
در حالی اول هفته 
سعيد احمديان
      گزارش

انتخ�اب وزی�ر 
دولت دهم برای 
هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی خبرساز 
ش�د که به نظر می رس�د برخی انتخاب های 
اعضای هیئت رئیسه  فدراسیون ها بیشتر از 
آنکه نفع ورزشی در آن نهفته باشد، نوعی نگاه 
سیاس�ی و گروه�ی در آن دی�ده می ش�ود.

حکایت مدیرانی که سر جای خودشان نیستند، 
اتفاق ت��ازه ای در ورزش ایران نیس��ت، معضلی 
تکراری اس��ت ک��ه سال هاس��ت ورزش درگیر 
آن اس��ت و تمامی ندارد، مانند هیئت رئیس��ه 
فدراسیون های ورزش��ی،  یکی از همانجاهایی 
که مدیران بی ربط در لیس��ت اعض��ای آن کم 
نمی بینید، مدیرانی که با حکم های سیاس��ی یا 
باندی جایی برای ش��ان در یک فدراس��یون باز 
می شود و گاهی اوقات ش��کل بده و بستان هم 
به خ��ودش می گیرد و آنقدر ح��رف و حدیث ها 
پشت انتخاب یک نفر زیاد می شود که نه رئیس 
فدراسیون و نه وزیر ورزش که حکم آن را زده اند، 
نمی توانند توجیهی ب��رای چنین حکمی مقابل 

منتقدان پیدا کنند.
 مانند اول هفته که خب��ر انتخاب یکی از اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون تیراندازی خبرساز شد، 
یکی از آن انتخاب های عجیب که بار دیگر نشان 
داد پس��ت هیئت رئیسه فدراس��یون ها، آن هم 
اعضایی که خارج از مجمع و به پیشنهاد رئیس و با 
حکم وزیر انتخاب می شوند، چقدر حرف و حدیث 
می تواند پشت آنها پنهان باشد، به خصوص اگر آن 
عضو هیئت رئیسه کاماًل بی ربط با مسئولیت های 
سابقش باشد. با این حال در لیست هیئت رئیسه 

فدراسیون های ورزشی نام چنین مدیرانی را کم 
نمی بینید، مدیرانی که در پشت پرده حکم شان 
کمتر می توان ردی از مس��ائل ورزش��ی دید، به 
خصوص که چنین پس��ت هایی از آن رانت های 
قابل تأمل مدیریتی ورزش کش��ورمان است که 
کمتر رئیس فدراسیونی با توجه به منافع عمدتاً 
غیرورزش��ی چنین حکم هایی روی آن چش��م 

می بندند.
  پشت پرده هیئت رئیسه

هیئت رئیس��ه معموالً یک��ی از مهم ترین ارکان 
فدراس��یون های ورزش��ی اس��ت که اعضای آن 
می توانن��د نقش مهمی در کن��ار اعضای مجمع 
ب��رای تنظی��م سیاس��ت ها و راهبرده��ای آن 
مجموعه داش��ته باش��ند. در ماده 26 اساسنامه 
فدراس��یون های ورزشی آمده اس��ت: »اعضای 
هیئت رئیسه فدراسیون ها باالترین رکن اجرایی 
اس��ت و حداقل ۹ و حداکثر ۱۳ نفر به شرح ذیل 
عضو دارد: در این ماده در ۱0 بند اعضای هیئت 
رئیسه مشخص ش��ده اند که در ۹ بند نفرات آن 
کاماًل مرتبط با رشته مربوطه هستند. این ۹ عضو 
رئیس فدراس��یون، نایب رئیس اول فدراسیون، 
نایب رئیس فدراسیون در امور بانوان، کارشناس 
خبره ورزشی،خزانه دار، نماینده هیئت های استانی 
از بین رؤس��ای هیئت ها، نماینده باش��گاه های 
ورزش��ی فعال از بین مدیران عامل باش��گاه ها، 
رئیس انجمن ورزشی مربوط در رشته های مجاز 
در وزارت آم��وزش و پرورش و نماینده رؤس��ای 
انجمن های عضو فدراسیون های چند رشته ای به 

انتخاب رؤسای انجمن ها هستند.
مهم ترین بحث در خصوص اعضای هیئت رئیسه 
مربوط به بند 8 ماده 26 اساسنامه فدراسیون ها 

ورزش��ی اس��ت که پ��ای اف��راد غیرورزش��ی و 
غیرمتخصص را به واس��طه رابطه های سیاسی و 
گروهی به ورزش باز کرده اس��ت. در بند 8 آمده 
است: »حداقل سه و حداکثر پنج نفر از بین افراد 
عالقه مند و آگاه به پیشنهاد رئیس فدراسیون و 
تأیید وزیر ورزش و جوانان انتخاب خواهند شد.«

در حالی در این بند از مشخصاتی مانند »عالقه مند 
و آگاه« برای عضویت در هیئت رئیسه به پیشنهاد 
رئیس فدراس��یون و تأیید وزی��ر ورزش نام برده 
شده که در اغلب فدراسیون های ورزشی، افرادی 
انتخاب می ش��وند که حضورش��ان نه بر اساس 
عالقه مندی و آگاهی، بلکه در پشت پرده حضور 
چنین افرادی رانت های سیاسی و گروهی نهفته 
است. به همین خاطر هیئت رئیسه فدراسیون های 
ورزشی از آن پست های سفارشی در ورزش ایران 
است که معموالً برای افراد ذی نفوذ کنار گذاشته 
می ش��ود، همین نوع نگاه س��بب ش��ده بیشتر 
اوقات شاهد باشیم که چهره های سیاسی بدون 
کوچک ترین سابقه و توانایی که در کمک به آن 
رشته می توانند داشته باشند، به عضویت هیئت 

رئیسه فدراسیون ها درمی آیند. 
در حال حاضر در اکثر فدراس��یون های ورزشی 
حضور چنین مدیرانی را ش��اهد هس��تیم که با 
توجه به بند 8 ماده 26 اساس��نامه فدراسیون ها 
وارد ورزش ش��ده اند. در ای��ن بی��ن نام هایی از 
نماینده س��ابق و فعلی مجلس و شهردار گرفته 
تا وزیر، معاون وزیر و... را مش��اهده می کنید که 
به واسطه جایگاه سیاسی ش��ان به این پست ها 
رسیده اند، بدون اینکه بررسی شود آیا شناختی 
نس��بت به این ورزش دارند یا نه. عالوه بر این با 
توجه ب��ه جایگاهی که این افراد در پس��ت های 

اصلی ش��ان دارند، به نظر نمی رسد وقت زیادی 
برای حضور در هیئت رئیس��ه و تأثیرگذاری در 
فدراسیون ها با توجه به عدم شناخت شان داشته 
باشند و همین مسئله سبب می شود تا پست این 
اعضا بیش��تر تشریفاتی باش��د که کمتر سودی 
برای ورزش خواهد داشت. در خیلی از موارد نیز 
انتخاب این افراد بیشتر یک نمایش و شو از سوی 

فدراسیون برای جلب توجه نیز هست.
  انتخاب هایی که چشمتان را گرد می کند

در ادامه برخی نام های سیاسی را مرور می کنیم که 
در حال حاضر عضو هیئت رئیسه فدراسیون های 
ورزشی هستند یا در گذشته بوده اند مانند عباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه و محمدجواد آذری 
جهرمی عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش های 
نابینای��ان و کم بینایان، حجت االس��الم ابوترابی 
نماینده سابق مجلس و پیروز حناچی عضو هیئت 
رئیسه فدراسیون شنا، بهروز نعمتی نماینده سابق 

مجلس عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی و... 
در تازه ترین حک��م جنجالی وزی��ر ورزش برای 
اعضای هیئت رئیس��ه فدراس��یون ها، اول هفته 
بود که علی نیکزاد وزیر مس��کن و شهرس��ازی 
دولت دهم به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون 
تیراندازی درآمد. نیکزاد در حال حاضر نماینده 

مجلس یازدهم است. 
یک��ی از عجیب ترین انتخاب ها هم بهمن س��ال 
گذش��ته رقم خورد و انتش��ار خبر عضویت علی 
دایی در هیئت رئیسه فدراسیون هاکی می رفت 
تا یکی از جنجالی ترین انتخاب ها را ثبت کند که 
با تکذیب و جواب رد اسطوره فوتبال روبه رو شد تا 
برخالف چهره های سیاسی، دایی ترجیح دهد که 

در رشته ای که سررشته ای ندارد، ورود پیدا نکند.
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دنيا حيدري

شیوا نوروزی

 تکذیب شایعه کرونا 
با حضور پررنگ در تمرینات

استارت تمرینات مدافع عنوان قهرمانی با شایعه هایی در خصوص ابتالی 
مهاجم این تیم به کرونا همراه شد. در همان نخستین روزهای آغاز تمرینات 
پرسپولیس و همزمان با گرفتن تس��ت از بازیکنان بود که شایعه ابتالی 
علیپور به کرونا مطرح شد و خیلی زود در فضای مجازی پیچید. شایعه ای 
که البته باشگاه آن را رد و تأکید کرد که مبتالیان کرونای پرسپولیس دو 
تن از تدارکات این تیم بودند، نه مهاجم گلزن سرخپوشان. علیپور هم که 
براساس قراردادش روزهای پایانی خود در این باشگاه را سپری می کند با 
حضوری پررنگ در تمرینات پرسپولیس پاسخ روشن و واضحی به حواشی 
و شایعات مطرح شده در خصوص ابتالیش به کرونا داد و آمادگی خود را 

برای شروع دوباره لیگ با مدعی اصلی قهرمانی به رخ کشید.

سايت گل

تفکرات متفاوت عامل موفقیت فلیک
غول آلمان با سرمربی موفقش همچنان در حال پیشروی است و حتی کرونا 
هم نتوانست قطار سریع السیر بایرن مونیخ را از ریل خارج کند. چند هفته 
دیگر رقابت های این فصل بوندس لیگا به پایان می رسد و آن زمان است 
که احتماالً هانسی فلیک از مسیری که تیمش برای کسب جام طی کرده 
سخن می گوید. نبرد سخت باواریایی ها با دورتموند تکلیف خیلی چیزها 
را مشخص کرد؛ از یک طرف زنبورها رؤیای رساندن اختالف شان به یک 
امتیاز را در سر داشتند و از طرف دیگر نیز بایرن در اندیشه جهشی بزرگ 
بود. در بین تفکرات دو سرمربی این فلیک بود که در نهایت برنامه هایش به 
ثمر نشست و پیروزی شکننده یک بر صفر هم تضمین خوبی برای خیز بلند 
بایرن بود. رسیدن اختالف بایرن با دورتموند به هفت امتیاز واقعیت های 
زیادی را نشان می دهد. از  مهم ترین این واقعیت ها عملکرد خوب سرمربی 
است. نشستن روی نیمکت بهترین تیم آلمان فرصتی نیست که نصیب 
هر مربی شود، اما بعد از برکناری کواچ این شانس به فلیک داده شد که 
توانایی هایش را به بوته آزمایش بگذارد. نگاهی به نتایج این مربی در مدت 
زمان حضورش در اردوگاه بایرن نشان می دهد که سران باشگاه انتخاب 
خوبی داشته اند. عقاید فلیک تفاوت زیادی با کواچ دارد. او حساب ویژه ای 
روی توماس مولر باز کرده، بازیکنی که در زمان کواچ به نیمکت چسبیده 
بود، اما حاال رکورد بیشترین پاس گل اروپا را در اختیار دارد. عالوه بر این 
فلیک عاشق سیستم تهاجمی است و همواره بازیکنانش را به زدن گل های 
بیشتر تشویق می کند. او که در این فصل با بایرن رکورد قابل توجهی از 
گلزنی تیمش به ثبت رسانده معتقد است با این شیوه به هر هدفی می توان 
دست یافت. قهرمانی در فصلی که کرونا همه را گرفتار کرده، فعاًل هدف 
بزرگ بایرن مونیخ است. با غلبه بر دورتموند می توان گفت جام قهرمانی به 

زودی به دست فلیک و شاگردانش خواهد رسید.

پیروزي هاي بزرگ 
حامد قهرماني

      چهره
و پرگل بایرن مونیخ 
مقابل فرانکفورت و 
دورتموند از آن دست برتري هایی بود که عالوه بر 
افزایش اختالف این تی��م در جدول رده بندي با 
سایر رقبا باعث جابه جا ش��دن رکوردها و توجه 
رسانه ها به سمت سرمربي این تیم شد. بسیاري از 
رسانه ها این بازي ها را بازي تولد هانسی فلیک، 
سرمربي بایرن دانستند و حاال او را با پپ گواردیوال 
مقایسه مي کنند. در این شکی نیست که بایرن در 
دوران هانسی فلیک دچار یک دگردیسی شده 
است. او زمانی با بایرن قرارداد دائمی امضا کرد که 
تیمش ب��ا چه��ار امتی��از اختالف نس��بت به 

مونشن گالدباخ صدرنشین فاصله نسبتاً زیادی با 
صدر جدول داش��ت. داستان موفقیت هانسی و 
بایرن از همین زمان کلید خورد. بعد از شکست 2 
بر یک مقابل گالدباخ، بایرن مونیخ فلیک در پنج 
لیگ بزرگ اروپایی تنها تیمی بوده که شکست را 
تجربه نکرده است. هانسی و شاگردانش در این 
مدت ۱5 پیروزی و یک تساوی به دست آورده اند. 
رکوردهای فلیک در این م��دت فوق العاده بوده 
است. او اولین مربی بایرن است که موفق شده در 
۱6 بازی اول خود شاهد به ثمر رسیدن 50 گل 
توسط تیمش باشد. آمار تیم او از هر نظر به مراتب 
بهتر از تیم کواچ بوده؛ چه از نظر میانگین امتیاز در 
هر بازی، چه از نظر میانگین گل، چه از نظر تعداد 
گل های دریافتی در هر بازی و چه از نظر مسافت 
دویدن بازیکنان.  مدیریت باشگاه هم در این مدت 
شیفته فلیک شده است. کارل هاینتس رومینیگه، 
نایب رئی��س بایرن مونی��خ درب��اره او می گوید: 
»هانس��ی از نظر قدرت رهبری تیم شبیه یوپ 
هاینکس است. او رابطه خیلی نزدیکی با بازیکنان 
دارد و از نظر احساسی توانسته آنها را تحت تأثیر 
قرار دهد.« اما کم کم از گوشه و کنار صداهایی بلند 
می شود که فلیک را با یکی از بهترین مربیان دنیا 
که در مونیخ شهرت و محبوبیتی افسانه ای دارد، 
مقایسه می کند؛ پپ گواردیوال. اوون هارگریوز، 
ستاره سابق بایرن در این باره گفته است: »بایرن 
این روزها فوق  العاده فوتبال بازی می کند. سبک 
بازی بایرن این روزها من را به یاد پپ گواردیوال 
می اندازد.« اما بشنوید از سرمربي تیم دورتموند 
که با قبول شکست یک بر صفر مقابل بایرن 
عماًل میدان را براي رقیب خالي کرد. لوسیان 
فاوره اعتراف مي کند که باواریایی ها جام را باالی 
سر خواهند برد. او مي گوید: »همچنان که دلتنگ 
تماشاگران و از آنها دور هستیم باید بگویم که از 
جام هم دور شدیم. شرایط برای قهرمانی ما بسیار 
سخت شده است. فاصله با بایرن مونیخ به هفت 
امتیاز افزایش پیدا کرده و این در حالی است که 
تنها شش دیدار باقی مانده و این نشان می دهد که 

شرایط بسیار سخت شده است.«

تیم ملي والیبال با سرمربي ایراني و مشاور خارجي

سایه والسکو روي سر گزینه هاي داخلي

بایرن مونیخ دست نیافتني تر از قبل

فلیک، گواردیوالي جدید باواریایي ها

انتخاب سرمربي 
فريدون حسن

     بازتاب
تیم ملي والیبال از 
جمل��ه اقدامات 
مهمي است که محمدرضا داورزني از لحظه حضور 
دوباره در ریاست فدراس��یون به دنبال آن است. 
داورزني که در بدو ورود به فدراسیون سخت به 
فکر استخدام مربي خارجي بود حاال با اجماعي که 
در جامعه والیبال روي استفاده از مربي داخلي به 
وجود آمده با عقب نش��یني از مواضع قبلي خود 
مي خواهد از یک خارجي نام آشنا به عنوان مشاور 
فني استفاده کند و کار هدایت تیم را به مربیان 
داخلي بس��پارد.  نتیجه نشس��ت هم اندیش��ي 
فدراسیون با اصحاب رسانه، منتقدان و کاربلدان 
والیبال تأکید روي اس��تفاده از مرب��ي ایراني و 
ظرفیت هاي باالي داخلي کشور بود. نتیجه اي که 
هرچند خیلی باب میل محمدرضا داورزني نبود، 
اما باعث شد نام هایي چون بهروز عطایي، پیمان 
اکبري و مصطفي کارخانه براي به دست گرفتن 
هدایت تیم ملي شنیده شود، اما براي گزینه مشاور 
فني تیم ملي، داورزني تنها یک گزینه دارد و آن 
کسي نیست جز خولیو والس��کو. صحبت هاي 
دیروز صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک 
مهر تأییدي ب��ر این ادعاس��ت. او می گوید: »در 
بعضی از رشته ها الزاماً به مربی خارجی نیاز است، 
چون ظرفیت الزم آن در کش��ور وجود ندارد. به 

عنوان مثال والیب��ال در دوره ای طوالنی مربی 
خارجی داش��ته و توانس��ته اتفاقات خوبی را در 
والیبال ایران رقم بزند و داورزنی به دنبال استفاده 
از ظرفیت داخلی است و می خواهد یک مشاور 
خارجی هم در کنار تیم ملی والیبال حضور داشته 
باشد.« میالد تقوي، سرپرست دبیري فدراسیون 
والیبال هم در این خصوص صحبت جالب توجهي 
دارد. حرفي ک��ه به نوعي حض��ور قریب الوقوع 
والس��کو در ایران را تأیید مي کند. او مي گوید: 
»تکلیف سرمربی تیم ملی هنوز مشخص نشده 
است. والسکو عالقه مند است که در ایران کار کند 
و از طرفی مردم ما هم خاطرات خوبی با او دارند. 
همه اتفاقات بستگی به شرایط والسکو در ایتالیا 
دارد. عالیق  شخصی ما و والسکو این است که 
بتوانیم باز هم در کنار هم کار کنیم، اما برای این 
اقدام شرایط هم باید فراهم شود.« با این اوصاف 
باید منتظر روزهاي آینده و انتخاب نهایي بود. 
هرچند که باید منتظر عکس العمل مربي انتخابي 

هم ماند، چراکه تعامل او با گزینه مشاور فني تیم 
ملي که کسي جز والسکو نیست بسیار مهم است. 
بدون هیچ تردیدي والسکو گزینه آلترناتیو براي 
جایگزیني احتمالي سرمربي ایراني است. بنابراین 
باید دید کدام یک از گزینه هاي داخلي حاضرند 
مشاوره مردي را قبول کنند که حکم جانشیني اش 

در تیم ملي از همین حاال امضا شده است.

وقتی سیاسی ها سوپاپ اطمینان ورزشی ها می شوند!
نگاهی به انتخاب اعضای هیئت رئیسه فدراسیون ها با توجه به حکم وزیر ورزش برای وزیر دولت دهم در فدراسیون تیراندازی

سیستم جدید کسب سهمیه المپیک در تیراندازی
فدراسیون جهانی تیراندازی سیستم جدید کسب سهمیه المپیک2020را 
اعالم کرد که بر اساس این سیس��تم جدید۱2سهمیه باقی مانده در هر 
ماده انفرادی قرار است تا شش��م ژوئن 202۱ )۱6خرداد۱۴00( نهایی 
شود. برای این منظور امتیاز ورزشکاران از ۱2فروردین ۹۹ به عالوه یک 
مسابقه جام جهانی که در ماه مارس یا آوریل سال آینده انجام خواهد شد 

در توزیع سهمیه نقش خواهد داشت.

برگزاری لیگ بعد از 9 سال اتفاق خوبی است
لیگ بوکس ایران بعد از ۹ سال تعطیلی قرار است بار دیگر از سرگرفته شود. 
تصمیمی که به زعم گل محمدی، سرپرست سابق تیم  ملی بوکس ایران 
می تواند تأثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد: »سال8۳ رقابت های لیگ 
بوکس ایران فعالیت خود را آغاز ک��رد و طی پنج دوره برگزاری تیم های 
خوبی از تهران، گیالن، گرگان و لرستان  آمدند که تأثیرات مثبتی روی 
روند بوکس ایران داشتند، اما از وقتی که لیگ تعطیل شد بوکس ما هم به 
گونه ای تعطیل شد. حاال اما برگزاری لیگ بوکس اتفاق بسیار خوبی است 

که می تواند تأثیرات مثبتی را در پی داشته باشد.«

بهانه های نخ نما!
تشخیص واقعیت از نمایش این روزها کار ساده ای نیست. بدون تردید بر 
کسی پوشیده نیست که کرونا شرایط بغرنجی را در کل دنیا ایجاد کرده، اما 
با به درازا کشیدن این داستان تلخ، جوامع مختلف به این نتیجه رسیده اند 
که نمی توان دست روی دست گذاشت و به تماشا نشست تا زمان یافتن 
واکسن و باید به شکلی محتاطانه و با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی 
به زندگی روزمره بازگشت، چراکه نه فقط نشاط از جوامع به دلیل شیوع 
این بیماری منحوس رخت بر بسته، بلکه مردم برای تأمین نیازهای خود 

مجبور به امرار معاش هستند. 
بعد از چند ماه در اقصی نقاط دنیا کسب و کارها با رعایت موازین بهداشتی از 
سر گرفته شده و رویدادهای ورزشی نیز یکی پس از دیگری در حال گرفتن 
مجوز برگزاری تمرینات و مسابقات هستند. هرچند که رعایت پروتکل های 
بهداشتی مهم ترین مسئله است و از واجبات بازگشایی کسب و کارها و باال 
دادن کرکره ورزش و فوتبال، در ایران اما با وجود تمام تالش هایی که در 
راستای برگزاری ادامه لیگ، آن هم با رعایت موازین بهداشتی و در نظر 
گرفتن س��المت بازیکنان، مربیان و دیگر ارکان تیم ها می شود، عده ای 
همچنان اصرار به تعطیلی رقابت های فوتبال دارند و آیه یأس می خوانند.

دغدغه ها و نگرانی ها قابل درک است. با وجود رعایت همه پروتکل های 
بهداشتی بدون تردید باز هم نمی توان تضمین صددرصدی برای حفظ 
سالمت بازیکنان، مربیان و دیگر اعضا داد، اما این داستان تنها مختص به 
فوتبال نیست و دیگر افراد جامعه را نیز شامل می شود. چه کسی می تواند 
تضمین کند رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی در پایان هر روز به سالمت 
راهی منازل می شوند یا اینکه چه کسی عدم مبتال شدن کارگران پمپ های 
بنزین را تضمین می کند؟ سالمت ماندن فروشنده های سوپرمارکت ها، 

میوه فروشی ها و نانواها را چه کسی تضمین خواهد کرد؟
 همه اینها و بسیاری دیگر در تمام مدتی که کرکره فوتبال و ورزش به دلیل 
شیوع کرونا پایین کشیده شده بود برای رفاه حال مردم و با وجود خطرات 
زیاد و نگرانی ها و دغدغه های خانواده های شان در حال خدمات دادن به مردم 
بودند، بی آنکه کمپینی راه بیندازند برای تحریم و فریاد زدن نگرانی های شان. 
خیلی ها در طول این چند ماه سعی کردند با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به مردم خدمت رسانی کنند، آن هم در شرایطی که بدون شک دغدغه ها و 

نگرانی های بسیاری در خصوص ابتال به این ویروس منحوس را داشتند. 
ویروس کرونا، اما امروز دستمایه برخی برای رسیدن به اهداف شان شده 
و پرواضح است که این وضعیت زندگی همه را تحت تأثیر قرار داده است. 
بس��یاری در تنگنای مالی قرار گرفته اند. خیلی ها شرایطی سخت تر از 
گذش��ته را تجربه می کنند، اما از آنجایی که تریبونی در دس��ت ندارند 

صدای شان به جایی نمی رسد. 
اما جامعه فوتبال تریبون خوبی در دست دارد. جدا از رسانه، شبکه های 
اجتماعی هم این روزها به تریبون آقایان تبدیل ش��ده برای به کرس��ی 
نشاندن حرف های شان و ردیف کردن بهانه هایی که خیلی  از آنها به هیچ 
عنوان پذیرفتنی نیست. یکی از سالمت مردم و بازیکنان و اهمیت آن دم 
می زند، در حالی که تا دیروز یقه پاره می کرد برای باز کردن در ورزشگاه 
روی تماشاگرانی که برای حفظ سالمت شان از حضور در ورزشگاه منع 
شده بودند. آن یکی مش��کالت مالی را پیش می کشد که تا قبل از کرونا 
نیز به همین شکل بود و شاید امروز شرایط اندکی سخت تر شده باشد که 
دلیلش چیز دیگری جز کروناست. برخی هم ناکامی های شان در این فصل 
از رقابت ها بهترین دلیل است که با بهانه جویی و پیش کشیدن اهمیت 

سالمت بازیکنان خواهان تعطیلی لیگ و نیمه کاره ماندن آن باشند.
سخت اس��ت؛ این روزها تش��خیص دادن نگرانی های واقعی از نمایشی 
که برخی برای رسیدن به اهداف ش��ان به راه انداخته اند سخت است، اما 
بهانه جویی های برخی دیگر هم به قدری نخ نما و تکراری ش��ده که دیگر 
حنای شان رنگی ندارد، خصوصاً که از یک سو سنگ سالمت بازیکنان را به 
سینه می زنند و از سوی دیگر صراحتاً می گویند کدام یک از امکانات فوتبالی 
ما قابل قیاس با کشورهای اروپایی است که بعد همان پروتکل های بهداشتی 
را که این کشورها تعریف کرده اند برای تیم هایمان تعریف کنیم. همین کافی 
است تا ثابت شود مخالفان از سرگیری رقابت های لیگ دغدغه های شان 
چیزهای دیگری جز سالمت بازیکنان است که اگر غیر از این بود دست 
روی تأکید مسئوالن برای رعایت پروتکل های بهداشتی نمی گذاشتند. 
مسئله ای که مهم ترین اصل برای حفظ سالمت بازیکنان، مربیان و سایر 
ارکان تیم هاست، اما حاال آقایان با رعایت اصولی و جدی آن مشکل دارند که 

این خود نشان می دهد درد آنها چیزی جز از سرگرفتن لیگ است.

از مثبت شدن تست کرونا تا بی پولی و تهدید به انصراف
خبری از تعطیلی لیگ برتر نیست

سازمان لیگ فوتبال فعاًل تصمیمی برای عدم برگزاری مسابقات لیگ 
برتر ندارد. با اینکه تمرینات تیم ها شروع شده و تاریخ شروع بازی ها نیز 
مشخص است، اما بسیاری از باشگاه ها کماکان مخالف برگزاری رقابت ها 
هس��تند. در حالی که مخالفان مدعی  هستند که س��المت بازیکنان و 
خانواده های ش��ان در خطر اس��ت برخی باش��گاه ها نیز از مثبت شدن 
تست های  کرونای اعضای تیم خبر داده اند. دیروز سه بازیکن تیم پارس 
جنوبی جم هم به جمع مبتالیان اضافه شدند تا اعتراض ها شدت بیشتری 
پیدا کند. منتها نه وزارت بهداش��ت، نه فدراسیون پزشکی ورزشی و نه 

سازمان لیگ قصد کوتاه آمدن مقابل جو سازی باشگاه ها را ندارند. 
    

معاون وزیر بهداشت روز گذشته باز هم تأکید کرد که قصد صحبت در 
خصوص فوتبال را ندارد. دکتر ایرج حریرچی در پاسخ به سؤالی در مورد 
مثبت شدن تست ها در لیگ برتر اظهار داشت: »تست هایی که کشف 
شده، دستاورد محسوب می شود، یعنی اینکه این بازیکنان در جامعه یا 
در تمرینات انفرادی خود مبتال ش��ده اند. با مسئوالن فوتبالی صحبت 
و پروتکل هایی به آنها ارائه کردیم ک��ه مطابق پروتکل های بین المللی 
است؛ مانند کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در سطح ما ابتال 
به کرونا داشتند. آنها نیز تمرینات شان را از سر گرفته اند و حتی آلمان 
هفته دوم لیگ خود را هم برگزار کرده است.« رضا سعیدی، سخنگوی 
 PCR فدراسیون پزشکی ورزشی نیز به مثبت شدن برخی تست های
اشاره کرد: »در برخی از باشگاه ها متأسفانه تعداد اندکی از تست ها مثبت 
شده است که آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد و طبیعتاً نتایج ارزیابی 
تیم ها به اطالع سازمان لیگ می رسد تا بتوان تصمیمات الزم را اتخاذ 
کرد. همچنین کمیته علمی در فدراسیون هر روز نتایج را ارزیابی می کند 
و تشکیل جلس��ه می دهد و با همکاری س��ازمان لیگ این کار را انجام 
خواهد داد تا بتوان در مورد مقوله چگونگی اجرای تمرینات و برگزاری 
مسابقات به نتیجه رسید. اینکه لیگ قطعاً برگزار می شود یا نمی شود 
تصمیمی جمعی است که در نهایت از سوی سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال گرفته می شود و در حوزه سالمت نیز فدراسیون پزشکی ورزشی 

مشاوره های الزم را به سازمان لیگ ارائه خواهد داد.«
    

به نظر می رسد مدیران، مربیان و بازیکنان تیم ها دست به دست هم داده اند 
تا به هر شکل ممکن پرونده فصل نوزدهم لیگ برتر مختومه اعالم شود، 

البته بدون معرفی تیم قهرمان! 
در ادامه این تالش ها فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل نامه ای به مدیرعامل 
این باشگاه نوش��ت و ضمن ابراز نگرانی از شروع بازی ها خواستار تضمین 
حفظ سالمت بازیکنانش شد. در بین آبی ها عالوه بر سرمربی و چند بازیکن، 
رمضانی سرپرست تیم نیز اجرای پروتکل های اعالم شده را در فوتبال ایران 
غیرممکن خوانده بود. عالوه بر این چهار باشگاه تراکتورسازی، ماشین سازی، 
نساجی و شهرخودرو بیانیه صادر و تهدید به انصراف از لیگ کرده اند. چند 
باش��گاه دیگر هم بی پولی را بهانه کرده اند و خواستار لغو کامل مسابقات 
شده اند. آنها مدعی اند کرونا مشکالت اقتصادی شان را چند برابر کرده است. 
مهران نصیریان دوست، مدیرعامل باشگاه نفت  مسجدسلیمان در گفت وگو 
با ایسنا از وضعیت بغرنج این تیم خبر داد: »در حال حاضر ریالی پول نداریم 
و اردویمان در تهران به صورت تعهدی در حال برگزاری است. تیم نفت مثل 
بچه سرراهی است. تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در وضعیت بحرانی بسر 
می برد و هم اکنون با دست خالی تیم داری می کنیم و این بسیار شکننده 
است. شرایط مالی باشگاه بسیار بد است و رعایت پروتکل های بهداشتی 
از قبیل تهیه هواپیمای چارتر، اتاق تک نفره، سرویس ایاب و ذهاب و دیگر 
موارد نیز هزینه های هنگفتی را به باشگاه تحمیل کرده است. این باشگاه در 
هزینه های روزمره تیم نیز مانده است. ما در حال حاضر از خرید یک بطری 

آب معدنی هم عاجز هستیم و تا این حد با مشکل مالی مواجهیم.«
    

در بین لیگ برتری ها فقط پرس��پولیس اس��ت که برای ش��روع بازی ها 
لحظه شماری می کند. سرخپوشان امیدوار به کسب چهارمین قهرمانی 
متوالی خود هستند. بوژیدار رادوشوویچ، دروازه بان کروات این تیم پس از 
ورودش به تهران نسبت به مخالفت سایر تیم ها واکنش نشان داد: »برخی 
تیم ها به از سرگیری لیگ معترض هستند. مسئوالن برگزاری مسابقات 
قصد دارند بازی ها را از سر بگیرند، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. ظاهراً 
برخی تیم ه��ا مبتالیانی به ویروس کرون��ا دارند، اما به نظ��ر من این کار 
سیاسی بازی است. باشگاه های بزرگ سعی دارند مانع از سرگیری بازی ها 
شوند و به دنبال مختومه شدن لیگ هستند. سالمتی مهم ترین چیز است، 
اما اگر شرایط برای بازی کردن مهیا باشد، من همیشه موافق آن هستم. 
این برای حریفان ما مناسب نیست که رقیب شان برای چهار سال متوالی 
قهرمان لیگ شود. در پنج سال اخیر، در پنج بازی هم شکست نخورده ایم، 

به همین دلیل برخی باشگاه ها نمی خواهند لیگ ادامه پیدا کند.«


