
پای میز محاکمه 
دنيا حيدري 

     گزارش یک
کشیدن مدیران 
فوتبال مطالبه ای 
است که سال هاست مطرح شده، اما هرگز پاسخی 
به آن داده نشده تا امروز علی پروین با تأسف از 
وقاحت آقایان خواستار بازخواست از آنهایی شود 
کش�اندند. ناب�ودی  ب�ه  را  فوتب�ال  ک�ه 
س��ایت های خبری این روزها تریبونی ش��ده برای 
عرض ان��دام مدیرانی که ب��ا وجود بجا گذاش��تن 
اشتباهات فاحش از خود، تنها به دلیل عدم برخوردی 
جدی با آنها حاال روی شان آنچنان زیاد شده که در 
رسانه ها دست پیش می گیرند تا پس نیفتند و به جان 
هم می افتند برای به رخ کشیدن اندک موفقیت هایی 
که در زمان آنها رخ داده اس��ت! ح��ال آنکه نگاهی 
سرانگشتی به فجایع به بار آمده در زمان آنها ثابت 
می کند که حتی اگ��ر قهرمانی را نی��ز در کارنامه 
داش��ته باش��ند باز هم کفه ترازوی تخلفات شان از 
موفقیت های شان به مراتب سنگین تر است. اما چرا تا 
زمانی که دستی نیست برای گرفتن گوش آنها از این 

فرصت برای طلبکار شدن از ملت استفاده نکنند!
  

اطمینان از عدم بازخواس��ت شدن سال هاست که 
این فرصت را در اختی��ار مدیران بی کفایت ورزش، 
به خصوص در فوتبال ق��رار داده تا عالوه بر حیف و  
بیت المال، پرونده ای قطور از داللی ها و تخلفات ریز 
و درشت از خود باقی بگذارند. پرونده های سنگینی 
که فوتبال را به قهقرا کشانده، اما هرگز تا به امروز یقه 
هیچ یک از مدیران ناالیق را نگرفته تا درس عبرتی 

شود برای سایرین و امروز کار را به جایی رسانده که 
حتی صدای علی پروین، پیشکسوت فوتبال ایران را 
هم درآورده که یکی باید جلوی این بی بندوباری های 
مالی را بگیرد قبل از آنکه فوتبال برای همیش��ه به 

نابودی کشیده شود.
  

فتحی، صدرنشینی اس��تقالل را در دوران خودش 
به رخ می کشد و با کنایه به منتقدانش می گوید که 
خیانت او صدرنشین کردن استقالل است، اما هرگز 
کالمی از قراردادهایی که با مربیان و بازیکنان بسته به 
زبان نمی آورد و حرفی از بدهی های بجا مانده از خود 
نمی زند. حکم های فیفا که نتیجه عقد قراردادهای 
س��رتاپا ایراد اس��ت، هیچ. رویانیان که خاص ترین 
نوع تخلفات را در فوتبال و پرسپولیس رقم زد هنوز 
هم هرازچندگاهی فیلش یاد هندوس��تان می کند 
و مدعی می ش��ود که حرف های زیادی برای گفتن 
دارد و این ش��ائبه را ایجاد می کند که اگر دهان باز 
کند سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال آنکه هنوز 
اتومبیل های بی س��ندی که به جای مبلغ قرارداد 
به بازیکنان پرس��پولیس داده بود و بعد از رفتنش 
وس��ط خیابان متوقف و از زیر پای بازیکنان بیرون 
کش��یده ش��دند یا ضربه مهلک مالی که با اخراج 
غیرحرفه ای ژوزه به پرس��پولیس وارد کرد را از یاد 
نبرده ایم. فتح اهلل زاده نیز هرازچندگاهی با وعده حل 
و فصل مشکالت پا پیش می گذارد و در اندک زمان 
حضورش با انباشته کردن هرچه بیشتر بدهی ها فرار 
را بر قرار ترجیح می دهد، درس��ت مانند انصاریفرد 
که قدرت تخریبش در پرس��پولیس هربار بیش از 

قبل است و مرتبه بعد با ادعایی بزرگ تر برمی گردد 
و فاجعه ای تأسف بارتر را رقم می زند و می رود. فقط 
و فقط با اطمینان از این مس��ئله که هی��چ نهاد یا 
ارگانی قرار نیست آنها را بازخواست کند یا پای میز 
محاکمه بکشاند برای پاس��خگو بودن در خصوص 
تصمیماتی که اتخاذ کرده اند یا اشتباهات فاحشی 

که رقم زده اند. 
  

حق با پروین است؛ یکی باید از یک جایی دست به 
کار شود و پای این آقایان را به میز محاکمه بکشاند: 
»باید با مدیران متخلف برخورد شود. مگر با مفسدان 
بانکی برخورد نش��د، همین رفتار را باید با مدیران 
خالفکار فوتبال نیز انجام داد. فساد، فوتبال ایران را 
از بین برده و کسی به داد این فوتبال نمی رسد. هیچ 
جای دنیا یک باشگاه چهار مدیرعامل در یک سال 
عوض نمی کند، چرا با این اتفاقاتی که رخ داده یک 
نفر سراغ افراد قبلی نمی رود که اگر مشکل و خالفی 
دارند آنها را بگیرند؟ چرا یک نفر را زیر سؤال نمی برند، 
چرا مدیران متخلف را نمی گیرن��د و آنها را به مردم 
معرفی نمی کنند؟ همانطور که اسامی خالفکارها 
را می گویند اس��امی اینها را هم بای��د بگویند. چرا 
یک مدیرعامل هفت، هشت ماه می آید، اما بعدش 
نیست؟ اینکه نشد فوتبال! کسی هم نیست که به 
داد این فوتبال برس��د. اینطور که نمی شود، فساد 
فوتبال ایران را از بین برده اس��ت و کسی به داد این 

فوتبال نمی رسد.«
  

البته این مسئله باید س��ال ها پیش مطرح می شد. 

س��ال 88 بود که جعفری، مدیرعامل فجرسپاسی 
شیراز خواستار برخورد با مدیران متخلف و منتشر 
کردن اسامی آنها شد. درخواستی که هرگز اجابت 
نشد. اوایل سال 93 اما تاج، رئیس سازمان لیگ ادعای 
جالبی را مطرح کرد: »با سازمان بازرسی مذاکرات و 
نامه نگاری هایی داشتیم و به توافق رسیدیم که عالوه 
بر اعالم شفاف رقم قراردادها، سازمان بازرسی نظارت 
ویژه ای روی این موضوع داشته باشد و با مدیرانی که 
مرتکب تخلف شوند براساس قوانین برخورد و حتی تا 
دو سال زندان برای آنها در نظر گرفته شود.« هرچند 
که این ادعا هم مثل همه سنگ های بزرگی که برای 
مبارزه با فساد در فوتبال و کوتاه کردن دست مدیران 
بی کفایت و دالل در فوتبال ایران داده  می شد، نشانه 
نزدن بود و نتیجه ای نیز در پی نداشت. تا اطمینان 
آقایان از عدم بازخواست شدن تا جایی پیش برود که 
تاج هم سال ها بعد که بر صندلی ریاست فدراسیون 
فوتبال نشست به همان راهی برود که روزی قرار بود 
مدیران ناالیق را بابت قدم برداشتن در آن روانه زندان 
کند! در واقع او که خود این شرایط را مهیا کرده بود 
بهتر از هر کسی می دانست که همه این سنگ های 
بزرگ برای بازخواست کردن مدیران متخلف نشانه 
نزدن است و با علم به همین مسئله به جرگه مدیران 
متخلفی پیوست که حضورشان در فوتبال چیزی جز 

ضرر فوتبال نبود.
اما آیا هنوز وقت آن نرس��یده که آنها بابت تخلفات 
پرتعدادشان پای میز محاکمه کشیده شوند و بابت 
عملکردهای فاجعه باری که داش��ته اند بازخواست 

شوند تا باری از دوش فوتبال برداشته شود؟
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سعيد احمدیان 

ستاره رئال براي فلويد زانو زد
اعتراض به نژادپرستي در فوتبال جهان ادامه دارد. مارسلو، ستاره برزیلي 
رئال پس از گلزني برابر ایبار در بازي یک شنبه شب به یاد جورج فلوید روی 
زانو نشست و دست مشت کرده اش را به سمت آسمان گرفت. رئال در این 
بازي توانست 3 بر یک ایبار را شکست دهد تا با 59 امتیاز در تعقیب بارساي 

صدرنشین و 61 امتیازي باشد.

ورزشکار شغل مي خواهد، نه رانت
ورزشکاران عمر و طالیی ترین زمان زندگی 
خود را صرف ورزش قهرمانی می کنند، در 
نتیجه از بحث های کس��ب و کار و اشتغال 
عقب می افتند. پس برای این مس��ئله باید 
فکری کرد. البته ای��ن کار در برهه ای انجام 
ش��د؛ بر اس��اس اولویت بندی ورزشکاران 
از لحاظ کسب س��همیه جهانی، المپیک و 
آسیایی به آنها اجازه تحصیل بدون کنکور 
داده ش��د. برای بحث معیشت در بهار سال 
76، طرحی برای اش��تغال مدال آوران به نهادها و ارگان ها ابالغ شد. در آن 
طرح قرار بود همه دستگاه ها و ارگان ها چه بخش خصوصی و چه دولتی، یک 
کارشناس تربیت بدنی و ورزش برای حفظ سالمت نیروی انسانی و توسعه 
ورزش تعریف شود. اکثر قهرمانان آن دوره در وزارتخانه های مختلف مشغول 
به کار شدند. در واقع باید برای ورزش��کاران اشتغال ایجاد کرد، نه رانت. در 
کشور ما برخی مدیران موجی رفتار می کنند، یعنی بعد از مدتی بحث های 
مطرح شده و طرح های ابالغ شده فراموش می شوند. برخی دستگاه ها نیز 
شانه خالی کردند و نپذیرفتند و مش��اغلی را که ایجاد شده بود هم حذف 
کردند! این داستان کرونا سختی شرایط را تشدید کرده، واال با ورزش حرفه ای 
آنقدر می توان اش��تغال زایی کرد که قهرمانان نیازی نباشد وارد حوزه های 
دیگر شوند. در همه جای دنیا این حوزه در تولید ناخالص ملی جایگاه ویژه ای 
دارد. بحث شیوع کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، مشکالت اقتصادی کشور، 
پایین آمدن درآمد سرانه خانوارها و باال رفتن قیمت ها باعث شده هزینه برای 
ورزش کاهش یابد. خیلی ها می گویند مسابقات ورزشی فعالً شروع نشود در 
صورتی که برای رونق دوباره اقتصاد و ورزش از سرگیری مسابقات ضرورت 
دارد. اقتصاد، ورزش پرقدرت و شادی است و گران ترین بلیت دنیا مختص 
رقابت های دوومیدانی است. قطعاً مدال آوران ما حق دارند که انتقاد کنند. 
ورزشکاران ما در بهترین دوران زندگی ریاضت می کشند و پشت سر گذاشتن 
تمرینات بسیار سخت است. نباید کاری کنیم که ورزشکارانمان بعد از سال ها 
به این نتیجه برسند که در قمار ورزش باخته اند و دلسرد شوند. آنها باید حس 

کنند در مقابل این زحمت ارزشی به دست آورده اند. 

بايد بروم دنبال کارگري 
درد   دل ه��اي ورزش��کاران راه یافته به المپیک 
گویا تمامي ندارد و روزي نیست که یکي از آنها 
از وضعیت موجود گالیه نداشته باشد. میرهاشم 
حس��یني، قهرمان تکواندوي کشورمان به طور 
حتم آخرین کس��ي نیس��ت که از بي توجهي  و 
کم لطفي هاي مس��ئوالن ورزش کش��ور گالیه 
دارد: »من بعد از چند س��ال حضور در تیم ملی 
کارم به جایي رسیده که ماشینم را هم فروختم، 

چراکه نمی توانستم از پس هزینه های 
آن بربیایم. چرا یک ورزش��کار 

ملی باید دغدغه آینده اش 
را داشته باشد. کمیته 

ملي المپیک حداقل 
تا المپیک حقوق 
نی  ا ر ش��کا ز ر و
را ک��ه س��همیه 

گرفته ان��د، بدهد. 
مگر م��ا کارگ��ر روزمزد 
هس��تیم که می خواهند 

فقط روزهایی که در اردو هس��تیم به ما حقوق 
بدهند! ب��ه خدا ای��ن برخوردها با ورزش��کاران 
درست نیس��ت. اگر مشکالت مالی ش��ان تا این 
حد زیاد اس��ت حداقل برای 
ه��ر ورزش��کار المپیک��ی 
آن  بگیرن��د،  اسپانس��ر 
وقت ما دیگر هیچ توقعی 
نخواهیم داش��ت. هرچند 
که متأسفانه اسپانسر گرفتن 
هم پارتی بازی شده است. واقعاً 
ناامید ش��ده ام و با این وضعیت 
باید ف��ردا پس فردا دس��ت از 
ورزش بکشم و بروم کارگری 
کنم. امی��دوارم مس��ئوالن 
ورزش حقیقت ه��ا را ببینند 
و بدانند که اگ��ر موفقیت در 
المپیک را می خواهند باید 
در عم��ل از ورزش��کاران 

حمایت کنند.

مديران متخلف را هم محاکمه کنید
مطالبه گری علي پروین از نهادهای نظارتی، کارد به استخوان رسید

شیوا نوروزی

 فوتبال پايه
قرباني مديراني که آينده را نمي بینند

توجه به رده هاي پایه در فوتبال کشورمان محلي از اعراب ندارد. در حالي قرار 
است دو روز دیگر رقابت هاي قهرماني جوانان آسیا قرعه کشي شود که تیم 
جوانان در فاصله چهار ماه تا شروع مسابقات، نه مربي دارد و نه تمرینات و 
اردوهایش آغاز شده است. وضعیت تیم ملي فوتبال جوانان آینه  تمام نمایي 
از وضعیت رده هاي پایه در فوتبال کشورمان است که تیم هاي رده هاي سني 
به حال خود رها شده اند و شرایط نابساماني دارند. چنین نوع نگاهي سبب 
مي شود کمتر مربي رغبت کند با وجود کارنامه موفق پاي قرارداد با تیم های 
ملي  در رده هاي پایه را امضا کند، حتي وقتي مربي مانند پورموسوي با آن 
کارنامه قابل قبول در لیگ، پاي کار مي آی��د، آنقدر بي مهري و بي توجهي 
مي بیند که وقتي کارد به استخوانش می رسد، یک خط در صفحه شخصي اش 
در اینستاگرام مي نویسد و به شاگردانش مي گوید خدا نگهدار و از سرمربیگري 
تیم ملي کنار مي رود، آن هم بدون اینکه در 14 ماهي که از انتخابش مي گذرد 

قراردادي امضا کرده باشد یا حتي مبلغي به عنوان حقوق دریافت کند.
بي تفاوتي نسبت به رده هاي پایه به حدي است که تا امروز و پس از چهار ماه از 
کناره گیري پورموسوي و در شرایطي که پنج شنبه جوانان ایران حریفان شان 
را مي شناسند و از 23 مهر نیز باید به مصاف رقباي شان بروند، تیم جوانان 
همچنان بدون مربي است و فدراسیون فوتبال با بي توجهي محض تیمي را 
که قرار است چند ماه دیگر در یک میدان مهم به میدان برود به حال خود رها 
کرده است، آن هم تیمي که باید از دل آن تیم امید بیرون بیاید و سه سال 
دیگر براي صعود به المپیک تالش کند. با این حال وقتي برنامه و نقشه راهي 
براي تیم هاي ملي رده هاي سني از نوجوانان و جوانان گرفته تا امید نباشد و 
مدیران فدراسیون فوتبال دغدغه اي در این خصوص نداشته باشند هم زمان 
براي ساختن یک تیم قدرتمند و مدعي از بین مي رود و هم سرمایه سوزي 
مي کنیم.  سال هاست که فوتبالمان گرفتار چنین نگاهي است، نگاهي که 
مدیران آن چه در فدراس��یون فوتبال و چه باشگاه ها فقط نوک بیني شان 
و امروز را مي بینند و خبري از یک برنامه جامع و بلندمدت نیست. همین 
سبب مي شود همه بودجه ها و توجه ها به سمت تیم بزرگساالن جلب شود 
و تیم هاي ملي در رده هاي پایین تر در حاشیه قرار بگیرند. البته بدیهي است 
که تیم فوتبال بزرگساالن در همه کشورها در کانون توجهات است، اما چنین 
اهمیتي سبب نش��ده که رده هاي پایه که نقش پشتوانه سازي براي آینده 
فوتبال ملي یک کشور را برعهده دارند، فاقد برنامه ریزي باشند و تنها چند ماه 

مانده به مسابقات مربي شان مشخص و اردوهاي شان آغاز شود.
تدوین یک برنامه بلندمدت و چندین س��اله که گاهاً تا چند دهه نیز طول 
مي کش��د، یکي از مهم ترین فاکتورهاي توجه به رده ه��اي پایه در فوتبال 
دنیاس��ت که عالوه بر فدراسیون فوتبال در رده باش��گاهي هم مورد توجه 
قرار مي گیرد تا آینده فوتبال ملي یک کشور تضمین شود و استعدادهایي 
که کشف شده اند رده به رده در تیم هاي ملي باال بیایند تا سرانجام در رده 

بزرگساالن پیراهن تیم ملي را برتن کنند. 
در فوتبال کش��ورمان و در فدراسیوني که عنوان پوش��الي پنج ستاره را به 
خودش چسبانده، اما برنامه مدونی براي حمایت از تیم هاي ملي رده هاي 
پایه دیده نمي شود و همیشه کمترین توجه و بودجه ها سهم این تیم ها بوده 
است. رویکردي که باعث شده امروز تیم جوانان کشورمان در فاصله چند ماه 
تا شروع بازي هاي مهمي مانند قهرماني آسیا مربي نداشته باشد و حسرت 

رفتن تیم امید به المپیک هم 44 ساله شود.

لیگ جزیره پس از 3 ماه استارت می خورد
آرزوهای بزرگ پپ و آقای خاص 

لیگ برتر فوتبال انگلیس پس از سه ماه وقفه فردا شب با برگزاری دو دیدار 
بدون تماشاگر از سرگرفته می ش��ود. پاندمی کرونا جزیره را نیز بی نصیب 
نگذاشت تا جایی که انگلیسی ها همانند سایر کشورها لیگ های فوتبال خود 
را تعطیل کردند. حاال اما با کاهش محدودیت ها مسابقات فوتبال نیز دوباره 
برگزار می شوند. نبرد استون ویال – شفیلدیونایتد آغازگر بازی های باقی مانده 
است و پس از آن هم رویارویی حساس منچسترسیتی و آرسنال )بازی های 

عقب مانده هفته بیست و هشتم(  برگزار می شود.
  

تکلیف قهرمان این فصل جزیره تقریباً مش��خص است. لیورپول قبل از 
ش��یوع کرونا آنقدر خوش درخش��ید که با 22 امتیاز اختالف نسبت به 
سیتی صدرنشین رقابت هاست. البته هنوز هیچ چیز قطعی نشده و تیم 
یورگن کلوپ نیز برای تصاحب جام آن هم پس از 30 سال باید دو بازی 
دیگر را با پیروزی به پایان برس��اند تا همه چیز قطعی شود. در این بین 
من سیتی نزدیک ترین رقیب قرمزها محسوب می شود که با 57 امتیاز 
برای رسیدن به لیورپول 82 امتیازی کار دشواری در پیش دارد. ضمن 
اینکه سیتیزن ها به هیچ وجه نباید چهارشنبه شب در جدال با توپچی ها 
بازنده شوند، چراکه در این صورت لیورپول با برد مقابل اورتون در اولین 
بازی بعد از کرونا می تواند جشن قهرمانی بگیرد. نکته دیگر اینکه تیم دوم 
منچستر دو فصل متوالی را با عنوان قهرمانی به پایان رسانده، اما در این 
فصل زورش به لیورپول نرسید و عماًل مقابل کلوپ کم آورد. تیم میزبان 
در آخرین بازی اش در لیگ برتر قبل از شیوع کرونا مغلوب یونایتدی ها 
شد تا به پروژه قهرمانی بندرنشینان س��رعت ببخشد. تیم پپ عالوه بر 
جزیره، هنوز در لیگ قهرمانان نیز شانس دارد. آنها حتی بازی رفت خود 
مقابل رئال در یک هشتم نهایی اروپا را برده اند، ولی ویروس مهلک اجازه 
برگزاری ادامه بازی ها را نداد و هنوز هم معلوم نیس��ت بازی های باقی 

مانده در چه تاریخی برگزار شوند. 
اوضاع توپچی ها از سیتی بدتر است؛ مثل همیشه امیدی به قهرمانی ندارند و با 
40 امتیاز در رده نهم قرار دارند. آرسنال با هدایت آرتنا نتوانست در این فصل 
نتایج خوبی بگیرد. سرمربی این تیم که سه سال دستیار پپ در من سیتی 
بوده بازی در ورزشگاه اتحاد را پس از سه ماه تعطیلی دشوار خوانده است: 
»من همه را در باشگاه سیتی می شناسم و چهار سال باشکوه را با بازیکنان و 
سایر اعضا پشت سر گذاشته ام. بسیار هیجان زده هستم و این یک اتفاق خاص 
برای من خواهد بود. مشتاقانه منتظرم و نمی توانم برای این تقابل صبر کنم. 
فوتبال به شور و انرژی نیاز دارد. ما باید برای رفتن به ورزشگاه اتحاد آماده 

باشیم و در بازی به پیروزی برسیم.«
  

دیدارهای هفته س��ی ام لیگ انگلیس روز جمعه آغاز می ش��ود. جمعه 
شب عالوه بر بازی نوریچ – ساتهمپتون، جدال تاتنهام – من یونایتد نیز 
برگزار خواهد شد. رویارویی دوباره آقای خاص با تیم سابقش حساسیت 
اصلی این بازی به شمار می رود. خوزه مورینیو روزگاری هدایت شیاطین 
سرخ را برعهده داشت، اما بعد از اخراج از این تیم به تاتنهام رفت. اگرچه 
جایگاه هش��تم جدول برای هواداران تاتنهام رضایت بخش نیست، اما 
سرمربی پرتغالی هنوز نفر اول تیم به حساب می  آید و برای شکست تیم 
سابقش انگیزه زیادی دارد. مورینیو قبل از دیدار با یونایتد گفت: »باید با 
واقعیت جدید کنار بیاییم؛ کاری که ما تالش می کنیم آن را انجام دهیم. 
ما باید فکر کنیم و برای کسب امتیاز بجنگیم. با هواداران یا بدون آنها، 
امتیازات در زمین کسب می ش��ود. ما و یونایتد باید برای کسب امتیاز 
بجنگیم.« شیاطین سرخ هم برای گرفتن سه امتیاز این بازی دندان تیز 
کرده اند. تیم سولسشر 45 امتیازی است و در رتبه پنجم قرار دارد. بازی 
با تیم لندنی در این اوضاع برای منچستر دشوار است و جانشین مورینیو 

برای تکرار برد بازی رفت لحظه شماری می کند. 
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