
مهدي تاج رئيس 
سعيد احمديان 

   گزارش
سابق فدراسيون 
فوتبال، مسعود 
سلطاني فر وزير ورزش به همراه اسحاق جهانگيري 
معاون اول دولت دوازدهم، با توجه به نقش شان در 
قرارداد ويلموتس بايد در دادگاه پاسخگوي حيف 
و ميل 8ميلي�ون يوروي�ي از بيت المال باش�ند. 
همه چيز آماده است و ديگر جاي بهانه اي نيست، 
حاال همه منتظر دادگاه علن��ي متهمان پرونده 
ويلموتس هس��تند؛ پرونده اي كه يك ليس��ت 
بلندباال از نام مديراني دارد ك��ه دست به دست 
هم دادند تا سرمربي بلژيكي كه دستاوردش براي 
فوتبال ايران صفر بود، ب��ا حكم فيفا، فدراسيون 
فوتبال كش��ورمان را ب��ه پرداخ��ت 6ميليون و 
443هزار يورو معادل 170ميليارد تومان محكوم 
كند، آن هم براي تنها يك ماه حضور در ايران. اين 
رقم را جمع كنيد با 2ميلي��ون يورويي كه پيش 
از اين به ويلموتس پرداخت ش��ده ب��ود تا عمق 
فاجعه بيشتر شود؛ يك فاجعه 8ميليون يورويي 
كه حاال طبق خط و نش��ان نمايندگان مجلس و 
سازمان بازرسي، متهمان آن قرار است به دادگاه 
فراخوانده و به اش��د مجازات محكوم ش��وند. در 
گزارش زير ليست مديران متهم در اين پرونده را 
مرور كرده ايم؛ نام هايي كه شمارش معكوس براي 

حضورشان در دادگاه آغاز شده است. 
  مهدي تاج؛ آقاي حيف و ميل

رئيس سابق فدراسيون فوتبال بدون شك متهم 
اصلي قرارداد مارك ويلموتس است و در اين باره 
بايد پاسخگ��وي نهادهاي قضايي باش��د و بابت 
حيف و مي��ل چندصدميلياردي ب��ه بيت المال 
مجازات ش��ود. مهدي تاج هم��واره در ماه هاي 
اخير در مواجهه با انتقاداتي ك��ه درباره قرارداد 
ويلموتس با توجه به ش��كايت 6ميليون يورويي 
اين مربي به فيفا مطرح شد، از اين قرارداد دفاع 
و آن را »بهترين« دانست، با اين حال همان طور 
كه قابل پيش بيني بود رأي فيفا، دوشنبه اعالم و 
فدراسيون فوتبال محكوم شد، آن هم به واسطه 
استناد به بندي كه وكالي ويلموتس درباره فسخ 
 »or certain fee« .به قرارداد اضافه كرده بودند
يعني »يا يك مبلغ مشخص« بخش جنجالي بند 
فسخ قرارداد ويلموتس است؛ بندي كه تاج عنوان 
مي كرد پول فاكتور قه��وه و هتل و اينطور موارد 
در سفرهاي كاري ويلموتس است و در صورتي 
كه هر كدام از دو طرف فس��خ كند، فدراسيون 
فوتبال تنها با پرداخت سه ماه حقوق كه مبلغي 
حدود 300هزار يورو است مي تواند اين پرونده 
را مختومه كن��د؛ بندي كه ت��اج از آن به عنوان 

شاهكار ياد كرده بود. 
تاج حتي مدعي شده بود با توجه به فسخ قرارداد 
ويلموتس و پرداخت 2ميليون يورو به او قبل از 
بازي با عراق، اين مربي تازه به ايران بدهكار هم 
است و عالوه بر اينكه فدراسي��ون فوتبال نبايد 
پولي پرداخت كند بلكه اين مربي بايد دست به 

جيب شود و پول اضافه اي كه گرفته، برگرداند!

 اين در حالي بود ك��ه وكالي ويلموتس از جمله 
همسر وي كه وكيل درجه يكي در اروپاست، با 
استناد به بخش اضافه شده به بند فسخ قرارداد 
يعني»يا يك مبلغ مشخص« فدراسيون فوتبال را 
بابت فسخ قرارداد به غرامت 6ميليون و 443هزار 
يورويي محكوم كردند. عالوه بر اين، مهدي تاج 
بايد پاسخ دهد چرا ب��ا مربي اي مانند ويلموتس 
كه رقم آخرين ق��راردادش 700هزار يورو بوده، 
قرارداد سه برابري و با ارزش 2ميليون و 250هزار 
يورويی بس��ته است. در چنين شرايطي رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال كه دي ماه سال گذشته 
در فاصله چهار ماه تا پايان مهلت دوران رياستش 
به بهانه بيماري، نامه استعفايش را نوشت، بايد 

خودش را براي حضور در دادگاه آماده كند. 
   مسعود سلطاني فر؛ آقاي معرف

مته��م رده دوم پرونده ويلموت��س، وزير ورزش 
است؛ مسعود سلطاني فر كه با توجه به مشكالتي 
كه وزارت ورزش با كارلوس كي روش داش��ت، 
اجازه تمديد قرارداد اين مربي را نداد تا اين مربي 
پرتغالي ايران را ترك كند. ه��ر چند اين روزها 
پس از افتضاح ق��رارداد ويلموتس، مس��ئوالن 
وزارت ورزش سعي دارند به بهانه مستقل بودن 
فدراسيون فوتب��ال، پاي وزي��ر ورزش را از اين 
قرارداد بي��رون بكش��ند اما نمي ت��وان از نقش 
سلطاني فر در اين قرارداد گذش��ت. همان طور 
كه مهدي تاج خ��رداد ماه سال گذش��ته و پس 
از امضاي ق��رارداد ويلموتس عن��وان كرده بود، 
اين قرارداد با نظارت كام��ل وزارت ورزش امضا 
شده است، البته گفته مي شود مهدي تاج اضافه 
شدن بند جنجالي فس��خ قرارداد را كه منجر به 

محكوميت ايران به پرداخت 170ميليارد تومان 
به ويلموتس ش��ده است به اطالع وزارت ورزش 
نرسان��ده و ق��رارداد اصالحي توس��ط سرمربي 
بلژيكي به رؤيت وزي��ر ورزش نرسيده و رئيس 
سابق فدراسيون فوتبال فقط متن قرارداد اوليه 
را ب��ه وزارت ورزش فرستاده است ك��ه آن بند 

جنجالي در آن قيد نشده بود. 
با وجود بي اطالعي وزارت ورزش اما سلطاني فر 
به واسطه معرفي ويلموتس به فدراسيون فوتبال 
و همچنين موافقت با بستن قرارداد سه برابري 
با اين مربي نس��بت ب��ه ارزش واقع��ي اش بايد 
پاسخگوي دادگاه باشد، به خصوص كه همان طور 
كه تاج چند ماه پيش اشاره كرده بود، ويلموتس با 
توجه به نامه مركز فرهنگي- تجاري ايران و هلند 
كه توسط وزارت ورزش ب��ه فدراسيون فوتبال 

ارجاع شده بود، انتخاب شده بود. 
ويلموتس يكي از مربياني بود كه مركز فرهنگي 
ايران و هلند در نامه اش به وزارت ورزش، او را به 
عنوان يكي گزينه هاي جانشيني كي روش معرفي 
كرده بود. اينكه چرا يك مركز فرهنگي آن هم در 
خارج از كشور بايد براي تيم ملي گزينه معرفي 
كند، از جمله عجايب اين ماجرا بود، با اين حال 
وقتي افشا شد كه مركز فرهنگي ايران و هلند در 
زمان حضور سلطاني فر در سازمان گردشگري و 
ميراث فرهنگي افتتاح و ارتباط اين مركز با وزير 

ورزش مشخص شد. 
  اسحاق جهانگيري؛ آقاي بذل و بخشش

يكي ديگر از متهمان پرونده ويلموتس كه بعيد 
است پايش به دادگاه باز شود يا حتي مورد سؤال 
و پاسخ قرار بگيرد، اسحاق جهانگيري معاون اول 

حسن روحاني است، با اين حال فوتبال ايران در 
سال هاي اخير از بذل و بخشش هاي معاون اول 
رئيس جمهور از بيت المال بهره زيادي برده است، 
از آن جمله مي توان به پرداخت پاداش 450هزار 
يورويي وزارت ورزش به بازيكنان تيم ملي فوتبال 
به خاطر چند برد بي اهمي��ت در جام ملت هاي 
2019 امارات اشاره كرد؛ پاداشي كه پس از تهديد 
كي روش با دستور جهانگي��ري به وزارت ورزش 
رسيد و محمدرضا داورزني مأمور شد اين پول را 
به صورت چمداني به ابوظبي ببرد و بين كي روش 
و ملي پوشان پخش كند، آن هم به تيمي كه در 

نهايت دست خالي به تهران برگشت. 
ردپ��اي جهانگي��ري در پرون��ده ويلموتس به 
تأمين مبلغ 2ميليون ي��وروي پرداختي به اين 
مربي پي��ش از بازي ب��ا عراق در آب��ان ماه سال 
گذش��ته برمي گردد. آبان گذش��ته در شرايطي 
ويلموتس با توجه به ع��دم پرداخت مطالباتش 
نمي خواست در بازي با عراق روي نيمكت ايران 
بنش��يندكه فدراسيون فوتبال از طريق وزارت 
ورزش دوباره دست به دامن جهانگيري ش��د و 
با دستور معاون اول حس��ن روحاني در جلس��ه 
ستاد تحريم تصويب شد تا 2ميليون يورو از يكي 
از شركت هاي پتروشيمي زيرمجموعه شستا كه 
متعلق به كارگران است ب��ه ويلموتس پرداخت 
شود تا اين مربي در بازي با عراق روي نيمكت تيم 
ملي بنشيند. با توجه به بذل و بخشش جهانگيري 
از جيب كارگران براي پرداخت 2ميليون يورو، او 
نيز بايد در دادگاه درباره دستورش براي اين رانت 
فوتبالي كه در ش��رايط سخت اقتصادي كشور 

صادر شده است، پاسخگو باشد. 
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دنيا حيدري

جامي در دست صاحبان اصلي
جام قهرماني لي��گ آزادگ��ان روز گذش��ته در دو كارخانه صنعت مس 
سرچمشه بين كارگران كارخانه دست به دست مي شد. اين بهترين كاري 
بود كه مس سرچشمه بعد از قهرماني مي توانست انجام دهد؛ تحويل دادن 
جام به صاحبان اصلي آن كه بدون شك كارگران كارخانه هايي بودند كه 
براي پرداخت هزينه هاي اين تيم در سخت ترين شرايط كار مي كردند. 
مس رفسنجان كه گفته مي شود صادراتش نسبت به سه سال گذشته دو 
برابر شده بعد از راهيابي به ليگ برتر قصد دارد با قدرت بيشتري در سطح 
اول فوتبال ايران حاضر شود. اما قبل از زدن استارت براي شروعي پرقدرت 
در ليگ برتر ترجيح داد تا با جام قهرماني راهي كارخانجات مس رفسنجان 
شود تا با دادن جام قهرماني به دست كارگران از آنها تشكر كند و كارگران 
كارخانه نيز با خوشحالي از اين موفقيت به صورت نمادين جام را در دست 

گرفتند و باالي سر بردند تا عكس هاي يادگاري جالبي را ثبت كنند.

منبع: آ اس

كشتي به عنوان 
 فريدون حسن

      چهره
و  اول  ورزش 
پرافتخار تري��ن 
رشته ورزشي كشور در رقابت هاي بين المللي و 
المپيك بايد مورد توجه ويژه مس��ئوالن ورزش 
كشور قرار داشته باشد. اين نكته مهمي است كه 
هميشه مورد اعتراض اهالي ورزش اول كشور بوده 
و تقريباً هيچ وقت هم ديده و شنيده نشده است. 
ديروز مراسم افتتاح سالن بازسازي شده توفيق 
جهانبخت فرصتي بود براي درددل هاي قديمي؛ 
درددل هاي قديمي هاي كش��تي و جوان ترها، 
دردهايي كه شنيدن آنها از زبان طالقاني و دبير 
با چند نس��ل فاصله نش��ان از قدمت آنها دارد، 
نشان از اينكه اين دردها هيچ گاه جدي گرفته 
نش��ده است.  محمدرضا طالقاني، رئيس سابق 
فدراسيون كش��تي خطاب به رئي��س كميته 
المپي��ك گفت: »ب��ه خ��دا ورزش و آموزش و 
پرورش در اين كش��ور مجاني بوده است. خود 

من هم هر ج��ا رفتم، مجاني ك��ار كردم. وقتي 
به دستور دكتر غفوري فرد و صنعتكاران آمدم، 
اولين ك��ارم اين بود كه اين سال��ن را كه مأمن 
كشتي و مردم است با پول مردم بازسازي كردم. 
آقاي صالحي اميري و علي نژاد ما پنج بار قهرمان 
جهان شديم. در زمان من يك ميليون و 500هزار 
نفر كشتي گير داش��تيم اما االن به 45هزار نفر 
رسيده است. ت��و را به خدا از كش��تي حمايت 
كنيد. اگر براي سال آين��ده مدال مي خواهيد، 
بايد خيلي بيشتر از كشتي حمايت كنيد. اينجا 
بايد به پايگاه قهرماني تبديل ش��ود. محمد بنا 
كه من ب��ا درخواست زي��اد از او خواستم كه از 
آلمان آمد، از اينجا كارش را شروع كرد. خيلي 
از بزرگان ديگر هم از اين سالن شروع كرده اند.« 
عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كش��تي هم در 
حاش��يه اين مراسم خواستار موافق��ت با آغاز 
تمرينات كشتي گيران و انجام مسابقات با حفظ 
پروتكل هاي بهداشتي شد. وي درباره بحث ارائه 
مجوز براي شروع تمرينات و مسابقات كشتي 
گفت: »ديش��ب با دكتر نمكي جلسه داشتيم 
و از ك��ادر زحمتكش درماني كش��ور قدرداني 
كرديم كه توفيق خدمت به مردم نصيبش��ان 
شده است. درباره بازگش��ايي ليگ و تمرينات 
صحبت و قرار شد جلسات بيشتر با حضور وزير 
بهداشت تشكيل ش��ود.« دبير با اشاره به لزوم 
حمايت از كش��تي براي موفقيت در مسابقات 
مهم پيش رو و كسب افتخار براي كشور تأكيد 
كرد: »با اين وضعيت كسي از كشتي در 
المپيك مدال نخواهد. كشتي گيران 
نزديك هشت ماه است روي تشك 
نيامده اند در حالي كه كشورهاي 
ديگر كارش��ان را شروع كرده اند. 
مگر فوتب��ال با كش��تي چقدر 
تفاوت دارد كه ليگ آنها آغاز 
ش��ده است. در اين موضوع 
جدي هستيم و اميدواريم 
با برگزاري جلسات ديگر 

مشكل حل شود.«

تابع، دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك:

نبايد براي شروع اردوها عجله كرد

اعتراض خانواده كشتي به بي توجهي ها

توقع مدال در المپيك نداشته باشيد

دبير اجرايي كميته 
شيوا نوروزي
     بازتاب

ملي پارالمپيك از 
تالش براي ايجاد 
تغييرات در آيين نامه استخدام مدال آوران جانباز و 
معلول خبر داد. نشس��ت خبري محمد تابع روز 
گذشته به صورت آنالين برگزار شد و دبير اجرايي 
جديد شرايط اين روزهاي پارالمپين ها را تشريح 
كرد.  تابع ك��ه جايگزين هادي رضايي ش��ده در 
خصوص شروع اردوهاي تيم هاي ملي اظهار داشت: 
»براي ش��روع مجدد تمرينات از مصوبات ستاد 
بازي ه��اي پارالمپي��ك و ست��اد اجرايي تبعيت 
مي كنيم. در مصوبات مان نيز تابع مصوبات ستاد 
مبارزه با كرونا در ورزش و ستاد ملي مبارزه با كرونا 
هس��تيم. حقوق ورزش��كاران ما نيز ب��ر اساس 
تصميمات ستاد پارالمپيك مشخص و پرداخت 
ش��ده است. زمان برگ��زاري رقابت هاي انتخابي 
پارالمپيك توكيو نيز از سوي IPC اعالم نش��ده 
است.« دبير اجرايي كميته ملي پارالمپيك در پاسخ 
به سؤال »جوان« در مورد اعتراض مدال آوران اين 
حوزه نسبت به عدم استخدام و مشكالت معيشتي 
گف��ت: » طبق بخش��نامه فوق يك��ي از فرزندان 
م��دال آور پارالمپيك استخدام مي ش��ود و فعاًل 
تغييري در اين بخشنامه نداشته ايم، ضمن اينكه 
بايد ببينيم امكان ايجاد تغيير در آن وجود دارد يا 
نه. نفراتي كه اولويت اول تا چهارم ما محس��وب 

مي ش��وند، مصوبه كمك هاي معيشتي برايشان 
مش��خص است.« وي در ادامه بر حفظ سالمت 
ورزشكاران تأكيد كرد و گفت: »در صورتي كه ستاد 
مبارزه ب��ا كرونا مجوزه��اي الزم را ص��ادر كند، 
تمرينات ورزش��كاران در شهرهاي سفيد و طبق 
پروتكل ها آغاز خواهد شد، ضمن اينكه هنوز يك 
سال تا ش��روع بازي ها زم��ان داري��م و سالمت 
ورزشكاران برايمان اولويت اول است. نبايد عجله 
كرد. محدوديت ها براي همه كشور است و ابتالي 
ورزشكاران به كرونا مش��كالت جدي ای را در پي 
خواهد داشت.« دبير اجرايي كميته پارالمپيك با 
تأكيد بر ادامه حض��ور هادي رضاي��ي به عنوان 
سرپرست كاروان كشورمان و همچنين سرمربي 
تيم ملي واليبال نشسته، به بحث استخدام مربي 
خارجي براي ساره جوانمرده و زهرا نعمتي اشاره 

كرد و گفت: » طبق مصوبه بازي ها سه ورزشكار 
ش��اخص ما، نعمتي، جوانمردي در صورت 
لزوم اجازه استفاده از مربي خارجي را دارند. 
در اين صورت باي��د مربيانی بهتر از مربيان 
داخلي به خدمت گرفته شوند، البته فعالً كه 
هيچ مربي خارجي به ما معرفي نشده است!« 
محمد تابع در مورد فراهم كردن ش��رايط 
تمري��ن در دوران كرون��ا اظهار داش��ت: 
»تالش مان بر اين است كه بهترين شرايط 

را براي ورزشكاران مان فراهم كنيم.«

رونمايي از متهمان ويلموتس گيت
گزارش»جوان« از مديران متخلف در قرارداد سرمربي بلژيكي كه سبب خسارت 8ميليون يورويي به بيت المال شده اند

 دوچرخه ام را براي امرار معاش 
زير قيمت فروختم!

فرزاد خداياري، دارنده مدال برنز دوچرخه سواري كوهستان آسيا با گاليه 
از بي توجهي ها به ورزشكاران در روزهاي سخت مي گويد: »در حالي كه 
مسئوالن فدراسيون زير باد كولر هستند و حقوقشان را هم مي گيرند، 
من مجبور شدم براي امرار معاش دوچرخه هايم را زير قيمت بفروشم. 
قبل از شيوع ويروس كرونا هم وضعيت همين بود و ليگ هم با تالش خود 
ورزشكاران برگزار مي شد. فدراسيون فقط كالس آموزشي برگزار مي كند 
اما هيچ كاري براي ورزشكار انجام نمي دهد. من هفت سال است عضو تيم 
ملي دوچرخه سواري كوهستان هستم و اولين مدال بزرگساالن تاريخ 
كوهستان ايران را گرفته ام اما حقوقي از فدراسيون دريافت نمي كنم و 

اين بي توجهي ها شرايط سختي را براي ما رقم زده است.«

اشرف رامين
 مردم در انتظار محاكمه متخلفان

 پرونده ويلموتس
قرار بود جاي نگراني نباشد، مثل هميشه. اين حق به جانب ترين واكنش 
مسئوالن فوتبالي ايران به شكايت هايي است كه چه در رده هاي ملي و چه 
باشگاهي در خصوص عدم پرداخت و تسويه حساب مالي قراردادهايي كه 
هر كدام به تنهايي هزينه هاي سنگيني را به بيت المال تحميل مي كند،  به 
فيفا مي شود! قراردادهاي ننگيني كه هرگز با مقصران آن برخورد نشده تا 

امروز شاهد يكي از فاجعه بار ترين آنها باشيم!
6ميليون و 137هزار و 500يورو كه با حس��ابي سرانگشتي با مبلغ روز 
ارز چيزي حدود 170ميليارد تومان مي شود، تازه ترين شاهكار آقايان 
مدعي است كه با وقاحت تمام هر بار از آن دفاع كرده اند! مدعي بوده اند كه 
از قرارداد مرد پرتغالي درس عبرت گرفته اند و فوتبال ايران با ويلموتس 
بلژيكي قرار نيست داستان هاي تكراري با كي روش را شاهد باشد؛ مردي 
كه تاج از او به عنوان مرد محجوب و از قراردادش با عنوان قرارداد خوب ياد 
مي كرد، البته بيراه هم نگفته بودند. قرارداد ويلموتس تفاوت هاي بسياري 
با قرارداد كي روش داشت كه مهم ترين آن گنجاندن بندي جالب توجه 
در آن بود )در صورت فسخ قرارداد بايد دستمزد سه ماه »و يا يك مبلغ 
مشخص« به ويلموتس پرداخت ش��ود(؛ جمله اي چند كلمه اي در يك 
قرارداد خوب و قابل دفاع كه گويي همه هم از آن مطلع بودند؛ )فدراسيون 
فوتبال و وزارت ورزش( و دست فيفا را براي بريدن حكمي 170ميليارد 
توماني براي فوتبال ايران كه صد البته از جيب مردم بايد برود باز گذاشته 
بود، نه آنها كه وقيحانه از آنچه امضا كرده بودند، رضايت داشتند و امروز 

مشخص نيست كجا پنهان شده اند كه صدايشان درنمي آيد!
در روزهايي كه قهرمانان آن بايد ب��راي دريافت پاداش هاي اندك خود 
ماه ها و گاه سال ها دست به دامان اين ارگان، آن ارگان ش��وند، عده اي 
قراردادهايي مي بندند كه نه فقط هيچ سود و منفعتي در پي ندارد كه 
هزينه اي 170ميليارد توماني را به ورزش كش��ور تحميل مي كند، آن 
هم تنها براي حضوري دو ماهه كه كار فوتب��ال ايران را بعد از دو صعود 

پي درپي و مقتدرانه به جام جهاني حاال نيازمند معجزه كرده!
پرواضح بود كه داستان به اينجا ختم مي شود. اين تكراري ترين نتيجه اي 
است كه فوتبال ايران در پي شكايت هايي كه به فيفا برده شده، به خود 
مي بيند. با اين تفاوت كه اين بار مبلغ جريمه فضايي تر از هميشه است، 
آن هم در اين شرايط اقتصادي كه مردم از سر و ته زندگي خود مي زنند 

تا در روزهاي كرونايي بتوانند به بقا ادامه دهند!
در لزوم پرداخت اين مبلغ كه شكي نيست. اگر چه باز هم براي راهي شدن 
به دادگاه cas براي كم كردن مبلغ فوق كاغذبازي مي شود اما حتي اگر اين 
اتفاق هم رخ دهد و چند ده ميليارد هم از اين بدهي سرسام آور كم شود، 

براي عدم برخورد با مقصران اين قرارداد ننگين دليل نمي شود!
 ماه هاست كه قرارداد ويلموتس زير ذره بين نهادهاي نظارتي است. داستان 
نبايد به اين پيچيدگي ها هم باش��د. اين درست كه مثل هميشه آقايان 
سياست »كي بود كي بود من نبودم« را در پيش گرفته اند اما ديگر مماشات 
معنايي ندارد، وقتي قرار است 170ميليارد تومان در اين روزهاي سخت 
به دليل بي كفايتي آقايان يا حتي داللي هايشان از جيب مردم برود، ديگر 
حتي در انتقاد به بي كفايتي مديران نااليق هم لزومي براي مماشات وجود 
ندارد، وقتي نتيجه قرارداد خوبشان با مرد محجوب بلژيكي 170ميليارد 
تومان روي دست ملتي گذاشته شده كه سعي مي كنند در روزهاي سخت 
اقتصادي و كرونايي با كمك هاي مؤمنانه دست يكديگر را بگيرند و حاال 
جيبشان بايد به لطف بي كفايتي مديراني كه هيچ نظارتي روي كارهايش 
نيست خالي شود، البته كه بعد از انتشار حكم سنگين فيفا سر و صداها و 
اعتراض هاي زيادي را شاهد هستيم اما اگر قرار باشد آتش اين اعتراض ها 
هم مثل شلوغ كاري هاي چندي پيش مجلس خيلي زود تبديل به خاكستر 
ش��ود، نه فقط اين داستان هم براي مديران ناالي��ق و دالل درس عبرت 
نمي شود بلكه سودي هم براي فوتبال ايران نخواهد داشت و باز هم شاهد 
چنين قراردادهاي ننگيني خواهيم بود كه جيب ملت را براي پر كردن جيب 
عده اي ديگر خالي مي كند! در واقع آنچه امروز مردم انتظار دارند برخوردي 
سفت و سخت با متخلفان ريز و درشت اين ماجرا بدون هيچ گونه مماشاتي 
است؛ برخوردي كه بتواند جلوي اين داللي هاي پر زيان را بگيرد. هر چند 
بعيد نيست فردا آقايان براي فرار از اين مهلكه نيز كمافي السابق تعليق از 
سوي فيفا را بر سر ملت چماق كنند براي جان سالم به در بردن از اين ماجرا 
اما بدون ش��ك اين نهادهاي نظارتي براي برخورد با مقصران اين پرونده 
شرم آور نبايد فريب اين حربه هاي پيش پا افتاده را بخورند چراكه اين بار 
داستان مبارزه با فساد است؛ مسئله اي كه در دنيا نيز شاهد نمونه هاي بارز آن 
بوده ايم و فيفا بي شك كوچك ترين مخالفتي با مبارزه با مفسدان اقتصادي و 
دالالن شيك پوش ندارد و نهادهاي نظارتي و قوه قضائيه بايد با برخوردي 

قاطع، گامي مهم در راستاي قطع كردن بازوي فساد بردارند.

بارتومئو نمي رود، سرمربي جديد مي آيد
بارسا دست به دامن كومان

اولي�ن ق�دم ب�راي بازگرداندن آرام�ش به بارس�لونا ب�ا انتخاب 
س�رمربي جديد برداش�ته ش�د. پس از حذف مفتضحانه بارس�ا 
از لي�گ قهرمان�ان اروپ�ا، اعالم رس�مي خب�ر بركن�اري كيكه 
ستين از س�وي باش�گاه و تأييد مذاكره و توافق با رونالد كومان، 
نويد تغيي�ر و تح�والت اساس�ي را در آب�ي و اناري ه�ا مي دهد. 
منتقدان پرتعداد ستين سرانجام به آرزوي خود رسيدند و با اخراج او 
خيالشان از اين بابت راحت ش��د، منتها خواسته آنها با شكست 8 بر 2 
كاتاالن ها به بايرن محقق شد. سرمربي اخراجي به رغم قراردادي كه 
تا سال 2022 داشت، تنها چند ماه روي نيمكت بارسا دوام آورد و در 
اين مدت نه تنها نتوانست كاستي ها زمان والورده را جبران كند بلكه 
حتي يك جام نيز براي اين تيم به ارمغان نياورد تا بارسا بعد از 12سال 
فصل را بدون جام به پايان برساند. در 25بازي ای كه بارسا تحت هدايت 
ستين بود پنج شكس��ت نصيب اين تيم ش��د، باخت به اوساسونا و از 
دست رفتن صدرنش��يني الليگا و تحقير مقابل باواريايي ها نيز جزئي 

از كارنامه ستين بود. 
   فرشته نجات؟ 

حاال كه نيمكت بارسلونا دستخوش تغييرات شده است برخي اسامي 
به عنوان جانش��ين احتمالي كيكه ستين مطرح شده اند اما اين وسط 
مذاكرات رونالد كومان با كاتاالن ها را بايد تمام شده بدانيم و فقط مانده 
اوكي فدراسيون هلند. سرمربي فعلي تيم مل��ي هلند بعد از مذاكره با 
سران بارسا رضايتش را براي پيوستن به جمع آبي و اناري ها اعالم كرده 
و منتظر شروع كار در نيوكمپ است. سرمربي57ساله اسپانيايي است و 
روزگاري براي بارسا حكم يك بازيكن تأثيرگذار را داشت. بعد از اتفاقات 
تلخي كه در اين فصل براي اين تيم رخ داد، ش��رايط براي بازگش��ت 
دوباره كومان به بارسا مهيا شده است. بارتومئو اميدوار است با توجه به 
فعال ش��دن بند آزادسازي موجود در قرارداد كومان، فدراسيون هلند 
با دريافت غرامت با اين انتقال موافق كند. مرد اسپانيايي شش سال به 
عنوان بازيكن و دو سال به عنوان كمك مربي در خدمت بلوگرانا بوده 
است. در صورت به سرانجام رسيدن اين توافق بايد ديد كومان مي تواند 

اعتبار از دست رفته بارسا را به اين تيم بازگرداند يا نه. 
   موضع ستاره ها 

ش��رايط بحراني همچن��ان در كاتاالن حاك��م است و تي��م محبوب 
جدايي طلبان اوضاع ناآرامي را دارد، حتي رقب��ا نيز تصور نمي كردند 
تيمي كه مسي را در اختيار دارد به بدترين شكل فصل را تمام كند. فصل 
بدون جام براي يكي از بهترين تيم هاي فوتبال جهان فاجعه محسوب 
مي شود، البته كاپيتان مسي خيلي زودتر از اينها هشدارهاي الزم را داده 
بود، ولي حمايت رئيس باشگاه از سرمربي اخراجي، بحران را به باالترين 
حد رساند. حاال حتي رفتن ستين نيز آتش ناراحتي و اختالفات اساسي 
را خاموش نمي كند، اين روزها اخب��ار متناقضي از جدايي ستاره هاي 
بارسا در رسانه هاي اروپايي منتشر مي ش��ود. از ليونل مسي گرفته تا 
سوارز و بقيه، در تيررس تيم هاي ثروتمند ق��رار دارند. عالوه بر اينكه 
مس��ي در رادار يك تيم ايتاليايي قرار گرفته اس��ت، بايد منتظر اخبار 
جديدي هم در خصوص رفتن سوارز بود. گفته مي شود يوونتوس براي 
به خدمت گرفتن اين بازيكن وارد عمل خواهد شد، ضمن اينكه كومان 
هم بعد از عقد قرارداد رسمي احتماالً روي نام برخي بازيكنان شناخته 

شده بلوگرانا خط قرمز خواهد كشيد. 
   نقش مديريت

منتقدان، رئيس باشگاه را يكي از عوامل ناكامي آبي و اناري ها مي دانند. 
آنها هم��ان اندازه كه منتظر اخ��راج ستين بودند به هم��ان اندازه نيز 
خواهان استعفاي بارتومئو و برگزاري انتخابات زودهنگام هستند. با اين 
حال زمان برگزاري انتخابات رياست باشگاه مارس 2021 اعالم شده و 
اين يعني اينكه بارتومئو خيال رفتن ندارد. رئيس فعلي با امضاي حكم 
اخراج ستين سعي كرد قدري از فشار مخالفانش بكاهد. در بيانيه باشگاه 
آمده است: »اين اولين تصميم هيئت مديره در راستاي تغيير ساختار 
تيم اول است. اين تغييرات با موافقت واحد ورزشي و سرمربي جديد در 
دستور كار قرار خواهد گرفت؛ مربي اي كه نامش در روزهاي آتي اعالم 
خواهد شد. باشگاه به اجراي يك برنامه شوك درماني ادامه خواهد داد 
تا باشگاه از نظر ورزشي و مالي وضعيت بهتري پيدا كند.« به رغم همه 
مظلوم نمايي هاي مديران باش��گاه، بارتومئو همچنان يكي از مسببان 
تحقير بارسا به حس��اب مي آيد، منتها او خيال استعف��ا كردن ندارد و 
تالش مي كند با استخ��دام كادر فني جديد جان ت��ازه اي به رگ هاي 
بارسا تزريق كند. پرواضح است كه كومان يا هر كسي كه هدايت آبي 
و اناري ها را قبول كند، كاري بسيار دشوار خواهد داشت؛ بازگرداندن 
اتحاد بين بازيكنان و باش��گاه، حضور قدرتمند در ليگ و اروپا و كسب 

جام؛ انتظاراتي است كه بايد برآورده شوند.

فرصت بچه ها براي انتقام
نبرد المپيك ليون – بايرن مونيخ فرصتي است براي تيم فرانسوي تا 
غول آلماني را به زانو دربياورد. ليون بعد از 10سال دوباره به نيمه نهايي 
اروپا صعود كرده است و اين بار نيز باواريايي ها سد راهشان هستند. در 
فصل 2010 – 2009 ليون در مجموع دو بازي تن به شكست 4 بر صفر 
داد تا صعود سهم بايرن شود. در آن زمان باخت بچه ها )لقب تيم ليون( 
باعث شد تا جايگاه اين تيم در فوتبال فرانسه به خطر بيفتد. بعد از يك 
دهه غيبت آنها چاره اي ندارند جز اينكه با مدعي قهرماني بازي كنند؛ 
حريفي كه دوازدهمين حض��ورش در نيمه نهايي را تجربه مي كند، با 
اين حال عملكرد تيم فرانسوي تا اينجا نيز خوب بوده و آنها يوونتوس 
و سيتي را از گردونه خارج كرده اند. در اين راه رودي گارسيا تأثيرگذار 
بوده است؛ مربي ای كه خيلي ها با انتخابش چندان موافق نبودند. تأخير 
ايجاد شده در مسابقات به سود ليون تمام شد، به همين خاطر است كه 
بايرن امشب كار سختي در پيش دارد. شاگردان هانسي فليك تا اينجا 
9 بازي متوالي خود را در ليگ قهرمانان برده اند و غلبه بر ليون ركورد 
تاريخي 10بازي بدون شكست را براي باواريايي ها ثبت مي كند. بچه ها 
در بازي قبلي برابر سيتي نشان دادند كه از حمالت حريف به بهترين 
شكل استفاده مي كنند، منتها بايرن قطعاً مثل تيم پپ عمل نمي كند، 
شاگردان فليك به بدترين شكل ممكن بارسا را درهم كوبيدند و پرس 
شديد بازيكنان بارسا يكي از عوامل موفقيت شان در اين بازي بود. هر 
دو تيم براي درخشش در نيمه نهايي مهره هاي تأثيرگذاري دارند كه 
قادر به تغيير نتيجه هستند. هر دو مدعي مي دانند حق اشتباه ندارند 
و اگر قدر فرصت ها را ندانند، بايد از خان��ه نظاره گر ديدار فينال ليگ 

قهرمانان اين فصل باشند. 


