
قانون عدم جذب 
فريدون حسن

   گزارش
بازيک�ن و مربي 
خارج���ي در 
فوتبال ايران در اين برهه از زمان، به طور حتم 
قانون خوبي است. قانوني که جلوگيري مي کند 
از خروج بي رويه ارز از کشور در روزها و ماه هايي 
که با ش�ديدترين و پيچيده ترين مش�کالت 
اقتصادي دست به گريبان هستيم و مردم تحت 
فشار اقتصادي سنگيني روزگار مي گذرانند.

با اين حال اجراي اي��ن قانون همانطور که تصور 
مي شد با چالش هايي روبه رو شد، چالش هايي که 
سابق بر اين نيز در مسئله عدم جذب دروازه بان 
خارجي ب��ا آن مواجه بوديم، اما امروز با ش��دت 

بيشتري به فوتبال ايران رخ نشان مي دهد.
  قراردادهاي نجومي توماني!

آنچه اي��ن روزها ش��اهد آن هس��تيم، افزايش 
چندين برابري قيمت ق��رارداد بازيکنان داخلي 
اس��ت. بازيکنان داخلي با علم ب��ه اينکه اجراي 
اين قان��ون باعث مي ش��ود ديگر رقيب��ي براي 
عرض اندام نداشته باشند، مبلغ قراردادهاي خود 
را چندين برابر افزايش مي دهند، به گونه اي که 
اين روزها مي بينيم بازيکني که فصل قبل مثاًل 
2يا 3ميليارد قرارداد بسته، حاال درخواست مبلغ 
باالي 10 ميليارد را دارد. البت��ه در اين ميان بر 
کسي پوشيده نيست نقش مخرب دالل هاي بازار 
نقل و انتقاالت، آنها که با اجراي قانون منع جذب 
خارجي ها حاال تمام نگاه خود را معطوف بازيکنان 

اسم و رسم دار ليگ داخلي کرده اند.
  بهانه تازه برداشت از بيت المال

نکته قابل توجه و بسيار مهم در اين موضوع اين است 
که در هر دو صورت، يعني چه جذب بازيکن و مربي 
خارجي يا جلوگيري از جذب آنها، اين بيت المال 
اس��ت که به حراج گذاشته مي ش��ود. براي اثبات 
اين واقعيت تلخ کافي است متوجه باشيم که اکثر 
قريب به اتفاق تيم هاي باش��گاهي ايران به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم دولتي هستند و تمام خرج 
و مخارج شان را از دولت دريافت مي کنند، حتي به 
جرئت مي توان گفت، اسپانسرهايي هم که به کمک 
آنها مي آيند، به گونه اي وابس��ته به دولت هستند 
و اينگونه نبوده که يک اسپانس��ر کاماًل خصوصي 
تاکنون در فوتبال ايران سرمايه گذاري کرده باشد. 

بنابراين قانون عدم جذب بازيکن و مربي خارجي 
با تمام محاس��ني که در اين بره��ه زماني دارد، 
بهانه  تازه اي دس��ت آقاي��ان داده تا ب��ا افزايش 
خودسرانه و افسارگسيخته رقم قرارداد بازيکنان 
بيت المال و جيب مردم را تاراج کنند. استقالل، 

پرس��پوليس و تيم هاي صنعتي حاضر در ليگ 
نظير سپاهان، ذوب آهن، فوالد و گل گهر امروز 
در حالي با بازيکنان و مربيان قراردادهاي چندده 
ميلياردي امضا مي کنند که دست ش��ان به طور 
مستقيم در بيت المال است و از جيب مردم هزينه 

ستاره هاي شان را تأمين مي کنند.
مسئله ديگر نوع اجراي اين قانون است که ظاهراً 
براي همه يکسان نيست. اينکه تيم بتواند بنا به 
هر دليلي مربي يا بازيکن خارجي بياورد و بقيه 
نه، نشان از نقص قانون و فساد مجريان آن دارد. 
جالب اينکه آقايان براي اينکه کارشان به انجام 

برسد، حتي حاضرند قانون را هم ملغي کنند!
  نظارت درست تنها راه نجات

آنچه مسلم است اينکه وزارت ورزش و فدراسيون 
فوتبال مقصران اصلي اين اوضاع آشفته هستند، 
به خص��وص وزارت ورزش ب��ه عن��وان متول��ي 
اصل��ي ورزش کش��ور و البته صاح��ب اختيار و 
تصميم گيرنده اول و آخر تيم هاي دولتي. به طور 
حتم قانون عدم جذب بازيکن و مربي خارجي در 
اين مقطع قانون مفيدي اس��ت، اما وقتي بدون 
متمم و پش��توانه مناسب اجرا ش��ود، آن وقت 
اينگونه مي ش��ود که امروز ش��اهد آن هستيم. 
به طور مش��خص تصويب قانون س��قف قرارداد 

براي باش��گاه ها مي تواند يک��ي از اين راه حل ها 
باشد. قانوني که برابر آن، باشگاه ها و مديران آنها 
به خصوص باشگاه هاي دولتي ملزم به عقد قرارداد 

با مبالغ منطقي و معقول باشند.
بديهي است نظارت و بازرس��ي دقيق و صحيح، 
اهرم اجرايي اين مهم محس��وب مي شود. براي 
نجات فوتبال کش��ور از اي��ن بلبش��وي مالي و 
بيت المال خ��واري چاره اي جز اين کار نيس��ت. 
وزارت ورزش بايد مديران باش��گاه ها را مقيد به 
اجراي اي��ن قانون کند و ب��ا کوچک ترين تخلف 
به شدت برخورد کند. وزارت نشينان بايد توجه 
داشته باشند که در هر صورت بودجه و هرينه هاي 
باشگاه ها از بيت المال تأمين مي شود و بايد براي 

ريال به ريال آن جواب پس بدهند.
  لزوم ايجاد تغييرات

تمامي موارد مطرح ش��ده در ش��رايطي به خوبي 
انجام مي شود که مديران کارآمد و اليق بر سر کار 
باشند. مديراني که بتوانند خوب تصميم بگيرند و 
اسير فشارهاي هواداري و دالليسم حاکم بر فوتبال 
نشوند. مديري که اينقدر شهامت داشته باشد که به 
ستاره هاي پوشالي و زياده خواه امروز فوتبال ايران  
»نه« بگويد. بازيکناني که از بيت المال و جيب مردم 
مي خورند، اما در مواقع حس��اس به کشور و مردم 

دهن کجي هم مي کنند. به نظر مي رسد براي نجات 
از اين شرايط، ايستادن مقابل زياده خواهي بازيکنان 
و مربيان، فوتبال نيازمند تغييراتي اساسي و بنيادي 
است. تغييراتي از سطح وزارت ورزش، فدراسيون 
فوتبال، سازمان ليگ و باشگاه ها، تغييراتي که با 
انجام آن مديراني سر کار باشند که دل شان براي 

مردم، بيت المال و فوتبال بسوزد.
 مديراني که جرئت ايستادن در برابر زياده خواهي 
را داشته باشند و بتوانند با ميدان دادن به جوانان 
هم خون تازه اي به رگ هاي فوتبال کشور تزريق 
کنند و هم نس��لي را پرورش دهند که از فوتبال 
فقط زياده خواهي و دريافت ميلياردي آن هدف 
نباشد. اوضاع آشفته امروز و تاخت و تاز ستاره هاي 
پوشالي فوتبال با دريافت هاي چندده ميلياردي، 
حاصل حضور مديراني اس��ت که خودشان هم 
بي نصي��ب از اي��ن قراردادها نيس��تند. مديران 
دالل پروري ک��ه همه جا حض��ور دارند و ميدان 
دادن به دالل ها هم جيب خودشان را پر مي کند و 
هم جيب آنها را. تغيير چنين شرايط فاجعه باري 
نيازمند يک تغيير بنيادي در سيستم مديريتي 
فوتبال کش��ور اس��ت، تغييري که اگر رخ ندهد 
به طور حتم اين اوضاع نابسامان و اين تاراج بي حد 

و حصر بيت المال سال ها ادامه خواهد داشت. 
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دنيا حيدري

درس جوکوویچ از محرومیت
يک حرکت غيرورزشی و نادرست کافی بود تا نفر نخست تنيس حرفه ای 
مردان جهان از ادامه حضور در چهارمين دور رقابت های تنيس اوپن امريکا 
محروم شود. از دس��ت رفتن آخرين امتياز گيم نهم ست اول در مسابقه با 
پابلو کارنيو بوستا اسپانيايی آنچنان جوکوويچ را برآشفت که با عصبانيت 
به توپی که در جيب داش��ت با راکت ضربه زد، اما از شانس بد اين ضربه به 
صورت سهوی با گلوی يکی از خط نگه دارها برخورد کرد و باعث اخراج او از 
چهارمين گرنداسلم فصل جاری شد. تنيسور صربستانی اما بعد از ديسکاليفه 
شدن با قبول اش��تباه از همه عذرخواهی کرد: »از مسئوالن برگزار کننده 
مسابقات، خانواده، اعضای تيمم و هواداران عذرخواهی می کنم. متأسفم 
چنين استرسی روی خط نگه دار ايجاد کردم. اين کار عمدی نبود، اما تجربه 
ناخوشايند محروميت از تنيس آزاد امريکا به درس مهم زندگی من تبديل 

می شود. اين موضوع می تواند باعث رشد و پيشرفتم در آينده شود.«
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داستان استقالل 
سعيد احمديان

    تحليل
و اس��تراماچوني 
دوب��اره گويا در 
حال جدي شدن است، سعادتمند مي گويد سفت 
و سخت به دنبال بازگشت استراست، آن هم در 
يک بازي دوس��ر برد؛ ه��م س��رمربي ايتاليايي 
مي تواند کار نيمه تمامش را تمام کند و هم آبي ها 
مي توانن��د از ش��ر پرداخت غرام��ت نزديک به 
3ميليون يورويي به اس��ترا خالص شوند. البته 
همه چيز به همين راحتي نيست و هم فدراسيون 
فوتبال و هم وزارت ورزش پاي ش��ان را در يک 
کفش کرده اند ک��ه با قان��ون ممنوعيت جذب 
بازيکن و مربي خارجي، اس��تقاللي ها بايد قيد 
اس��تراماچوني را بزنند. در باش��گاه استقالل اما 
گوش سعادتمند و همکارانش به سازهاي مخالف 
بدهکار نيست و آنها تمام انرژي شان را گذاشته اند 
تا با نشاندن استرا روي نيمکت آبي ها با يک تير 
دو نش��ان بزنند. در اين بين خيل��ي از هواداران 
استقالل کمتر اعتمادي به وعده هاي اين روزهاي 
مس��ئوالن باش��گاه دارند، به خصوص که سال 
گذشته يک بار رکب خوردند و مذاکرات بازگشت 
استرا به استقالل در دوحه قطر دروغ از آب درآمد. 
با وجود اين گويا بازگشت اس��ترا تبديل به يک 
بازي حيثيتي براي مديرعامل آبي ها شده است، 
به خصوص که مجيدي پس از جدايي از استقالل 
گفته است اگر استراماچوني به استقالل برنگردد، 

سعادتمند خيانت کرده است!
  از جدايي زودهنگام تا مذاکرات خيالي 

براي بازگشت
23 خرداد سال گذشته استقاللي ها يک نام جذاب 
براي نيمکت شان رو کردند، نامي که نه ويچ داشت 
و نه کارنامه اي که خيلي ه��ا را نااميد کند. آندره 
اس��تراماچوني، آس آبي ها براي لي��گ نوزدهم 
آمده بود تا به حسرت هفت ساله آبي پوشان براي 
قهرماني در ليگ پايان دهد. سرمربي سابق اينتر، 
اودينزه، پاناتينايکوس و اسپارتاپراگ هم به دنبال 
يک ماجراجويي تازه اين بار در ايران بود. اس��ترا 
شروع نه چندان خوبی با اس��تقالل داشت اما در 
ادامه با ش��ش برد متوالي در ليگ آبي ها را پس 
از چهار سال به صدر جدول رس��اند. با اين حال 
صدرنش��يني براي آبي هاي پايتخت خوش يمن 
نبود و استرا پس از بدقولي مسئوالن استقالل در 
پرداخت قراردادش، در يک تصميم شوکه کننده 

18 آذر سال گذش��ته ايران را ترک کرد و پرونده 
حضور اين مربي در کش��ورمان خيلي زود بسته 

شد.
تالش اس��تقاللي ها براي بازگش��ت اس��ترا هم 
فايده اي نداش��ت. دو هفته پس از رفتن استرا از 
ايران و در اوايل دي ماه گذشته احمد خليل زاده، 
رئيس هيئت مديره اس��تقالل به همراه رحمان 
رضايي که سابقه بازي در ايتاليا را داشت به دوحه 
قطر رفتن��د و مدعي ش��دند مي خواهند در اين 
سفر با وکيل استراماچوني براي نشستن دوباره 
روي نيمکت استقالل مذاکره کنند. اما در ادامه 
مشخص شد که ادعاي مسئوالن استقالل دروغ 
بوده است، به خصوص که استراماچوني هرگونه 
مذاکره با اس��تقالل را در دوح��ه تکذيب کرد. 
عکسي هم از مذاکرات خليل زاده و استراماچوني 
منتشر نشد تا وعده مسئوالن استقالل توخالي 
از آب در آيد و عبدالرضا موسوي، عضو مستعفي 
هيئت مديره اس��تقالل ه��م دروغ ب��ودن اين 
مذاکرات را تأييد کرد: »به وزير گفتم اين آقا شما 
را سياه می کند و چرا اينگونه حرف از مذاکره با 
استراماچونی می زند. نمی گويم خليل زاده دنبال 
چيزی بوده، ماجرای سفر به قطر برای مذاکره با 
وکيل اس��تراماچونی کاماًل دروغ بود.« در ادامه 
گفته شد مس��ئوالن اس��تقالل به اين دليل که 
هواداران تيم ش��ان از جدايي اي��ن مربي موفق 
عصباني بودند، اين برنامه را ريخته اند تا اينطور 
وانمود کنند که تمام تالش شان را براي بازگشت 

استرا انجام داده اند! 
البته بعدها مشخص شد که مذاکره دوحه به جای 
اينکه فرصتی برای بازگشت استراماچونی باشد، 
در واقع مقدمه ای برای اس��تخدام يک ايتاليايی 

ديگر به نام دی بياسی بوده است.
  حکم فيفا بهانه اي براي بازگشت

هفت ماه پس از مذاکرات تکذيب شده استقاللي ها 
با وکيل استراماچوني براي بازگشت و در شرايطي 
که کمتر هودار آبي پوشي تصور مي کرد، بار ديگر 
پرونده بازگش��ت س��رمربي ايتاليايي روي ميز 
مديران استقالل قرار گرفته است. استراماچوني 
با توجه به قرارداد دو ساله اش با استقالل پس از 
رفتن از کشورمان به فيفا شکايت کرده و خواهان 
غرامت و پرداخت مبلغ قرارداد س��ال دوم خود 
شده است. مديران استقالل قبل از اينکه فيفا در 
اين باره حکم بدهد، تصميم گرفتند براي مذاکره 
با اين مربي راهي ايتاليا ش��وند تا از وي تخفيف 
بگيرند. در اين راستا احمد سعادتمند قبل از دربي 
نيمه نهايي جام حذفي با بهانه مذاکره با اس��ترا 
براي تخفيف گرفتن راهي ايتاليا شد. سفري که 
البته مشخص شد که براي برگرداندن اين مربي 
به ايران صورت گرفته، مس��ئله اي که عصبانيت 
فرهاد مجيدي را به دنبال داش��ت تا مربي جوان 
آبي ها نامه استعفايش را بنويسد و پس از فينال 

جام حذفي از استقالل برود.
سعادتمند هم بعد از بازگش��ت از رم به صورت 
رس��مي ش��ايعاتي را که درباره مذاک��ره اش با 

اس��تراماچوني براي قبول دوباره س��رمربيگري 
استقالل منتشر شده بود، تأييد کرد. 

استراماچوني در شکايتی که از استقالل به فيفا 
کرده، درخواست مبلغ 2 ميليون و 74 هزار يورو 
خسارت داش��ته و در عين حال در مذاکراتی که 
در رم داش��ت اينطور ادعا کرده که ممکن است 
برای گرفتن مبالغ بيش��تر ش��کايت جديدی از 
اين باش��گاه انجام دهد. مديران استقالل اما در 
پيش��نهاد جديد خود به استراماچونی پيشنهاد 
قرارداد سه س��اله داده اند. به اين ش��کل که او 
شکايتش را در فيفا پيگيری نکند و به قراردادش 
با استقالل برگردد، اما برای سال اول يک ميليون 
و 800 هزار يورو از استقالل بگيرد و قرارداد سال 
دوم و سوم او هم  سالی يک ميليون يورو باشد. 
ترفندی جهت جلب رضايت مربی برای بازگشت 
به تهران و گرفتن رضايت و بستن پرونده حقوقی 
در فيفا. در حالي که به رغم تمامي بدقولي ها، مرد 
ايتاليايي خودش رفته و يک طرفه قراردادش را 
فسخ کرده است که اين خود جاي شکايت دارد، 
اما نوع قرارداد اين اختي��ار را به او داده که امروز 
شاکي و حاال با ادعاي بيش��تر و تحقير مديران 

استقالل در پي بازگشت به اين تيم باشد.
   قانون دور مي خورد؟

البته استقاللي ها با توجه به قانون ممنوعيت جذب 
بازيکن و مربي خارجي، حتي در صورت رضايت 
استرا به بازگش��ت، کار س��ختي براي نشستن 
اين مرب��ي روي نيمک��ت ايران در فص��ل آينده 
پيش رو دارن��د. در روزهاي اخير هم مس��ئوالن 
فدراس��يون فوتبال و هم معاونان وزير ورزش به 
صراحت اعالم کرده اند که بازگشت استراماچوني 
با توجه به اين قانون منتفي اس��ت. در تازه ترين 
موضع گيري هم ديروز جمشيد نورشرق، رئيس 
کميته تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال درباره 
اصرار اس��تقالل به بازگشت اس��ترا گفته است: 
»اگر اصرار دارند از استراماچونی استفاده کنند 
بايد تقاضا بدهند و مرجعی که مصوبه را گرفته، 
آن را برای تمام باش��گاه ها از درجه اعتبار ساقط 
کند، نه يک باش��گاه.« حال بايد منتظر روزهاي 
آينده ماند و ديد داستان استقالل و استرا به کجا 
مي رسد، آيا اين بار اين مربي ايتاليايي برمي گردد 
يا مذاکرات رم هم مانند مذاکرات دوحه يک بازي 
است و يک مربي داخلي س��رمربي فصل آينده 

آبي ها خواهد شد.

بازگشت استرا، تحقیر استقالل!
نگاهي به ادعاي دوباره مديران آبي ها براي بازگشت سرمربي ايتاليايي به نيمکت اين تيم

شیوا نوروزی

 دیسکالیفه ای که باید براي ورزش ایران 
درس شود

تفاوت را در عمل بايد ديد، وقتی مرد شماره يک تنيس جهان به خاطر 
يک اشتباه سهوی به سرعت از چهارمين گرنداسلم کنار گذاشته می شود، 
نه تنها صدايش در نمی آيد برای اعتراض و توجيه حرکت ناپس��ندی که 
مرتکب ش��ده، بلکه عذرخواهی هم می کند و تأکيد بر اين دارد که اين 
محروميت يکی از مهم ترين درس های زندگی آينده او خواهد بود، آن هم 

برای رشد و پيشرفت بيشتر.
مهم نيست که اشتباه جوکوويج عمدی بوده يا سهوی، مهم اين است که او 
يک لحظه نتوانسته بر عصبانيت خود چيره شود و توپی را که با ناراحتی به 
آن ضربه زده، باعث آسيب يکی از خط نگه دارهای چهارمين دور رقابت های 
تنيس اوپن امريکا شده و همين دليل به تنهايی کافی است برای ديسکاليفه 
شدن او، آن هم بدون در نظر گرفتن اينکه جوکوويچ چه ورزشکاری و با 
چه عناوين رنگارنگی است. مهم اين است که او به عنوان مرد شماره يک 
تنيس جهان حق ندارد مغلوب عصبانيت خود شود و رفتاری را انجام دهد 
که حتی ناخواسته و غيرعمد به کسی آسيب بزند و باعث آزرده خاطر شدن 

هواداران تنيس و دوستداران ورزش شود.
س��رعت عمل و قاطعيت در برخورد با تنيس��ور صربس��تانی بايد درس 
بزرگی برای ورزش ايران شود که به س��ادگی از کنار بدترين اشتباهات 
و فاحش ترين رفتارهای ناپسند اخالقی می گذرد و با ماله کشيدن روی 
خطاهای ورزش��کاران خود مانع از رشد اخالقيات می ش��ود، آن هم در 
شرايطی که اهميت پرداختن به اين مهم نقل دهان آقايان مدير و مسئول 
است، اما تنها زمانی که برای نطق کردن و شعار دادن پشت تريبون هستند، 
نه وقتی که در عمل و درست زمانی که بايد با تصميم گيری های قاطعانه 

خود به آنچه همواره شعارش را می دهند جامه عمل بپوشانند!
عصبانيت جوکوويچ برای از دست دادن يک امتياز صحنه ای غيرورزشی 
و ناپسند را خلق می کند، اما به وقت محروميت و ديسکاليفه شدن، همان 
ورزشکار که کمتر کسی در جهان است که او را نشناسد و بابت از دست 
رفتن يک امتياز آنچنان برآشفته بود که برای کنار گذاشته شدن از مسابقات 
اوپن امريکا سر تعظيم فرود می آورد و کالمی حرف از اعتراض نمي زند، 
چرا که به خوبی می داند حرکتی که انجام داده هرچند غيرعمد، حرکتی 
نادرست و ناپسند بوده و بايد تاوان اين اشتباه را بدهد، حتی اگر تاوانش به 

سنگينی کنار گذاشته شدن از چهارمين گرنداسلم فصل جاری باشد.
آنچه در چهارمين گرنداسلم فصل جاری تنيس رخ داد و برخورد جدی 
و سريع با جوکوويچ و کرنش تنيسور صربستانی نسبت به محروميتی که 
برای او در نظر گرفته ش��ده، بدون ترديد درس بزرگی است. اما يک نگاه 
کوتاه، گذرا و مقايس��ه کوچک آن با آنچه در ورزش اي��ران رخ می دهد، 
می تواند دليل اين تفاوت را به رخ بکش��د. در مقابل محروميت مرد اول 
تنيس جهان و تمکين او از جريمه ای که برايش در نظر گرفته شده، می توان 
به داستان پسری اشاره کرد که در نخستين سال حضور خود در يکی از 
تيم های مطرح فوتبال ايران، چنان مقهور شهرتی شد که قبل از 20 ساله 
شدن نصيبش شده بود، به طوري که تاريک ترين اتفاق ممکن را در زندگی 
خود رقم زد و ننگ يک قتل بر پيشانی اش خورد، اما به جای ابراز پشيمانی يا 
حتی عذرخواهی و قبول مسئوليت،  به واسطه بی کفايتی های مديريتی که 
مسائل اخالقی تنها شعاری است زيبا بر سر زبان شان، نه فقط حکم برائت 
گرفت که جوگيرتر از قبل به ميدان بازگشت تا نه فقط اين اتفاق تلخ درسی 
نشود برای زندگی و آينده اش که ثابت شود شهرت اگر از آن پسری 16 ساله 

باشد، می تواند هر اتفاقی را ناديده بگيرد و هر بی عدالتی را رقم بزند!
نمونه اين اتفاقات در ورزش و فوتبال ايران کم رخ نداده است. بازيکن خطاکار 
در مقابل هشدار پليس راهنمايی و رانندگی وااسفا سر می دهد که چرا به 
يک ملی پوش سابق اخطار ايست داده اند. فالن قهرمان جنجال راه می اندازد 
که چرا برای عمل ميخچه پا مرا به آلمان نمی فرستند و چنان جو را متشنج 
می کند که خيلی زودتر از زمانی که تصورش را می کرده، کارهايش هماهنگ 
ش��ود. آن يکی صدايش را در گلويش می اندازد که م��ن با فالن مربی کار 
نمی کنم و اگر باشد خودم به تنهايی در مسابقات شرکت می کنم. اين يکی 
وقيحانه به جای عذرخواهی از جعل سند چشم در چشم مردم می گويد حتماً 
خيريتی در محروميت بوده است. آن ديگری کار را از وقاحت می گذراند و 
می گويد به چه دليل برای عقد ننگين ترين قرارداد فوتبال ايران به من گفتند 
بی کفايت. آن اصل کاری هم بی هيچ شرمندگی در چشم مردم نگاه می کند 

و می گويد که امروز وقت آن نيست که به دنبال مقصر بگرديم.
بله، بايد هم محروميت سريع الس��ير جوکوويچ و کرنش مرد شماره يک 
تنيس جهان در مقابل حکم��ی که برايش بريده ش��ده، ما را متعجب و 
شگفت زده  کند، وقتی در ورزش ايران مسائل اخالقی و برخورد با متخلفان 
صرفاً يک شعار زيباس��ت و بس. بايد هم وقتی در عمل شاهد اين موارد 
هستيم متعجب باشيم و خواهان درس گرفتن از آن، اما آيا کسی اينجا 

کمترين توجهی به اين مسائل دارد که آن را سرلوحه کار خود قرار دهد؟

آينده نامعلوم کشتی فرنگی با آقای خاص
استعفای مجازی، پیامکی یا حقیقی بنا؟

خبر استعفای محمد بنا از سرمربيگری تيم ملی کشتی فرنگی اگرچه 
تازگی نداشت، اما برخورد سرد و راحت رئيس فدراسيون نشان از کهنه 
بودن اختالفات، دلخوری ه��ا و نگرانی های آقای خاص دارد. جلس��ه 
کميته فنی فدراسيون کشتی عصر شنبه تشکيل شد و بعد از اين جلسه 
بود که بنا برای چندمين بار به شکل خودجوش از سمتش و از طريق 

گروه مربيان در فضای مجازی استعفايش را اعالم کرد. 
  نگران آينده

تعطيلی طوالنی مدت اردوها دغدغه کادرفنی تيم های ملی کش��تی 
را دوچندان کرده اس��ت. کمبودها و بی توجهی ها از جمله گاليه های 
هميش��گی محمد بنا بود. منتها به خاطر ش��يوع کرون��ا تمرينات از 
اسفندماه لغو شده و به رغم اينکه بعد از گذشت شش ماه اجازه برگزاری 
مجدد اردوها صادر شده، اما هنوز تکليف تمرينات مشخص نيست. همه 
اين بالتکليفی ها باعث شد باز هم کاسه صبر بنا لبريز شود و اين بار از 

طريق گروه واتساپ مربيان خبر استعفايش را اعالم کند. 
  صبر کنيد فضا آرام شود

عکس العمل عليرضا دبير به استعفای محمد بنا جالب بود. اظهارنظر 
رئيس فدراسيون کش��تی نش��ان می دهد که او زودتر از اينها منتظر 
استعفای آقای خاص کشتی بوده اس��ت: »بايد شفاف صحبت کنيم. 
حقيقت اين است که محمد بنا به من پيامک داد و گفت ديگر خسته 
ش��ده و نمی تواند به همکاری ادامه دهد. اين مس��ائل در ورزش زياد 
اتفاق می افتد. چند روز صبر می کنيم تا فضا آرام تر شود، سپس جلسه 
می گذاريم و در اين خصوص صحبت می کنيم. االن هم فضا را آن طور 
می بينيم و استعفا را جدی نمی دانم. بنا هم برای من و هم جامعه کشتی 
عزيز است و خودش هم اين را می داند.«  دبير با اشاره به غيررسمی بودن 
استعفای سرمربی تيم ملی گفت: »باالخره حق بدهيد هفت ماه است 
که کشتی بالتکليف است. بنا هم وقتی مسئوليتی قبول می کند بايد به 
مردم و فدراسيون پاسخگو باشد. او مسئوليت پذير است و در اين شرايط 
به او فشار وارد می شود. استعفای او می تواند بی دليل هم نباشد، اما اينکه 
استعفا رسمی باشد چنين نيست. از مردم می خواهم دعا کنند تا شرايط 
عادی شود. بنا هم بداند چه در کشتی باشد يا نباشد برای ما عزيز است و 
زحماتش در کشتی بر هيچ کس پوشيده نيست. اميدوارم خستگی اش 

دربرود تا باز هم بتوانيم در خدمت او باشيم.«
  جلسه ويژه

قرار است فدراسيون کشتی برای بررسی اوضاع تيم ملی کشتی فرنگی 
تشکيل جلسه بدهد. محمدابراهيم امامی، سخنگوی اين فدراسيون 
در گفت وگو با ايرنا در خصوص تصميم بنا اظهار داشت: »ماجرا از اين 
قرار بود که عصر روز شنبه، محمد بنا پيامکی را برای رئيس فدراسيون 
مبنی بر اينکه »خس��ته ش��دم و نمی توانم با تيم ملی ادامه همکاری 
دهم« ارسال کرد. به هر حال در ورزش قهرمانی به خصوص در شرايط 
بحرانی که در آن قرار داريم، احتمال چنين اتفاقاتی وجود دارد و رئيس 
فدراسيون کشتی هم براس��اس اصول مديريتی و بدون آنکه تصميم 
احساسی بگيرد در شرايط مناسب، نشستی را با بنا خواهد داشت و در 
مورد علت ارسال اين پيام صحبت خواهد کرد. ظاهراً اين پيام در گروه 
واتساپی مربيان تيم ملی کشتی فرنگی فرستاده شد و متأسفانه خبر 
آن نيز به بيرون و خبرگزاری ها هم رسيد. به هر حال بنا به عنوان يک 
مربی فهيم و اخالقی، حتماً داليلی را برای ارسال اين پيام داشته است.« 
امامی همچنين بروز اختالفات در جلس��ه کميته فنی را تکذيب کرد: 
»در سال المپيک هستيم و همه اميدها همانند گذشته باز هم به کشتی 
است و از سوی ديگر هفت ماهی است که کشتی و تيم های ملی به دليل 
شيوع ويروس کرونا بالتکليف هس��تند و مربيان از راه دور ملی پوشان 
را کنترل می کنند که اين موضوع با توجه به در پيش بودن بازی های 
المپيک، مدنظر کادر فنی نيس��ت، چراکه در پايان سرمربی تيم ملی 
بايد پاسخگو باش��د. با توجه به وجدان کاری و حس مسئوليت پذيری 
که از »محمد بنا« سراغ داريم، احس��اس نگرانی و خستگی در ايشان 
طبيعی است. در جلسه کميته فنی مانند ساير جلسات اتفاق خاصی 
رخ نداده است، اما بحثی در رابطه با برگزاری مقطعی و محدود تيم های 
ملی مطرح شد که محمد بنا و غالمرضا محمدی، سرمربيان تيم های 
ملی کش��تی فرنگی و آزاد خودشان پيش��نهاد دادند با توجه به اينکه 
تا 10مهر ماه اتحاديه جهانی کش��تی در خصوص برگزاری پيکارهای 
جهانی س��ال 2020 تصميم نهايی را اعالم خواهد کرد، اردوها برگزار 
نش��وند و در ادامه نيز حميد س��وريان، نايب رئيس فدراس��يون با اين 

پيشنهاد آنان موافقت کرد و مشکلی نيز وجود نداشت.«

توقف مانشافت ها و جای خالی فلیک
ژرمن ها همچنان در حسرت کسب اولين 
پيروزی در ليگ ملت ها هس��تند. بعد از 
تساوی يک- يک مقابل تيم ملی اسپانيا، 
آلمانی ها منتظر جبران مافات از س��وی 
تيم يواخيم لو بودن��د، اما تيم ملی آلمان 
نتوانست از پس سوئيس هم برآيد. در هر 
دو ديدار مانشافت ها نتوانستند بازی را به 
اختيار خود درآورن��د. در حقيقت نيمه 
دوم بازی با سوئيس بدترين عملکرد آنها 
بعد از شکست 2 بر صفر برابر کره جنوبی در جام جهانی 2018 بود. به 
عقيده بسياری عملکرد تيم ملی آلمان بعد از قهرمانی در جام جهانی 
2014 سير نزولی داشته و اين مسئله شايد فدراسيون اين کشور را به 
اعمال برخی تغييرات وادار کند. با رفتن هانسی فليک از جمع کادرفنی 
ژرمن ها، لو دس��ت راستش را از دست داده اس��ت. تأثير حضور فليک 
در تيم ملی با قهرمانی بايرن در ليگ قهرمانان، آن هم بدون شکست 
بيش از پيش عيان شد. مانشافت ها بدون شک يکی از بهترين تيم های 
ملی دنيا هستند، اما در يورو 2016 و جام جهانی 2018 ناکام ماندند. 
در بازی اول الروخا در وقت های تلف ش��ده بازی را به تساوی کشاند و 
در بازی با س��وئيس هم تيم لو باز هم تن به تساوی داد. البته در ديدار 
دوم آلمان مس��تحق زدن گل برتری بود، ولی بازی درخشان سوئيس 
فرصتی به آنها نداد. فوتبال يک صنعت بزرگ در دنيا محسوب می شود 
و اين واقعيت را نمی توان کتمان ک��رد. ارزش تقريبی بازيکنان آلمان 
بيش از 789ميليون دالر است، در حالی که تيم سوئيس 197ميليون 
دالر می ارزد. از تيمی مثل آلم��ان انتظار می رود بازی برتري در زمين 
داشته باشد و به سوئيسی ها اجازه عرض اندام ندهد. توقف در دو بازی 
متوالی برای تيم های بزرگ و هواداران ش��ان قابل قبول نيست. ليگ 
ملت ها به صورت گروهی برگزار می شود و شايد در آينده فرصتی برای 
جبران وجود نداشته باشد. تقويت کادرفنی از جمله اقداماتی است که 

يواخيم لو بايد هرچه سريع تر آن را در دستور کار خود قرار دهد. 

مانوئل ِوت

فوربس

صدور مجوز برگزاری رقابت های لیگ کشتی
مجوز برگزاری رقابت های ليگ برتر کش��تی آزاد و فرنگی سرانجام پس 
از تالش  ها و با وجود اعتراضات و انتقادهای بس��يار صادر شد. خبری که 
عبدالمهدی نصيرزاده، رئيس سازمان ليگ کشتی ضمن ارائه توضيحاتی 
آن را تأييد می کند: »مجوز برگزاری بيستمين دوره رقابت های ليگ برتر 
کشتی آزاد و فرنگی جام يادگار امام)ره( از سوی معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر ش��د و اين مسابقات به صورت 
متمرکز و با رعايت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.« با توجه به صادر 
شدن مجوز برگزاري ليگ کشتي به صورت متمرکز، پيش بيني مي شود 
همانطور که فدراسيون کشتي پيش از اين اعالم کرده بود، اين رقابت ها 
به احتمال زياد در تهران و در خانه کش��تي برگزار شود. در اين باره هنوز 
مسئوالن سازمان ليگ کشتي اظهارنظري نداشته اند و براي تعيين محل 

برگزاري مسابقات و همچنين تاريخ آن بايد منتظر روزهاي آينده ماند.

بهانه تازه زالوهاي فوتبال براي مکیدن بیشتر بیت المال
وقتي »تومان« جاي »دالر«  و »يورو« را مي گيرد


