
 كاروان ايران كه 
سعيد احمديان

   گزارش
به ي�اد ش�هيد 
قاس�م  ح�اج 
س�ليماني به نام س�ردار دل ها در پارالمپيك 
2020 شركت كرده بود، در پايان اين مسابقات، 
كارنامه درخشاني را با كسب 24 مدال و قرار 
گرفت�ن در رده س�يزدهم دني�ا ثب�ت ك�رد. 
پرونده پارالمپيك 2020 با تمام خاطرات خوش 
و غرورآفرين عصر ديروز در ورزشگاه ملي توكيو با 
خاموش شدن مشعل بازي ها بسته شد؛ رقابت هايي 
كه كاروان ايران يك ركورد تاريخي را ثبت كرد تا 
بازي توكيو به درخشان ترين دوره حضور ايران در 
اين مسابقات تبديل شود. 12طال، 11نقره و يك 
برنز و ايستادن در جايگاه س��يزدهم دنيا، رهاورد 
باشكوه كاروان 63 نفره »سردار دل ها« در توكيو 
بود؛ يك دستاورد بزرگ كه افتخارآفرينان جانباز و 
معلول براي ايران رقم زدند؛ ستاره هايي بي ادعا كه 

ثابت كردند مرد ميدان هستند. 
  بهترين نتيجه مدالي در تاريخ

توكيو بهترين نتيجه تاريخ اي��ران در پارالمپيك 
بود با 24م��دال خوش رنگ ك��ه 12تاي آن طال، 
11تاي آن نقره و يكي هم برنز بود؛ مدال هايي كه 
باعث شد كاروان كشورمان بهترين نتيجه را از نظر 
مرغوبيت مدال در 9 دوره حض��ور در پارالمپيك 
ثبت كند. در حالي ايران توانست در توكيو، بهترين 
نتيجه تاريخ پارالمپيك را كس��ب كند كه نفرات 
كاروان ايران با توجه به سياست هاي اعزام كيفي 
كه فقط ش��انس هاي مدال در ليست اعزامي قرار 
گرفتند، نس��بت به دوره گذشته به نصف كاهش 
پيدا كرده بود. با وجود كاهش نزديك 50درصدي 
نفرات نسبت به دوره قبلي كه پنج سال پيش در 
ريو برگزار شد، عملكرد بهتري نسبت به دور قبلي 
داشتيم، هر چند همان تعداد مدال دوره قبلي تكرار 

شد اما مدال هايمان در توكيو خوش رنگ تر بود. 
در پارالمپيك ريو، ايران در شرايطي با 111ورزشكار 
شركت كرد كه 24مدال شامل هشت مدال طال، 9 
نقره و هفت برنز كسب كرد و در رده پانزدهم قرار 
گرفت. در توكيو اما كاروان ايران با 62 ورزش��كار 
اعزام شد كه توانس��ت همان تعداد مدال را تكرار 
كند، آن هم در حالي كه تعداد طالهايمان نسبت 
به ريو، چه��ار مدال و تعداد مدال نقره س��ه مدال 
افزايش داشت تا كاروان ايران كه در ريو در جايگاه 
پانزدهم ايستاده بود، در توكيو با دو پله صعود در 
جايگاه سيزدهم قرار بگيرد، البته بهترين جايگاه 
ايران در پارالمپيك مربوط به 2012 لندن است كه 
با 10طال، هفت نقره و هفت برنز و كسب 24مدال 

در رده يازدهم قرار گرفته بوديم. 
   بيشترين مدال براي دووميداني كاران

در حالي در پارالمپيك توكي��و، كاروان ايران در 

رشته هاي دووميداني، تيراندازي، جودو، تكواندو، 
واليبال نشسته، وزنه برداري و تير و كمان صاحب 
مدال شد كه مانند تمام دوره هاي گذشته باز هم 
اين دووميداني كاران بودند كه بيشترين مدال را 

براي ايران كسب كردند. 
از جمع 24مدال ايران در توكيو، دووميداني كاران 
پارالمپيكي م��ان نزديك نص��ف مدال ها يعني 
11مدال كسب كردند كه شامل پنج طال و شش 
نقره بود، با اين حال رشته جودو را بايد موفق ترين 
رشته مان در توكيو به حساب بياوريم؛ رشته اي 
كه تنها با دو شركت كننده به پارالمپيك 2020 
رفت و محمدرضا خي��راهلل زاده و وحيد نوري هر 
دو مدال ط��ال گرفتند تا اين رش��ته مدال آوري 
صددرصدي آن ه��م از نوع خوش رنگ ترينش را 
در توكيو ثبت كند، البته تكواندوكاران كشورمان 
هم در توكيو توانستند اولين مدال هايشان را در 
تاريخ اين بازي ها كسب كنند. مهدي پوررهنما با 
عنوان نقره اولين مدال آور تكواندو در رقابت هاي 
پارالمپيك بود، البت��ه در روز پاياني بازي ها هم 
اصغر عزيزي طال گرفت تا اين رش��ته رزمي هم 

عملكرد درخشاني در توكيو داشته باشد. 
   مدال آوراني كه شاخص تر شدند

مدال آوران كاروان س��ردار دل ه��ا در توكيو در 
ش��رايطي 20 مرد و س��ه بانو بودند كه برخي از 

اين مدال آوران با توجه به نوع و تعداد مدالي كه 
كسب كردند، چهره هاي ويژه كاروان ايران بودند. 
در اين بين مهدي اوالد تنها ورزش��كاري بود كه 
توانست بيش از يك مدال به دست بياورد. اوالد كه 
شيرازي است و در بخش نابينايان شركت كرده 
بود، توانست در پرتاب وزنه طال و در پرتاب ديسك 
نقره بگيرد تا مدال آورترين ورزشكار كاروان سردار 

دل ها لقب بگيرد. 
از زه��را نعمتي ه��م نمي توان گذش��ت، بانوي 
تاريخ س��از تير و كم��ان كه پ��س از قهرماني در 
پارالمپيك لن��دن و ريو، در توكيو هم توانس��ت 
قهرمان شود و س��ومين طالي متوالي اش را در 
تاريخ حضور در اين رقابت ها به دست بياورد و به 
قول فوتبالي ها هت تريك كند؛ يك ركورد باارزش 
كه او را در جمع پرافتخارترين پارالمپيكي ها قرار 

داده است. 
هاش��ميه متقيان هم يكي ديگ��ر از چهره هاي 
وي��ژه اي��ران در بازي ه��اي توكيو ب��ود؛ بانوي 
سختي كشيده اهل محله محروم مالشيه اهواز 
كه توانست در پارالمپيك 2020 تاريخ ساز شود 
و اولين مدال تاريخ دووميداني بانوان ايران را در 
بازي هاي پارالمپيك به ن��ام خودش ثبت كند. 
متقيان در پرتاب نيزه عالوه بر كسب مدال طال، 
توانس��ت ركورد جهان را نيز بشكند تا نامش در 

تاريخ ثبت شود. 
   آقاي افتخار

تنها مدال تيمي مان در پارالمپيك 2020 مانند 
هميش��ه متعلق به واليبال نشسته بود؛ رشته اي 
كه در توكيو ب��راي هفتمين بار قهرمان ش��د و 
طالي هفتم اين رشته در پارالمپيك ثبت شد تا 
شاگردان هادي رضايي قدرت بالمنازع اين رشته 
باشند. واليبال نشسته ايران در 9 دوره حضور در 
پارالمپيك، همواره در فينال حضور داشته و تنها 
در 2004 آتن و 2012 لندن به مدال نقره رسيده 
و در هفت فينال بعدي برنده از زمين بازي بيرون 

آمده و مدال طال به نام ايران ضرب شده است. 
در اين بين هادي رضايي، س��رمربي تيم واليبال 
نشس��ته در كنار مرتضي مه��رزاد، از چهره هاي 
شاخص كاروان سردار دل ها در توكيو بود. رضايي 
كه به عنوان سرمربي، تيم ايران را براي سومين 
دوره متوال��ي هدايت مي كن��د در المپيك هاي 
س��ئول، بارس��لونا و آتالنتا به عنوان بازيكن سه 
مدال طالی واليبال نشسته را در كارنامه دارد، در 
المپيك هاي 2012، 2016 و 2020 هم به عنوان 
سرمربي در كنار تيم حضور داشته كه نتيجه آن 
كسب دو طال و يك نقره بوده است تا با پنج طال و 
يك نقره يكي از پرافتخارترين هاي تاريخ واليبال 

نشسته پارالمپيك باشد. 
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شيوا نوروزيشميم رضوان

فرانسه همچنان نمي برد، خروس هاي بي آزار
»دشان« روي لبه تيغ

باز هم تساوي و اتفاقي كه فرانسه تاكنون هرگز تجربه نكرده بود. اين 
نخستين بار بود كه خروس ها پنج بازي متوالي بدون برد را پشت سر 

مي گذاشتند؛ اتفاقي تاريخي كه صداي خيلي ها را درآورده است.
زور قهرمان جهان در س��ال 2018 به اوكراين هم نرسيد و با نمايشي 
نااميدكننده يك بار ديگر به تساوي رضايت داد و بازي را يك – يك به 
پايان برد. اگر چه تس��اوي در كيف خللي در صدرنشيني ياران دشان 
در گروه D وارد نكرد اما داد خيلي ها را درآورد و باعث شد سنگربان و 
كاپيتان تيم ملي فوتبال فرانس��ه با عصبانيت به هم تيمي هايش بابت 
ادامه روند اين ناكامي هشدار دهد: »سرخوشي جام جهاني 2018 به 
پايان رسيده است. نبايد به گذشته فكر كنيم. ما در آن مسابقات موفق 
بوديم اما حاال همه چيز كمي از دست رفته به نظر مي رسد و  اعتماد به 
نفس نداريم. بايد مثبت انديش باش��يم و خيلي سريع به روند پيروزي 
بازگرديم. متأسفانه يك بازي ديگر بدون كس��ب برد براي ما به پايان 

رسيد كه اين نااميدكننده است.«
    

سه امتياز بازي با اوكراين براي دشان و ش��اگردانش از اهميت بااليي 
برخوردار بود و از نان شب نيز واجب تر، خصوصاً كه خروس ها در بازي 
قبلي مقابل بوسني و هرزگوين در خاك خود و در شهر استراسبورگ 
نيز تن به تساوي داده بودند تا نگراني ها در خصوص تيم دشان روزبه روز 
بيشتر ش��ود، با وجود اين اما تالش هاي اين تيم برابر اوكراين به رغم 
داشتن مالكيت توپ و ميدان تأثيري در نتيجه نداشت و شاگردان دشان 
با گم كردن راه باز كردن دروازه حريف يك بار ديگر در كسب پيروزي 
ناكام ماندند و همانند بازي رفت به تساوي مقابل اوكراين رضايت دادند 
تا عماًل به سيبل منتقدان تبديل ش��وند، به طوري كه روزنامه مشهور 
اكيپ با درج گزارشي تند و تيز شاگردان دشان را مورد انتقاد قرار داد؛ 
انتقادي كه نش��ان از عدم هضم نتايج خروس ها در پنج بازي متوالي 
گذشته داشت. اين روزنامه طي گزارشي تند و تيز با انتقاد شديداللحن، 
بازيكنان اين تيم را نااميدكننده تر از هميشه خواند و با انتشار عكسي از 

گريزمان، پوگبا و كيمپمبه نوشت: »نااميدكننده 5 از 5!«
    

تيم ملي فرانسه بعد از كسب عنوان قهرماني جهان در سال 2018 در 
مسابقات يورو 2020 نمايشي نااميدكننده و فاجعه بار داشت و نتوانست 
به جمع هش��ت تيم پاياني راه يابد، آن هم در شرايطي كه 3 بر صفر از 
سوئيس پيش بود اما در اتفاقي نادر به تساوي 3بر 3 تن داد و دست آخر 
نيز در ضربات پنالتي مغلوب و از اين رقابت ها حذف شد. بعد از آن تيم 
ملي فرانسه در دومين بازي انتخابي جام جهاني2020 پس از مسابقات 
يورو بار ديگر تن به تساوي داد و موفق به كسب سه امتياز بازي با بوسني 
نشد و شنبه ش��ب نيز بازي با اوكراين را به زحمت به تساوي كشاند؛ 
روند فاجعه باري كه بار ديگر بحث كنار گذاشتن دشان را بر سر زبان ها 
انداخته است. در واقع پيش از اين نيز بسياري بر اين باور بودند بعد از 
فاجعه اي كه فرانسه در يورو2020 تجربه كرد، كادر فني خروس ها بايد 
دستخوش تغييرات جدي شود و خيلي ها نيز زيدان را بهترين گزينه 
براي جايگزيني دشان مي دانستند اما فدراسيون فوتبال فرانسه ترجيح 

داد بار ديگر به دشان اعتماد كند. 
    

استمرار ناكامي هاي فرانسه مي تواند نتيجه جنگ داخلي باشد كه در 
يورو نيز جان اين تيم را گرفت و گفته مي شد به ديدار دوستانه خروس ها 
با بلغارستان برمي گشت كه اوليويه ژيرو با كنايه به ام باپه از اينكه مهاجم 
پاري س��ن  ژرمن به او پاس نمي دهد گاليه كرد و عصبانيت ام باپه را به 
دنبال داشت اما با وجود اين دش��ان كه هضم نتايج اخير تيمش براي 
خود او نيز كار ساده اي نيس��ت با اعتراف به اينكه برنامه هاي تاكتيكي 
تيمش برابر اوكراين شكست خورده مدعي شد اين تيم براي خروس ها 
دردسرساز شده است: »بازي را با يك برنامه تاكتيكي مشخص شروع 
كرديم اما اين برنامه شكست خورد. در نيمه دوم تركيب را تغيير داديم 
و جوابش را گرفتيم. ما پيش از پايان نيم��ه اول ديديم كه اوكراين در 
بعضي از نقاط زمين به ما برتري دارد. بايد واكنش��ي از خودمان نشان 
مي داديم. حريف با س��ازماندهي خوب خود براي ما دردسرساز شد و 
ما اين نبرد را از س��وي آنها پذيرفتيم.« اما بدون شك دشان به خوبي 
مي داند كه اين روزها روي لبه تيغ قرار دارد و در صورتي كه سه شنبه 
در ورزشگاه »گوپاما« ش��هر ليون موفق به شكست فنالند نشود و سه 
امتياز آن بازي خانگي را هم همانند پنج بازي قبلي از دست دهد، عالوه 
بر اوج گرفتن انتقادها بعيد نيست اعتماد فدراسيون فوتبال اين كشور 

را نيز از دست بدهد. 

نگاهي به عملكرد ايران در پارالمپيك 2020  كه به ياد شهيد سليماني با نام كاروان »سردار دل ها« به توكيو رفت

ايستاده در »ميدان«
 تقدير رهبر معظم انقالب 
از كاروان »سردار دل ها«

درخش��ش كاروان پارالمپيك ايران در بازي هاي توكيو تقدير و تشكر 
مقام معظم رهبري را ب��ه همراه داش��ت. نفرات اعزامي ك��ه در قالب 
كاروان سردار دل ها به اين دوره از مسابقات اعزام شده بودند در نهايت 
رده س��يزدهم را از آن ورزش ايران كردند. متن پي��ام حضرت آيت اهلل 
سيدعلي خامنه اي به اين شرح اس��ت: »از كاروان سرافراز پارالمپيك 
كه بار ديگر با مدال آوري خود ملت ايران را خوشحال كردند صميمانه 
تشكر مي كنم.« همچنين آيت اهلل رئيسي، رئيس جمهور كشورمان نيز 
طي پيامي درخشش ورزشكاران مدال آور را تبريك گفت: »درخشش 
افتخارآميز و پيروزي هاي پي در پي ورزشكاران باصالبت كاروان سردار 
دل ها در رقابت هاي پارالمپيك 2020توكيو و كسب مدال هاي باارزش 
در رشته هاي مختلف ورزشي كه جلوه ديگري از توانمندي ها و شعار »ما 
مي توانيم« را در برابر ديدگان جهانيان به نمايش گذاشت، به آحاد ملت 
قهرمان پرور ايران تبريك مي گويم. اينجانب با تبريك اين موفقيت بزرگ 
و به يادماندني به يكايك ورزش��كاران و قهرمانان اين كاروان كه به نام 
شهيد واالمقام سپهبد حاج قاسم سليماني مزين بود، از تالش هاي ارزنده 

مربيان و دست اندركاران اين عرصه ورزشي تقدير و تشكر مي كنم.«

المپيك پاريس؛ هدف اصلي كشتي آزاد
پژمان درستكار هدف اصلي تيم ملي كشتي آزاد را موفقيت در المپيك 
پاريس عنوان كرد. آزادكاران ملي پوش مهرماه بايد در نروژ در مسابقات 
جهاني به ميدان بروند. سرمربي تيم ملي اما بيشتر از جهاني به المپيك 
آتي مي انديشد: »معلوم نيست ما تا چه زماني باشيم، اما هدف و برنامه 
اصلي كشتي بايد المپيك پاريس باشد، ضمن اينكه ما سال آينده عالوه 
بر قهرماني جهان، بازي هاي آسيايي را هم در پيش داريم و سال بعدي 
نيز جهاني گزينشي المپيك در پيش است. سه سال سخت را پيش رو 
داريم و قطعاً با برنامه ريزي المپيك محور، اميدوار هستيم با سهميه كامل 

و شانس طالهاي بيشتر به المپيك بعدي برويم.« 

مهرماه، آغاز فصل جديد ليگ بسكتبال 
زمان آغاز فصل جديد مسابقات ليگ برتر باشگاه هاي كشور اعالم شد. 
بر اساس اعالم فدراس��يون روز 30شهريورماه مراسم قرعه كشي انجام 
و 22مهرماه مس��ابقات هفته اول برگزار خواهد شد. دو تيم نظم آوران 
سيرجان و فوالد مباركه س��پاهان كه فصل گذشته به ليگ برتر صعود 

كردند در اين دوره از رقابت ها حضور پيدا خواهند كرد. 

سوريان از انتخابات هيئت رئيسه جهاني كشتي 
انصراف مي دهد؟

»ارباب« سرمربي تيم ملي كاراته بانوان شد
پ��س از ع��دم       خبر
نتيجه گي��ري 
بانوان كاراته در المپيك توكيو و عدم موفقيت دو 
س��هميه بانوان يعني حميده عباسعلي و سارا 
بهمنيار، بحث تغيير سرمربي تيم ملي جدي شد 
تااينكه ديروز رسماً جانشين سمانه خوشقدم 
معرفي شد. با نظر كميته فني فدراسيون كاراته، 
فرخناز ارباب به عنوان سرمربي تيم ملي كاراته 
بانوان انتخاب شد. جلسه كميته فني فدراسيون 
كاراته به منظ��ور تصميم گي��ري در خصوص 

كادرفني تيم ملي كاراته بانوان ديروز به صورت 
وبينار برگزار ش��د و در پايان ب��ا رأي اعضاي 
كميته فني و تأييد سيدحس��ن طباطبايي، 
رئيس فدراسيون كاراته، فرخناز ارباب به عنوان 
س��رمربي تيم ملي بانوان انتخاب شد. اولين  
مرحله اردوي تيم ملي كارات��ه بانوان با حضور 
اعضاي تيم ملي، چهار نفر برتر انتخابي ورودي 
به اردوه��اي تيم ملي و نف��رات اول هر وزن در 
انتخاب��ي درون اردوي��ي از ام��روز آغ��از و ت��ا 

20شهريور ماه ادامه خواهد داشت.

كادر فني تيم ملي واليبال اسامي 
حامد قهرماني

      واليبال
14نفر نهايي اعزامي به مسابقات 
قهرماني مردان آس��يا در ژاپن را 
اعالم كرد. بر اين اساس ميالد عبادي پور، ميثم صالحي، اميرحسين 
اسفنديار، اسماعيل مس��افر، جواد كريمي، علي رمضاني، صابر 
كاظمي، امين اس��ماعيل نژاد، علي اصغر مج��رد، رضا عابديني، 
اميرحسين توخته، مهدي جلوه، محمدرضا حضرت پور و ابوالفضل 
قلي پور نفرات نهايي تيم ملي هستند كه زير نظر بهروز عطايي راهي 
ژاپن مي شوند.  نتايج نه چندان خوب تيم ملي در ليگ ملت هاي 
واليبال و متعاقب آن شكس��ت در المپيك باعث شد تا كادر فني 
جديد تيم روي نام هفت بازيكن المپيكي خط قرمز بكشد. سعيد 
معروف، امير غفور، محمد موسوي، آرمان صالحي، مهدي مرندي، 
مرتضي شريفي و مسعود غالمي نفراتي هستند كه جايي در تيم 
اعزامي ندارند. عدم دعوت از اين بازيكنان بدون ترديد بزرگ ترين 
چالش تيم ملي در ديدارهاي قهرماني آسيا خواهد بود، با اين  حال 
مصطفي كارخانه، سرپرست تيم ملي با ابراز اميدواري به اين تركيب 
جوان از لزوم اعتماد به آنها مي گويد: »در هر صورت هفت بازيكن 

المپيكي را در اختيار نداريم و اين مي تواند روي روند تيم ملي تأثير 
بگذارد، ولي بازيكناني هم كه در اي��ن دوره حضور دارند همگي 
شايسته و توانمند هستند. در كادر فني عالوه بر عطايي كه بسيار 
باتجربه و با دانش است، افرادي نيز هستند كه همگي جزو بهترين ها 
در كش��ور به ش��مار مي روند. در تالش��يم واليب��ال اي��ران را با 
استراتژي هاي مناس��ب و همدلي و اتحاد به روز هاي خوب خود 
برگردانيم و همچنان اول آسيا بمانيم.« كارخانه در ادامه به ميزان 
گفت: »تيم تمرينات خوبي را پشت سر گذاشته و به نظرم بازيكنان 
خوبي داريم كه مي توانند بهترين نتايج را در آسيا كسب كنند. در 
اين مدت اخير كادر فني تمام تالش خود را انجام داد و بازيكنان هم 
به صورت منظم و مستمر در تمرينات بودند. براي رسيدن به اهداف 
بزرگ تالش بزرگ نياز است. قطعاً اتفاقات خوبي خواهد افتاد، اما 
نبايد ِصرف نتيجه گي��ري را مالك تصميم گيري ها ق��رار داد.« 
رقابت هاي واليبال قهرماني آسيا طي روزهاي 21 تا 28 شهريور ماه 
در ژاپن برگزار مي شود و تيم ملي كشورمان در گروه دوم مسابقات 
با تيم هاي پاكستان، تايلند و هنگ كنگ هم گروه است و در اولين 

بازي روز 21شهريور به مصاف هنگ كنگ مي رود.

مسافران ژاپن واليبال انتخاب شدند
 كارخانه: بچه هاي تيم ملي 

بهترين هاي ايران هستند

پس از استعفاي رسول خادم از هيئت رئيسه 
فريدون حسن

    چهره
اتحاديه جهاني كشتي، ورزش اول كشور تمام 
اميد خود را معطوف به حميد سوريان اعجوبه 
كشتي فرنگي كرد تا شايد بتواند با رايزني و البي گري كرسي از دست رفته 
ايران در اتحاديه جهاني را دوباره به دست آورد؛ مسئوليتي كه نقش بسزايي 
در احقاق حق كش��تي گيران اي��ران در ميادي��ن جهاني دارد و 
مي تواند در تصميم گيري هاي بين المللي براي كشتي مؤثر 
باشد اما حاال با گذشت نزديك يك سال از مطرح شدن نام 
حميد س��وريان به عنوان كانديداي شركت در انتخابات 
اتحاديه جهاني خبر مي رسد كه نايب رئيس فدراسيون 
كشتي چندان تمايلي به شركت در اين انتخابات ندارد و 
شايد كناره گيري كند، هر چند از همان ابتدا هم سوريان 
تمايلي به اين كار نداشت و شنيده مي شد كه او با اصرار 
عليرضا دبير، رئيس فدراسيون پا به اين ميدان گذاشت 
اما به نظر مي رسد عدم حمايت الزم و عدم البي گري 
و رايزني براي جلب رأي اعضای اتحاديه جهاني جهت 
موفقيت در انتخابات پيش رو دلي��ل اصلي انصراف 
سوريان از شركت در انتخابات اس��ت. اينگونه كه از 
اخبار برمي آيد سوريان تصميم قطعي گرفته است در 
انتخابات شركت نكند و بايد ديد عليرضا دبير در اين 

خصوص چه تصميمي مي گيرد.

دنيا حيدري

حرف هاي سلطاني فر از زبان سجادي!
اولين وعده وزير جديد ورزش نه فقط از تك تك وزراي پيشين كه حتي 
از رؤساي جمهور قبلي نيز شنيده شده و نتيجه بي آنكه تفاوتي داشته 
باشد كه راوي چه كسي است، يك چيز بوده است؛ هيچ و واقعاً هيچ! با 
اين تفاوت كه نفرات قبلي حداقل زماني را صرف بررسي اين داستان 
كردند و راه به جايي نبردند اما وزير جديد بي آنكه نگاهي به اين پرونده 
قديمي بيندازد و دليل ناكامي ديگران را در اين ماجر از نظر بگذراند، 

وعده روشن شدن تكليف اين پرونده را ظرف دو ماه آينده داده است. 
خصوصي سازي بدون ش��ك مي تواند بزرگ ترين و مهم ترين اتفاق در 
ورزش به خصوص فوتبال ايران باشد كه ساليان سال است از دولت و 
جيب مردم ارتزاق مي كند اما آنچه مسلم است اينكه وارد شدن به اين 
مسئله نيازمند مهيا بودن زيرساخت هاي الزم است، خصوصاً كه چشم 
بسته گام برداشتن در اين مس��ير امتحانش را پس داده و نابودي تيم 
ريشه داري چون راه آهن تهران نمونه بارز آن است اما وزير ورزش بدون 
در نظر گرفتن مشكالت پيش رو درست در روزهايي كه تراكتور سازي با 
مالك متمول خود)زنوزي( كه هم البي من قهاري بود و هم گفته مي شد 
دارايي هايش حساب و كتابي ندارد، چنان به خاك سياه نشست كه بار 
ديگر مالكيت اين تيم واگذار ش��ده است اما گويي اتفاقاتي كه راه آهن 
و تراكتور از س��ر گذراندند براي آقايان تجربه نشده است كه نيامده به 
دنبال برداشتن سنگ بزرگ هستند و بدون بررسي مشكالتي كه در راه 
خصوصي سازي سرخابي هاي پايتخت وجود دارد، وعده روشن شدن 
تكليف خصوصي س��ازي اين دو تيم را تا دو ماه آين��ده داده اند اما چه 
اتفاق خارق العاده اي قرار است براي اين دو تيم بدهكار كه آه در بساط 
ندارند رخ دهد و زيرساخت هاي الزم در اين مدت زمان كوتاه چطور قرار 
است مهيا شود كه سجادي  با اطمينان از باز شدن گره خصوصي شدن 

سرخابي ها طي هشت هفته آينده خبر مي دهد؟

 برخورد با قرارداد هاي نجومي
شايد وقتي ديگر!

تورم افسارگسيخته در فوتبال ايران معضلي است كه به سادگي و با شعار، 
جلسه و مصاحبه حل نمي شود. اوضاع بازار نقل و انتقاالت مستطيل سبز 
آنقدر نابسامان است كه 20-15ميليارد پول خرد و رقم دم دستي حساب 
مي شود. تنها اميد باقي مانده براي مهار اين افسارگسيختگي وزير جديد 
ورزش است كه البته با توجه به اظهارنظرهايش باز هم نمي توانيم به حل 

چالش رقم قراردادها اميدوار باشيم. 
قراردادهاي جديد زيادي تا به امروز مثل هميشه بي حساب و كتاب و بدون 
ضابطه امضا شده اند اما نه خبري از بررسي قراردادهاست و نه نهادي ارقام 
نجومي را رصد مي كند. بعد از اينكه حميد سجادي گزينه رئيس جمهور 
براي وزارت ورزش رأي اعتماد گرفت، فوتبالي ها منتظر بودند در همين 
ابتداي كار و درست در زمان نقل و انتقاالت تابستاني اقدامي از سوي نفر 
اول ورزش كش��ور صورت بگيرد اما از صحبت هاي وزير جديد پرواضح 
است كه امسال نيز  آش همان  آش است و كاسه همان كاسه: »استقالل 
فدراسيون ها و استقالل عمل آنها دليل بر هرج و مرج نيست. به طور حتم 
وجود چارچوب و حد و مرز داشتن قراردادها بايد در دستور كار قرار گيرد. 
در حال تهيه سامانه اي هستيم كه قراردادها اگر از يك رقم مشخصي باالتر 
رفت به وزارت ورزش و جوانان بيايد و رصد شود. در رابطه با عدد آن هنوز به 

جمع بندي نرسيده ايم و در حال كار كارشناسي هستيم.«
بحث دس��تمزدهاي چندين ميلياردي مربوط به امروز و ديروز نيست. 
سال هاست داد همه سر اين مسئله درآمده و انتقادهاي زيادي مطرح 
شده است. در حالي كه مشكالت اقتصادي باشگاه هاي بزرگ دنيا را تحت 
تأثير قرار داده و تيم هاي درجه يك مجبور به كاهش دستمزدها شده اند 
اما در فوتبال ايران خبري از كاهش رقم ها، صرفه جويي و جبران ضرر و 
زيان معنايي ندارد. باشگاه ها با اينكه خودشان هم مي دانند دست شان 
در جيب مردم است و منبع درآمد ندارند اما بدون هيچ ضابطه اي خرج 
مي كنند و به رقم هاي نجومي گزينه هايش��ان تن مي دهن��د، انگار نه 
انگار كه قرار است در اين اوضاع بد اقتصاد و تورم باالي حاكم بر جامعه 
دستمزد بازيكنان و مربيان شان را بدهند، در حالي كه رصد اين مسائل 
اصاًل كار سختي نيست. تقريباً روزي نيس��ت كه رسانه هاي مختلف از 
رقم دستمزد فالن بازيكن و مربي حرف نزنند. قاعدتاً وقتي اخبار نقل 
و انتقاالت به اين سرعت و سادگي منتشر مي شود، نهادهاي مسئول از 
جمله وزارت ورزش قطعاً راحت تر از اينها مي توانند به اطالعات موثق 
دسترسي داشته باش��ند، در نتيجه دل بس��تن به تهيه يك سامانه يا 
مسائلي از اين دست براي كنترل رقم دس��تمزدها نه تنها اميدوارمان 
نمي كند بلكه اجرايي شدن اين وعده نيز همانند وعده هاي ديگر بيشتر 
شبيه رؤياست تا واقعيت. بر فرض اينكه چنين سامانه اي نيز تهيه شد، 
هيچ ضمان��ت اجرايي براي پياده ك��ردن آن در فوتب��ال و ملزم كردن 
باشگاه ها، بازيكنان و مربيان به انجامش وجود ندارد. باشگاه ها با حمايت 
فدراسيون به راحتي قوانين سفت و سخت را دور مي زنند و به كسي هم 
پاسخگو نيستند. حاال چطور قرار است سامانه فوق در مهار تورم فوتبالي 
تأثيرگذار باشد؟! از طرفي س��قف مدنظر وزارت براي قراردادها معلوم 
نشده و رقم اين سقف خودش جاي بحث دارد. سال ها پيش وقتي حرف 
از سقف قراردادها زده شد، هزار و يك راه براي دور زدن آن هم ابداع شد 

تا خداي نكرده بازيكنان و مربيان ضرر نكنند. 
كسي به درستي نمي داند كه وزارت ورزش با رئيس جديد قرار است چه 
زماني وارد عمل شود و نسبت به دستمزدهاي نجومي واكنش نشان دهد. 
شايد هم اين يكي نيز فقط در حد حرف باشد، فقط اين را مي دانيم كه 
خيلي ها با بازارگرمي و مذاكرات پشت پرده قراردادشان را با چند برابر 
قيمت بستند يا تمديد كردند و رفتند. اين فصل كه گذشت الاقل آقايان 
فكري به حال فصول آتي كنند تا شايد بيش از اين بيت المال خرج فوتبال 

بي كيفيت ايران و بازيكنان و مربيان درجه چندم نشود.


