
تاوان مدیریت تاج 
دنيا حيدري
   گزارش

بر فوتب�ال ایران 
تمام�ی ن�دارد. 
تاوانی که این بار ساختمان فدراسیون فوتبال و 
البته نیمی از باش�گاه پرس�پولیس را به باد داد، 
بی آنکه کسی کوچک ترین فشاری به رئیس سابق 
بابت فجایع تمام نشدنی که به بار آورده بیاورد.

 تاج در حالي ساختمان فدراسيون را به باد داد که يادمان 
هست با چه س��روصدايي نوار طرح اجراي ساختمان 

جديد فدراسيون را با شيخ سلمان قيچي کرد.
ش��اهکار تاج در ثبت قرارداد ننگين با ويلموتس 
س��رانجام س��اختمان فدراس��يون را به ب��اد داد. 
ساختمانی که دی ماه سال گذشته فدراسيون حکم 
توقيف مزايده آن را گرفته بود، حاال به طور رسمی 
سند آن به نام شستا خورده است. هرچند که اين 
ساختمان به تنهايی پاسخگوی بدهی فدراسيون 
نبود، به همين دليل شستا با جست وجو در اموال 
فدراسيون نيمی از باشگاه پرسپوليس را نيز از آن 
خود کرد برای تسويه حس��اب بدهی هنگفتی که 
تاج روی دست فدراس��يون گذاشت. ساختمانی 
که س��ال ها قبل دادکان، رئيس وقت فدراسيون 
فوتبال برای پرسپوليس و البته استقالل خريداری 
کرد، اما با آينده نگری و برای آنکه مديران ناکارآمد 
سرخابی ها به دليل  بدهی های هنگفت آن را برباد 
ندهند به نام فدراسيون فوتبال زد. فدراسيونی که 
حاال صاحب س��اختمان خود هم نيست و دادکان 
بدون ش��ک هرگز تصورش را هم نمی کرد سال ها 

بعد بی کفايتی های مديريتی تاج به س��ادگی دو 
ساختمان را با هم به باد بدهد، آن هم در حالی که 
طبق ادعای آقايان در شس��تا و فدراسيون، گفته 
می شد 25 ميليارد تومان بابت اين بدهی پرداخت 
شده اس��ت و تازه قرار بود س��اختماني جديد هم 
احداث شود، ولي حاال آجري روي آجر قرار نگرفته 

که هيچ آنچه بوده هم به باد رفته است.
    

دی ماه 98 بود که با مصوبه س��تاد رف��ع تحريم به 
رياست معاون اول رئيس جمهور و با مصوبه هيئت 
امنای تامين اجتماعی 2 ميليون ي��ورو به صورت 
قرض الحسنه و جهت پرداخت قسمتی از مطالبات 
سرمربی بلژيکی تيم ملی فوتبال از سوی اين شرکت 
سرمايه گذاری به فدراسيون فوتبال پرداخت شد. 
رقمی که طبق مصوبه های صادر شده بايد تا پايان 
فروردين ماه 99 پرداخت می شد، اما اين اتفاق رخ 
نداد تا شستا که چکی به مبلغ 2 ميليون يورو برای 
ضمانت دريافت طلب خود در دست داشت با اقدامی 
قانونی ساختمان فدراسيون فوتبال و سه دانگ باشگاه 
پرسپوليس را به مزايده بگذارد. مزايده ای که اگرچه 
آن زمان حکم لغو آن گرفته شد، اما منجر به حفظ 
ساختمان فدراس��يون فوتبال نشد و حاال خسارت 
ناش��ی از اين قرارداد و بدهی فدراسيون به شستا، 
انتقال ششدانگ سند تک برگ فدراسيون فوتبال و 
سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپوليس � که سند آن 
به نام فدراسيون فوتبال است � به نام شستا خورد. اما 
شايد روزی که محمد رضوانی فر، مديرعامل شستا 

مدعی شد کمکی را که به فدراسيون فوتبال کرده 
بوديم عيناً و به روز پس گرفتيم، کسی تصورش را 
هم نمی کرد که اين بدهی با گرفتن دو س��اختمان 
پرسپوليس و فدراسيون تسويه شده است. هرچند 
که مهدی اسماعيلی، مدير امور حقوقی و قراردادهای 
شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی مدعی است 
شستا هيچگونه مطالبه و تبعاً دعوايی عليه باشگاه 
پرسپوليس نداشته است و مديران باشگاه پرسپوليس 

نيز در اين راستا ابراز بي اطالعي مي کنند.
    

صف��ی اهلل فغان پ��ور، مس��ئول حقوقی پيش��ين 
فدراسيون فوتبال که پيشتر مدعی شده بود شستا 
نه به فدراسيون که به ويلموتس پول داده، اين بار ادعا 
می کند که صدور سند و انتقال ساختمان فدراسيون 
فوتبال به ش��رکت شس��تا خالف قانون و مقررات 
است که رسيدگی مجدد اين حکم را ملغی می کند: 
»چکی که در قبال پول قرضی به ش��رکت شستا 
تحويل داده ش��ده، قانونی نبود، چون فقط امضای 
خزانه دار فدراسيون را داش��ت و نه امضای رئيس 
فدراسيون پای آن بود و نه حتی مهر فدراسيون روی 
آن زده شده بود، چون قرار نبود روی آن اقدامی شود 
و اين چک نمی توانست فدراسيون را محکوم کند و 
تنها براي اينکه سندی در دست شستا باشد صادر 
شده بود و اين را شخصاً به قاضی هم گفته بوديم و او 
متقاعد نيز شده بود، اما بعد از مدتی که از فدراسيون 
شکايت شد از ما درخواست تجديدنظرخواهی شد 
که فدراسيون هزينه تجديد نظرخواهی را نداشت و 

همين باعث شد شستا حکم قطعی بگيرد. اما صدور 
سند و انتقال ساختمان فدراسيون فوتبال به شرکت 
شس��تا خالف قانون و مقررات استت و فدراسيون 
فوتبال بايد از رئيس قوه قضائيه درخواست رسيدگی 
مجدد برای اين پرونده را داشته باشد، چراکه بدون 
شک ديوان عالی کشور اين حکم را رد خواهد کرد، 

چون برخالف قانون صادر شده است.
    

طبق ادعای مس��ئول حقوقی پيشين فدراسيون 
فوتبال پيش��تر در اين راس��تا با وزي��ر نامه نگاری 
شده تا با استناد به ماده 477 از رئيس قوه قضائيه 
درخواست رسيدگی مجدد شود. همچنين با رئيس 
کل دادگستری تهران نيز نامه نگاری شده است و با 
حضور عزيزی خادم در رأس امور نيز توصيه شده 
برای برقراری ارتباط با قوه قضائيه در راستای بررسی 
مجدد اين پرونده، چراکه با توجه به تجريبات پيشين 
رايزنی با شستا با توجه به حکم قطعی که اين شرکت 
سرمايه گذاری در دست داشته به جايی نمی رسد، 
اما با توجه به شرايط پرونده، بررسی مجدد می تواند 

به تغيير حکم بينجامد.
    

جالب اينکه ت��اج هنوز هم از عملک��رد خود دفاع 
می کند و می گويد: »اينطور که بقيه درباره پرونده 
ويلموتس فکر می کنند، نيس��ت و هنوز می گويم 
قرارداد خوب است.« قراردادی که دار و ندار فوتبال 
را به باد داده، اما کوچک ترين مس��ئوليتی متوجه 

مسبب اول و آخر آن نيست!
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مالقات جنجالی سرآلکس
ساعاتی قبل از برگزاری ديدار منچسترس��يتی برابر پي اس جي، سرالکس 
فرگوسن، سرمربی افسانه ای منچستريونايتد به هتل محل اقامت پاريسی ها 
رفت و با آنها ديدار کرد، مالقاتی که با واکنش هواداران سيتی مواجه شد. گفته 
می شود که اين اسطوره باشگاه رقيب س��يتی نيم ساعتی را برای بازيکنان 
پي اس جي درباره نقاط ضعف سيتيزن ها صحبت کرده است. اين ديدار اما 
واکنش های زيادی را در فضای مجازی مخصوصاً از سوی طرفداران سيتی به 
دنبال داشته و برخی حضور سرمربی سابق منچستر در اردوگاه رقيب سيتی را 

نشانه ای از دشمنی که دو تيم شهر منچستر با هم دارند، دانسته اند.

تاوان بی پایان مدیریت تاج، ساختمان جدید هیچ، ساختمان قبلي هم به باد رفت

بی خانمانی فدراسیون با قرارداد خوب!

اعالم ساعت بازی های تیم ملی در بحرین 
طبق اعالم سايت رسمی کنفدراسيون فوتبال آسيا بازی های گروه سوم در 
س��اعت های 19 و 12 به وقت محلی)س��اعت های 17:30 و 19:30 به وقت 
تهران( برگزار خواهد شد. طبق اين برنامه، 13 خرداد ماه تيم ملی کشورمان از 
ساعت 17:30 به مصاف هنگ کنگ مي رود، روز 17 خرداد و از ساعت 19:30 با 
بحرين روبه رو می شود، 21 خرداد ساعت 17:20 مقابل کامبوج قرار می گيرد و 

25 خرداد آخرين بازی خود را مقابل عراق و ساعت 19:30 برگزار می کند. 

آغاز اردو در تهران، پایان اردو در کیش
اردوی تيم ملی فوتبال برای حضور در بازی های پايانی انتخابی جام جهانی  از 
چهارم خرداد آغاز می شود و  روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه اعضای تيم ملی 
در زمين شماره دو کمپ تيم های ملی تمرين خواهند کرد و پس از آن راهی 
کيش می شوند. توقف دو روزه در شروع اردو در تهران به اين خاطر است که 
لژيونرها به اردوی تيم ملی ملحق شوند، آن وقت تيم ملی با پرواز اختصاصی 
کيش اير راهی کيش خواهد شد. اين پرواز ششم خرداد انجام خواهد شد. تيم 

ملی در روزهای ششم تا نهم خرداد در کيش تمرين خواهد کرد.

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

رؤیایی که با حذف پي اس جي محقق شد
رستگاری سیتی و گواردیوال با محرز

سيتيزن ها به آرزوی شان رسيدند؛ صعود به فينال ليگ قهرمانان رؤيايی بود دست 
نيافتنی برای من سيتی و مالکانش، ولی حاال با گذشتن از سد پاری سن ژرمن نه 

تنها رؤيای شان محقق شده، بلکه در يک قدمی کسب جام نيز قرار دارند. 
    

پيروزی 2 بر صفر بازی برگشت حاصل عملکرد درخشان تيم پپ گوارديوال 
بود. سيتی با اتکا به برد بازی اول، در ورزشگاه اتحاد با اعتماد به نفس کارش 
را پيش برد و با دبل رياض محرز به رس��تگاری رس��يد. برخالف ميزبان، 
پاريسی ها دستپاچه، ناهماهنگ و عصبی بودند تا جايی که خطای عمد 
دی ماريا کارت قرمز مستقيم داور را به همراه داشت. نيمار هم نتوانست 
يک تنه جور تيم را بکش��د و جای خالی امباپه مصدوم را پر کند. اينگونه 
بود که تيم پوچتينو با قبول شکست 4 بر يک )در مجموع دو بازی( حکم 
فيناليست شدن آبی ها را امضا کرد. حال سيتی ششمين تيم از انگليس 
است که تاکنون به فينال ليگ قهرمانان صعود کرده؛ ليورپول، آرسنال، 
من يونايتد، تاتنهام، چلسی و حاال هم من سيتی. تاکنون هيچ کشور اروپايی 

در فينال اين رقابت ها شش تيم مختلف نداشته است. 
    

سرمربی اسپانيايی برای آنکه دوباره به عنوان سرمربی در فينال اروپا حضور 
داشته باشد 10 سال صبر کرد. او که با بارسلونا دو بار ليگ قهرمانان را فتح 
کرده به ناکامی هايش پايان داد و صعود سيتی به فينال را افتخاری بزرگ 
عنوان کرد: »اين افتخار بزرگ برای همه ما و باشگاه است، چراکه همه در 
اين فصل ليگ قهرمانان برای رسيدن به فينال کمک کرده اند. حاال زمان 
لذت بردن از اين پيروزی فرارسيده است. يک قدم تا فتح ليگ برتر فاصله 
داريم و دو الی سه هفته زمان تا برای فينال ليگ قهرمانان آماده شويم. در 
مجموع موفق به کسب پيروزی 4 بر يک، آن هم برابر تيمی شديم که بارسلونا 
و بايرن مونيخ را در مراحل قبل شکست داده، حاال زمان جشن گرفتن است.« 
پپ گوارديوال با دشوار توصيف کردن مسيری که تيمش پيموده است، افزود: 
»پاری سن ژرمن رقيب بزرگی است. آنها سال گذشته نايب قهرمان شدند و 
در ليگ فرانسه هر ساله ليگ قهرمان می شوند. آنها تا پايان جنگيدند و مانند 
يک تيم بزرگ بودند. مردم معتقدند که حضور در ليگ قهرمانان اروپا آسان 
است و تصور می کنند چون در گذشته اين اتفاق رخ داده شما بايد حتماً به 
فينال ليگ قهرمانان برسيد. اين فصل در 11 بازی پيروز شديم و فقط با پورتو 

مساوی کرديم. اکنون سه هفته فرصت داريم تا برای فينال آماده شويم.«
    

ستاره نيمه نهايی کسی نبود جز رياض محرز، هافبک الجزايری که با دبل در 
بازی برگشت و زدن گل برتری در بازی رفت لقب »قاتل پاری سن ژرمن« را 
به خود اختصاص داده است. محرز که از عصبانيت بازيکنان حريف شوک 
شده بود سيتی را شايسته صعود خواند: »باز هم خوب شروع نکرديم و فکر 
نمی کنم در نيمه اول خيلی خوب عمل کرده باشيم، اما در ادامه موفق به 
زدن گل اول شديم. در کل فکر می کنم شايسته صعود به فينال بوديم و 
حتی می توانستيم سه يا چهار بار دروازه پاری سن ژرمن را باز کنيم. در ادامه 
بازيکنان حريف کمی اعصاب خود را از دست دادند و روی ما خطا می کردند 
و آن کارت قرمز باعث سهولت کار ما در ادامه مسابقه شد. گلزنی در بازی های 
بزرگ هميشه همان کاری است که عالقه دارم انجام دهم. در دو مسابقه 

رفت و برگشت موفق به زدن سه گل شدم که اين خوشايند است.«
    

سرمربی آرژانتينی پي اس جي با قبول ضعف های تيمش مصدوميت امباپه 
را بهانه خوبی برای حذف از ليگ قهرمانان ندانس��ت. پوچتينو با اشاره به 
بدشانسی تيمش اظهار داشت: »غيبت کيليان امباپه نمی تواند بهانه ای 
برای حذف پاری س��ن ژرمن باش��د، زيرا ما يک تيم هستيم. البته غيبت 
امباپه و عدم حضور او در ميدان کمي بدشانس��ی بود، اما من نمی خواهم 
اين موضوع را بهانه حذف تيمم بدانم. در کل عملکرد تيم خوب بود و من از 
نمايش پاری سن ژرمن راضی هستم. گاهی اوقات و در بعضی از دقايق يک 
مسابقه به درصدی شانس هم نياز است و در نهايت سيتی تيمی کارآمدتر در 
ميدان نشان داد. من بايد به منچسترسيتی تبريک بگويم، زيرا آنها يک فصل 
فوق العاده را پشت سر می گذارند. پس از شش يا هفت فصل فعاليت، پپ 
گوارديوال روی نيمکت منچسترسيتی عملکرد بسيار خوبی داشته است، اما 
در عين حال ما نيز به بازيکنان و تيم خود افتخار می کنيم.« پوچتينو با مهم 
خواندن حذف تيم های بزرگ اروپا افزود: »با شکست دادن تيم هايی مانند 
بارسلونا و بايرن مونيخ به اينجا رسيديم و حيف شد که به فينال راه نيافتيم، 

اما تيم هرگز تسليم نشد و بازيکنانم تا پايان مبارزه کردند.«

شجاعت آقای خاص در انتخاب رم
معلوم ب��ود که فصل جدي��د زندگی آقای 
خاص به زودی آغاز خواهد شد، اما نه درست 
دو هفته بعد از اخراج از تاتنهام و آن هم آ .اس 
رم! نحوه انتخاب خ��وزه مورينيو به عنوان 
سرمربی فصل آينده رم همه را شوکه کرد. 
مالک جديد باشگاه برای انتخاب تياگو پينتو 
به عنوان مدير جديد تيم زم��ان زيادی را 
صرف کرد، ولی در عوض پينتو برای انتخاب 
مورينيو خيلی سريع وارد عمل شد و احتماالً 
با ديدن خوزه در همان نگاه اول تصميمش را گرفت: »تا خوزه به ما گفت 
آماده مذاکره است فرصت مذاکره با اين مربی بزرگ را از دست نداديم.« 
موفقيت هايی که مورينيو در جزيره کسب کرده بسيار بيشتر از همتايانش 
است. با اين حال نتايج او در سه تيم آخرش )تاتنهام، من يونايتد و چلسی( 
چندان قابل قبول نبود، اما او هنوز يکی از بهترين های مربيگری محسوب 
می شود، مردی که هشت جام قهرمانی در ليگ های پرتغال، ايتاليا، اسپانيا 
و انگليس کسب کرده است. يکی از داليلی که مورينيو پيشنهاد رمی ها را 
پذيرفت، مالکان باشگاه ايتاليايی است. او برای آنها چهره ای قابل احترام 
و باشخصيت اس��ت و احتمالش بسيار کم اس��ت که مشکالتش با رومن 
آبروموويچ يا گليزرها تکرار شود. نکته اينجاست که مورينيو برای اولين 
بار در عمر مربيگری اش هدايت تيمی با شرايط رم را پذيرفته است. پورتو 
بهترين تيم پرتغال بود، چلسی، اينترميالن و رئال مادريد جزو قدرتمندترين 
و پولدارترين باشگاه ها هستند و تکليف منچستريونايتد هم از نظر جايگاه 
و اعتبار مشخص است. تاتنهام هم با اينکه تيم چهاردهم جدول بود ولی با 
آمدن آقای خاص سه فصل متوالی جزو سه تيم اول ليگ برتر شد و به فينال 
ليگ قهرمانان هم رسيد، اما آ .اس رم چه؟ در اين تيم همه چيز فرق می کند. 
آنها آخرين بار در زمان مديريت قبلی به نيمه نهايی ليگ قهرمانان رسيدند، 
ولی اين موفقيت هم به قبل از بازگشت ميالن به اوج و شگفتی سازی آتاالنتا 
برمی گردد. چهار تيم اول اين فصل قطعاً فصل آينده نيز رم را به دردس��ر 
خواهند انداخت. خوزه فصل نقل و انتقاالت سختی را پيش رو دارد، چراکه 

رمی ها نمی توانند مانند ديگر تيم ها پول خرج کنند.

حدادي باید به ایران برگردد

در ازبکستان مثل قهرمان تمرین مي کنیم
عليرضا استکی، سرمربي تيم ملي بوکس ايران در خصوص برگزاری      خبر
اردوی مش��ترک با تيم ملی ازبکستان گفت: »ازبکس��تان در تمام 
رده های  سنی قهرمان دنياست. تمرين با آنها باعث پيشرفت و ارتقای هر بوکسوری می شود. بچه های 
ما شرايط تمرين تيم قهرمان جهان را می بينند و کسب تجربه می کنند. ملی پوشان ما قهرمان تمرين 
هستند، ولی بوکسورهای ازبکستان هرچه در تمرين دارند در رينگ هم انجام می دهند که قهرمان 
مسابقه هم می شوند. اميدوارم اين اردو، بچه ها را به شرايط آرمانی برساند و از لحاظ روحی نيز ارتقا 
پيدا کنند.«  وی ادامه داد: »اکثر تيم های رده سنی مختلف ازبکستان در تورنمنت های زيادی شرکت 
می کنند. در طول يک سال به شش يا هفت تورنمنت می روند و در يک مسابقه اصلی حضور دارند و 
نتيجه دلخواه و مدنظرشان را هم می گيرند. تيم ملی کشورمان يک سال فقط تمرين می کند. اميدوارم 

اين اردو باعث شود به نقاط ضعف خودمان پی ببريم و نقاط قوتمان را تقويت کنيم.«

در فاصله سه ماه تا زمان برگزاري 
حامد قهرماني

      بازتاب
رقابت ه��اي المپي��ک توکي��و 
افزايش مخالفت هاي عمومي در 
ژاپن باعث شده المپيک بار ديگر در معرض تعليق يا حتي عدم 
برگزاري قرار بگيرد. البته مس��ئوالن ژاپني و همفکران آنها در 
کميته بين المللي المپيک به  جد خواس��تار برگزاري المپيک 
هستند، اما خواسته مردم ژاپن چيز ديگري است. خواسته اي که 
هر روز هم درصد آن با توجه به گس��ترش شيوع کرونا در ژاپن 
باالتر مي رود. طبق آخرين نظرس��نجی صورت گرفته 9 نفر از 
47فرماندار استان های ژاپن گفته اند که به دليل افزايش شمار 
مبتاليان به کرونا در اين کشور، بازی های المپيک توکيو بايد 
لغو شود يا به تعويق بيفتد. پرسش��نامه اي توسط روزنامه ملی 
Mainichi Shimbun  در تاري��خ 20 آوري��ل ب��رای همه 
47فرماندار ژاپن ارسال شد که شامل دو سؤال بود؛ سؤال اول اين 
بود که آيا با برگزاری المپيک، استان های آنها می توانند سودی 
کسب کنند يا خير و سال دوم هم اين بود که نظر آنها در مورد 

برگزاری بازی ها به منظور سالمتی شهروندان چيست.

پاسخ دهندگان بايد اين گزينه ها را انتخاب می کردند: »بدون توجه به 
شرايط برگزار شود«، »بسته به شرايط بايد لغو شود يا به تعويق بيفتد«، 
»اکنون زمان تصميم گيری نيس��ت«  و »من نمی دانم.« 9 استاندار 
گفته اند که المپيک نبايد برگزار ش��ود، پنج نفر پاس��خ داده اند که 
نمی دانند و بقيه از انتخاب هر نوع گزينه ای خودداری کرده اند. از جمله 
کسانی که گفته اند المپيک بايد لغو شود يا به تعويق بيفتد استان های 
نزديک به توکيو بودند. اين در حالی است که يوريکو کويکه، فرماندار 
توکيو گزينه »نمی دانم« را انتخاب کرده اس��ت.  طبق گزارش های 
منتشر ش��ده، مقامات ژاپنی مصمم به برگزاری بازی های المپيک 
2020 با وضع شديدترين پروتکل های بهداشتی برای محافظت از 
شرکت کنندگان در اين بازی ها هستند، اما نظرسنجی های انجام شده 
نشان می دهد که 80درصد مردم ژاپن با برگزاری بازی های المپيک و 
پارالمپيک مخالفند يا خواهان به تعويق افتادن مجدد آن هستند، چون 
معتقدند برگزاری اين رويداد ورزشی منجر به افزايش شيوع ويروس 
کرونا در اين کشور می شود.  ژاپن تاکنون 3/2 ميليون کرونايی را به 
ثبت رسانده که تاکنون 10 هزار و 400 نفر جان باخته اند. روز دوشنبه 

4 هزار و 475 مورد جديد مبتال به کرونا در اين کشور ثبت شد.

فرمانداران هم پاسخ منفي دادند

 مخالفت 80 درصدي ژاپني ها 
با  المپیک

مدت هاست که 
فريدون حسن

      چهره
او خود را تافته 
بافت��ه  ج��دا 
دووميداني ايران مي داند و هزينه هاي گزافي را 
بابت حضور در اردوه��اي خارجي، به خصوص 
امريکا به فدراسيون دووميداني تحميل مي کند. 
احسان حدادي يکي از دو نماينده دووميداني 
ايران در المپيک است و در اين شکي نيست که 
يکي از موفق ترين ورزشکاران دووميداني ايران 
است، اما گويا زياده خواهي هاي او حاال ماجراي 
تازه اي را رقم زده است، ماجرايي درست شبيه 
به آنچه پنج س��ال قبل و پيش از المپيک ريو 
اتفاق افتاد و در نهايت هم بهانه اي ش��د براي 

حدادي تا عدم نتيجه گيري اش در ريو را 
به پاي مصدوميتي که هيچ گاه  بگذارد 

در خصوص آن حرفي نزد!   شنيده 
شده است که حدادی در جريان 
تمرينات��ش در امريکا از ناحيه 
ديس��ک کمر دچار آس��يب 
ج��دی ش��ده و در واق��ع 
ديسکش بيرون زده است. 
اين اتفاق در فاصله کمتر از 
س��ه ماه تا المپيک اصاًل 

خبر خوبی نيست و چه بس��ا مانع حضور او در 
توکيو و رقابت در پرتاب ديس��ک ش��ود. آنچه 
مشخص است اينکه حدادي بايد به ايران برگردد 
تا مشخص شود توانايي حضور در المپيک را دارد 
يا ن��ه. اتفاقي که باي��د بيفتد و ديگ��ر نبايد به 

خواسته هاي او تن داد.

خاموشی نورافکن مبارزه با فساد در فوتبال
سند خوردن ساختمان فدراسيون فوتبال و باش��گاه پرسپوليس به نام 
شرکت سرمايه گذاری تامين اجتماعی يا شستا به دليل بدهی 2 ميليون 
يورويی تازه ترين شاهکار مديرانی است که ماه ها پس از رفتن شان هنوز 
سوء مديريت های شان بر سر فوتبال در حال آوار شدن است و گويا پايانی بر 
مصائب و چاه هايی که برای فوتبال کنده اند، نيست و هر چند ماه يک بار يک 
چشمه از مصيبت هايی که مسبب شان بوده اند، آشکار می شود و جنجال 
جديدی به راه می اندازد. مديرانی که امروز در کنج شرکت های تجاری شان 
در گران ترين برج های تهران مشغول رتق و فتق تجارت شان هستند، آن هم 
بدون اينکه کسی بخواهد از آنها راجع به ترکش های امضاها و تصميم هايی 

که در زمان حضورشان در فوتبال گرفته اند، بازخواست کند.
البته در سيستم مديريتی فوتبال و تمام ورزش کمتر سراغ داريد مديری 
را که بابت سوء مديريت ها، فساد يا حيف و ميل هايی که انجام داده به پای 
ميز پاسخگويی کشانده شود و بابت تک تک تصميم های هزينه سازی که 
در نهايت به حيف و ميل بودجه يا از دست رفتن فرصت ها منجر شده است، 
مورد بازخواست قرار بگيرد. حکايت فدراسيون فوتبال و مديرانی که عنوان 
پوشالی پنج ستاره را بر آن نهاده بودند هم همين است. مانند تمام مديران 
دو باشگاه دولتی استقالل و پرسپوليس که پس از چند سال مديريت و با 
کوهی از بدهی و ريخت و پاش و بجا گذاشتن پرونده های متعدد شکايت 
بازيکنان و مربيان خارجی در فيفا، کليد در اتاق شان را تحويل مدير بعدی 
می دهند و حتی به يک دادگاه هم فراخوانده نمی شوند که پاسخ دهند چرا 
به عنوان مثال در يک نمونه بدهی بازيکنی را که با 100 هزار دالر  می شد 
تسويه کرد با مماشات و پشت گوش انداختن و زمان خريدن، کاری کرده اند 

که تنها چند ماه بعد باشگاه به پرداخت چندين برابر آن محکوم شود.
از اين پرونده ها، مديران دو باشگاه دولتی استقالل و پرسپوليس کم ندارند 
که حتی عذر يکی از آنها هم بابت چنين حيف و ميل هايی خواسته نشده 
است. مقام های باال دستی شان در وزارت ورزش فقط شعار داده اند و با زدن 
برخورد با تخلفات که از س��وی نهادهای ديگر انجام شده بود به نام خود 
سعی کرده اند مديريت کاريکاتوری شان را در مبارزه با فساد به عنوان يک 
گام مهم قالب کنند يا همين ماجرای شکايت ويلموتس که رأی 6 ميليون 
يورويی فيفا نتيجه بی کفايتی و حقوق ندانی مديرانی است که سبب شده اند 

امروز فوتبال بی خانمان و مستاجر تامين اجتماعی شود.
امروز همان مديران سابق دو باشگاه دولتی استقالل و پرسپوليس که در 
تخلف و حيف و ميل بيت المال با هم مسابقه گذاشته  بودند در کنار مديران 
سابق فدراسيون فوتبال که آواربرداری از سال های حضورشان هر روز يک 
مصيبت جديد رو  می کند، نظاره گر روزهای سياهی هستند که برای فوتبال 
ساخته اند و البته منتظر حکم جديدی که پای شان را دوباره به فوتبال باز 
کند. حتی برخی های شان که در اين ميراث سياه نقش داشته اند همچنان 
با چراغ سبز مديران تازه فدراسيون فوتبال که البته انتخاب شان را به آنها 
مديون هستند، صندلی مديريتی شان در فوتبال دست نخورده باقی مانده 
است و همچنان به حضورشان در فوتبالی که چنين مصيبت هايی را بر سر 

آن آورده اند،  ادامه می دهند.
مشکل اصلی امروز فوتبال آن مدير متخلف اس��تقالل و پرسپوليس يا 
آن رؤسای اشتباهی فدراس��يون فوتبال نيست، مشکل اصلی خاموشی 
چراغ های نظارتی در فوتبال اس��ت، آن هم در رشته ای که گردش مالی 
باالی هزار ميلياردی ساالنه اش سبب ش��ده با توجه به عدم نظارتی که 
صورت می گيرد، فساد در آن هر روز که می گذرد عميق تر و ريشه دارتر شود. 
وقتی قوه قضائيه پرونده قطور مبارزه با فساد در فوتبال را که در مجلس نهم 
تهيه شده بود به کناری می گذارد و با جوسازی متهمان پرونده ويلموتس 
از برخورد با مديرانی که خسارت 6ميليون يورويی به بيت المال زده اند عقب 
می کشد، وقتی نمايندگان مجلس فقط شعار می دهند و خط و نشان های 
توخالی در برخورد با مديران پرونده دار فوتبال می کشند، وقتی سازمان 
بازرسی به بررسی پرونده های مالی و سوء استفاده هايی که در قراردادها و 
هزينه های باشگاه های دولتی می شود، ورود نمی کند، چه انتظاری مي توان 

داشت که لکه فساد از دامن فوتبال پاک شود.
فوتبال برای عبور از اين روزهای سياه مديريتی به روشن شدن چراغ های 
نظارتی و جس��ت وجوي ورق به ورق امضاهای خسارت بار مديراش 
احتياج دارد. مديرانی که اگر با آنها پس از اثبات تخلفات ش��ان 
برخورد  می شد ديگر مانند امروز ش��اهد نبوديم که مديران 
جديد فوتبال چوب مديرانی را بخورند که با امضاهای شان، 
آنها را وارد يک زمين مين گذاری شده، کرده اند که تاوانش 
را نه آن مديران متخلف، بلکه مسئوالن تازه وارد بايد بدهند. 
تاوانی که تازه ترين پرده آن ديروز ثبت و فوتبال با خوردن سند 

ساختمان فدراسيون به نام شستا بابت بدهی 2ميليون يورويی آواره شد.
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