
مه�دي ت�اج ب�ا 
سعيد احمديان

     گزارش يک
اظهارات متناقض 
و خالف گويي در 
جهت توجيه قرارداد فاجعه بار ويلموتس در 
برنامه تلويزيون�ي فوتبال برتر ک�ه تا بامداد 
سه شنبه طول کشيد، نش�ان داد که دست او 

براي دفاع از اين قرارداد خالي است.
داس��تان ويلموتس و قرارداد پرحاش��يه اش تمام 
شدني نيست، قراردادي که آنقدر حرف و حديث 
و جنج��ال در همين چند هفته اخير داش��ته که 
مهدي تاج، رئيس سابق فدراسيون فوتبال به عنوان 
مسئول اصلي اين قرارداد که اين روزها خودش را 
مقابل حجم بااليي از انتقادات مي بيند، پس از چند 
ماه سرانجام هفته گذشته سکوتش را شکست و در 
حالي که همچنان از رويارويي با رسانه هاي مستقل 
و منتقد فراري است در کمتر از چند روز دو بار در 
تلويزيون حضور پيدا کرد. اولين بار جمعه ش��ب 
گذشته بود که تاج مقابل تريبون يک طرفه بخش 
خبري 20:30 تلويزيون که بيشتر شبيه يک رپرتاژ 
براي انداختن مس��ئوليت قرارداد به گردن وزارت 
ورزش بود ظاهر ش��د، بدون آنکه ذره اي نسبت به 
امضاي قراردادي که به ترکمانچاي معروف ش��ده 
است، پشيمان باش��د و بابت آن عذرخواهي کند. 
رئيس سابق فدراس��يون فوتبال پس از اوج گيري 
دوباره انتقادات، دوشنبه ش��ب هم به استوديوي 
برنامه فوتبال برتر تلويزيون رفت تا اين روزها بيشتر 

وقتش را در جام جم سپري کند. 
  توهين و کنايه براي فرار از پاسخگويي

هرچند دوشنبه شب محمدحسين ميثاقي سعي 

کرد مانن��د علي رضواني مج��ري اخبار 20:30 
دست و پا بس��ته و همراه نشان ندهد، اما مهدي 
تاج با توجه به اينکه ج��واب قانع کننده اي براي 
ابهامات قرارداد ويلموتس نداش��ت با فرافکني 
و بعضاً ب��ا کنايه و توهين از زير بار پاس��خگويي 
فرار کرد. او در اظهاراتي قابل تأم��ل، قرارداد با 
ويلموتس را يک قرارداد خيلي خوب و شاهکار 
خواند، بدون اينکه از حي��ف و ميل بيت المال و 
پرداخت 2 ميليون يورو از جيب کارگران به اين 
مربي تنها براي يک ماه حضور در ايران احساس 
شرمندگي کند. حاال همه در انتظار ورود سريع 
و قاطعانه قوه قضائيه، نهادهاي امنيتي و نظارتي 
به ماجراي پرونده ويلموتس هستند تا به تباني، 
داللي و حي��ف و ميلي که از بيت الم��ال در اين 
قرارداد صورت گرفته و نمايندگان مجلس نيز آن 

را تأييد کرده اند، رسيدگي شود.
 با اين حال تاج در برنامه دوش��نبه ش��ب مانند 
هميشه صحبت هاي متناقضي را درباره قرارداد 
ويلموتس به عنوان توجيه بيان کرد که با اظهارات 
قبلي اش و همچنين واقعي��ت در تناقض بود. در 
ادامه اين گزارش به بررس��ي چن��د نقل قول تاج 
درباره قرارداد ويلموتس پرداخته ايم که مغاير با 
اظهارات قبلي او است و نشان از دست خالي تاج 
در دفاع از قراردادي دارد که با توجه به ش��کايت 
ويلموتس و در ص��ورت رأي فيفا باي��د عالوه بر 
2ميليون يورويي که به اين مربی پرداخت شده 
اس��ت، 6 ميليون يوروي ديگر ک��ه معادل 120 
ميليارد تومان مي شود از بيت المال به اين مربي 
بلژيکي پرداخت شود، آن هم تنها براي کمتر از 

يک ماه حضور اين مربي در ايران!
  بازي با اعداد به سبک تاج

يکي از مهم ترين تناقضات گفته هاي مهدي تاج 
درباره قرارداد ويلموتس، نقل قول هاي او درباره 
رقم قرارداد اين س��رمربي بلژيکي است. او سال 
گذشته مدعي شده بود که رقم قرارداد ويلموتس 
زير 2 ميليون دالر اس��ت: »مبلغ 3 ميليون دالر 
منتشر شده در خصوص رقم قرارداد کادر فنی تيم 
ملی را قاطعانه تکذيب می کنم. با منتشرکنندگان 
اين شايعه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.« 
حاال پنج ماه بع��د از آن صحبت ها، تاج مي گويد 
قرارداد ويلموتس ساالنه 2 ميليون و 250 هزار 
يورو بوده که ب��ا پاداش ها و آپش��ن هاي در نظر 
گرفته ش��ده به همان 3 ميليون دالري که سال 

گذشته آن را رد کرده بود، مي رسد.
البته رئيس سابق فدراسيون فوتبال براي توجيه 
قرارداد فاجعه بار ويلموتس، ابايي از خالف گويي 
درباره رقم قرارداد سرمربی بلژيکی پيش از آمدن 
به ايران هم ندارد. تاج دوش��نبه شب براي توجيه 
پرداخت حداق��ل 2 ميليون و 250 ه��زار يورو به 
ويلموتس مدعي ش��د که اين مربي در قراردادي 
که پيش از آمدن به ايران با س��احل عاج داش��ته 
است، يک ميليون و 800 هزار يورو دريافت کرده و 
فدراسيون فوتبال هم با افزايش 20 درصدي چنين 
رقمي را براي ويلموتس در نظر گرفته بود. اين در 
شرايطي اس��ت که افرايش 20 درصدي قرارداد 
مربي که در س��احل عاج تنها چند ماه دوام آورد 
و با کسب نتايج ضعيف اخراج ش��د و دو سال نيز 
خانه نشين بود با هيچ منطقي جور در نمي آيد، مگر 

اينکه همانطور که يکي از نمايندگان مجلس اشاره 
کرده اس��ت پاي داللي و تباني در اين قرارداد در 
ميان باشد. عالوه بر اين به نوشته رسانه ها، قرارداد 
ويلموتس با ساحل عاج 600 هزار يورو بوده و رقم 

سه برابري که تاج اعالم کرده است، صحت ندارد.
  گوشت قرباني به نام کميته فني

يکي ديگر از تناقض هاي صحبت هاي تاج در برنامه 
دوشنبه شب، خالف گويي او درباره نقش کميته 
فني در انتخاب ويلموتس اس��ت. ت��اج در برنامه 
فوتبال برتر براي اينکه دخالت وزارت ورزش و مرکز 
تجاري فرهنگي ايران و هلند در پيش��نهاد دادن 
ويلموتس را رد کند، اعالم کرد که تصميم نهايي 
را فدراسيون فوتبال و کميته فني گرفته اند: »وزير 
پيش��نهاد دادند و در نامه ای به من پاراف کردند و 
گفتند جهت اطالع و بررسی. مرکز فرهنگی تجاری 
پيش��نهاد می دهد، آنکه انتخاب می کند کميته 
فنی است. بيش از شش، هفت نفر ديگر هم نامه 
زده بودند و پيشنهاد داده بودند و ايشان نيز برای 
من پاراف کرده بودن��د. نهاد تخصصی در انتخاب 

سرمربی قطعاً کميته فنی است.«
ادعاي تاج در شرايطي اس��ت که محمود ياوري، 
عضو سابق کميته فنی فدراسيون فوتبال ديروز در 
مصاحبه اي با خبرگزاري فارس، نقش کميته فني 
در انتخاب ويلموتس را تکذيب کرد: »متأس��فانه 
در کميته فنی ش��اهد بودي��م ک��ه انتخاب ها و 
تصميم گيری ها خارج از کميته انجام  می ش��د و 
من هم استعفا کردم. در انتخاب سرمربيان تيم ملی 
بزرگساالن مثل کی روش و ويلموتس اين کميته 

هيچ نقشی نداشت و دخالتی نيز نکرد.«
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دنيا حيدری

 ستاره هاي شاد بارسا 
در دوران پسا کرونا

شاگردان کيکه ستين هفته هاست تمرينات گروهی را آغاز کرده اند 
و مهيای مرحله پرفش��ار و حس��اس فصل در ماه های آتی می شوند.

حدود يک هفته ديگر رقابت های الليگا از س��ر گرفته خواهد ش��د و 
بارس��لونا بايد در اولين ديدار بعد از حدود سه ماه دوری از ميادين به 
مصاف مايورکا برود.  نکته اميدوار کننده برای هواداران بارسا آمادگی 
بازيکنان بزرگی مانند ليونل مسی و لوييس سوارز در تمرينات است. 
در بخش��ی از تمرينات از ستاره های بارسلونا خواس��ته شد که برای 
افزايش آمادگی جسمانی ميله هايی را رو به آسمان در دست بگيرند 
و با حفظ تعادل از روی موانع عبور کنند. به نظر می رسد اين بخش از 
تمرين به مذاق مسی و سوارز خوش آمده و باعث خنده اين دو ستاره 

تاثيرگذار بلوگرانا شده است.

تشویق های ساختگی کمک حال فوتبال 
 فوتبال با هوادارانش زنده اس��ت؛ اين را 
همه هواداران اين رشته خوب می دانند، 
فرقی هم نمی کند بازی را در ورزش��گاه 
ببينيد يا پ��ای تلويزي��ون. در هر صورت 
تأثيری را که تش��ويق طرفداران دو تيم 
بر بازی دارند، نمی ت��وان انکار کرد. اما در 
حال حاضر شرايط متفاوت است و سکوت 
ورزش��گاه ها را فراگرفته است، به همين 
خاطر ش��بکه BT Sport برای پوشش 
بازی های بوندس ليگا تدابير خاصی را در نظر گرفته اس��ت. استفاده از 
صدای ساختگی تماشاگران، اولين گام برای پر کردن اين خأل بود. گری 
لينکر، مجری برنامه های تلويزيونی بهره گيری از تکنولوژی در فوتبال را 
مايه اميدواری دانست: »صدای تشويق ها بالفاصله پس از به ثمر رسيدن 
گل در اين روزها يک نعمت است، به ويژه اينکه برای گل های تيم ميزبان 
اين تشويق ها بلندتر در نظر گرفته شده است، درست مثل موسيقی متن 
که جذابيت فيلم را دوچندان می کند. هياهوی مصنوعی بهتر از تماشای 
بازی های سرد و بی روح است.« البته باز شدن پای تکنولوژی به فوتبال 
موافقان و مخالفان زيادی دارد و اظهارنظرهای متفاوتی هم در دنيای 
مجازی به همراه داشته است. با اين حال برخی شبکه ها اعتقاد زيادی به 
تزريق شور و شوق مصنوعی به فوتبال دارند و برای تلفيق نوآوری های 
مختلف گام برداشته اند. شبکه Sky Sports در اقدامی تحسين برانگيز 
به هواداران اين امکان را می دهد که از بين صداهای مختلف، تشويق مورد 
نظرشان را برای پخش انتخاب کنند. در بوندس ليگا تکنولوژی امتحانش 
را به خوبی پس داده و هنگام پخش زنده بازی ه��ا زمان گلزنی، ضربه 
پنالتی، خطا، کرنر يا حتی ويدئوچک صداهای متناس��ب با آن صحنه 
پخش می ش��ود. برای ليگ جزيره نيز برنامه ريزی های الزم انجام شده 
است و هفته هاست که مشاوران پخش زنده فعاليت شان را در اين زمينه 
آغاز کرده اند. البته در انگليس تيم ها حق ندارند وقتی بازی در جريان 
است صدايی در ورزشگاه پخش کنند، اما به محض به ثمر رسيدن گل يا 
توقف بازی برای ويدئوچک تشويق هواداران از بلندگوها پخش خواهد 
شد. تنها نکته ای که باقی می ماند صندلی های خالی ورزشگاه هاست. 
هر چقدر هم که جيغ و هورای تماشاگران مجازی شنيده شود باز هم 

دوربين ها سکوهای خالی از جمعيت را به تصوير می کشند.

جرمی ويليسون

تلگراف

هنوز بهترین دورانم نرسيده است

الليگا با  تماشاگران استارت می خورد؟
مسابقات فوتبال       فوتبال اروپا
در اسپانيا بعد از 
چهار م��اه از 23 خ��رداد آغاز می ش��ود، اما هنوز 
تصميمی در خصوص باز کردن در ورزشگاه ها به 
روی تماشاگران گرفته نشده، به طوری که خوزه 
مانوئل رودريگس، وزير فرهنگ و ورزش اسپانيا 
تأکيد می کند که تصميم گيری در اين خصوص 
بستگی به شرايط دارد: »کتابخانه ها و موزه ها باز 
شدند و اکنون نوبت فوتبال است، اما با پيشنهاد باز 
کردن برخی از ورزشگاه ها و بسته نگه داشتن برخی 

ديگر مخالفم. فوتبال را بدون حضور تماشاگران 
آغاز می کنيم تا ببينيم در آينده چه می شود. در 
همين راستا جلسه ای در وزارت کشور داريم که 
قرار است درباره حضور تماشاگران بحث و بررسی 
کنيم. در دوران قرنطينه بسيار منضبط هستيم و 
تمام پروتکل های بهداش��تی را رعايت می کنيم. 
بازگشت فوتبال باعث می شود که ما احساس کنيم 
در مسير درستی قدم برداشته ايم. با اين حال تنها 
در صورت بهبود وضعيت و نبود خطر مجوز حضور 

هواداران در ورزشگاه ها را خواهيم داد.«

اگرچه مقرر شده مسابقات سری 
فريدون حسن 

     بازتاب
آ از 23 خرداد از سر گرفته شود، 
اما هنوز وضعيت کشور ايتاليا در 
رابطه با ويروس کرونا به ثبات نرسيده و هر لحظه اين امکان وجود 
دارد که دوباره تمام رقابت های ورزش��ی از جمله سری آ به حالت 
تعليق دربيايند.  همين مسئله باعث شده فدراسيون فوتبال ايتاليا 
دو برنامه را براي شرايط پيش رو در نظر بگيرد؛ در صورتی که بازی ها 
مجدداً به حالت تعليق در آيد، اولين پيشنهاد برگزاري رقابت ها به 
صورت پلي آف خواهد بود، اما اگر اين روش هم مؤثر واقع نشد، روش 
دومی در کار خواهد بود. بر اين اساس از يک الگوريتم خاص برای 
جايگاه تيم ها در جدول استفاده می ش��ود، به عنوان مثال تعداد 
امتيازات هر تيم بر تعداد بازی هايش تقسيم خواهد شد و در نتيجه 
هر باشگاهی که ميانگين باالتری را به ثبت برساند در رتبه بهتری 
قرار خواهد گرفت. گابريله گراوينا، رئيس فدراسيون فوتبال ايتاليا 
در اين خصوص به خبرنگاران گفت: »فوتبال امروز برنده بود؛ از لحاظ 

ثبات. ايتاليا يکی از پنج ليگ برتر اروپاست. ما تصميم گرفتيم که 
رقابت ها را به پايان برس��انيم و اين مس��ير را ادام��ه می دهيم.«  
فدراسيون فوتبال ايتاليا براي آغاز رقابت ها نيز شرايط ويژه و سختي 
را در نظر گرفته است. در آخرين اطالعيه اين فدراسيون آمده است: 
»اگر تيمی برخالف پروتکل عمل کند از رقابت ها اخراج می شود.«  
به نقل از آس، فدراس��يون فوتبال ايتاليا نسبت به رعايت نکردن 
پروتکل مربوط به بازگشت رقابت های سری آ و جام حذفی کاماًل 
سختگيرانه برخورد خواهد کرد و به باشگاه ها هشدار داده در صورت 
انجام ندادن اين قوانين با جريمه های خيلی سنگينی روبه رو خواهند 
شد. جريمه ها تنها نقدی نخواهد بود و در بدترين حالت ممکن است 
يک تيم از رقابت ها اخراج شود. اين تصميم شورای فدرال به خاطر 
اهميت سالمتی بازيکنان و تمام کسانی است که پيرامون فوتبال 
کار می کنند. اين س��ازمان همچنين با 31 کارش��ناس در بخش 
پزشکی قرارداد امضا کرده تا روی تست ها و مسائل پنهان تحقيق 

کنند. شورا نمی خواهد موضوعی در اين رابطه پنهان بماند.

برنامه ايتاليايي ها براي شروع سري آ

پلي آف آخرین راه تمام شدن ليگ

درست است که کرونا باعث شده بوندس ليگا به 
حامد قهرماني 

     چهره
دور از هياهوهاي هميش��گي دنبال شود، اما 
حتي سکوت حاکم بر سکوهاي ورزشگاه ها 
هم نتوانس��ته جلوي هنرنمايي گل��زن اول بايرن موني��خ را بگيرد. رابرت 
لواندوفس��کی در هفته های اخير نمايش فوق العاده ای داشته و با زدن 43 

گل بهترين آمار دوران ورزش��ی اش را در اي��ن فصل به ثبت 
رس��انده اس��ت. او به زودي 32 ساله مي ش��ود، اما 

نمي خواهد اين عدد روي سبک کارش تأثيرگذار 
باش��د: »معتقدم هنوز هم به بهترين فرم 

ممکن نرسيده ام و اين بهترين فصل 
من نيست. هميش��ه می توانم بهتر 
هم شوم. در حال حاضر اصلي ترين 
بح��ث م��ا محدودي��ت حض��ور 

تماشاگران در ورزشگاه است، چه وقتی در 
خانه بازی کنيم و چ��ه در خارج از خانه. ش��ما چيزی 
نمی ش��نويد، به همين دليل ما بازيکنان به دو الی سه 
بازی زمان نياز داشتيم تا بتوانيم با اين شرايط متفاوت 
خودمان را س��ازگار کنيم.« به رغم تمام اين حرف ها 
گلزن اول بايرن و بوندس ليگا اين روزها بيشتر درگير 
مسائل خانوادگي و رسيدگي به فرزندانش است. او 
مي گوي��د: »من می توان��م زندگ��ی ام را عمدتاً با 

خانواده س��پری و خود را وقف خانواده ام کنم و 
صددرصد روی آنها تمرکز داشته باشم.«

دست خالی، روی زیاد!
نگاهي به اظهارات متناقض و خالف گويي هاي مهدي تاج درباره قرارداد ويلموتس در يک برنامه تلويزيوني

فراخوان به مناسبت روز المپيک
کميته ملی المپيک مانند هر سال در نظر دارد دوم تير ماه، روز جهاني 
المپيک مسابقات مختلف ورزش��ی، هنری و ادبی برگزار کند. اهميت 
رويداد روز المپيک که هر س��اله به صورت برنامه های متنوع توس��ط 
کميته ملی المپيک برگزار می شود، امس��ال به خاطر محدوديت های 
ناشی از شيوع ويروس کرونا اين رويداد به صورت غيرحضوری و در قالب 
مسابقات ورزشی، هنری و ادبی توسط واحد همبستگی المپيک کميته 
ملی المپيک برگزار خواهد شد. عالقه مندان به شرکت در اين مسابقه 
   www.olympic.ir می  توانند برای کسب اطالعات بيشتر به سايت

رويداد روز المپيک مراجعه کنند.

شیوا نوروزی

 جسارتی که عدم نظارت
 به متخلفان می دهد

جديد ترين صحبت های مهدی تاج در برنامه زنده فوتبال برتر شبکه3 
سيما، بسياری را برآش��فته و انتقادهای زيادی را به دنبال داشته، اما 
خوب که نگاه کنيم حق با رئيس س��ابق فدراس��يون فوتبال اس��ت و 
نمی توان کمترين خرده ای به او گرفت. تاج وقتی به اين راحتی تريبون 
صداوسيما را در اختيار دارد بايد هم بی هيچ شرمی در چشم مردم نگاه 
کند و با گاليه بگويد »21 بار از من و ويلموتس در برنامه ها صحبت شد! 
گويی بحث های آب و برق، گرانی و کرونا حل شده و مشکل کشور فقط 

ويلموتس بوده است!«
وقتی هيچ نهادی روی کار چنين مديران بی کفايتی نظارت ندارد، وقتی 
هيچ نهاد و ارگانی بابت عقد قراردادهای بدتر از ترکمانچای آنها را پای 
ميز محاکمه نمی کشاند و مورد بازخواست قرار نمی دهد بايد هم تاج 
بدون هيچ خجالتی از عقد چنين قراردادی که هيچ س��ود و منفعتی 
برايمان نداش��ته و هزينه ای 120 ميليارد تومانی روی دست فوتبال 

ايران گذاشته، به عنوان يک قرارداد خوب ياد کند. 
او اين جس��ارت را از عدم بی توجه��ی نهادی های نظارت��ی می گيرد، از 
بی توجهی مس��ئوالن باالدس��تی که اگر گوش او را بابت اين ولخرجی 
هنگفت پيچانده بودند، امروز با قيافه ای حق به جانب و بی هيچ خجالتی از 
روی مردم، نمی گفت گويا همه مشکالت و گرانی ها حل شده و تنها مشکل 

مملکت ويلموتس است که اين همه از من و ويلموتس می گوييد!
نه آقای تاج، مشکالت مملکت به قوت خود باقی است. آب، برق، گاز، 
گرانی و حتی کرونا؛ مردم همچنان با آن و تبعات ناش��ی از آن دست 
به گريبان هستند، اما در اين وانفسا و در انبوه مشکالت ريز و درشتی 
که مردم با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند و بسياری را از نان خوردن 
انداخته و س��فره های خيلی ها را خالی کرده، ب��ه لطف همان قرارداد 
خوب شما بايد 120 ميليارد تومان به ويلموتسی تقديم کنيم که کار 
فوتبال ايران را به جايی رساند که امروز برای سومين حضور پياپی در 
جام جهانی بايد دست به دعا ش��ويم و چشم به معجزه داشته باشيم، 
چراکه قرارداد خوب شما، نه برای فوتبال ايران که تنها برای جيب مرد 
بلژيکی و صدالبته دالل هايی که شرايط حضور او را روی نيمکت تيم 
ملی فوتبال ايران فراهم کردند خوب بوده و هست. قراردادی که با رقم 
آن بدون ترديد   می شد گره از مش��کالت هزاران نفر از مردمی که اين 
روزها با مشکالت عديده مالی و معيش��تی رو به رو هستند را باز کرد، 
همان مشکالتی که شما آنها را می شماريد و تأکيد داريد که مشکالت 
اصلی جامعه و مملکت هس��تند، اما به اين مسئله اشاره ای نمی کنيد 
که تنها با پول قرارداد ويلموتس چه مقدار از اين مشکالت را می توان 

حل و فصل کرد.
حرف های حق به جانب تاج، خون بسياری از فوتبال دوستان را به جوش 
آورده، خصوصاً که رئيس س��ابق فدراسيون فوتبال هنوز هم حاضر به 
پذيرفتن اين اشتباه فاحش نيست و به جای عذرخواهی از مردم و پايين 
انداختن سرش، سينه سپر می کند و لب به گله از منتقدان باز کرده و 
هنوز هم از قرارداد ويلموتس دفاع می کند. قراردادی که حاال ديگر در 
پستوهای ساختمان فدراسيون پنهان نيست و بند بند آن و محتويات 
تأسف بارش افشا شده، اما آنچه اين جرئت و جسارت را به تاج می دهد 
که با وجود مشخص شدن هزينه 120 ميلياردی که قرارداد ويلموتس 
به بيت المال تحميل کرده، همچنان از موضع قدرت سخن بگويد و از 
اين قرارداد به عنوان قراردادی خوب ياد کند، اطمينان خاطری است که 

او از عدم لزوم پاسخگويی به نهادهای باالدستی و نظارتی دارد.
بدون ترديد اگر تاج می دانس��ت که بابت ريال ب��ه ريال حيف 
و ميل هايی ک��ه از بيت المال کرده، بايد پاس��خگو باش��د، 
هرگز فکر عق��د چنين ق��رارداد ننگينی را ني��ز به ذهن 
خود راه نمی داد، اما از آنجايی ک��ه تا به امروز هيچ يک از 
مديران بی کفايت فوتبال ايران بابت اشتباهات فاحش و 
تأسف بارشان پاس��خگو نبوده اند و بابت دست درازی های 
بی حد و حصرشان به بيت المال مورد بازخواست قرار نگرفته اند تاج با 
وجود روشن شدن مسئله ويلموتس و مقصر بودن صددرصدی در رسانه 
ملی همه را به باد انتقاد می گيرد که گويا همه مشکالت حل شده و تنها 

مشکل مملکت ويلموتس است! 
مشکلی که عالوه بر خدشه دار کردن آبروی فوتبال ايران و پايين آوردن 
شأن آن از همان ابتدا هزينه ای 120 ميلياردی را هم به دنبال داشته، اما 
همچنان از نظر رئيس سابق فدراسيون فوتبال آنقدر ها هم حائز اهميت 

نيست که نيازی باشد رسانه ها تا اين اندازه به آن بپردازند. 
اما آيا اگر قرار بود تاج اين هزينه را از جيب خودش بپردازد هم همچنان 
همين نظر را داشت يا اگر اين خطای نابخش��ودنی را يکی از رقبای او 

انجام می داد باز هم آن را تا اين اندازه بی اهميت می شمرد؟!

 تأثير کرونا و بالتکليفی ها 
بر آينده کادر فنی تيم ملی بسکتبال 

از سکوت شاهين طبع تا تغيير موضع رئيس!
وضعيت کادر فنی تيم ملی بسکتبال در هاله ای از ابهام قرار دارد. شيوع کرونا 
نه تنها بازی های المپيک را يک سال به تعويق انداخته، بلکه تأثير زيادی روی 
برنامه ريزی فدراسيون ها و اعمال تغييرات در رأس تيم های ملی داشته 
است. بسکتبال اولين رشته تيمی بود که سهميه بازی های المپيک توکيو 
را کسب کرد اما حاال بايد منتظر باشيم تا رئيس فدراسيون تصميمش را در 
خصوص ادامه يا عدم همکاری با مهران شاهين طبع و دستيارانش بگيرد. 

    
کرونا خيلی چيزها را به هم ريخته؛ عالوه ب��ر زندگی اجتماعی مردم، همه 
رشته های ورزشی از بابت تعطيلی مسابقات و تمرينات متضرر شده اند. با اينکه 
تمرينات برخی تيم ها دوباره شروع شده و باشگاه های ورزشی فعاليت شان را 
به صورت محدود آغاز کرده اند، اما زمان زيادی از دست رفته و اين تعطيلی 
تحميلی سطح آمادگی ورزشکاران را تحت تأثير قرار داده است. در اين بين 
ورزشکاران و تيم های المپيکی بيش از همه ضرر کرده اند. المپين ها و تيم هايی 
که سهميه شان قطعی شده بود برای پيگيری جدی تمرينات در فصل بهار و 
اردوهای تدارکاتی برنامه ريزی کرده بودند. تيم ملی بسکتبال نيز برای تصاحب 
سهميه آسيا ماراتنی سخت را پشت سر گذاشته و کادر فنی انجام چند بازی 
دوستانه و حضور در اردوهای برون مرزی را در برنامه خود گنجانده بود. منتها 

کرونا باعث شد ورزش جهان تعطيلی تحميلی را تجربه کند. 
    

با لغو تمرينات، اردوها و نامعلوم بودن زمان کشف واکسن کرونا، بسکتبالی ها 
ليگ برتر را مختومه اعالم کردند و فعالً هم تصميمی برای تيم ملی اين رشته 
ندارند. در واقع همه چيز از روشن شدن تکليف ليگ برتر بسکتبال شروع شد؛ 
پس از بررسی ها و کشمکش های فراوان باالخره رامين طباطبايی، رئيس 
فدراسيون تصميم نهايی اش را گرفت و پايان اين فصل از ليگ برتر مردان 
را بدون معرفی تيم قهرمان اعالم کرد. اي��ن اتفاق در واقع مخالفت جدی 
باشگاه شهرداری گرگان و مسئوالن اين شهر را به دنبال داشت. گرگانی ها 
انتظار داشتند تيم شهرش��ان را که هفته ها صدرنشين ليگ بود به عنوان 
قهرمان فصل معرفی کنند. البته گفته می شود سرمربی تيم، يعنی مهران 
شاهين طبع نيز يکی از منتقدان بی نتيجه ماندن ليگ بوده و در حقيقت آتش 

اختالفات بين شاهين طبع و طباطبايی از همين جا شعله ور شده است. 
    

قرار بود بعد از اتمام ليگ برتر شاهين طبع و دستيارانش با يک برنامه ريزی 
دقيق و با حمايت های مالی فدراسيون تيمی آماده را راهی توکيو 2020 کنند، 
اما نه ليگ به اتمام رسيد و نه ملی پوشان دوباره کنار هم جمع شدند. با توجه 
به اينکه کشورمان همچنان درگير مبارزه با کروناست و مسابقات بين المللی 
نيز به حالت تعليق درآمده اند به اين زودی ها نبايد منتظر داغ ش��دن تنور 
بسکتبال در ايران بود. ضمن اينکه به نظر می رسد رئيس فدراسيون قصد دارد 
همچون داورزنی تغييراتی را در نيمکت تيم ملی ايجاد کند. واليبالی ها بعد از 
تعويق يک ساله المپيک محترمانه قيد کوالکوويچ را زدند تا به قول خودشان 

بودجه شان بی خودی خرج دستمزد مربی خارجی نشود. 
گويا طباطبايی نيز بدش نمی آيد حاال که رابطه اش با شاهين طبع شکرآب 
شده، او هم راه واليبالی ها را در پيش بگيرد. رئيس فدراسيون بسکتبال اخيراً 
در مصاحبه ای اع��الم کرد بعد از تعويق المپيک هم��ه چيز تغيير می کند و 
کميته فنی حق دارد نظراتش را در مورد نيمکت تيم ملی بگويد. او حتی در 
صحبت هايش به تغيير سرمربی تيم ملی واليبال نيز اشاره کرده است. همين 
اظهارنظر کافی بود تا اختالفات اخير بين رئيس و سرمربی علنی شود. البته 
شاهين طبع در اين مورد رويه خودش را دارد و اين روزها ترجيح داده سکوت 
کند و واکنشی به حرف های طباطبايی نشان ندهد. جالب اينجاست که واکنش 
رسانه ها به احتمال قطع همکاری با شاهين طبع موضع رئيس فدراسيون را تا 
حدودی تغيير داد و طباطبايی در گفت وگو با مهر حرف های قبلی اش را تلطيف 
کرد: »فعاًل تصميم جديدی در خصوص کادر فنی تيم ملی نداريم تا ببينيم 
وضعيت چه می شود. بعد از اعالم زمان بندی مسابقات توسط فدراسيون های 
جهانی و آسيايی بسکتبال از اعضای کادر فنی دعوت می کنيم تا با حضور در 

کميته فنی موضوعات را بررسی و تصميمات مناسب را اتخاذ کنيم.«
با مطرح ش��دن بحث تغييرات در تيم ملی مردان و خوشحالی منتقدان 
شاهين طبع، انتقادهای هميشگی از مديريت رامين طباطبايی به معرفی 

گزينه های مورد نظر منتقدان نيز تغيير کرده است. 


