
بررس�ی دقیق 
شیوا نوروزی
   گفت وگو

پرون�ده مارک 
و  ویلموت��س 
معرفی همه متخلفان به دس�تگاه قضا انتظار 
بحق مردم از مجلس ش�ورای اسالمی است. 
پرداخت غرامت 170 میلیارد تومانی فدراسیون 
فوتبال نتیجه بلبش�ویی اس�ت که مستطیل 
س�بزمان سال هاست اسیر آن ش�ده و گوش 
شنوایی برای ش�نیدن انتقادها و هشدارهای 
متعدد کارشناس�ان و رس�انه ها وجود ندارد. 
حاال که فیفا قاطعانه به نفع مربی جنجالی رأي 
داده، آقای��ان همچنان بر طبل بی گناهی ش��ان 
می کوبند تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. 
عزم جزم مجلس شورای اس��امی بر شناسایی 
مقصران افتض��اح به بار آمده و برخ��ورد قاطع با 
مسببان قرارداد ویلموتس، اما راه فرار را روی آنها 
بسته است. سیدنظام الدین موس��وی، نماینده 
مردم تهران در مجلس و مسئول پیگیری پرونده 
ویلموتس در کمیسیون اصل 90 در گفت وگو با 
»جوان« بررسی های صورت گرفته در این زمینه 

را تشریح کرد. 
  بررسی شکایت ها

س��یدنظام الدین موس��وی، عض��و کمیس��یون 
فرهنگ��ی مجلس ش��ورای اس��امی در ابتدا به 
وظایف کمیسیون اصل 90 اشاره کرد: »از ابتدا 
هم در مورد قرارداد م��ارک ویلموتس ابهاماتی 
وجود داشت و مس��ائلی در مورد آن مطرح شده 
بود، با ای��ن ح��ال او کارش را در تی��م ملی آغاز 
کرد، اما بع��د از اینکه ویلموت��س از ایران رفت و 
حاال هم که فیفا جریمه س��نگینی علیه ما صادر 
کرده، واکنش شدیدی از س��وی افکار عمومی و 
اعتراضات زیادی از س��وی کارشناسان به همراه 
داشته است. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان 
از جمله آقای راستینه مس��ئول کمیته ورزش و 
جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان 
فراکسیون ورزش مجلس و همچنین برخی افراد 
از خارج از مجلس شورای اسامی در این زمینه 
به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده اند. وظیفه 
بررس��ی ش��کایت ها در خصوص نحوه کار همه 
نهادها و قوا برعهده کمیسیون اصل 90 مجلس 
اس��ت. به همین خاطر این کمیسیون به مسئله 
ورود کرده و بررسی پرونده قرارداد ویلموتس به 
کمیته فرهنگی – اجتماعی کمیسیون که بنده 

مسئولش هستم، محول شده است.« 
  هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم

مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در کمیسیون 
اصل 90 عنوان کرد که برای رس��یدن به نتیجه 
نهایی برگزاری جلسات بیش��تر ضروری است: 
»ش��کایت های رس��یده را به جریان انداخته ایم 
و پرونده تشکیل شده اس��ت. بررسی های اولیه 
صورت گرفت و روز دوش��نبه مسئوالن ذی ربط 
در این زمین��ه از جمله س��لطانی فر وزیر ورزش 
و معاونش، مهدی تاج رئیس س��ابق فدراسیون 
فوتبال و برخی از اعضای س��ابق هیئت رئیسه و 
همچنین سرپرست و برخی از اعضای فعلی هیئت 
رئیسه فدراس��یون به مجلس ش��ورای اسامی 
دعوت شدند. این جلسه بیش از چهار ساعت به 

طول انجامید؛ شبهات، ابهامات و سؤاالت زیادي 
از سوی اعضای کمیسیون اصل 90 و برخی دیگر 
از نمایندگان عضو کمیسیون ها مطرح شد. هم 
وزیر ورزش و هم مهدی ت��اج توضیخاتی را ارائه 
دادند و نکاتی را گفتند. مس��ائل مفصل بود و به 
خاطر پیچیدگی موضوع و نکات و شبهات متعدد 
در این زمین��ه و همچنین احتم��االت آینده در 
رابطه با آن نمی توان در یک جلسه به نتیجه نهایی 
رسید. ضمن اینکه آقایان می گویند ما کار را در 
دادگاه عالی ورزش دنبال می کنیم. عاوه بر این 
بیشتر موارد نیاز به ارائه مستندات و بررسی های 
بیشتر داشت. لذا قرار بر این شد رابطین از سوی 
وزیر ورزش مشخص شوند و اعضای سابق و فعلی 
فدراسیون هفته آینده در جلسه کمیته فرهنگی 

– اجتماعی کمیسیون حاضر خواهند شد.«
  قرائت گزارش در صحن علنی

موسوی در ادامه بر قرائت نتیجه بررسی مجلس در 
صحن علنی تأکید کرد: »بررسی هاي تخصصی تر 
و کارشناس��ی تری را خواهیم داشت و گزارشات 
الزم را خواهیم گرفت. جمع بندی و گزارش اولیه 
را با نظرات کارشناسان و صاحب نظران مجلس به 
صحن کمیسیون اصل 90 ارائه می دهیم، اگر الزم 
به توضیحات بیشتر باشد دوباره از وزیر ورزش و 
رئیس فدراس��یون دعوت خواهی��م کرد، پس از 
آن کمیسیون تصمیم الزم را اتخاذ مي کند. اگر 
تخلفی محرز ش��ود متخلفین براس��اس وظایف 
کمیس��یون اصل 90 به دس��تگاه های ذی ربط 
معرفی خواهند ش��د و این پرون��ده باید خارج از 
نوبت در دس��تگاه قضا مورد بررس��ی قرار گیرد. 
گ��زارش نهای��ی از صحن علنی مجل��س قرائت 

مي شود و به اطاع عموم مي رسد.«
  بررسی فساد در فوتبال

وی همچنین بحث قرارداد ویلموتس را مقدمه ای 

برای رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال خواند: 
»ورود کمیسیون اصل 90 تنها به قرارداد مارک 
ویلموتس ختم نمی ش��ود. در فوتب��ال حرف و 
حدیث ها و ش��کایت هاي زیاد وجود دارد و این 
مقدمه ای بود که به کلیت قراردادها بپردازیم. در 
مجلس نهم نیز پرونده فساد در فوتبال تشکیل 
شد و بخش��ی از آن در دس��تگاه قضایی مفتوح 
است. تاش بر این است که به این مقوله هم ورود 
کنیم و در سطح کان  بحث قراردادها و فساد در 

فوتبال را مورد بررسی قرار دهیم.«
   اهمیت نقش نظارتی

بحث نقش و مس��ئولیت وزارت ورزش در عقد 
قرارداد با سرمربی پیشین تیم ملی نکته دیگری 
بود که ای��ن نماینده مجلس به آن اش��اره کرد: 
»بررس��ی قوه قضائیه مبتنی بر جرم است، ولی 
مجلس طرز کار دستگاه را بررسی می کند. شاید 
لزوماً جرمی اتفاق نیفتاده باشد، اما کاری خاف 
قاعده، قانون و رویه انجام ش��ده باش��د. ممکن 
است به این نتیجه برسیم که یک مقام مسئول 
وظایفش را درست انجام نداده، آن زمان است که 
مجلس با استفاده از ابزار قانونی خود برای اصاح 
رویه در آن دستگاه ورود می کند. لذا قوه قضائیه 
وظیفه خود در بحث پیشگیری و مبارزه با جرم 
را انجام می دهد، منتها مدل ورود مجلس به این 
بحث متفاوت است و شاید سطوح کان تری را 
دربر گیرد. نقش وزارت ورزش در پرونده قرارداد 
ویلموتس در حال بررسی اس��ت؛ نقش داشتن 
لزوماً به این معنا نیس��ت که ش��ما یک فعل را 
حتماً انجام داده باش��ید. گاهی فرد مسئول در 
انجام وظیفه کوتاهی و قصور کرده است. مجلس 
اهمیت زیادی بر نقش نظارتی دس��تگاه ها قائل 
است. می گویند فدراس��یون فوتبال تشکیاتی 
مدنی و مستقل اس��ت؛ اینها به جای خود، ولی 

در تمام دنیا برای دولت ها نقش نظارتی قائلند. 
وزارت باید بر کار فدراس��یون ها نظارت داشته 
باشد. این پول مربوط به فرد نیست، بلکه مربوط 
به مردم است. فدراسیون ملک شخصی نیست، 
باز هم مربوط به مردم اس��ت. مسئولین دولتی 
موظف به نظارت کامل هستند و اگر نظارت کامل 
انجام نشده باشد حتماً در گزارش مجلس به آن 
اشاره خواهد شد.« موسوی در پاسخ به این سؤال 
که غرامت ویلموتس از اموال متخلفان پرداخت 
می شود یا نه اظهار داشت: »این تصمیم قضایی 
است و به حکم قاضی بستگی دارد. ما هم در این 
زمینه نمی توانیم اظهارنظر کنیم، فقط می توانیم 
بگوییم فان تخلف توسط فان فرد انجام شده، 
ولی اینکه مجازات چه باش��د ی��ا نحوه پرداخت 
غرامت چگونه خواهد بود، بستگی به نظر قاضی 

پرونده دارد.«
  ناامیدی از به سرانجام نرسیدن

موسوی، مسئول پیگیری پرونده ویلموتس در 
مجلس در پایان صحبت های��ش عدم پیگیری 
تخلفات فوتبال را عام��ل بی انگیزگی و ناامیدی 
عنوان کرد: »متأس��فانه به دلی��ل عدم پیگیری 
الزم در مورد تخلفات فوتبالی بی انگیزگی ایجاد 
شده اس��ت. با این حال ما سعی مان بر این است 
که موضوع را به صورت کارشناسی دنبال کنیم 
و پیگیر نتیجه آن باش��یم. تا جای��ی که وظیفه 
مجلس اس��ت قول پیگیری و بررسی می دهیم. 
اگر تخلفی نباشد، می گوییم و اگر تخلفی باشد 
آن را هم اعام و متخلفان را نیز معرفی می کنیم. 
اگر تخلف در حد جرم باش��د، آن را به مسئوالن 
ذی ربط و دستگاه قضایی اعام می کنیم و اگر هم 
تخلفات در تراز باالتر باشد توضیح، تذکر و سؤال 
از وزیر و حتی اس��تیضاح وزیر یک��ي از وظایف 

مجلس شورای اسامی است.«
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دنیا حیدري

 رزمایش کمک مؤمنانه 
با شعار »ایران همدل، ایران فعال«

رزمایش کمک مؤمنانه ورزش های همگانی در راستای اجرای فرمان مقام 
معظم رهبری برای یاری رساندن به آسیب دیدگان کرونا، روز گذشته با شعار 
»ایران همدل، ایران فعال« در سالن محمد پارسای مجموعه ورزشی پیام و با 
حضور پرشور خانواده ورزش همگانی در مجموعه ورزشی پیام برگزار شد. در 
این رزمایش که با حضور جمعی از مسئوالن از جمله رئیس سازمان بسیج 
ورزشکاران، رئیس تربیت بدنی بسیج کشور، رئیس فدراسیون جانبازان و 
معلولین، مشاور کمیته ملی المپیک در حوزه المپین ها و قهرمانان، مدیر 
روابط عمومی کمیته ملی المپیک، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، 
رئیس، نایب رئیس سرپرس��ت دبیری و معاون فرهنگی سرپرست کمیته 
فرهنگی و مسئولیت اجتماعی و توسعه فدراسیون ورزش های همگانی برگزار 
شد، تعداد ۳۱۳ بسته معیشتی به نیت تعداد یاران حضرت امام زمان)عج(، 

جهت یاری هموطنان مستضعف توزیع شد.

تصور پول ویلموتس براي ما رؤیاپردازي است ليگ رشته هاي پربرخورد برگزار نمي شود
سرپرست فدراسیون       خبر
پزشکی ورزشی با 
تأکید بر اینکه فعًا قرار نیس��ت لیگ رشته های 
پربرخورد برگزار ش��ود، گفت: »در م��ورد لیگ  
رش��ته های غیربرخ��وردی تاکنون ب��ه جز پنج 
فدراسیون، درخواستی به ستاد مقابله با گسترش 
کرونا در ورزش ارجاع نش��ده است.« محمداسد 
مس��جدی  اظهار ک��رد: »فدراس��یون هایی که  
مس��ابقات جهانی آنها نزدیک اس��ت ی��ا هنوز 
فدراسیون های جهانی شان تصمیمی مبنی بر لغو 
مسابقات اتخاذ نکرده اند و به نوعی قصد دارند در 
یک موعد زمانی مس��ابقات خود را برگزار کنند، 
درخواس��ت خود را به منظور برپای��ی اردوهای 
ورزشی ارائه کرده اند. تاکنون تصمیم بر این شده 
که اردوی رش��ته های بوکس، کشتی، تکواندو و 

ووش��و با حداقل نفرات و با رعای��ت پروتکل های 
بهداشتی آغاز شود. مجوز برگزاری رقابت های لیگ 
والیبال، لیگ تالو و پومسه، لیگ تنیس و دوومیدانی 
با رعایت پروتکل های بهداش��تی صادر ش��د، اما 
برگزاری لیگ رش��ته های پر برخورد که نیازمند 
تأمل بیشتری است، هنوز در مورد آغاز لیگ این 

رشته های ورزشی به جمع بندی نرسیده ایم.«

مراسم رونمایي از مقبره شهید 
حامد قهرماني

     بازتاب
گمن��ام در محوط��ه بیرون��ي 
فدراسیون کش��تي صبح دیروز 
همزمان با ایام دهه اول محرم، نودمین زادروز جهان پهلوان غامرضا 
تختي و پنجم شهریور روز کشتي برگزار شد. در این مراسم که با 
حضور رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، 
محمدرضا طالقانی، سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول اهلل، پدر 
ش��هید صدرزاده و جمعي از رؤساي فدراس��یون ها و چهره هاي 
صاحب نام ورزش کشور برگزار ش��د، صالحي امیري در سخناني 
گفت: »فقط کسانی می توانند عنوان پهلوانی داشته باشند که پیرو 
مسیر موال امیرالمؤمنین و اباعبداهلل الحسین باشند. مرحوم تختی 
را از این جهت ستایش می کنیم که هویتش را از اباعبداهلل گرفته 
بود. همه می توانند مدال بیاورند، اما همه نمی توانند پهلوان باشند. 
به تمام کسانی که به این جامعه و مردم خدمت می کنند سر تعظیم 
فرو می آورم. ما باید قدردان خون شهدا باشیم.آنها گمنام نیستند، 
ما گمنامان سرگشته ایم و آنها به مقصد رسیده اند. پهلوانان واقعی 

جانبازان و شهدای ما هستند که از جان شان گذشتند تا ملت درامان 
باشد. امروز همه ما فراتر از کشتی و تختی برای ارج نهادن به شهدای 
انقاب در اینجا جمع ش��ده ایم و از این جه��ت تختی را تقدیس 
می کنیم که او پیرو راه اباعبداهلل الحسین بود.« محمدرضا طالقانی، 
پیشکسوت کشتي کشور هم گفت: »نمی دانم چرا برخی به دنبال 
شکل فوت تختی هستند. برای ما نوع رفتن تختی فرقی ندارد، بلکه 
مرام و پهلوانی باعث ماندن نام تختی شده است. او اهل نماز، عبادت 
و تدین بود و انتشار عکس او هنگام گرفتن قنوت باعث شد بیش از 
پیش در قلب مردم متدین رسوخ کند. تختی چیز زیادی نداشت، 
فقط انس��ان بود و مردم را می خواس��ت.« علیرض��ا دبیر، رئیس 
فدراسیون کشتي هم در یادداشتي که در سایت فدراسیون منتشر 
شده، آورده است: »چند س��الی است که در تقویم رسمی کشور، 
پنجم شهریور به مناسبت زادروز غامرضا تختی اسطوره جوانمردی 
و مردانگی، روز کشتی نامگذاری شده است. قطعاً هم گرفتن مدال 
در سطح بین المللی و باال بردن پرچم و هم گرفتن دست نیازمندان 
که وظیفه اجتماعی هر فردی است  قابل تکریم و ستایش هستند. 

در این میان باید شهدا را مثال زد که پهلوانان واقعی اند.«

 رونمایي از مقبره شهيد گمنام 
در زادروز جهان پهلوان تختي

الزم باشد تا استيضاح هم پيش مي رویم
 بررسی وضعیت پرونده متخلفان قرارداد ویلموتس 

در گفت وگوی اختصاصي »جوان« با سیدنظام موسوی، عضو کمیسیون اصل90

اميدی به کسب مدال المپيک ندارم
احسان روزبهانی، کاپیتان بوکس معتقد است که خارج از ایران بوکس بهترین 
رشته ورزشی دنیاس��ت، اما در ایران بوکس غریب اس��ت و دوستش ندارند: 
»سخت تمرین می کنم، اما هیچ امیدی به کسب مدال المپیک برای خودم و 
دیگر ملی پوشان ندارم، چون باید برای گرفتن مدال المپیک پول خرج کرد. در 
ورزش ایران چه پولی برای کسب مدال هزینه می شود، فدراسیون جهانی اصًا 
بوکس ایران را قبول ندارد. بوکس کاماً مافیایي است و تا زمانی که هزینه نکنیم، 
همین داستان ادامه دارد. قزاقستان، ازبکستان یا کش��ورهای دیگر حق ما را 
راحت می خوردند. من هزار بار این حرف ها را زده ام، اما هیچ کس آن را نشنید. در 
رنکینگ جهانی اول شدم، ولی تمام کسانی که من مقابل آنها به پیروزی رسیدیم، 

دوم و سوم المپیک شدند. من چرا نباید مدال المپیک داشته باشم؟«

سعيد احمديان

تعریف پهلوانی یا تحریف پهلوانی؟!
یک بار دیگر در روز بزرگداشت تختی شاهد بودیم که تختی بودن و داشتن 
مرامی چون مرام این پهلوان کار ساده ای نیست، حتی اگر به بهترین شکل 
هم او را تکریم کنیم و از ارزش های رفتاری اش بگوییم، باز هم سخت است 
که بخواهیم در راهی که او گام برداش��ت قدم برداریم. این را   می ش��د به 
خوبی از صحبت های رئیس فدراسیون کشتی که به نظر می رسید به جای 
پرداختن به اهمیت الگوبرداری از نکات اخاقی و پهلوانی تختی داستانی 
دیگر را دنبال می کند دریافت، وقتی تأکید داشت: »قطعاً هم گرفتن مدال 
در س��طح بین المللی و باال بردن پرچم و هم گرفتن دست نیازمندان که 
وظیفه اجتماعی هر فردی است قابل تکریم و ستایش هستند، اما هیچ یک 

شایسته واژه بزرگ پهلوانی و البته قابل قیاس با تختی نیستند.«
صدالبته که هر کسی دستی گرفت، به مهر تختی نیست و تختی شدن به 
این سادگی ها نخواهد بود، اما از اهمیت برداشتن باری از دوش مستضعفان 
و گرفتن دست نیازمندان همین بس که رهبر معظم انقاب با مطرح کردن 
بحث کمک مؤمنانه مردم را برای گام برداشت هرچه بیشتر در این مسیر 
توصیه و تشویق کردند. مگر تا دیروز کسی به این مسئله توجه نمی کرد که 
بحث کمک مؤمنانه پیش کشیده شد، نه. تا قبل از این هم خیلی ها چه در 
خفا و چه آشکارا در پی یاری رساندن به مستضعفان بودند، اما اهمیت این 

مسئله به قدری باالست که رهبری بار دیگر بر این امر سفارش کردند.
ش��نیدن این صحبت ها از زبان رئیس فدراسیونی که فرای هر ورزشی به 
ورزش پهلوانی معروف است اصاً زیبنده و جالب توجه نیست و این تصور را 
ایجاد می کند که داستان چیز دیگری است، حتی اگر اینطور نباشد، آن هم 
در شرایطی که نیازی به توضیح واضحات نیست که مردم به کشتی به چه 
چشمی نگاه می کنند و این رشته بیشتر از آنکه برای شان یک رشته ورزشی 

باشد جایگاه و فرصتی برای تزکیه نفس و مرام، مردانگی و پهلوانی است.
آری تختی شدن کار هر کسی نیس��ت، اما می توان در مسیر این پهلوان 
بزرگمرد گام برداشت و چرا نباید کمک به ضعفا تبلیغ شود تا مردم با دیدن 
قهرمانان و بزرگان خود در این مسیر تشویق شوند برای گرفتن دست آنهایی 
که به همراهی و حمایت های مادی و معنوی هموطنان خود نیازمندند. مگر 
نه اینکه امروز برای هرچه بیشتر شدن کمک های مؤمنانه رزمایش برگزار و 
از ورزشکاران دعوت مي  کنیم که با حضور در این امر مهم به گسترش هرچه 

بیشتر کمک های مؤمنانه در سطح جامعه کمک کنند؟
زانو زدن در مقابل معبود پهلوانی نیس��ت، بندگی است و سپاسگزار بودن از 
خالق است. بوسیدن و خم و راست شدن مقابل پدر و مادر نیز پهلوانی نیست و 
انسانیت است و فرزند صالح بودن. داستان پهلوانی وراي آن داستان هایی است 
که امروز بر زبان می رانیم. تختی تنها با عبادت یا بوسیدن دست پدر و مادر 
تختی نشد. با گام برداشتن برای مردم بود که تختی شد و امروز چرا نباید از 
آنهایی گفت که در مسیر او با وجود عنوان ها و مدال های شان صادقانه و خالصانه 
برای گرفتن دست مردم قدم برمی دارند. همانطور که تختی یک روز گونی به 
دست گرفت و به خاطر مردم در خیابان به راه افتاد. اتفاقاً باید این حمایت ها را 
پررنگ و تبلیغ کرد. باید بارها و بارها گفت و نوشت. باید تکرار کرد کارهایی را 
که بسیاری از ورزشکاران این روزها برای دست گیری از مردم مستضعف مناطق 
محروم انجام می دهند. چرا باید پنهان کرد این نیکوکاری هایی را که می تواند 

بسیاری دیگر را برای حضور در این مسیر تشویق کند.
بدون شک همان روزهایی که تختی بی هیچ چشم داشتی یک تنه و بی محابا 
برای یاری رساندن به مردم و گرفتن دس��ت ضعفا به میدان می رفت نیز 
خیلی ها او را به سخره می گرفتند و شاید حتی کارهایش را ریا می خواندند، 
اما زمان ثابت کرد که این بزرگمرد نه برای دیده شدن و نه برای ریا گامی 
برنداشت و هر آنچه کرد برای گرفتن دست خلق خدا بود و بس. کاری که 
امروز شاید بسیاری بر آن اهتمام می ورزند، اما بخل، حسد و تنگ نظری 

شاید اجازه نمی دهد که چشمانمان واقعیت را ببیند.
انتشار کمک های ورزشکاران و تاش هایی که برای ایجاد رفاه حال مردم 
مستضعف کشور می کنند، به هیچ عنوان ریا و تبلیغ نیست، بلکه رفتاری قابل 
تکریم و ستایش است که می تواند باعث ترویج روح انسانیت در جامعه شود. 
همان مسئله مهمی که نه فقط در دین هم به آن اشاره شده که رهبر انقاب 
نیز با مطرح کردن بحث کمک های مؤمنانه مردم را به آن تشویق می کند و 
چه خوب که پیش قدم این یاری رسانی ها ورزشکارانی باشند که مردم آنها را 
الگوی خود قرار می دهند و با دیدن شان در مسیر یاری رسانی به مستضعفان 

و نیازمندان جامعه برای گام برداشتن در این مسیر تشویق مي شوند.
اتفاقاً امروز جامعه ما بیش از هر زمانی نیاز دارد برای تبلیغ این داستان ها 
که می تواند هر یک تعریفی باشد از پهلوانی. پهلوانی که گویی هنوز خیلی 
از ما معنای واقعی آن را نمی دانیم اما خوب است برای دانستن بیشتر پای 
خاطراتی که از تختی نقل می شود، بنشینیم تا بنده خوب بودن و عالم بودن 
و فرزند صالح بودن را اشتباه نگیریم با پهلوانی و خرده نگیریم از تبلیغاتی که 

باید برای تشویق هر چه بیشتر مردم انجام شود.

جهان فوتبال در شوک جدایی مسی از بارسا
کينگ لئو، حواس دنيا را از کرونا پرت کرد!

کرونا کابوس بزرگ تری است یا جدایی مسی؟  اگر این سؤال را از هواداران 
آبی و اناری ها بپرسید، خیلی های شان از ویروسی که چند ماهی است به 
جان دنیا افتاده و زندگی ها را تغییر داده، عبور خواهند کرد و دست شان 
را روی اسم مسی خواهند گذاشت، آن هم هواداران تیمی که کشورشان 
در مواجهه با ویروس کووید ۱9 روزهای مرگباری را تجربه کرد، اما گویا 
رفتن مسی از بارسا کابوس به مراتب تلخ تری برای هوادارانی است که 
دنیا تیم شان را در یک دهه اخیر با مسی می شناخت. کمتر کسی تصور 
می کرد فوق ستاره ای که در ۱6 سال حضورش در بارسا به تمام افتخارات 
ممکن باشگاهی رسیده و نماد بارسا محسوب می شود، روزی درخواست 
نامه جدایی اش را به باشگاه بارسا فکس و روز 25 آگوست 2020 را تبدیل 

به یکی از تلخ ترین روزهای هواداران بارسا کند.
  به من بگو که قطعی نیست

»مردم بارسا من را می شناس��ند و می دانند که مشکلی وجود ندارد. 
هرچه ممکن اس��ت در یک قرارداد نوشته ش��ود، آنچه من احساس 
می کنم برای این باشگاه باشد فراتر از امضای روی یک تکه کاغذ است. 
بنابراین در این رابطه مشکلی وجود ندارد.« این همان چیزی بود که 
لیونل مسی در دوم دسامبر سال گذشته هنگام کسب ششمین توپ 
طای خود در پاریس گفت. 9 ماه بعد، پیام وی به هواداران بارسا که 
به آنها گفت نگران نباشید، فراموش شد، زیرا مسی درخواست فسخ 

قرارداد خود را با فکس به باشگاه فرستاد.
اتفاقی که نباید می افتاد، گویا در حال رخ دادن اس��ت و خبری که تا 
پیش از این کمتر کس��ی فکرش را می کرد که به واقعیت تبدیل شود 
در حال اتفاق افتادن است تا دیگر هواداران فوتبال خودشان را برای 
تماشای جادوی مسی با پیراهنی غیر از بارسا آماده کنند. از ۱6 اکتبر 
2004 تا ۱4 آگوست 2020، ۱6 س��ال می گذرد، از روزی که مسی 
جوان با اشاره فرانک رایکارد از روی نیمکت بارسا بلند شد تا در دربی 
کاتولونیا به عنوان بازیکن تعویضی مقابل اس��پانیول اولین بازی اش 
را با پیراهن بارس��ا انجام دهد تا روزی که چهره مغموم او در رختکن 
پس از باخت 8 ب��ر 2 مقابل بایرن در لیگ قهرمان��ان، تبدیل به یکی 

پربازدیدترین عکس های آن روز در فضای مجازی شد. 
 گروهی از هواداران بارس��ا ناراحتی ش��ان از جدایی  »ش��اه لئو« را با 
دیالوگی از کارتون »شیر شاه« بیان کردند و گفتند: »قطعی نیست. 
به من بگو که قطعی نیست.« خوان گاسپارت، رئیس سابق بارسا هم 
در مصاحبه با مارکا گفته است که حاضر است مقابل مسی زانو بزند و 

برای ماندن او التماس کند.
  هدیه کومان و بارتومئو به پپ

با این ح��ال همان طور که خبر جدای��ی رونالدو از رئال در تابس��تان 
20۱8 خیلی ها را شوکه کرد، حاال دو سال بعد از آن روزی که ستاره 
پرتغالی راهی تورین شد، دیدن مسی در پیراهنی غیر از بارسا هم در 
حال تحقق است تا شوک بزرگ تری به دنیای فوتبال تحمیل شود، اما 
مسی راه خروج از باشگاه را در پیش گرفته و به نظر می رسد اختاف 
با بارتومئو و همچنین برنامه های رونالد کومان، سرمربی جدید بارسا 
برای س��اختن یک تیم جدید، کابوس هواداران بارسا را محقق کرده 
است. در اسپانیا Deportes Cuatro مدعی شده جمله ای که در 
گفت وگوی مسی و کومان خشم ستاره آرژانتینی را برانگیخته و باعث 
تصمیم او برای جدایی از بارسا شده، این صحبت بوده است: »در این 
تیم دیگر از امتیاز خبری نیست. من در این مورد هیچ انعطافی نشان 

نمی دهم و تو باید فقط به تیم فکر کنی.«
خبر قرار گرفتن لوئیز سوارز در لیست خروج بارسا هم تصمیم مسی را 
برای رفتن از بارسا جدی تر کرده اس��ت تا او با استفاده از بند حق فسخ 
بدون پرداخت پول بتواند از بارس��ا جدا شود. البته باشگاه بارسا معتقد 
است که این حق فسخ تا ژوئن 2020 اعتبار داشته، اما مسی و وکایش 
می گویند با توجه به تعطیلی موقت رقابت ه��ای فوتبال و پایان آن در 
آگوست، این حق فسخ تا پایان فصل رقابت های اروپایی 2020 است و 
تیمی که او را می خواهد دیگر الزم نیست حق فسخ 700 میلیون یورویی 
را بپردازد! از اینتر، س��یتی، یونایتد و پی اس جی به عنوان مقصدهای 
احتمالی مسی نام  برده می شود. البته برخی از تماس مسی با گواردیوال و 

رفتن او به سیتی و همکاری دوباره این دو نفر خبر می دهند.

بارسا استعداد مسی را هدر داد!
در حالی خبر جدایی مس��ی از بارس��ا به 
صورت رس��می اعام ش��ده که معتقدم 
بارسا استعدادهای مسی را هدر داد. مسی 
فوتبالیستي استثنایی اس��ت و بهترین 
بازیکن حال حاضر، البت��ه این به معنای 
کم ک��ردن ارزش بازیکنان��ی مثل دیگو 
مارادونا یا کریس��تیانو رونالدو نیس��ت. 
ش��ش توپ طا، بیش از 700 گل برای 
باشگاه و کش��ور و ۳4 جام برای بارسلونا 
یک رزومه زیبا و بس��یار چش��مگیر از مسی در بارساس��ت و مطمئناً 
می توان ادعا کرد فوتبال مدرسه ای که مدرسه فوتبال الماسیا به مسی  
خوب آموخته است و همچنین تأثیر رونالدینیو و پپ گواردیوال باعث 
شده این بازیکن به بهترین نسخه خودش تبدیل شود. به نظر من این 
بهترین نسخه از بهترین بازیکن است، ترکیب کاملی از نبوغ مارادونا و 
قدرت بی امان رونالدو. اما آیا مسی نمی توانست افتخارات بیشتری در 
بارسا به دست آورد؟ این استعداد با افتخاراتی که مسی در بارسا کسب 
کرده، برابر نیس��ت. این بازیکن در لیگ قهرمانان اروپا چهار قهرمانی 
کسب کرده است که  سه مورد از آن در شش فصل ابتدایی حضورش در 
بارسا به دست آمد و در هشت فصل دیگر بارسا تنها یک جام به دست 
آورده است. این مربوط به تعداد جام های او در مقایسه با همساالنش 
هم نیست و در مورد مقایسه مسی با توانایی قابل توجه خودش است که 
با توجه به این معیارها، او به سرعت کوتاه آمده است، اما نمی توان انتظار 
داشت که این کار را به تنهایی انجام دهد. نوع استفاده از نبوغ رونالدو 
و مسی در رئال و بارس��ا می تواند به ما درباره اینکه چرا مسی در بارسا 
افتخار بیشتری کسب نکرد، کمک کند. در رئال مادرید، کارلو آنچلوتی 
و زین الدین زیدان محیطی را برای جاه طلبی های شان و جاه طلبی های 
رونالدو س��اخته بودند. زیدان و رئال از رونالدو خواسته بودند که فشار 
کمتری را تحمل کند و فقط روی بازی های بزرگ به خصوص در اروپا 
و روی زدن گل تمرکز کند. در مقابل بارسلونا انتظار داشت مسی فشار 
بیشتری را تحمل کند و از او می خواست که حتی بیشتر در زمین ایفای 
نقش کند. این تفاوت آنهاست که سبب شد بارس��ا نتواند از استعداد 

مسی به اندازه الزم بهره ببرد.
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سال هاست که ورزشکاران کشور در رشته هاي گوناگون از تبعیض ها و 
فريدون حسن

     چهره
دیده نشدن زحمات شان از سوي مس��ئوالن ورزش گایه دارند و عدم 
رس��یدگي به مشکات ش��ان را فریاد مي زنند، اما گوش شنوایي پیدا 
نمي کنند. برما ش��دن پرونده ننگین قرارداد مارک ویلموتس حاال این فرصت را به آنها داده تا با قدرت 
بیشتري انتقادهاي خود از مسئوالن به دلیل توجه بیش از حد و یک سویه به فوتبال را فریاد 
بزنند. بعد از ملي پوشان کاراته، کشتي، تکواندو  و قایقراني حاال میثم قشقاقي، ملي پوش 
بوکس کشورمان هم در اعتراض به این قرارداد مي گوید: »صحبت هایي که راجع به 
پول هایی که در فوتبال و برای موضوع ویلموتس مطرح می شود برای رشته بوکس 
غیرقابل باور و آرزویی دست نیافتنی است. اگر این مبلغ به سایر رشته های ورزشی کشور 
همچون بوکس تزریق مي شد، مي توانستیم ش��اهد چند برابر شدن مدال های 
المپیکی ایران باشیم، اما متأسفانه با بی تدبیری و به راحتی چنین پول هایی 
از کشور خارج و به افرادی داده می شود که هیچگونه خدمتی برای 
ورزش کشور نداشته اند. پرداخت جریمه و طلب سرمربی پیشین 
تیم ملی فوتبال باید از مسئوالن ایجادکننده این خسارت گرفته 

شود و نباید بیت المال زیر بار این هزینه برود.«


