
حک�م پرون�ده 
دنيا حيدري
    گزارش

کال�درون صادر 
شد و فیفا عالوه 
بر حق دادرسي، پرسپولیس را به پرداخت 745 
هزار دالر به کالدرون و دس�تیارانش )خواکین و 
والنس�یا( محکوم کرد. طلبی که تنه�ا یکی از 
شاهکارهای مدیران بی کفایت فوتبال ایران است.

پرواض��ح بود ک��ه یک باخ��ت دیگ��ر در انتظار 
پرس��پولیس اس��ت. تیمی ک��ه ای��ن روزها در 
رقابت های لیگ و درون مستطیل سبز یکه تازی 
می کند، در خارج از میدان بازی و در نبرد مدیریت 
مثل همیش��ه باخت هایی س��نگین را متحمل 
می شود، آن هم تنها به یک دلیل مهم؛ بی کفایتی 
مدیرانی که بارها و بارها نشس��تن روی صندلی 
مدیریتی این باشگاه را تجربه کرده اند و هر بار نیز 
بعد از بجا گذاشتن انبوهی از مشکالت فاجعه بار 
مس��ند قدرت را ترک کرده و رفته ان��د، بی آنکه 
کسی آنها را موظف کند تا پاسخی بابت اشتباهات 
غیرقابل بخشودنی شان بدهند و حاال همانطور که 
مهدی علی نژاد، معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت 
ورزش هم می گوید رأی فیفا برای کالدرون جریمه 
نیست و طلب است و طلب کالدرون که تنها یکی 
از یادگاری های بجا مانده از مدیریت انصاریفرد در 

پرسپولیس است باید پرداخت شود.
  ناسازگاری غیرمنطقی

شروع مرد آژانتینی در پرسپولیس چنگی به دل 
نمی زد، خصوصاً که بعد از موفقیت های خارق العاده 
برانکو انتظارات از سرمربی جدید خیلی باال رفته 
بود، اما ی��ک اولتیماتوم همه چی��ز را تغییر داد و 
پرسپولیس کالدرون در مسیری موفق گام برداشت. 
با این حال گویا این مسئله برای مدیریت باشگاه 
در اولویت نبود که بدون هیچ بهانه منطقی س��ر 
ناسازگاری با سرمربی تازه واردی گذاشته شد که 
اتفاقاً داشت خوب هم کار می کرد. در واقع مشکل از 
آنجا آب می خورد که کالدرون به رغم نتیجه گیری 
در تیم با آقایان در خصوص مس��ئله اي دیگر راه 
نمی آمد و همین هم دلیل خوبی بود که انصاریفرد 
باب مذاکره با یحیی را باز کند. هرچند که دور زدن 
کالدرون می توانس��ت به گونه ای باشد که ضرر و 
زیانی روی دست پرسپولیس نگذارد، اما این هم 

جزو اولویت های آقایان نبود.
  کالدرون راه نیامد!

کالدرون تأکید داشت که به جای جذب بازیکن 
خارجي، ح��ق و حقوق بازیکن��ان تیم پرداخت 
شود، اما بسته گذاشتن دست مدیریت در جذب 
بازیکن خارجی می توانس��ت به معنای گذشتن 
از حق داللی بازیکن خارجی باش��د. نگاهی که 
می توان آن را بدبینانه خوان��د، اما نیم نگاهي به 

روند جذب استوکس پرحاشیه و جدایی جنجالی 
او نش��ان می دهد که خیلی هم بدبینانه نیست 
اگر دلیل کنار گذاش��تن کالدرون را باز گذاشتن 
دست مدیریت باشگاه در برخی مسائل حاشیه ای 
بخوانیم و بگوییم که کالدرون به دلیل راه نیامدن 
با آقایان بر سر برخی مس��ائل خاص بود که کنار 
گذاشته شد، آن هم به شکلی که بیشترین زیان را 
برای پرسپولیس به دنبال داشته باشد. مسئله ای 
که رسول پناه، سرپرست پرس��پولیس نیز آن را 
تأیید می کند: »انصاریفرد، کالدرون را فراری داد 

و بعد از رفتنش هم از من مژدگانی خواست.«
  تغییر پرهزینه

اگرچه حضور یحیی در پرس��پولیس توانست از 
لحاظ فنی برای پرسپولیس خوب باشد و این تیم 
را در مسیر کسب چهارمین قهرمانی پیش ببرد، اما 
هزینه های هنگفتی روی دست باشگاه گذاشت. از 
یک سو قرارداد این مربی، از سوی دیگر مبلغ کالنی 
که بابت رضایتنامه او باید به شهرخودرو پرداخت  
می شد و از طرفي هم هزینه نجومی که کنار زدن 
غیرحرفه ای کالدرون برای سرخپوشان به دنبال 
داش��ت و حاال رقم آن بدون حساب حق دادرسی 
که آن هم به گردن پرس��پولیس است ۵۸۰ هزار 
دالر برای قرارداد مرد آرژانتینی اس��ت، 9۰ هزار 
دالر برای خواکین و 7۵ هزار دالر هم برای والنسیا، 

دستیاران سرمربی رانده شده سرخپوشان!
این در حالي اس��ت که اگر مدیریت وقت بموقع 
مطالبات کالدرون را پرداخ��ت می کرد، نه فقط 
می توانست در نیم فصل دوم خیلی ساده تر عذر 
او را بخواه��د که چنی��ن رقم درش��تی را هم به 

بدهی های این باشگاه اضافه نمی کرد!
  کاشانی دایی را سر لج انداخت

این نخستین بار نیست که بی کفایتی مدیریتی 
هزین��ه ای هنگفت روی دس��ت پرس��پولیس 
می گ��ذارد. 9 س��ال قبل نی��ز کاش��انی چنین 
س��ناریویی را زم��ان س��رمربیگری دای��ی در 
پرسپولیس برای این تیم نوشت. سرپرست موقت 
پرسپولیس که برای دومین بار بر مسند مدیریت 
این باشگاه می نشست با وجود دایی دستش برای 
خیلی از کارها از جمله لیدرپروری و دخالت در 
امور تیم بس��ته بود، به همین دلیل در حالی که 
فصل هنوز به پایان نرس��یده بود باب مذاکره با 
استیلی را باز کرد و علنی شدن این ماجرا باعث 
دلخوری دایی شد و او را بر آن داشت تا با سماجت 
به دنبال دریافت تمام و کمال مطالباتش بدون 
کوچک ترین تخفیفی به پرسپولیس باشد. حال 
آنکه داستان دایی هم می توانست خیلی ساده تر 
به نقطه پایان برسد اگر آقایان به خاطر مسائلي 

دیگر کار را به لجبازی نمی کشاندند. 

  هزینه 10 میلیاردی رویانیان
رویانیان هم پیشتر چنین هزینه هنگفتی را روی 
دست پرسپولیس گذاشته بود. رقمی 1۰ میلیاردی 
که به دلیل بی کفایتی مدیریت��ی آقایان از جیب 
پرس��پولیس و بیت المال پرداخت شد، آن هم در 

زمانی که دالر اینگونه سرسام آور باال نرفته بود!
ظاهر امر نشان می داد که مدیرعامل وقت پرسپولیس 
از عملک��رد ژوزه رضایت کامل نداش��ت، اما طبق 
قرارداد نمی توانست او را به راحتي کنار بگذارد، به 
همین دلیل طی اقدامی عجیب از تبعید این مربی به 
تیم های پایه خبر داد. رویانیان شاید تصور می کرد 
در ستاد سوخت است و می تواند یک کارمند را به 
دلخواه از یک مجموعه به مجموعه ای دیگر منتقل 
کند و آب از آب تکان نخورد، اما مانوئل با فیلمبرداری 
از تصمیمات مدیریت باشگاه که او را به زمین تمرین 
راه ندادند و مدارکی که در دست داشت راهی فیفا 
شد. صدالبته رویانیان مثل انصاریفرد و دیگر مدیران 
پرسپولیس و فوتبال ایران قاطعانه گفت که ژوزه راه 
به جایی نمی برد، اما شکایت او یکی از سنگین ترین 
پرونده ه��ای مالی را ب��رای پرس��پولیس به دنبال 
داش��ت و سرخپوش��ان مجبور به پرداخت مبلغی 
حدود 1۰میلی��ارد تومان به مانوئل ش��دند، فقط 
چون رویانیان هم مانند دیگر مدیران فوتبال ایران 

سررشته ای از مدیریت و فوتبال حرفه ای نداشت.
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فريدون حسن

حسرت در آغوش کشیدن فرزند
مبتالیان به کرونا مجبورند تا زمان بهب��ودی کامل در قرنطینه خانگی 
باقی بمانند تا دیگر اعضای خانواده شان به این بیماری دچار نشوند. برخي 
فوتبالي ها حاال بهتر از قبل این موضوع را درک مي کنند، نمونه اش کاپیتان 
استقالل اس��ت که این روزها در قرنطینه خانگي بس��ر مي برد.  بیماری 
آبی ها رسماً تأیید شده و بازی های آنها فعالً به حالت تعلیق درآمده است. 
قرنطینه در اتاق و ترس از ابتالی دیگر اعضای خانواده، روزهای سختی را 
برای کرونایی های استقالل رقم زده است. انتشار عکسی از وریا غفوری در 
حالی که در اتاق است و از پشت شیشه فرزندش را می بوسد، دشواری های 
قرنطینه را نشان می دهد. امیدواریم همه مبتالیان در این جنگ پیروز شوند 

و شر این ویروس هرچه زودتر از سر مردم جهان کم شود.

مانی سعیدی

آقاي سلطاني فر لطفًا عینک بزنید!
تلخ است و ناامید کننده، اما به نظر مي رس��د در مجموعه ورزش کشور نه 
اراده اي براي برخورد با فساد است و نه متولیان ورزش کشور مي خواهند 
فس��ادي را ک��ه در ورزش و به خصوص فوتب��ال هر روز آش��کارتر از قبل 
مي شود ببینند و در خوشبینانه ترین حالت خودشان را به ندیدن زده اند. 
صحبت هاي دیروز مسعود سلطاني فر وزیر ورزش در دیدار با حجت االسالم 
درویشیان رئیس سازمان بازرسي کل کشور گویای در پیش گرفتن چنین 
رویکردي از سوي مسئوالن وزارت ورزش در مقابل فساد است. سلطاني فر 
گفته است: »بحث هایی که درباره فس��اد در ورزش مطرح می شود بیشتر 
هیاهوی رسانه ای است که از جمله آنها ماجرای قرارداد سرمربی سابق تیم 
ملی فوتبال است.« در شرایطي وزیر ورزش سعي دارد فساد در ورزش و به 
خصوص در فوتبال را »هیاهوي رسانه اي« عنوان کند که سال ها پیش علي 
کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال هم اعتقادي به فساد در فوتبال 
نداشت و مواردي را هم که وجود داشت با کوچک انگاري»تخلف« مي نامید. 
این در شرایطي بود که همان روزها مجلس از یک پرونده قطور درباره فساد 
در فوتبال رونمایي کرد. امروز هم در حالي که هم مجلس و هم قوه قضائیه 
بارها وجود فساد در فوتبال را تأیید کرده اند، الپوشاني و انکار فساد گسترده 
در فوتبال توسط وزیر ورزش دور از انتظار نبود، به خصوص که بخشي از این 
فساد به اهمال و بي تفاوتي وزارت ورزش در مبارزه با سوءمدیریت ها و حیف و 
میل بیت المال در دو باشگاه زیرمجموعه وزارت، یعني استقالل و پرسپولیس 
بر مي گردد و سلطاني فر در این باره باید پاسخگو باشد. به همین خاطر بهترین 
کار پاک کردن صورت مسئله از سوي وزیر است تا اتهاماتي را که درباره فساد 

در فوتبال متوجه وزارت ورزش است از این مجموعه دور کند!

کرونا را شوخي گرفتیم

ارزش سالمتي باالتر از تمرين در آب است
ش��اهین ایزدیار      خبر
هنوز تمریناتش 
را شروع نکرده است. پس از تعطیلي مسابقات و 
اماکن ورزشي ورزش��کاران تمرینات خود را به 
شکل محدود و در خانه پیگیري مي کردند. این در 
حالي است که اجازه بازگشایي استخرها در برخي 
شهرها صادر شده است. قهرمان شناي بازي هاي 
پاراآسیایي جاکارتا هم به دلیل تعطیلي استخرها 
در شهر مشهد هنوز به آب نزده است: »در مشهد 
به دلیل شرایط موجود اجازه بازگشایي داده نشده 
است و من همچنان تمرینات بدنسازي خود را زیر 

نظر مربي ام پیگیري مي کنم تا دچار افت بدني 
نشوم. نزدیک پنج ماه است که شنا نکرده ام و این 
مس��ئله قطعاً در افت رکوردم بي تأثیر نیس��ت. 
هرچند تمرینات بدنسازي مثل تمرینات داخل 
آب نمي شود، ولي واقعاً در شرایط کنوني به دلیل 
مبتال نش��دن به کرونا ترس از آب دارم و ترجیح 
مي دهم تمریناتم را خارج از آب انجام دهم تا به 
این ویروس مبتال نشوم. درست است که پنج ماه 
دوري از آب تأثیر نامطلوبي روي رکوردم گذاشته 
اس��ت اما فکر مي کنم ارزش س��المتي باالتر از 

تمرین در آب است.«

خط��ر ابت��ال ب��ه کووی��د 19 
شيوا نوروزي
     بازتاب

کشتی گیران را به شدت تهدید 
می کند. کشتی ورزشی درگیرانه 
است که هنگام مبارزه و تمرین امکان رعایت فاصله اجتماعی 
وجود ندارد. به همین خاطر است که بسیاری از کشتی گیران و 
مربیان نسبت به شروع تمرینات و همچنین برگزاری لیگ هشدار 
داده اند. خبر ابتالی حس��ین نوری به کرونا ورزش کشورمان را 
تحت تأثیر قرار داده است. قهرمان کشتی فرنگی جهان در بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح دانشوری بستری است و به 
گفته برادرش همچنان با دستگاه تنفس می کند. به همین خاطر 
است که کش��تی گیرانی از جمله محمدعلی گرایی، ملی پوش 
المپیکی ایران در گفت وگو با ایسنا نسبت به آغاز مسابقات لیگ 
ابراز نگرانی کرده است: »پیش از ابتالی حسین نوری به کرونا 
خیلی ای��ن موضوع را ج��دی نمی گرفت��م و فک��ر نمی کردم 
ورزشکاران هم دچار این ویروس شوند، اما االن می ترسم و اصاًل 
از خانه بیرون نمی روم. به خاطر گرفتار نشدن به این ویروس تا 
حد زیادی قید تمرین یا کش��تی تمرینی با دیگ��ران را زده ام. 
هرچند لیگ تنها منبع درآمد کشتی گیران است، اما واقعاً با این 

شرایط برگزاری مسابقه منطقی نیست و امیدوارم با بهبود اوضاع 
شاهد از سرگیری تمامی مسابقات از جمله لیگ باشیم.« پس از 
باال گرفتن انتقادها امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی نیز به این 
مسئله واکنش نش��ان داد و در گفت وگو با مهر حفظ سالمتی 
ورزشکاران را اولویت اصلی فدراسیون خواند: »فدراسیون کشتی 
با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا مدت هاست اردوهای تیم 
ملی و تمام��ی رویدادهای رس��می و تدارکاتی را لغ��و کرده و 
همچنان طبق مصوبات اتحادیه جهانی کشتی و ستاد مبارزه با 
کرونا در ورزش گام برمی دارد. مطمئن باشید هر رویدادی که 
خطری برای ورزشکاران محسوب شود و سالمتی آنها را تهدید 
کند برگزار نخواهد شد. رقابت های لیگ کشتی هم جزو همین 
رویدادهایی اس��ت که برگزاری آن منوط به صدور مجوزهای 
متولیان ورزش و سالمت کشورمان است. بدیهی است اگر شرایط 
مناسب برای برگزاری رقابت های لیگ کشتی وجود داشته باشد، 
این مسابقات پیگیری خواهد شد در غیر این صورت، فعالً چنین 
مسابقاتی را برگزار نمی کنیم. نباید جان کشتی گیران، مربیان و 
دیگر عوامل برگزاری لیگ از جمله داوران و نیروهای اجرایی را 

به خطر انداخت.«

لیگ تنها منبع درآمد کشتي گیران است، اما...

 حفظ سالمتی
 اولويت اول فدراسیون

رئیس پیش��ین       چهره
فدراسیون کشتي 
از همه مردم خواست تا بیش از پیش بیماري کرونا 
را جدي بگیرند. آمار مبتالیان به کرونا در کشورمان 
رو به افزایش است و در این بین اهالي ورزش نیز از 
این ویروس در امان نیستند. محمدرضا طالقاني 

یکي از همین افراد اس��ت. او که س��ابقه ریاست 
فدراسیون کشتي را دارد خوشبختانه از بیمارستان 
مرخص ش��ده اس��ت و دوران نقاهت را در منزل 
سپري مي کند. طالقاني در گفت وگو با تسنیم از 
حال و روزش گفت: »مردم زیادي به من محبت 
دارند، با وجودي که از ماسک استفاده مي کردم اما 
هر جا مي رسیدم مرا در آغوش مي گرفتند و هر چه 
مي خواستم دست ندهم اما محبت دوستان زیاد 
بود. ریه ام درگیر شده بود، احساس مي کردم درد 
عجیبي را تحمل مي کنم. وقتي به پزشک مراجعه 
کردم، دس��تور بس��تري داد و 1۰، 12 روزي در 
بیمارستان بودم و خوشبختانه حاال وضعیت بهتري 
دارم. دوران قرنطینه را در خانه سپري مي کنم و 
خوشبختانه دیگر اعضاي خانواده ام به کرونا مبتال 
نشده اند. شنیده ام حسین نوري هم به کرونا مبتال 
شده اس��ت، براي این قهرمان خوبمان آرزوي 
بهبود هر چه س��ریع تر دارم. من واقع��اً کرونا را 
ش��وخي گرفته بودم، فکر نمي کردم تا این حد 
سخت باشد. واقعاً بیماري سختي است، از همه 
مردم عزیز کشورمان مي خواهم همدیگر را در 
آغوش نگیرند، به هم دست ندهند و از دور به هم 
لبخند بزنند. بیاییم محبت هایمان را براي روزي 
نگه داریم که دوباره همدیگر را در آغوش بگیریم. به 

هم لبخند بزنیم تا در کنار هم باشیم.«

شاهکار745 هزار دالری انصاريفرد
از ژوزه تا کالدرون داستان بدهي تراشي مدیران پرسپولیس

اصراري به برگزاري اردو ندارم 
غالمرضا شعباني بهار، رئیس فدراسیون تیروکمان گفت: »با توجه به اوج 
دوباره ویروس کرونا در کشور، برای حفظ سالمتی ورزشکاران اصراری به 
برگزاری اردوهای تیم ملی تیروکمان نداریم و ترجیح می دهیم تمرینات را به 
صورت انفرادی برگزار کنیم. سایت تیروکمان برای انجام تمرینات انفرادی در 
اختیار ملی پوشان است و هیچ کمانداری مشکلی از نظر فضای تمرینی ندارد. 
بنابراین کمانداران می توانند با هماهنگی مربی تیم ملی در زمان های مختلف 
و تحت نظر مربی در سایت تیروکمان حضور پیدا کنند و تیر بزنند. از این رو 

هیچ ورزشکاری نمی تواند بگوید که فضا برای انجام تمرین ندارد. «

درخواست 6 میلیاردي دوچرخه سواري از دولت
خسرو قمري، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری اعالم کرد از سازمان 
برنامه ریزی و بودجه درخواست کمک ۶ میلیاردی داشته و نوبخت هم در 
پاسخ به نامه دستور مساعدت داده است. وي گفت: »در این جلسه اعالم 
کردیم پنج پیست افتتاح کرده ایم، اما نیاز به تجهیزات و ابزاری داریم که 
از این پیست ها با کیفیت بهتری استفاده کنیم. همچنین در نظر داریم 
پیست BMX را بسازیم که این رشته جذاب و المپیکی هم فعال شود. با 
هماهنگی وزارت ورزش و دستور رئیس شرکت توسعه و تجهیز، زمینی 

در مجموعه آزادی مشخص شده تا این پیست را بسازیم.«

 وقتي بايد اساسنامه هاي ورزش راسعید احمديان
 به دقت ديد

شوراي نگهبان دیروز در حالي اساسنامه کمیته ملي المپیک را تأیید نکرد 
که هنوز تکلیف اساسنامه هاي فدراسیون هاي ورزش آماتوري و اساسنامه 
فدراسیون فوتبال نیز نامعلوم است و بدین ترتیب باید عنوان کرد که ورزش 

کشور در حال حاضر تقریباً بدون اساسنامه اداره مي شود. 
البته در این میان نباید تقصیر را متوجه ش��وراي نگهبان دانست، چراکه 
ایراداتي که این شورا به اساسنامه کمیته ملي المپیک وارد کرده کامالً درست 
بوده است و به نظر مي رسد آقایاني که این اساسنامه را در مجمع عمومي تأیید 
کرده اند و سپس به کمیته بین المللي المپیک فرستاده  و بعد از آن هم تأیید 
دولت را گرفته اند چندان هم در مفاد آن دقت نکرده اند. نگاهي گذرا به ایراداتي 

که شوراي نگهبان به این اساسنامه وارد کرده مؤید این مسئله است. 
 »یکي از ایرادات مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند 1۶ است که 
به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسي، مذهبي، حقوقي، اجتماعي، 
اقتصادي و تبعیض جنسیتي اشاره دارد که اعالم شده این بند مغایر موازین 
شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسي است. شوراي نگهبان همچنین اعالم 
کرده است منظور از دور بودن کمیته ملي المپیک از هرگونه گرایش هاي 
نژادي، مذهبي، سیاسي و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد. 
نکته دیگر اینکه شوراي نگهبان این س��ؤال را پرسیده در خصوص بند 2 
ماده یک که فعالیت کمیته ملي المپیک در چارچوب مفاد منشور المپیک 
و قوانین جاري جمهوري اسالمي است، در مقام تعارض بین مفاد منشور 
المپیک و قوانین جاري کدامیک حاکم خواهد بود؟ همچنین اعالم شده بند 
یک ماده 3 عبارت »مقابله با هرگونه تبعیض« و »لزوم محترم شمردن قوانین 
جهاني« داراي ابهام است. در این اساسنامه در خصوص انتخاب اعضاي مرکز 

نظارت بر تیم هاي ملي نیز ایراداتي گرفته شده است.«
اما حاال که اساسنامه کمیته ملي المپیک اینگونه با نظر شوراي نگهبان رد شده 
به نظر مي رسد این شورا باید در خصوص دو اساسنامه فدراسیون هاي ورزش 

آماتوري و اساسنامه فدراسیون فوتبال هم با همین دقت نظر عمل کند. 
نکته اول در خصوص اساسنامه فدراسیون هاي ورزشي عدم شفاف سازي در 
خصوص آنهاست، به گونه اي که اساسنامه ها به صورت یک سند محرمانه در 
اختیار هیچ کس و حتي مراجعي که باید آنها را اجرا کنند قرار نمي گیرد، در 
حالي که بنا به نظر تمام کارشناسان حقوقي ورزش، اساسنامه فدراسیون ها 
و کمیته ملي المپیک باید روي سایت آنها براي اطالع همه قرار گیرد. نکته 
دوم در این خصوص اینکه تاکنون چند بار دیده ش��ده که متن ارسالي 
اساسنامه ها به مجامع بین المللي با ترجمه فارسي آن در داخل همخواني 
ندارد که حتي از ایراد اول هم مهم تر است. آنچه دیروز اتفاق افتاد ثابت کرد 
اساسنامه کمیته ملي المپیک با ایرادات اساسي و اینچنیني روبه رو بوده 

است و این مسئله حتماً در دو اساسنامه دیگر هم دیده مي شود. 
در این میان اساسنامه فدراسیون فوتبال وضعیت پیچیده تري هم دارد، 
چراکه اگر اساسنامه کمیته ملي المپیک با این همه اشکال قانوني و تضاد با 
سیاست هاي نظام در اختیار دولت و شوراي نگهبان قرار گرفت، اساسنامه 
فدراسیون فوتبال نه به دولت ارائه شده و نه به شوراي نگهبان و بدیهي است 
که چنین اساسنامه اي حتماً اشکاالت و ایراداتي به مراتب بدتر و بیشتر از 

اساسنامه کمیته ملي المپیک دارد. 
در مورد اساسنامه فدراسیون هاي ورزش آماتوري هم چنانچه از شواهد و 
قرائن بر مي آید در مفاد این اساسنامه که مربوط به رشته هایي است که 
صرفاً فعالیت داخلي دارند دست دولت براي دخالت در امور فدراسیون ها 
کاماًل باز است تا جایي که حتي افراد حاضر در مجمع و صاحب رأي نیز 
از سوي وزارت ورزش انتخاب مي شوند، اس��تقالل فدراسیون ها در این 
اساسنامه تقریباً نادیده گرفته شده و ایراداتي نظیر نگاه مساوي بین ورزش 
بانوان و آقایان نیز در آن دیده مي شود. بدون هیچ شکي این اساسنامه نیاز به 
یک بازنگري کلي و اساسي دارد و حتي بیراه نیست اگر عنوان کنیم که باید 
مدت زمان بیشتري عالوه بر هفت ماهي که از تحویل آن به شوراي نگهبان 

مي گذرد روي آن وقت صرف شود و با عجله به سمت تصویب نرود. 
اتفاقي که در خصوص اساسنامه کمیته ملي المپیک افتاد نشان داد به هیچ 
عنوان نباید بحث نظارت بر اساسنامه هاي فدراسیون ورزشي را سرسري 
گرفت و با دیده اغماض به آن نگاه کرد؛ مس��ئله اي که شوراي نگهبان به 
خوبي به آن ورود کرده است و انتظار مي رود با همین سیاست در خصوص 

دو اساسنامه دیگر هم وارد شود. 

 نقدی بر بي تفاوتي به اجراي پروتکل هاي 
بهداشتي در لیگ و عدم برخورد با خاطیان

فوتبالیست ها نمي گیرن!
رعایت پروتکل هاي بهداشتي بحران این روزهاي فوتبال ایران است، آن هم 
در حالي که تنها دو هفته از شروع دوباره لیگ برتر مي گذرد و موتور تیم ها 
براي مسابقات هنوز گرم نشده است. بحراني که با قرنطینه شدن دو تیم 
استقالل و پرسپولیس پس از آمار باالي تست مثبت کروناي بازیکنان و 
کادر دو تیم به اوج رسیده و تیم هاي دیگر را نگران دیدار هاي بعدي کرده 
است. در چنین شرایطي پروتکل هاي ناقص و اجراي نصفه و نیمه آن سبب 

شده لیگ ایران شروع نشده روزهاي پرحاشیه اي را تجربه کند.
  پروتکلي براي خالي نبودن عریضه!

اینکه توقع داش��ته باش��یم در فوتبال ایران که مدیریت ناکارآمد آن هر 
روز آشکارتر مي شود، برگزاري لیگ در شرایط کرونا روند بدون مشکل 
و بي دغدغه اي داشته باش��د، انتظار زیادي است و اتفاقاتي که در همین 
هفته هاي ابتدایي ش��روع دوباره لی��گ درباره پروتکل هاي بهداش��تي 
س��روصداي زیادي را بپا کرده گویاي همه چیز است. یکي از مهم ترین 
ایرادها به پروتکل هاي بهداشتي به موضوع تست هاي کرونا برمي گردد، 
مسئله اي که سبب شده یک دیوار بي اعتمادي بین  باشگاه ها و سازمان 
لیگ کشیده ش��ود. به وجود آمدن چنین بي اعتمادي خروجي پروتکل 
بهداشتي است که تمام شرایط برگزاري مسابقات و تست هایي که از تیم ها 
در جریان بازي ها باید گرفته ش��ود، در آن لحاظ نشده است و هر روز که 

مي گذرد اشکالت بیشتري از آن آشکار مي شود.
این در حالي است که مس��ئوالن سازمان لیگ و پزش��کي فدراسیون 
فوتبال یا همان ایفمارک با توجیه اینکه هر چند هفته با توجه به روند 
بیماري پروتکل ها هم تغییر مي کند، ضعف هایي که در پروتکل بهداشتي 
مسابقات لیگ برتر وجود دارد را به آبدیت شدن شرایط رفتار ویروس 
در جامعه ارتباط مي دهند که باید به مرور به روز شود. با این حال یکي 
از بدیهي ترین موارد که در پروتکل بهداش��تي لیگ برتر لحاظ نشده، 
مشخص نکردن مراکز مشترک و مورد تأیید براي انجام تست کرونای 
باشگاه هاس��ت. موردي که اگر در پروتکل در نظر گرفته مي شد سبب 
نمي شد که امروز بین سازمان لیگ و دو باشگاه استقالل و فوالد درباره 
صحت تست هاي انجام شده، اختالف نظر به وجود آید و به راستي آزمایي 

و تست دوباره از بازیکنان استقالل و فوالد نیاز باشد.
  خبري از جریمه خاطیان نیست

یکي دیگر از مهم ترین معضالت پروتکل هاي بهداشتي لیگ برتر نداشتن 
ضمانت اجرایي و جریمه براي تیم هایي اس��ت ک��ه پروتکل ها را زیر پا 
مي گذارند. در شرایطي دو هفته از شروع مجدد لیگ گذشته است که 
به وضوح مشاهده مي شود برخي تیم ها و بازیکنان چه قبل از بازي و چه 
در جریان مسابقه، پروتکل هاي بهداش��تي را زیر پا مي گذارند. با وجود 
رعایت نکردن پروتکل ها، سازمان لیگ در این رابطه تاکنون نه تنها تیمي 
را جریمه نکرده، بلکه حتي خطاب به تیم هایي که بازیکنان و کادرشان 

پروتکل ها را رعایت نکرده اند، اخطار رسمي هم نداده است.
این در شرایطي اس��ت که در بوندس لیگاي آلمان، چند تن از بازیکنان 
دورتموند به دلیل اینکه در آرایشگاهي که آرایشگر ماسک نداشته موهاي 
خود را کوتاه کرده اند، به دلیل نقض قوانین از س��وي فدراسیون فوتبال 
آلمان جریمه شده اند. در بیانیه فدراسیون فوتبال آلمان در این رابطه آمده 
است: » فدراسیون فوتبال آلمان مانوئل آکانجی و جیدون سانچو را جریمه 
کرده است. بازیکنان بورسیا دورتموند به طور واضح قوانین بهداشتی و 
استانداردهای مقابله با عفونت را هنگام اصالح رعایت نکردند. تردیدی 
نیست که بازیکنان باید موهای شان را اصالح کنند، اما در حال حاضر باید 

این کار را براساس قوانین سازمانی و پزشکی انجام دهند.«
  باشگاه ها هم دست کمي از سازمان لیگ ندارند

عالوه بر این در باشگاه هاي کشورمان هم رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
چندان جدي گرفته نمي شود، به طوري که سهیل مهدي، رئیس کمیته 
مسابقات سازمان لیگ، دوشنبه شب در برنامه فوتبال برتر کرونایي شدن 
استقاللي ها را به عدم رعایت پروتکل ها ارتباط داد: »روز مسابقه همکاری 
الزم از سوی سرمربی شما )فرهاد مجیدی( صورت نمی گیرد و می گوید 
ما روی سکوها نمی رویم و عکس دسته جمعی می گیرید و می گویید ما 

همیشه کنار هم زندگی می کنیم.«
وقتي هم سعید رمضاني، سرپرست باشگاه استقالل پروتکل ها را شوي 
تبلیغاتي مي داند و در پاسخ به مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ 
مي گوید »این کارها شو تبلیغاتی اس��ت و من آن را رعایت نکردم. هم 
سرمربی تیم نخواست این پروتکل ها در بازی اجرا شود و هم خود من«، 
دیگر نمي توان انتظار داشت که باشگاه با بازیکناني که پروتکل بهداشتي 
را رعایت نمي کنند، برخورد کند. این در شرایطي است که در کشورهاي 
اروپایي، بازیکناني که پروتکل ها را زیر پا مي گذارند با جریمه هاي سختي 
از سوي باشگاه هاي شان مواجه مي شوند. نمونه آن سردار آزمون است 
که پس از رعایت نکردن فاصله گذاري اجتماعي در خارج از زمین دو بار 
از سوي باشگاه زنیت جریمه شد و این باشگاه حرکت مهاجم ایراني اش را 

به خطر انداختن سالمت سایر هم تیمي هایش عنوان کرد.


