
در حالي آخر هفته 
سعيد احمديان

     گزارش يک
گذشته بخش هاي 
ديگري از قرارداد 
فاجعه بار ويلموتس منتشر شد که اين افشاگري 
تمام ادعاهاي تاج درباره بستن يک قرارداد خوب 
ک�رد. رد  را  ک�ي روش  از  ارزان ت�ر  و 

شايد مهدي تاج اين روزها دعا مي کند که کاش زمان 
در خرداد سال گذشته متوقف مي ماند و به اين روزها 
نمي رسيد، روزهايي که پس از امضاي قرارداد با مارک 
ويلموتس سرش را باال انداخت و با سينه ای سپر کرده 
از فتح الفتوحش گفت که يک مربي جوان را که تشنه 
موفقيت است روي نيمکت ايران نشانده، طوري که 
ديگر کسي سراغ کي روش را نخواهد گرفت که چرا 
بعد از هشت سال کار در ايران نگذاشتند بيشتر بماند. 
يک سال پس از اين ادعاها، اين روزها از در و ديوار براي 
مهدي تاج مي بارد. رئيس سابق فدراسيون فوتبال که 
بهمن ماه سال گذشته روي تخت بيمارستان نامه 
استعفايش را نوشت، اين روزها که زواياي جديدي از 
قرارداد فاجعه بار ويلموتس رسانه اي مي شود، سعي 
دارد خودش را بيشتر از رسانه ها پنهان کند و حتی 
نزديک ترين مديران به تاج ه��م خبري از او ندارند، 
طوري که  به نظر مي رسد تنها با ورود قوه قضائيه و 
سازمان بازرسي و احضار او به پاي ميز پاسخگويي، 

تاج آفتابي خواهد شد!
  روي ترکمانچاي را سفيد کردند

يک سال پيش همه چيز از زمين تا آسمان در ماجراي 
ويلموتس و ايران فرق مي کرد. سال گذشته در چنين 

روزهايي هواداران فوتبال خودشان را آماده تماشاي 
اولين نمايش اي��ران ب��ا هدايت م��ارک ويلموتس 
مي کردند؛ مصاف دوستانه با کره جنوبي که 19 خرداد 
سال گذشته در سئول برگزار شد. اولين مسابقه اي که 
سرمربي بلژيکي روي نيمکت ايران نشست تا از ايران 
دوران پساکي روش رونمايي شود. سوت پايان اين بازي 
با تساوي يک – يک زده شد تا کره اي ها در روزهايي 
که کي روش هم باالي س��ر ايران نب��ود، نتوانند تيم 
کشورمان را شکست دهند و رکورد يوزها دست نخورده 
باقی بماند. حاال يک سال بعد از آن روزها همه چيز زير 
و رو شده، ديگر نه خبري از حضور ويلموتس است و نه 
آن چهره نجيبي که مهدي تاج از ويلموتس ساخته بود. 
مربي  که رئيس سابق فدراسيون فوتبال پس از اعتراض 
نکردنش به عدم پرداخت قراردادش در چند ماه اول به 

او لقب نجيب داده بود.
حاال آن مربي نجيب هر روز ک��ه مي گذرد بندهاي 
عجيب و غريب بيش��تري از قرارداد س��ه ساله اش 
با ايران که به شش ماه نکش��يده فسخ شد، منتشر 
می شود. در شرايطي که فدراسيون فوتبال با ادعاي 
محرمانه بودن همچن��ان از زير بار انتش��ار قرارداد 
ويلموتس طفره مي رود، اما با گذشت شش ماه از رفتن 
سرمربي بلژيکي از ايران با افشاي سريالي بندهاي 
قرارداد اين مربي، مشخص شده که چه کالهي بر سر 
فوتبال ايران رفته است و اين مربي که تاج او را نجيب 
مي ناميد چطور توانسته با عقد يک قرارداد يک طرفه 
روي قرارداد ترکمانچاي را هم سفيد کند. قراردادي 
که امضاي رئيس وقت فدراسيون 5 ستاره را دارد و 

تاج بايد نسبت به بند به بند اين قرارداد و حيف و ميل 
2 ميليون يورو از جيب کارگران و جريمه احتمالي 
6 ميليون يورويي که بايد در صورت محکوم ش��دن 
فدراسيون فوتبال از بيت المال به ويلموتس پرداخت 

شود، پاسخگو باشد.
   هر روز فاجعه بارتر از ديروز

پس از پرداخت 2 ميليون يورو از بيت المال و جيب 
کارگران به ويلموتس بابت شش ماه که تنها 30 روز 
آن را اين مربي در ايران حضور داش��ت، آخر هفته 
گذشته بود که از بندهاي عجيب قرارداد ويلموتس 
در برنامه تلويزيوني ورزشگاه رونمايي شد، افشاگري 
که فاجعه بار بودن قرارداد ويلموتس را آشکارتر از 
هميشه کرده است. مهدي تاج همواره ادعا داشت که 
قراردادي به مراتب ارزان تر از کي روش با ويلموتس 
بسته اس��ت، حاال اما با مشخص شدن پرداختي ها 
به ويلموتس در طول قرارداد سه ساله اش، قرارداد 
سرمربي بلژيکي به مراتب گران تر از کي روش بسته 

شده تا ادعاي تاج نادرست از آب د رآيد.
در قرارداد مارک ويلموتس آمده است که فدراسيون 
فوتبال ايران موظف اس��ت برای هر سال مبلغ 2 
ميليون و 250 هزار يورو خالص به وی پرداخت کند. 
براساس اين قرارداد مبلغ کل دريافتی ويلموتس از 
فدراسيون فوتبال ايران تا پايان جام جهانی 2022 
قطر ۷ ميليون و ۸۷5 هزار يورو خالص اس��ت که 
بايد به صورت ساالنه و هر سه ماه يک قسط به اين 
مربی بلژيکی پرداخت شود. اين قرارداد در حالی 
منعقد شد که کارلوس کی روش در چهار ساله دوم 

فعاليتش در تيم ملی ايران برای هر سال مبلغ يک 
ميليون و ۴00 هزار يورو دريافت می کرد و قرارداد 
ويلموتس ۸50 هزار يورو گران تر از قرارداد کي روش 

بسته شده است.
البته اين تنها دريافتي ويلموتس نبود و در تبصره 
يک اين بند از قرارداد آمده است که عالوه بر حقوق 
اشاره شده، فدراسيون متعهد می شود مبالغی را 
به عنوان پاداش به س��رمربی پرداخت کند، يعنی 
مبلغ 6 هزار يورو بابت هر ب��رد و 3 هزار يورو بابت 
هر تساوی در راه رس��يدن به جام جهانی 2022 
پرداخت می شود و مبلغ فوق بايد قبل از مسابقه 

بعدی تيم ملی پرداخت شود! 
عالوه بر اي��ن در تبص��ره دو اي��ن بند ني��ز آمده 
است: »فدراسيون بايد 10 درصد از مبالغ دريافتی 
از فيفا را به سرمربی ايران پرداخت کند.« با توجه به 
اين بند هر بار که تيم در هر مرحله ای در آسيا يا جام 
جهانی شرکت کند، مبلغی به فدراسيون پرداخت 
می شود که پايين ترين سطح در آسيا 10 ميليون 
دالر اس��ت، يعنی اگر تيم ملی با ويلموتس به جام 
جهانی می رف��ت، 10 درصد از پ��اداش به او تعلق 
می گرفت و قرارداد او به ۸ ميليون و 500 هزار يورو 

افزايش پيدا می کرد!
با توجه به اين قرارداد، ويلموتس هيچ گونه مالياتي 
را پرداخت نمی کرد و فدراسيون فوتبال بايد آن را 
پرداخت می کرد. اين در شرايطي بود که فدراسيون 
فوتبال در زمان مهدي تاج پرداخت ماليات بازيکنان 

و مربيان را در باشگاه ها ممنوع اعالم کرده بود.
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دنيا حيدري

شيوا نوروزي

 اهدای نشان سفیر مدرسه سازی 
به استاد بزرگ شطرنج ایران

نشان سفير مدرسه سازی از س��وی وزير آموزش و پرورش به دانش آموز 
استاد بزرگ شطرنج ايران اهدا شد. در جريان رقابت های شطرنج زير 1۸ 
سال جهان، آرين غالمی با کسب حدنصاب الزم برای استاد بزرگی - سه 
نورم GM و عبور از ريتينگ 2500 به اين عنوان بين المللی دست پيدا 
کرد. موفقيتی که رئيس آموزش و پرورش را بر آن داش��ت تا نشان سفير 
مدرسه سازی را به غالمی اهدا کند. محسن حاجی ميرزايی نشان باارزش 
س��فير مدرسه س��ازی را در نشس��ت با گروه های جهادی مدرسه ساز به 
دانش آموز آرين غالمی، استاد بزرگ شطرنج ايران اهدا کرد. نشانی که عالوه 
بر افزايش انگيزه و روحيه اين شطرنج باز برای کسب موفقيت های بيشتر 

می تواند ديگر دانش آموزان را نيز برای روی آوردن به ورزش تشويق کند.

 صرفه جویی و کوچک کردن بازی ها
 تنها راه نجات توکیو 2021

باورش سخت بود و خيلی آن را يک جوک 
تلقی می کردن��د، اما باالخره مس��ئوالن 
برگزاری بازی های المپيک 2020 مجبور 
به پذيرش اين واقعيت ش��دند. مش��عل 
بازی ها 12 مارس در يونان روش��ن شد، 
ولی در نهاي��ت پاندمی کرونا باعث ش��د 
برگ��زاری المپيک برای اولي��ن بار بعد از 
جنگ جهانی به تعويق بيفتد. تا به امروز 
متخصصان سالمت موفق به کشف واکسن 
اين ويروس نشده اند، اما چاره چيست؛ همانطور که فرماندار توکيو ادعا 
کرده، تنها راه باقی مانده برای برگزاری س��ی و دومي��ن دوره بازی ها 
کوچک سازی آن اس��ت. برگزار کنندگان ژاپنی در سال 2013 همان 
زمان که به عنوان ميزبان انتخاب ش��دند هزينه بازی ها را 5/۸ ميليارد 
پوند تخمين زدند، اما اين مبلغ بعداً به 22/3 ميليارد پوند افزايش يافت. 
البته بدون احتساب هزينه های تأخير يک ساله. شکی نيست که ويروس 
کرونا اقتصاد دنيا را تحت تأثير قرار داده و به همين خاطر تنها گزينه باقی 
مانده برای برگزاری اين دوره از بازی ها، کوچک کردن آن است. از اين 
طريق می توان به کاهش هزينه ها و برگزاری هرچه بهتر المپيک توکيو 
اميدوار بود. تمرکز روی هزينه های جانبی يکی از مؤثرترين راهکارها 
برای اين مس��ئله خواهد بود، به عالوه کاهش تعداد ناظران مسابقات 
گزينه بعدی است. کميته بين المللی المپيک در تحقق اين اهداف نقش 
خواهد داشت؛ درست در زمانی که برزيل از يک دهه رکود اقتصادی رنج 
می برد، IOC برای برگزاری المپيک ريو به اين کشور با دادن وام کمک 
کرد. البته آنطور که توماس باخ، رئيس کميته بين المللی می گويد او نيز 
به کاهش هزينه ها و صرفه جويی های اقتصادی اعتقاد ويژه ای دارد. شکی 
نيست که همه می خواهند در بازی های توکيو حضور داشته باشند و در 
اين رقابت جهانی به ميدان بروند، اما تکيه بر اين مسئله نيز نبايد باعث 

هدر دادن پول در دوران پساکرونا شود.

کمک مؤمنانه با نام شهید شاخص سال

تعیین سرنوشت المپیک توکیو در بهار آینده
براس��اس گزارش       خبر
 Kyodo News
يک عضو کميته اجرايی بازی های المپيک توکيو روز 
جمعه اعالم کرد، کميته س��ازماندهی ني��از دارد 
وضعيت ويروس کرونا را تا بهار س��ال آينده قبل از 
تصميم گيری درباره برگزاری المپيک بررسی کند. 
اين صحبت ها از سوی توشياکی اندو، يکی از شش 
نايب رئيس کميته اجرايی و وزير سابق المپيک ژاپن 
مطرح شده است. کميته بين المللی المپيک و مقامات 
ژاپنی فروردين ماه امسال تصميم گرفتند بازی های 

المپيک و پارالمپيک توکيو يک سال به تعويق بيفتد. 
پيش از اين جانو کوتز، رئيس بازرس��ی بازی های 
المپيک توکيو گفته بود در صورتی که ويروس کرونا 
تا اکتبر از بين نرود بايد تصميم به ساده  برگزار کردن 
بازی ها گرفت. يوريکو کويکه، فرماندار توکيو نيز روز 
گذش��ته در مصاحبه ای اعالم کرد کميته برگزاری 
بازی ها به دنبال راه هايی برای ساده برگزار کردن اين 
مس��ابقات اس��ت. يک منبع آگاه هم گف��ت: »ما 
نمی توانيم يک رويداد پرجنب و جوش برگزار کنيم، 
در حالی که خطر ابتال به کرونا همچنان ادامه دارد.«

در حالي که اجماع نظرات اهالي 
حامد قهرماني

     بازتاب
واليبال بر انتخاب سرمربي ايراني 
براي تيم ملي است، اما ظاهراً اين 
پروسه قرار نيس��ت به اين راحتي ها انجام شود. عدم به نتيجه 
رسيدن جلسه سه شنبه هفته گذشته هيئت رئيسه فدراسيون 
واليبال که با محوريت اين موضوع برگزار ش��د مؤيد اين نکته 
اس��ت. در پايان اين جلسه هيئت رئيسه فدراس��يون واليبال، 
محمدرضا داورزنی رئيس اين فدراسيون را مکلف کرد بررسی 
بيشتری درباره انتخاب سرمربی تيم ملی داشته باشد و سپس 
کانديداهای خود را به هيئت رئيس��ه معرفی کند. اين اتفاق در 
حالي رخ داده که رئيس فدراس��يون از ابتداي به دست گرفتن 
س��کان مديريت واليبال کشور روي اس��تفاده از مربي خارجي 
اصرار دارد. داورزني بعد از بي نتيجه ماندن نشست هيئت رئيسه 
فدراسيون گفت: »برای تعيين سرمربی، فاکتورهای متعددی 
مطرح است که بايد به آنها دقت شود. در نشست های مشورتی 

هم نظرات مختلفی ارائه شده است و با جمع بندی آنها در نشست 
هيئت رئيسه بايد تصميم گيری شود.« وی با بيان اينکه فرصت 
برای تصميم گيری زياد است و می توانيم در دو ماه آينده سرمربی 
جديد تيم ملی را انتخاب کنيم، ادامه داد: »اين کار بايد تا شروع 
ليگ برتر ايران انجام شود تا سرمربی انتخابی، بازيکنان ايران را 
در ليگ های داخلی و خارجی زير نظر داش��ته باش��د.«  وحيد 
مرادي، مشاور عالي فدراسيون نيز با بيان اينکه درباره انتخاب 
سرمربي ايراني براي تيم ملي اش��تراک نظر وجود دارد، گفت: 
»برای انتخاب سرمربی تيم ملی بايد به همه زوايا توجه کنيم. 
المپيک پيش رو، يک فرصت مناسب برای حضور مربيان ايرانی 
در المپيک است، اما بايد اين موضوع را نيز مد نظر قرار دهيم که 
اگر تيم ايران با مربی ايرانی به نتيجه مورد نظر دست نيافت، آيا 
رسانه ها و افکار عمومی، فدراسيون را برای اين تصميم همراهی 
خواهند کرد، اگر بتوانيم در اين حوزه، مديريت و تعادل ايجاد 

کنيم استفاده از مربی ايرانی بهترين گزينه است.«

جلسه بي نتيجه براي انتخاب سرمربي ايراني تيم ملي واليبال

داورزني: فرصت زیاد داریم!

 ماه رمضاني که 
فريدون حسن

     چهره
گذش��ت عرصه 
امتح��ان بزرگ 
»کمک مؤمنانه« بود و  بس��ياري از کساني که 
خود درگير مشکالت ريز و درشت بودند، پاي 
کار آمدند و کمک کردند تا ثابت کنند مردم داری 
فقط به داشتن امکانات و ثروت نيست. جامعه 

ورزش نيز از اين قاعده مستثنا نبود و در روزهايي 
که برخي چهره هاي ورزشي، به خصوص فوتبالي 
در خانه هاي الکچري خودشان لميده بودند و 
طلب دريافت��ی ميلياردي ب��راي زندگي هاي 
آنچناني شان داشتند، ورزش��کاران مدال آور و 
قهرمانان واقعي ايران دس��ت به کار ش��دند تا 
دردي از دردهاي مردم را دوا کنند و مرهمي بر 
زخم دل شان باشند. جالب اينکه با نام شهداي 
ورزش��کار هم اي��ن کار را انجام دادن��د و ادامه 
مي دهند. در اين خصوص و پيرو فرمايشات مقام 
معظم رهبري قرار اس��ت با همت فدراس��يون 
تکواندو و س��پاه سيدالشهدای استان تهران در 
ادامه پويش »دست هاي خدايي« و اين بار با نام 
شهيد شاخص سال 99 شهيد وحيد زماني نيا، 
همرزم سردار دل ها حاج قاسم سليماني بيش 
از هزار و 500 بسته معيش��تي و غذاي گرم در 
سراسر کشور توزيع شود. همچنين مقرر شده 
تمامي عواي��د حاصل از برگزاري مس��ابقات 
غيرحضوری پومسه کش��ور به خانواده هاي 
تکواندوکار آسيب ديده از کرونا تعلق گيرد. 
اين مراسم فردا )يک شنبه 1۸ خرداد( ساعت 
11در سالن ورزش��ی شهيد مقدم شهرری 

برگزار می شود.

این امضای دهشتناک!
افشاي بخش هاي ديگري از قرارداد فاجعه بار ويلموتس و رد شدن ادعاهاي رئيس سابق فدراسيون فوتبال

 کمک یک میلیون یورویی یوفا 
به کودکان آسیب پذیر اروپا

صندوق اتحاديه فوتبال اروپا )يوفا( با انتش��ار بيانيه ای از کمک مالی 
به 20 سازمان خيريه که به کودکان آسيب پذير در سراسر اروپا کمک 
می کنند خب��ر داد: »يوفا مبلغ ي��ک ميليون يورو را ب��رای طرح های 
خيرخواهانه با هدف بهبود زندگی کودکان محروم و طرد شده از سوی 
جامعه اختصاص داده است. هر کدام از س��ازمان های خيريه 50 هزار 
يورو از يوفا دريافت می کنند. اين کمک ناچيز تأثير روشنی روی زندگی 

اين دسته از کودکان خواهد گذاشت.«

استارت فوتبال ایتالیا از 2۳ خرداد
رقابت های فوتبال ايتاليا پس از وقف��ه ای طوالنی از 23 خرداد با بازی 
يوونتوس و ميالن در قالب مرحله نيمه نهايی جام حذفی آغاز می شود. 
مصاف دو تيم در بازی رفت در ورزشگاه سن سيرو با تساوی يک - يک 

خاتمه يافت.

 برخورد با مجرمان قرارداد ویلموتس
خواست مردم از قوه قضائیه 

گويی يادش��ان رفته بود که ماه پش��ت امر نمی ماند و تا ابد نمی توانند با 
ژست های حق به جانب و پرخاش به افش��اگران به فريب افکار عمومی 
بپردازند. ديگر نه هيچ جايی برای دفاع اس��ت و نه هيچ توجيهی، حتی 
خرده ای به ويلموتس هم نمی توان گرفت بابت ش��کايتش به فيفا برای 
دريافت تمام آن 2 ميليون و 250 هزار يورو و 6 هزار يورو بابت هر بردی 
که داشته است)کامبوج و هنگ کنگ(. نمی توان نجابتی را که فدراسيون 
تاج از آن برای توصيف ويلموتس ياد می کرد زير سوال برد، چراکه نانجيب 
نه ويلموتس که آنهايی هستند که بدون هيچ خجالتی در چشمان مردم 
نگاه کردند و دروغ گفتند. در واقع نانجيب مرد بلژيکی نيست که به رغم 
نشستن زمانی کوتاه روی نيمکت تيم ملی فوتبال ايران خواهان تمام و 
کمال قراردادش اس��ت. نانجيب تاج و دار و دسته اش هستند که چنين 
قرارداد ننگينی را نوشتند و امضا کردند. همان هايی که مدعی بودند قرارداد 
خوبی بسته اند)شايد چون برای آنها اين قرارداد آب و نان خوبی داشت( و 
چنان بر منتقدانی که از رقم 3 ميليون يورويی برای قراراداد ويلموتس و 
دستيارانش ياد کرده بودند يورش بردند که دور از ذهن نيست اگر رودررو 
بودند با اين منتقدان و افشاگران در برنامه تلويزيونی شاهد يک درگيری 

فيزيکی نيز بوديم!
همه چيز مثل روز روشن است. بند بند اين قرارداد که بدون هيچ ترديدی 
برای نوشتن و امضا کردن آن کسی چاقو زير گلوی تاج و دار و دسته اش 
نگذاش��ته بود، خيانت به کش��ور، فوتبال ايران و بيت المالی است که از 
آن مردم اس��ت، نه برای حيف و ميل آقايان و داللی هايی که جز جيب 
خارجی ها، جيب خود آقايان را هم پر می کند که اگر غير از اين بود بدون 
ترديد زير بار عق��د چنين قرارداد ننگينی که ک��م از ترکمنچای ندارد، 
نمی رفتند. قراردادی که آقايان حتی نخواستند در حاضر کردن و امضای 
آن از نظرات کارشناسی حقوقدانان خود فدراسيون بهره ببرند. شايد چون 
اگر پای آنها به چنين قراردادی باز   می شد، برنامه های آقايان در عقد چنين 

قرارداد ننگينی بهم می ريخت و بازار داللی های شان کساد   می شد. 
مسئله ديگر از فرضيه يا تهمت زدن گذشته؛ بند بند اين قراردادی که تاج 
در صندوقچه فدراسيون پنهان کرده بود برای دور نگه داشتن از ديد مردم 
و منتقدان، حاال واضح و روشن منتشر شده و کمتر کسی است که اطالعی 
از اين بی کفايتی و بی لياقتی آقايان نداشته باشد. سؤال اما اينجاست که 
چه زمانی قرار است قوه قضائيه و نهادهای نظارتی حساس شوند برای 
کشيدن تاج و دوس��تانش به پای ميز محاکمه برای پاسخگويی؟ وقتی 
تأسفبار بودن اين قرارداد سرتاپا ايراد صدای مردم، رسانه ها، منتقدان و 

حتی نماينده های مجلس را هم درآورده است.
باز هم مثل هميشه وقتی از همه جا مانده و رانده ايم، نگاه ها به سمت 
نهادهای نظارتی و قوه قضائيه به عنوان مدعی العموم می چرخد که داد 
مردم را بستانند و مجرمان شيک پوش را که با کمال وقاحت در رسانه 
ملی در چش��م مردم نگاه می کنند و دروغ می گويند پای ميز محاکمه 

بکشانند برای پاسخ دادن به فجايعی که به بار آورده اند! 
بی شک رسيدگی به هر پرونده ای نيازمند داشتن شاکی خصوصی نيست و 
بارها و بارها شاهد آن بوده ايم که قوه قضائيه در جامعه به عنوان مدعی العموم 
با برخی جرائمی بسيار پيش پا  افتاده تر از اين ورود کرده است. حال اما چه 
می شود وقتی پای آبروی مملکت در ميان است بابت رفتارهای تأسف بار 
افرادی چون تاج و ميليون ها يورو ارز اين مملکت که قرار است بدون هيچ 
دليل منطقی و فقط به لطف عقد قرارداد ننگين آقايان با ويلموتسی که هيچ 
ثمری برای فوتبال ايران نداشته به اين مرد بلژيکی داده شود، قوه قضائيه به 
عنوان مدعی العموم برای بازخواست تاج وارد نمی شود، آن هم در روزهايی 
که مردم گوش به فرمان رهبری برای برداش��تن باری از دوش هموطنان 
نيازمند خود کمر همت بسته اند تا با کمک های مؤمنانه لقمه ای سر سفره 
نيازمندان ببرند، اما در همين روزهای سخت يک ملت بايد تاوان سنگين 3 
ميليون يورويی را بابت بی کفايتی مردی بپردازند که به رغم بازنشسته بودن 
راهی برای حضور دوباره در رأس فوتبال ايران پيدا کرد تا آخرين شاهکار خود 
را نيز رقم بزند. شاهکاری که انتظار می رود قوه قضائيه چشم بر آن نبندد و 
به عنوان مدعی العموم بابت آن تاج را مانند ديگر مجرمان پای ميز محاکمه 
بکشاند و او را بازخواست کند. بدون ترديد اين انتظاری است که تک تک 
مردم از قوه قضائيه بابت عقد قرارداد ننگين با ويلموتس دارند. قراردادی که به 
نظر می رسد عالوه بر مرد بلژيکی برای تاج و دوستانش هم سود کالنی داشته 
که زير بار عقد آن رفتند و برای امضا کردنش حتی رنج سفر به بلژيک را نيز به 

جان خريدند تا شاهکاری تمام عيار از خود به يادگار بگذارند.

فدراسيون در آخرين روز ضرب االجل تصميمش را گرفت

 حذف وزیر از اساسنامه 
برای فرار از تعلیق فوتبال

مسئوالن فدراسيون فوتبال بزرگ ترين ايراد فيفا به اساسنامه اين نهاد را 
پذيرفتند تا خطر تعليق از فوتبال ايران فعالً رفع شود. در روزهای تعطيلی 
آخر هفته که خيلی ها بدون توجه به شرايط کرونايی کشور به سفر رفته 
بودند فوتبالمان دوباره جنجال ساز ش��د. محمد دادکان در مصاحبه ای 
راديويی مدعی شد خطر تعليق فوتبال کشورمان از سوی فيفا به دليل عدم 
اصالح اساسنامه و دخالت های وزارت ورزش بسيار جدی است. اگرچه اين 
مسئله خيلی زود با تکذيب فدراسيون همراه شد، اما اصالح مهم ترين ايراد 

اساسنامه، جدی بودن تهديد فيفا را به نوعی تأييد کرد. 
  افشاگری های دادکان

رئيس اسبق فدراسيون فوتبال بعد از افشاگری هايش عليه وزارت ورزش، 
در يک گفت وگوی راديويی ديگر اين بار مديريت فدراسيون فوتبال را از 
لبه تيغ گذراند. محمد دادکان روز سه شنبه صراحتاً نسبت به اولتيماتوم 
فيفا هشدار داد و دبيرکل اين فدراسيون را به سوءمديريت متهم کرد: »تا 
چه زمانی می خواهيم به مردم دروغ بگوييم تا در جايگاهمان بمانيم. تمام 
مشکالت ما برای وزارت ورزش است. من در تنظيم اساسنامه فدراسيون 
نماينده وزارت کار بودم و ديدم که اين مسائل پيش آمده، دست نويس و 
اعمال نفوذ وزارت ورزش است. به خدا قسم اگر رسيدگی نکنيم، از طرف 
فيفا محروم می شويم. ديگر به چه شکل بايد اين موضوعات را بيان کرد. 
تمام اين مس��ائل را که می بينيد، بعد از ما رفته اند، اعمال نظر کرده اند و 
اساسنامه را تغيير داده اند تا کار به اينجا بکشد. آقای نبی، من يا خيلی های 
ديگر بايد خودمان را فدای دين و مملکت خود کنيم. نياييد روی کار خالف 

ماله بکشيد و دوباره به فيفا بفرستيد.«
  آخرين فرصت

برخالف ادعاهای مسئوالن فدراسيون، فيفا نهم خرداد ماه نامه ای به ايران 
ارسال می کند و به مديران ساختمان خيابان سئول يک هفته، يعنی تا 16 
خرداد فرصت می دهد تا ايرادات وارده بر اساسنامه را رفع کنند. از مهم ترين 
ايرادهای وارده حضور وزير ورزش و معاونش در انتخابات فدراسيون فوتبال، 
داشتن سابقه مديريتی 10 ساله برای تصدی پس��ت رياست و انتخاب 
رؤسای کميته انضباطی و اخالقی از سوی اعضای مجمع بود که به گفته 
مهدی محمد نبی، بخشی از اين ايرادات برطرف شده است. در روزهای 
گذشته جلس��اتی در وزارت ورزش با حضور برخی از مديران فدراسيون 

برگزار شد تا در نهايت ديروز برخی اصالحات مورد نظر فيفا اعمال شود. 
نبی، دبيرکل فدراس��يون ديروز در برنامه ورزش و مردم اصالحات انجام 
شده در اساسنامه و ارسال آن به فيفا را تأييد کرد: »با توجه به اينکه از 10 
فروردين مسئوليت گرفتم در کمتر از دو ماه با گروه تدوين مقررات توانستيم 
با نظر اعضای مجمع، پيشنهادات را وارد کنيم و نظرات هيئت رئيسه را هم 
بگيريم و برای فيفا ارسال کرديم. ما موارد ذکر شده فيفا را رعايت کرديم 
و در اين بخش مشکلی نخواهيم داش��ت. در ماهيت اساسنامه نيز طبق 
چارچوب قوانين کشورمان عمل کرديم. اعضای دو کميته انضباطی و اخالق 
با رأی گيری انتخاب می شوند، حتی کميته حسابرسی. نفرات انتخاب شده 
برای رأی دادن نيز چنين شرايطی دارند. در بخش اساسنامه و کسانی که 
می خواهند کانديد شوند نيز انعطاف به خرج داديم. ما طبق قانون رفتار 
کرديم و در تاريخ فدراسيون فوتبال اين اتفاق بی سابقه يا کم سابقه بوده 
است. اعضای مجمع، پيشنهادات خود را فرستادند که بيشتر نظرات از خود 
اعضا بود. فيفا نظر مشورتی می دهد و اساسنامه را مصوب نمی کند. بعد از 
اينکه نظرات فيفا ارسال شد، آن را به مجمع آورديم تا نقطه نظرات شان را 
بدانيم. کار بسيار خوبی صورت گرفت تا اين کار ختم به خير شود. بحث 

تعليق فدراسيون منتفی است و بايد حاشيه ها را دور کنيم.«
  کدام تعليق؟

احمدرضا براتی، رئيس کميته تدوين مقررات فوتبال مطرح شدن بحث 
تعليق را شيطنت کسانی خواند که اهميتی به منافع ملی نمی دهند: »نهم 
خرداد ماه نامه ای از سوی فدراسيون جهانی به ايران رسيد که در آن به تعداد 
بسيار محدودی از مواردی که مدنظر فيفا بود، اشاره شده بود. باز هم بايد 
تأکيد کنم عددهايی که در رسانه ها عنوان شده، صرفاً گمانه زنی بوده و به 
هيچ عنوان اين تعداد اشکاالتی که گفته می شود به اساسنامه وارد نبوده و 
حتی اين اعداد نزديک به عدد واقعی هم نيست. در نامه ای هم که ارسال 
شده، مطلقاً به تعليق اشاره نشده و باز هم من تصور می کنم که اين گمانه زنی 
و شايد هم شيطنت افرادی بوده که متأسفانه نسبت به منافع ملی کم توجهی 
می کنند و به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند، اما در حال حاضر مشکلی 

برای فدراسيون وجود ندارد و تهديدهای مطرح  شده نيز صحت ندارد.«

اوليور بروان
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