
ض�����ا  ر مير ا
سعيد احمديان

   گزارش
واعظ آش�تياني، 
مديرعامل اسبق 
استقالل در بررسي دور جديد بازداشت مديران 
متخل�ف فوتب�ال معتقد اس�ت که مس�عود 
سلطاني فر هم به واسطه انتصاب مديران ضعيف 
و عدم نظارت باي�د مورد مواخذه ق�رار گيرد.

دور تازه برخورد ب��ا مديران متخل��ف فوتبال در 
حالي از هفته گذش��ته با بازداشت معاون باشگاه 
پرسپوليس آغاز شده اس��ت که مسئوالن وزارت 
ورزش از عزم جزم اين وزاتخانه ب��راي برخورد با 
فس��اد در ورزش خبر مي دهن��د. در گفت وگو با 
اميررضا واعظ آشتياني، مديرعامل اسبق باشگاه 
استقالل درباره ميزان تأثيرگذاري اين برخوردها و 

زمينه هاي فساد در ورزش صحبت کرده ايم.
  چوب مدي�ران ضعيف و ع�دم نظارت را 

مي خوريم
واعظ آشتياني در ابتداي صحبت هايش درباره ريشه 
فساد در ورزش اينطور توضيح مي دهد: »تا زماني 
که يک س��ازمان، يک باش��گاه يا يک تشکيالت، 
ساختاري براي آن تعريف نش��ده باشد و نظارتي 
صورت نگيرد، توليد چنين مفاسدي اجتناب ناپذير 
است. بخش ديگر قضيه انتخاب مديران ناتوان است، 
چنين مديراني عامل توليد فس��اد هستند. وقتي 
مديري توانايي اداره مجموعه اش را ندارد، از کنار 
آن افرادي فرصت طلب سوء استفاده و مثل موريانه 
شروع به جويدن تشکيالت مي کنند. عالوه بر اين 
چه در استقالل، چه پرسپوليس و چه باشگاه هاي 
ديگر، وقتي نظارتي بر عملکرد مديرعامل، هيئت 
مديره و عوامل اجرايي آن باشگاه نباشد، مفاسدي 
مانند زد و بند، تضييع حقوق بيت المال و مسائل 

اين چنيني را شاهد خواهيم بود.«
مديرعامل سابق استقالل معتقد است که مديران 
ارشد ورزش هم بايد مورد بازخواست قرار گيرند: 
»اگر مديران ارش��د به واس��طه انتخاب مديران 
ضعيف و ناتوان و عدم نظارت بر عملکردشان توسط 
مقامات باالت��ر دولت مورد مواخ��ذه قرار نگيرند، 
شاهد گسترش فس��اد در ورزش خواهيم بود. لذا 
مديران ارش��د در برابر انتصاب هاي نادرست شان 
بايد پاس��خ بدهند و در عين حال اگر مفسده اي 
اعم از اقتصادي، اخالقي يا با عنوان ديگري ايجاد 
ش��ود، در کنار مديراني که مسئوليت دارند و بايد 
مورد محاکمه قرار بگيرند، کساني که اين مديران را 
منصوب کرده اند و بر آنها نظارت نکرده اند هم بايد 

مورد مواخذه قرار بگيرند.«
  وزير ضعيف، مدير ضعيف مي آورد

واعظ آش��تياني نظارت نکردن را يک��ي از عوامل 
تأثيرگذار در گس��ترش فس��اد عن��وان مي کند: 
»متأسفانه ش��اهد اتفاقات ناگوار در عدم نظارت 
هستيم. در گذشته هاي دور بخشي در سازمان ها به 
نام بازرسي وجود داشت که االن رنگ و لعابي از اين 

بازرسي ها ديده نمي شود. در گذشته اين بخش ها به 
صورت تخصصي وارد بررسي عملکردها مي شدند 
که کارنام��ه خوبي از خودش��ان بجا گذاش��تند. 
سيستم بازرسي اما به مرور از سازمان ها حذف يا به 
حاشيه ها رانده شد و بخشي از وظايف اين سيستم 
به حراست ها واگذار شد. اين در حالي است حراست  
سازمان ها هم به وظايف شان عمل نمي کنند يا اگر 

کاري انجام  دهند، خيلي محدود است.«
اين کارشناس مسائل مديريتي ورزش ادامه مي دهد: 
»اگر نظارت و کنترل نباشد، دغدغه حضور مديران 
ناتوان و مديراني که به تضيي��ع حقوق بيت المال 
مي پردازند و در هيچ مرجعي هم مورد مواخذه براي 
پاسخگويي قرار نمي گيرند، وجود دارد. اين در حالي 
است که يکي از مطالبات مردم از مسئوالن، به کار 
گماردن مديران توانمند است. البته انتخاب مديران 
شايسته و توانا، به انتخاب وزيران توانمند بستگي 
دارد. وقتي انتخاب يک وزير بر اس��اس معيارهاي 
شايسته ساالري نباش��د، مديران زيرمجموعه اي 
که توسط اين مقام انتخاب مي ش��وند، ضعيف تر 
خواهند بود. اين مشکل سيستم اجرايي ماست که 
هم توان کاري را کاهش مي دهد و هم سبب حيف 
و ميل بيت المال مي شود. با اين حال مديري که به 
عمد يا به واسطه ضعف به تضييع بيت المال و بودجه 
عمومي کشور مي پردازد، به جايي پاسخگو نيست و 

مورد شماتت نيز قرار نمي گيرد.«
  انتصاب يک مدير حق الناس تلقي شود

البته واعظ آشتياني حق الناس شمردن انتصابات به 

واسطه اثرات سوئي را که برخي انتخاب ها مي تواند 
داشته باشد در کاهش فساد در ورزش مؤثر مي داند: 
»مطالبه اي که وجود دارد، پاسخگويي مديران و 
مواخذه مديراني است که به حيف و ميل بيت المال 
پرداخته اند. با اي��ن حال تا زماني که مس��ئوالن 
ارشد ورزش کشور به اين باور نرسند که انتصابات 
نابجا حق الناس تلقي مي ش��ود، اي��ن روند ادامه 
خواهد داشت. لذا بايد بپذيرند که انتصابات خوب 
سبب حفظ حقوق مردم و منافع عمومي به لحاظ 

حق الناس بودن در انتصابات است.«
مديرعامل سابق استقالل به همين دليل انتصابات 
درست و نظارت را باعث کاهش تخلفات در ورزش 
عنوان مي کند: »اگر انتصابات درس��ت باش��د و 
نظارت صورت گيرد هم بيت المال حفظ مي شود 
و هم مطالبات مردم پاسخ داده مي شود، کارآمدي 
نيز افزايش پيدا مي کند. در اين صورت اس��ت که 
مي توانيم شاهد پيش��رفت در فعاليت ها به مدد 
حضور مديران متعهد در عرص��ه تصميم گيري 

ورزش کشور باشيم.«
  دولت و مجلس يقه وزير ورزش را بگيرند

واعظ آش��تياني درب��اره تأثيرگذار ب��ودن يا نبودن 
برخوردهايي مانند بازداشت معاون باشگاه پرسپوليس 
هم مي گويد: »اگر اراده برخورد با فساد مستمر باشد 
خوب است، اما اگر اين اراده مقطعي باشد، مي تواند 
اثرات سوئي داشته باشد و فضا را بدتر کند. بايد نتيجه 
چنين برخوردهاي��ي را در دوران وزير فعلي ورزش 
مورد بررسي قرار دهيم. بايد يک گزارش کار درباره 

دس��تگيري ها و برخوردهايي که صورت مي گيرد 
به مردم داده ش��ود. علني برگزار شدن دادگاه هاي 
مفسدان اقتصادي و اطالع رس��اني درباره اين افراد 
مي تواند يک نمونه خوب براي وزارت ورزش باش��د 
که مس��ئوالن آن درباره مواخذه مديراني که باعث 
تضييع بيت المال ش��ده اند، گزارش بدهند و درباره 
اتهامات شان اطالع رساني کنند تا مردم بدانند که در 

حوزه ورزش هم با متخلفان برخورد مي شود.«
کارش��ناس مديري��ت ورزش در پاي��ان درب��اره 
چش��م اندازي که درباره فس��اد در ورزش با توجه 
به عملکرد وزارت ورزش در س��ال هاي اخير ديده 
مي ش��ود هم اينطور توضيح مي ده��د: »وزارت 
ورزش بابت عدم نظارت بايد چه از س��وي دولت 
و چه مجلس مورد مواخذه ق��رار گيرد، بايد از آنها 
سؤال شود که چرا به وظايف شان عمل نکرده اند تا 
کار به اينجا برسد. مسئوالن وزارت ورزش به جهت 
انتخاب افراد ناتوان و ضعيف و عدم نظارت که منجر 
به فساد در ورزش ش��ده و به بيت المال ضربه زده 
است، در مظان اتهام هستند. هم مديران متخلف 
بايد بازخواست شوند و هم دولت بايد وزير ورزش را 
مورد سؤال قرار دهد که چرا وظايف ذاتي اش را که 
نظارت و انتخاب مديران توانمند است رعايت نکرده 
تا صدمات مالي و اقتصادي به بيت المال وارد شود. 
جزو حقوق مردم است که مجلسي ها وزير ورزش را 
مورد مواخذه قرار دهند، اگر پاسخ قانع کننده بود که 
هيچ، اما اگر قانع کننده نبود مراحل قانوني برخورد با 

اين مدير پيگيري شود.«
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دنيا حيدري

عکس خانوادگی با ۴ جام قهرمانی
تمرين خانوادگی و عکس با جام های قهرمانی تيتر تمرين روز يک شنبه 
سرخپوش��ان بود. از آنجايی که جای خانواده پرسپوليس��ی ها نيز مانند 
هواداران شان در شب قهرمانی در آزادی خالی بود و يحيی و شاگردانش يک 
قهرمانی متفاوت را تجربه کردند، تمرين يک شنبه بازيکنان پرسپوليس 
با حضور فرزندان شان برگزار شد. کمند کاميابی نيا، نورا و ميال حسينی، 
علی انصاری، کيان اميری، يلدا ربيع خواه، ش��نتيا عليپور و حتی طاها و 
بارانا بيرانوند نيز در غياب پدر خود در کنار ديگر فرزندان بازيکنان و مربيان 
پرسپوليس در تمرين سرخپوشان حاضر شدند تا عکس های به ياد ماندنی 
از چهار جام قهرمانی پرسپوليس در چهار دوره متوالی ليگ بگيرند. يحيی 
که هفت سال پيش در نخستين حضورش روی نيمکت پرسپوليس صاحب 
دختر شده بود، همراه دختر هفت س��اله اش در تمرين حضور يافت و با 

جام های قهرمانی پرسپوليس عکس های به يادماندنی گرفت.

داستان تکراري و 
حامد قهرماني

      چهره
دنباله دار شکايت 
ن  ا ر ش��کا ز ر و
قهرمان و م��دال آور از بي توجهي ها را ديگر بايد 
جزئي جدا نش��دني از ورزش کش��ور دانس��ت. 
داستاني که هر روز با چهره هاي جديد در حال 
تکرار شدن است. چهره هايي که هرچند رشته ها 
و فعاليت ورزشي آنها با هم متفاوت است، اما همه 
از يک چي��ز مي گويند و بابت ي��ک چيز صداي 
اعتراض شان بلند شده است. محمدباقر يخ کشي، 
ملي پوش کشتي گير 61 کيلوگرم کشورمان در 
جهاني 2018 يکي از اين چهره هاس��ت که در 
روزهاي کرونايي بيشتر از قبل به حمايت نياز دارد 
تا حداقل با خيال راحت تر به تمرين بپردازد، اما 
بايد براي حمايت از خانواده کار و تالش کند و بعد 
به فکر کشتي باشد. يخ کشي مي گويد: »کارگر 
روزمزدم. بنايی می کنم و شاليکوبی. مشکلی هم 
با اي��ن قضيه ن��دارم. از اينکه کارگ��رم خجالت 
نمی کشم. آن زمان هم که ملی پوش جهانی شدم، 

به رسول خادم گفتم که در مازندران چه کاری 
می کنم. من اصاًل کشتی را با بنايی شروع کردم، 
نه پ��ول دارم و نه پارت��ی. خان��واده ام نمی تواند 
ساپورتم کند، طوري که فقط تمرين کشتی انجام 
دهم، خودم بايد آنها را حمايت کنم. من هميشه 
پيش خودم اينطور فک��ر می کنم که انگار صبح 
چهار تا کشتی گرفته ام. کارگری ام را می گويم و 
به خودم اجازه نمی دهم عصرها خس��تگی کار 
صبح را بهانه کنم. انگار عصر که به سالن کشتی 
می روم، قرار است کشتی فينال را بگيرم. به خاطر 
ن��وع کاری که انج��ام می ده��م، هيچ وقت هم 
نمی گويم بدنم آماده نبود و ضعيف بودم، چون 
هميش��ه فعاليت بدنی دارم و هيچ وقت نگفته ام 
امروز کارم زياد بود و خسته ام.« وحيد رضايي مهر، 
ملي پوش کبدي که هنوز طعم شيرين قهرماني 
آنها در بازي هاي آس��يايي و جهاني جوانان زير 
زبان تمام عالقه من��دان به ورزش اس��ت هم از 
ناماليمات و بي توجهي ها اينگونه گاليه مي کند: 
»مسابقات قهرمانی جهان در کيش آبان ماه سال 
98 برگزار شد و قهرمان ش��ديم، اما خبر رسيد 
چون سکه ديگر از جوايز حذف شده است، حواله 
می دهند و گفتند ک��ه اواخر س��ال 98 وزارت 
ورزش آيين تجليل را برگزار می کند. س��ال 98 
تمام ش��د و در حال حاضر در اواس��ط سال 99 
هستيم، اما هنوز خبری از پاداش نيست، حتی 
جوايز و پاداش بچه هايی که يک سال قبل از ما در 
ساير رشته ها مدال گرفته اند هم پرداخت نشده 
است. هر روز در فضای مجازی استوری و پست 
می گذاريم و هش��تگ می زنيم تا ببينيم کسی 
صدای ما را می شنود، اما خبری نيست. ما 
هم آدم هستيم و زندگی داريم. انصاف 
نيس��ت هر روزمان با دغدغه همراه 
باشد و ندانيم که آيا سر تمرين برويم 
يا به دنبال کار باشيم. در اين شرايط 
ما پ��ول توجيبی ه��م نداريم، من 
شاگرد نقاش ساختمان هستم و از 
اين راه کس��ب درآمد مي کنم تا 

خرج خانواده ام را تأمين کنم.«

وقتي کار به اهلش سپرده نمي شود
سياسي کاري خانم معاون  سنگ جلوي پاي ورزش

دغدغه تمام نشدني قهرمانان

نمي دانيم تمرين کنيم يا سرکار برويم

حضور افراد سياسي 
فريدون حسن

      بازتاب
در مراک��ز و رأس 
تصميم گي����ري 
ورزش کشور تاکنون ضربات جبران ناپذيري را به 
ورزش زده است. جناح هاي مختلف سياسي بعد از 
به قدرت رس��يدن مهره هاي خود را بدون اينکه 
کوچک ترين شناختي از مقوله ورزش داشته باشند 
به راحتي سرکار مي آورند تا به مطامع سياسي خود 
برسند و در اين ميان آنچه مهم نيست سرنوشت 
ورزش است. وزارت ورزش و معاونت هاي متعدد آن 
طي تمام اين سال ها عرصه تاخت و تاز افراد سياسي 
بوده و هست، آدم هايي که فقط در انديشه رسيدن 
به اهداف سياسي خود بوده اند و بس. تفاوتي هم 
نمي کند که کدام جريان يا سمت و سويي سرکار 
باشد؛ يک روز اصالح طلب و روز ديگر اصولگرا، اين 
وسط ورزشي ها و آنها که درد ورزش را مي فهمند 
هيچ کاره  هس��تند و صداي اعتراض شان هم که 
»ورزش را به اهلش بسپاريد« به جايي نمي رسد.  
يکي از معاونت هاي مه��م وزارت ورزش که نقش 
کلي��دي در تأمي��ن و توس��عه ورزش کش��ور و 
فدراس��يون هاي ورزش��ي دارد، معاونت توسعه 
مديريت و منابع است. معاونتي که طي سال هاي 
گذش��ته با برخي تصميم گيري هاي سياس��ي، 
دخالت هاي بي جا و شائبه برانگيز باعث بروز حاشيه، 
ضعف و حتي عقب ماندگي ورزش کشور شده است. 

به عنوان نمونه مي توان به ع��دم پرداخت بودجه 
فدراسيون کشتی اشاره کرد. بودجه ای که عليرضا 
دبير از طريق رايزنی با مجلس شورای اسالمی آن را 
دريافت کرد و به حساب وزارت ورزش هم واريز شد، 
اما خانم معاون وزير از اين کار سرباز زد تا کشتي با 
حاش��يه هاي عجيب و غريبي روبه رو شود. قطع 
بودجه فدراسيون ژيمناستيک در سال گذشته، آن 
هم درست در مقطع اعزام ملي پوشان به رقابت هاي 
انتخابي المپيک از ديگر اقدامات معاونت توسعه 
مديريت و منابع با رياست ژاله فرامرزيان است. اين 
اقدام با داليل واهي س��بب ش��د ژيمناست هاي 
اميدوار ايران به کسب س��هميه المپيک به رغم 
شايستگي و حتي درخشش در مسابقات انتخابي 
نتوانند نتيجه الزم را کس��ب کنند. در عوض اين 
معاونت با سکوت يا حتي حمايت از رؤساي متخلف 
برخي فدراسيون ها باعث شده تا فساد در ورزش 
گسترش بيشتري پيدا کند. از جمله سکوت در 
قبال پرونده معاون سابق ورزش قهرماني وزارت يا 
حمايت از يکي از متخلف ترين رؤساي فدراسيون 
فوتب��ال طي س��ال هاي اخير براي بازگش��ت به 
فدراسيون و اجراي برنامه هاي وزارت ورزش. آنچه 
به نظر مي رسد، اين است که در ماه هاي منتهي به 
پايان کار دولت دوازدهم بس��ياري سعي دارند 
مهره هاي خودشان را در فدراسيون ها بچينند 

تا دست شان در دولت آينده خالي نباشد.

وزير ورزش هم درباره فساد بايد مؤاخذه شود

 بررسي دور جديد بازداشت مديران متخلف فوتبال در راستای مبارزه با فساد در ورزش
در گفت وگوي »جوان« با واعظ آشتياني، مديرعامل اسبق استقالل

 دختران وزنه بردار را در روزهای 
کرونايی هم زير نظر داريم

رکوردهای دختران وزنه بردار ايران سير صعودی داشت، اما شيوع کرونا همه 
چيز را متوقف کرد. هرچند که مشاور فنی تيم ملی وزنه برداری می گويد که 
اين يک مسئله جهانی است و تنها مختص بانوان ايران نيست که جای نگرانی 
داشته باشد: »نمی توانيم تمرينات سنگين به دختران بدهيم که  هميشه 
در اوج آمادگی باش��ند، اما آنها آمادگی خود را دارند و رهاي شان نکرده ايم. 
رکوردهای آنها با آغاز مجدد اردوها دوباره س��ير صعودی خواهد داشت. در 
ش��هرهايي که وضعيت از لحاظ ش��يوع ويروس کرونا قرمز است و سالن ها 
تعطيل هستند کاری نمی توان کرد، اما در ساير شهر ها دختران وزنه بردار را 
زير نظر داريم تا بعد از اعالم برنامه مسابقات غافلگير نشويم. من حتی با پدر 
اين دختران وزنه بردار در ارتباط هستم و گزارش کار را هم به اطالع رئيس 
فدراسيون وزنه برداری می رسانم. مطمئن باشيد اردوها که شروع شود آنها 
دوباره سير صعودی خواهند داشت  و من اين نويد را می دهم که آينده خوبی 

در انتظار وزنه برداری بانوان ايران است، چراکه با استعداد هستند.«

شیوا نوروزی

سعادت ورزش در گرو آموزش مديران
تشکيل شورای سياستگذاری حفاظت از ورزشکاران در راستای تأمين 
امنيت و سالمت ورزشکاران ملی به عنوان قلب فعاليت های سازمان های 
المپيکی و جنبش المپيک اگرچه با توصيه های مکرر کميته بين المللی 
المپيک بود، اما بدون ترديد اقدامی ارزش��مند اس��ت ک��ه در آخرين 
ماه های سال گذشته انجام شد. شورايی که نخستين گام آن برگزاری 
کارگاه توجيهی- آموزش��ی را برای مديران اجرايی فدراس��يون های 
المپيکی است، آن هم با هدف آش��نايی با مفاهيم و دستورالعمل های 
کميته بين المللی المپيک در راستای حفاظت از ورزشکاران، آشنايی 
با ابعاد روانشناسی، اخالقی، فرهنگی و دينی، ابعاد حقوقی و قانونی و 

آشنايی با فرآيندهای داخلی. 
در ميان تمام بی تفاوتی ها و سهل انگاری ها اين يکی حتی اگر با اجبار و 
توصيه هم باشد، اتفاق خوبی است که می تواند روزنه اميدی برای گام 
برداشتن در مسير درست باشد، به خصوص برای مديران ورزش ايران 
که طی سال های اخير همواره ثابت کرده اند با هيچ ارفاقی نمی توان آنها 
را در قالب های مديريتی استاندارد جا داد. حاال اما برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی برای مديرانی که تجربه نش��ان داده تا چه ان��دازه نيازمند 

آموزش های مديريتی هستند، می تواند گامی رو به جلو باشد.
صدالبته که مديران ورزش ايران به آموزش هايی بسيار اساسی تر نياز 
دارند تا اندکی هم که ش��ده به قالب مديريتی اس��تاندارد دنيا نزديک 
شوند و بی ترديد بايد کارگاه های آموزشی بسياری را با موضوعاتی خيلي 
مهم تر و با اولويت هايی باالتر برگزار کرد، اما با تمام اين تفاسير کارگاه 
آموزشی که قرار است شهريورماه با هدف حفاظت از ورزشکاران برگزار 
شود، می تواند گام نخست باشد. روی اصول اگر قرار به برگزاری اين دست 
کارگاه های آموزشی بود شايد به اين زودی ها نوبت به کارگاهی که قرار 
است کمتر از يک ماه ديگر برگزار شود، نمی رسيد. اما در بلبشوی فوتبال 
ايران هر روزنه ای می تواند اميدوار کننده باشد. ضمن اينکه کارگاهی که 
قرار است برگزار شود با توجه به اهدافی که مدنظر دارد، بی محتوا يا حتی 
غيرضروری نيس��ت و اتفاقاً می تواند تأثيرات مثبتی را به دنبال داشته 
باشد. در واقع مقايسه ها امروز از آن جهت انجام می شود که عدم علم و 
آگاهی مديريتی در ورزش بيداد می کند و همين مسئله که مهم ترين 
عامل بی کفايتی های مديريتی است، سبب می شود اين ذهنيت به وجود 
آيد که اولويت بايد با کارگاه های آموزشی به مراتب مهم تری بود. حال 
آنکه اگر همين مس��ئله باعث شود ورزش کش��ور و مديريت آن گامی 
رو به جلو بردارند، نمی توان از اهميت تصميم ش��ورای سياستگذاری 
در خصوص برپايی کارگاه آموزش��ی با هدف حفاظت از ورزش��کاران 

چشم پوشی کرد و اهميت آن را ناديده گرفت.
بدون ترديد اين اقدام قابل قبول که از اهميت آن نبايد به سادگی گذشت 
باي��د در زوايای مختلف انجام ش��ود تا بتوان تغيي��ری در ديدگاه های 

مخدوش مديريتی ورزش کشور ايجاد کرد.
تصميم گيری در خصوص برگزاری کارگاه توجيهی- آموزش��ی برای 
مديران با هدف آش��نايی با مفاهي��م، قوانين و دس��تورالعمل ها برای 
محافظت از ورزشکاران بايد استارت برپايی کارگاه های آموزشی بعدی 
باشد برای ارتقاي سطح دانش مديريتی آنهايی که اين روزها صندلی های 
مهم ورزش را به تصرف خود درآورده اند، اما آگاهی نداشتن آنها از علم 
مديريت و ناآشنايی با قوانين و مفاهيم باعث شده، نه فقط سودی برای 
ورزش کشور نداشته باشند که ضررهای هنگفتی را نيز متوجه آن کنند. 
مديرانی که به واس��طه روابط و نه ضوابط بر مس��ند قدرت نشسته اند، 
بی آنکه دانش الزم را داشته باشند. اما چرا حاال که نمی توان حضور آنها 
را در ورزش ريش��ه کن کرد، گامی برای باال بردن دانش و اطالعات آنها 
برنداشت و با برپايی کارگاه های آموزشی نظير آنچه قرار است به زودی 
برگزار شود، آنان را وادار به يادگيری و آشنايی با مفاهيم و قوانين نکرد.

 کار درست سزاوار تقدير و ستايش است، اما اين کار درست را بايد تمام 
و کمال انجام داد و الگو قرار داد برای حل و فصل يک به يک مشکالت 
که اهم آن به عدم توانايی مديران برمی گردد. مديرانی که از همين امروز 
می توان آنها را به اجبار هم که ش��ده پای ميز درس نشاند و با باال بردن 
دانش��ی که تا به امروز از آن محروم بوده اند، گامی در راستای سعادت 

ورزش و آينده ای روشن برای آن برداشت.

رونالدو و مسی برای تيم های شان تعيين تکليف می کنند
نقش پررنگ ستاره ها در تصميمات بزرگ

بازيکنان بزرگ نه تنها در نتايج تيم ش��ان تأثيرگذار هس��تند، بلکه در 
تصميمات بزرگ و انتخاب سرمربی نيز اعمال نفوذ می کنند. مواضعی 
که کريستيانو رونالدو و ليونل مسی در قبال سرمربيان دو تيم يوونتوس 

و بارسلونا گرفتند، اين واقعيت را به وضوح نشان داد. 
  يا من يا کيکه!

داستان ليونل مسی و سرمربی بارسا سردراز دارد. کاتاالن ها که مدت ها 
صدرنشين بودند در کمال ناباوری قافيه را به رقيب سنتی خود باختند تا 
جام به رئال برسد. درست در بازی با اوساسونا و باخت به اين تيم بود که 
هم قهرمانی کهکشانی ها قطعی شد و هم اختالف کاپيتان با سرمربی. 
البته پيش از اين هم بی تفاوتی مس��ی و هم تيمی هايش به دستورات 
تاکتيکی کيکه ستين و دس��تيارش در جريان بازی خبرساز شده بود، 
اما بعد از قطعی شدن قهرمانی رقيب، مسی رسماً حرف از بی کفايتی و 
سوءمديريت سرمربی در يک سال اخير زد و اعالم کرد که با اين شرايط 
حاضر به ادامه همکاری با بارسا نخواهد بود. البته رئيس باشگاه بعد از اين 
مصاحبه جنجالی برخالف انتظارات از ستين حمايت کرد و به او فرصت 
داد تا در بازی بارسا – ناپولی نيز روی نيمکت بنشيند. با وجود اين خط و 

نشان کاپيتان برای سران باشگاه در نوع خود جالب توجه بود. 
با توجه به صعود کاتاالن ها ب��ه مرحله يک چهارم نهايی ليگ قهرمانان 
فعاًل شعله های اختالفات قديمی فروکش کرده اس��ت، اما بايد به اين 
نکته توجه داشت که مسی پيش از اين هم به صورت آشکار و پنهان در 
تصميمات بزرگ باشگاه نقش داشته اس��ت. گفته می شود که مديران 
باشگاه در س��ال هاي اخير قبل از آنکه س��رمربی جديد تيم را انتخاب 
کنند نظر ليونل را جويا مي شوند و اتفاقاً تأييد يا رد گزينه مورد نظر از 
سوی مسی تأثير مستقيمی در تصميمات باشگاه دارد. به همين خاطر 
است که بعد از انتقادهای اين مهاجم گلزن از ستين خبرهای زيادی در 
خصوص برکناری قريب الوقوع سرمربی منتشر شد. با اين حال در پيش 
بودن بازی با ناپولی باعث شد باشگاه يک فرصت ديگر به کيکه ستين 
بدهد. منتها هنوز هم بحث عدم تمديد قرارداد مسی با بارسلونا مطرح 
است و رسانه ها در خصوص پيشنهادهای وسوسه انگيز به اين بازيکن 

گمانه زنی های زيادی انجام داده اند. 
  تهديد از نوع کريس

مهاجم پرتغالی هم دقيقاً مانند مسی نقشی کليدی ايفا می کند. کريس 
رونالدو دو سال پيش برای هميشه برنابئو را ترک کرد و به سری آ آمد تا 
چالشی جديد را به همراه يوونتوس تجربه کند. اين بازيکن گرانقيمت در 
اين دو سال دو بار قهرمانی ايتاليا را به دست آورده، اما با توجه به کارنامه 
درخشان رونالدو، تنها قهرمانی اسکودتو نمی تواند اين بازيکن را راضی 
نگه دارد. به همين خاطر باخت به ليون در يک هشتم نهايی اروپا شوک 
بزرگی به رونالدو و هم تيمی هايش وارد کرد. س��تاره پرتغالی دو فصل 
متوالی است که همراه با يوونتوس حسرت قهرمانی قاره سبز به دلش 
مانده است، البته با اين تفاوت که امسال هدايت تيم به مائوريسو ساری 
سپرده شد و اين مربی به هيچ وجه نتوانست رضايت بازيکنان، هواداران 
و منتقدان را جلب کند. حذف بانوی پير از ليگ قهرمانان کاس��ه صبر 
رونالدو را لبريز کرد تا جايی که اين بازيکن با انتشار پيامی تهديد کرد 
در تعطيالت تصميمات جديدی خواهد گرفت. برکناری سريع ساری 
کمتر از يک روز بعد از باخت به ليون اتفاق افتاد تا معلوم ش��ود کريس 
هم در يووه به اندازه مسی در بارس��ا تأثيرگذار است. راه راه پوشان بايد 
ساالنه دستمزد 30 ميليون يورويی به مهاجم پرتغالی پرداخت کنند 
و اگر رونالدو خيال رفتن به تيم ديگري به سرش بزند شرايط برای تيم 
ايتاليايی سخت تر هم خواهد شد. ضمن اينکه پاری سن ژرمن به شدت 
در تالش است تا نظر مساعد رونالدو و ايجنتش را جلب کند تا بلکه يک 
انتقال بزرگ ديگر در اروپا شکل بگيرد. حاال بايد ديد اين بازيکن ترجيح 
می دهد تا پايان قراردادش، يعنی سال 2022 در تورين بماند يا جدی تر 

از قبل پيشنهاد هنگفت پاريسی ها را بررسی مي کند. 
نکته ديگری که فعاًل هواداران يوونتوس را به ماندن رونالدو اميدوار کرده 
حمايت اين بازيکن از سرمربی جديد اس��ت. پيرلو در حالی جايگزين 
ساری شده که هيچ تجربه ای از سرمربيگری در تيم های سری آ ندارد، اما 
گفته می شود که بازيکنان تيم از جمله بوفون و رونالدو از تصميم باشگاه 

حمايت کرده اند و منتظر شروع تمرينات با سرمربی جديد هستند.

کمک های مؤمنانه »تختی« وار جامعه ورزش
مردم ايران همواره در ش��رايط بحرانی و 
س��خت کنار هم بوده و با ياری رس��اندن 
به يکديگ��ر قدری از مش��کالت يکديگر 
کاس��ته اند. اين کاری اس��ت ک��ه ملت 
کشورمان سال هاس��ت به بهترين شکل 
انج��ام داده و می دهن��د. در حوزه ورزش 
نيز به اين مس��ائل اهميت زي��ادی داده 
می شود، به ويژه در رش��ته کشتی که از 
قديم با فرهنگ ايران عجين شده و از آن 
به عنوان ورزش پهلوانی ياد می ش��ود. البته به غير از کشتی گيران هر 
شخصی می تواند منش و رفتار پهلوانانه داشته باشد. در رشته ای مانند 
کشتی بزرگانی چون جهان پهلوان تختی بودند که در زلزله بوئين زهرا 
به مردم کمک کردند. اين موضوع بازتاب خيلی خوبی داشته و می تواند 
الگويی برای جوانان و ورزش��کاران رش��ته های مختلف باشد تا در اين 
شرايط سخت بيشتر به هم کمک کنيم. هر کسی در حد توان می تواند 
کمک حال باشد، حتی در حد يک دلجويی. خوشبختانه اين اتفاق در 
کشتی رخ داده و قرار گرفتن در کنار هموطنان يک وظيفه انسانی است. 
انتظارات از جامعه ورزش زياد اس��ت و پتانس��يل اين جامعه بيشتر از 
اينهاست. در واقع می توان پررنگ تر، اثرگذارتر و وسيع تر از اينها در کنار 
مردم بود. کمک های مؤمنانه می تواند موج جديدی از قوت قلب را در 
بين مردم ايجاد کند. اهالی ورزش بيشتر از اينها می توانند در اين بحث 
فعال باشند. ورزشکاران استقبال خيلی خوبی داشته اند و کشتی گيران 
نيز در فعاليت های خيرخواهانه دلی پای کار می آيند. در رشته های ديگر 
بسياری از چهره های بزرگ کارهای بزرگی انجام می دهند، ولی دوست 
ندارند اسم شان مطرح شود. اميدواريم ميزان کمک ورزشی ها به مردم 
گسترده تر شود تا تأثيرش در سطح جامعه مشخص شود. ورزشکاران 
الگوهای جوانان بوده و هستند. رعايت اصول اخالقی از سوی آنها اثرات 
مثبتی در پی دارد و در گذش��ته نيز اين اتفاق رخ داده است. جوانان با 
ديدن اين رفتارها ب��رای کمک به همنوعان خود ترغيب می ش��وند تا 

ان شاءاهلل از اين روزهای سخت نيز عبور کنيم.

غالمرضا محمدی

سرمربی تيم ملی کشتی آزاد


