
 درب�ي ه�م ب�ا 
سعید احمدیان

   گزارش
تس�اوي بدون 
گل تمام ش�د تا 
حاال بيش�تر از قبل به اين باور برسيم كه ليگ 
برتر به فقر گلزني دچار شده است، يعنی ديروز 
بازيکنان فقط دويدند. راستي اين چه فوتبالي 
اس�ت كه در چهار بازي در يك روز، سه بازي 
بدون گل مس�اوي تم�ام مي ش�ود. ب�ه آمار 
وحش�تناك ديروز اضافه كنيد مس�اوي هاي 
ب�دون گل هفت هفت�ه قبل را ك�ه در مجموع 
تاكنون ليگ بيست و يکم، 14 مساوي بدون گل 
داشته و شش بازي هم با مساوي با گل كه فقط 
يکي از آنها 2 - 2 بوده، تمام ش�ده و اين يعني 
فاجعه براي فوتبالي كه فقط خوب پول مي گيرد. 
موعود بنيادي فر عصر ديروز س��وت حساس ترين 
بازي هفته هشتم را زد. نبرد شماره 97 استقالل و 
پرسپوليس، نبردي كه تصور مي شد پس از انجام دو 
بازي با تماشاگر در هفته پنجم و ششم، اين بار پس از 
دو سال با حضور هواداران دو تيم، هرچند به صورت 
محدود برگزار شود، اما در نهايت تصميم گرفته شد 
دربي رفت ليگ بيستم و يكم مانند تمام مصاف هاي 
دو تيم پ��س از همه گيري كرونا مقابل س��كوهاي 
خالي سوت شروع آن  زده شود. سكوهاي خالي هم 
از حساسيت هاي بازي ديروز كم نكرد، به خصوص 
كه فاصله دو تي��م در جدول تنها ي��ك امتياز بود. 
پيش از بازي ديروز، پرس��پوليس 14امتيازي دوم 
جدول بود و استقالل 13 امتيازي در رده پنجم تا 
دوئل شاگردان يحيي گل محمدي و فرهاد مجيدي، 

داغ ترين مسابقه هفته هشتم ليگ باشد. 
  تغييراتي كه جواب نداد

هم مجيدي و هم گل محمدي دي��روز براي دربي 
97، استقالل و پرس��پوليس را با تغييراتي نسبت 
به بازي آخرش��ان راهي ميدان كردند تا با آناليزي 
كه انج��ام داده  بودن��د، بتوانند در بازي حس��اس 
هفته هش��تم، بهترين نتيجه را براي تيم شان رقم 
بزنند. مجيدي براي شكستن طلسم تساوي هاي 
استقالل كه به عدد 4 رسيده است، نسبت به آخرين 
بازي مقابل صنعت نفت، آبي ه��ا را با تغييراتي در 
 بازي ديروز به ميدان فرس��تاد. تاكتيك استقالل

 از 1-3-2-4 در بازي نفت به 2-5-3 در بازي ديروز 
تغيير كرد تا همچنان س��رمربي آبي ها با آزمون و 

خطال به دنبال بهترين تاكتيك براي تيمش باشد. 
درون دروازه، سيدحسين حس��يني تجربه اش به 
عليرضا رضاي��ي جوان چربيد ت��ا دروازه بان جوان 
استقالل كه در سه بازي اخير آبي ها در تركيب اصلي 
قرار گرفته بود، نيمكت نشين شود و مجيدي براي 
اين بازي حساس به حس��يني اعتماد كند. محمد 
دانش��گر به خط دفاع استقالل برگش��ته بود و در 
كنار محمدحسين مرادمند و سياوش يزداني، سه 
مدافع استقالل را تشكيل مي دادند. روزبه چشمي و 

مهدي مهدي پور، رضا آذري، يامگا و جعفر سلماني 
هم هافبك هاي استقالل بودند. غيبت وريا غفوري 
كه به دليل مصدوميت به اين بازي نرس��يده بود و 
نيمكت نش��يني آرش رضاوند دو تغيير استقالل 
در خط مياني بود كه سبب ش��ده بود مجيدي به 
آذري هافبك جوان تيمش براي دربي اعتماد كند. 
اميرحسين حسين زاده و ژستد هم مانند بازي قبلي 

زوج خط حمله آبي ها را تشكيل دادند. 
گل محمدي نيز براي دربي دي��روز تدابير ويژه اي 
انديش��يده بود و قرمزها را با تركي��ب 4-2-3-1 
راهي ميدان كرده بود. حام��د لك مانند بازي هاي 
قبلي درون دروازه قرار گرفته ب��ود. علي نعمتي و 
فرشاد فرجي مدافعان مياني پرسپوليس را تشكيل 
می دادند و مهدي شيري و سعيد آقايي هم مدافعان 
كنار قرمزها بودند. سيدجالل حسيني هم به دليل 
مصدوميت مهم ترين غايب قرمزها در اين بازي بود. 
در جلوي مدافعان، مرتضي اسدي به نيمكت تبعيد 
شد و كمال كاميابي نيا و ميالد سرلك هافبك هاي 
دفاعي پرسپوليس بودند. مهدي ترابي و اميد عاليشاه 
نيز به عنوان هافبك هجومي پش��ت س��ر عيسي 

آل كثير در خط حمله قرار گرفته بودند. 
  دربي زير صفر

دربي 97، ب��ه جز چند موقعيت ك��ه حامد لك و 
سيدحسين حسيني را به زحمت انداخت تا واكنش 
نشان دهند، س��رد و كس��ل كننده از آب درآمد. 
مانند اكثر دربي هاي گذش��ته هم استقالل و هم 
پرسپوليس اول براي نباختن به ميدان آمده بودند. 

تفكرات محتاطان��ه مجي��دي و گل محمدي در 
تركيبي كه چيده بودند به خوبي مش��خص بود. 
بازي محتاط دو تيم سبب شد بيشتر از آنكه شاهد 
يك بازي تاكتيكي و زيبا باش��يم، مس��ابقه اي را 
تماشا كنيم كه بازيكنان دو تيم سردرگم و در اكثر 
دقايق بازي يك نمايش دور از انتظار و به هم ريخته 
داشتند. استقالل در بازي ديروز با ارسال از جناحين 
روي ضربه هاي سر ژستد و س��رعت حسين زاده 
مهاجم جوان ش��ان براي رس��يدن به دروازه لك 
حساب باز كرده بود، آن س��و گل محمدي هم كه 
تيمش را تنها با يك مهاجم به ميدان فرستاده بود 
روي نفوذهاي اميري و ترابي و موقعيت سازي براي 

آل كثير برنامه ريزي كرده بود. 
با اين حال استقالل و پرسپوليس در طول 90دقيقه 
نتوانستند تماشاگراني را كه در خانه هاي شان پاي 
تلويزيون نشسته بودند هيجان زده كنند. به جز 
دقايق اول بازي در نيمه هاي نخست و دوم، حتي 
پاس هاي بازيكنان دو تيم به همديگر به سه عدد 
هم نمي رسيد تا در نهايت اين بازي با تساوي بدون 
گل به پايان برسد، يك بازي پرخورد كه بنيادي فر 

بارها از كارت استفاده كرد. 
  باز هم داور، باز هم سوت هاي جنجالي

دربي 97 اگرچه انتظارات را برآورده نكرد، اما باز هم 
اشتباهات داوري مانند بسياری از ديدارهای ديگر اين 
فصل آشكار بود، اشتباهات و سوت هايي كه در بازي 
ديروز به ضرر استقاللي ها رقم خورد تا مصائب فرهاد 
مجيدي و شاگردانش از مشكالت داوري همچنان 

ادامه داشته باش��د. در بازي ديروز هم در نيمه اول، 
كمك داور فرار اميرحس��ين حس��ين زاده از پشت 
مدافعان را كه در حال تك به تك ش��دن با لك بود 
آفسايد تشخيص داد، در حالي كه تصاوير تلويزيوني 

اشتباه داور را در گرفتن آفسايد نشان دادند. 
در نيم��ه دوم و در دقايق پاياني ه��م خطاي واضح 
نعمتي روي ژستد در محوطه جريمه را بنيادي فر 
پنالتي تشخيص نداد تا عصبانيت استقاللي ها به اوج 
برسد. عملكرد ضعيف داور در اين مسابقه سبب شده 
بود با س��وت هاي زياد، عماًل كنترل جريان بازي از 
دست بنيادی فر دربرود و خشونت در بازي باال بگيرد. 
اش��تباهات داوري در بازي ديروز بار ديگر ضرورت 
استفاده از كمك داور ويدئويي را در فوتبال ايران نشان 
داد و مشخص كرد كه هرچه زودتر بايد فدراسيون 
فوتبال نسبت به تجهيز استاديوم ها به اين سيستم 

براي جلوگيري از اشتباهات داوري اقدام كند.
  گلباران سپاهان در سيرجان

ديروز شاگردان امير قلعه نويي در سيرجان دست 
به كار بزرگي زدند و موفق شدند سپاهان را 4 بر 2 
شكست دهند و به صدر جدول رده بندي راه يابند. 
ديدار هوادار و نفت مسجدس��ليمان هم با تساوي 
بدون گل به پايان رسيد. پيكان و صنعت نفت نيز به 
تساوي بدون گل رضايت دادند. در ادامه بازي هاي 
اين هفته، عصر امروز نس��اجي به مص��اف پديده 
مي رود، ذوب آهن از مس رفسنجان پذيرايي مي كند، 
فوالد در شيراز مهمان فجر سپاسي است و تراكتور از 

آلومينيوم پذيرايي مي كند.
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شیوا نوروزي

فریدون حسن

بانوي پير از تکرار رسوايي و سقوط مي ترسد 
يووه در يك قدمي تكرار كالچوپولي

پرونده اتهامات مالي باش��گاه يوونتوس به صورت ويژه توس��ط پليس 
اقتصادي ايتاليا و مقامات دادستاني اين كشور بررسي مي شود. بانوي 
پير يك بار ديگر در قرن بيست و يكم در آستانه يك رسوايي جديد قرار 
گرفته است و اگر اتهامات مطرح شده در خصوص اين باشگاه ثابت شود، 

مجازات هاي سنگين در انتظار يووه خواهد  بود. 
   تخلفات گسترده

هفته گذشته بود كه رسانه هاي ايتاليا، گزارشاتي در خصوص ورود مقامات 
قضايي اين كشور به پرونده فساد اقتصادي مديران باشگاه يوونتوس را منتشر 
كردند. طبق گفته اين رسانه ها، دادستاني ش��هر تورين با اعالم جرم عليه 
راه راه پوشان مأمورين پليس اقتصادي ايتاليا را به دفاتر مركزي يوونتوس در 
شهرهاي تورين و ميالن فرستاده تا تمامي اسناد مهم مالي مربوط به سال هاي 
2019 تا 2021 باش��گاه را ضبط كنند و به مسئوالن قضايي تحويل دهند. 
موضوع اصلي اتهامات، خريد و فروش بازيكنان، ميزان سود و زيان باشگاه و 
پرداخت دستمزد بازيكنان و مدير برنامه هاست. گفته مي شود مديران باشگاه 
با همكاري يكديگر سعي در سندسازي و پنهان كردن واقعيت داشته اند تا 
جايي كه پاي ش��ش نفر از آنها به ماجرا باز شده و مورد بازجويي پليس قرار 
گرفته اند. آندره ا آنيلي، رئيس باشگاه متهم رديف اول است. بعد از او پاول ندود 
نايب رئيس باشگاه و فابيو پاراتيچي مدير ورزشي پيشين يووه در مظان اتهام 
قرار دارند. پاراتيچي هم اكنون مدير ورزشي تاتنهام است، ولي به خاطر نقشش 

در سندسازي هاي صورت گرفته مورد بازجويي رسمي قرار گرفته است. 
   قراردادهاي مشکوك

در بين اتهامات مطرح شده پاي دو قرارداد مهم نيز به ماجرا باز شده و اركان 
قضايي ايتاليا تالش مي كنند با تحقيقات گسترده در مورد آنها واقعيت را كشف 
كنند. در تابستان سال گذشته يوونتوس و بارسلونا بر سر معاوضه ميرالم پيانيچ 
و آرتور ملو توافق كردند، اما در مدارك ارائه شده از سوي بيانكونري مسائل 
غيرواقعي و جعلي وجود دارد. گزارش هاي مالي غيرواقعي يووه به همين جا 
ختم نمي شود و طبق اخبار اعالم ش��ده، ابهامات زيادي در قرارداد كريس 
رونالدو با منچس��تريونايتد نيز وجود دارد. مهاجم پرتغالي در سال 2018 
قراردادي چهار ساله با يوونتوس ثبت كرد و دستمزد ساالنه 31ميليون يورو 
براي او در نظر گرفته  شد. اين بازيكن هم مانند ساير هم تيمي هايش با كسر 
دستمزد در دوران كرونا موافقت كرده بود، منتها توافقات پشت پرده اي بين او 

و مسئوالن باشگاه بوده كه در مدارك رسمي اثري از آن ديده نمي شود.  
   تکرار تجربه تلخ

بانوي پير اوضاع خوبي ندارد. شاگردان مكس آلگري فصل پيش هم قهرماني 
در سري  آ را از دست دادند و حاال هم با فاصله گرفتن از تيم هاي مدعي در 
اين فصل اميدي به قهرماني ندارند. انگار نه انگار كه يوونتوس با 36 جام 
قهرماني پرافتخارترين باشگاه ايتاليايي محس��وب مي شود. بعد از رفتن 
رونالدو عملكرد تيم به شدت افت كرده و عالوه  بر بحث هاي فني، حاشيه 
ايجاد شده تمركز بازيكنان و كادر فني را حسابي به هم ريخته است. همه در 
ايتاليا يادشان هست كه در سال 2006 باز شدن پرونده مالي چطور سري آ 
و به ويژه باشگاه يوونتوس را تحت تأثير قرار داد. در تورين همه نگران تكرار 
فاجعه 15سال پيش هستند. واژه كالچوپولي )Calciopoli( يا رسوايي 
در فوتبال ايتاليا در سال 2006 نقل محافل فوتبال قاره سبز و حتي جهان 
شد و با اينكه كمتر كسي انتظار فاش شدن ابعاد گسترده آن را داشت، اما در 
نهايت مجازات هاي سنگين براي تيم هاي زيادي از جمله يوونتوس در نظر 
گرفته شد. طبق اعالم مسئوالن چند تيم باشگاهي در سري آ با همكاري 
داوران ايتاليايي نتايج بازي ها را تغيير مي دادند. بانوي پير بيش از همه در 
اين قضيه متضرر شد؛ يووه با حكم دادگاه هر دو قهرماني اش در سال هاي 
2005 و 2006 را از دس��ت داد و با هشت امتياز منفي به سري B سقوط 
كرد. ضمن اينكه اين تيم از حضور در ليگ قهرمانان 2007 – 2006 نيز 
محروم شد. به غير از يوونتوس تيم هاي ميالن، فيورنتينا، التزيو و رجينا هم 

با جرائم سنگيني روبه رو شدند تا درس عبرت سايرين باشند. 
ابعاد اين ماجرا هنوز كامالً مشخص نشده و گمانه زني رسانه ها حاكي از آن 
است كه اتهامات مطرح شده به واقعيت نزديك هستند. به همين خاطر است 

كه هواداران و بزرگان يوونتوس از تكرار خاطرات تلخ گذشته مي ترسند.

تساوی استقالل و پرسپوليس در يك بازی سرد و كسل كننده در روزی كه اشتباهات داوری آشکار بود

 ليگ فوتبال ايران با اين همه دارامب و درومب و با آن ناقاره و ناقورش، آن قدر صفر-صفر باال می آورد كه انگار به تماشای دو وميدانی نشسته ای! 
 باز به دو و ميدانی كه شور خط شروع و خط پايان دارد، اين فوتبال در هفته هشتمش فقط 14 تا صفر-صفر تقديم تماشاگر تلويزيونی كرده 

باز شکرش باقی است كه تماشاگر در ورزشگاه با آن بليت های چندبرابر شده حضور ندارد

توپ هاي طالي اضافه در خانه مسي دربی دو ومیدانی!
هرچند دريافت هفتمين توپ طال توسط مسي با انتقاد هايي همراه بود، 
اما همه خوب مي دانند فوق ستاره آرژانتيني فوتبال جهان براي جاودانه 
ماندن در دنياي توپ گرد و مستطيل سبز نياز چنداني به اين جوايز ندارد. 
او تابستان امسال با آرژانتين بعد از شكست برزيل قهرمان كوپا آمه ريكا شد 
و صعود تيم ملي آرژانتين به جام جهاني قطر هم با درخشش و زحمات او 
قطعي شده است. بنابراين بي انصافي است كه مسي را اليق دريافت اين 
جايزه ندانيم. او خودش را براي حضور در جام جهاني آماده مي كند و كسي 
چه مي داند شايد با درخش��ش در قطر 2022 توپ طالي هشتم را هم 
تصاحب كند. مسي هفتمين توپ طال را هم گرفت تا به يك ركورد بي نظير 
و شايد دست نيافتني رسيده باشد، اما حاال ظاهراً او در خانه توپ طال اضافه 
آورده است، در تصاويري كه از مسي در خانه و كنار اعضای خانواده منتشر 
شده، لئو به همراه همسر و سه پسرش مشاهده مي شود كه هر كدام يك 

توپ طال در دست دارند و دو توپ ديگر اضافه مانده است.

ليگ برتر واليبال در ايستگاه دوازدهم
همه در انتظار شكست سپاهان

هفته دوازدهم رقابت ه�اي ليگ برتر واليبال عص�ر امروز برگزار 
مي شود. شايد بتوان به جرئت گفت كه امروز همه منتظرند تا ببينند 
سپاهان بعد از 11 هفته شکست مي خورد يا اينکه فوالد سيرجان 
هم اس�ير جاه طلبي و قدرت نمايي تيم ديار نصف جهان مي شود. 
اصفهاني ها در 11 هفته گذشته نشان داده اند كه اسب شان را براي قهرماني 
زين كرده اند و هيچ تيمي جلودارشان نيست. بنابراين امروز هم مقابل فوالد 
سيرجان با همان تفكر پيروزي وارد ميدان مي شوند. در سوي مقابل فوالد 
س��يرجان مدافع عنوان قهرماني تيمي متفاوت تر از فصل قبل است كه 
نتوانسته آنگونه كه بايد خودنمايي كند. سيرجاني ها در رتبه هشتم جدول 
قرار دارند و تنها پنج پيروزي از 11 بازي قبل به دست آورده اند، ولي امروز 

مي خواهند اولين شكست سپاهان را رقم بزنند. 
شهرداري اروميه تيم دوم جدول رده بندي نيز امروز بازي دشواري مقابل 
لبنيات هراز آمل دارد. آملي ها تيم پنجم جدول هس��تند و نشان داده اند 
حريفي نيستند كه به راحتي بازنده ش��وند، حتي در زمين ميزبان. البته 
اروميه اي ها براي عقب نماندن از سپاهان امروز چاره اي جز پيروزي ندارند. 
در ديگر بازي ها، آذرباتري اروميه ميزبان سايپاست. راهياب ملل مريوان از 
شهرداري ورامين پذيرايي مي كند. مس رفسنجان در زمين خود به مصاف 
شهداب يزد مي رود. پاس گرگان و شهرداري گنبد در گرگان به مصاف هم 
مي روند و در نهايت پيكان رده سومي در خانه هورسان رامسر رده نهمي 
را مالقات مي كند. روند رو به جلوي پيكان حكايت از بازگشت اين تيم به 
كورس قهرماني دارد، روندي كه بايد ديد امروز با برتري مقابل هورسان ادامه 

پيدا مي كند يا اينكه رامسري ها نسخه ديگري براي پيكان پيچيده اند.

حق ماست كه از امكانات شهري استفاده كنیم

صید نقره پاراوزنه برداران ايران در گرجستان
ي  بت ه��ا قا ر      خبر
پاراوزنه برداري 
قهرماني جهان در حالي به ميزباني گرجستان در 
حال برگزاري اس��ت كه از بين پاراوزنه برداران 
ايران در اي��ن رقابت ها روح اهلل رس��تمي و امير 
جعف��ري موفق به كس��ب م��دال نقره ش��دند. 
چهارشنبه بود كه امير جعفري و علي سيفي براي 
رقابت با رقباي خود روي تخت��ه رفتند. در اين 
رقابت جعفري با ثبت رك��ورد 193 كيلوگرم در 
جايگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره مسابقات را از 

آن خود كرد، اما سيفي ديگر نماينده كشورمان 
در اين دسته با ثبت ركورد 175 كيلوگرم هشتم 
شد. در ادامه روح اهلل رستمي نيز جمعه در دسته 
80 كيلوگرم اين رقابت ه��ا روي تخته رفت كه 
نتيجه رقابت او با رقبايش كسب مدال نقره با ثبت 
رك��ورد 230 كيلوگ��رم ب��ود. قهرمان دس��ته 
80كيلوگرم اي��ران كه موفق به كس��ب طالي 
پارالمپيك شده بود با مصدوميت راهي گرجستان 
ش��د و ركوردي برابر با ركورد ورزش��كار چيني 

داشت، اما به دليل وزن بيشتر نايب قهرمان شد.

تيم ملي هندبال ايران كه با كسب 
دنیا حیدري
      بازتاب

عن��وان چهارم��ي آس��يا براي 
نخس��تين ب��ار ب��ه رقابت هاي 
قهرماني جهان راه يافته در اولين مسابقه خود در مصاف با روماني 
تن به شكس��ت داد. ب��ا وجود كس��ب باخت در گام نخس��ت، 
اما فدراسيون جهاني هندبال در گزارشي، بازي ايران و روماني در 
مسابقات قهرماني جهان، به خصوص عملكرد دروازه بان تيم ملي 
را خوب عنوان كرد: »ايران مقاب��ل روماني به ميدان رفت كه در 
همه ادوار مسابقات جهاني حضور داشته است. با وجود اين اگر 
فاطم��ه خليلي بهف��ر، دروازه بان تي��م ملي ايران ك��ه در نيمه 
اول 14 ش��وت را مهار كرد نبود، اولين بازي ايران در مسابقات 
قهرماني جهان به يك شكست بزرگ تر تبديل مي شد.« عالوه بر 
درخشش فاطمه خليلي بهفر در درون دروازه و مينا وطن پرست 
كه ستاره زمين بود، آن چيزي كه بيش از هر چيزی به چشم آمد 

و تيم ملي هندبال ايران را متمايز مي كرد، حجاب ملي پوش��ان 
ايران بود، ب��ه طوري كه روزنام��ه آس در مطلبي درباره حجاب 
ملي پوشان ايران نوشت: »در مسابقات قهرماني جهان كه 32 تيم 
حضور دارند، انتظار مي رفت تيم هاي ديگري نيز حضور داشته 
باشند، اما اين افتخار متعلق به ايران است. تيمي جديد كه اولين 
حضورش در قهرماني آسيا به سال 2008 ميالدي برمي گردد و 
اكنون بعد از 13 سال جزو بهترين تيم هاست. ملي پوشان هندبال 
ايران در اولين مس��ابقه با لباس هاي معمولي و جوراب شلواري 
سفيد در زير شلوارك كه تمام ساق پاي آنها پوشيده است حاضر 
شدند. آنها همانند بازيكنان برخي ديگر از تيم ها روسري داشتند 
و بازي خود را با حج��اب انجام دادند كه اين حج��اب، آنها را از 
ديگران متمايز مي كند. در طول بازي هيچ اعتراض يا اتفاقي رخ 
نداد و همه چيز به روال عادي انجام شد و براي ايراني ها حضور در 

اسپانيا يك پيروزي است.«

تمجيد فدراسيون جهاني هندبال از گلر ايران

حجاب، بانوان ايران را متمايز كرد

زهرا نعمتي، دارنده مدال طالي بازي هاي پارالمپيك توكيو در رشته 
شمیم رضوان

    چهره
تيروكمان به مناس��بت »روز جهاني معلولين« از مسئوالن شهري 
درخواس��ت رس��يدگي به مس��ائل و مش��كالت معلولي��ن را كرد: 

»سال هاست كه در سطح شهر رفت و آمد مي كنم و با مسئوالن درددل كردم. 
حق هر انساني است كه بتواند از امكانات شهر خود به درستي استفاده كند. 

سال ها گفتم و گفتند كه طبيعي است خط هاي عابرپياده به پل هاي 
قابل عبور براي همه منتهي ش��ود، اما چند خط عاب��ر به اين پل ها 
مي رسد. سال هاست به چشم ديده ام س��المنداني را كه با عصا و به 
زحمت راهي براي عبور خود باز مي كنند يا مادري كه به س��ختي 

كالس��كه بچه اش را در پياده رو هاي ناهموار می راند و در بيشتر 
مواقع بسياري قيد يك پياده روي ساده را هم به دليل 

همين مش��كالت مي زنند. در سال هاي گذشته 
مبالغ قابل توجهي به عنوان مناسب س��ازي 

معابر هزينه شده، اما آيا سالمندان، معلولين 
و كودكان در اين هزينه ها ديده شده اند؟ 
اگر از ما حرفي  زده شده، اعتباري هزينه 
يا تبليغي انجام ش��ده، آي��ا با حضور 

نماينده اي از ما بوده  اس��ت؟ كاش 
مس��ئوالن به ج��اي ه��ر تبليغ و 
شادباشي، فقط و فقط به فكر هموار 

كردن راهي باشند تا هيچ شهروندي 
در انجام ساده ترين كارهاي روزمره ي 

خود ناتوان و خانه نشين نباشد.«

 رويه معیوب سازمان لیگ
 در تبلیغات محیطي تكرار نشود

گرفت��ن تبليغ��ات محيطي ح��ق همه  
باشگاه هاست تا خودشان بتوانند از درآمد 
حاصل از آن استفاده كنند. بازي هاي فوتبال 
پخش مستقيم دارند و اين فرصتي است 
براي باشگاه ها تا درآمدي به دست آورند. 
اين بحث قطعاً در حل مشكالت اقتصادي 
س��رخابي ها مؤثر خواهد بود، مشروط بر 
اينكه كارگزاران به درستي به وعده هاي شان 
عمل كنند. اگر وعده هاي مالي آنها عملي 
نشود، درآمدهاي پايدار باشگاه ها و معادالت مالي شان با مشكل مواجه 
خواهد ش��د. از طرفي اين موضوع بايد منطقي و اصول��ي به مرحله اجرا 
دربيايد تا به ضرر و زيان منجر نشود. برخي از كارگزاران در اواسط همكاري 
با باشگاه ها به بهانه هاي مختلف متوسل مي شوند و اين مسئله به محقق 
نش��دن پيش بيني باش��گاه ها از درآمدها مي انجامد. نمونه اين اتفاق را 
سال هاست كه در سازمان ليگ ش��اهد بوده ايم؛ قرارداد 40ميلياردي به 
20 ميليارد تبديل می شد و كارگزار مربوطه به تعهداتش عمل نمی كرد. 
كشيده شدن اين مباحث به محاكم قضايي هم براي فوتبال حاصلي ندارد. 
متأسفانه عملكرد سازمان ليگ در زمينه بليت فروشي و تبليغات محيطي 
هيچگاه شفاف نبوده، هيچ مرجع نظارتي نيز برخورد جدي با آنها نداشته و 
تكليف كارگزاراني كه به تعهدات شان عمل نكردند نيز مشخص نشده است. 
سرخابي ها يا هر باشگاهي كه به اين موضوع ورود مي كند بايد مراقبت هاي 
الزم را انجام دهد، چراكه احتمال دارد اتفاقات سازمان ليگ براي آنها نيز 
تكرار شود. ضمن اينكه باش��گاه هاي دولتي براي تبليغات محيطي بايد 
مزايده برگزار كنند و انتخاب خودسرانه كارگزاران خالف قانون است. مبهم 
بودن متر و معيار سازمان ليگ براي انتخاب كارگزاران تبليغات محيطي 
همواره يكي از انتقادهاي وارده به اين سازمان بوده است. حاال نبايد همان 
رويه معيوب از سوي باشگاه ها نيز تكرار شود تا براي خودشان دردسر جديد 
ايجاد نكنند. در عين حال بايد كارگزاراني را انتخاب كنند كه شايستگي 
عمل به تعهدات شان را داشته  باشند. شنيده مي شود برخي از اين كارگزاران 
كه بدهي هاي كالن مالي دارند عالقه مند به همكاري با باشگاه هاي فوتبال 
هستند، اين خودش يك چالش بزرگ است. از طرفي باشگاه ها ضمانت هاي 
مالي را از كارگزاران بگيرند كه در صورت خلف وعده قابليت تبديل به پول 
را داشته باشد. همه باشگاه ها بايد با يكديگر هماهنگ باشند. مي توانند 
پروتكل في مابيني را بين باشگاه هاي ليگ برتر و حتي ليگ يك امضا كنند، 

چراكه بايد حقوق همه تيم ها طبق قانون پرداخت شود.

امیررضا واعظ آشتیاني 

مديرعامل اسبق استقالل

 مظلومیت »چوار« كجا 
ادعاي عزيزي خادم كجا

بيان حرف هاي قش��نگ، به به و چه چه كردن و تأييد حرف ه��اي بزرگان از 
عادت هاي معمول مسئوالن است. اينكه همه تا حرفي از زبان يك بزرگ شنيده 
می شود آن را تأييد مي كنند مسئله نخ نما شده اي است، اما نبايد فراموش كرد 
كه همين تأييد هاي توخالي و بازگو كردن همان حرف هايي كه از زبان بزرگان 

مطرح شده يكي از بهترين و موفق ترين راه هاي فرار از پاسخگويي است. 
اتفاقي كه بعد از انتشار سخنان رهبر انقالب اسالمي در خصوص حادثه 
زمين فوتبال چوار افتاد، دقيقاً همين بود. رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي 
اشاره داش��تند كه بايد اين حادثه و جنايت به دنيا شناسانده شود، اما در 
عوض آقايان فدراسيون نشين به جاي اينكه بنشينند و برنامه اي مدون 
براي رسيدن به اين هدف تعريف و تدوين كنند به صدور يك بيانيه و بازي 
با كلمات بسنده كردند و در عوض حرف هاي خود را در كنار دغدغه هاي 

رهبري موجه جلوه دادند. 
نگاهي به متن پيام رئيس فدراسيون فوتبال مؤيد اين نكته است، به خصوص 
در آن قسمت هايي كه از صعود قريب الوقوع تيم ملي به جام جهاني حرف 
مي زند يا آنجا كه از مسئولي ديگر تقدير و تشكر مي كند. در نهايت هم از 
درج يك روز در تقويم رسمي كشور به نام شهداي ورزشكار خبر مي دهد و 
تمام. خب حال سؤال اينجاست كه آيا منظور مقام معظم رهبري از اشاره به 
حادثه زمين فوتبال چوار و تأكيد بر شناساندن آن به جهان و مطرح كردن 

بحث مظلوميت ورزشكاران كشورمان همين بود؟!
عزيزي خادم و ديگر مسئوالن ورزش كشور حتماً خوب مي دانند روزهايي از 
اين دست در تقويم كشور بسيار است، اما بايد ديد چنين روزهايي تا چه حد 
اهميت دارند و اصاًل مردم به آنها بها مي دهند يا نه. نمونه اش روز كشتي به 
عنوان ورزش اول كشور يا روز و هفته المپيك و پارالمپيك  است كه بايد ديد 
چقدر به آنها بها داده مي شود. مسئله شناساندن يك رويداد به جهان به عنوان 
نقطه عطف مظلوميت ملت ايران، مسئله اي نيست كه صرفاً با درج يك روز در 
تقويم كشور به انجام برسد، آن هم روزي كه بعد از گذشت يك سال كامالً در 
داخل كشور به دست فراموشي سپرده مي شود، چه برسد به اينكه توقع داشته 
باشيم آن را به جهانيان بشناس��انند. براي شناساندن چوار و شهداي زمين 
فوتبال آن به جهانيان بايد كار فرهنگي بزرگ انجام شود، كاري كه مديريت 
ورزش ايران چه مديران قبلي و چه مديران فعلي از انجام آن ناتوان هستند. اين 
را مي توان از پيام  عزيزي خادم و سكوت اين روزهاي وزارت ورزش و كميته ملي 

المپيك در خصوص بيانات رهبر انقالب اسالمي به خوبي متوجه شد. 
آنچه مشخص است اينكه آقايان به دنبال تأييد حرف هاي خود هستند و براي 
رسيدن به اهداف شان حتي از اين مسئله هم استفاده مي كنند. نيم نگاهي به 
حرف هاي عزيزي خادم اين مسئله را ثابت مي كند كه او بيشتر از اينكه به  دنبال 
شناساندن چوار باشد به  دنبال اين است كه اعالم كند رهبري به فوتبال توجه 
ويژه دارد و حتماً هم متعاقب اين ادعا، حرف ها و مطالبات ديگر خود را مطرح 
خواهد كرد. نكته ای كه در اين ميان بايد به آن اشاره كرد اين است كه رهبر 
انقالب اسالمي همواره در بيانات خود نشان داده اند كه به تمامي موضوعات و 
اتفاقات اشراف كامل دارند و مقوله ورزش را هم خيلي بيشتر و بهتر از مسئوالن 
ورزش كشور مي شناسند. حال سؤال اين است كه آقايان مسئول قرار است 
چه كاري در اين خصوص انجام دهند، آيا صرفاً بايد پيام صادر كنند و با بيان 
حرف هاي بي ربط مثاًل تشكر كنند؟! آقاي مسئول، رهبري راه را نشان داد، 

هدف را هم مشخص كرد، اما تو چه كاری می خواهي انجام دهی؟ 
اين پرسشی است كه پاسخ آن بسياري از مشكالت ورزش و حتي مشكالت 
كشور را حل خواهد كرد. پاسخي كه سال هاست مسئوالن ريز و درشت 
كشور بعد از هر يك از بيانات رهبر انقالب اسالمي تنها با تعريف و تمجيد از 
ايشان از دادن آن طفره رفته اند و در نهايت هم دغدغه ها و فرمايشات رهبر 
انقالب در سايه همين پيام هاي پرطمطراق زمين مانده و كمتر اتفاق افتاده 

كه هدف نهايي مدنظر ايشان محقق شود.
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