تحقق عدالت موجب رونق ورزش
در سطح كالن ميشود
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مديران ورزش كشور بايد عدالت ورزشي را
بياموزند تا جوانان انگيزه الزم را براي حضور
در رشتههاي مختلف و نه فقط در يك رشته
داشته باش��ند .اين موضوع بس��يار مهمی
است كه متأسفانه اهميت كافي به آن داده
نميشود .همه امكانات مختص فوتبال است،
در شرايطي كه ساير رشتهها از جمله واليبال،
اميررضا واعظآشتياني
بسكتبال ،شنا و کشتی از اين امكانات بهرهاي
مديرعامل اسبق استقالل
نميبرند .سالها پيش در پاركها ميزهاي
بتوني پينگپنگ و صفحات ش��طرنج در نظر گرفته بودند كه با اس��تقبال
مردم مواجه شد .براي ساير رشتهها نيز بايد مكانهايي را در نظر بگيرند تا
عالقهمندان به غير از فوتبال به ديگر رشتهها هم روي آورند .با يك نگاه منطقي
و كارشناسي ميتوان مشكالت را مرتفع كرد تا مردان و زنان به ورزش روي
آورند و بحث سالمت جامعه نيز از اين طريق مدنظر قرارگيرد .ضمن اينكه
جنبههاي قهرماني و مدالآوري را نيز پوشش ميدهد .براي رسيدن به اين
خواسته بايد ابتدا باور آن به وجود بيايد و براي اجراي عدالت حتي ميتوان
يك بخش��ي را در وزارت ورزش به اين موضوع اختصاص داد تا يك تيمي از
كارشناسان راهكارهاي اجراي عدالت ورزشي را بررسي كنند .عدالت ورزشي
موجب رونق ورزش در سطح كالن ميشود .اين بزرگترين امتياز آن خواهد
بود .ضمن اينكه تحقق اين امر ما را به سمت مدالآوري بيشتر سوق ميدهد.
عالوه بر اين عالقهمندان به رشتهها براي ورود به عرصه مصممتر ميشوند.
از هر كودكي كه در مورد عالقه به ورزش سؤال كنيد حرف از فوتبال ميزند،
چراكه عدالت فرهنگي و تبليغي رعايت نشده است .در شبكههاي تلویزيوني
توجهبهفوتبالبسياربيشترازسايررشتههاست.فوتبالدرسطحجهانفراگير
شده و ما هم خودمان را اسير فوتبال كردهايم .نبايد ورزش تنها به چند رشته
محدود شود ،چراکه با پتانسيلي كه كشورمان دارد ،ميتوان روي ساير رشتهها
هم سرمايهگذاري كرد .كار سختي نيست و اص ً
ال به بودجه ربط ندارد.
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مهاجری– میثاقیان
نسخه تکراری دایی– درخشان!

فصل جديد ليگ برتر فوتبال از همين هفتههاي اول شاهد اتفاقهاي عجيب
و غريبی است و ماجراي حضور همزمان دو سرمربي در تمرين يك تيم پس از
هفت سال دوباره تكرار شده است .پس از اينكه 19شهريور 93حضور همزمان
علي دايي و حميد درخشان در تمرين پرسپوليس به عنوان سرمربي حاشيهساز
شد ،ديروز هم اين اتفاق در تمرين تيم پديده يا همان شهرخودرو افتاد .پس
از اينكه روز دوشنبه خبر استعفاي رضا مهاجري از سرمربيگري شهرخودرو
يا همان پديده منتشر شد ،بالفاصله اكبر ميثاقيان به عنوان سرمربي اين تيم
معرفي شد ،اما مهاجري اعالم كرد اس��تعفايي نداده و برخالف اعالم باشگاه،
جداييتوافقيصورتنگرفتهاست.ديروزهممهاجريوهمميثاقيانسرتمرين
پديده حاضر شدند تا بدین ترتیب حواشي اين تيم مشهدي به اوج برسد.

سعيد احمديان
طرح :حسین کشتکار | جوان

شيوا نوروزي

از اشتباهات داوري ديروز تا تصميمات خطرناك امروز

سوتهاي گران!

دست و پا زدنهاي سولسشر ادامه پيدا ميكند؟

كونته نزديكترين گزينه
به نيمكت منيونايتد

سرمربينروژيمنچستريونايتدبهآخرخطرسيدهاست.تداومنتايجضعيف
شياطين سرخ كاسه صبر هواداران را لبريز كرده و با اينكه مديران باشگاه فع ً
ال
واكنشي به اعتراضات نداشتهاند ،اما همه منتظر بركناري اوله گنار سولسشر
هستند و رسانهها نيز گزينههاي اصلي جانشيني او را معرفي كردهاند.
وضعيت بحراني
هفتههاست كه زنگ خطر در اولدترافورد به صدا درآمده ،اما صداي اين زنگ
بعد از تحقير مقابل ليورپول بسيار بلندتر شد .انتظار همگان اين بود كه مرد
نروژي ،تيمي آماده را به جنگ رقيب سنتي بفرستد ،اما كريس رونالدو و
همتيميهايشبادريافتپنجگلشكستيمفتضحانهرامتحملشدند.ثبت
سنگينترين باخت تاريخ اين باشگاه به ليورپول در شرايطي رقم خورد كه
عصبانيت و عدم اتحاد در تيم كام ً
ال مشهود بود .ستاره پرتغالي خشمش را
در زمين مسابقه نشان داد و حتي شنيده ميشود برخي بازيكنان از بركناري
سولسشر حمايت كردهاند .شياطين در چهار بازي آخر خود در ليگ برتر سه
شكست و يك تساوي نااميدكننده به دست آوردهاند و تا رده هفتم جدول نیز
پايين آمدهاند .بعد از برد ناپلئوني برابر آتاالنتا در ليگ قهرمانان تصور ميشد
سولسشر توانسته چارهاي براي تيمش بيابد ،منتها يورگن كلوپ به بدترين
شكل ممكن مچش را خواباند تا مرد نروژي به در خروجي نزديكتر شود.
تصميمباشگاه
سران منچستر دو بازي آخر را به سولسشر فرصت داده بودند تا به وضعيت
تیم سروساماني دهد ،ولي سرمربي 48ساله نتوانست از اين فرصت استفاده
كند .باخت به استونويال ،لستر ،ليورپول و تساوي برابر اورتون جاي هيچ
دفاعي را از كادر فني باقي نگذاشته است .با اين حال مديران باشگاه هنوز
تصميم قطعي خود را اعالم نكردهاند .انتشار مطلبي در سايت رسمي باشگاه
در خصوص برنامههاي آتي سولسشر بر اخبار ضدو نقيض دامن زده است؛
هنوز معلوم نيست كه حكم اخراج سرمربي نروژي چه زماني امضا شود .در
حقيقت در پيش بودن بازي با تاتنهام و سيتي در ليگ برتر و ديدار برگشت
با آتاالنتا شرايط را براي بركناري احتمالي سولسشر دشوار كرده است .اين
مربي در آخرين روزهاي سال 2018درست پس از شكست منچستر مقابل
ليورپول ،جانشين مورينيو شد .حاال دوباره باخت به تيم يورگن كلوپ يك
مربي ديگر يونايتدها را در آستانه اخراج قرار داده است.
گزينههاي روي ميز
با اينكه فع ً
ال شاگرد س��رالكس فرگوس��ن جايگاهش را حفظ كرده و در حال
برنامهريزي براي خروج از بحران است ،ولي رسانههاي انگليسي و اروپايي تكليف
گزينههاي مدنظر را مشخص كردهاند .نفر اول كسي نيست جز آنتونيو كونته،
همان مربي كه از نظر همه ،هواداران ،كارشناسان و رسانهها بيشترين شانس را
براي نشستن روي نيمكت شياطين سرخ دارد .سرمربي پيشين يوونتوس در
حاليمحتملترينگزينهبرايجانشينيسولسشرمحسوبميشودكهمعموالً
اعتقادي به پذيرفتن هدايت تيمها بعد از شروع فصل ندارد .با وجود اين در صورت
ارائه پيشنهاد رسمي از س��وي منيونايتد بايد ديد كونته همچنان روي تفكر
قبلياش پافشاري خواهد كرد يا نه .روز گذشته برخي رسانهها از شروع مذاكرات
اوليه با اين مربي خبر دادند .كونته س��ابقه خوب��ي در قهرمان كردن تيمهاي
شناخته شده دارد .در كارنامه اين مربي ايتاليايي قهرماني چلسي ،يوونتوس و
اينتر خودنمايي ميكند .قهرماني چلسي با هدايت كونته در سال  2017رقم
خورد و فصل پيش نيز اينترميالن با اين مربي كالچو را فتح كرد .بازگرداندن ابهت
و هويت به منچستريونايتد اصليترين خواسته از سرمربي جديد خواهد بود.
زينالدين زيدان هم گزينه دوم اس��ت .مربي كه بعد از ترك رئالمادريد
ترجيح داد به پيشنهادهاي خوبش نیز پاسخ منفي بدهد .گفته ميشود
دليل اين سختگيري در انتخاب تيم جديد اين است كه زيدان منتظر يك
پيشنهاد خاص است؛ سرمربيگري تيم ملي فرانسه!
او در دوران مربيگرياش افتخارات بسيار زيادي را با كهكشانيها به دست
آورده و قصد دارد در ادامه راه با خروسها به عناوين بينالمللي برسد .زيزو
حتي بعد از بازگش��ت دوباره به برنابئو ،رئال را قهرمان الليگا و سوپركاپ
اسپانيا كرد .از طرفي برخي نشريات فرانسوي هم مدعي شدهاند زيدان به
هيچ وجه پيشنهاد منچستر را قبول نخواهد كرد ،چراكه همچنان در دوران
استراحت به سر ميبرد .در حالي كه ديليميل انگليس عكس اين ادعا را
مطرح كرده است! از ديگر گزينههاي مطرح شده ميتوان به براندن راجرز،
سرمربي فعلي لستر و تنهاگ سرمربي آژاكس اشاره كرد.
تكليف نيمكت لرزان تيم اول منچستر نامعلوم است .سولسشر تالش ميكند از
آخرين فرصتهايش استفاده كند تا شايد ديرتر با حكم اخراجش روبهرو شود.
بايد ديد خواسته هواداران دوآتشه شياطين سرخ چه زماني محقق خواهد شد.

ميگويند جزئي
گزارش
از بازي هستند،
فريدون حسن
به همي�ن خاطر
هم مث ً
ال اگر در جريان بازي توپ با برخورد به
آنها نصي�ب حريف ش�ود يا حت�ي موقعيت
خطرناك ایجاد شود بازي ادامه پيدا ميكند،
چون آنها هم جزئي از بازي محسوب ميشوند.

با اين حس��اب از همان روزي كه فوتبال شكل
گرفت و رش��د كرد تا به امروز اشتباهات داوري
را هم جزئي از فوتب��ال ناميدند .يك تكه از پازل
پرحاشيهترين ورزش جهان كه اتفاقاً به حواشي
آن ميافزايد .ميگويند اشتباهات داوري جزئي
از فوتبال اس��ت ،اش��تباهاتي ك��ه طبيعتاً يك
طرف بازي را خوش��حال ميكند و طرف ديگر
را مغموم و عصباني ،اما با همين قانون نانوش��ته
سالهاس��ت كه فوتبال برگزار ميشود و داوران
هم تا دلتان بخواهد اشتباهات تأثيرگذار دارند،
چه در ردههاي باشگاهي و چه در مسابقات ملي از
جامهاي قارهاي گرفته تا جامهاي جهاني.
فوتبال طي تمام سالهايي كه از عمرش ميگذرد
پيشرفت كرده است .پيش��رفتهاي محسوس
بهگونهاي كه فوتبال امروز با فوتبال  100س��ال
پيش تفاوتهاي آش��كاري دارد ،اما ظاهرا ً قرار
نيس��ت داوري فوتبال هم��گام و هم��راه با آن
پيشرفت كند .نمونههاي اش��تباهات تأثيرگذار
در تاريخ فوتبال بسيار زياد است .الزم هم نيست
خیلی به عقب برگرديد ،حتي با وجود كمكداور
ويدئويي كه خودش معضلي ش��ده بر معضالت

قبل��ي ،ميگوين��د اش��تباهات داوري جزئي از
فوتبال است .قبول ،اما سؤال اينجاست که چند
سال ديگر بايد سپري شود تا فوتبال به مرحلهاي
برسد كه ديگر اين اشتباهات وحشتناك (كه ما
ال اص ً
فع ً
ال نميخواهيم باور كنيم بخش زيادي از
آنها تعمدي است) در آن ديده نشود.
وقتي اشتباهات هر هفته تكرار ميشود ،وقتي از
يك بازي به چند بازي كش��يده ميشود و وقتي
تبديل به عادت ميش��ود ديگ��ر نميتوان آن را
اشتباه ناميد .در چنين ش��رايطي برخورد الزم
اس��ت ،برخوردي جدي .فوتبال امروز با فوتبال
 100سال پيش تفاوت دارد .بنابراين ديگر نبايد
اين تصور را داشت كه اشتباهات داوري جزئي از
فوتبال است ،آن هم در شرايطي كه از «اشتباه»
به «تصميم» رسيدهايم و مشخص است كه ديگر
پاي چيزهاي ديگري هم در ميان است!
فوتبال پرتالط��م جهان و فوتب��ال حرفهاي در
اين سالها هر طور كه شده به نوعي اين معضل
و حاش��يه جدي را جمع و جور ك��رده ،هرچند
هنوز هم اثرات اش��تباهات تأثيرگذار داوري در
فوتبال ب��ه وضوح ديده ميش��ود ،اما وقتي پاي
فوتبال ايران به ميان ميآيد داستان كام ً
ال فرق
میکند .حرفهايي كه در برنامه دوش��نبه شب
فوتبال برتر از زب��ان كارش��ناس داوري برنامه
مطرح ش��د واقعيته��اي تل��خ داوري فوتبال
ايران بود .واقعيتهايي كه سالهاس��ت از زبان
تيمهاي باشگاهي فريادزده ميشود ،اما هر بار با
محروميت و توبيخ پاسخ آن را میدهند.

تصميمات (نه اشتباهات) داوري جزئي از فوتبال
ايران ش��ده و اين اي��راد بزرگ ب��ه خصوص در
مسابقاتي كه جلوی چشم نيست (مث ً
ال مسابقات
ليگ يك يا دستههاي پايينتر) پررنگتر از بقيه
جاها ديده ميش��ود ،به گونهاي كه امروز ش��ما
نميتوانيد مس��ابقهاي را پيدا كنيد كه طرفين
بازي بعد از مسابقه از داوري بازي ناالن نباشند.
ديگر بحث ،بحث اش��تباه نيست ،عم ً
ال اتفاقاتي
رخ ميدهد كه مشخص است برنامهريزي شده و
با هدف انجام ميشود و شايد پر بيراه نباشد اگر
عنوان كنيم ردپاي بنگاههاي شرطبندي هم در
اين ميان ديده ميشود ،به هر حال چه بخواهيم و
چه نخواهيم داوران هم يكي از جامعههاي هدف
اين بنگاهها هستند.
طبيعي است كه ايراد اول را بايد به كميته داوران
فدراس��يون فوتبال گرفت ،جايي كه چيدمان و
انتخاب داوران برعهده آنهاست .همين فصل قبل
ش��اهد بوديم كه با توجه به نزديك شدن به ايام
انتخابات رئيس فدراسيون فوتبال ،رؤساي قبل
چگونه براي اخذ رأي استانها در چينش داوري
دست بردند تا ش��اهد حضور داوراني با عناوين
مختلف (كمكداور ،ناظر و داور چهارم) در ليگ
برتر باشيم كه حتي از عهده مسابقات دستههاي
پايينتر هم برنميآمدند .بنابراین چطور میتوان
توقع داشت كه مشكلي ايجاد نشود و همه چيز
طبق روال پيش برود و چند اش��تباه داوري هم
ديده شود.
بدون هيچ ترديدی قاطبه جامع��ه داوري ايران

را داوران ش��ريف و بزرگ تش��كيل ميدهند ،اما
نميت��وان منكر اين واقعيت هم ش��د كه افرادی
هستند كه براي رس��يدن به مطامع خود حتي از
ضربه زدن به اين جامعه پاك هم ابايي ندارند .امروز
بيشتر از هر زمان ديگر جاي خالي رسيدگيها و
توبيخها احساس ميشود .ليگهاي باشگاهي در
ابتداي راه هس��تند و حتي در همي��ن آغاز هم با
معضل تصميمها و اشتباهات تأثيرگذار دست به
گريبانند ،پس بايد تدبيري انديشيده شود.
كميته داوران فدراسيون فوتبال خوب ميداند
كه كار ديگر از اش��تباه گذشته و ديگر نميتوان
برخي از س��وتها را جزئي از بازي قلمداد كرد.
س��وتهايي كه با اعصاب و روان هوادار ،بازيكن
و مربي بازي ميكند .بنابراین بايد برخورد شود،
برخوردي درس��ت تا همه در مسير درست قرار
گيرند .كميته داوران فدراسيون فوتبال از همين
ابتدا نبايد چشم بر اش��تباهات ببندد و بيتوجه
باش��د كه اگر چنين اتفاقي رخ داد آن وقت این
کمیته زير سؤال میرود.
فوتب��ال ايران پيش��رفت ك��رده و داوري آن نيز
مجبور به پيش��رفت همگام با فوتبال است .اين
پيشرفت باعث میشود ميزان اشتباهات كاهش
پيدا كند و به تبع آن تصميمهاي اشتباه مغرضان
و حاشيهسازان هم به حداقل برسد و در نهايت از
بين برود .فراموش نكنيم كه جمله «اشتباه داوري
جزئي از فوتبال اس��ت» ،سالهاست که منسوخ
شده و امروز بيشتر راه فراري است براي آنها كه
نميخواهند بپذيرند داوري فوتبال مشكل دارد.

پرسپوليس– نساجي و آلومينيوم  -فوالد آخرين ايستگاه هفته دوم

خيز سرخها براي گرفتن مدعيان

حسنختامهفته
گزارش2
دوم رقابتهاي
دنيا حيدري
ليگ برتر به طور
همزمان و س�اعت  18عصر امروز در تهران و
اراك برگزار ميشود ،جايي كه پرسپوليس از
نس�اجي و آلوميني�وم اراك از فوالديه�اي
خوزستان پذيرايي ميكنند.

مدافع عنوان قهرماني ليگ را طوفاني استارت زد،
آن هم با بردي پرگل برابر ف��والدي كه حتي اگر
دستش به جام هم نرسد يكي از مدعيان چغر ليگ
اس��ت كه گرفتن امتياز از آن كار سادهاي نيست.
اگرچه سرخپوش��ان در آخرين مصاف با نساجی
برنده بيرون آمدند ،اما این تیم هميش��ه حريفي
دردسرساز براي پرسپوليس بوده است.

پرسپوليس حاال در نخستين ميزباني اين فصل خود
از نساجي مازنداران پذيرايي ميكند .تيم سختكوش
س��اكت الهامي كه اتفاقاً هفته گذشته را با موفقيت
پشت سر گذاشته و با روحيه خوب ناشي از پيروزي
يك بر صفر مقابل فجرسپاسي در گام نخست حاال به
مصاف مدعي كسب ششمين جام ميرود.
نساجي مازندران ،تيمي كه فصل گذشته را با در
اختيار داشتن رده دوازدهم جدول به پايان رسانده
بود بدون شك عصر امروز كار سختي در ورزشگاه
آزادي دارد .هرچند س��كوهاي اين ورزشگاه پير
خالي از جمعيت و هواداراني باشد كه حضورشان
ميتوانست جهنمي واقعي براي حريفان رقم بزند.
با وجود اين نساجي را نميتوان دستكم گرفت،
نه فقط چون هفته گذش��ته با عبور از س��د فجر
توانسته سه امتياز نخست اين فصل را به حساب
خود واريز كند ،بلکه از آن جهت كه تداوم حضور
س��اكت الهامي روي نيمكت اين تيم از نساجي،
تيمي منسجم و البته س��ختكوش ساخته است.

تيمي كه تصور ميشد بعد از جدايي فكري افول
كند ،اما نه تنها فصل گذشته موفق به كسب جواز
ادامه حضور در ليگ برتر ش��د كه اين فصل را هم
مقتدرانه آغاز كرده و همين شايد ساكت الهامي،
سرمربي نساجي را به كسب سه امتياز بازي امروز
در آزادي اميدوار كرده باشد .هرچند او صراحتاً به
سخت بودن مصاف با پرسپوليس اعتراف ميكند:
«تيمي كه پنج دوره پياپي قهرمان و دو دوره راهي
فينال آسيا شده قطعاً تيم خوبي است .تيم يحيي
با برنامه بازي ميكند،اما ما هم راهي را ترس��يم
كردهايم كه اگرچه پرتگاهها و سختيهايي دارد،
ولي ميخواهيم با خوشي و اتحاد از اين مسير عبور
كنيم .ميدانيم بازي فيزيكي و سختي برابر مدافع
عنوان قهرماني پيشرو داريم ،اما تيمي كه تمركز
الزم را نداشته باشد تنبيه ميشود و ما نميخواهيم
که آن تيم باشيم .پرسپوليس تيم با شخصيت و
حرفهاي است ،ولي ما هم به دنبال ارائه فوتبالي زيبا
هستيم و ميخواهيم يكي از بهترينهاي امسال

باشيم .ش��ما هر تيمي را كه ببينيد چند بازيكن
مازني در آنجا حضور دارند .مازندران معدن فوتبال
و بازيكنان جوان است و ما هم از فرصت استفاده
كردهايم و پنج ،ش��ش بازيكن جوان را در اختيار
گرفتهايم و قصد داريم با استفاده از نفرات جوان در
كنارباتجربههايكيازبهترينهاياينفصلباشيم،
اما قبل از هر چيز بايد از سد مدعي كسب ششمين
قهرماني عبور كنيم».
براي پرسپوليس اما عبور از سد نساجي از نان شب
هم واجبتر است اگر نميخواهد در همين آغاز راه از
مدعياني چون سپاهان ،گلگهر و استقالل كه هر دو
بازي ابتدايي خود را با برد پشت سر گذاشتهاند عقب
بماند .اما حضور در جمع مدعيان باالي جدولي كار
سادهاي نيست ،وقتي يحيي جسته و گريخته به
نداشتن بازيكن قابل اتكا تأكيد میکند« :با توجه
به ثبات خوبي كه پرس��پوليس در اين چند سال
اخير داشته هر سال ميتوانيم خودمان را به عنوان

مدعي قهرماني معرفي كنيم .نسل و ذهنيت خوبي
در اختيار داريم و شرايطي كه وجود دارد باعث شده
پرسپوليس حتي براي سالهاي آينده هم مدعي
باشد .اما گاه مشكالت مانع ميشوند .براي نمونه
بازيكنان ما كه از تيم ملي برگش��تند خيلي آماده
نبودند .يكي از آنها خيلي خسته بود و دو نفر ديگر
هم شرايط بازي نداش��تند .در حالي كه تيمي كه
ميخواهد مدعي قهرماني باشد چه در ليگ و چه در
ليگ قهرمانان آسيا بايد بازيكنان باكيفيت و «كار
در بيار» داشته باشد .البته همه بازیکنان ما ستاره
هستند ،ولي بايد قبول كنيم گرفتن بازيكن خوب
خيليسختاستواميدواريمبابازشدنپنجرهنقل
و انتقاالت ضعفهايمان را برطرف كنيم .مهمتر از
همه اينها كسب سه امتياز بازي امروز برابر تيم خوب
و منسجم نساجي است كه با وجود مشكالت بسيار
خود را خوب جمع و جور کرد».
فوالد در انديشه جبران
در ديگر بازي امروز فوالد خوزستان ،قهرمان جام
حذفي كه شروع ناموفقي در ليگ داشت و استارت
اين فصل خود را با قبول شكس��تي پرگل مقابل
سرخپوش��ان پايتخت آغاز كرد ،عصر امروز براي
جبران در اراك برابر آلومينيوم به ميدان ميرود.
تيمي که بعد از تس��اوي بدون گل در نخس��تين
مصاف اين فصل خود حاال در خان��ه بايد از ياران
ويسي پذيرايي كند .تيمي كه تشنه پيروزي است
و جبران شكست هفته اول تا بتواند خود را در جمع
مدعيان اين فصل جاي دهد .رويارويي ويس��ي و
رسول خطيبي ميتواند يكي از جذابيتهاي اين
بازي باشد .مربيان جواني كه كارنامه قابل قبولي
دارند .با اين تفاوت كه دومي همواره با تصميمات
جنجالي و حاشيهسازيهايش جنجالی میشود،
اما اولي همواره سعي کرده با متدهاي خاص خود
تيمهايش را در مسير موفقيت هدايت كند.

سکوت برابر«نفوذ» در فوتبال
پذیرفتنی نیست
عملكرد فدراس��يون فوتبال در دوران ش��هابالدين عزيزيخادم به جاهاي
خطرناكي كشيده ش��ده ،به طوري كه احس��ان قاضيزادههاش��مي یکی از
نمايندگان مجلس پس از برمال شدن قرارداد فدراسيون با شركتي كه مديران آن
مليت صهيونيستي دارند ،به صورت واضح و روشن در يك مصاحبه تلويزيوني از
بررسيبحث«نفوذ»درفدراسيونفوتبالخبردادهتاحواشيوسوءمديريتهاي
حاكم بر فوتبال از فضاي ورزش هم فراتر برود و بعد امنيتي بگيرد.
اگر تا ديروز حواشي فوتبال با «خوبان عالم» به دنياي رماالن و جادوگران گره
خورده بود ،حاال با مطرح شدن شائبه ورود يك شركت صهيونيستي به فوتبال
ايرانصحبتاز«نفوذ»است،صحبتازشائبهرخنهكردنبرخيازعواملبيگانه
درفوتبالكهالبته فع ً
البا توجهبهصحبتهاينمايندهمجلسبايدبررسيشود.
مسئلهاي كه قطعاً مورد توجه و حساسيت نهادهاي نظارتي و امنيتي قرار گرفته
و آنها به ماجراي قرارداد اجاره داور ويدئويي ورود خواهند كرد.
مطرح شدن ماجراي «نفوذ» در فدراسيون فوتبال ،مسئلهاي فراتر از تخلفات و
سوءمديريتهايياستكهدرمجموعهفدراسيونوهمچنينباشگاهها،ديدهشده
و نميتوان مانند گذشته كه قوه قضائيه به راحتي چشم بر پرونده فساد در فوتبال
كه در مجلس تهيه شده بود ،بست ،اينبار هم از كنار اين اتهام امنيتي كه متوجه
مديران فدراسيون فوتبال است به راحتي گذشت و آن را مسكوت گذاشت.
البته در اين بين ممكن است مسئوالن فدراسيون فوتبال ،چماق تعليق را
در صورت ورود دس��تگاههاي امنيتي به بررسي پرونده قرارداد كمكداور
ويدئويي با شركتي كه مديراني صهيونيست دارد ،علم كنند تا با اين حربه
جلوي تحقيقات بيشتر در اين زمينه گرفته شود .حربهاي كه نخنما شده و
همانطور كه فيفا نیز بارها اعالم كرده به قوانين كشورها احترام ميگذارد و
بررسيهاي قضايي در حوزه فوتبال براي برخورد با فساد هيچگاه زمينهاي
را براي تعليق فراهم نميكند و نهادهاي امنيتي نبايد اسير جوسازيهاي
احتمالي مديران فدراسيون فوتبال در اين زمينه شوند.
عالوه بر نهادهاي امنيتي ،مسئوالن وزارت ورزش و مجمع فدراسيون فوتبال
نيز بايد به ماجرا ورود کنند و نسبت به احتمال اجرايي شدن پروژه «نفوذ»
در فدراسيون فوتبال موضعگيري كنند و به آن حساسيت نشان دهند و به
وظايفي كه در اين باره دارند عمل كنند .بدون شك وزارت ورزش به عنوان
متولي اول ورزش كشور بايد نسبت به تخلف يكي از فدراسيونهاي ورزشي
كه با توجه به اظهارنظر يكي از نمايندگان مجلس ،جنبه امنيتي گرفته است
پاسخگو باشد و در اين زمينه ورود جدي داشته باشد.
بحث «نفوذ» اتهام كمي نيست كه بتوان از كنار آن به راحتی گذشت و مانند
ي
قبل با توجه به روابطي كه بين مديران وجود دارد از بررسي آن چشمپوش 
كرد .در اين زمينه از حميد سجادي انتظار ميرود با توجه به تأكيداتي كه
رهبر انقالب در ديدار اخيرشان با قهرمانان المپيك و پارالمپيك درباره رژيم
صهيونسيتي داشتند ،نسبت به اتهام «نفوذ» كه متوجه مجموعه فدراسيون
فوتبال شده است ،حساسيت الزم را داشته باشد.
عالوه بر وزارت ورزش ،مجمع و هيئت رئيس��ه فدراسيون فوتبال هم بايد در
زمينه شائبه «نفوذ» كه در مجموعه فوتبال مطرح شده پاسخگو باشند و در
صورت اثبات اين اتهام بزرگ ،به طور قطع آنها بابت كوتاهي در نظارتها در
رديف متهمان قرار خواهند گرفت ،به خصوص ك��ه هيچگاه اعضاي مجمع
عمومي فدراسيون فوتبال در دورههاي اخير كه سوءمديريت و تخلفات بزرگي را
شاهد بودهايم به ماجراي برخورد با مديران متخلف ورود نكردهاند و با فراموشي
وظيفه نظارتي ،حتي از دادن يك تذكر ش��فاهي هم به مديران سابق و فعلي
فوتبال طفره رفتهاند تا از جايگاه اصلي كه برايشان تعريف شده فاصله بگيرند.
دود اين كوتاهي در چشم فوتبال رفته ،به خصوص كه اگر نظارتي وجود داشت،
ديروز نه ماجراي ضرر چند ميليون يورويي بابت قرارداد با ويلموتس توسط مهدي
تاج دامن فوتبال ايران را ميگرفت و نه امروز كار به جايي ميرسيد كه عالوه بر
باز شدن پاي رماالن با اسم رمز «خوبان عالم» صحبت از «نفوذ» در فدراسيون
فوتبال به واسطه قرارداد با شركتي كه مديران صهيونيست دارد مطرح میشد.
در اين شرايط كه حواشي ایجاد شده در فوتبال بعد امنيتي پيدا كرده است،
اهمال و كوتاهي اعضاي مجمع و هيئت رئيس��ه فدراسيون فوتبال كه در
دورههاي اخير به مهرههايي در دس��ت رئيس فدراسيون تبديل شدهاند،
پذيرفتني نيست و آنها بايد در اين باره قاطعانه وارد عمل شوند تا دامن فوتبال
كه امروز آلوده به لكه «نفوذ» و «خوبان عالم» شده است ،پاك شود.

طاليي پارالمپيك خانه به دوش است

در روزهايي كه مسئوالن ورزش دم از حمايتهاي معيشتي و شغلي قهرمانان و
مدالآوران ميزنند ،محمدرضا خيراهللزاده ،دارنده مدال طالي رشته جودو در
پارالمپيك توكيو با اشاره به مستاجر بودنش ،انتظار حمايت از مسئوالن را دارد.
خيراهللزاده ديروز به خبرگزاري فارس گفت« :من مستاجرم و در يك آپارتمان
 59متري زندگي ميكنم .طبيعتاً براي يك قهرمان جهان داشتن يك خانه و
شغل جزو حداقلهاست .ما انتظار نداريم به اندازه كشورهاي ديگر رسيدگي
كنند ،اندازه همين المپيكيها هم به ما رسيدگي شود ،راضي هستيم».

ليگ واليبال به هفته دوم رسيد

هفته دوم ليگ برتر واليبال مردان ،جام سردار دلها امروز با برگزاري هفت
ديدار به ميزباني مريوان ،رفس��نجان ،گرگان ،تهران ،رامسر ،گنبد و يزد
پيگيري خواهد شد .در نخس��تين بازي هفته دوم ،دو تيم پيكان و فوالد
مباركه سپاهان بهعنوان تيمهاي ميانجدولي با هم ديدار خواهند كرد.
شهداب يزد اين هفته در خانه ميزبان شهرداري ورامين است .در گرگان اما
تيم تازهوارد پاس گرگان ميزبان شهرداري اروميه خواهد بود .فوالد سيرجان
ايرانيان قهرمان فصل گذشته ليگ برتر مقابل راهياب ملل مريوان به ميدان
ميرود .مس رفسنجان به مصاف آذرباتري اروميه ميرود ،هورسان رامسر با
لبنيات هراز آمل روبهرو ميشود و شهرداري گنبد نیز ميزبان سايپاست.

