
نشست ساالنه هفته 
سعید احمدیان
   گفت وگو

گذش��ته کميت��ه 
بين المللي المپيک 
باز هم با ادامه حسرت کشورمان براي داشتن يک 
کرسي در IOC همراه بود، آن هم در شرايطي که در 
بين پنج عضو جديد کميته بين المللي المپيک، دو 
آسيايي نيز ديده مي ش��وند؛ يک عربستاني و يک 
مغولستاني، اما کشورمان همچنان پس از 16 سال 
نماين��ده اي در IOC ندارد و از نداش��تن کرس��ي 
تأثيرگذار در س��ازمان هاي بين المللي ورزش رنج 
مي برد. در گفت وگو با مصطفي هاشمي طبا آخرين 
عضو ايران��ي IOC، درب��اره داليل موف��ق نبودن 
کشورمان در ديپلماسي ورزشي در کسب کرسي هاي 

حساس بين المللي در ورزش صحبت کرده ايم.
  عضويت در  IOC براي سياسي ها مهم نيست

هاش��مي طبا در گفت وگو با »ج��وان« در ابتداي 
صحبت هاي��ش، عضويت در کميت��ه بين المللي 
المپيک را نتيجه سال ها رايزني و فعاليت  مي داند: 
»سال ها فعال بوديم و کميته بين المللي المپيک 
فعاليت هاي ايران را رصد مي ک��رد. ما ارتباطات 
مداومي با مس��ئوالن IOC  داشتيم و مداوم آنها 
را به ايران دع��وت مي کرديم تا از نزديک ش��اهد 
فعاليت هاي ورزشي کش��ورمان باشند. تالش ها 
براي عضوي��ت در کميته بين الملل��ي المپيک از 
سال 65 که به عنوان رئيس کميته ملي المپيک 
فعاليت مي کردم، آغاز شد تا اينکه در سال 2000 
به عضويت IOC درآمدم و چهار سال عضو هيئت 

اجرايي کميته بين المللي المپيک بودم.«
در حالي هاش��مي طبا س��ال 79 به عنوان عضو 

کميته بين المللي المپيک انتخاب ش��د که اين 
اتفاق مي توانس��ت 12 س��ال زودتر بيفت��د، اما 
س��نگ اندازي هاي داخل��ي مانع آن ش��د: »اگر 
حمايت هاي داخلي بود خيلي سريع تر اين اتفاق 
مي افتاد، اما سال 67  بعضي از افراد در سفري که 
سامارانش، رئيس وقت کميته بين المللي المپيک 
به تهران داشت به ايشان گفته بودند که هاشمي طبا 

مسئله دار است و قابل اعتماد نيست.«
رئيس سابق کميته ملي المپيک درباره حمايت هاي 
داخلي از خودش براي عضويت در IOC به نکته 
قابل تأملي اش��اره مي کند: »در انتخابات اعضاي 
IOC، ع��الوه بر ش��خصيت و تجربه ف��ردي که 
نامزد شده، حمايت هاي سياسي و مالي نيز تقريباً 
تأثيرگذار است. با اين حال آن روزها حمايت خاصي 
از سوي مسئوالن کشوري نشدم و فقط يک نامه از 
رئيس جمهور وقت داشتم که ايشان مرا تأييد کرده 
بود و اين را به عنوان اينکه م��ورد اعتماد مقامات 
هستم به کميته بين المللي المپيک ارائه دادم. وگرنه 
آن روزها هم مسئوالن سياس��ي آن زمان زياد به 
چنين فعاليت هايي و گرفتن پست در سازمان هاي 

بين المللي ورزش اهميت نمي دادند.«
  جلوي حذف ايران از المپيک آتن را گرفتم 
هاش��مي طبا درباره تأثيرات حضور يک ايراني در 
سازمان مهمي همچون کميته بين المللي المپيک 
هم اينطور توضيح مي دهد: »کسي که به عضويت 
کميته بين المللي المپيک درمي آيد بايد براي ورزش 
جهان مؤثر باشد و اينطور نيست که براي کشورش 
کار کند و اين فعاليت يک کار بين المللي اس��ت. 
البته در کنار وظيفه اصلي که اعضاي IOC دارند، 

حضور يک مدير ايراني هم مي تواند خيلي تأثيرگذار 
باشد. به عنوان نمونه وقتي من به عنوان يک عضو 
ايراني کميته بين الملل��ي المپيک در جريان يک 
مسابقه حضور داشتم، رئيس آن فدراسيون جهاني 
ديد ديگري به تيم کشورمان داشت يا اينکه داوران 

نمي توانستند خيلي اعمال نفوذ کنند.«
وي در ادامه با ذکر مثال هايي افشا مي کند که اگر 
او س��ال 2004 عضو IOC نبود، کاروان ايران از 
المپيک آتن کنار گذاش��ته مي شد: »در المپيک 
2004 آتن و پس از ماجراي آرش ميراسماعيلي 
و حريف رژيم صهيونيس��تي، فش��اري به کميته 
بين المللي المپيک آورده ش��د که کاروان ايران را 
اخراج کند. اين گزارش را به من به عنوان يک عضو 
IOC براي بررسي دادند و من هم گزارش الزم را 
دادم و اين مسئله حل و فصل شد. البته نمي گويم 
اگر يک ايراني عضو IOC نبود، حتماً کاروان ايران 
حذف مي شد، اما اگر نماينده نداشتيم، شايد ايران 

از المپيک کنار گذاشته مي شد.«
  از داخل ضربه مي خوريم

اختالفات داخلي اما در سال 83 اين پست حساس و 
مهم را از ورزش ايران گرفت و اين مسئله سبب شده 
تا کشورمان در اين سال ها در المپيک و آسيايي به 
دليل اينکه نماينده اي در IOC نداشتيم، ضربات 
زيادي بخورد و حق خوري هايي در حق ورزشکاران 
کشورمان با توجه به نداش��تن نماينده يا نفوذ در 

سازمان هاي بين المللي ورزش صورت بگيرد.
هاشمي طبا درباره چگوني از دست رفتن کرسي ايران 
در IOC  مي گويد: »در س��ال 83 ب��ا توجه به اينکه 
تدوام حضورم در IOC، به ادامه کارم در کميته ملي 

المپيک برمي گشت و من هم در دوره جديد انتخاب 
نشده بودم، اين کرسي از ايران گرفته شد. ادعا کردند 
که شش ماهه دوباره پست ايران را در کميته بين المللي 
المپيک پس مي گيرند، االن نه شش ماه، نه شش سال، 
 IOC بلکه 16 سال از آن روز مي گذرد و هنوز ايران در
نتوانسته نماينده اي داشته باشد و از هزاردستان داخلی 
ضربه می خوريم. در داخل خودمان به خودمان و نه به 
شخص من، بلکه به ورزش کشورمان ضربات زيادي 

زده ايم و کسي هم رسيدگي نمي کند.«
  گفتند پول بدهيد و کرسي بگيريد

آخرين عضو ايران��ي کميت��ه بين المللي المپيک 
معتقد است که حضور دوباره در IOC سخت است 
و به موانعي که در اين باره وجود دارد، اشاره مي کند: 
»کشورهاي ديگر از نماينده  خود مي خواهند عضو 
کميته بين المللي المپيک شود و از او حمايت و پول 
خرج مي کنند. اين کار را عربستان، قطر و کشورهاي 
ديگر نيز انجام مي دهند و براي داش��تن پس��ت در 
کميت��ه بين المللي المپيک پول پاش��ي مي کنند.  
مثل عربستان که سال ها پيش يک پول کالن براي 

عضويت در IOC پرداخت کرده بود.«
 هاش��مي طبا در پايان به پيش��نهادهاي عجيب 
سارامانش براي دادن يک کرسي به ايران در کميته 
بين المللي المپيک اشاره مي کند: »به من گفتند که 
اگر ايران به کميته بين المللي المپيک کمک مالی 
کند، مي توانيد در IOC عضو ش��ويد. سامارانش 
توقعاتي ديگري از ما داشت و سال 67 که عضويت 
ما اتفاق نيفتاد به ما گفت يک ملوان اسپانيايي را که 
در ايران زنداني است آزاد کنيد، من تالش مي کنم 

که در IOC ايران پست بگيرد.«
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فریدون حسن

اداي احترام نوجوانان فوتبال به شهدا 
صبح ديروز کادر فنی و اعضای تيم ملی فوتبال نوجوانان که در مرکز ملی 
فوتبال در اردو بسر می برند، ضمن حضور در يادمان شهدا طی مراسمي 
خاص با ادای احترام به مقام شامخ شهيدان، تمثال شهدای جامعه فوتبال 
و سردار رشيد اسالم حاج قاسم سليماني را گلباران و با بنيانگذار جمهوری 
اسالمی ايران تجديدميثاق و با مقام معظم رهبری و آرمان های انقالب 
تجديدبيعت کردند. اين مراسم که با حضور مسئوالن مرکز ملی فوتبال 
برگزار شد، با قرائت قرآن کريم و نواختن سرود ملی جمهوری اسالمی ايران 

آغاز و در خاتمه مراسم با ادای احترام و گلباران تمثال شهدا پايان يافت.

شيوا نوروزی

دخيا به هيچ توپي نه نمي گويد

مسي آقاي گل و پاس گل الليگا
مس��ی رکوردی      خبر
ديگر به نام خود 
ثبت کرد. کريم بنزما در بازی ب��ا لگانس موفق به 
گلزنی نشد و در مقابل مسی در زمين آالوس روی 
دو پاس آنس��و فاتی و ريکی پويج دبل کرد تا تعداد 
گل هايش را به 25 برساند و برای هفتمين بار متوالی 
عنوان آقای گلی الليگا را از آن خود کند و به رکوردی 
تاريخی دست يابد. فوق ستاره آرژانتينی کاتاالن ها تا 

پيش از اين به طور مش��ترک با تلمو زارا، اسطوره 
بيلبائو که شش بار آقای گل يا همان ال پيچيچی 
الليگا شده بود، اما با کسب عنوان آقای گلی اين فصل 
الليگا توانست به تنهايی بيشترين عنوان ال پيچيچی 
تاريخ الليگا را از آن خود کند. البته مسي عالوه بر 
آقاي گلي، آقاي پاس گل هم شد، اما اين دو عنوان 
چيزي نبود که او را راضي کند. مسي مي خواست 

قهرمان الليگا شود نه آقاي گل و پاس گل!

شهر بارس��لون برای بار دوم در 
دنیا حیدري
      بازتاب

قرنطينه قرار گرفته و در چهار 
شب اخير از شهروندان اين شهر 
خواس��ته ش��ده از خانه های خود بيرون نيايند. مسئله ای که 
نگرانی های سرمربی ناپولی را در آستانه سفر تيمش به بارسلونا 
برای ديدار با بارسا در چمپيونزليگ به دنبال داشته است. ناپولی 
هشتم آگوست بايد در ديدار برگش��ت يک هشتم نهايی ليگ 
قهرمانان در بارس��لون به مصاف آبی واناری ها برود. حال آنکه 
اوج گيری دوباره کرونا در ايالت کاتالونيای اسپانيا نگرانی گتوزو 
را به دنبال داشته اس��ت: »نگران هس��تيم، اما سعی می کنيم 
نگرانی بچه ها را برطرف کنيم، چون می دانيم که رئيس باشگاه 
ما و همکارانش می دانند که چه بايد بکنند.« هرچند که يوفا با 
توجه به اخبار اخير از شهر بارسلون اعالم کرده، اگر شرايط اقتضا 
کند آماده اس��ت اين بازی را به جای نيوکم��پ در جايی ديگر 
برگزار کند.  نگرانی ها از برگزاری اين بازی بی ارتباط با صعودی 

شدن شيوع کرونا در انگليس به واسطه برگزاری بازی ليورپول- 
اتلتيکومادريد نيست. تأييد  1646 مبتال به کرونا که 782 نفر از 
آنها در منطقه مادريد بودند و 35 کشته در اين منطقه گزارش 
شد،  نگرانی های بسياری را برای برگزاری ديدار برگشت مرحله 
يک هش��تم نهاي��ی لي��گ قهرمان��ان اروپ��ا بي��ن ليورپول و 
اتلتيکومادريد به دنبال داشت، خصوصاً که بسياری از رويدادهای 
ورزشی اروپا در آن مقطع )21 اس��فند98( تعطيل شده بود و 
بسياری بر اين باور بودند که اين بازی بايد لغو يا بدون تماشاگر 
برگزار شود. اتفاقی که رخ نداد و حضور 3 هزار طرفدار اتلتيکو 
در بين 52 هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه باعث شد يک هفته 
بعد از اين بازی، شيب ابتال به کرونا در انگليس به شدت صعودی 
شود. بعد از آن بازی 246نفر از افرادی که در نزديکی ورزشگاه 
آنفيلد بودند جان خود را از دست دادند و بيشتر آمار ابتال و مرگ 
و مير کرونا در آن مقطع در ش��هر ليورپول بود که اين مسئله با 

انتقاد شديد رسانه های انگليس روبه رو شد.

ناپولی نگران تکرار داستان کرونايي اتلتيکو - ليورپول

گتوزو: سعي مي کنيم آرام باشيم

»شوت کنيد، 
شمیم رضوان

    چهره
ن��ه  دخي����ا 
نمي گوي��د« ، 
اين شايد ش��ديدترين انتقاد از گلر اسپانيايي 
يونايتد بود. شکس��ت 3 بر يک شياطين سرخ 

برابر چلس��ی در ديدار نيمه نهايی جام حذفی 
انگليس اين فصل شانس فتح يک جام داخلی را 
از سولسشر گرفت. شکست و ناکامی که بدون 
شک مقصر اصلی آن دخيا بود، چراکه هر سه 
گل چلس��ی در اين ديدار روی اشتباه محرز او 
رقم خورد و همين مسئله باعث شد انتقادها از 
عملکرد اين گلر بار ديگر اوج بگيرد. بسياری از 
کاربران ش��بکه های اجتماعی با مورد تمسخر 
قرار دادن دخيا، او را به اردکی چالق تش��بيه 
کردند. برخی نيز بر اين باور بودند که دخيا ديگر 
در هيچ ديداري برای يونايتد نبايد فيکس باشد، 
مگر در بازی های دوستانه با حضور اسطوره های 
باشگاه. عده ای نيز معتقدند که اين دخيا ديگر 
درست شدنی نيس��ت، اما مهم تر از همه شايد 
انتقاد سولسشر از گلر تيمش بود. او که همواره 
س��عی در دفاع از دخيا داشت، اين بار صراحتاً 
گفت: »دخيا خودش هم می داند که اشتباه 
کرده است!« هفته گذشته نيز روی کين در 
پی اشتباه دخيا مقابل تاتنهام با انتقاد از 
اين گلر گفته بود که نبايد اجازه دهند او 

وارد اتوبوس تيم شود.

»هزاردستان« داخلی سد راه ديپلماسی ورزش است
بررسي داليل موفق نبودن ايران در کسب کرسي هاي بين المللي ورزشي در گفت وگوي »جوان« با مصطفي هاشمي طبا

اسلحه ام آماده است، اما وارد نمي شود 
جواد فروغي، عضو تيم ملی تپانچه گفت: »اسلحه ام قديمی است و بايد 
عوض شود. گويا شرکت اسلحه سازی اشتاير يک اس��لحه به نامم آماده 
کرده، ولی ارتباطات قطع شده و پروازها نيز انجام نمی شود. اين موضوع را 
آقای نصراصفهانی، مربی ام به من گفت. گويا فدراسيون برای تعويض سالح 
پيگيری هايی انجام داده و اين شرکت هم يک اسلحه به نام من زده است. در 
حال حاضر شرکت اعالم کرده اسلحه آماده است و می توان تحويل گرفت، اما 
ارتباطات فعالً قطع است. هزينه اين اسلحه با دالر امروز در خوشبينانه ترين 
حالت 40 ميليون می شود. تا پيش از گرانی دالر اسلحه مورد نظرم حدود 

30 تا 35 بود که در حال حاضر قطعاً دو برابر شده است.«

ايران ميزبان 3 رويداد تکواندو شد
جلسه شورای اجرايی اتحاديه تکواندو آسيا به صورت آنالين ديروز برگزار 
شد و فدراسيون تکواندو ايران موفق شد جواز ميزبانی مسابقات جام رياست 
فدراس��يون جهانی در آسيا، آزاد آسيايی و جام باش��گاه های آسيا در سال 
2021 را به دست آورد. ايران در سال 2019 ميزبانی سه رويداد جام رياست 

فدراسيون جهانی، جام باشگاه های آسيا و جام فجر را برعهده داشت. 

26 شهريور جلسه حکميت براي جودو
با استعالم فدراسيون جودو از دادگاه حکميت ورزش )CAS( رسيدگی به 
پرونده جودوي ايران همچنان در برنامه اين دادگاه قرار دارد و قرار است طبق 
اعالم قبلی، اين جلسه 26 شهريورماه در سوئيس برگزار شود. با اين حال طبق 
گفته های آرش ميراسماعيلی، رئيس فدراسيون جودو پيشنهاد برگزاری 
جلسه اين پرونده به صورت غيرحضوری ارائه شد که اين موضوع با مخالفت 
مسئوالن ورزش کشورمان همراه شد. آرش ميراسماعيلی رئيس فدراسيون 
جودو، نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ايران در المپيک توکيو، محمدرضا 
داورزنی معاون وقت وزارت ورزش و جوانان، مجيد زارعيان سرمربی تيم ملی 

و دو وکيل فدراسيون جودو هيئت اعزامی ايران به دادگاه CAS هستند.

اشرف رامين

دورهمي ورزشي براي »هيچ«
عصر ديروز اسحاق جهانگيزي، معاون اول رئيس جمهور به وزارت ورزش 
رفت. جهانگيري جلس��ه اي با س��لطاني فر وزير ورزش و صالحي اميري 
رئيس کميته ملي المپيک داشت. اينکه چطور در شرايط حساس کنوني 
کشور جهانگيري ناگهان ياد ورزش افتاده خود جاي سؤال دارد، آن هم با 
توجه به سابقه اي که در ذهن ورزش ايران از اقدامات او در خصوص حراج 
بيت المال به پاي فوتبال وجود دارد. اصالً شايد جهانگيري رفته بود ببيند 
که سلطاني فر و صالحي اميري يادشان مي آيد در دوران رئيس جمهور قبل، 

دالر چگونه لحظه به لحظه باال مي رفت!
بگذريم، به طور حتم جناب جهانگيري که به سبب بي تدبيري هاي او و بقيه 
دولتمردان، کشور امروز با بي سابقه ترين بحران اقتصادي تاريخ خود روبه رو 
است، ديروز در پي حل مشکالت و مس��ائل ورزش کشور با وزير ورزش و 
رئيس کميته ملي المپيک جلسه نداشت، چراکه اين مسائل آنقدر زياد است 

که با يک دورهمي چند ساعته پر از تعرف و تمجيد برطرف نمي شود.
بد نيست براي روشن تر شدن مسئله، کمي به عقب برگرديم. جهانگيري 
به عنوان معاون اول رئيس جمهور همان مقامي است که دستور ارسال 
چمدان حاوي 450 هزار دالر به امارات ب��راي پرداخت پاداش تيم ملي 
فوتبال در ازاي پيروزي مقابل چند تيم درجه چندم آسيايي را صادر کرد. 
او همان مسئولي است که دستور پرداخت 2 ميليون يورو از حقوق کارگران 
زحمتکش کشور به ويلموتس را صادر کرد تا يک افتضاح ملي رقم بخورد. 
با چنين کارنامه درخشاني آيا مي توان به نتيجه جلسه چنين مديري با دو 

مدير فوتبال زده ديگر اميدوار بود؟
خب جناب جهانگيري از دورهمي ديروز چه خبر؟ آيا پيگير چگونگي حل 
مشکل فشنگ بچه هاي المپيکي تيراندازي بوديد؟ آيا پرسيديد که ميالد 
وزيري هنوز با کمان قرضي براي المپيک تمرين مي کند يا هزينه 10 ميليون 
توماني کمانش جور شده است؟ آيا يادي هم از »اسالم جاهد« شد که پاروي 
قايقراني خود را فروخت تا بتواند به تمريناتش در ته��ران ادامه دهد؟ آيا 
ديروز اصالً بحثي بابت مشکالت معيشتي، کاري، استخدام و حق و حقوق 
ورزشکاران و مدال آوران ايران به ميان آمد؟ آيا سؤال کرديد که المپيکي هاي 
ايران در اين روزهاي کرونايي چه مي کنند؟ آيا پرسيديد که اين همه انتقاد و 
اعتراض اين روزها براي چيست؟ سؤال کرديد که چگونه همه چيز در فوتبال 

خالصه مي شود؟ البته اين آخري را خودتان هم مي پسنديد.
اينها تنها گوشه کوچکي از درياي مشکالت ورزشکاران المپيکي و مدال آور 
ايران است. ورزشکاراني که به سبب توجه زائد الوصف جناب آقاي جهانگيري 
و مسئوالن ورزش کشور به رشته عزيزکرده شان فوتبال مجبورند براي به 
دست آوردن بديهي ترين و ابتدايي ترين امکانات دست به دامان کمک هاي 
چندصد دالري مجامع و فدراسيون هاي بين المللي شوند تا شايد به کمک 
آنها بتوانند آمادگي خود را حفظ و براي ايران افتخارآفريني کنند. بعد شما 
برويد در کنارشان عکس يادگاري بگيريد و وعده پشت وعده به آنها بدهيد.

جناب جهانگيري اين روزها که با برنامه هاي ش��ما و امثال ش��ما مردم در 
سخت ترين تنگناي اقتصادي بس��ر مي برند، فرياد ورزش��کاران مدال آور 
و عنوان دار ايران در المپيک و بازي هاي آس��يايي از بي توجهي  مسئوالن 
ورزش به آس��مان بلند ش��ده، با افرادي که ديروز با آنها جلس��ه داشتيد. 
جلسه با مسئوالني که گوش هاي سنگين براي ش��نيدن درددل ها دارند. 
جناب جهانگيري صداي مردم کوچه و بازار را نمي ش��نود و س��لطاني فر و 
صالحي اميري هم صداي ورزشکاران قهرمان و مدال آور را. طبيعتاً نتيجه 

جلسه اين مسئوالن سنگين گوش چيزي جز »تقريباً هيچ« نخواهد بود.
مشکالت ورزش کشور با اين جلسات برطرف نمي شود. ورزش را بايد 
به اهلش سپرد تا بتواند کمر راس��ت کند، واال همه خوب مي دانيم که 
مسئوالن چند دهه گذشته و فعلي تاکنون دردي از ورزش دوا نکرده اند 
و جهانگيري هم اگر کاري بلد بود، اوضاع امروز کشور اينگونه نبود، چه 

برسد به اينکه بخواهد درد ورزش را دوا کند.

عزم مجلس برای مبارزه با فساد فوتبال 
رسيدگی به پرونده های فساد در فوتبال ايران يکی از اولويت های اصلی 
کميسيون اصل نود خواهد بود. به رغم شعارهايی که مسئوالن برای مبارزه 
با تخلفات گسترده در مستطيل سبز کشورمان داده اند، اما قدم جدی در 
اين خصوص برداشته نشده و اين رش��ته پرطرفدار و پرهزينه کماکان با 
چالش های زيادی دس��ت و پنجه نرم می کند. با روی کار آمدن مجلس 
يازدهم، مردم و به ويژه هواداران فوتبال اميدوارند نمايندگان ملت با جديت 

بيشتر به اين مسائل توجه کنند. 
  خرج  هاي نجومی 

از زمانی که ليگ فوتبال ايران واژه »حرفه ای« را يدک می کشد، آقايانی که 
خود را مديران بين المللی می نامند، همواره دم از حرفه ای شدن مي زنند و 
برای ادعاهای شان نيز خرج های نجومی روی دست فدراسيون و باشگاه ها 
مي گذارند. در دو دهه اخير رقم های قراردادها به شکلي سرسام آور افزايش 
يافته تا جايی که بازيکنان و مربيان درجه چندم ديگر به کمتر از يکی، دو 
ميليارد تومان راضی نمی شوند. همين قراردادهای عجيب و غريب است که 
پای دالل ها را به فوتبال باز کرده و دست های پشت پرده نيز برای رسيدن به 

مقاصد اقتصادی خود دست به هر کاری می زنند.
  مبارزه با فساد 

نمايندگان مجلس يازدهم درصدد هس��تند تا با هر نوع فسادی برخورد 
و مبارزه کنند. فوتب��ال نيز يکی از دغدغه هايی اس��ت که به گفته رئيس 
کميسيون اصل نود حواشی آن با حساسيت های بيشتر مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. نصراهلل پژمانفر در گفت وگو با خبرگزاری دانش��جو به اين 
اولويت مهم اش��اره کرده اس��ت: »اولويت های بعدی کميسيون اصل نود 
رسيدگی به مسائل مختلف و پرونده های مفاسد در هر حوزه اي است که 
يکی از اين پرونده ها فساد در عرصه ورزش است. مثالً در فوتبال، باشگاهی 
با رقم هاي نجومي با بازيکن خارجی قرارداد امضا می کند، اما متأسفانه اين 
بازيکن از زمان ورود به کشور هميشه مصدوم بوده و بازی انجام نداده است که 

مثالی در اين مورد هست که می گويد هم از توبره می خورد هم از آخور.«
  قراردادهای مسئله دار

همانطور که گفته ش��د، حرفه ای ش��دن بهانه خوبی برای فرصت طلبان 
پرتعداد فوتب��ال ايران بوده تا از بلبش��وی مديريتی اين رش��ته برای خود 
ثروت های هنگفت به هم بزنند. باال رفتن غيرمنطقی دستمزدها تنها يکی 
از مواردی است که رسانه ها و کارشناس��ان دلسوز به آن پرداخته اند به اين 
اميد که شايد مسئوالن ورزش فکری به حال اين افسارگسيختگی کنند. 
اما رفتارهای منفعالنه آقايان همواره اميدها برای برخورد با خاطيان را نقش 
برآب کرده است. در اين مدت کم نبودند بازيکنانی که يک شبه ستاره شدند 
و دستمزدشان به چند ميليارد تومان رسيد. مذاکره با چند باشگاه، بستن 
قرارداد داخلی که عمالً ارزشی ندارد، بازارگرمی در رسانه های خاص و فعاليت 
شديد دالالن از جمله داليلی است که يک فوتباليست بی کيفيت را در حد 
بازيکن درجه يک باال می برد. البته اين مسائل تنها به بازيکنان ختم نمی شود 
و بسياری از مربيان وطنی هم در اين فوتبال بی دروپيکر آلوده شده اند. هستند 
مربيانی که سالی چند بار تيم شان تغيير می کند، ولی هرگز بيکار نمی مانند! 
عالوه بر اين، آنها هم به کمتر از يکی، دو ميليارد رضايت نمی دهند، در صورتی 

که خودشان هم می دانند ارزش فنی آنها بسيار کمتر از اين ارقام است. 
  خارجی های دردسرساز

بحث خارجی های بی کيفيت، مس��ئله دار و دردسرساز را همه می دانند. 
فوتباليس��ت های ناش��ناخته، بی کيفي��ت و به درد نخ��ور بس��ياری به 
تيم های ايرانی آمده اند، ول��ی در نهايت بدون انجام ي��ک بازی و به  رغم 
مصدوميت، درآمدی چندصد هزار دالری به جيب زده اند. ضمن اينکه با 
شکايت های شان به فيفا، سرخابی ها بارها جريمه های سنگينی پرداخت 
کرده اند و محروميت های طوالنی را پش��ت سر گذاشته اند. جدای از اين 
قراردادهای دالری مربيان خارجی و عدم توانايی باش��گاه ها در پرداخت 

مطالبات  آنها نيز همواره معضلی برای ورزش کشور بوده است. 
  حق خوری

اينکه چرا هزينه های فوتبالی که در کسب عناوين آسيايی و جهانی ناکام 
است همواره چندين برابر کل هزينه ورزش کشور بوده، سؤالی بی جواب 
برای همه اهالی ورزش است. مهدی بی باک، سرمربی سابق تيم ملی تکواندو 
در گفت وگو با تسنيم يک بار ديگر اين سؤال را مطرح کرده است: »کشور ما 
کشوري ثروتمند است و اين درد است که به يک مربی خارجی چندين برابر 
درآمد يک يا چند فدراسيون پول بدهيم. مربی که حتی تيم ما را قهرمان 
آسيا نيز نکرده است. از طرفی به مربی ايرانی که تيم کشورمان را  در ميان 
180، 190 کش��ور قهرمان جهان می کند تنها معادل 500 دالر حقوق 
می دهيم که اين ظلم بزرگي است. اگر پول نداريم، پول هايی که به مربيان 
خارجی فوتبال، واليبال و بسکتبال می دهيم از کجا می آيد؟ در زمان حضور 
در تيم ملی در سال 75 ،76 ماهی 2500 تومان حقوق می گرفتم، اما پاداش 

آسيايی ما و فوتباليست ها دو سکه و قرارداد آنها نيز 30، 40 ميليون بود.«

 با اين فرمان، نه مشکل فرهنگی حل می شود
 و نه ورزش همگانی!

رسيدگی به امور فرهنگی و ورزش همگانی کشور توجه و برنامه ريزی مناسبي 
را می طلبد. دو مقوله متفاوت با چالش ها و مشکالت متعدد، اما از آنجا که 
در ورزش ما همه چيز برعکس است به جای اهميت دادن به اين دو مقوله، 
وزارت مسئوليت هر دو را در يک معاونت ادغام کرده است؛ معاونت فرهنگی 
و توسعه ورزش همگانی!  رئيس اين معاونت نيز کسی است که خوب حرف 
می زند و شعارهای تکراری زيادي می دهد. پرواضح است که اگر اين معاونت 
مهم وزارتخانه با همين فرمان پيش برود، نه خبری از توسعه ورزش همگانی 
می شود و نه ذره ای از مشکالت فرهنگی کاس��ته خواهد شد. احمدی در 
معارفه رئيس جديد فدراسيون همگانی ابراز اميدواری کرده که با همدلی در 
فدراسيون همگانی و به خصوص هيئت های استانی تغييرات چشمگيري در 
ورزش همگانی کشور شاهد باشيم. متأسفانه آقايان نمی خواهند بپذيرند که 
در بحث موفقيت و پيشرفت، همدلی و مسائلی از اين دست در جايگاه های 
بعدی قرار دارند. در وهله اول مديريت قوی، برنامه ريزی دقيق و نظارت بر 
اجرای آن است که می تواند چرخ پيشرفت و ترقی را به حرکت درآورد و در 
مرحله بعد همان مديريت قوی قطعاً توانايی ايجاد همدلی در يک مجموعه را 
خواهد داشت. متأسفانه در اين سال ها بحث های فرهنگی و ورزش همگانی 
در اولويت های چندم قرار داشته در حالي که با بها دادن به اين دو موضوع، 
مشکالت زيادی مرتفع  می شدند. ورزش ايران مشکالت فرهنگی کم ندارد 
و سال هاست که شعارهای زيادی برای حل آن مطرح شده است، ولی نهايت 
برنامه آقايان نوشتن بنر و برگزاری چند همايش پرهزينه بوده و بس. از طرفی 
در بحث ورزش همگانی نيز آنقدر کم و کاستی وجود دارد که برطرف کردن 
آنها کار هر مدير و رئيسی نباشد. در حالی که بسط و گسترش ورزش همگانی 
مستقيماً در سالمت جامعه تأثيرگذار است. ادغام دو معاونت شايد به ظاهر 
کوچک کردن بخش مديريت وزارت ورزش باشد، اما تأثير منفی آن در ورزش 

و سالمت جامعه بيش از سود آن خواهد بود. 


