبت نام در انتخابات فدراس��یون تنیس، دیگ��ر مدیرکلي بود که براي 
رسیدن به ریاست یک فدراسیون دورخیز کرد. او دیروز توانست با اکثریت 
آرا رئیس فدراسیون تنیس شود تا سومین مدیرکل ستادي وزارت باشد 

که به یک فدراسیون کوچ مي کند.
مازیار ناظمي دیگر مدیرکل ستادي وزارت ورزش است که پس از کنار گذاشته 
ش��دن از اداره کل اطالع رس��اني و روابط عمومي وزارت ورزش، بهمن  سال 
گذشته به عنوان سرپرست فدراسیون اتومبیلراني و موتورسواري از سوي وزیر 
ورزش منصوب شد و گفته مي شود که قرار است در انتخابات این فدراسیون نیز 
شرکت کند. شنیده مي شود که تغییرات رؤساي هیئت هاي استاني توسط این 

مدیر براي گرفتن رأي مجمع براي ریاست فدراسیون در حال انجام است.
احمد سعادتمند دیگر مدیرکل ستادي وزارت ورزش است که از مدیرکلي 
دفتر استعدادیابي وزارت ورزش با مهره چیني که توسط وزیر ورزش صورت 

مي گیرد، این روزها به عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل فعالیت می کند.

گري لينه کر

مفسر فوتبال 
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