
افشــــاگري 
سعيد احمديان

     گزارش يک
حجت االسـام 
پژمانفر، نماينده 
مشـهد دربـاره داللـي و تبانـي در قـرارداد 
ويلموتس و تأييد فساد ساختاري در فدراسيون 
فوتبال و نقش وزير ورزش در معرفی سرمربی 
بلژيکی، ضـرورت ورود قـوه قضائيـه به اين 
پرونـده را بيشـتر از قبـل کـرده اسـت.
در روزهايي ک��ه دادگاه يک��ي از جنجالي ترين 
پرونده هاي قضايي ايران در جريان است و چشم 
خيلي ها به سنگيني پرونده يکي از مسئوالن سابق 
قوه قضائيه است، در فوتبال نيز افشاي بخش هاي 
تازه اي از قرارداد مارک ويلموتس، نگاه ها را متوجه 
آيت اهلل رئيسي، رئيس قوه قضائيه براي ورود اين 
قوه به اين پرونده و برخورد ب��ا مديران و دالالن 
متخلفي کرده که با دست درازي به بيت المال با 
سرمربي بلژيکي قرارداد جنجالي امضا کرده اند، 
قراردادي که هر روز که مي گذرد زواياي بيشتري 

از حجم باالی تخلفات آن منتشر مي شود.  
  ورود جدي مجلس به قرارداد ويلموتس

گويا پرونده قرارداد ويلموتس ديگر فساد ساختاري 
در فدراسيون فوتبال را براي مجلس محرز کرده 
است، مسئله اي که سبب شده اين روزها برخي از 
نمايندگان مجلس پرچم مبارزه با فساد در فوتبال 
را بردارند. نمايندگان مجلس يازدهم که از هفته 
گذشته کارش��ان را آغاز کرده اند در روزهاي اخير 
ورود جدي به تخلفات گسترده صورت گرفته در 
اين قرارداد داش��ته اند و از قوه قضائيه خواسته اند 
تا رس��يدگي به اين پرونده را سرعت ببخشد، به 
خصوص که در صورت رأي فيفا به نفع ويلموتس با 
توجه به شکايتي که از ايران کرده است، فدراسيون 
فوتبال بايد 6 ميليون يورو، يعني مبلغی حدود 120 
ميليارد تومان ديگر نيز عالوه بر 2ميليون يورويي 
که از جيب کارگران به سرمربي بلژيکي پرداخت 

کرده است، به اين مربي بدهد.
پس از احس��ان قاضي زاده هاش��مي ک��ه هم در 
ماجراي مقاومت بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال 
و هم قرارداد سرمربي بلژيکي، يک تنه دست به 
افشاگري زد، اين بار حجت االسالم نصراهلل پژمانفر 
ديگر نماينده اي است که خواهان ورود قوه قضائيه 

شده است. حجت االسالم پژمانفر روز يک شنبه 
نامه اي با عنوان »قرارداد مارک ويلموتس و ابعاد 
و زوايای آن« را در اختيار نمايندگان گذاشت که 
وی در آن از زوايای پنه��ان قرارداد فاجعه بار اين 
مربی بلژيکی پرده  برداشته است تا مطالبه برخورد 
با مديران مقصر در اين قرارداد هر روز که مي گذرد 
بيش��تر از قبل ش��ود. نامه نماينده مردم مشهد 
نکات قاب��ل تأملي دارد که به نظر مي رس��د بايد 
مورد توجه جدي قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و 

بازرسي قرار گيرد.
  تباني محرز است

يکي از نکات قابل تأمل در اين نامه تأکيد نماينده 
مردم مشهد براي رقم نامتعارف قرارداد ويلموتس 
با فدراس��يون فوتبال است که نشان دهنده تباني 
و فس��اد اس��ت. در حالي ويلموتس ساالنه بيش 
از 2ميليون و 250 هزار يورو ب��دون اضافه کردن 
آپشن ها با ايران قرارداد بسته بود که آخرين قرارداد 
او با تيم ساحل عاج حدود 700 هزار يورو بود، اما با 
وجود دو سال بيکار بودن با رقمي نزديک به چهار 
برابر ارزش واقعی اش با ايران قرارداد امضا مي کند. 
به همين خاطر نماينده مردم مشهد معتقد است 
اين قرارداد با تباني بسته شده است: »اصل قرارداد 

فدراسيون فوتبال ايران با اين مربی بلژيکی جای 
تأمل دارد، زيرا اين مربی فردی نيست که بتواند 
برای يک قرارداد سه ساله 7 ميليون دالر دريافت 
کند. اين قرارداد با تبانی و به ضرر ايران بسته شده 
و با کسی است که ارزش و قيمت آن درست نبوده 
است. اسناد فراوانی در اين موضوع داريم که نشان 
می دهد اين کار همراه با فساد بوده و حتماً هم ما 

جلوگيری می کنيم.«
  ضربه ستون پنجم داخلي به فوتبال

عالوه بر رقم غيرمتع��ارف ق��رارداد ويلموتس، 
موضوع قابل تأم��ل ديگر نق��ش پررنگ دالالن 
داخلي و خارجي در بس��تن اين قرارداد اس��ت. 
نماينده مردم مشهد گفته است: »کسانی که در 
اين قرارداد ورود کرده اند کامالً شائبه  جدی مبنی 
بر حضور دالالن را به وج��ود آورده اند، تضعيف 
بيت المال در اين پرونده صورت گرفته که حتماً 
دستگاه های امنيتی بايد ورود کنند و اين شبکه 
فس��اد و داللی را که منجر به اين موضوع ش��ده 
شناسايی و با آن برخورد کنند. بررسی ها نشان 
می دهد ک��ه مذاکره با مارک ويلموتس توس��ط 
فردی به نام زنجانی ص��ورت گرفته که نماينده 
و دالل اين قرارداد هم هس��ت. پ��در نامبرده از 

دوس��تان مهدی تاج معرفی ش��ده ک��ه تاجری 
مقيم آلمان است. اين ش��خص واسطه ارتباط با 
ويلموتس و جعبه سياه اين قرارداد است. برخی 
منابع از رواب��ط مالی پيچيده تاج ب��ا زنجانی در 
دهه 70 می گويند که ناشی از فروش آهن و ساير 

فعاليت های تجاری است.«
به گفته حجت االس��الم پژمانفر، در حال حاضر 
دالالن ايراني به دنبال رأي فيفا به نفع ويلموتس 
هستند تا درصدهاي دريافتي ش��ان باالتر برود: 
»متأسفانه شاهد آن بوديم که اقداماتی از ناحيه 
برخی عوامل ايرانی در حال صورت گرفتن است 
که همين اقدامات منجر می شود که ايران سريع تر 
محکوم شود. انتظار داريم دستگاه های امنيتی به 
سرعت نسبت به اين موضوع واکنش نشان دهند 
و به آن ورود کنند تا قبل از اينکه برای اين موضوع 

اقداماتی صورت گيرد جلوی آن گرفته شود.«
در نامه نماينده مردم مشهد با تأکيد بر اينکه تيم 
حقوقی فدراس��يون در اين پرونده، به دو بخش 
ايرانی و سوئيسی تقسيم شده، آمده است: »در 
تيم سوئيسی، لودويک دله شات حضور دارد که 
رابط و شريک علی خطير است. خطير که فردی 
دالل و مشهور به تبانی در پرونده های بين المللی 
است، براساس اعالم منابع ما، به ويلموتس وصل 
ش��ده و در حال هداي��ت اين پرونده به س��مت 
پيروزی مربی بلژيکی است. در حال حاضر عالوه 
بر فعاليت خطير و لودويک برای منافع ويلموتس، 
زنجانی نيز عنان کار را در اختيار دارد که خود اين 
مسئله بسيار شائبه برانگيز اس��ت. زنجانی که با 
دخالت در متن قرارداد، زمينه را برای ش��کايت 
امروز ويلموتس هموار کرده حاال با دستور تاج، 
تمام امور را در اختيار گرفته اس��ت. اين شواهد 
نه تنه��ا نگران کننده، بلکه تأمل برانگيز اس��ت 
و داللت بر يک فساد س��اختاری و شبکه ای در 

فدراسيون دارد.«
حجت االسالم پژمانفر همچنين به نقش وزير ورزش 
در اين پرونده هم اشاره کرده و گفته است که عامل 
اصلی معرفی و انعقاد قرارداد با ويلموتس، شرکتی 
به نام مرکز فرهنگی تجاری ايران و هلند بوده که 
در نامه ای خطاب به وزير ورزش، سه مربی را برای 

هدايت تيم ملی معرفی کرده است.
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فريدون حسن

دلداري آبي ها به مدافع پرسپوليس
محمد انصاري از جمله خوب هاي فوتبال ايران است، اينقدر خوب که 
حتي استقاللي هاي رقيب هم از ش��نيدن خبر مصدوميتش ناراحت 
مي شوند. بازيکن خوش اخالق و دوست داش��تنی پرسپوليس باز هم 
اس��ير مصدوميت قديمي ش��د و اين بار به دليل پارگي رباط صليبي 
مجبور است شش ماه از ميادين دور باشد. در اين ميان واکنش بازيکنان 
استقالل به اين خبر بس��يار جالب توجه بود. ارسالن مطهري نوشت: 
»داداش خوش قلب و خوش اخالق اميدوارم هرچه زودتر سالمتيتو به 
دست بياري« يا فرشيد اسماعيلي که نوشته است: »هم تيمي قديمي با 
قدرت برگرد« و محمد دانشگر هم پيام فرستاد: »رقيب دوست داشتني 
ايشاهلل زودي خوب شي«. تمام اينها نش��ان از آن دارد که وقتي خوب 
باشي و پهلواني و مرام را فرياد بزني در قلب همه جا داري، ما هم براي 

اين بازيکن خوب پرسپوليس آرزوی سالمتي مي کنيم.

 قوه قضائيه زیر و بم پرونده 
ویلموتس را دربياورد

اصل قرارداد مارک ويلموتس منتشر نشده 
و کس��ی آن را نديده اس��ت، فقط برخی 
نکات و مواردش از طري��ق صحبت های 
مهدی تاج در رسانه بيان شده و نمی توان 
در مورد کل اين قرارداد اظهارنظر دقيقی 
داشت. اينکه گزينه ای پيشنهاد داده شده 
دليلی بر محکوميت نيست، بلکه آن کسی 
که ق��رارداد را امضا کرده بايد پاس��خگو 
باشد. حاال وزارت ورزش توصيه نامه ای هم 
نوشته، ولی به بسياری از اينگونه نامه ها اصاًل نبايد توجه شود. بررسی 
کردن به معنای تأييد گزينه نيست و قرار نيست حتماً به آن عمل شود. 
هرچند که ارسال نامه از طرف وزارت ورزش و توصيه بررسی يک گزينه 
مرسوم نيست! در واقع کسی که به پيشنهاد وزارت عمل کرده، مهم است. 
اصل قضيه مسئول بودن شخص امضا کننده قرارداد است. صحبت های 
تاج و مطرح کردن بحث پيشنهاد وزارت ورزش تعجب آور است، چراکه 
بررسی کردن بار حقوقی برای فدراسيون نداشته است. معموالً چنين 
پرونده هايی اول از طريق بازپرسی مورد بررسی قرار می گيرد و بازپرس 
پس از سؤال و جواب متهمان، اگر اتهام قابل رسيدگی باشد به دادگاه 
ارجاع می دهد. وقتی پژمانفر به عنوان نماينده مجلس با يقين از داللی 
اين پرونده صحبت می کند، می توان اين موضوع را به قوه قضائيه ارجاع 
داد تا زير و بم کار را دربياورد. متن قراردادهای بين المللی مشخص است، 
عالوه بر اين برای مذاکره و نوشتن قرارداد با يک مربی خارجی در سطح 
تيم ملی حتماً بايد يک نفر آشنا به مسائل حقوقی در تيم مذاکره کننده 
حضور داشته باشد. کار غلطی اس��ت که يک نفر يک تنه برود و با مربی 
خارجی قرارداد امضا کند. حتی پس از حاصل ش��دن توافقات در متن 
قراردادها قيد می شود تا تأييد فالن مقام مسئول قرارداد معلق خواهد 
بود. در مملکت ما ارز با بدبختی و فداکاری يک عده به دست می آيد، اما 

متأسفانه عده ای اصاًل درکی از آن ندارند.

مصطفی هاشمی طبا

 رئيس سابق سازمان تربيت بدنی

قرارداد نجومی سایپا در انتظار موسوی

لحظه شماری تکواندوکاران برای بازگشت به تمرینات
تمرين��ات تيم       خبر
مل��ی تکواندو 
هنوز آغاز نش��ده و المپين های اين رشته برای 
بازگشت به اردوها لحظه شماری می کنند. شيوع 
کرونا شرايطی را به ورزش کشور تحميل کرد که 
به ناچار تمرينات و مسابقات ورزشی لغو شدند. 
اين در حالی است که بنا به دستور ستاد مقابله با 
کرونا اجازه بازگش��ايی اماکن ورزشی و شروع 
تمرين��ات برخی رش��ته ها با رعاي��ت مقررات 

بهداشتی صادر شده است، اما در اين بين هنوز 
رشته هايی چون کشتی و رزمی منتظر اجازه اين 
ستاد هستند. گفته می شود فدراسيون تکواندو 
با ارسال نامه ای به وزارت ورزش خواستار آغاز 
مجدد اردوهای تيم ملی شده است. با توجه به 
اينکه دو سهميه تکواندو ايران در المپيک توکيو 
قطعی شده فريبرز عسگری، سرمربی تيم ملی 
نيز ابراز اميدواری کرده که با بازگشت المپين ها 

به اردوها، تمرينات از سرگرفته شود.

فدراسيون واليبال 
اشرف رامين
     بازتاب

درصدد اين است 
که با بررسی دقيق 
گزينه های ايرانی و خارجی بدون عجله س��رمربی 
جديد تيم ملی بزرگساالن را انتخاب کند. بيش از 
يک ماه از فس��خ قرارداد کوالکووي��چ می گذرد و 
گمانه زنی ها در مورد ايرانی يا خارجی بودن جايگزين 
او ادام��ه دارد. اين در حالی اس��ت که حساس��يت 
موضوع، انتخاب را برای داورزنی سخت کرده است. 

رئيس فدراسيون واليبال در تازه ترين اظهاراتش در 
گفت وگو با ايسنا بر انتخاب سرمربی جديد پس از 
بررسی های کارشناسی تأکيد کرده است: »زمان 
کافی وجود دارد و بحث انتخاب سرمربی تيم ملی 
موضوع حساسی است. برای انتخاب گزينه نهايی 
عجله نداريم. ما اگر بخواهيم مربی خارجی بياوريم، 
حتماً بايد از مربيان طراز اول و باتجربه دنيا باشد که 
تجربه المپيک و مسابقات قهرمانی جهان را داشته 
باشد. مربيان درجه دو و سه پيشنهاد می شوند، اما 

فدراسيون نمی خواهد از چنين مربيانی استفاده کند. 
اگر مربی خارجی می خواهيم بايد فراتر از مربيان 
داخلی ما باش��د. با وجود اين بح��ث انتخاب مربی 
داخلی هم مطرح بوده و فدراسيون اين گزينه ها را نيز 
در نظ��ر دارد. البته تأکيد می کنم ک��ه ما به دنبال 
ترکيبی مناسب از مربيان هستيم تا بتوانند به بهترين 
ش��کل تيم را مديريت کنن��د و در المپيک نتيجه 
بگيرند. با توجه به اينکه هيئت رئيسه تأکيد دارد که 
در اين مورد عجله  ای صورت نگيرد، فدراسيون در 

تالش است بهترين گزينه را انتخاب کند.« مدت 
قرارداد س��رمربی جديد موضوع ديگ��ری بود که 
داورزنی به آن اشاره داشت: »بايد ببينيم می خواهيم 
تنها شش ماه از يک مربی استفاده کنيم يا چهار سال. 
پس بايد با بررسی تصميمات هيئت رئيسه تصميم 
نهايی را بگيريم. ضمن اينکه مربی طراز اول در جهان 
خيلی زياد نيس��ت و تعدادش��ان محدود اس��ت. 
فدراسيون مذاکرات مستقيم و غيرمستقيم خود را با 

در نظر گرفتن نظر هيئت رئيسه انجام می دهد.«

بدون عجله بهترین گزینه را  برای واليبال انتخاب می کنيم

لژيونر واليبال ايران پس از جدايی اش 
شيوا نوروزي

     چهره
از تيم اولش��تين هنوز مقصد جديد 
خود را انتخاب نکرده است و با توجه 
به باال رفتن نجومی دستمزد ملی پوشان واليبال، سايپا گزينه مناسبی 
برای محمد موسوی به شمار می رود. سرعتی زن تيم ملی که عملکرد 
خوبی در ليگ لهستان داش��ت پس از پايان قرارداد يک ساله اش با 
اولشتين خداحافظی کرد. او هم مثل بسياری از ورزشکاران 
کشورمان اين روزها تمام تالشش را می کند که با يک 
تيم خارجی قرارداد ببندد و حقوق دالری دريافت کند. 
اين بازيکن اخيراً مذاکره ای هم با يک تيم روس��ی 
داشت که در نهايت به نتيجه نرسيد و حاال پيشنهاد 
تيم سايپا را بررسی می کند. موسوی در مصاحبه ای 
مدعی ش��ده بود ش��ش س��ال پيش قراردادی يک 
ميلياردی با پيکان بسته و با چند برابر شدن نرخ ارز 
بايد ديد سايپا با چه رقمی نظر مثبت اين بازيکن را 
جلب خواهد کرد. اميد هاشمی، مدير تيم واليبال 
سايپا در گفت وگو با ايسنا در اين خصوص گفت: 
»مذاکرات ما ادامه دارد و فکر می کنم طی يکی، دو 
هفته آينده اين موضوع خاتمه يابد. توافقات باشگاه 
با او نهايی ش��ده، اما فعاًل منتظ��ر تصميم نهايی 
موسوی در مورد پيشنهادات خارجی اش هستيم. 
اگر خارج نرود باشگاه سايپا در خدمت او است.«

مهر تأیيد نماینده مجلس بر تخلف وزیر و رئيس
حاشيه اي بر افشاگري يکي از نمايندگان درباره داللي و تباني در قرارداد ويلموتس و درخواست براي ورود قوه قضائيه

 کدام پهلوانيدنيا حيدري
 کدام مروت و جوانمردي؟

17 شوال در تقويم کشورمان مصادف با روز فرهنگ پهلواني و ورزش 
زورخانه اي است. پيروزی انقالب اسالمي در ايران به رهبري خميني 
کبير اين نويد را مي داد که در مقوله ورزش قهرمانان بنام و مدال آور اين 
مرز و بوم راه و رسم پهلواني را هم بياموزند. هدف هم همين بود، قرار به 
کسب نتيجه و صرف آن هم به هر قيمت ممکن نبود. قرار بود نسل هايي 

در ورزش تربيت شوند که پهلواني را مقدم بر قهرماني بدانند، اما ...
اما هرچه جلوتر آمديم پهلواني کمرنگ و کمرنگ تر ش��د تا رسيد به 
تعدادي حرکت محدود و البته خودجوش ورزش��کاران و از بين رفتن 
و محو ش��دن زورخانه هايي که قرار بود راه و رسم فتوت، جوانمردي و 
پهلواني را به نسل هاي آينده بياموزند. اين شد که امروز در ورزش کشور 
شاهد چنين اوضاعي هس��تيم، اوضاعي که نه نشاني از پهلواني در آن 

ديده مي شود و نه بويي از مروت و جوانمردي از آن به مشام مي رسد.
کار به جايي رسيده که حتي همين نام و نش��ان هم ديده نمي شود و 
همان چند زورخانه باقيمانده نيز کارشان را برعکس انجام مي دهند و 
تا حد مکان هايي  سالن مانند پايين آمده اند. به باال و پايين ورزش کشور 
که نگاه کنيد چيزي جز زد و بند و فس��اد و افسارگس��يختگي چيزی 
نمي بينيد. ربطي هم به اين فدراسيون و آن فدراسيون و اين مدير و آن 
مدير ندارد. همه به يکديگر انواع و اقسام اتهامات را می زنند. همين چند 
روز پيش شاهد جنجال رسانه اي قرارداد سرمربي تيم ملي فوتبال، بحث 
المپيک، اختالفات مديران قديم��ي و فعلي ورزش بوديد. حتماً خوب 
می دانيد که چگونه مشغول دريدن يکديگر هستند و براي آنکه خود و 
اطرافيان شان را نجات دهند ديگران را به لجن مي کشند. راستي نسل 
فرداي ورزش ايران فرهنگ پهلواني را بايد از چه کساني بياموزد. اين 
مديران و بزرگان که نسل هاي قبلي را ديده اند، سرانجام شان اين شده، 
واي به حال نسل بعد که فساد افسارگسيخته مديران امروز ورزش را به 

وضوح اين روزها مي بينند.
امروز روز فرهنگ پهلواني اس��ت، اما ک��دام پهلواني، ک��دام مروت و 
جوانمردي؟ اينها را بايد از چه کسی آموخت، از رؤساي سابق فدراسيون 
فوتبال يا از رئيس کميته ملي المپيک يا اينکه از وزير ورزش؟ کدام يک 
از حرکات و سکنات اين آقايان شمه اي فقط شمه اي از مرام و پهلواني 
را به همراه دارد که توقع داشته باشيم ورزشکارمان پهلواني بياموزد و 

به نسل بعد منتقل کند.
فرهنگ پهلواني و جوانمردي حلقه گمش��ده ورزش است. اينقدر گم 
که حتي نامي از آن هم ديده نمي شود. امروز حتماً مراسم هايي برگزار 
مي شود و جمالت و کلمات مشعشعي از آقايان در خصوص پهلواني و 
جوانمردي مي ش��نويم. جمالت تهوع آور از دهان هايي که بوي تعفن 
فسادشان خيلي وقت اس��ت که به مشاممان رسيده است. امروز همه 
از پهلواني مي گويند و از م��روت و جوانمردي، اما در پس آن به دنبال 
دريدن يکديگر هس��تند و در پي خالي کردن ميلياردي بيت المال و 
جيب مردمي که اين روزها براي ارتزاق روزانه شان با هزار و يک مشکل 

روبه رو هستند.
کدام پهلواني و جوانمردي، وقتي ديگ��ر حتي گود زورخانه هم ارزش 
و اعتبار س��ابق خود را ندارد و ملعبه عده اي براي رس��يدن به مطامع 
سياسي شان شده، از کدام پهلواني و مروت بايد نوشت، وقتي ورزشکار 
تربيت شده اين سيستم ميليارد ميليارد پول را ناچيز مي شمارد و اصاًل 
نمي داند که درد زندگي مردم چيست. بگذريم که تعدادي انگشت شمار 
خودش��ان را جدا کرده اند و دغدغه مردم را دارند ک��ه به همان ها هم 
دلخوشيم. همان ها که اگر نبودند بايد فاتحه اين ورزش با مديرانش را 
مي خوانديم، اما بد نيست که به آقايان يادآوري کنيم قرار بر اين نبود. 
قرار بود به قهرمانان راه و رسم پهلواني بياموزيم. قرار بر اين بود که همه 
چيز در کس��ب مدال، موفقيت و پيروزي آن هم به هر قيمتی خالصه 
نشود. قرار نبود اينها متر و معيار سنجش عملکرد مديران شود، اما همه 
اينها اتفاق افتاد تا امروز و در روز فرهنگ پهلواني دلتنگ غربت پهلوانان 
واقعي ورزش کشور باشيم. همان ها که اگر هم هستند اينقدر گمنامند 

که حتي امروز هم نامي از آنها برده نمي شود.
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چالش هاي تمام نشدني توکيو 2020
المپيک بدون تماشاگر!

تعويق يک ساله المپيک هم کارساز نبود و با توجه به ادامه شيوع کرونا در دنيا 
حاال بحث هايی در خصوص عدم برگزاری اين رقابت ها يا برپايی آن پش��ت 
درهای بسته و بدون تماشاگر شنيده مي ش��ود. از ابتدا هم تعويق يک ساله 
مقطعی بود و مس��ئوالن کميته بين المللی المپيک درصدد آن بودند که با 
بررسی شرايط بعد از اين يک سال در خصوص برگزاری يا عدم برگزاری المپيک 
توکيو تصميم گيری کنند. حاال اگرچه پيشنهاداتی برای برگزاری ساده تر اين 
رقابت ها، البته بدون حضور تماشاگران مطرح می شود، اما صحبت هايی هم در 
خصوص لغو آن مطرح شده است. هرچند که تصميم گيری نهايی در اين راستا 

بدون شک طی ماه های آينده انجام می شود.
    

تعويق يک ساله المپيک تا به امروز ضرر های مالی هنگفتی برای ژاپنی ها به 
دنبال داشته است. به همين دليل است که دولت توکيو درصدد است با فراهم 
کردن شرايطی خاص، مانع از لغو کلی اين رقابت ها شود. در همين راستا 
ژاپنی ها پيشنهاداتی را به کميته بين المللی المپيک ارائه داده اند که برگزاری 
اين مسابقات پشت درهای بس��ته و بدون حضور تماشاگران و همچنين 
برگزاری سبک تر افتتاحيه و اختتاميه اين رقابت ها از جمله آنهاست. هرچند 
که اين سبک تر برگزار کردن افتتاحيه و اختتاميه به منظور کم کردن عناصر 
مختلف و کاهش هزينه ها نيز هست. اگرچه پيشتر يوشيهيده سوگا، رئيس 
کابينه در کنفرانس خبری گفته بود برگزاری المپيک امن و مطمئن برای 
ورزشکاران و تماشاگران بسيار مهم خواهد بود، اما يوريکو کويکه، فرماندار 
توکيو نيز از مذاکرات درباره تغيير بازی ها خبر داده بود و بعد از صحبت های 
چند روز پيش کوئکه با يوشيرو موری، رئيس کميته برگزاری بازی ها حاال 
گفته می شود که توافق هايی بر سر ساده س��ازی المپيک با کاهش تعداد 
ورزشکاران در افتتاحيه و اختتاميه و همچنين کاهش روزهای حمل مشعل 
به منظور کم کردن هزينه های اضافی در پی تعويق يک ساله انجام شده، 
چراکه تا به اينجای کار تعويق يک ساله المپيک به دليل شيوع کرونا ضرر 

2/7 ميليارد دالری برای توکيو به دنبال داشته است. 
    

يکی از اقدامات دولت ژاپن برنامه ريزی برای يکپارچه کردن برگزاری 
مراس��م افتتاحيه و اختتاميه و همچنين کاهش ميزان تماشاگران و از 
سوی ديگر کاهش ميزان تردد ورزشکاران و کادر تيم های شرکت کننده 
برای ورود و خروج از دهکده بازی ها و انجام مستمر تست های تشخيصی 
کوويد 1۹ خواهد بود. مسئله ای که البته به زعم پير اوليور بيکرز وايژانت 
شدنی نيست: »بدون توجه به هزينه های زياد و افراد بسيار زيادی که 
درگير برگزاری اين رويداد هس��تند، ادامه چنين پروژه و برنامه ای در 
صورت ادامه شيوع کرونا غيرقابل تصور خواهد بود. ما مطمئن هستيم 
که المپيک توکيو يا در سال 2021 برگزار می شود يا به طور کامل لغو 
خواهد شد.« رئيس کميسيون هماهنگی المپيک 2024 پاريس ادامه 
داد: »تصميم نهايی درباره برگزاری بازی های المپيک توکيو در س��ال 
2021 در صورت بحران کرونا قرار است بهار سال آينده گرفته شود. با 
وجود اين مبنای ما بر اين است که بازی های المپيک برگزار می شود و در 
همين راستا نيز پيشنهاداتی در خصوص برگزاری بازی ها پشت درهای 

بسته مطرح شده که در حال بررسی است.«
    

صدالبته عدم برگزاری المپيک توکيو نه فقط می تواند ضرر و زيان هنگفتی 
برای ميزبان اين رقابت ها داشته باش��د که برای بسياری از ورزشکارانی 
که آخرين سال های ورزش حرفه ای خود را سپری می کنند نيز شرايط 
دش��واری را رقم می زند و به ضرر آنها تمام خواهد شد. با وجود اين تکرار 
تعويق يک ساله المپيک می تواند برنامه همه رقابت های ورزشی را بهم بزند 
و المپيک بعدی)2024( را نيز تحت تأثير قرار دهد. کما اينکه همين تعويق 
يک ساله نيز فشردگی رقابت های انتخابی و گزينشی المپيک را به دنبال 
خواهد داشت که اين مسئله می تواند روی سالمت ورزشکاران تأثير بسزايی 

داشته باشد و احتمال مصدوميت آنها را افزايش دهد.


