
تبعات ق�رارداد 
شیوا نوروزی
   گزارش

كذایی ب�ا مارک 
ویلموتس تمامی 
ندارد، پرونده شکایت او از فدراسیون فوتبال 
همچنان در جریان است و به زودی باید منتظر 
یک شکست بزرگ دیگر باشیم. چک ضمانت 
)ش�ركت  شس�تا  یوروی�ی  میلی�ون   2
س�رمایه گذاری تأمی�ن اجتماعی( برگش�ت 
خورده، حک�م توقیف اموال فدراس�یون هم 
صادر ش�ده و پولی نیز در بس�اط نیست. این 
وسط اما همه روزه سکوت گرفته اند، از مدیران 
فدراسیون پنج ستاره گرفته تا نمایندگانی كه 
با سروصدا علیه پرونده ویلموتس و مقصران 
آن موضع گیری های تند داش�تند و قرار بود 
حت�ی وزی�ر را نیز ب�ه خان�ه ملت بکش�ند! 
ش��عله های آتش همه آنهایی ک��ه از بابت قرارداد 
نجومی و بی ثمر مربی بلژیکی خش��مگین بودند 
زودتر از آنچه تصور  می ش��د فروک��ش کرد. دیگر 
خبری از انتقاد و دفاع از حق مردم نیست و مجلس، 
قوه قضائیه و نهادهای نظارتی هم مشغله های مهم تر 
از این قضیه دارند. در این بین فقط مدیران شستا 
هستند که برای وصول مطالبه خود به این در و آن 
در می زنند و تا گرفتن حکم توقیف اموال و مسدود 
کردن حساب ها نیز پیش رفته اند. منتها حساب های 

خالی فدراسیون برای آنها پول نمی شود.
  چرا و چگونه؟

ناز کردن های سرمربی پیشین تیم ملی درست 

زمانی شروع شد که دو بازی حساس در مقدماتی 
جام جهانی در پیش داشتیم. ویلموتس که از عدم 
پرداخت حقوقش ناراضی بود قبل از بازی با عراق 
قراردادش را یک طرفه فسخ کرد تا ضرب شصتی 
به تاج و همکارانش نش��ان دهد. آنه��ا نیز برای 
فیصله دادن به این قائله و جور کردن طلب این 
مربی دست به دامن همه ش��دند. طبق معمول 
دولت و وزیر ورزش وارد عمل شدند تا با مطرح 
کردن بحث پول های بلوکه شده ایران در فیفا به 
خاطر تحریم ها اجازه کمک به فدراسیون فوتبال 
در جلسه ستاد ملی مبارزه با تحریم صادر شود. 
پتروش��یمی فناوران یکی از ش��رکت های تابعه 
شس��تا مبلغ الزم را به یک بانک ترکیه ای واریز 
کرد و از ای��ن طریق بخش��ی از طلب ویلموتس 
پرداخت ش��د. اما این تازه اول راه بود؛ آقایان در 
ساختمان سئول چک ضمانت 2 میلیون یورویی 
به این شرکت دادند و مقرر شد تا آخر فروردین 
این چک پاس شود. نزدیک به چهار ماه از موعد 
تعیین شده مي گذرد که نه تنها چک پاس نشده، 
بلکه با افزایش روز به روز قیمت ارز فدراسیون هر 

روز به ورشکستی نزدیک تر می شود. 
  بحرانی تر از همیشه 

فوتبال ما به بحران عادت دارد، ولی این بار فرق 
می کند. طلبی که فدراسیون قادر به پرداخت آن 
نیست در واقع حق کارگرانی است که حقوق  شان 
با تأخیر چند ماهه پرداخت می شود. 2 میلیون 
یورویی که به حساب مرد بلژیکی واریز شد، در 

همان زمان می توانست گره از زندگی و معیشت 
هزاران کارگ��ر و حقوق بگیر تامین اجتماعی باز 
کند و حاال هم که قیمت ها س��ر به فلک کشیده 
اس��ت با همان یوروهای بی زبان می توانس��تند 
به اقتص��اد و تولی��د داخلی کمک کنن��د. البته 
آقایان خی��ال می کردن��د می توانند با شس��تا 
قرارداد اسپانسرینگ امضا کنند تا از این طریق 
حساب شان تسویه ش��ود، اما از آنجا که واقعیت 
فوتبال ما برای همه عیان شده، حتی شستا نیز 
حاضر به همکاری با این فدراسیون بی دروپیکر 
نش��د. بحران هر روز شدیدتر می ش��ود، عالوه 
بر چک 2 میلی��ون یوروی��ی، بدهی های قبلی، 
پاداش ها و مالیات های پرداخت نشده و بدهي به 
اشخاص حقیقی و حقوقی نیز وجود دارد. ضمن 
اینکه شکایت 6 میلیون یورویی مارک ویلموتس 
را هم نباید فراموش کرد، شکایتی که امیدواریم 

فوتبالمان را به خاک سیاه ننشاند. 
  یک واقعیت

موضع گیری های تند و تیز برخی نمایندگان علیه 
سوءمدیریت ها و بی سروسامانی فدراسیون، امید 
را در دل مردم و اهالی این رش��ته زنده کرده بود. 
تع��دادی از نمایندگان ملت صراحت��اً بر ایرادات 
قانونی و همچنین تخلفات پرونده سرمربی پیشین 
تیم ملی صحه گذاش��تند، تا جایی ک��ه یکی از 
نمایندگان، رئیس فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش 
را مقصر اصلی خواند و حتی احتمال استیضاح وزیر 
هم مطرح شد. مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون 

با اینکه مجبور به پاسخگویی شد، اما دفاعیاتش 
نتوانست کسي را قانع کند، به همین خاطر تصور  
می شد با ورود نهادهای نظارتی و با حمایت مجلس 
و قوه قضائیه ق��رارداد ترکمانچ��ای ویلموتس با 
فوریت بررس��ی و مقصران این افتضاح محاکمه 

شوند، اما باز هم انتظارات برآورده نشد! 
به نظر مي رس��د کل داس��تان به دست فراموشی 
سپرده شده و این وس��ط مقصران با خیال راحت 
مشغول امور روزمره ش��ان هستند. آنها که مدعی 
بودند علیه فدراسیون و وزارت مدارک زیادی دارند 
و می توانند دس��ت آنها را رو کنند، گویا بی خیال 
ماجرا ش��ده اند و فعاًل قصد دارند از آرامش فعلی 
استفاده کنند. ولی حواستان باشد که این آرامش 
حکم آتش زیر خاکستر را دارد، چراکه نه ویلموتس 
و دستیارانش بی خیال شکایت خود می شوند و نه 
شستا ول کن ماجرا خواهد شد. یک چک 2 میلیون 
یورویی و یک ش��کایت 6 میلیون یورویی حاصل 
مدیریت کسی است که همه تصمیمات را خودش 
می گرفت و حتی بخش حقوقی فدراس��یون را در 

جریان نمي گذاشت. 
باز هم تأکید می کنیم ک��ه کارگران زحمتکش 
س��هامدار واقعی شرکت س��رمایه گذاری تأمین 
اجتماعی هستند و شاید پول ش��ان به ناحق به 
فوتبالی ها داده شده که پول کارگر خوردن ندارد. 
هر فرد یا نهادی که ای��ن موضوع را نادیده بگیرد 
یا به س��ادگی از کنارش عبور کند، قطعاً چوبش 

را خواهد خورد.
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فريدون حسن

ليگ برتر آينده در قرق کرمان
با مسجل شدن صعود تیم فوتبال مس رفسنجان به لیگ برتر به نظر مي رسد 
فصل آینده را باید فصل قرق شدن لیگ برتر توسط کرماني ها دانست، چراکه 
تیم دوم جدول لیگ دسته اول هم مس کرمان است که با اختالف سه امتیازي 
نسبت به آلومینیوم اراک در فاصله دو هفته به پایان مسابقات از شانس باالیي 
براي لیگ برتري شدن برخوردار است. مس رفسنجان با غلبه بر فجرسپاسي 
در لیگ یک 63 امتیازي شد و جشن صعود به لیگ برتر را برپا کرد. در حال 
حاضر هم گل گهر سیرجان در لیگ برتر رتبه سیزدهم جدول را در اختیار 
دارد و تالش مي کند تا در سه هفته باقیمانده جایگاه خود را تثبیت کند. به 
این ترتیب به احتمال زیاد با ماندن گل گهر در لیگ برتر و صعود مس کرمان 
به عنوان تیم دوم جدول لیگ یک به لیگ برتر فصل آینده اس��تان کرمان 
داراي سه تیم در لیگ برتر خواهد بود که بسیار جالب توجه است و مطمئناً 

بازخوردهاي بسیار خوبي براي استان کرمان و ورزش آن خواهد داشت.

ماني سعيدي

اینتر بعد از یک 
دنیا حیدري
     چهره

دهه ب�ا هدایت 
كونته موفق به 
كس�ب عنوان نایب قهرمانی س�ری آ شد، با 
وجود این نایب قهرمانی در لیگ ایتالیا و كسب 
س�همیه لیگ قهرمانان، ش�رایط برای ادامه 
حضور او روی نیمکت نراتزوری سخت شده و 
جدایی كونت�ه از این تیم محتمل تر اس�ت.

اینتر در این فصل آمار جالب توجهی از خود  بجا 
گذاشت؛ کمترین شکست، کمترین گل دریافتی، 
بیشترین کلین ش��یت و همچنین دومین خط 
حمله را نی��ز در اختیار داش��ت و برخالف فصل 
قبل که با خوش شانسی در هفته پایانی موفق به 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان شده بود با پیشرفتی 
محسوس قاطعانه جواز حضور در لیگ قهرمانان 
را کس��ب کرد. اما بعد از پیروزی یک شنبه شب 

اینتر مقابل آتاالنتا که نایب قهرمانی در این فصل 
را تنها با یک امتیاز اختالف با یوونتوس صدرنشین 
)قهرمان( تثبیت کرد، کونته با دلخوری تمام مقابل 
خبرنگاران به ابراز نارضایت��ی از حمایت ناکافی 
مدیران باشگاه از او و بازیکنانش و انتقاد شدید از 
مسئوالن باشگاه پرداخت: »امسال برای ما سال 
بسیار پرفشار و سختی بود و فقط بازیکنان و کادر 
فنی بابت امتیازهایی که در این فصل کسب کردند 
و مدت ها بود که در اینتر دیده نشده بود، شایسته 
تمجید هستند. بازیکنانم با وجود تمام مشکالت 
کارشان را برای دور ماندن از محیط بیرون و حفظ 
اتحاد در درون تیم به خوبی انج��ام دادند. من از 
آنهایی که خودشان را همرنگ جماعت می کنند 
خوشم نمی آید و امسال هم در اینتر از این دست 
آدم ها زیاد دیدم. ماه ها ما را کوبیدند و ذره ای از ما 
حمایت نشد.« گفته می شود کونته از وجود برخی 
خبرچین ها در رختکن تیم و هیئت مدیره باشگاه 
که با رساندن خبرهای محرمانه تیم به رسانه ها به 
تیم آسیب می رساندند گالیه دارد، چراکه سرمربی 
اینتر در گالیه هایش به مصاحبه لوچانو اسپالتی 
اش��اره می کند: »چند وقت پیش مصاحبه ای از 
لوچانو اسپالتی خواندم که سال 2017با او گرفته 
شده بود. االن سال 2020 است و هنوز هیچ چیزی 
عوض نشده است. مرتکب شدن برخی اشتباهات 
در س��ال اول قابل درک اس��ت، اما تکرار مداوم 
آنها دیگر احمقانه اس��ت. من باید خیلی شفاف 
اعالم کنم که درباره بازار نق��ل و انتقاالت حرف 
نمی زنم، می خواهم خیلی شفاف صحبت کنم.« 
انتقادات کونته، اما به زعم بسیاری از رسانه های 
ایتالیایی اخراج یا اس��تعفای او را در پی خواهد 
داشت، خصوصاً که طبق نظرسنجی نشریه گازتا 
دلواسپورت 70 درصد هواداران نراتزوری خشم 
کونته بعد از پیروزی مقابل آتاالنتا را تأیید نکردند 
و خواهان رفتن او در فصل آینده شدند. مسئله اي 
که نشان می دهد با وجود کسب موفقیت های قابل 
توجه و حتی سهمیه لیگ قهرمانان توسط اینتر با 
کونته، هواداران این تیم با مدیران باشگاه که گویا 
این روزها در حال رایزنی ب��رای حضور آلگری، 
س��رمربی س��ابق یوونتوس به عنوان جانشین 

احتمالی کونته در اینتر هستند هم نظرند.

اعالم جرم علیه رئیس فدراسیون جهانی فوتبال

اينفانتينو پا جای پای بالتر می گذارد؟

خواسته یکسان مدیران و هواداران اینتر

کونته  را نمی خواهيم

 ، نتین��و ینفا ا
شمیم رضوان

     خبر
رئیس فیفا كه 
یک سال پیش 
در مقام خود ب�ه عنوان رئیس فدراس�یون 
جهانی فوتبال ابقا ش�د، این روزها به شدت 

تحت فشار قرار گرفته است!
اواخر اردیبهشت ماه بود که میشل پالتیني، رئیس 
پیشین یوفا مدعی شد اینفانتینو سال 2015 میالدی 
به لطف روابط پشت پرده با دادستان سوئیس توانسته 
صندلی ریاست فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( را 
تصاحب کند.البته پالتینی آن زمان با شکایت فیفا به 
اتهام دریافت رشوه از سپ بالتر، رئیس معزول فیفا 
چهار سال محروم شد. اما حاال جلسات غیررسمی 
اینفانتینو با الئوبر که پرونده های فساد فیفا در دروان 
بالتر از دفتر او افشا شد، ابهام حقوقی درباره تبانی 
فیفا و سیس��تم قضایی سوئیس توس��ط دادستان 
پیشین این کش��ور را مطرح کرده است. دادستانی 
که هفته گذش��ته و پس از فاش شدن مالقات های 
مخفیانه اش با اینفانتینو از او خواسته شده از سمتش 
به عنوان دادستان کل سوئیس کنار برود و استفان 
کلر به عنوان دادس��تان ویژه برای بررسی شکایت 
علیه اینفانتینو، الئوبر و افراد دیگر منصوب ش��د. 
هرچند که پس از ادعای این دیدار دو طرف )الئوبر 
و اینفانتینو( دیدار پنهانی شان را تکذیب کردند، اما 
اکنون دادستان س��وئیس در این خصوص ورود و 
رسیدگی قضایی را آغاز کرده است. پنج روز پیش 
دادستانی سوئیس پرونده ای علیه جانی اینفانتینو 

تشکیل داد که در آن، او متهم به زد و بند با دادستان 
کل سوئیس مایکل الئوبر شده است و به نحوی باعث 
شده تا او از اختیاراتش سوءاستفاده کند. دادستاني 
کل سوئیس رسماً پیگرد قضایی برای اتهامات علیه 
اینفانتینو را با موض��وع دیدارهای محرمانه رئیس 
فیفا با میشائل الئوبر، رئیس پیشین دادستانی کل 
سوئیس آغاز کرده اس��ت. خبری که فیفا نیز آن را 
تأیید می کند، اما سرویس رسانه ای فیفا در واکنش 
به این اتفاق اگرچ��ه از همکاری کام��ل با مقامات 
قضایی سوئیس خبر می دهد، اما همزمان اطمینان 
می دهد که در پایان رون��د قضایی علیه اینفانتینو، 
عدم گناهکاری و ارتکاب جرم او اثبات  شود: »هیچ 
چیز مانع کار جانی اینفانتینو در فیفا نمی شود و او از 
فعالیت خود به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی 
فوتبال کناره گیری نمی کند و به کارش ادامه می دهد. 
رئیس فیفا در سوئیس تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، 
اما هنوز هیچ اتهامی به او تفهیم نشده و فیفا اطمینان 
دارد که پس از پایان تحقیقات دادستانی سوئیس 
اثبات می شود که اینفانتینو مرتکب هیچ کار اشتباهی 
نشده و در دیدارش با دادستان پیشین سوئیس به 
وظایف قانونی  اش وفادار بوده است.« فیفا در حالی از 
ادامه کار اینفانتینو به عنوان رئیس فدراسیون جهانی 
فوتبال خبر می دهد که گفته می شود کمیته اخالق 
فدراسیون بین المللی فوتبال برای تعلیق رئیس خود 
تحت فشار قرار گرفته است، اما باید دید این فشارها 
می تواند برخالف ادعای فیفا به ادامه کار اینفانتینو، او 

را مجبور به کناره گیری کند یا نه.

فوتبال پول کارگران را پس نمي دهد
شکایت شستا از فدراسیون فوتبال بابت طلب 2 میلیون یورویي قرارداد ویلموتس

دايره المعارف کشتي درگذشت 
محمدرضا نوایی، دارنده مدال برنز کشتی آزاد جهان در سال 1۹73و 
دارنده مدال برنز بازی های آسیایی 1۹7۴ در سن 72 سالگی دارفانی 
را وداع گفت. استاد نوایی که متولد 1327 تهران بود، سال ها به عنوان 
مربی تیم ملی و مدرس به کشتی ایران خدمت کرد. او اطالعات بسیار 
زیادی از کشتی ایران داشت و از او به عنوان دایره المعارف کشتی ایران یاد 
می کردند. نوایی همچنین در کار گزارشگری کشتی سال ها با صداوسیما 
همکاری کرد. گروه ورزشي روزنامه »جوان« درگذشت این پیشکسوت 

بزرگ کشتي را به خانواده او و جامعه ورزش تسلیت مي گوید.

کارشکني سوئيس در صدور رواديد جودو
با وجود اهمی��ت دادگاه حکمیت ورزش برای جودو ایران، متأس��فانه 
سفارت سوئیس تاکنون همکاری های الزم را برای صدور روادید هیئت 
اعزامی نداشته است. دادگاه حکمیت ورزش که قرار است 26 شهریور ماه 
برای رسیدگی به پرونده شکایت فدراس��یون جودو ایران علیه تعلیق 
ناعادالنه در سوئیس برگزار ش��ود، نه تنها برای رشته المپیکی جودو، 
بلکه برای ورزش ایران بسیار حائز اهمیت است. با وجود هماهنگی های 
صورت گرفته وزارت ورزش و جوانان با وزارت امور خارجه و همکاری این 
وزارتخانه و ارسال یادداشت به سفارت سوئیس در ایران، متأسفانه این 
سفارتخانه تاکنون هیچ گونه همکاری با فدراسیون جودو نداشته است. 

استعدادهاي هندبال را رها نکرديم
علیرضا پاکدل، رئیس فدراس��یون هندبال در مجمع عمومی ساالنه این 
فدراسیون با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته اظهار داشت: 
»یکی از اقدامات مثبت ما از زمانی که به فدراسیون آمدیم، این بود که همه 
باشگاه ها را موظف کردیم بدهی های گذشته خود را با بازیکنان تسویه کنند و 
پیگیر شدیم که هر باشگاهی بدهی داشته باشد حق حضور در لیگ را ندارد. 
چشم انداز این فدراسیون استعدادیابی است و قصد داریم در سال 1۴01 در 
مسابقات نوجوانان آسیا روی سکو برویم. ما جزو معدود فدراسیون هایی 

هستیم که بعد از برگزاری مسابقات المپیاد، استعدادها را رها نکردیم. «

سعيد احمديان

آدرس پهلواني
زندگي پهلوانان و جوانم��ردان را که نگاه کنید ب��ه راز ماندگاري نام و 
یادش��ان پي مي برید. جهان پهلوان تختي براي این هنوز در دل مردم 
زنده است که دغدغه امور مردم را داشت. به زندگي پهلواني به نام ابراهیم 
هادي نگاه کنید که در کنار جهاد در راه وطن و آسایش و آرامش مردم 
ایران هیچگاه از رس��یدگي به امور مردم کوچه و بازار غافل نشد. اصاًل 
ورزشکار یعني همین، یعني اینکه عالوه بر قدرت بازو قدرت مبارزه با 
نفس و خدمت به مردم هم داشته باشي، یعني اینکه یاد گرفته باشي که 

قدرت بازویت را در راه خدمت به مردم خرج کني.
این روزها با شیوع موج دوم بیماري کرونا ورزشکاران کشورمان دوباره دست 
به کار شده اند و در صف اول کمک هاي مؤمنانه تالش مي کنند تا بتوانند 
باري از دوش مردم آسیب دیده بردارند. البته جاي غرور و افتخار دارد که 
عده اي از قهرمانان و پهلوانان این سرزمین منتظر رسیدن بال و آسیب هاي 
طبیعي و غیر طبیعي نمانده اند و با حضور مداوم در مناطق محروم کشور به 
امور ریز و درشت مردم رسیدگي مي کنند. یک روز در سیستان و بلوچستان 
نگران دست قطع شده »حوا«ي هشت ساله هستند و تا به نتیجه نرسیدن 
روند درمان او دست از تالش بر نمي دارند و روزي دیگر در خوزستان دلواپس 
شیوع وحشتناک کرونا و درگیر شدن مردم آن خطه از کشورمان با ویروس 
منحوس و رساندن کمک ها به دست مردمي که امور روزمره شان تحت تأثیر 
این بیماري زمین مانده است. روز بعد هم در محله فراموش شده پایتخت که 
از یاد مسئوالن رفته در تک تک خانه ها را براي توزیع اقالم بهداشتي مي زنند 
تا مردم پایتخت باورشان شود که هنوز هم مي توانند امید داشته باشند که 

امثال ابراهیم هادي و تختي زنده هستند.
ورزشکار یعني همین، یعني اینکه فقط در میدان مسابقه قدرت نمایي نکني، 
یعني اینکه بتواني به درد مردمت بخوري و کاري کني تا حداقل لبخندي را 
روي لبان شان بیاوري و باري از روي دوش ش��ان برداري. خب در این میان 
هستند ورزشکاراني هم که دغدغه جیب خود را دارند و جالب اینکه دست در 
جیب همین مردم مظلوم دارند، آنها که در پنت هاوس هاي خود نشسته اند و 
میلیاردي مي گیرند و در فضاي مجازي حرف از فاصله طبقاتي در جامعه ایران 
مي زنند و انتشارش مي دهند، اما وقتي پاي کار وسط بیاید غیب شان مي زند.

طبیعي است که دوست داشته باشیم بیشتر از پهلوانان خودمان بگوییم تا 
قهرمانان میلیاردي. طبیعي است که دوست داشته باشیم بیشتر از رئیس 
سابق فدراسیوني بگوییم که به گفته همراهانش در سفرهاي جهادي وقتي 
بعد از یک روز کار و تالش و زحمت همه خوابند، او شروع به برنامه ریزي 
کار براي فردا می کند تا نکند چیزي از قلم بیفتد و کاري روي زمین باقي 
بماند. همه مي گویند وقتي مي بینیم اینگونه خستگي ناپذیر براي مردم کار 
مي کند، خجالت مي کشیم از خستگي حرفي بزنیم. خیلي ها هم مي گویند 

که کاش زودتر با او در اینکار همراه مي شدیم.
این حقیقت و چهره واقعي قهرمانان و پهلوانان این مرز و بوم است. پهلواناني 
که به حضور و داشتن شان افتخار مي کنیم و به خود مي بالیم و خیالمان راحت 
است که هنوز هستند امثال آقا تختي ها و ابراهیم هادي ها که در خانه ها را بزنند 
و مردم ببینند که پهلوانان شان هیچ گاه تنهاي شان نمي گذارند و به یادشان 
هستند تا خم به ابروي شان نیفتد و سختي هاي روزگار باعث نشود که احساس 
ناامیدي و یأس بر آنها چیره شود. این چهره زیباي پهلوانان ایران زمین است؛ 
الزم نیست بقیه را ببینید و جاي دیگر بروید، آدرس همین جاست، خیلي 

راحت مي توانید بقیه را دور بریزید و جاي دیگر نروید که گم شوید.

 حاشیه اي بر تأكید دوباره فدراسیون كشتي 
به برگزاري لیگ در شرایط كرونا

آب باريکه کشتي گيران قطع نمي شود!
حرف شان یکي اس��ت و کوتاه نمي آیند، طوري که اگر موج دوم کرونا 
نبود، قرار بود از 16 مرداد لیگ کش��تي آغاز شود و کشتي گیران روي 
تشک  با هم سرشاخ ش��وند، اما اوج گیري دوباره کووید -1۹ سبب شد 
بار دیگر برگزاري لیگ کشتي به تعویق بیفتد. این بار صحبت از شهریور 
است، آن هم در صورتي که کرونا مهار شود. با این حال فدراسیون کشتي 

عزمش را جزم کرده که لیگ را برگزار کند.
  پول یا سالمتي؟

خردادماه بود که با آغاز فصل نقل و انتقاالت لیگ کش��تي، ثبت قرارداد 
باشگاه ها در فدراسیون کشتي آغاز ش��د. در آن روزها که کرونا فروکش 
کرده بود و انگار رام شده بود، 16 مرداد تاریخ آغاز لیگ کشتي اعالم شد. 
با این حال پربرخورد بودن رشته کشتي که جزو رشته هاي پرخطر است، 
سبب شد دوگانه لغو یا برگزاري لیگ در بین اهالي کشتي شکل بگیرد. این 
روزهای هم با اوج گرفتن دوباره کرونا، موافقان و مخالفان برگزاري لیگ 
در هفته هاي اخیر سعي کرده اند حرف شان را به کرسي بنشانند. مخالفان 
کشتي را رشته اي پرخطر مي دانند که جان کشتي گیران را تهدید مي کند 
و موافقان هم لیگ را تنها راه کسب درآمد کشتي گیران عنوان مي کنند و 

معتقدند که با پروتکل هاي بهداشتي مي شود لیگ را برگزار کرد.
یکي از تندترین انتقادها را علي اشکاني، سرمربي سابق تیم ملي کشتي 
فرنگي مطرح کرد و 2۴ تیر در مصاحبه با خبرگزاري مهر در این رابطه گفت: 
»باید از لیگ فوتبال درس عبرت گرفت. هرچند فوتبال از نظر برخورد و 
درگیری فیزیکی مثل کشتی نیست، اما باز هم دیدیم که بازیکنان زیادی 
از لیگ فوتبال گرفتار کرونا شدند. ما باید به این نکته توجه کنیم که این 
ورزشکاران ممکن اس��ت در صورت ابتال به کرونا، جان اعضای خانواده و 
اطرافیان خود را هم به خطر بیندازند. پس به چه قیمت برخی از آقایان حرف 

از برگزاری لیگ می زنند و سعی دارند همه چیز را عادی جلوه دهند.« 
محمدعلی گرایی، دارنده مدال های برنز جهان و طالی بازی های آسیایی 
هم معتقد است با ش��رایط فعلی برگزاری لیگ کشتی منطقی نیست: 
»قباًل خیلی این ویروس را جدی نمی گرفتم، اما االن واقعاً ترسیده ام. با 

این شرایط برگزاری مسابقات منطقی نیست.«
موافقان برگزاري لیگ هم اس��تدالل هاي خودشان را دارند و در جبهه 
فدراس��یون قرار گرفته اند، به خصوص که آنها مي گویند تنها راه امرار 
معاش کشتي گیران برگزاري لیگ است و کش��تي گیران مي توانند با 
قراردادهایي که براي بازي هاي لیگ امضا مي کنند، خرج زندگي شان را 
تا حدودي تأمین کنند. نیاز کشتي گیران به قراردادهایي که باشگاه براي 
حضور در لیگ مي بندند به حدي اس��ت که علیرضا کریمي، ملي پوش 
مطرح کش��ورمان س��ال گذش��ته با وجود مصدومیت در فینال جام 
باشگاه هاي جهان با توجه به قراردادي که داشت روي تشک رفت تا پول 
قراردادش را کامل دریافت کند. او پس از این اتفاق گفته بود: » به  خاطر 
بحث  مالی در این مسابقات شرکت کردم، در غیر این صورت اصالً دوست 
نداشتم در چنین شرایطی که نیاز به استراحت داشتم، بیایم و در این 

مسابقات کشتی بگیرم، ولی همانطور که گفتم مجبور بودم.« 
با وجود خطرهایي که ممکن است کشتي گیران را تهدید کند، اما به باور 
موافقان با رعایت پروتکل هاي بهداشتي مي توان لیگ کشتي را برگزار کرد 
تا تنها راه درآمدي کشتي گیران بسته نشود. اکبر اطري، ملي پوش کشتي 
آزاد و قهرمان آسیا در این رابطه دیروز به خبرگزاري میزان گفت: »بین 
رشته های ورزشی تبعیض قائل نشوند و مانند فوتبال که مجوز برگزاری 
لیگ را گرفت به کشتی هم مجوز برگزاری رقابت های لیگ را بدهند. مگر 
ما کشتی گیران منبع درآمدی غیر از این رقابت ها داریم. متأسفانه رسیدگی 
مسئوالن به وضعیت کشتی گیران طوری نبوده که از نظر مالی در شرایط 
ایده آل قرار داشته باشیم و نگران عدم برگزاری رقابت های لیگ نباشیم.«

  دنیا كشتي را آغاز كرد، ایران چرا نکند؟
با تمام این حواشي عبدالمهدي نصیرزاده، رئیس سازمان لیگ کشتي دیروز بار 
دیگر بر برگزاري لیگ تأکید کرد: »تعطیلی بیش از اندازه فعالیت های کشتی 
در کش��ور به آینده این رشته و کش��تی گیران لطمات جبران ناپذیری وارد 
می کند. لذا امیدواریم که این مسابقات هرچه زودتر برگزار شود. قرعه کشی 
لیگ 23 مردادماه برگزار خواهد شد و با توجه به پروتکل های اعالم شده، مانند 
حضور نداشتن تماشاگران در سالن، انجام مسابقات در فضای باز، تب سنجی، 

غربالگری و قرنطینه امیدواریم بتوانیم لیگ امسال را برگزار کنیم.«
نصیرزاده در توجیه برگزاري لیگ، آغاز مسابقات کشتي در سایر کشورها 
را مثال زد: »با توجه به اینکه اخیراً نیز مسابقاتی در کشور امریکا برگزار 
شده و قرار اس��ت مس��ابقات قهرمانی جهان هم آذرماه در صربستان 
برگزار شود و سه، چهار کشور نیز قصد دارند مهرماه مسابقات قهرمانی 
کشور خود را برگزار کنند و همچنین سالن های کشتی در کشور آلمان 
بازگشایی شده اند، یعنی همه به نوعی کم کم با چالش کرونا کنار آمده اند. 
بر این اساس ما هم به برگزاری لیگ بسیار امیدوار هستیم.« حاال امروز 
قرار است در فدراسیون کشتي یک جلسه مهم برگزار و درباره تاریخ و 

نحوه برگزاري لیگ کشتي تصمیم گیري شود.

ضدفوتبال با بيانيه نويسي!
هفته هاي آخر لیگ برتر فوتبال که مي رسد حرف و حدیث ها و اتهام زني 
تیم هایي که نتایج شان آن طور که انتظار داشتند، نبوده و دست شان از 
رس��یدن به هدف کوتاه مانده، اوج مي گیرد. آخرین نمونه آن هم بیانیه 
دیروز باشگاه سپاهان بود. اصفهاني ها ۴8 ساعت پس از شکست هفته 
بیست و هفتم مقابل استقالل در ورزشگاه آزادي در بیانیه اي کوتاه، سعي 
کردند پیروزي استقالل را زیر سؤال ببرند و آن را هدیه داور که خارج از 
زمین بازي رقم خورده عنوان کنند. بخش هایي از این بیانیه را بخوانید: »از 
هدیه داور لذت ببرید. دوست نداشتیم و نداریم در مورد دیدار و نتیجه ای 
که ش��خص س��وم و خارج از دو تیم در نتیجه آن تأثیرگذار بوده است 
صحبت کنیم.« البته این اولین بار نیست باشگاه هایي که در زمین بازي 
قیافه را واگذار مي کنند، سعي در چنین جوسازي هایي جهت پوشاندن 
نقاط ضعف و نتایج ضعیف شان دارند. با این حال چنین روندي در فوتبال 
ایران نباید باب ش��ود و باید جایي جلوي آن گرفته شود. نمي شود یک 
باشگاه در چند خط کوتاه، نتیجه یک بازي فوتبال را به عوامل خارج از 
زمین ربط دهد و به داور تهمت بزن��د و هیچ گونه توضیح و برخوردي با 
آن صورت نگیرد. در چنین شرایطي فدراسیون فوتبال باید برابر چنین 
رویه اي که باشگاه ها با بیانیه نویسي و تهمت و افترا به دنبال عوض کردن 
زمین بازي و مقصر جلوه دادن دیگران در ناکامي هاي ش��ان هس��تند، 
بایستد. اگر باشگاه در مورد ادعاهایش مدرک و سندي دارد ارائه کند و در 
غیر این صورت باید با برخورد انضباطي جلوي ادامه چنین اتهام زني هایي 

که مي تواند وجهه فوتبال را خدشه دارد کند، گرفته شود.
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