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     گزارش يک
ب�ه  تراکت�ور 
دس�ت داشتن 
برخي فرزندان مسئوالن در قرارداد ويلموتس 
بار ديگر از لکه دار ش�دن حيثي�ت ورزش به 
واسطه حضور آقازاده ها پرده برداشته است.
رد پاي ش��ان همه جا ديده مي شود، از سياست 
و اقتصاد ت��ا ورزش، فرهنگ و هنر، به واس��طه 
نام فاميلي شان هر جا بخواهند ورود مي کنند، 
بدون اينک��ه کمترين سررش��ته اي از کاري که 
مي خواهند انجام دهند، داش��ته باشند و کسي 
جلودارشان باش��د! اين حکايت آقازاده هاست؛ 
پس��ران يا دختراني که پشت شان گرم است به 
نام فاميلي ش��ان و هيچ خط قرم��زي هم براي 
خودش��ان قائل نيس��تند تا جايي که برخي  از 
آنها به جاي پدران ش��ان مهم ترين تصميم ها را 
مي گيرند و پشت پرده از نام فاميلي شان تا جايي 
که می توانند اس��تفاده می کنند و جلو مي روند. 
ويروس آقازاده به ورزش هم رسيده و افشاگري 
محمدرضا زنوزي، مالک تراکتور درباره پش��ت 
پرده برخي قراردادها دوباره ماجراي آقازاده هاي 
ورزشي را داغ کرده است. پسراني که به واسطه 
نام فاميلي شان و پست هاي پدران شان در ورزش 
به خود اج��ازه داده اند تا به هر حوزه اي س��رک 
بکشند و هر چقدر نفع شخصي مي برند به همان 

اندازه به ورزش ضرر و زيان می زنند!
  آقازاده هاي پرونده ويلموتس

مالک تراکتور هر چقدر ه��م اين روزها در خط 
مقدم تعطيلي ليگ باش��د و دالي��ل غيرفني و 
غيرکارشناس��ي براي تعطيلي لي��گ بياورد که 
پش��ت آن، همه مي دانند که اهداف ديگري جز 
سالمتي بازيکنان پنهان اس��ت، اما باز هم اين 
دليل نمي ش��ود که از کنار آخري��ن مصاحبه او 
که به نقش آقازاده هاي ورزش��ي اشاره کرده به 

راحتي گذشت. 
زنوزي در مصاحبه اي با برنامه چهار چهار دو راديو 
جوان با اشاره به حضور آقازاده ها در فدراسيون 
فوتبال گفته اس��ت: »فرزندان آنها ويلموتس را 
وارد فوتبال می کنند و پس��ر فرد ديگری برای 
او  وکيل می آورد. علت حض��ور فرزندان برخی 
افراد در فوتبال چيس��ت؟ مردم هزينه فوتبال 
را پرداخت می کنن��د، اما ردپ��ای آقازاده ها در 
اسپانس��ر ها و قرارداد ها ديده می شود و اين در 

حالی ا ست که آنها هيچ مسئوليتی ندارند.«
البت��ه همانط��ور که قاب��ل پيش بيني اس��ت و 
انتظ��اري هم ب��راي تأيي��د آن وجود ن��دارد، 
همواره نقش آقازاده هاي ورزش��ي در قراردادها 
تکذيب ش��ده اس��ت، مانند مهدي تاج، رئيس 
سابق فدراس��يون فوتبال و متهم اصلي قرارداد 
ترکمانچ��اي ويلموت��س ک��ه 16 خ��رداد در 
گفت وگويي يک طرفه ک��ه با يکي از بخش هاي 
خبري صداوسيما داش��ت، حضور آقازاده ها در 
اطراف فدراس��يون فوتبال و به خصوص قرارداد 
نجومی س��رمربي بلژيکي را انکار کرد: »کسی 
آقازاده ای را به ما معرفی نکرد. راجع به قرارداد 

ويلموتس آقازاده ای حضور نداشت!«
با اين حال همانطور که مالک تراکتور در آخرين 
مصاحبه اش به آن اشاره کرده، نقش آقازاده هاي 
ورزش��ي در ماجراي قرارداد م��ارک ويلموتس 

است که سبب حيف و ميل 2 ميليون يورو پول 
کارگران ش��ده و فوتبال ايران را در آستانه يک 
جريمه 6ميليون يورويي ديگر براي پرداخت به 
اين مربي قرار داده اس��ت. نق��ش فرزند يکي از 
مسئوالن ارشد ورزش کش��ور و همچنين يکي 
از مسئوالن س��ابق فدراس��يون فوتبال در اين 
پرونده پررنگ است و نهادهاي نظارتي و سازمان 
بازرس��ي در بررس��ي قرارداد ويلموتس، درباره 
نقش آقازاده ها به مدارک مس��تدلي رسيده اند 
تا اين افراد که به واسطه مسئوليت پدران شان 
اجازه تصميم گيري براي فوتبال کش��ور را پيدا 
کرده اند، در صورت تشکيل دادگاه در اين زمينه 

پاسخگو باشند.
  فرزند آق�اي رئيس س�رمربي انتخاب 

مي کند
البته ماجراي قرارداد ويلموتس تنها پرونده اي 
نيس��ت که نق��ش آقازاده هاي ورزش��ي در آن 
پررنگ اس��ت. در قرارداد س��رمربي جديد تيم 
ملي فوتبال هم ردپاي فرزند يکي از مس��ئوالن 
سابق فدراسيون فوتبال ديده مي شود. در حالي 
دراگان اسکوچيچ زمس��تان گذشته و در ميان 
تعجب هم��گان به عن��وان س��رمربي تيم ملي 
فوتبال انتخاب شد که رس��انه ها از نقش فرزند 
مهدي تاج، رئيس س��ابق فدراسيون فوتبال در 

اين انتخاب عجيب پرده برداشتند. 
خبرگزاري مهر در گزارش��ي که در اين باره 19 
بهمن سال گذش��ته منتش��ر کرده بود، نوشته 
است ماجرا از آنجا جدی می شود که در يکی از 
روزهای پايانی هفته گذشته يک آقازاده ورزشی 
که پدرش رئيس سرشناسی بوده، به همراه مدير 
برنامه های رسمی و غيررس��می در خانه ای در 
يکی از خيابان های شمال تهران ميزبان دراگان 
اس��کوچيچ بوده اس��ت که پس از جمع بندی 
نقطه نظ��رات همديگر، ب��رای معرف��ی وی به 

تصميم نهايی می رسند. نکته جالب اين نشست 
عدم حضور هيچ يک از مس��ئوالن فدراس��يون 
فوتبال بوده اس��ت. البته در تماسی که با يکی 
از مسئوالن س��ابق فدراس��يون برقرار می شود 
انتخاب اس��کوچيچ مورد تأييد ق��رار می گيرد 
و س��ايت فدراس��يون فوتبال نيز با تأييد حيدر 
بهاروند اين مرد کروات را به عنوان سرمربی تيم 

ملی معرفی می کند.
   اعتبار پدر نردبان شان شد

عالوه بر م��وارد جدي��دي که از دس��ت درازي 
برخي آقازاده ها به فوتبال در ماه هاي اخير افشا 
شده اس��ت، دخالت اين افراد در حوزه هايي که 
ارتباطي به آنها ندارد در ورزش کش��ورمان در 
س��ال هاي اخير حاش��يه هاي فراواني به وجود 
آورده است. نمونه آن حرف و حديث هايي است 
که درباره فرزند محمدرضا داورزني و همچنين 
علي کفاشيان شنيده مي شود و گوياي اين است 
که اين آقازاده ها با اس��تفاده از رانت پدرش��ان 
و سوء اس��تفاده از نام فاميلي ش��ان، توانسته اند 

سروساماني به زندگي شخصي خود بدهند. 
در اين راستا س��ال 90 رس��انه ها به افشاگري 
درباره احسان کفاش��يان فرزند علي کفاشيان، 
رئيس س��ابق فدراس��يون فوتب��ال پرداختند 
و نوش��تند که احس��ان کفاشيان س��ال ۸2 در 
مسابقات قهرمانی داخل س��الن آسيايی تهران 
ذخيره تيم دو امدادی بود. چگونه می ش��ود که 
بدون هيچ س��ابقه ای و ناگهان��ی وی به تيمی 
می رود که احتمال م��دال آوری آن می رفت که 
اين خود حديثی مفصل و ناگفته در س��ال های 
اخير اس��ت. به هر حال تيم ايران قهرمان ش��د 
و فرزند کفاش��يان هم حکم قهرمانی گرفت. با 
اين حکم او هم از سربازی معاف شد، هم بدون 
کنکور دانشجوی تربيت بدنی شد و هم کارمند 
وزارت نفت. نظر منتقدان کفاشيان اين است که 

پسرش از نام و موقعيت او استفاده کرده است.
درباره پس��ر محمدرض��ا داورزني ه��م حرف و 
حديث هاي زي��ادي به گوش مي رس��د و گفته 
 می شود که اين آقازاده ورزش��ي هم به واسطه 
حضور پدرش رانت هاي قاب��ل توجهي دريافت 
ک��رده اس��ت. يک��ي از کارب��ران ش��بکه هاي 
اجتماعي س��ال گذش��ته درباره فرزند داورزني 
نوش��ته بود: »کاش جن��اب داورزن��ی به مردم 
توضيح دهند که پس��ر ارجمند ايش��ان، يعنی 
»آقا مجتبی« از چ��ه طريقی از مزايده س��الن 
بدنسازی فدراسيون مطلع و اين مزايده را با چه 
شرايطی برنده شدند و ديگر متقاضيانی که در 
اين مزايده انتخاب نشدند دقيقاً به چه دليل از 
ايشان کمتر صالحيت داشتند؟ کل اطالع رسانی 
برای مزايده سالن بدنسازی فدراسيون تکواندوی 
مملکت، يک کادر آگهی س��ه سانتی در صفحه 
نيازمندی ه��ای روزنامه بوده و کاًل ۴۸ س��اعت 
برای ش��رکت در مزايده زمان وجود داشت. آيا 
»آقا مجتبی« شما هم از آگهی تک کادری سه 
س��انتی نيازمندی روزنامه فهمي��ده که مزايده 

برگزار می شود؟«
عالوه بر اين شنيده مي ش��ود فرزند داورزني در 
انتصاب هاي فدراس��يون هاي ورزشي هم نقش 
دارد و حتي سال 96 گفته شد که با نفوذ فرزند 
داورزن��ي، خيمنز س��رمربي کوباي��ی تيم ملي 
بوکس برکنار مي ش��ود تا جا ب��راي يک مربي 
داخلي باز شود. مس��ئله اي که همايون اميري، 
عضو کميته فني فدراسيون بوکس در سال 96 
نيز آن را رد نکرد و در مصاحبه اي با خبرگزاري 
آنا گفت: »خيمنز مربی خوبی بود و از نظر فنی 
بهتر از مربيان داخلی بود. برای بحث برکناری 
خيمنز داليل مختلفی مطرح ش��د که آخرين 
دليل هم دست داشتن پسر معاون وزير در اين 

موضوع بود که من هم آن را شنيده ام.«
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شيوا نوروزی

هديه ويژه کاتاالن ها به رئال زيدان
تساوی بدموقع مقابل سويا کار دس��ت بارسلونا داد. تيم کيکه ستين در 
سانچس پيخوان مهمان بود و در طول بازی نيز به هر دری زد تا شايد قفل 
دروازه حريف را باز کند. نه ليونل مسی و نه سايرين هيچ کدام نتوانستند 
به اين هدف برسند و از طرفی خوش شانس بودند که گلی دريافت نکردند. 
از دس��ت رفتن دو امتياز مهم در اين شرايط حس��اس می تواند ضرری 
جبران ناپذير به آبی و اناری ها بزند. بارسلونا فعاًل فقط سه امتياز بيشتر از 
رئال دارد و اين در حالی است که کهکشانی ها امشب يک بازی حساس در 
زمين سوسيداد برگزار می کنند. نتيجه اين بازی هم برای بارسا مهم است 
و هم برای رئال. شاگردان زيدان اگر در اين بازی پيروز شوند با رقيب سنتی 
هم امتياز می شوند و با اميد بيشتری برای قهرمانی می جنگند. جالب اينکه 
سرمربی بارسا گفته نگرانی نسبت به آينده ندارد، چراکه مطمئن است 
رئالی ها نمی توانند تمام بازی های باقی مانده شان را با برد به پايان برسانند.

 پدران فرزندان متخلف را هم بايد
 مجازات کرد

پاشنه آشيل کارهای اجرايی عدم نظارت 
درون س��ازمانی اس��ت. اگر امروز ش��اهد 
رانت خ��واری، دالل��ی، رش��وه گرفت��ن و 
سوءاستفاده آقازاده ها در ورزش هستيم، 
به اين دليل است که نظارت درون سازمانی 
درس��تی نداريم! اگر حتی فرض را بر اين 
بگذاريم که مسئوالن ما از سالمت اقتصادی 
برخوردارند، اما سوءاستفاده فرزندان آنها از 
موقعيت پدری حيثت آنان را برباد می دهد 
و س��المت مس��ئوالن نمی تواند دليل خوبی برای عدم برخورد جدی با 
متخلفان باشد، چراکه اين موقعيت ش��غلی پدر بوده که شرايط را برای 
سوءاس��تفاده رانت خواری، داللی و موارد اين چنينی ب��رای فرزندان به 
وجود آورده و در چنين شرايطی بايد شاهد تمکين آقايان مسئول از قانون 
باشيم، نه دفاع آنها از اشتباهات فرزندان شان، چراکه در غير اين صورت 
شاهد بی اعتمادی جامعه و مسئوالن زيردست خواهيم بود که اين اصاًل 
خوشايند نيست. شايد اين يک نگاه تند، بدبينانه و قهری باشد، اما شخصاً 
بر اين باور هستم که حتی در صورت سالمت اقتصادی چنين مسئوالنی 
بايد آنها را به واسطه خطاهای فرزندان شان برکنار کرد. مسئولی که نتواند 
از عهده اداره خانواده خود برآيد و شرايط را حتی ناآگاهانه و غيرعمدی 
طوری فراهم کند که فرزندانش به سوءاستفاده از موقعيت او بپردازند و 
نتواند شرايطی را به وجود آورد که خانواده اش به سوءاستفاده از موقعيت او 
نپردازند، صالحيت آن را ندارد که بر مسند قدرت هر اندازه هم که کوچک 
باشد، بنشيند و بايد او را از موقعيت و مقامی که دارد خلع کرد. واقعيت اما 
اين است که برخی مواقع شاهد آن هستيم که اين آقايان نه فقط بی خبر 
از سوءاستفاده های فرزندان شان نيستند که در اين راه نيز آنها را همراهی 
می کنند و خود در چنين فسادها، داللی ها و سوءاستفاده هايی دست دارند 
که اين نه فقط تأسف بار است که باعث می شود نگاه مسئوالن زيردستی با 
بی اعتمادی همراه شود و حتی می تواند فساد برانگيز باشد، وقتی ديگران 
شاهد آن هستند که برای آقايان دوغ و دوشاب فرقی ندارد. اما آنچه مسلم 
است اينکه بايد شاهد برخوردی جدی با چنين عناصری باشيم و نه فقط 
اين فرزندان سوءاس��تفاده گر که گاه ضربه های هنگفتی به بدنه ورزش 
فوتبال و جامعه می زنند بايد با مجازات های س��نگين مواجه ش��وند که 
پدران شان هم بايد از موقعيت های شغلی که دارند، برداشته شوند تا ديگر 
شاهد چشم بستن پدران بر فسادهای فرزندان شان و مهيا کردن شرايط 

برای سوءاستفاده آنها از جايگاه پدری نباشيم. 

علي  بازگش��ت 
فريدون حسن

     فوتبال
ب��ه  کفاش��يان 
فدراسيون را به 
چ��ه عنواني باي��د تعبير ک��رد؛ فاجعه، فس��اد، 

سوءمديريت، زدوبند يا...
هرچه که هست، اتفاقي اس��ت که فقط و فقط در 
فدراسيون سراسر فساد فوتبال ايران رخ مي دهد و 
بس، نمونه اش را  هم در هيچ کجاي ديگر نمي توانيد 
پيدا کنيد. مثالً در هيچ کجاي دنيا نمي توانيد پيدا 
کنيد که مسئولي برخالف آيين نامه داخلي )که 
مي گويد اگر در جلس��ات  مديريتي غيبت مکرر 
داشته باشي و حاضر نباشي، حذف مي شوي(، بعد 
از يک سال بيايد و بگويد من آمدم و توقع داشته 

باشد همه هم جلوي پايش بلند شوند.
در هيچ کجاي فوتبال دنيا نمي توانيد مديري با 
پرونده فس��اد مفتوح و محروميت پيدا کنيد که 
ناگهان عفو بخورد و با تخفيف روبه رو شود بدون 
اينکه سرنوشت پرونده اش مشخص شود )هنوز 
کسي به درستي نمي داند سرنوشت 316 هزار دالر 
غيب شده در جريان پرونده حق پخش چهار بازي 
تيم ملي مقابل گوام، ترکمنستان، هند و عمان در 
مرحله انتخابي جام جهاني 201۸ روسيه به کجا 
کشيده شد( و بعد وقيحانه بيايد و دوباره بخواهد 

فدراسيون را تحويل بگيرد.
در هيچ گوشه اين کره خاکي نمي توانيد مديري 
را پيدا کنيد که هم به لحاظ سني و هم به لحاظ 
کاري بازنشسته شده، اما با دهن کجي مقابل قانون 
و قانونگذار که مي گويد اين کار جرم است، بيايد و 
توقع داشته باشد که کسي هم جلودارش نباشد تا 
با خيال راحت به مديريت سراسر اشکال و فسادش 

ادامه دهد. جالب اينکه استعفا هم داده باشي و بعد 
با »کي بود، ک��ي بود، من نب��ودم« و خنده هاي 

نيش دار همه را سر کار بگذاري و برگردي.
علي کفاشيان با اين شرايط دوباره به فدراسيون 
فوتبال بازگش��ته اس��ت. او دي��روز به رغم تمام 
اعتراضاتي که از گوش��ه و کن��ار بابت حضورش 
در فدراسيون شنيده مي ش��ود براي دومين بار 
راهي فدراسيون و جالب اينکه اين بار با اعتراض 
سرپرست فدراس��يون حيدر بهاروند نيز مواجه 
شد. جالب اما اينجا بود؛ کسی که مجبور به ترک 
فدراسيون شد بهاروند بود و کفاشيان جاي خود را 
در فدراسيون محکم کرد. فدراسيون نشينان قباًل 
هم به تالش هاي کفاش��يان براي حضور دوباره 
در فدراسيون واکنش نشان داده بودند، اما بنا بر 
داليلي که براي همه نامعلوم است اعتراض خود 

و حتي نامه نگاري با کنفدراسيون فوتبال آسيا را 
تکذيب کردند تا کار به اينجا برسد و کفاشيان با 

خاطري آسوده تر روي سرشان خيمه بزند.
حاال کفاشيان بازگشته و اعتراض بهاروند و رفقا، 
يعني تيم مديريتي مهدي تاج تنها يک حقيقت 
را روشن مي کند و آن اينکه کفاشيان مأمور شده 
که برگردد، از سوي چه کس��ي يا به چه دليلی، 
تقريباً مشخص است؛ »وزارت ورزش«، بله وزارت 
ورزش. کفاشيان به عنوان کسي که قبل از جدايي 
از فدراسيون با تيم مهدي تاج به مشکل برخورده 
بود حاال آمده ت��ا نقش مه��ره وزارت ورزش در 
انتخابات آينده رياست فدراسيون فوتبال را بازي 
کند. او بايد ش��رايط برگزاري انتخابات را فراهم 
کند. البته با هيئت هاي استاني نيز مذاکرات الزم 
را انجام دهد. اتفاقاً وزارت ورزش مهره مناسبي 

را برگزي��ده، چراکه خوب از نفوذ کفاش��يان در 
هيئت هاي اس��تاني خبر دارد. عل��ت نارضايتي 
و اعتراض فدراسيون نش��ينان هم همين است، 
چون مهدي ت��اج، حيدر بهارون��د و رفقا هرچه 
تالش کردند تاکنون نتوانسته اند مانند کفاشيان 
در هيئت هاي اس��تاني تأثيرگذار باش��ند و اين 
يعني اينکه اگر کفاش��يان بتواند جايگاه خود را 
در فدراسيون به دست آورد وزارت ورزش موفق 
شده نتيجه انتخابات آينده فدراسيون فوتبال را 

به سود خود تمام کند.
با تمام اين حرف ها نباي��د از اين نکته مهم غافل 
بود که بازگشت کفاشيان به فدراسيون فوتبال به 
عنوان يکي از مديران ناکارآمد، فاسد و متخلف که 
نقش بسزايي در مشکالت کنوني فوتبال کشور 
دارد، حکايت از يک سوء مديريت کالن در ورزش 
کش��ور دارد. اينکه يک مدير متخلف را در برابر 
مديران متخلف ديگر قرار دهيم تا به خواسته هاي 
خود برسيم، حاصلي جز بيشتر شدن تخلفات و 
پررنگ تر شدن فساد حاکم بر فوتبال چيز ديگری 

به دنبال ندارد. 
ام��روز مطالبه م��ردم از وزارت ورزش رس��يدگي 
به تخلفات ص��ورت گرفته در فدراس��يون فوتبال 
به خصوص در دوران کفاشيان و تاج است، اما درست 
برخالف اين خواسته عمومي که با حساسيت هاي 
مجلس هم همراه شده، برنامه اي تهيه مي شود تا 
يک مدير متخلف به فدراس��يون بازگردد و گزينه 
مورد نظر وزارتی ها بر مسند رياست اين فدراسيون 
مهم تکيه بزند. با وجود فساد، فاجعه و سوء مديريت 
رخ داده، آيا حاال نبايد فاتحه جريان مبارزه با فساد 

در فوتبال را خواند؟!

بازگشت بازنشسته پرونده  دار به فوتبال

تکل از پشت آقازاده ها

 نگاهي به دخالت برخي فرزندان مسئوالن در تصميمات ورزش به بهانه افشاگري مالک تراکتور 
درباره قرارداد ويلموتس

ملی پوشان افسرده شده اند
انتقادهای آرمين هادی پور و ميرهاشم حسينی دو ملی پوش المپيکی از 
وضعيت موجود و گاليه های فريبرز عسگری سرمربی تيم ملی باعث شد 
فدراسيون تکواندو ديروز جلسه ای در اين خصوص برگزار کند. سيدمحمد 
پوالدگر، رئيس فدراسيون با تبيين شرايط برای المپيکی ها گفت: »با توجه 
به اينکه چهار ماه است ش��رايط خاصی پيش آمده و بچه ها خيلی به اين 
وضعيت عادت ندارند و حتی دچار افسردگی شده اند، بهتر ديديم جلسه ای 
برگزار کنيم. ممکن است اين وضعيت و حتی شرايطی بدتر ادامه  پيدا کند، 
بنابراين با در نظر گرفتن بدترين وضعيت جلسه ای را برگزار کرديم تا شرايط 
را برای آنها تبيين و برای آينده برنامه ريزی کنيم. بچه ها وقتی انفرادی تمرين 
می کنند بايد مديريت شرايط بحرانی را داشته باشند که اين کار را سخت تر 
می کند. مشکالت بچه ها را شنيديم و در حد توان تالش می کنيم مشکالت 
برطرف شود. همه می دانيم سختی هايی که اين بچه ها در تمرينات متحمل 
می شوند با ميلياردها تومان قابل معاوضه نيست. آنها هيچ وقت منفعت های 
مادی را نديده اند و از جان و سالمتی شان مايه می گذارند تا باعث غرور ملی 

شوند، اما گاهی اوقات شرايط بحرانی باعث برخی گاليه ها می شود.« 

استعفای هادی رضايی از کمیته ملی پارالمپیک!
استعفای هادی رضايی از دبيرکلی کميته ملی پارالمپيک که در نشست هفته 
گذشته هيئت اجرايی و هيئت رئيسه اين کميته مطرح شده بود با مخالفت 
ديگر اعضا روبه رو شده اس��ت. با اين حال رضايی ديگر در محل کار خود در 
ساختمان کميته ملی پارالمپيک حاضر نشده و در مشهد بسر می برد. دبيرکل 
مستعفی در واکنش به تصميمش اظهار داشت: »اين هفته همه چيز مشخص 
می شود که آيا به فعاليتم در کميته ملی پارالمپيک ادامه خواهم داد يا خير. ميز 
تنها به من تعلق ندارد و اگر بروم يکی ديگر جايگزين من خواهد شد.« هادی 

رضايی، سرپرستی کاروان ايران در پارالمپيک توکيو را نيز برعهده دارد.

دنیا حیدري

تبیین شرايط يا سکوت اجباری!
گاليه های المپيکی ها و م��دال آوران ورزش به ام��روز و ديروز مربوط 
نمی ش��ود؛ آنها سال هاست که از بی توجهی مس��ئوالن، سرازير شدن 
پول های کالن به يک رش��ته خاص و حس��رت داش��تن امکانات اوليه 
می نالند و برای رسيدن به حق و حقوق شان می جنگند. در شرايطی که 
اوضاع برای نخبه های ورزش روز به روز بدتر از قبل می شود، انصاف نيست 

انتقادهای اخير المپين ها پای کرونا و تعطيلی اردوها گذاشته شود. 
ويروس کرونا همه جهان را تحت تأثير قرار داده و ورزش نيز همانند ساير 
حوزه ها از اين بابت ضرر کرده است. منتها نبايد همه مسائل را گردن اين 
ويروس ناشناخته انداخت. در مصاحبه آخری که يکی از المپيکی های 
تکواندو با يک خبرگزاری انجام داده از نداش��تن پ��ول خريد باند برای 
مصدوميتش صحبت کرده و اينکه فدراسيون به خاطر تعطيلی اردوها و 

مسابقات در اين زمينه کمکی به او نکرده است!
 البته اين تنها يکی از انتقادهای مطرح شده از سوی تکواندوکاران ناراضی 
اس��ت که برای امرار معاش و تأمين معيش��ت خود با مشکالت زيادی 
دست و پنجه نرم می کنند. در شأن ورزش و تکواندو کشورمان نيست 
که ورزشکار المپيکی اش برای گرفتن يک باند دست به دامن اين و آن 
شود. عجيب تر از آن برداشت رئيس فدراسيون در جلسه برگزار شده با 
حضور المپيکی ها و سرمربی ش��ان بود؛ افسردگی ملی پوشان به خاطر 
دوری از اردوها و تبيين شرايط برای آنها دو موضوع عنوان شده از سوی 
نفر اول مديريت تکواندو بوده اس��ت. در صورتی که تعطيلی تمرينات 
بهانه خوبی برای عدم تأمين نيازهای اوليه ورزشکاران المپيکی نيست. 
ضمن اينکه ملی پوشان و مدال آوران همه رش��ته ها آنقدر با مشکالت 
مختلف دست و پنجه نرم می کنند و طعم بی پولی، بيکاری و نگرانی بابت 
آينده را چشيده اند که اصاًل نيازی به تبيين شرايط نداشته باشند. آنها 
بهتر از هر کس ديگری می دانند که چه اوضاعی بر کشور حاکم است. 
تنها خواسته شان هم اين است که در همين شرايط موجود مسئوالن 
فدراسيون، کميته ملی المپيک و وزارت ورزش آنها را فراموش نکنند و 

برای تأمين نيازهای اوليه موفقيت قدمی بردارند. 
واال همه می دانند سختی هايی که قهرمانان ما متحمل می شوند با هيچ 
دستمزد و پاداشی قابل جبران نيست. آنها ثابت کرده اند با دست خالی و 
کمترين امکانات نسبت به رقبای خارجی شان از جان خود مايه می گذارند 
و حتی به رغم مصدوميت دس��ت از تالش نمی کش��ند. منتها در مسير 
موفقيت در عرصه قهرمانی نبايد تنها به عرق ملی، تعصب و غيرت بچه ها 
تکيه کرد. سال هاست که بعد از هر انتقادی، مسئوالن ورزش دست به 
دامن کليدواژه هايی از اين دست می شوند تا با احساسی کردن قضيه بحث 
را جمع کنند، اما بايد اين حقيقت تلخ را پذيرفت که بسياری از مدال آوران 
و ملی پوشان دغدغه تأمين معيشت دارند، حتی ورزشکارانی که هنوز از 
دنيای قهرمانی خداحافظی نکرده اند نيز آينده ای برای خود و خانواده شان 
متصور نيستند، چه برسد به آنها که بازنشسته شده اند و در کنج عزلت 
برای نيازهای روزمره نيز به کمک های مالی نياز دارند. رسانه های خارجی 
بارها روی اين موضوع مانور داده اند و معموالً اين بحث از س��وی آنها به 
سمت و سويی غير از ورزش کشيده شده است. ضمن اينکه اخيراً تعداد 
پيشنهادهای وسوسه انگيز خارجی به نخبه های ورزشی بسيار زياد شده 
و غير از آنها که ترک وطن کرده اند خيلی ه��ای ديگر نيز صراحتاً از اين 
پيشنهادها صحبت کرده اند. بحث ما فقط تکواندو يا يکی، دو رشته مطرح 
ديگر نيست، موضوع آينده ورزش کشور است؛ چرا بايد کار به جايی برسد 
که در تمامی رشته ها ميزان اميد و انگيزه ورزشکاران به حداقل برسد. با 
سکوت اجباری هم مشکالت به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر اينکه 
فکری اساسی به حال ورزشکاران ش��ود. اجرايی شدن قانون استخدام 

مدال آوران می تواند بخشی از مشکالت را حل کند.

ارسال اليحه 1300 صفحه ای عليه برانکو به فيفا!
فرار رو به جلوی مديران پرسپولیس

تغيير چند باره مديريت پرسپوليس می توانست بار ديگر باب مذاکره با برانکو 
را برای گرفتن تخفيفی در پرداخت مطالبات او باز کند، اما ادعای رسول پناه 
از ارائه اليحه ای 1300 صفحه ای به فيفا نشان می دهد که او قصد دارد با ادامه 
راه اشتباه انصاريفرد، اين داستان را پيچيده تر کند، اما ای کاش اگر اين اليحه 

قطور برای پرسپوليس سودی ندارد برای آقايان هم نداشته باشد!
برانکو بدون شک يکی از مربيان محبوب تاريخ پرسپوليس است، نه فقط 
چون موفقيت هايی نظي��ر قهرمانی ليگ برتر، جام حذفی، س��وپرجام و 
نايب قهرمانی ليگ قهرمانان آسيا و قهرمانی همزمان در رقابت های ليگ و 
جام حذفی را به دست آورد، بلکه از آن جهت که در سخت ترين شرايط و 
زمانی که پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم بود، اين تيم را ترک 
نکرد و موفقيت های قابل توجهی را با آن به دست آورد. با وجود اين پايان 
داستان او در پرسپوليس چندان جالب نبود و جدايی اش از جمع سرخپوشان 
با جنجالی همراه بود که همچنان نيز ادامه دارد، آن هم با طلبی سنگين که 
نه فقط تا به امروز پرداخت نش��ده، بلکه بعيد هم نيست اگر با عوام فريبی 

آقايان سر به فلک بزند. 
طلب برانکو از پرسپوليس بسيار سنگين است و اگرچه می تواند غيرقابل باور 
باشد، اما او هنوز از زمان طاهری هم طلبکار است. حال آنکه بعد از طاهری؛ 
گرشاسبی، عرب و انصاريفرد زمام مديريت اين باشگاه را به دست گرفتند و 
اکنون نيز رسول پناه به عنوان سرپرست بر مسند مديريت اين باشگاه نشسته 
است. سرپرستی که در عجيب ترين اقدام خود جهت بستن پرونده برانکو 
از ارسال اليحه ای 1300 صفحه ای به فيفا خبر می دهد! اقدامی که بدون 
ترديد بيشتر شبيه به يک شو يا نمايش است برای فريب افکار عمومی و شايد 
هم خريدن زمان.  اما هر دليلی که داشته باشد راه های مسالمت آميز برای به 

نتيجه رسيدن اين پرونده را می بندد.
بدون ترديد آنچه مسئوالن پرس��پوليس را دلخوش به شکايت از برانکو و 
ارس��ال اليحه ای عليه او به فيفا کرده، فسخ يک طرفه قرارداد از سوی مرد 
کروات است. حال آنکه طبق قوانين بين المللی، مربيان و بازيکنان در هر 
کجای دنيا در صورت عدم دريافت مطالبات شان طی دو، سه ماه می توانند 
قرارداد خود را به صورت يک طرفه فسخ کنند و هيچ خطری )محروميت يا 
جريمه( هم از اين بابت آنها را تهديد نمی کند. با توجه به اينکه وکيل برانکو 
قبل از فسخ يک طرفه اين قرارداد طی سه نامه از باشگاه خواستار مطالبات 
اين مربی ش��ده بود، بعيد اس��ت که اين داس��تان به ضرر برانکو و به سود 

پرسپوليس تمام شود.
طلب برانکو و دستيارانش از پرسپوليس چيزی حدود يک ميليون و 70 يورو 
بود که بعد از عدم توافق با عرب برای دريافت آن )حال آنکه او همواره از آماده 
بودن پول برانکو خبر می داد( مرد کروات را برای دريافت مطالباتش روانه 
فيفا کرد تا شکايتی ديگر عليه پرسپوليس در اين نهاد بين المللی ثبت شود. 
هرچند که بعد از روی کار آمدن انصاريفرد، باشگاه پرسپوليس خواهان مذاکره 
با اين مربی شد و برانکو نيز بی هيچ شرطی پذيرفت: »من از پرسپوليس به 
فيفا شکايت کردم، اما اگر بخواهند توافق کنند به خاطر هواداران و خاطرات 
خوشی که از پرسپوليس دارم قبول می کنم. 11 ماه پولی نگرفتم و صدايم 
درنيامد و االن هم حاضرم اين مش��کل قبل از رأی فيفا حل و فصل شود.« 
برانکو از طريق وکيلش اعالم کرده بود حاضر است ۵ درصد از قراردادش را 
تخفيف دهد و مابقی را در چند قسط دريافت کند، اما پرسپوليسی ها اصرار 
داشتند که تيم شان از بابت فسخ يک طرفه قرارداد توسط برانکو متضرر شده 
است و او بايد درصد باالتری را به آنها تخفيف بدهد. تخفيفی باالی ۵0 درصد 
که باعث شد راه مذاکره برانکو با پرسپوليس بسته شود. انصاريفرد، مديرعامل 
وقت سرخپوشان مدعی شد که او حاضر به تخفيف يک سنت هم نشده و 
پرسپوليس از او شکايت می کند. ادعايی که باعث عصبانيت برانکو شد: »از 
شکايت انصاريفرد استقبال می کنم و ديگر حاضر به مذاکره نيستم و منتظر 
رأی فيفا می مانم.« واقعيت اما اين بود که پرسپوليس پولی در بساط نداشت 
و به دنبال خريدن زمان بود، اما انصاريفرد برای خريدن زمان به بيراهه زد و با 
دامن زدن به اختالفات باعث شد برانکو خواهان دريافت کل مبلغ قراردادش 
شود )يک سالی که در پرسپوليس نبود( و اين نشان می داد که مرد کروات نيز 

همانند مسئوالن پرسپوليس شمشير را از رو بسته است.
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