
يازدهمي�ن برد 
فريدون حسن

   گزارش
براي اسكوچيچ 
و اي�ران محقق 
نشد. كره جنوبي، نه س�وريه بود و نه عراق و 
امارات. تيم ملي به صخره سخت كره جنوبي 
خورد. يك نيمه بد بود و وقتي به خودش آمد 
س�ون دروازه بيرانون�د را گش�وده ب�ود. 
ايران مغرور از س��ه برد قبلي با هم��ان تفكرات 
مقابل كره جنوبي صف آرايي كرد و در نهايت در 
ورزشگاه آزادي به تساوي يك- يك رضايت داد. 
ايران خيلي زود توپ و مي��دان را به مهمان خود 
واگذار كرد و در نبود بازيگ��ردان در ميانه زمين، 

اين منطقه حساس را به كره جنوبي داد. 
نكته قابل تأم��ل اينكه ضعف احم��د نوراللهي و 
سعيد عزت اللهي در ميانه ميدان را همه ديدند، اما 
اسكوچيچ نديد و به رغم حضور بازيكنان مؤثرتری 
چون سامان قدوس، مهدي ترابي و مهدي قايدي 
حاضر به تعويض اين دو بازيكن كم اثر نشد تا دو 
امتياز حساس را از دست بدهيم. دو امتيازي كه 
اگر بنا باشد روند تيم ملي به همين صورت ادامه 
پيدا كند حتم��اً در بازي هاي آينده حس��رت از 
دس��ت رفتن آن را خواهيم خورد. تساوي مقابل 
كره جنوبي در حالي رقم خورد كه گويا اسكوچيچ 

سرمست از 10 پيروزي قبلي هنوز در رؤياپردازي 
بسر مي برد و فكر مي كند كار تمام شده است. 

اتكا به يك سيس��تم لو رفته براي حريفان و اصرار 
بي جهت و س��ؤال برانگيز بر ادامه آن از سوي كادر 
فني، كار تيم ملي را به اين نقطه رس��انده كه بايد 
با ترس و لرز مقابل حريفان صف آرايي كند. خيلي 
راحت مي توان گفت كه اگر دو ش��وت عزت اللهي 
و طارمي كه هيچ ارتباطي ب��ا كارهاي تاكتيكي و 
از قبل تمرين شده نداش��ت به جاي تير دروازه به 
تور مي نشس��ت االن اينگونه نمي گفتيم، اما قبل 
از بازي با كره جنوب��ي و بعد از نمايش ضعيف تيم 
ملي در امارات گفتيم كره جنوبي، امارات نيس��ت 
كه از فرصت هايش اس��تفاده نكند. نوش��تيم كه 
كره جنوبي حريفي نيس��ت كه اگر ميانه ميدان را 
تقديمش كرديم از آن استفاده نكند. راستي بايد 
از همان ها كه دو ضربه طارمي و عزت اللهي را علم 
كرده اند، پرسيد كه اگر موقعيت دقيقه 93 كره گل 

مي شد، آنوقت چه مي گفتيد.
سه شنبه شب كره ای ها هر بار اراده كردند از دفاع 
ايران رد ش��دند و هر بار توپ پشت سر مدافعان 
ريختند خطرناك ش��دند و مهم تر از اينها ميانه 
ميدان را در كم كاري و منفعل بودن احمد نوراللهي 
و سعيد عزت اللهي كاماًل از آن خود كرده بودند. 

اينكه چرا سرمربي تيم ملي به تاكتيك لو رفته اش 
اصرار دارد و تعويض به موقع انجام نمي دهد سؤالی 
است كه ذهن منتقدان و عالقه مندان به تيم ملي 
را به خود مشغول كرده است. تيم عقب مي افتد اما 
اسكوچيچ دفاع تعويض مي كند و نورافكني را به 
ميدان مي فرستد كه در بازي با امارات وقتي بيرون 

آمد تيم راه افتاد! 
اين تعويض عجيب در حال��ي رخ داد كه ايران به 
حركت رو به جلو و توپ رساني به مهاجمانش نياز 
داشت. سه شنبه ش��ب بارها ديده شد كه سردار 
آزمون و مهدي طارمي با حضور در پشت محوطه 
جريمه خودي، خودشان براي يكديگر توپ رساني 
مي كردند، اما اس��كوچيچ بع��د از دريافت گل، 
نورافكن را جايگزين قلي زاده ك��رد تا با دريافت 
كارت زرد دوم ب��ازي بعدي را از دس��ت بدهد و 
مقابل كره هم از ترس اخراج محتاط بازي كند. 
در حالي كه حضور سامان قدوس يا مهدي ترابي 
كه تمايل تهاجمي و قابليت حمل توپ بيشتري 
را دارند در همان دقايق مي توانست گره گشا باشد 
و فرصت هاي بيشتري براي مهاجمان ايران ايجاد 
كند. اسكوچيچ در نهايت هم مثل هميشه دست به 
تعويض هاي دقيقه نودي و كم اثر زد، تعويض هايي 
كه باز هم جانب احتياط در آنها حفظ شده بود. به 

ميدان آمدن سرلك با خصوصيات دفاعي به جاي 
احمد نوراللهي ناآماده و حضور مهدي قايدي به 
جاي س��ردار آزمون كه عماًل در دقيقه 90 بازي 

كاري از دستش برنمي آمد. 
ايران دو امتياز حساس را از دست داد و در پايان 
بازي چهارم با 10 امتياز صدرنشين گروه A باقي 
ماند، اما فراموش نكنيم كه تيم ملي در ديدارهای 
آينده مقابل لبنان و س��وريه مهمان اس��ت، دو 
حريفي كه ش��باهت كامل��ي به ام��ارات دارند و 
البته حاال با آناليز دقيق تر تي��م ايران مي توانند 
دردسر س��ازتر و حتي خطرناك تر از امارات هم 
باشند. اسكوچيچ يك ماه فرصت دارد تا تيمش 
را به لحاظ تاكتيكي و روحي و رواني آماده اين دو 
بازي دشوار كند. لبنان و سوريه با علم به قدرت 
و فرصت طلبي مهاجمان ايران حتماً برنامه هاي 
خاصي ب��راي طارمي و آزمون خواهند داش��ت. 
بنابراي��ن محكم ك��ردن كمربند خ��ط مياني با 
استفاده از بازيكنان مؤثرتر و با انگيزه تر و برطرف 
كردن نقاط ضعف خط دفاع بايد در دس��تور كار 

سرمربي تيم ملي قرار بگيرد. 
بازي مقابل كره جنوبي زنگ خطر را به صدا درآورد. 
صدايي كه اگر سرمربي تيم ملي باز هم آن را نشنيده 

باشد، آن وقت بايد منتظر روزهاي سخت باشيم.
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شیوا نوروزي

سعيد احمديان

مسببان تركمانچاي فوتبالي همچنان آزاد هستند

 متهمان ويلموتس گيت 
بعد از 2 سال در مرحله معرفی!

معرفي متخلفان قرارداد مارك ويلموتس جديدترين اقدام نهادهاي نظارتي 
در خصوص سنگين ترين پرونده شكايت تاريخ فوتبال ايران است. در حالي 
كه دادگاه عالي ورزش هنوز نتوانسته رأي نهايي خود را در مورد شكايت 
مربي بلژيكي اع��الم كند، مردم ايران و جامع��ه ورزش همچنان منتظر 

برخورد قاطع با مسببان پروژه »ويلموتس گيت«  هستند. 
    

چند ماهي بيشتر سرمربي تيم ملي فوتبالمان نبود، اما اين زمان كم نيز 
براي او و مديران وقت فدراسيون فوتبال كافي بود تا قراردادي تاريخي امضا 
كنند، قراردادي مملو از بندها و تبصره هايی عجيب كه خسارتي 6/5ميليون 
يورويي روي دستمان گذاشت. مارك ويلموتس از شروع مذاكرات و عقد 
قراردادش با رفتارهاي غيرحرفه اي نشان داد توانايي هر نوع حاشيه سازي 
را دارد. با اينكه از همان ابتدا امضاي قرارداد در سفارت ايران در بروكسل 
بودار به نظر مي رسيد، اما روشن شدن عمق فاجعه خيلي طول نكشيد. 
زودتر از آنچه انتظار مي رفت تركمانچاي فدراسيون با ويلموتس آشكار شد 
تا مهدي تاج به عنوان رئيس وقت مقصر اصلي به شمار آيد. البته رئيس 
وقت زرنگ تر از آن است كه تقصيري را به گردن بگيرد و اعتراف كند در 
مذاكره و عقد قرارداد با مربي محبوبش خسارتي هنگفت به كشور وارد 
كرده است. به خاطر همين قرارداد ننگين، ويلموتس با كمك تيم وكاليش 
شكايتش را به CAS برد تا از اين طريق خسارتي چند ميليون يورويي 
از ايران بگيرد. مهدي تاج و اعضاي هيئت رئيسه آن زمان فدراسيون به 
عنوان متهمان اصلي شناخته مي شوند، با اين حال هيچ يك حاضر نيستند 
مسئوليت افتضاح به بار آمده را بپذيرند. بعد از باال گرفتن اعتراضات نسبت 
به پرداخت خسارت سنگين از جيب مردم، مطالبه اي به عنوان پرداخت 
خسارت ويلموتس از حساب متهمان مطرح شد كه با واكنش طلبكارانه تاج 
همراه بود: »مگر پول هاي كالن و ارزهايي كه وزرا ناپديد كردند از حساب  
آنها برداشته شد؟« فراموش نمي كنيم كه مربي بلژيكي براي همان مدت 
كوتاه حضورش روي نيمكت تيم ملي 2 ميليون دالر دريافت كرده و حاال 

هم درخواست دريافت غرامتي 6/5 ميليون يورويي دارد. 
    

پرونده ويلموتس آنقدر عجيب و استثنايي است كه گويا دادگاه عالي ورزش 
نيز نمي تواند رأي قطعي را صادر كند. تاكنون سه زمان مختلف براي اعالم 
رأي نهايي تعيين شده بود كه هر سه بار از سوي CAS اين تاريخ ها نقض 
و زمان جديدي اعالم شد. دادگاه عالي در تازه ترين اقدام پايان ماه اكتبر 
)هفتم آبان( را زمان جديد اعالم كرد، منته��ا ابهامات زياد همچنان به 
قوت خود باقي اس��ت، تا جايي كه رفيعي، مشاور حقوقي فدراسيون آن 
را پيچيده ترين پرونده در تاريخ CAS خوانده است: »اين پيچيده ترين و 
فني ترين پرونده دادگاه عالي ورزش از تاريخ تأسيس آن است. اين پرونده 
پيچيدگي هاي فني، حقوقي و مالي زيادي دارد. ت��ا به حال چندين بار 
برگزاري جلسه دادگاه و صدور حكم به تأخير افتاده است كه اين به هيچ 
كدام از طرفين دعوا مربوط نيست. هيئت قضات دادگاه عالي ورزش چنين 
نيازي را احس��اس كرده اند، به همين دليل صدور رأي به تأخير افتاده، 

اينكه ممكن است اين آخرين تمديد تأخير نباشد.« كما 
    

هنوز خبري از دادگاه مسببان ويلموتس گيت نشده است. در ابتداي تابستان 
بود كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور دادگاهي شدن هشت نفر را تأييد 
كرد. حجت االسالم والمسلمين حسن درويشيان از ارجاع پرونده به مرجع 
قضايي خبر داد: »اين پرونده به دادسرا ارجاع شده و دادسرا پس از رسيدگي به 
آن، پرونده را به دادگاه ارسال خواهد كرد. هشت نفر از سمت سازمان بازرسي 
معرفي ش��ده اند كه در اين ميان افراد مشهور فدراس��يون فوتبال هم ديده 
مي شوند.« معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي 
كل كشور نيز در جديدترين اظهارنظر در خصوص ماجراي شكايت دردسرساز 
ويلموتس خبر از معرف��ي عوامل اين افتضاح تاريخي داد. حجت االس��الم 
محمدمهدي عرب انصاري ب��ا تأكيد بر برخورد با متخلفان اظهار داش��ت: 
»اعضاي هيئت رئيسه كه قرارداد و اسناد پرونده ويلموتس را امضا كردند، 
معرفي شدند. مهدي تاج هم معرفي ش��ده و پرونده اش در حال رسيدگي 
است. ما براي اعالم حكم منتظر هستيم كه نتايج بررسي ها و رأي دادگاه هاي 
بين المللي اعالم شود. پرونده از نظر سازمان بازرسي كامل ارائه و بازجويي ها 

انجام شده است. ما هم همه اسناد را در اختيار سازمان قرار داده ايم.«
عجيب است كه بعد از گذشت نزديك به دو سال از ماجراي ويلموتس و 
شكايتش تازه قرار است متهماني كه همه آنها را مي شناسند معرفي شوند. 
در حالي كه مس��ببان اين تركمانچاي فوتبالي با خيال راحت در كشور 

زندگي مي كنند و كسب و كارشان را گسترش مي دهند!

ضعف خط مياني و دفاع بالي جان تيم ملي است

اسكوچيچ در خواب 10 برد اول

دانماركي ها هم مسافر قطر شدند
24 ساعت پس از آنكه ژرمن ها صعودشان را به جام جهاني قطعي كردند، 
دانماركي ها هم سه ش��نبه ش��ب با پيروزي يك بر صفر مقابل اتريش، 
نام شان را به عنوان دومين تيم صعود كننده در بين تيم هاي راه يافته به 
جام جهاني قطر ثبت كردند. گفتني است، دانمارك براي رقم زدن اين 
موفقيت بزرگ ضمن كسب هشت پيروزي از هشت بازي، 27 گل وارد 
دروازه حريفان كرده و هيچ گلي نيز دريافت نكرده است. دانمارك كه در 
يورو 2020 هم تا نيمه نهايي باال آمد، گويا دوباره در حال تبديل شدن به 
همان تيم مدعي دهه 90 ميالدي است كه به صورت يك مهمان ناخوانده 
به يورو1992 راه يافت و در پايان قهرمان هم شد. دانماركي ها 29 سال 

پس از آن روزها، امروز تبديل به يك تيم قابل احترام شده اند. 

ژيمناستيك ايران تيم 24 دنيا شد
در آخرين رنكينگ اعالم شده از سوي فدراسيون جهاني، ژيمناستيك ايران 
براي اولين بار به رده بيست و چهارم دنيا صعود كرد. ژيمناستيك ايران در 
شرايطي كه نماينده اي در المپيك توكيو نداشت، براي اولين بار توانسته 
خودش را به س��طح تيم هاي برتر جهان نزديك كند. البته در مسابقات 
كسب سهميه المپيك هم براي اولين بار سعيدرضا كيخا در آستانه كسب 
اين سهميه قرار گرفت كه در نهايت با اختالف ميليمتري شانس حضور در 
المپيك توكيو را از دست داد. اين صعود در رنكينگ جهاني در شرايطي رخ 
داد كه ژيمناستيك ايران توانسته در مسابقات مختلف بين المللي خودش 
را به سطح اول اين رشته در دنيا نزديك كند. اين در حالي است كه تا پيش 

از سال 96 هيچ رنكينگي براي ژيمناستيك ايران اعالم نمي شد. 
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طالي نروژ را در المپيك پاريس تكرار مي كنم

نقره مرا راضي نمي كند
اميرمحمد يزداني مي توانست يكي از طاليي هاي كشتي آزاد نروژ باشد،       خبر
اما به گفته خودش كش��تي از دس��تش در رفت و نايب قهرمان شد: 
»تمرينات طوري بود كه مي دانستم مدال مي گيرم. درستكار هم مي گفت مگر مدال نمي خواستي، 
پس حرفت را روي تشك بزن. در فينال اما همان ثانيه هاي اول گير افتادم و فكر كردم امتياز گنده به 
من داده شد. نمي گويم اگر مي دانستم نتيجه 10بر 4 را جبران مي كردم، اما مطمئناً در سرپا بهتر كار 
مي كردم. اين اما شروع كار بود. نقره مرا راضي نمي كند و بايد كلكسيون مدال هايم را تكميل كنم. 
انتقادها انگيزه ام را بيشتر كرد. با وجود اين نمي توان گفت كه در غياب مدعيان وزن 65 كيلو بود كه 
دوم ش��دم، چون همه نفرات حاضر خوب و عنوان دار بودند. مهم اين است كه مدال گرفتم و دست 
خالي برنگشتم. 10سال ديگر نمي گويند چه كسي بود و چه كسي نبود، اين مدال است كه مي ماند و 

خوشحالم كه درستكار مرا كوچ و از لحاظ روحي مهيا كرد تا شرمنده مردم نباشم.«

مراسم قرعه كشي بيست و يكمين 
دنيا حيدري
      بازتاب

دوره رقابت هاي ليگ برتر كشتي 
آزاد و و فرنگي باشگاه هاي كشور 
برگزار شد. رقابت هاي ليگ كشتي آزاد با حضور 14 تيم )سهند ارس، 
آكادمي كشتي نادري خادم، هيئت كشتي لرستان، صنايع مازندران، 
ستارگان س��اري، خراس��ان جنوبي، مقاومت تهران، دانشگاه آزاد 
اسالمي، شهيد صدرزاده، فرم دماي اراك، جوانان البرز، فوالدين ذوب 
آمل، پاس ناجا و آلومينيوم حكمتي( در دو گروه چهار تيمي و دو گروه 
سه تيمي و رقابت هاي كشتي فرنگي با حضور 16 تيم)رعد پدافند 
ارتش، شهرداري مسجدسليمان، شهداي امين آباد ري، فوالدين ذوب 
آمل، دانشگاه آزاد اسالمي، خراسان جنوبي، سيد بابل، شهداي مدافع 
حرم قم، س��ينا صنعت ايذه، رهپويان شهيد سليماني، رضا پويش 
جنوب، جوانان البرز، زاگرس كردستان، سازين سعيد انديمشك، 
هيئت كشتي لرستان و آريوبرزن بهبهان( در چهار گروه چهار تيمي 
قرعه كشي و مقرر ش��د رقابت ها از اواخر مهرماه برگزار شود.  دبير، 

رئيس فدراسيون در خالل اين قرعه كشي با اشاره به اهميت مالي اين 
مسابقات براي كشتي گيران تأكيد كرد كه حق هيچ دوبنده پوشي 
نبايد ضايع شود: »تيم هايي كه پول ندارند كنار بكشند، چراكه ليگ 
بايد محل درآمدي براي كشتي گيران باشد و اگر قرار باشد تيم ها در 
رسانه ها ديده ش��وند بايد هزينه آن را بپردازند. اگر كشتي گيري 
برايتان كش��تي نگرفت پولش را ندهيد، اما اگر كشتي گرفت بايد 
پولش را بدهيد و رعايت مسائل اخالقي را داشته باشيد و حق شان را 
پرداخت كنيد. پارسال اگر ليگ برگزار نمي شد ما نمي توانستيم در 
المپيك و مسابقات جهاني موفق عمل كنيم. چشم انداز ما المپيك 
پاريس است و ليگي پويا مي تواند ما را در اين مسير ياري كند. ضمن 
اينكه ليگ آبروي كشتي است.« نصيرزاده، رئيس سازمان ليگ نيز 
گفت: »دور رفت در تهران و دور برگشت در شهرهايي كه ميزبان 
شوند برگزار مي شود و حتي ليگ يك را هم برگزار مي كنيم، چراكه 
به دنبال چرخه توسعه و شكوفايي كشتي در كشور هستيم و اين ليگ 

براي استان هاي كم برخوردار بسيار مفيد است.«

قرعه كشي ليگ برتر كشي آزاد و فرنگي 
 دبير: تيم ها به تعهدات مالي 

به كشتي گيران عمل كنند

در توكيو دستش 
شميم رضوان

    چهره
ط��الي  ب��ه 
م  گ��ر 9كيلو 7
نرسيد و با مدال برنز به كشور بازگشت، در نروژ 
اما به كمتر از طال قانع نشد و با وجود حريفان 
سرسختي چون آرتور سارگسيان روسي، سپس 
گئورگي مليا گرجستاني، نيكولوز كاخالشويلي 
ايتاليايي و الك��س زوكه مجار كوت��اه نيامد و 
گردن آويز ط��ال را از آن خود ك��رد، آن هم در 
ش��رايطي كه س��ال ها بود ايران در رقابت هاي 
جهاني صاحب مدال طال نشده بود، ولي پرونده 
اين ناكامي را شاگردان بنا با كسب چهار طال كه 

يكي از آنها سهم هادي ساروي بود، بستند: 
»كار ساده اي نبود، اما خوشحالم با تالش 
بسيار توانس��تم با كسب طالي مسابقات 
جهاني گوشه اي از زحمات بنا را جبران 
كنم. تمام تمركزم را گذاشته بودم روي 
اينكه در فينال خوب كشتي بگيرم و به 
لطف خدا به خوش��رنگ ترين مدال در 
نروژ دست يافتم. البته برنامه ريزي ما 
قهرماني در رقابت هاي جهاني بود كه 
متأسفانه با اختالف تنها پنج امتياز دوم 
ش��ديم. اختالفي ك��ه در رقابت هاي 

بعدي بايد با كس��ب عنوان قهرماني جبرانش 
كنيم. اين طال اما انگي��زه خوبي بود و از همين 
امروز براي طاليي كردن برنز توكيو در پاريس 

تالش و تمرين مي كنم.«

گلزني و ركوردشكني در  DNA كريس است
آقاي گل فوتبال جهان از گلزني و هت تريك 
خسته نمي شود. كريستيانو رونالدو با پيراهن 
تيم ملي پرتغال باز هم درخش��يد و دروازه 
حريف را باز كرد تا يك رك��ورد جديد هم 
ثبت كند. بازي با لوكزامبورگ در چارچوب 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني برگزار شد و 
پرتغال با پنج گل حريفش را شكست داد. 
در اين برد پرگل رونالدو سهم اصلي را ايفا 
كرد. او ابتدا با گل ك��ردن دو ضربه پنالتي 
خيال تيمش را از بابت شكست حريف راحت كرد و بعد از آن نيز در دقايق 
پاياني گل نهايي را زد. گل پنجم پرتغال به منزله ثبت يك هت تريك ديگر 
به نام كريس بود. حال مهاجم من يونايتد تنها بازيكن فوتبال است كه 10 
هت تريك ملي به ثبت رسانده است. رونالدو كه براي پيشي گرفتن از علي 
دايي خيز برداشته بود به اين هدفش رسيد، منتها عطش گلزني در او هرگز 
خاموش نخواهد شد. مهاجم 36ساله با سه گلي كه به لوكزامبورگ زد، تعداد 
گل هاي زده اش را به 115 گل رساند تا كماكان بي رقيب باشد. كريس كه با 
182 بازي ملي توانسته اين تعداد گل را بزند پس از سال ها تالش توانست 
به يكه تازي 15 ساله اسطوره فوتبال ايران پايان دهد. برنده پنج توپ طال  كه 
ركورددار بيشترين بازي ملي در فوتبال اروپا محسوب مي شود با انجام 13 
بازي ملي ديگر به ركورد سو چين آن بازيكن تيم ملي مالزي )195 بازي( 
خواهد رسيد. رونالدو واكنش جالبي به ركوردشكني جديدش در اينستاگرام 
نشان داد: »يك برد ديگر، يك قدم ديگر در مسير رسيدن به اهداف و ثبت 
يك پيروزي تاريخي ديگر. وقتي در خانه مقابل هواداران خود بازي مي كنيد 
همه چيز آسان مي شود. به خودم قول داده ام كه هميشه براي موفقيت هاي 
بيشتر تالش كنم. در واقع موفقيت در DNA من است. هيچ وقت راضي 
نمي ش��ويم و كوتاه نمي آييم.« تيم ملي پرتغال ب��ا اين نتيجه فاصله يك 

امتيازي اش با صربستان را حفظ كرد و در رده دوم گروه باقي ماند.

جيمز وست وود

 گل

فوتبال را در اتاق شيشه ای قرار دهيد
سال هاست كه بر طبل شفاف سازي در فوتبال كوبيده مي شود، اما تا 
امروز در حد شعار و حرف خالصه شده اس��ت. كوتاهي و اهمالي كه 
باعث شده در باشگاه هاي دولتي كه با هزينه بيت المال اداره مي شوند، 
هرچند وقت يك بار خبرهايي درباره ابهام هاي مالي و سوءاستفاده هاي 
احتمالي از عدم نظارت و بازرس��ي به گوش برس��د. آخرين نمونه آن 
باشگاه دولتي استقالل است، باشگاهي كه زيرمجموعه وزارت ورزش 
است و ساالنه نزديك به 200 ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد، 
با وجود چنين رقم مالي س��نگيني كه در اين باش��گاه دولتي هزينه 
مي شود، اما عدم حسابرسي و خاموش��ي دوربين هاي نظارتي در اين 
باشگاه سبب ش��ده خبرهاي قابل تأملي از درآمدها و هزينه هاي اين 
باشگاه منتشر شود. تنها در كمتر از يك ماه در باشگاه دولتي استقالل 
س��ه اتهام بزرگ مالي مطرح ش��ده كه مديران اين تيم نتوانسته اند 

پاسخ هاي قانع كننده اي ارائه دهند. 
 اولين ابهام مبلغ قرارداد مهدي قايدي با باش��گاه االهلي امارات بود، 
قراردادي كه شائبه هاي زيادي درباره توزيع پول اين قرارداد بين افراد 
مختلف به گوش مي رس��د تا جايي كه بنا به ش��نيده ها برخي رسانه 
نوشته اند كه 400 هزار دالر از قرارداد يك ميليون و 800 هزار دالري 
قايدي كه تا 2 ميليون دالر قابل افزايش اس��ت ب��ه جيب افراد خاص 
رفته است. با وجود چنين ابهام هايي مس��ئوالن استقالل هيچگاه در 
اين باره و نحوه دريافت پول اين قرارداد تا امروز حاضر به شفاف سازي 
نشده اند تا حرف و حديث ها درباره سرنوشت پول هاي مبادله شده در 

اين قرارداد باال بگيرد. 
يكي ديگر از ابهام هاي مالي باشگاه دولتي استقالل، هزينه 250 هزار 
دالري اين تيم براي برپايي يك اردوي 10 روزه در كشور امارات است. 
اگرچه يكي از مسئوالن اين تيم به نوشته يكي از رسانه ها سعي كرد با 
سندسازي اين مبلغ كالن را توجيه كند كه استقاللي ها تنها با يك سوم 
پولي كه مدعي هزينه آن هس��تند، مي توانند در دوبي اردو برپا كنند 
و هزينه 250 هزار دالري بسيار فراتر از هزينه هايي است كه يك تيم 

مي تواند يك اردو با شرايط كاماًل ايده آل در امارات برپا كند. 
در آخرين ابهام مالي هم مدير حقوقي جديد باشگاه استقالل از اختالف 
30 ميلياردي با كارگزار باشگاه خبر داده و گفته است در حالي كارگزار 
اس��تقالل كه تبليغات تيم را برعهده دارد از پرداخ��ت 80ميلياردي 
به باش��گاه خبر داده كه تنها مدرك 50 ميلياردی آن موجود است و 

سرنوشت 30 ميليارد ديگر مشخص نيست. 
ابهامات مالي قرارداد قايدي، هزينه چند برابري اردوي امارات و اختالف 
30 ميلياردي مابين پرداختي كارگزار استقالل به باشگاه، همه از عدم 
شفاف سازي و قرار نگرفتن فوتبال در يك اتاق شيشه اي حكايت دارد. 
البته چنين تخلفات و س��وءمديريت هايي كه به سوء استفاده مالي از 
فضاي غيرشفاف مالي تيم هاي دولتي ختم مي شود، تنها به استقالل 
اختصاص ندارد و در ديگر باشگاه هاي دولتي هم مي توان ردپاي چنين 

اتفاق هايي را ديد. 
چنين ابهاماتي در حالی شائبه سوءاستفاده و تخلفات اقتصادي را در 
باشگاه هاي دولتي تشديد مي كند كه وزارت ورزش به عنوان مالك دو 
باشگاه دولتي استقالل و پرس��پوليس و وزارت صمت به عنوان مالك 
تيم هاي صنعتي، هيچگاه گزارش مالي از مخارج و درآمدهاي باشگاه ها 
به صورت دقيق منتشر نكرده اند و همه چيز در گزارش هاي كلي و بدون 
اينكه ارقام خاصي مطرح شود خالصه شده اس��ت. چنين اهمالي در 
نظارت و عدم شفاف سازي، شرايطي را فراهم كرده كه باشگاهي مانند 
اس��تقالل كه از بيت المال هزينه مي كند، تنها در كمتر از يك ماه، سه 

ابهام بزرگ در سيستم مالي آن منتشر شود. 
چنين شرايطي را بايد به پاي مديران باالدستي نوشت كه از مسئوالنی 
كه در باشگاه ها منصوب مي كنند، كمتر حس��اب و كتاب مالي باشگاه 
را مطالبه كرده اند و زمينه را براي سوءاس��تفاده مالي از بودجه اي كه از 
بيت المال تأمين مي شود، فراهم كرده اند. اين در شرايطي است كه اگر 
از همان ابتدا با نظارت دقيق و مطالبه شفاف سازي مالي از باشگاه هاي 
دولتي با مديران متخلف برخورد مي شد، كار به جايي نمي رسيد كه امروز 
يك باشگاه دولتي براي يك اردوي خارجي كه حاشيه هاي اخالقي آن 

رسوايي به بار آورده است، سه برابر هزينه واقعي فاكتور ارائه دهد. 
حال با روي كار آمدن حميد سجادي از وزير جديد ورزش انتظار مي رود 
با اولويت قرار دادن شفاف س��ازي در باش��گاه هاي دولتي كه از بودجه 
عمومي كشور استفاده مي كنند، جلوي ريخت و پاش ها و تخلفات مالي 
و داللي هاي احتمالي را كه چند برابر شدن هزينه باشگاه را دربر دارد، 
بگيرد تا مانند امروز نباشد كه مدير يك باشگاه با وجود ابهامات زياد مالي 
در دوران مديريتش، پس از بركناري نه تنها بازخواست نشود، بلكه در 

پستي ديگر برايش حكم مسئوليت بزنند.


