
سر و ته جدول این 
دنيا حيدري
   گزارش

هفت�ه رقاب���ت 
حساسی را پیش رو 
دارند. برخی برای بقا می جنگند و برخی دیگر برای 
کسب سهمیه. تالشی که تنها پنج هفته تا پایان آن 
زمان باقی مانده است، اما مهم ترین اتفاق بدون شک 
روز دوم هفته بیست و ششم رخ می دهد. جایی که 
پرسپولیس برای تمام کردن کار قهرمانی و باال بردن 
جام در مسجدسلیمان رودرروی نفتی های این شهر 
برای کس�ب چهارمین ج�ام صف آرای�ی می کند.

رقابت های این هفته امشب با برگزاری شش دیدار 
آغاز می ش��ود که در حس��اس ترین آن، استقالل 
به مهمانی نس��اجی می رود و تراکتور در مش��هد 
به مصاف ش��هر خودرو. اگرچه مصاف سپاهان و 
نفتی های آبادان هم برای تیم های باالی جدول که 
برای کسب سهمیه مي جنگند، اهمیت بسیاری 
دارد. اما بازی فوالد، تنها رقیب پرسپولیس روی 
کاغذ برای کسب عنوان قهرمانی مقابل ذوب آهن 
نیز حساس��یت های خاص خ��ود را دارد. در قعر 
جدول هم شاهین با سایپا و گل گهر با ماشین سازی 
دیدار می کنند و پیکان نیز مقابل پارس جنوبی قرار 
مي گیرد. دیدارهای حساس��ی که بدون شک سه 
امتیاز آن در بقای تیم های ته جدولی در لیگ برتر 

سهم بسزایی خواهد داشت.
  نبرد خانوادگی

استقالل بعد از دست رفتن شانس قهرمانی حاال 
تمام تمرکزش را روی کسب س��همیه گذاشته 

است. هرچند که رقبای سرسختی چون سپاهان، 
تراکتور و شهرخودرو را باالی سر خود می بیند. 
با وجود این تنها شانس اس��تقالل برای رسیدن 
به س��همیه لیگ قهرمانان کس��ب امتیاز کامل 
بازی های باقی مانده است. شاگردان مجیدی که 
بعد از ش��روع دوباره لیگ با حاشیه های بسیاری 
دس��ت به گریبان بودند، س��اعت 21 امشب در 
آزادی از نس��اجی قائمش��هر پذیرایی می کنند. 
تیمی ک��ه یک دوجین مدیر و مربی اس��تقاللی 
را در خود ج��ای داده و نه فق��ط محمود فکري، 
سرمربی این تیم بازیکن سابق آبی پوشان پایتخت 
اس��ت که حنیف عمران زاده و علی امیری هم از 
استقاللی های سابق هس��تند. از این رو می توان 
مصاف امش��ب اس��تقالل و نس��اجی را دیداری 
خانوادگی دانس��ت ک��ه البته باید دید تقس��یم 
امتیازهای آن به چه شکلي خواهد بود، خصوصاً 
که استقالل در صورت پیروزی تا رده دوم جدول 
باال مي آید، اما جالب اینکه فکری گفته نتیجه این 

بازی هرچه که باشد برنده او است.
  جدال مدعیان کسب سهمیه 

در دیگر بازی حساس امروز تراکتور با شهرخودرو، 
دیگر تیم مدعی باالی جدولی دیدار می کند. از 
همین رو این دی��دار را می توان  ش��ش امتیازی 
خواند. برنده این بازی به رتبه دوم جدول می رسد 
و بازنده تا حدی از کسب سهمیه آسیایی ناامید 
خواهد شد. مساوی دو تیم نیز به سود سپاهان، 

استقالل و حتی فوالد است.

سپاهان بعد از س��ه هفته باخت و شکست شش 
امتیازی هفته گذشته مقابل تراکتور که سقوط 
این تیم به رده سوم جدول را به همراه داشت خود 
را آماده مصاف با نفت آبادان می کند، آن هم برای 
پاره ک��ردن نوار ناکامی های خ��ود، خصوصاً که 
قلعه نویی زمزمه های نارضایتی اصفهانی ها را از 
نتایج این تیم که باعث از دس��ت رفتن قهرمانی 
شد، به خوبی می شنود و بدون تردید نمی خواهد 
شانس کسب سهمیه را هم از دست بدهد و مربی 

ناکام این فصل لقب بگیرد.
  تارتار جام را به پرسپولیس تقدیم می کند؟

شاگردان یحیی هفته گذش��ته و بعد از پیروزی 
مقابل فوالد بود که در رختکن س��رود قهرمانی 
س��ر دادند، اما تکلیف چهارمین قهرمانی متوالی 
پرسپولیس در آخرین دیدار هفته بیست و ششم 
مشخص می شود. پرونده هفته بیست و ششم را 
پرسپولیس ساعت 20:45 روز جمعه در مصافی 
خارج از خانه برابر نفت مسجدسلیمان می بندد. 
پرونده ای که بسته ش��دن آن می تواند همزمان 
با چهارمین قهرمانی متوالی پرس��پولیس باشد. 
البته به شرط آنکه تارتار مانند نیم فصل نخست 
این رقابت ها پرسپولیس را در کسب امتیاز ناکام 
نگذارد. روی کاغذ، نفتی های مسجدس��لیمان، 
تیمی از میانه جدول نمی تواند برای ش��اگردان 
مدعی یحیی دست و پاگیر باش��د، اما آمار نشان 
می دهد که پرس��پولیس هیچگاه در رقابت های 
لیگ برتر موفق به پیروزی مقابل این تیم نشده و 

در دور رفت نیز در خانه برابر این تیم مغلوب شد. 
هرچند که این آخرین باخت این فصل سرخپوشان 
بود، اما نفت مسجدسلیمان تا به امروز طلسم لیگ 
برتری پرسپولیس بوده که بعید نیست اگر باعث 

عقب  افتادن قهرمانی این تیم شود! 
با وجود این مصاف با تارتار خیلی هم برای تیم یحیی 
خاطرات بدی را تداعی نمی کند. اگرچه پرسپولیس 
بازی دور رفت را به شاگردان تارتار واگذار کرد، اما 
قهرمانی سال گذشته این تیم با تک گل بودیمیر 
به پارس جنوبی و تیم تارتار ب��ود که رقم خورد و 
چه بس��ا که تارتار یک بار دیگر پرس��پولیس را به 
قهرمانی برساند. موفقیتی که برانکو می گوید  نتیجه 
هوشمندی کالدرون و یحیی گل محمدی است. 
سرمربی جوان پرسپولیس که به خوبی توانست از 
میراث برانکو و کالدرون محافظت کند و کالدرون 
در 16 بازی لیگ برتری با پرسپولیس 34 امتیاز 
کسب کرد، اما حاال یحیی در 9 بازی 25 امتیاز به 
دس��ت آورده و در صورتی که تیم او سه پیروزی و 
یک مساوی دیگر هم به دست آورد با تعداد بازی 
کمتر، امتیاز بیشتری از کالدرون ثبت خواهد کرد 
که رکوردی جالب توجه برای سرمربی تیم قهرمان 

لیگ نوزدهم خواهد بود.
از سوی دیگر این نخستین قهرمانی یحیی در لیگ 
برتر است و اگر پرسپولیس بتواند جشن قهرمانی   
خود را در مسجدسلیمان برگزار کند، نخستین 
تیمی است که توانسته در فاصله چهار هفته مانده 

به پایان مسابقات، قهرمان لیگ برتر شود.
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سعيد احمدیان

هاشميان به شايعات پايان داد 
کادر فني تیم ملي فوتبال کم کم در حال تکمیل ش��دن است. پس از 
اینکه اسکوچیچ از ماه گذشته و بعد از بازگشت به ایران کارش را در تیم 
ملي با دو دستیار خارجي آغاز کرد، دیروز هم سرانجام وحید هاشمیان 
به کادر فني اضافه ش��د تا حرف و حدیث ها درباره عدم حضور او روي 
نیمکت فوتبال منتفي ش��ود. در حالي هاشمیان کارش را با حضور در 
پک و در کنار اسکوچیچ آغاز کرد که حاال همه در انتظار کریم باقري 
دومین دستیار ایراني تیم ملي هستند که حضورش در کادر فني تیم 
ملي فوتبال مبهم است و به رغم توافق اولیه باقري با اسکوچیچ، گویا آقا 

کریم راضي به دل کندن از نیمکت پرسپولیس نیست.

بايد شغلي براي خودم پيدا کنم

هندبال کي روش و والسکو مي خواهد
هندب��ال ایران      خبر
سال هاست که 
از روزهای اوج خود فاصله گرفته و حتی در بین 
تیم های آسیایی نیز جایگاهش را از دست داده 
است. اهلل کرم استکی، کاپیتان تیم ملی و لژیونر 
ایرانی لیگ رومانی در گفت وگو با فارس تغییرات 
مکرر مدیریتی و عدم توجه مس��ئوالن وزارت را 
عامل این موضوع عنوان کرد: »مسئوالن وزارت 
ورزش آنطور ک��ه باید همراه��ی نمي کنند. ما 

هندبالی ها توقع باالیی نداریم، پول های میلیاردی 
نمی خواهیم و تنها درخواست ما این است که به 
هندبال توجه شود. ضمن اینکه اگر بخواهیم از 
تمام پتانسیل موجود بازیکنان استفاده کنیم نیاز 
به مربی درجه یک خارجی داریم، کسي که بتواند 
هندبال ایران را متحول کند. تیم ملی به یک مربی 
مانند کی روش در فوتبال یا والسکو در والیبال نیاز 
دارد. ما نیاز داری��م که ترس��مان از رویارویی با 

تیم های بزرگ جهان از بین برود.«

فدراسیون بسکتبال هنوز تصمیمی 
شيوا نوروزی
      بازتاب

در خص��وص کادر فنی تیم ملی 
بزرگساالن نگرفته است. در حالی 
که قرار بود اواخر اردیبهشت ماه اردوهای تیم ملی برای حضور در 
بازی های المپیک برگزار شود، اما کرونا اجازه اجرایی شدن برنامه ها 
را نداد. المپیک یک سال به تعویق افتاده و قرارداد سرمربی تیم ملی 
هم به پایان رسیده و هنوز خبری از تمدید قرارداد مهران شاهین طبع 
یا انتخاب سرمربی جدید نشده اس��ت. با اینکه طباطبایی، رئیس 
فدراسیون اخیراً در مصاحبه ای مدعی شده که کمیته فنی در این 
خصوص تصمیم خواهد گرفت، اما خیلی زود موضعش را تغییر داد و 
اختالفش با شاهین طبع را تکذیب کرد. این در حالی است که آقای 

رئیس بحث استخدام سرمربی خارجی را نیز رد نکرده است! 
با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی ورزش کشور و به ویژه فدراسیون 
بسکتبال، استفاده از مربی درجه یک خارجی در تیم ملی بسیار بعید 
به نظر می رسد. ضمن اینکه بعد از کسب سهمیه المپیک توکیو توسط 

شاگردان شاهین طبع دیگر نمی توان هدایت تیم ملی را به مربیان 
درجه چندم خارجی سپرد و هزینه سنگینی را متحمل شد. صمد 
نیکخواه بهرامی، کاپیتان باتجربه تیم ملی نیز در گفت وگو با میزان به 
این مسئله اشاره کرده است: »فوتبال تافته جدا بافته نسبت به سایر 
رشته های ورزشی اس��ت. تنها در فوتبال است که مسئوالن راحت 
می توانند مربی خارجی بیاورند تا او با دانشی که دارد شرایط فوتبال 
ما را بهتر کند. قاعدتاً با بودجه ای که فدراسیون بسکتبال دارد، حضور 
مربی سطح باالی خارجی در کشور امری غیرممکن است. اگر صرفاً 
دنبال این باشیم تا رو به استفاده از مربیان درجه دوم یا سوم خارجی 
بیاوریم، چندان عاقالنه نیست. مربیانی هستند که از سطح مربیان ما از 
لحاظ دانش باالتر هستند، اما چون توان مالی باالیی نداریم حضورشان 
منتفی است. یک مربی معمولی در ماه بین 40 یا 50 هزار دالر حقوقش 
است، با این شرایط اقتصادی کشور و بودجه کمی که فدراسیون دارد 
و طبق این بودجه ها باید مدیریت درستی از لحاظ منابع مالی داشته 

باشد، فکر کردن به این مسئله چندان عاقالنه نیست.«

 تيم ملی بسکتبال در دوراهی 
مربی ايرانی يا خارجی

سابریست تیم 
اشرف رامين

    چهره
ملی با اینکه از 
فدراس����یون 
شمش��یربازی حقوق دریافت می کند، اما برای 
گذران زندگی حرفه ای با مشکالت مالی زیادي 
مواجه است. مجتبی عابدینی، شمشیرباز المپیکی 

ایران با تعطیلی اردوها در روس��تای پدری خود 
تمرینات ش��خصی اش را پیگیری می کند. او که 
امیدوار است بازی های المپیک توکیو برگزار شود 
در گفت وگو با مهر اولویتش را حفظ سالمت خود 
و خانواده اش خواند: »چاره ای نیست، جز اینکه با 
این شرایط کنار بیاییم و از تمرین غافل نشویم تا 
بعدها از حیث آمادگی متحمل آس��یب و فشار 
کمتری باشیم. البته که اوضاع شمشیربازی ایران 
خوب است، چون حداقل سهمیه مان را گرفته ایم. 
انتقاد برخی از قهرمانان و ورزشکاران از اوضاع مالی 
را درک می کنم و قب��ول دارم. من خودم با اینکه 
حقوق ماهانه از فدراسیون شمشیربازی می گیرم، 
اما براي گذران زندگي در این شرایط با مشکالتي 
روبه رو هستم، به خصوص این چند ماه که منبع 
درآمدی دیگری نداشته ام و بعضاً مجبور شده ام 
از جیب هزینه کنم. برای حضور در مسابقات 
لیگ قرارداد 40 میلیون تومانی منعقد کرده 
بودم. فقط یک هفته بازی کرده بودیم که کرونا 
باعث منتفی شدن برگزاری ادامه مسابقات شد. 
تحمل این شرایط راحت نیست، اگر الزم باشد باید 

شغلی برای خودم دست و پا کنم.«

خيز پرسپوليس برای قهرمانی زودهنگام
راه کسب جام این بار شاید از مسجدسلیمان بگذرد

 قهرمانان کشتي 
براي محرومان سيستان خانه مي سازند

احسان لش��گری، دارنده مدال برنز کش��تی آزاد المپیک و جمعی از 
خیرین در حال ساخت واحدهای روستایی برای خانوارهای روستای 
وش آپ زاهدان هستند. لشگری طی س��فر به مناطق محروم استان 
زاهدان به همراه رسول خادم،  ضمن توزیع بسته های مذکور و سرزدن 
به خانواده های نیازمند، مشغول پیگیری ساخت واحدهای مسکونی 
دو خوابه با کمک خیرین در روستای یاد شده هستند. روستای وش آپ 
روس��تایی فاقد آب، برق، جاده، خانه بهداش��ت و خدمات عمومی و 
ابتدایی اس��ت. احس��ان لش��گری از دو ماه گذش��ته موضوع ساخت 
20 واحد مس��کونی برای خانواده های محروم این روس��تا را از طریق 

کمک های مردمی پیگیری می کند.

فريدون حسن

جای خالی توليد داخلی در ورزش
وزیر ورزش سه شنبه مهمان مجلسي ها بود، نمایندگاني که انگار پس 
از حرف و حدیث هایي که درباره استیضاح مسعود سلطاني فر با توجه 
به ماجراي حیف و میل بیت المال در قرارداد ویلموتس باال گرفته بود، 
فعاًل کوتاه آمده اند و مي خواهند با وزیر ورزش با وجود کارنامه ضعیفش 
کنار بیایند و به  نظر مي رسد که سایه استیضاح از روي سر سلطاني فر 
برداشته شده اس��ت. با این حال یکي از مهم ترین نکاتي که در جلسه 
کمیسیون فرهنگي با وزیر ورزش مطرح شد، موضوع کنترل واردات 
لوازم ورزشي و تکیه و توجه به تولیدات داخلي بود. گویا در این جلسه 
نمایندگان برنامه وزارت ورزش را برای کنترل واردات اقالم و کاالهای 

ورزشی و بهره مندی از تولیدات داخلی مورد بررسی قرار دادند.
سال هاس��ت یکي از انتقادهایي که به مجموعه وزارت ورزش و سایر 
متولیان ورزش مي شود، کم توجهي به تولیدات داخلي است. مسئله اي 
که سبب شده تولیدکنندگان داخلي در بخش کاال و پوشاک ورزشي 
با کمترین حمایت ها روبه رو ش��وند و تولیدات شان در ویترین ورزش 
ایران کمتر دیده ش��ود و مهجور بماند. این در ش��رایطي است که در 
س��ال هاي اخیر حمایت از تولید ملي از مهم ترین مطالباتي بود که از 
سوي مسئوالن مطرح و بر آن تأکید شده اس��ت. البته در ورزش هم 
وزارت، هم وزیر و هم معاونانش و همچنین مدیران س��ایر بخش هاي 
دیگر ورزش در صحبت هاي ش��ان حمایت از کاالهاي ورزشي تولید 
داخل را مورد تأکید قرار داده و وعده مي دهند که در زمینه پشتیباني 

و حمایت از تولیدات داخلي سنگ تمام مي گذارند.
در حالي چند سال از این وعده ها گذشته اس��ت که خبري از حضور 
پررنگ تولیدات و برندهاي داخلي در ورزش نیست و به نظر مي رسد 
وعده هاي مس��ئوالن تنها براي خودنمایي در جهت هم��راه بودن با 
مطالباتي از جنس حمایت از تولید داخلي بوده است. چنین بی اعتنایی 
به تولیدات داخلي به خصوص در حوزه پوش��اک ورزشي و به ویژه در 
فوتبال به وضوح دیده مي شود و ش��اهد حضور برنده هاي خارجي در 
زمینه تأمین البسه باشگاه ها هس��تیم. نکته قابل تأمل استفاده اکثر 
تیم هاي دولت��ي از یک برند خارجي اس��ت و وزی��ر ورزش در حالي 
بارها از لزوم اس��تفاده از برندهاي داخلي صحبت کرده که استقالل و 
پرسپولیس به عنوان دو تیم زیرمجموعه وزارت ورزش، کماکان براي 

تهیه پوشاک ورزشي شان از یک برند خارجي استفاده مي کنند. 
وقتي در زیرمجموع��ه وزارت ورزش همچنان اس��تفاده از تولیدات 
خارجي دیده مي ش��ود و حمایت از تولیدات باکیفیت داخلي در حد 
شعار باقي مانده اس��ت، چطور مي توان انتظار داشت که این مطالبه 
مهم در سایر بخش هاي ورزش نیز اجرایي شود. چنین رویکردي باعث 
شده برخي از تولیدکنندگان خوش��نام پوشاک ورزشي که تا دو دهه 
پیش، البسه باشگاه هاي فوتبال را تأمین مي کردند، امروز با توجه به 
ورود برندهاي خارجي ورشکسته شوند. این در حالي است که برخي از 
برندهاي به اصطالح خارجي که سبب از دور خارج شدن و تعطیلي خط 

تولیدات داخلي شده اند در کارگاه هاي داخل کشور تولید مي شوند.
البته طبیعي است که در کشورمان امکان تولید همه تجهیزات مورد 
نیاز ورزش با کیفیت مناسب براي قطع واردات وجود نداشته باشد و 
بخش هایي از وسایل و تجهیزات باید از خارج از کشور وارد شود. با این 
حال به جز مواردي از این دست، ورزش کشور باید به سمت استفاده 
از تولیدات داخلي براي حمایت از برندها و تولیدکنندگان کشورمان 
حرکت کند و حمایت از وس��ایل و لوازمي که نمونه باکیفیت داخلي 
آن وجود دارد در اولویت برنامه ه��اي متولیان ورزش قرار گیرد. قطعاً 
اولویت دادن به تولیدات باکیفیت داخلي، س��بب رونق تولیدکننده 
داخلي مي شود و باعث خواهد شد با توجه به نیاز باالي کشور به وسایل 
و تجهیزات ورزشي، افزایش تولید را ش��اهد باشیم و تولیدکنندگان 
داخلي که روزهاي س��ختي را تجربه مي کنند، مي توانند کمر راست 
کنند و انتظاري که در رابطه با رون��ق تولید داخلي وجود دارد، عملي 

خواهد شد.
با توجه به رانت های��ي که در واردات اقالم ورزش��ي وج��ود دارد، به 
طور قطع ش��اهد مقاومت ها و س��نگ اندازي هایي از س��وي کساني 
که منافع ش��ان به خطر مي افتد، خواهیم بود که مس��ئوالن ورزش از 
تأثیرپذیري در چنین مسائلي براي اهمیت دادن به تولیدات داخلي 

ورزش باید بپرهیزند.
حمایت از تولی��دات داخلي قطعاً ب��ه کاهش هزینه هاي باش��گاه ها 
و فدراس��یون ها نیز کمک خواهد ک��رد و یک بازي دو س��ربرد براي 
تولیدکننده و مصرف کننده در عرصه ورزش خواهد بود. البته رسیدن 
به چنین مرحله اي به یک اراده جدي از س��وي دولت و مجلس براي 
حمایت از تولیدات ورزشي داخلي احتیاج دارد تا برنامه هایي که تنظیم 
مي شود، ضمانت اجرایي داشته باشند و تنها روي کاغذ نباشند و مانند 

این سال ها در حد شعار باقي نمانند.

جنگ تمام عیار ورزش جهان با کرونا
متفاوت ترين المپيک تاريخ در توکيو

اگر شرایط عادي بود و دنیا با پدیده اي به نام کووید 19 درگیر نمي شد، 
االن ژاپني ها در حال انجام آخرین برنامه ری��زي  براي برگزاري هرچه 
با شکوه تر المپیک 2020 توکیو بودند و خود را براي افتتاح بزرگ ترین 

آوردگاه ورزش جهان آماده مي کردند.
شیوع جهاني بیماري کرونا، اما حاال ژاپني ها را با مشکلي جدي روبه رو کرده 
است. کرونا ابتدا یک س��ال بازي هاي المپیک را به تعویق انداخت اما گویا 
دست بردار نیست و مي خواهد نسخه این مسابقات را براي همیشه بپیچد. این 
روزها بیماري دوباره در ژاپن اوج گرفته، حتي در توکیو آمار مبتالیان باال رفته 
است. بنابراین ژاپني ها با نگراني چشم به تصمیم گیري نهایي کمیته بین المللي 
المپیک در خصوص برگزاري یا عدم برگزاري المپیک در سال آینده دارند. 

المپیکي که به شرط برگزاري متفاوت ترین المپیک تاریخ خواهد بود.
  آزمایش و قرنطینه

قرار اس��ت امروز برنامه یک س��ال مانده به بازی ها بررس��ي ش��ود، اما 
هنوز س��ؤاالت زیادی در خصوص برپایي مس��ابقات وجود دارد؛ اینکه 
برگزارکنندگان برای اطمینان از امنیت ورزش��کاران و تماشاگران چه 

کارهایی باید انجام دهند.
سیکو هاش��یموتو، وزیر المپیک ژاپن اخیراً اعالم کرد که دولت قرار است 
محدودیت های اعمال شده سفر به خاطر ویروس کرونا را بررسی کند. به این 
ترتیب که مسافران ورودی باید به احتمال زیاد قبل از عزیمت و هنگام ورود 
به ژاپن تحت آزمایش  قرار گیرند. اگرچه این نگرانی نیز وجود دارد که برخی از 

آزمایش های مربوط به ویروس کرونا فقط حدود 70 درصد دقیق هستند.
قرنطینه دو هفته اي برنامه دیگر ژاپني ها در این خصوص است که هرچند 
ایده آل به نظر مي رس��د، اما نمي تواند در خصوص ورزشکاري که نیاز به 

تمرین دارد اعمال شود، مشکلي که چشم بادامي ها با آن مواجه هستند.
بنا بر آمار منتشر شده در دهکده ورزشکاران 11 هزار المپیکی و 4400 هزار 
پارالمپیکی اقامت خواهند داشت. این آمار باال این واقعیت را بیان مي کند 
که با وجود پروتکل های در نظر گرفته شده برای کرونا، محدودیت ها فراتر 
از دیوار ورزشگاه ها خواهد رفت. به رغم این برنامه ریزي ها مسئوالن ژاپني 

اعالم کرده اند که نمي دانند چقدر می توانند این قوانین را اجرایی کنند.
  با تماشاگر یا بدون تماشاگر

جالب اینکه در میان این همه نگراني و استرس  کمیته بین المللی المپیک 
اعالم کرده که برگزاری بازی های توکیو با حضور تماشاگران برگزار مي شود، 
نه پشت درهاي بس��ته. با وجود این نظرس��نجی های اخیر در ژاپن نشان 
می دهد بیش از نیمی از پاسخ دهندگان مخالف برگزاری بازی های المپیک و 
پارالمپیک توکیو بدون محدودیت براي حضور تماشاگران هستند. ژاپني ها 
هم مي خواهند المپیک را فقط با حضور شهروندان خود برپا کنند، هرچند که 
در آخرین نظرسنجي 75 درصد ژاپني ها نیز مخالف برگزاري المپیک بودند.

با وجود این حجم مخالفت با برگزاري المپیک در حضور تماشاگران دیک 
پوند، عضو ارش��د کمیته بین المللی المپیک )IOC( تأکید کرد برگزاری 
بازی های المپیک توکیو تنها با حضور شهروندان ژاپنی خالف روح همبستگی 
و دوستی المپیک است. وی گفت: »میزبان بازی ها به دنبال ساده برگزار کردن 
مسابقات المپیک است. فکر می کنم تنها شانس توکیو برگزاری بازی ها در 
سال 2021 است. کاماًل مشخص اس��ت که این بازی ها دیگر نمی تواند به 
تعویق بیفتد. عدم حضور تماشاگران بین المللی به دلیل محدودیت های سفر 

ایجاد شده به خاطر ویروس کرونا هم امکانپذیر نیست.«
پوند عنوان کرد: »من فکر می کنم المپیک توکیو به معنایی که ما آن را 
درک می کنیم نخواهد بود. ما نمی دانیم محدودیت های مسافرتی در سال 
2021 چگونه خواهد بود ولی اهمیت المپیک به گردآوردن و همدلی مردم 
است، چیزی که بازی های توکیو با برگزاری مسابقات با حضور شهروندان 

ژاپنی فاقد این موضوع خواهد شد.«
ژاپن در حال حاضر ورود خارجی ها از جمله امریکایي، چیني و کشورهای 

اروپایی را به خاک این کشور ممنوع کرده است.
یوش��یرو موری، رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک توکیو هم ایده 
برگزاری بازی ها بدون تماش��اگر و پشت درهای بس��ته را رد کرد و گفت: 
»تماشاگران بخش اصلی ورزش هستند. ما نباید تماشاگران را در شرایط 
سخت قرار دهیم. ما از ماه س��پتامبر با دولت های ملی و کالنشهر جلسه 
تشکیل می دهیم تا مشخص کنیم آیا کاهش تعداد تماشاگران ضروری است. 
ترجیح این است که برنامه حمل مشعل المپیک حفظ شود، اما تغییراتی در 
طرح اصلی ایجاد خواهد شد. همچنین محدود کردن تعداد ورزشکارانی که 

در مراسم افتتاحیه و اختتامیه شرکت می کنند نیز دشوار خواهد بود.«

 مديران فوتبال را نيز مثل سلطان سکه 
محاکمه کنيد

تا زمانی که سرچش��مه را درست نکنیم، 
آلودگی ها در فوتبال وجود خواهد داشت و 
سرچشمه مربوط به انتصاب مدیران است، 
چون کساني که در پست مدیریتی منصوب 
می شوند از نظر علمی و عملی هیچ اهلیتی 
ندارند و درباره ورزشی خاص هم اطالعاتي 
ندارند، در نتیجه مشکالتي از جمله بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه ها ادامه 
خواهد داشت. این موضوع برای همه ثابت 
شده است که مدیران باش��گاه ها با رانت و 
رابطه در این سمت منصوب می شوند و پس از شکست در عملکردشان و 
تبدیل باشگاه ها به خرابه با یک خط نامه استعفا، مجموعه مدیریتی خود را 
ترک می کنند. در طول مدیریت شان نیز غیر از ضرر میلیاردی به بیت المال، 
برای کشور ضرر معنوي دارند که شکایت های متعدد در فیفا از جمله این 
ضررهای معنوی است. طی مصوبه هفتم اردیبهشت 1339 خسارت به 
اموال عمومی را باید از مدیر مستعفی مطالبه کنیم، چون عملکرد این مدیر 
باعث شده به اموال عمومی ضرر وارد ش��ود و دادگاه طبق قانون مي تواند 
مدیر را محکوم کند. حاال اما طبق جرم کیفری در مجازات اسالمی مدیران 
در این روزها هیچ وقت به دادگاه احضار نش��دند و جوابگو نبودند. در این 
چند سال حلقه اول انتصاب مدیران شخصی به نام وزیر ورزش است و او هر 
کس را توانسته و دلش خواسته وارد دو باشگاه پرسپولیس و استقالل کرده 
است. بنابراین خودش مسئول این خرابی هاست و خود وزیر را باید بابت 
این خسارت ها مؤاخذه کرد. در فوتبال ما نیز بازیکنان و مربیان خارجی با 
نرخ های نجومی وارد فوتبال ایران می شوند که باید قضیه پشت پرده اینها 
را آشکار کرد. در اجرای قانون حتماً باید دستگاه قضایی کشورمان به عنوان 
یک پروژه ملی وارد این مباحث فوتبالی شود تا مثل دستگیری سلطان های 
سکه و ارز این مدیران فوتبالی را هم محاکمه کنند. در دستگاه قضایی باید 
پرونده های این مدیران را مطرح کنیم، اگر این کار انجام نشود این اوضاع 
همچنان ادامه خواهد داشت. اگر این مشکالت حل نشود، فوتبال همچنان 

اسیر  مسائل حقوقی و بین المللی در بحث فیفا خواهد بود.

عبدالرحمن شاه حسينی

رئیس اسبق کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال


