
فس�اد در ورزش 
دنيا حيدري

     گزارش یک
بیداد می کند؛ این 
را نه فقط رسانه ها 
که حتی مجلس نی�ز تأیید کرده، آن هم چند 
سال پیش که اوضاع به وخامت امروز هم نبود. 
با وجود این س�لطانی فر با رد تبلیغاتی بودن 
مبارزه با فس�اد از اقدامات قابل قبول در این 
راستا خبر می دهد و بر این باور است که برخی 
رسانه ها قصد منحرف کردن وزارت ورزش از 
گام برداش�تن در ای�ن مس�یر را دارن�د!
بعد از فریادهای عدالت خواه رس��انه ها که بارها 
مغرضانه و جو سازی خوانده شد، سرانجام مجلس 
به داستان فساد در فوتبال ورود کرد تا نشان دهد 
تنها در بخش کوچکی از ورزش کالن کشور چه 

فسادی وجود دارد. 
اما مهر تأیید مجلس بر دادخواهی رس��انه ها هم 
نتوانس��ت ثمر بخش باش��د و مقابل این فاجعه 
قدعلم کند، ش��اید چون نه فقط عزمی راس��خ 
نبود برای مبارزه با این مقوله چرک که تمام آن 
چیزی هم که در این راس��تا به زبان می آمد تنها 
نمایشی تبلیغاتی بود و بس. مسئله ای که البته 
حاال س��لطانی فر، وزیر وزش و جوانان به شدت 
آن را رد می کن��د: »آنچه در مب��ارزه با هرگونه 
مظاهر فس��اد در ورزش انجام می ش��ود به هیچ 
عنوان تبلیغاتی نیس��ت. تمام امکاناتم��ان را با 
بخش های دیگر نظارتی در کنار هم قرار داده ایم 
و تا دس��تیابی به نتیجه به این هم��کاری ادامه 

خواهیم داد، اما همه بای��د انرژی و امکانات خود 
را متمرکز کنیم که با فس��اد به هر شکلی مقابله 
کنیم و یقین دارم اگر عزم، اراده و همت داش��ته 
باش��یم هم گرایی و هم افزایی نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی را نیز خواهیم داش��ت. ابعاد فساد در 
برخی از رشته ها به گونه ای بود که ما با استفاده 
از ابزارها و اطالعات خود نمی توانس��تیم آنها را 
ریشه یابی کنیم، به همین دلیل من طی نامه ای از 
وزیر محترم اطالعات، نهادهای امنیتی و نظارتی 
و سازمان بازرسی خواستم که به این موضوع ورود 
کنند، مسائل را مورد بررسی قرار دهند و به نوعی 
کمک مدیریت ورزش کشور باشند. خوشبختانه 
وزیر محترم اطالعات دس��تور ویژه ای روی نامه 
ما صادر و مس��ئوالن ذی ربط نیز اقدامات الزم را 

آغاز کردند.«
ورود نهادهای اطالعاتی و نظارتی به ورزش برای 
شناسایی فساد  گس��ترده ای که به نظر می رسد 
حاال دیگر سیستماتیک شده، خواسته ای است 
که رسانه ها طی سال های اخیر بارها و بارها مطرح 
کردند و خواهان پیگیری آن بودند، چراکه به گفته 
واعظ آشتیانی، مدیرعامل سابق استقالل نهادهای 
نظارتی داخلی کارایی که باید را ندارند و بازدارنده 
نیستند. حاال اما وزیر ورزش حرف های رسانه ها 
را با شکل و ش��مایلی شسته ورفته تر تحویل آنها 
می دهد، اما نه فقط با قیافه ای حق به جانب که با 

انتقادی تند و شدید. 
این نخستین بار نیس��ت که رس��انه ها به دلیل 

خواس��ته های معقولی ک��ه دارند به ب��اد انتقاد 
گرفته می ش��وند. بدون تردید مبارزه با فساد در 
ورزش یکی از مطالبات اصلی مردم و رس��انه ها 
از سلطانی فر به عنوان متولی اصلی ورزش است 
که بارها و بارها به اشکال مختلف از وزیر ورزش 
و حتی نهادهای نظارتی خواس��ته شده، اما چرا 
معاون رئیس جمهور بر این باور است که رسانه ها 
قصد منحرف کردن او از این مسیر را دارند سؤالی 
اس��ت که بدون تردید تنها ش��خص سلطانی فر 
می تواند پاسخ آن را بدهد: »در مقاطع مختلف، 
زمان��ی اقدامات مختلفی در خص��وص مبارزه با 
فساد انجام شده و فدراسیون های مختلف ورزشی 
نیز در زمینه مبارزه با فساد اقدامات خوبی انجام 
دادند، اما از زمانی که با عزم و اراده جدی درصدد 
مقابله با فساد هستیم و از دستگاه های امنیتی و 
نظارتی در این رابطه کمک خواس��ته ایم، شاهد 
هس��تیم که باندهای فس��اد در ورزش به کمک 
برخی از رسانه های بی هویت علیه مدیران وزارت 
ورزش و مدیران ورزش کش��ور جوس��ازی های 
فراوانی کرده اند تا ما را از ادامه مسیر بازدارند. آنها 
به دنبال این هستند که جریان مبارزه با فساد را 

به انحراف بکشند.«
این اولین بار نیست که مسئوالن خبر از برخوردی 
جدی ب��ا فس��اد در ورزش می دهند، ام��ا وقتی 
سلطانی فر به صراحت می گوید که برخی رسانه ها 
قصد منحرف کردن وزارت ورزش از مسیر مبارزه 
با فس��اد در فوتبال را دارند باید توضیحاتی نیز در 

خصوص اقداماتی که تا به ام��روز صورت گرفته، 
بدهد تا به س��ؤاالت متعدد رس��انه ها هم در این 
خصوص پاسخ داده ش��ود که منظور وزیر ورزش 
از اقداماتی که در خصوص برچیده ش��دن فساد 
در ورزش انجام شده، چیس��ت، چراکه تا به امروز 
گزارش قابل اتکایی در خصوص مبارزه با فس��اد 
در ورزش یا هرگونه اقدام دیگری در این راستا به 
مردم و رسانه ها ارائه نشده و تنها اقدام جدی که در 
این راستا انجام شده تهیه پرونده فساد در فوتبال 
بود که توس��ط مجلس جمع آوری شد و تک تک 

حرف هایی بود که سال هاست رسانه ها می زنند.
اگرچه تا به امروز برخالف صحبت های سلطانی فر 
در جلسه مشترک رؤسای فدراسیون های ورزشی 
بحث مبارزه با فس��اد در ورزش جز ش��عارهای 
تبلیغاتی چیز دیگری نبوده و مورد مشخصی دیده 
نشده، اما ادعای وزیر ورزش در خصوص مبارزه 
سفت و سخت با فساد در ورزش جای امیدواری 
دارد، حتی اگر در این مسیر باز هم دیواری کوتاه تر 
از رسانه برای کوبیدن نباشد: »اما در مبارزه با فساد 
به هیچ وجه عقب نشینی نخواهیم کرد و با جدیت 
و جسارت ایستاده ایم و در برابر این جوسازی ها، 
داستان سرایی ها، انگ زنی ها و ایجاد استرس بین 
مردم به هیچ وجه کوتاه نمی آییم و با قوت و قدرت 
تا جایی که توان داریم با فس��اد در ورزش مقابله 
می کنیم و درصدد هستیم صحنه ورزش، صحنه 
مردانگی، مروت، اخالق، از خودگذشتگی و انتقال 

ارزش ها از نسلی به نسل دیگر باشد.«

8849843213سرويس ورزشي |  1441 ش��وال   30  |  1399 تی��ر   2 | روزنامه جوان |  شماره  5955 دوش��نبه 

سعيد احمدیان خطراخراج»ساری«راتهدیدمیکند
مائوریتسیو ساری بیش از هر زمان دیگری 
تحت فش��ار اس��ت و حتی ش��نیدن خبر 
برکناری اش نیز برای هواداران یووه عجیب 
نخواهد بود. عکس سرمربی یووه روی جلد 
نشریه گازتا دلو اسپورت ایتالیا چاپ شد، 
آن هم در حالی که سرمربی اسبق چلسی 
در تیم فعلی اش تنها مانده و بازیکنان از او 
حرف شنوی ندارند. بانوی پیر بعد از شکست 
مقابل التزیو در فینال سوپرکاپ ایتالیا، برابر 
ناپولی هم در ضربات پنالتی نتیجه را واگذار کرد تا در جام حذفی هم ناکام 
بماند. حاال رسانه های این کشور به اوضاع بحرانی نیمکت یووه اشاره کرده اند 
و منتظر تصمیم قاطع رئیس باشگاه هستند. به نظر می رسد آندره آنیلی بعد 
از ناکامی در کسب دومین جام نسبت به انتخاب ساری دچار تردید شده 
است. شکایت کریس رونالدو از تاکتیک های سرمربی نیز رسانه ای شده و 
گویا بازیکنان نسبت به رفتارهای ساری شاکی هستند. آنها از اینکه مرد اول 
نیمکت تیم شان روحیه جنگندگی و تشویق بازیکنان به جبران اشتباهات 
را ندارد، گالیه مندند. آلگری پنج سال موفق را در تورین سپری کرد و دیگر 
حاضر به تمدید قراردادش نشد. بعد از آن ساری به عنوان جانشین او انتخاب 
شد. با اینکه انتظار می رفت با آمدن او یووه بازی جذابی را ارائه دهد، ولی این 
خواسته هواداران محقق نشد. البته هفته ها صدرنشینی راه راه پوشان نیز حاال 
به خطر افتاده و التزیو تنها یک امتیاز با یوونتوس فاصله دارد. دلیل انتخاب 
ساری برای هدایت راه راه پوشان عملکرد خوب او در ناپولی بود. این مربی 
سه فصل را در این تیم سپری کرد و تیمش در این مدت همیشه برای مدعی 
قهرمانی دردساز بود. منتها شرایط کاری در تیم تورین کامالً متفاوت بود. 
حاال ستاره های شناخته شده این تیم و حتی سایر بازیکنان هم دل خوشی 
از سرمربی ندارند. باال گرفتن بحران در رختکن یوونتوس دیگر قابل کتمان 
نیست. بازی فردا با بولونیا حساسیت زیادی برای صدرنشین دارد و باید دید 

شاگردان ساری چطور قرار است دستوراتش را در زمین پیاده کنند. 

نامابراهیمدرآفاقفرهنگيکشورپیچیدهاست

رشتههايپرمدالبابنرپیشرفتنمیکنند
تالش براي موفقیت        خبر
در رش����ته هاي 
پرمدال و پایه رؤیایي بوده که همواره مس��ئوالن 
ورزش کشور از تعبیر آن سخن گفته اند، اما هیچگاه 
به واقعیت نزدیک هم نشده است. حاال و در حالي که 
المپیک یک سال به تعویق افتاده رئیس کمیته ملی 
المپیک همان رؤیاهاي قبلي را تکرار مي کند: »برای 
رسیدن به اهداف بلند خود در بازی های آسیایی و 

جهانی الزاماً باید روی رش��ته های پایه و پرمدال 
مانند شنا، دوومیدانی، تیراندازی، شمشیربازی و 
ژیمناستیک سرمایه گذاری کنیم. به عنوان مثال 
فقط در شنا 60 مدال داریم. در چنین وضعیتی با 
ش��عار و بنر نمی توان کار کرد و بای��د از آموزش و 
پرورش شروع کنیم. نیمی از مدال های کشورهایی 
مثل چین، کره جنوبی و ژاپن در رشته های پرمدال 

است و ما هم باید این مسیر را دنبال کنیم.«

تعویق، لغو یا برگ��زاري بازي هاي 
حامد قهرماني

      بازتاب
المپیک این روزه��ا به بزرگ ترین 
چالش ژاپني ها تبدیل شده است. 
چشم بادامي ها به درستی نمي دانند که کدام گزینه را باید انتخاب 
کنند، به خصوص اینکه حاال بحث مسائل اقتصادي هم به میان آمده 
است. اقتصاددان ژاپنی اعالم کرده اند با عدم کشف واکسن ویروس 
کرونا بعید به نظر می رسد که بازی های المپیک توکیو برگزار شود. 
این بازی ها به دلیل شیوع ویروس کرونا یک سال به تعویق افتاد. 
هیروکو اوگیوارا و تاکورو موریناگا، دو اقتصاددان ژاپنی هستند که 
در گفت وگو با Nikkei Sports تأکید کرده اند آنها هیچ شانسی 
را برای برگ��زاری بازی ها نمی بینند. آنها همچنین از عدم حضور 
مسافران خارجی در ژاپن و تأثیر آن بر اقتصاد این کشور ابراز نگرانی 
کرده اند. اوگیوارا در این باره اظهار داشت: »معموالً یک تا سه سال 
طول می کشد تا واکسن ها تولید شود و اگر این واکسن کشف شود 
در مدت کوتاه همه مردم جهان نمی توانند از آن اس��تفاده کنند. 

معتقدم یک تا سه سال زمان الزم اس��ت تا اقتصاد بهبود یابد.« 
موریناگا دیگر اقتصاددان ژاپنی هم عنوان کرد: »سرمایه گذاری 
اضافی برای این بازی ها 2/8 میلیارد دالر خواهد بود و در صورتی 
که بازی ها ساده برگزار شود بیش از 935 میلیون دالر هزینه خواهد 
داش��ت. بنابراین به نظر من لغ��و المپیک ضرره��ا را به حداقل 
می رساند.« با این حال در ایران مسئوالن و ورزشکاران امیدوار به 
برگزاري المپیک هستند. سیدرضا صالحی امیری مي گوید: »از نظر 
ما المپیک لغو نمی ش��ود و تمام این مواردی که عنوان می شود 
گمانه زنی است. تا روز گذشته که در دفتر حضور داشتم تمام نامه ها 
و مسائل دیگر نشان از برگزاری مس��ابقات داشت.« وی در مورد 
ضررهای مالی که با لغو المپیک وارد می شود، عنوان می کند: »از 
نظر ما المپیک لغو نمی شود. در سال گذشته آن مقداری که هزینه 
کردیم برای کسب س��همیه المپیک بود. بنابراین زیانی متوجه 
ورزش ما نیست، اما تعویق المپیک در مجموع برای تمام دنیا هزینه 

و زیان بود و ما هم بخشی از آن بودیم.«

اقتصاددانان ژاپني:
لغوالمپیکضررهارا
بهحداقلميرساند

نامش زینت بخش 
فریدون حسن

    چهره
خانه کشتي است، 
همانجایي که باید 
باشد، جایي که باید درونش رسم جوانمردي و 
بزرگمردي آموخت، اما رسمش گمنامي بود. 

مي خواست گمنام بماند، اما حاال نامش در آفاق 
بر سر زبان ها افتاده درست همانطور که رهبر 
معظم انقالب در خصوص او فرمود: »ش��هید 
ابراهیم هادی، می خواست گمنام زندگی کند، 
امروز در تمام آف��اق فرهنگی مجموعه انقالبی 
کشور اس��مش پیچیده اس��ت.« مي خواست 
گمنام بماند، اما حماسه اي که همراه همرزمانش 
در والفجر مقدماتي و مقاومت پنج روزه در کانال 
کمیل آفرید باعث شد تا طبق فرموده حضرت 
آقا ح��اال نامش در تمام آفاق فرهنگي کش��ور 
بپیچد. ابراهیم تس��لیم نش��د، مقاومت کرد تا 
باقیمانده نیروهایش به عقب برگردند و خودش 
بماند و خدا، تنهاي تنها با خدا. 22 بهمن 1361 
آخرین روزي بود که ابراهیم را دیدند. او رفت و 
گمنامي را برگزید. او رفت، اما قرار نیست اگر 
جسمش را نیافتیم یادش را هم از یاد ببریم. 
نام ابراهیم هادي براي همیش��ه بر تارک 
فرهنگ و ورزش ایران اسالمي مي درخشد. 
خانه کشتي که فقط یک مکان است؛ نام 
ابراهیم در دل و جان تک تک ورزشکاران 

متعهد ایران نقش بسته است.

مبارزهبافسادتبلیغاتیترازآنچهفکرشراميکنید
وقتی مطالبه گری رسانه ها منحرف کردن وزارت ورزش از مسیر درست قلمداد می شود

در پی درج مطلب »تش��کر نهایت کار فرهنگی در ورزش« در س��تون 
یادداش��ت روزنامه، مدیرکل امور فرهنگ��ی وزارت ورزش جوابیه ای به 

شرح زیر ارسال کرد:
احتراماً با عنایت به یادداشتی که در روز دوش��نبه 1399/3/26 تحت 
عنوان »نهایت کار فرهنگی در ورزش کش��ور« تهی��ه و در آن روزنامه 
منتشر شده اس��ت، حوزه فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ضمن تشکر 
از کلیه نقدهای منصفانه و سازنده که با هدف اعتالی وضعیت فرهنگی 
ورزش کشور صورت می گیرد، اصحاب رسانه را دعوت به مطالعه بیشتر با 

برنامه  ها و اقدامات فرهنگی این وزارتخانه می نماید.
وزارت ورزش و جوانان در چند سال اخیر با هدف بهبود و ارتقای فرهنگی 
در ورزش اقدامات اساسی را انجام داده است که به ایجاد زیرساخت ها و 
بستر مناسب برای شکل گیری و استمرار یک حرکت جدی و اثربخش 

برای نیل به اهداف کمک نماید.
به موازات این اقدامات اساسی، وزارتخانه با همکاری کمیته ملی المپیک، 
کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی و با همراهی و همکاری 
سایر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی همچون سازمان بسیج ورزشکاران، 
تربیت بدنی بسیج مس��تضعفین، صداوس��یما و وزارتخانه های علوم، 
بهداشت و آموزش و پرورش برنامه های متعددی را برای تقویت حضور و 
مشارکت جامعه ورزش در رویدادهای فرهنگی و اجتماعی تدوین و اجرا 
نموده است. از جمله می توان به مشارکت در بزرگداشت سالروز آزادسازی 
خرمشهر، بزرگداشت ارتحال امام خمینی)ره(، بزرگداشت دهه کرامت، 
بزرگداشت دهه امامت و والیت، هفته ترویج فرهنگ پهلوانی، هفته دفاع 
مقدس، بزرگداش��ت هفته امر به معروف و نه��ی از منکر، هفته عفاف و 

حجاب، هفته تربیت بدنی، هفته بسیج و دهه مبارک فجر اشاره کرد.
همچنین در راستای ارتقای اخالق حرفه ای و فرهنگ پهلوانی در ورزش 
نسبت به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی متعدد در سراسر کشور، 
تهیه و نشر منابع آموزشی ویژه اخالق در ورزش، برگزاری مراسم آیینی الزم 
برای نکوداشت فرهنگ پهلوانی، مراسم تجلیل از پیشکسوتان، ورزشکاران 

جوانمرد و دارای منش پهلوانی در سراسر کشور اقدام نموده است.
بدون شک ارتقای مسئولیت اجتماعی و فرهنگی ورزشکاران و جوانان نیز 
از دیگر اقدامات فرهنگی مورد نظر وزارتخانه بوده است که در این راستا در 
موقعیت هایی همچون زلزله کرمانشاه، وقوع سیل، مقابله با بحران کرونا و... 
با همکاری مردم شاهد مشارکت گسترده جامعه ورزش در خدمت به مردم و 
جمع آوری کمک  برای حمایت از آسیب دیدگان بوده ایم که آخرین حرکت 
آن رزمایش کمک مؤمنانه در ماه مبارک رمضان و جمع آوری و توزیع 402 
هزار بسته حمایتی از سوی ورزشکاران و جوانان برای خانواده های نیازمند 
بوده است. بدیهی است تقدیر و تجلیل از قهرمانان و چهره های ورزشی و نیز 
سمن های جوانان هم اقدامی در تکمیل کار بزرگ انجام شده در رزمایش 

کمک مؤمنانه بود که باید توسط وزارتخانه انجام می گرفت.
»جوان«: نقد منصفانه و خ��ارج از گروه بندي هاي سیاس��ي همواره 
سرلوحه سرویس ورزشي روزنامه »جوان« در ورزش کشور بوده است 
و یادداشت »تش��کر نهایت کار فرهنگي در ورزش کش��ور« نیز با این 
پیش زمینه با نقدي ب��ر فعالیت هاي کمرن��گ وزارت ورزش در حوزه 
فعالیت هاي فرهنگي و مسئولیت اجتماعي قهرمانان منتشر شده است. 
بدون شک روزنامه »جوان« نمي خواهد فعالیت ها و برنامه هایي را که در 
حوزه فرهنگي ورزش اجرا مي شود نادیده بگیرد، اما برنامه هاي فرهنگي 
در عرصه ورزش ت��ا امروز از تأثیرگذاري الزم برخوردار نبوده اس��ت و 
مي طلبد که در تدوین برنامه هاي فرهنگي یک تجدیدنظر اساسي در 

جهت مؤثر بودن در فضاي ورزش صورت گیرد.

شیوا نوروزی

رشتههايپرمدالوآینهايکهمقابلماست!
محمدباقر قالیباف که حاال دیگر او را به عنوان رئیس مجلس مي شناسیم، 
25 خرداد در نطق پیش از دستورش در واکنش به انتقاداتي که رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمي نسبت به کوتاهي هایي که در بخش فرهنگي 
صورت گرفته داشت، صحبتي را مطرح کرد که شاید مسئوالن و مدیراني 
که در ورزش کشورمان کم و زیاد مسئولیتي دارند، بهتر باشد قبل از آنکه 
بخواهند انتقادي را مطرح کنند، آن را یک بار بخوانند. آن روز قالیباف 
نسبت به صحبت هاي تندي که حجت االسالم قمي درباره کمک هاي 
فرهنگي در بخش هاي مختلف مطرح کرد، گفت: »ما که مس��ئولیتی 
برعهده داریم، حق نداریم از خودمان انتقاد کنیم. انتقاد از خود در جایی 
که وظیفه ای برعهده ماست صحیح نیست و اگر قرار باشد مسئوالن و ما 
جایی را که در آن مسئول انجام وظیفه هستیم نقد کنیم، آنگاه مردم باید 

از چه کسی انتظار حل مشکل را داشته باشند.« 
صحبت هاي دیروز رضا صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک در بازدید 
از فدراسیون بوکس یادآور همان انتقادهاي تند و تیز رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمي در مجلس در روزهاي پایاني خرداد گذشته بود. رئیس کمیته ملي 
المپیک که چند روز پیش از اهمیت رشته هاي پرمدال در برنامه هاي این 
نهاد صحبت کرده بود، دیروز در انتقادي درباره بي توجهي به رشته هایي 
که مي تواند مدال هاي زیادي در آن توزیع شود، گفت که »با شعار و بنر« 

نمي توان در رشته هاي پرمدال کار کرد و توقع مدال داشت.
صحبت هاي رئی��س کمیته ملي المپی��ک، انتقاد خیلي از دلس��وزان، 
کارشناسان و استخوان خردکرده هاي ورزش است که مسئوالن به جاي 
شعار دادن و نصب بنر باید براي اینکه در حوزه اي مانند رشته هاي پرمدال 
بتوانیم در المپیک و بازي هاي آسیایي حرفي براي گفتن داشته باشیم، 
آستین ها را باال بزنند و با نوشتن برنامه هاي بلندمدت و جامع که تغییر 
مدیران خللي در آن به وجود نمي آورد به سمت تقویت رشته هایي مانند 

شنا، ژیمناستیک، دوومیداني، تیراندازي و.. بروند.
صحبت صالحي امیري اگر در قامت یک منتقد و کسي که در ورزش کشور 
مسئولیت ندارد، مطرح مي شد پذیرفته بود، اما از او به عنوان مدیري که 
مدیریت باالترین مرجع رسیدگي به رش��ته هاي ورزشي پس از وزارت 
ورزش را برعهده دارد،  پذیرفته نیست از چیزي انتقاد کند که در حوزه هاي 
وظایف این کمیته تعریف شده است. اگر کم کاري، کوتاهي و کم توجهي 
هم نسبت به توسعه رشته هاي پرمدال صورت گرفته، بدون شک یکي از 
سازمان هایي که باید مورد عتاب قرار بگیرد و در این باره پاسخگو باشد، خود 
کمیته ملي المپیک است که در کنار وزارت ورزش و فدراسیون هاي مربوط 
در این باره مسئولیت دارند. مدیران این بخش ها باید به جاي گرفتن چهره 
یک منتقد در مقام پاسخگویي بر آیند که چرا در این مدت نسبت به مسئله 

مهمي مانند اهمیت دادن به رشته هاي پرمدال کوتاهي شده است.
در چنین ش��رایطي مهم ترین انتظاري که وج��ود دارد، عملي کردن 
وعده صالحي امیري درباره رش��ته هاي پرمدال اس��ت، به خصوص که 
او در حاشیه بازدیدي که روز 18 خرداد از فدراسیون شنا داشت، گفته 
بود: »رشته های پرمدال اهمیت زیادی برای ما دارند.« حال با توجه به 
»اهمیت زیادي« که  رش��ته هاي پرمدال براي مس��ئوالن کمیته ملي 
المپیک دارند، انتظار مي رود در این زمین��ه تصمیم گیرندگان ورزش 
کشور و مدیراني که سیاست هاي کالن ورزش را تنظیم مي کنند، همان 
اهمیتي که در صحبت هاي شان به رشته هاي پرمدال مي دهند را روي 
کاغذ هم بیاورند تا وعده اي که از گذشته بارها توسط مدیران قبلي کمیته 
و وزارت ورزش هم تکرار شده    اما روي زمین مانده ، این بار عملي شود و 
براي توسعه رشته هاي پرمدال که مي تواند یک تکان اساسي به ورزش 

قهرماني بدهد، یک کار ماندگار صورت گیرد.
همانطور که صالحي امیري هم اش��اره کرده، همکاري با وزارت آموزش و 
پرورش براي استعدادیابي در کنار افزایش زیرساخت ها در رشته هاي پرمدال 
و همچنین سایر مؤلفه هایي که کارشناسان و متخصصان در توسعه رشته هاي 
پرمدال مهم برمي شمارند، مي تواند با یک برنامه بلندمدت و جامع، وضعیت 
کش��ورمان را در این رش��ته ها ارتقا دهد. هدفي که صالحي امیري درست 

مي گوید که با »شعار و بنر« عملي نمي شود و کار و برنامه مي خواهد.

حواشی بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال ادامه دارد
ازتهدیدبهاستعفا

تادرخواستازنهادهاینظارتی
با عملی شدن بحث بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال مخالفان 
او مخالفت خود را علنی کردند. با اینکه کفاش��یان به خاطر محرومیت 
پنج ساله مجبور به استعفا شده بود، اما با کاهش میزان محرومیتش و 
اتمام آن مدعی است که استعفای کتبی نداده و همچنان نایب رئیس اول 

فدراسیون محسوب می شود. 
  فقط نایب رئیس

فدراسیون فوتبال روزهای پرتنشی را پشت سر می گذارد. عالوه بر بحث 
تأیید اساسنامه، بازگشت مدیر سابقه دار و محروم شده و خیز او برای تصدی 
پست سرپرستی و حتی ریاست فدراسیون جنجالی تازه  بپا کرده است. 
اعضای هیئت رئیسه بیش از همه نگران آینده خود هستند؛ در صورتی 
که کفاشیان در جلسات هیئت رئیسه حضور یابد، طبق قانون سرپرست 
فدراسیون نیز خواهد بود. همین مسئله باعث ش��ده صادق درودگر به 
عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه تهدید به استعفا کند. او کفاشیان را 
فقط به عنوان نایب رئیس قبول دارد، نه سرپرست: »فدراسیون فوتبال 
مدرسه موش ها نیست که این برود و آن یکی بیاید و سرپرست فدراسیون 
شود. سه ماه دیگر انتخابات برگزار می شود و یکی برای چهار سال رئیس 
فدراسیون خواهد شد. فیفا بهاروند را تأیید کرده و این جابه جایی های مکرر 
باعث تمسخر فوتبال ایران در مجامع بین المللی خواهد شد. کفاشیان به 
فدراسیون بازنگشته است و تنها یک جلسه با طالقانی، عضو هیئت رئیسه 
برگزار کرده  که در خصوص حضورش در فدراسیون تصمیم گیری شود و 
بدون درخواست و تأیید هیئت رئیسه بازگشت کفاشیان امکانپذیر نیست. 
تنها اصفهانیان موافق است و چهار عضو دیگر هیئت رئیسه گفته اند در 
این صورت استعفا خواهند داد. کفاشیان تنها به عنوان عضو هیئت رئیسه 
می تواند به فدراسیون بازگردد، ولی به عنوان سرپرست نمی تواند. اگر این 
اتفاق بیفتد با قدرت و با افتخار استعفا خواهم کرد، اما در صورت نایب رئیسی 

کفاشیان استعفا نمی دهم.«
  صالحدید قانون 

فریدون اصفهانیان فعاًل تنها عضو هیئت رئیس��ه اس��ت که مخالفتی با 
بازگشت کفاشیان ندارد. او در گفت وگو با مهر بروز هرگونه دودستگی در 
هیئت رئیسه را رد کرد: »چرا از من می پرسید که آقای کفاشیان ماندنی 
است. ما مشکلی با او نداریم. همه چیز مشخص است و آنچه قانون بوده، طی 
شده است. ما که فدراسیون نبودیم، ولی مشکلی هم با کفاشیان نداریم، 
نه چنین چیزی در  مورد دودستگی شنیده ایم و نه دیده ایم. چه اختالفی، 
چه کسی گفته که کدام افراد مخالف و موافق بوده اند؟ اصالً موافق و مخالف 
یعنی چه، مملکت صاحب و قانون دارد. حتماً یک ضابطه و مسئله ای هست 
که این اتفاق افتاده است. حضور کفاشیان با صالحدید قانون بوده و الکی 
نیست. مخالف و موافقی وجود ندارد. ما هیئت رئیسه فدراسیون هستیم. 
برای حضور این و آن تصمیم نمی گیریم، ولی من آدم صاف و ساده ای هستم 
و اهل پیچاندن نیستم. برای حضور کفاشیان در فدراسیون باید شرایطی 

وجود داشته باشد که حتماً این شرایط بوده که او بازگشته است.« 
  ورود نهادهای نظارتی

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی خواستار ورود نهادهای 
نظارتی به پرونده کفاشیان شد. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر با تأکید بر 
شفاف سازی در خصوص حواشی فوتبال اظهار داشت: »در گام اول باید 
به صورت شفاف و علنی عنوان شود که چرا این فرد دچار محرومیت شده 
و ماجرا چه بوده اس��ت. هم اکنون شاهد بازگشت شخصی به فدراسیون 
هستیم که حداقل برای یک سال از فعالیت در این ورزش محروم بوده است. 
چه اتفاقی باعث شده او فاقد صالحیت برای حضور در این عرصه دانسته 
شود؟ این موضوع باید به صورت شفاف اعالم شود که ماجرا و ابعاد آن چه 
بوده است.« پاسخگویی در مورد شائبه های مالی فدراسیون نکته دیگری 
بود که پژمانفر به آن اش��اره کرد: »اکنون شائبه های مالی وجود دارد که 
فدراسیون فوتبال و شخص کفاشیان باید پاسخگو باشند. ماجرای عودت 
رقمی چند 10 هزار دالری مطرح است که ابعاد و حدود آن باید به صورت 
دقیق و شفاف به ملت توضیح داده ش��ود و مردم بدانند که چه بر فوتبال 
کشور گذشته که ایشان با محرومیت یک ساله مواجه شد ه اند. آنچه اکنون 
موجب می شود این بازگشت که خود قابل تأمل و بررسی بیشتر است مورد 
انتقاد قرار گیرد، بازنشسته بودن آقای کفاشیان است. براساس نص صریح 
قانون، تصدی چنین سمتی از سوی ایشان، غیرقانونی و به واقع بی احترامی 
به نهادهای تقنینی و نظارتی است که باید با برخورد قاطع دستگاه قضایی 
همراه شود. از نهادهای نظارتی و قضایی می خواهیم برای برخورد با رفتار 
غیرقانونی صورت گرفته در این ماجرا و ابعاد مختلف آن که شائبه های قابل 

توجهی را در پی داشته ورود کنند.«
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