
با شروع بررسي 
سعيد احمديان

   گزارش
پرونده ق�رارداد 
ويلموت��س در 
دادسرا، شمارش معکوس براي احضار مهدي تاج 
و اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال به عنوان 
بخش�ي از متهمان اين پرونده آغاز ش�ده است.

همه پاي کار آمده اند، از نمايندگان مجلس که اول 
هفته با شکايت به کميسيون اصل نود، عزم شان 
را براي برخورد ب��ا متهمان پرون��ده ويلموتس 
گيت جزم کرده اند تا سازمان بازرسي که پرونده 
متخلفان را به دادس��را ارس��ال کرده است. گويا 
اين بار ديگر تسامح و کوتاه آمدني در کار نيست و 
مسببان خسارت 230 ميلياردي به بيت المال بايد 
خودشان را براي پاسخگويی آماده کنند. اين بار 
قرار نيست مديراني که در خوشبينانه ترين حالت 
با سوءمديريت س��بب چنين غرامت سنگيني با 
حکم فيفا شده اند، با خيال آسوده بروند و برخالف 
گذشته کسي آنها را به پاي ميز محاکمه نکشاند.

  تاج و هيئت رئيسه به دادسرا مي روند
اين روزها نگاه خيلي از اهالي فوتبال به ساختمان 
سازمان بارزسي در خيابان طالقاني تهران است، 
کارشناسان اين سازمان که در ميان پرونده هاي 
اقتصادي، اين روزها يک پرونده فوتبالي هم روي 
ميزش��ان قرار گرفته تا جدي تر از گذش��ته براي 
مبارزه با فساد در فوتبال ورود پيدا کنند. خرداد ماه 
امس��ال و در روزهايي که خيلي ها نگران شکايت 
ويلموتس براي دريافت غرامت 6ميليون يورويي 
بودند، سازمان بازرسي به صورت رسمي از ورود به 

پرونده ويلموتس خبر داده بود.

 24 خرداد ماه بود که مسعود طاهري، بازرس کل 
امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور در 
اين باره اينطور توضيح داد: »در نحوه انتخاب و انعقاد 
قرارداد ويلموتس ابهاماتی وجود دارد که با صدور 
ابالغ بازرس��ی، موضوع به صورت خارج از نوبت در 
دست بررسی اس��ت. موضوع انتخاب اين سرمربی 
در حالی که پيش��نهادهای ديگری با مبالغ کمتر 
در شرايط مش��ابه وجود داشته، يکی از موضوعات 
مورد ابهام است که در حال بررسی و اخذ توضيحات 

مسئوالن مربوط در خصوص آن هستيم.«
پس از دو ماه و نيم و اعالم رسمي حکم فيفا درباره 
غرامت 6 ميليون و 443 هزار يورويي، عصر شنبه 
بود که سازمان بازرسی با اتمام بررسی ها در پرونده 
و اقدامات دخيل در قرارداد فدراس��يون فوتبال با 
سرمربی س��ابق تيم ملی، از ارسال گزارش نهايی 
به دادس��تان عمومی و انق��الب تهران خبر داد. 
در اين گزارش آمده اس��ت: »پرونده هشت نفر به 
اتهام اهمال منجر به تضيي��ع و ايجاد دين بر ذمه 
فدراس��يون و خس��ارت به اموال دولتی و حقوق 
عمومی و تضييع آنها به دادستان عمومی و انقالب 
تهران ارسال شد.« گفته مي ش��ود مهدی تاج به 
عنوان رئي��س و حيدر بهاروند، لي��ال صوفی زاده، 
محمود اسالميان، کاظم طالقانی، هدايت ممبينی، 
محمود شيعی و فريدون اصفهانيان به عنوان اعضاي 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال حکم احضارشان به 

دادسرا در روزهاي آينده صادر خواهد شد. 
عالوه بر احضار مديران فدراسيون فوتبال نبايد 
از نقش وزارت ورزش در ق��رارداد ويلموتس نيز 
گذشت و بايد اين مس��ئله در مراجع نظارتي و 

قضايي مورد بررس��ي قرار گيرد تا به اين پرونده 
همه جانبه رسيدگي شود.

  مهر تأييد سازمان بازرسي بر ترکمانچاي 
بودن قرارداد ويلموتس 

پس از ارس��ال پرونده متهمان قرارداد ويلموتس 
به دادسرا، مسئوالن سازمان بازرسي به جزئيات 
بيش��تري درباره تخلفات ص��ورت گرفته در اين 
قرارداد اشاره کرده اند. در اين زمينه حجت االسالم 
والمس��لمين حسن درويش��يان، رئيس سازمان 
بازرسی کل کشور در حاش��يه مراسم رونمايی از 
سامانه گزارشگران فس��اد، قرارداد ويلموتس را 
ترکمانچاي دانست: »از همان اول حسب گزارش ها 
اطالعاتی پيدا کردي��م و در همان روز های اول به 
قرارداد ورود کرديم و پس از بررسی، اشکاالت قابل 
توجهی از نظر شکلی و ماهوی در قرارداد ديديم. 
در اين رابطه به تفصيل بازرس مربوطه گزارشاتی 
را ارائه کرده  است و شايد بتوان گفت اين قرارداد از 

مصاديق قرارداد های ترکمنچای بوده است.«
درويشيان  در ادامه به ابعاد ديگري از اين تخلفات 
اشاره کرد: »حتی مالياتی که معمول است که خود 
آن شخص ذی نفع پرداخت کند را هم فدراسيون 
فوتبال بر عهده گرفته اس��ت. خود اين افراد هم 
بدهی های مالياتی بسياری داشتند و پول آن را 
هم چون خودشان نداشته اند که بپردازند از جای 
ديگری قرض کرده اند. اين ميزان قرارداد به اين 
شکل با اين ميزان اشکاالت، آن هم بدون رعايت 
تشريفات قانونی بررسی شده و گزارشات آن آماده 

است و به زودی گزارش آن منعکس می شود.«
مس��عود طاهري، بازرس کل امور ورزش و جوانان 

و ميراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور هم 
ديروز در گفت وگو با خبرگزاري ميزان مهدي تاج 
را متهم اصلي دانس��ت: »آقای تاج شخصاً با آقای 
ويلموتس قرارداد امضا ک��رده و حدود يک هفته 
بعد تأييد هيئت رئيسه را گرفته است و قطعاً ضعف 
عملکرد باعث اين خس��ران و ضرر و زيان هنگفت 
برای ورزش کشور ش��ده و اکنون بايد پاسخگوی 
عملکرد خود باشد. بعد داخلی پرونده ويلموتس 
ناظر بر نحوه انعقاد قرارداد است؛ قراردادی که اکنون 
سبب تحميل هزينه ای گزاف به فوتبال کشور شده و 
در حال حاضر بايد منتظر تصميم دستگاه قضا برای 

برخورد با ترک فعل ها در پرونده ويلموتس ماند.«
  آغاز ضبط اموال و ممنوع الخروجي متهمان

در حالي شمارش معکوس براي احضار متهمان 
پرونده ويلموتس آغاز شده اس��ت که خيلي ها 
مي گويند جريمه فيفا را بايد متهمان اين پرونده 
پرداخ��ت کنند. احس��ان قاضي زاده هاش��مي، 
نماينده مجلس هفته گذش��ته در اين باره گفته 
بود: »آقايان بايد اين مبل��غ هنگفت را از جيب 
 CAS خود بدهند و تا اع��الم رأی نهايی دادگاه
تمامی اموال آنها توقيف شود. قطعاً بايد يک اقدام 
پيشگيرانه قضايی در اين خصوص صورت گيرد. 
عامالن اين قرارداد احتماالً ممنوع الخروج  شوند و 
اموال آنها توقيف شود، مگر اينکه توفيقی نصيب 

آنها شود و ما برنده دادگاه CAS شويم.« 
در اين زمينه ب��ه گفته علي کفاش��يان، مراجع 
قضايي خواهان ليست اموال مسئوالن فدراسيون 
فوتبال ش��ده اند تا برخ��ورد با خاطيان ش��کل 

عملي تري به خود بگيرد.
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فريدون حسن

شروع لوشامپیونه در پساکرونا
خبر عجيب اما واقعی بود، آغاز فصل جديد ليگ دسته اول فوتبال فرانسه! 
درس��ت زمانی که کرونا عالم گير ش��د و راهی جز تعطيلی ورزش نبود 
ليگ های معتبر اروپايی بعد از چند ماه وقفه کار را از سر گرفتند و بازی های 
باقی مانده را برگزار کردند. لوشامپيونه اما ساز مخالف زد و به جای برگزاری 
بازی ها، تيم قهرمان را معرفی کرد و پرونده فصل خود را بست. در حالی که 
هنوز کشورها با ويروس کشنده دست و پنجه نرم می کنند و خبری هم از 
واکسن و دارو نيست، فصل جديد رقابت های فوتبال فرانسه آغاز شده، آن 
هم با حضور تماشاگر! تصاوير منتشر شده حاکی از آن است که تماشاگران 
فرانسوی استقبال خوبی از بازی ها داشته اند، اما عدم رعايت فاصله اجتماعی 
به وضوح ديده می شود. از آنجا که صرف استفاده از ماسک نمی تواند از ابتال 
به کرونا جلوگيری کند، تداوم برگزاری مسابقات به اين شيوه در باال رفتن 

آمار مبتاليان به کرونا در فرانسه تأثير زيادی خواهد داشت.

تکليف ليونل با بارسلونا و کومان معلوم نيست
مسی در برزخ رفتن یا ماندن

قرارداد ويلموتس داغي بر دل ورزشکاران

همه چیز برای فوتبال! 
انتقاد ورزشکاران 

اشرف رامين
      خبر

منهای فوتبال از 
افسار گسيختگی 
قرارداده��ای فوتبال��ی همچنان ادام��ه دارد. 
همکاری چند ماهه با مارک ويلموتس در حالی 
بيش از 6ميليون يورو خرج روی دس��ت کشور 
گذاشته که اين رقم چند برابر بودجه رشته های 
مدال آور است. آقايان از مدال آوران و قهرمانان 
می خواهند با درک شرايط اقتصادی مصاحبه 
انتقادی انجام ندهند، اما همان مديران در برابر 
درخواس��ت های نجومی فوتبالی ها سرتعظيم 
ف��رود می آورن��د. مرب��ی بلژيکی باب��ت قبول 
س��رمربيگری تيم ملی فوتبال ايران هزينه ای 
هنگفت به جيب خواهد زد و اين فاجعه بيش از 
همه برای ملی پوشان س��اير رشته ها عذاب آور 
است. افشين نوروزی، ملی پوش پينگ پنگ با 
فاجعه آمي��ز خوان��دن ق��رارداد ويلموتس در 
گفت وگو با ميزان به مشکالت مالی غيرفوتبالی ها 
اشاره کرد: »انعقاد چنين قراردادی فاجعه آميز 
است و موضوع چندان ساده ای نيست. اگر بحث 
فيفا و س��ختگيری آنها نبود به طور حتم مانند 
خيلی از مسائل ديگر اين موضوع هم از نظر مردم 
پنهان   مي ماند. ديگر فدراسيون های ورزشی با 
کمبود بودجه مواجه هستند و به ناچار مجبورند 

با مشکالت مالی دست و پنجه نرم کنند و از همه 
بدتر اينکه ورزشکاران نه شغل درست حسابی 
دارند تا پ��س از دوران قهرمانی به آن دلخوش 
باشند و نه در بحث بيمه کاری برای آنها صورت 
گرفته است. مسئوالن در ابتدای ورود ويلموتس 
به ايران کلی با او عکس يادگاری گرفتند و با اين 
کار پز می دادن��د، اما اکن��ون در کمال تعجب 
می گويند ما چنين قراردادی را نبس��ته ايم. در 
بازی های آس��يايی و المپيک آي��ا فوتبال برای 
کشور ما افتخارآفرين بوده که به خودشان اجازه 
دادند چنين قرارداد سنگينی را منعقد کنند؟« 
احسان روزبهانی، کاپيتان تيم ملی بوکس نيز 

درددل هايش شبيه ساير ورزشکاران منهای 
فوتبال اس��ت: »از ش��نيدن مبلغ قرارداد 
ويلموتس سرم سوت کشيد! تا جايی که 
شنيدم حدود ۱۷0 ميليارد تومان بايد به 

اين مربی پول بدهيم، تازه امکان جريمه هم 
وج��ود دارد. کاش اي��ن مبل��غ ص��رف 

فوتباليست ها و چند فدراسيون المپيکی   می شد 
تا می ديدند چقدر در رون��د موفقيت های يک 
رشته تأثير خواهد داش��ت. نمی دانم ماجرای 
قرارداد ويلموتس چيست، چون فوتبال را دقيق 
دنبال نمی کنم، اما با اين مبلغ   می شد سرنوشت 

چند رشته را تغيير داد.«

تيره روزی ه��ای 
دنيا حيدري

      خبر
کاپيتان بارس��ا 
تمام��ی ن��دارد؛ 
خشم هواداران آبی و اناری از تحقير اين تيم برابر 
بايرن مونيخ و حذف از گردونه ليگ قهرمانان هنوز 
فروکش نکرده و عالوه بر اين موضوع بايد نگران 
رفتن ليونل مسی هم باشند. بارسا در اين فصل 
دستش به هيچ جامی نرس��يد و اين ناکامی در 
حالی به دست آمد که در ميانه راه مجبور به تغيير 
کادر فنی شد. با اين حال آمدن کيکه ستين نه 
تنها تحولی در اين تيم ايجاد نکرد، بلکه کار را به 
جايی رس��اند که کاتاالن ها قهرمان��ی الليگا را 
دودستی تقديم رئال کردند و در اروپا هم مقابل 
باواريايی ها سر تعظيم فرود آوردند. اخراج ستين 
و انتخاب رونالد کومان از جمله اقدامات ضربتی 

است که رئيس باش��گاه برای فرونشاندن خشم 
هواداران و منتقدان انج��ام داد. پس از انتخاب 
سرمربی جديد خيلی زود مشخص شد که کومان 
با توپ پر آمده و با آوردن نام چند ستاره در ليست 
فروش  می خواهد انقالبی بزرگ در بارسا به وجود 
آورد. در اين بين نام مس��ی در ليس��ت فروش 
نيس��ت، اما خود او س��از جدايی کوک کرده و با 
اينکه يک سال از قراردادش باقی مانده حرف از 
رفتن زده است. اين گونه که رسانه های اسپانيايی 
گزارش داده اند جلسه هفته پيش مسی با بارسا 
نتايج مطلوبی نداشته و گويا اين بازيکن به اين 
نتيجه رس��يده که آينده ای در بارسلونا نخواهد 
داشت. نکته ديگری که ليونل را به درهای خروج 
نزديک تر می کند قرار گرفتن نام سوارز در ليست 
خروجی های باشگاه اس��ت. کومان اعتقادی به 
مهاجم اروگوئه ای ندارد و سوارز هم از اين بابت 
حسابی دلخور است. رفتن زوج مسی از نيوکمپ 
ديگر راهی برای س��تاره بارس��ا باق��ی نخواهد 
گذاش��ت. به رغم اينکه باش��گاه هنوز اظهارنظر 
رسمی در خصوص رفتن يا نرفتن ستاره اول تيم 
نکرده، اما سه تيمی که خواهان به خدمت گرفتن 
س��تاره بارس��لونا هس��تند مشخص ش��ده اند؛ 
اينترميالن، من سيتی و پاری سن ژرمن. البته 
رقم آزاد سازی مس��ی آنقدر باالست که شايد 
حتی اين سه تيم نيز حاضر به پرداخت آن در 
روزهای کرونايی نش��وند. ۷00 ميليون يورو 
برای اين انتقال بزرگ بايد در نظر گرفته شود. 
در بين گزينه های مطرح شده فعاًل تيم ايتاليايی 
از بقيه جلوتر اس��ت. رئيس چينی اينتر اميدوار 
است مانند يوونتوس بتواند يک صيد بزرگ را از 
الليگا به سری آ بياورد. چه کسی بهتر از مسی که 
آمدنش جان ت��ازه ای به فوتب��ال ايتاليا تزريق 
خواهد کرد، اما استيون ژانگ برای تأمين بودجه 
اين انتقال بايد راهکاری پيدا کند و برای حمايت 
مالی به دنبال جلب نظر دولت چين است. بدون 
شک خالی شدن بارس��لونا از ستاره هايی چون 

مسی کار را برای کومان سخت خواهد کرد.

تاج و هیئت رئیسه فوتبال بازداشت مي شوند؟
گزارش»جوان« از آخرين تحوالت پرونده ويلموتس گيت در دادسرا

مسئوالن فقط قبل از مسابقه ما را مي شناسند 
هادي کاييدي، دارنده نش��ان های رنگارنگ بين الملل��ی در پرتاب وزنه 
کالس F34 می گويد: »يک بچه دارم و مجبورم با پرايد کار کنم تا بتوانم 
ورزش را ادامه دهم. حمايت نمی شويم و به ما اهميتي نمی دهند. شرايط 
زندگی برای ورزشکاران معلول خيلی سخت است. از اسفند ۹۸ به علت 
کرونا تمرين خاصی نداشتم و به  يک باره اعالم کردند که اواخر شهريور 
رکوردگيری انجام می شود. مجبور شدم در پارک ها و باشگاه های بدنسازی 
تمرين کنم و حاال که رکوردها کمی بهتر ش��ده، می گويند مسابقات به 
تعويق افتاده و ما را سردرگم کرده اند. مسئوالن فقط قبل از مسابقه ما را 
می شناسند و بعد از آن ديگر کاری به ما ندارند و ما را به حال خودمان رها 
می کنند. اين در حالی است که بيش��تر ورزشکاران معلول شغل و منبع 
درآمدی ندارند و برای کسب مدال در مسابقات بين المللی به تغذيه مناسب 

و مکمل احتياج داند، اما وقتی پولی نباشد بايد چه کار کنيم.«

اعزام بهروزي راد به کاپ مجارستان 
مسعود مهدوي نيا، سرمربی تيم ملی قايقرانی معلوالن از اعزام شهال بهروزی راد 
به کاپ جهانی مجارستان خبر داد و گفت: »اگر ش��رايط اعزام فراهم شود و 
مشکلی از نظر بيماری کرونا نداشته باشيم، من به همراه اين قايقران مهر ماه عازم 
مجارستان خواهيم شد. در حال حاضر قايقرانان پارالمپيکی تمرينات خود را 
در درياچه آزادی آغاز کرده اند که اين تمرينات به صورت انفرادی و به مدت 2۱ 
روز است. از سوی فدراسيون جهانی شهال بهروزی راد به اين تورنمنت دعوت 
شده که اين رقابت ها از يک تا پنجم مهر ماه در مجارستان برگزار می شود. البته 
اگر شرايط فراهم شود و مشکلی از نظر بيماری کرونا نداشته باشيم من هم 
همراه اين ورزشکار در کاپ جهانی که مختص معلوالن است، شرکت خواهم 
کرد. بهروزي راد از شرايط آمادگی خوبی برخوردار است و با رعايت پروتکل های 

بهداشتی تمرينات خود را در درياچه آزادی دنبال می کند.«

دنيا حيدري

 تطهیر متخلفان ویلموتس گیت
 با چوب تحریم و تعلیق

اين روزها که همه منتظر برخورد جدي نهادهاي نظارتي با متخلفان پرونده 
ويلموتس هستند، طبيعي است که آقايان متهم به سختي در پي جذب حامي 
براي خود باشند و سعي کنند تا هر طور شده خود را به جايي يا نهادي مرتبط 

نشان دهند و به اين ترتيب مستمسکي براي فرار از پاسخگويي پيدا کنند.
اما در اين ميان برخي از حمايت ها از اين متهمان اصلي بسيار تأمل انگيز است. 
شنيدن برخي اظهارنظرها از سوي برخي چهره هاي فوتبالي که در سال هاي 
نه چندان دور دستي بر آتش فوتبال داشته اند و اتفاقاً کلي هم حاشيه، بسيار 
جالب توجه اس��ت. البته نبايد از ياد ببريم که اينها باالخره رفيق گرمابه و 
گلستان يکديگر بوده اند و امروز نوبت آنهاست که حق رفاقت را ادا و اعالم 

کنند که مثالً فالني و خانواده تقصيري در جريان اين پرونده ندارند.
جالب است که رفقاي قديمي سنگ تمام هم مي گذارند و در اين راه از 
به ميان کش��يدن پاي هيچ چيزي هم ابا ندارند. دوستان مي گويند که 
تحريم ها باعث شده امروز مجبور باشيم نزديک به ۱۷0 ميليارد تومان 
از پول بيت المال را به ويلموتس بدهيم و در اين ميان آقاياني که قرارداد 
امضا کرده اند تقصيري ندارند. اصاًل مقصر اصلي امريکاس��ت! خالصه 
دوستان سنگ تمام گذاشته اند تا با تحريف جريان اصلي، رفقاي قديمي 
را از معرکه نجات دهند. مي گويند از فيفا با آنها تماس گرفته اند و جوياي 
ريز قضيه ش��ده اند که چرا غيرفوتبالي ها در فوتبال دخالت مي کنند! 
گويا يادشان رفته وقتي در همان فيفا فسادي رخ مي دهد غيرفوتبالي ها 
مي آيند و مفس��دين و متخلفين را کت بس��ته مي برند. مانند آنچه در 
جريان پرونده سب بالتر اتفاق افتاد. جالب است چوب تعليق و تحريم را 

برداشته اند تا رفقاي شان را نجات دهند. 
دوستان مشغول تطهير متخلفان هستند و خود متخلفان هم يا مي گويند 
که دخالتي نداش��ته اند يا اينکه چند ورق کاغذ دست شان گرفته اند و از 
اين سو به آن سو مي روند و ادعا مي کنند براي پرداخت مطالبات ويلموتس 
به همه جا نامه نگاري کرده اند. جالب تر اينکه وقتي پاي تحريم را وسط 
مي کشند حداقل به اين سؤال جواب نمي دهند که چرا با وجود تحريم ها 
و محدوديت های بانکی که کش��ور با آن درگير ب��وده، قرارداد هنگفتی 
با ويلموتس و دس��تيارانش بس��ته اند. همين ح��رکات، اظهارنظرها و 
حمايت هاي مشکوک و بعضاً البي گري هاي کثيف است که باعث مي شود 
نگران باشيم. نگران سرانجام پرونده اي که ۱۷0 ميليارد تومان خسارت 
براي ايران به بار آورده است، اما آقايان مقصر با حاميان شان امروز طلبکارانه 

فرياد بي گناهي و بي اطالعي سر داده اند.
قابل تأمل تر اينکه برخي تصور مي کنند تنها احضار هشت نفر به دادسرا نقطه 
پايان اين ماجراست. اين بديهي ترين کاري بود که بايد خيلي زودتر از اينها 
انجام مي شد تا آنها که احضار شده اند فرصت خودنمايي پيدا نکنند و بقيه هم 
حساب کار دست شان بيايد و خودشان را جمع و جور کنند و بيشتر از اين 

ادعاي بي اطالعي و عدم دخالت در اين پرونده ننگين را نداشته باشند.
بگذريم در اين ميان بايد تأس��ف خورد به حال کساني که امروز بنا به هر 
دليلي در حمايت از متخلفان اصلي اين ضرر بزرگ و آبروريزي بين المللي 
ايراد سخن مي کنند و س��عي دارند هر طور که ش��ده ماجرا را به انحراف 
بکشانند و دوستان شان را بي گناه نش��ان دهند. بايد تأسف خورد به حال 
کساني که سال ها قبل در همين فوتبال حاشيه هاي زيادي داشتند و امروز 
اينگونه از مشتي متخلف حمايت مي کنند بدون اينکه متوجه باشند ديگر 
حناي شان براي هواداران فوتبال رنگي ندارد و بهتر است حداقل در اين يک 
مورد به خصوص براي نفع خودشان هم که شده سکوت کنند تا اين گونه 
تعبير نشود که از نمد قرارداد ويلموتس کالهي هم نصيب آنها مي شود که 

اين گونه براي متخلفان اصلي پرونده سينه چاک مي کنند.

چشم والیبالیست ها به ستاد مبارزه با کرونا
آيا ليگ سی وچهارم آغاز می شود؟

واليبال می تواند دومين رقابت ورزشی باشد که بعد از فوتبال مجوز برگزاری 
مسابقات را می گيرد. تالش های فدراسيون واليبال برای برگزاری رقابت های 
ليگ دوازدهم مرداد ماه با برگزاری نخس��تين نشست تدوين پروتکل های 
بهداشتی با حضور داورزنی شکلی رسمی تر و جدی تر به خود گرفت. اگرچه 
هنوز پاسخی از سوی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش داده نشده، اما داورزنی از 

آغاز رقابت های اين فصل ليگ واليبال در نوزدهم شهريور خبر می دهد.
صحبت های رئيس فدراسيون واليبال حاکی از آن است که با وجود رايزنی های 
دو هفته اخير با ستاد مبارزه با کرونا در ورزش هنوز فدراسيون در انتظار صدور 
مجوز آغاز ليگ است: »برای ما که يکی از ۱2 تيم شرکت کننده در المپيک 
هستيم، حفظ آمادگی از اهميت بااليی برخوردار است. به همين منظور برای 
برگزاری رقابت های ليگ نشست های متعددی برگزار شده و پروتکل های 
بهداشتی و نحوه برگزاری مسابقات نيز بعد از تصويب در ستاد مقابله با کرونا به 
فدراسيون ابالغ می شود که اجرای آن در ليگ برتر و دسته يک و ديگر رقابت ها 
الزامی خواهد بود. بنابراين بايد همه به هم کمک کنيم تا مسابقات به خوبی و با 

رعايت تمام اصول و حفظ سالمتی، اما بدون تماشاگر برگزار شود.«
  يک اشتباه فاجعه به بار می آورد

به رغم آنکه مجوز برگزاری رقابت های ليگ واليبال هنوز به طور رس��می 
صادر نشده، اما داورزنی در نشس��تی آنالين با ناظران سالمت بر اهميت 
رعايت پروتکل های بهداشتی در جريان ليگ س��ی و چهارم تأکيد کرد: 
»طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ممکن است تا دو سال ديگر با کرونا 
درگير باشيم. پس بايد همه کمک کنيم با رعايت پروتکل های بهداشتی به 
شکل انفرادی و تيمی شرايط را برای برگزاری رقابت ها مهيا کنيم. در اکثر 
کشورها مسابقات با رعايت پروتکل های بهداشتی آغاز شده، اما مسئله مهم 
اجرای دقيق پروتکل های بهداشتی اس��ت، چراکه هرگونه سهل انگاری 
می تواند آسيب جدی به مسابقات بزند و ما دوست نداريم عدم رعايت اين 
مهم باعث تعطيلی ليگ شود. اگر اصول بهداشتی را رعايت نکنيم دچار 
بحران می شويم. از طرفی اگر يک مسابقه برگزار نشود ضرر کمتری برای 
واليبال دارد تا اينکه خدايی ناکرده عده ای مبتال شوند که اين مسئله باعث 

گسترش آن و زيان های زيادی خواهد داشت.«
 تورنمنت های آماده سازی برای استارت ليگ

در آستانه رقابت های ليگ برتر باشگاه های کشور تنور بازی های دوستانه و 
تورنمنت های چهارجانبه داغ شده است. پس از شهرداری اروميه حاال باشگاه 
هراز هم به دنبال برگزاری يک تورنمنت چهارجانبه است. بعد از برنامه ريزی 
برای برگزاری تورنمنت چهارجانبه درياچه اروميه که قرار است از چهارم 
تا ششم شهريور و با حضور تيم های اروميه، آذرباتری اروميه، شهرداری 
ورامين و فوالد ايرانيان س��يرجان در س��الن  6 هزار نفری غدير برگزار 
شود، عطايی نيز از برگزاری تورنمنتی چهارجانبه در همين تاريخ با حضور 
تيم های شهرداری گنبد، هورسان رامسر، خاتم اردکان و هراز آمل در سالن 
ورزشی پيامبراعظم آمل در راستای آماده سازی لبنيات هراز آمل برای فصل 
پيش روی رقابت های ليگ برتر واليبال باشگاه های کشور خبر می دهد و گفته 
می شود که حاال باشگاه هراز هم به دنبال برگزاری يک تورنمنت چهارجانبه 
است. برخی تيم ها هم مانند سپاهان که برگزاری دو ديدار تدارکاتی را طی 
روزهای دوشنبه و چهارشنبه با فوالد  ايرانيان سيرجان در تهران تدارک 

ديدند، به طور جداگانه اما جدی در حال آماده سازی هستند.
 وعده ای که محقق نشد

يکی از شروط سفت و سخت فدراسيون واليبال برای حضور در اين دوره از 
رقابت های ليگ تسويه حساب تيم های بدهکار بود. در واقع فدراسيون مدعی 
بود تنها به تيم هايی مجوز حضور در رقابت های ليگ را می دهد که هيچ گونه 
بدهی يا شکايتی از سوی بازيکنان و مربيان سال قبل خود نداشته باشند. کار 
حتی به اولتيماتوم هم کشيد و فدراسيون در واپسين روزهايی که تيم های 
بدهکار فرصت داشتند تا مدارک تسويه حساب با بازيکنان، مربيان و کادر 
فنی سال گذش��ته را برای گرفتن مجوز حضور در ليگ ارائه دهند، تهديد 
کرده بود که در صورت عدم پردخت بدهی اين تيم ها حق حضور در مراسم 
قرعه کشی را ندارند و داورزنی، رئيس فدراسيون واليبال نيز به  صراحت در 
يک گفت وگوی راديويی اعالم کرد که در صورت عدم پرداخت بدهی تيم های 
بدهکار، آنها را از ليگ حذف می کنند، حتي اگر اين کار برای آنها س��خت 
باشد. با وجود اين بدون شک حضور سه تيم قدرتمند و البته قديمی ليگ در 
بين تيم های بدهکار )سايپا، پيکان و شهرداری ورامين( چالشی بزرگ برای 
فدراسيون بود، چراکه عدم حضور اين تيم ها در رقابت های ليگ می توانست 
تا اندازه زيادی از جذابيت مسابقات اين فصل که قرار است به دليل کرونا در 
سالن های خالی از تماشاگر برگزار شود، بکاهد. به همين دليل هم بود که 

فدراسيون دو مرتبه مهلت تسويه حساب تيم های بدهکار را تمديد کرد.

فدراسیون به جای نظارت دخالت می کند
در ورزش حرف��ه ای محدودي��ت در خريد 
بازيکن و مرب��ی وجود ن��دارد و قانون منع 
اس��تفاده از بازيکن خارجی دخالت در امور 
باشگاه هايی است که توسط هيئت مديره و 
مجمع اداره می ش��وند. درست است که در 
شرايط اقتصادی کنونی با توجه به نوسانات 
ارزی جذب بازيکن و حت��ی مربی خارجی 
هيچ توجيه اقتصادی ندارد، اما هيئت مديره 
باشگاه ها به بلوغ اقتصادی رسيده اند و خوب 
می دانند که در شرايط کنونی بهترين کار عدم جذب مربی و بازيکن خارجی 
است. به همين دليل هم بهتر آن بود که با توجه به اوضاع فعلي، فدراسيون به 
باشگاه ها توصيه می کرد که با در نظر گرفتن شرايط موجود و نوسانات ارزی از 
جذب بازيکن خارجی خودداری کنند، نه اينکه در اين خصوص قانون وضع 
کند. در واقع اين خود يک بی قانونی و دخالت در امور باشگاه هاست. ضمن 
اينکه فدراسيون يک تجربه تلخ نيز در همين راستا داشته که با ممنوعيت 
جذب دروازه بان خارجی قيمت گلرهای داخلی به شکلی سرسام آور باال رفت 
و اکنون اين تجربه می تواند در خصوص ديگر بازيکنان نيز تکرار شود. کما 
اينکه شاهد هس��تيم در همين ابتدای کار برخی بازيکنان ارقامی چندين 
برابر فصل قبل را مطرح کرده اند. از طرف ديگر چون باشگاه ها آکادمی های 
قوی ندارند که در چنين مقاطعی از داشته های خود استفاده کنند و همواره 
آماده خور هستند، اوضاع آنطور که انتظار می رود پيش نخواهد رفت و بازار 
عرضه و تقاضا روند درستی را طی نخواهد کرد. با وجود اين بدون ترديد در 
اين شرايط و با توجه به اينکه نرخ ارز منطقی نيست و متأسفانه باشگاه های 
ما هم وفای به عهد نمي دانند و پرونده بازيکنان و مربيان خارجی بعد از پايان 
کارشان در تيم های ايرانی روانه فيفا می شود، جذب بازيکنان خارجی منطقی 
نيست و برای باشگاه ها از لحاظ مالی صرفه اقتصادی ندارد و بهتر آن است که 
از بازيکنان داخلی استفاده کنند، اما اين اتفاق بايد با توصيه در هيئت مديره 
باشگاه ها رخ دهد، نه اعمال قانون توسط فدراسيون که داستان دروازه بانان و 

افزايش قيمت نجومی آنها به شکلي ديگر تکرار شود.
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