
فرياد مطالبه گري 
دنيا حيدري
   گزارش

مردم و رس��انه ها 
اين ب��ار از حنجره 
پرسپوليس بيرون آمد. اتفاقي تازه كه مي تواند 
نقطه عطفي در فوتبال ايران باشد و قدمي مؤثر 
براي محاكمه و كوتاه كردن دست مديران نااليقي 
كه جز هزينه تراشي و انباشتن بدهي هاي هنگفت 

هنر ديگري ندارند!
درس عب��رت الزم اس��ت؛ اين ل��ب كالم بيانيه 
باشگاه پرس��پوليس اس��ت. همان خواسته اي 
كه سال هاس��ت رس��انه ها پيگيري مي كنند و 
هواداران تيم به دنبال آن هستند. معضل بزرگي 
كه البته تنها يقه باش��گاه پرسپوليس را نگرفته 
و كل فوتبال ايران را به خود آلوده كرده اس��ت. 
بازخواست مديران مقصر براي اشتباهات فاحشي 
كه مرتكب ش��ده اند و بدهي هاي هنگفتي كه از 
خود به جا گذاشته اند، آن هم از سوي نهادهاي 
نظارتي با ورود مس��تقيم ب��ه پروندهايي كه با 
ايرادات غيرقابل توجيه عقد ش��ده است، چه به 

لحاظ فني و چه مالي. 
    

پيش از اين صداي مش��اور وزير ورزش درآمده 
بود. پرواضح بود ذوالفقارنسب از روندي كه چنين 
بدهي هنگفتي را باب��ت جدايي غيرقابل توجيه 
كالدرون روي دست باشگاه پرسپوليس گذاشته، 
سرگيجه گرفته است. همان دليل حاال در كنار 
نارضايت��ي بحق بازيكن��ان بابت ع��دم دريافت 

مطالبات شان كارد را به استخوان مديريت باشگاه 
رسانده اس��ت، به طوري كه صراحتاً از نهادهاي 
نظارتي خواهان ورود به دو پرون��ده كالدرون و 
بوديمير است. دو پرونده اي كه روي هم چيزي 
حدود 38 ميليارد تومان هزينه روي دست تيم 
گذاش��ته اس��ت. هزينه اي كه قاعدتاً بايد خرج 
قراردادهاي جديد و ديگر مشكالت  پرسپوليس 
مي شد، اما همه به لطف بي كفايتي هاي مديران 
قبلي براي پرداخت بدهي تنها دو پرونده هزينه 

شده است. 
مسئله اي كه باشگاه پرسپوليس را بر آن داشته 
تا صراحتاً خواس��تار ورود نهاده��اي نظارتي به 
قرارداد بازيكنان و مربيان خارجي سابق اين تيم 
كه بدهي هاي هنگفتي به جاي گذاش��ته، شود: 
»پيش از اين قراردادهايي، به وي��ژه با بازيكنان 
و مربيان خارجي منعقد شده كه در جريان آن، 
نفراتي جذب ش��ده اند كه حضورشان يا توجيه 
فني و اقتصادي نداش��ته يا اگر مؤث��ر و كارآمد 
بوده اند مطالبات شان براي جلوگيري از خسارت 
به باشگاه در زمان مقرر پرداخت نشده است. ما 
درباره عددي نزديك ب��ه 38ميليارد تومان تنها 
براي دو مورد صحب��ت مي كنيم. ماريو بوديمير 
)۵۶۰ هزار دالر( و گابريل كالدرون )۷۴۰ هزار 
دالر( در مجموع معادل يك ميليون و 3۰۰ هزار 
دالر، مبلغي كه در همين مقطع از چرخه مالي 
باشگاه خارج شده اس��ت. پرداخت هايي كه در 
آن زمان ص��ورت نگرف��ت و توافق هايي كه بايد 

براي جدايي انجام مي شد و نشد تا امروز هزينه 
هنگفتي از جيب باش��گاه برود كه مي توانس��ت 
موانع و مشكالت بسياري را از سر راه بردارد. اين 
باور در باشگاه پرسپوليس وجود دارد كه بخشي 
از خسارت هاي وارد شده بايد توسط مديران وقت 
باشگاه در زمان وقوع اين اشتباهات جبران شود، 
چون پرس��پوليس مجموعه اي متعلق به مردم 
است و اين همواره يكي از خواسته هاي هواداران 
بوده كه مديران، ضامن جبران خس��ارت هايي 
باشند كه در پي اشتباهات  آنها به وقوع مي پيوندد. 
اين بايد به يك رويه براي جلوگيري از تكرار اين 

اتفاقات در آينده تبديل شود.«
    

بدون شك جذب بازيكنان و مربيان بي كيفيتی 
كه هزينه هاي بس��ياري را روي دست باشگاه ها 
مي گذارد، كوچك ترين توجي��ه منطقي ندارد، 
به همان اندازه كنار گذاش��تن بي منطق نفرات 
تأثير گذار و عدم پرداخت مطالبات آنها در زمان 
مقرر. اقدامي كه ارقام توافق ش��ده را مش��مول 
ديركرد و رق��م را روز به روز درش��ت تر مي كند. 
هرچند در كن��ار تمام اين داس��تان ها كه جز به 
ناكارآمدي مديران برنمي گردد، گاه داستان هاي 
ديگری چون لجبازي و مس��ائلي ديگ��ر نيز در 
اينگونه پرونده ها دخيل اس��ت. مسائلي كه طي 
سال هاي اخير هزينه هاي هنگفتي را به فوتبال 
باشگاهي ايران كه عمدتاً خرج آن از جيب مردم 
و بيت المال اس��ت، تحميل مي كند. روندي كه 

همانطور كه باشگاه پرسپوليس نيز در بيانيه خود 
بدان اشاره كرده، توقف آن نظارت و ورود مستقيم 
و جدي نهادهاي نظارتي را مي طلبد. در واقع ورود 
نهادهاي نظارتي به پرونده هايي چون كالدرون و 
بوديمير كه تعداد آنها در باش��گاه هاي ايران كم 
هم نيست، مي تواند دست متخلفان بسياري را 
رو كند و پرده از اتفاقات ناگوار بس��ياري بردارد، 
اما بي هيچ ترديدي مهم ترين گام در صورت ورود 
نهادهاي نظارتي كشيدن اين مديران به پاي ميز 
محاكمه است. مديراني كه طي سال هاي اخير با 
علم به اينكه قرار نيست بابت اشتباهات فاحش 
خود پاسخگو باشند، چالش هاي مالي بسياري از 
خود بجا گذاشته اند. چالش هايي كه تاوان آن را 
مردم از جيب شان داده اند و همانطور كه باشگاه 
پرسپوليس نيز به آن اش��اره كرده يك بار براي 
هميش��ه بايد جلوي اين ولنگاري ه��اي مالي و 

دست درازي ها به بيت المال گرفته شود.
بي كفايتي  مديريتي طي سال هاي اخير نه فقط 
بيت المال را به تاراج برده كه آبروي فوتبال ايران 
را نيز در مجامع بين المللي خدشه دار كرده است، 
چراكه عدم پرداخت به موقع مطالبات بازيكنان و 
مربيان خارجي همواره آنها را براي دريافت حق 
و حقوق خود راهي فيفا كرده اس��ت. اتفاقي كه 
باعث ترسيم چهره اي ناخوشايند از فوتبال ايران 
در فدراسيون جهاني فوتبال شده است و دليلي 
ندارد كه آبروي فوتبال ايران بابت بي كفايتي چند 

مدير اينچنين بر باد برود. 
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سعید احمديان

شيوا نوروزي

باز هم مسي، باز هم توپ طال

پادشاه هفتگانه!
سالن »دو شاتليه« در پاريس، دوشنبه شب ميزبان ستاره هاي فوتبال دنيا 
بود كه با دعوتنامه مجله فرانسوي فرانس فوتبال راهي اين محل شده بودند 
تا از برنده توپ طالي 2۰21 رونمايي شود. مسي يا لواندوفسكي، كدام توپ 
طال را می برد؛ اين سؤالي بود كه خيلي از عالقه مندان فوتبال در سراسر دنيا 
مانند حاضران در سالن »دو شاتليه« منتظر پاسخ آن بودند. هرچند قبل 
از مراسم بهترين هاي سال مجله فرانس فوتبال، خبرها حكايت از رسيدن 
مسي به توپ طال براي هفتمين بار داشت و انتخابي غير از ستاره آرژانتيني 

مي توانست همه را غافلگير كند. 
    

مراسم توپ طال قدمتي ۶3 ساله دارد. گابريل هانوت، نويسنده ورزشي در 
سال 19۵۶ اين جايزه را طراحي كرد. يك توپ طال كه به بهترين بازيكن 
سال فوتبال دنيا به انتخاب برترين روزنامه نگاران فوتبال از سراسر دنيا تعلق 
مي گيرد و 18۰روزنامه نگار به نمايندگي از 18۰ كشور در اين رأي گيري 
شركت مي كنند. آنها پنج بازيكن را از بين 3۰ بازيكن انتخاب مي كنند و به 
ترتيب انتخاب شان نفر اول شش امتياز، نفر دوم چهار و نفر سوم تا آخر به 
ترتيب سه، دو و يك امتياز مي گيرند و در نهايت بازيكني كه امتياز بيشتري 

به دست آورده باشد برنده توپ طال مي شود. 
استنلي ماتيوس، بازيكن باشگاه فوتبال بلكپول، برنده نخستين توپ طال 
يا جايزه بالون دور ) thé Ballond'Or( بود. اسطوره فوتبال انگليس 
كه تا ۵۰ سالگي بازي كرد، تا ۴9 سالگي گل زد و تا ۴2سالگي به تيم ملي 
دعوت مي شد و حتی در ۴8 سالگي نقشي مهم در بازگشت استوك سيتي 

به دسته اول ايفا كرد. 
    

۶3 سال پس از آن شبي كه ماتيوس با توپ طال عكس يادگاري گرفت، 
دوشنبه شب در پاريس همه در انتظار معرفي برنده سال 2۰21 بودند. 
انتظاري كه ديديه دروگبا ب��ا خواندن نام برنده به آن پاي��ان داد؛ ليونل 
مسي، ستاره آرژانتيني پي اس جي كه پس از پشت سر گذاشتن يك فصل 
فوق العاده پس از دو سال دوباره به توپ طال رس��يد. او عنوان آقاي گلي 
رقابت هاي الليگا در فصلي كه گذشت را به خود اختصاص داد و در كوپا 
امريكا هم با چهار گل و پنج پاس گل، نه تنها آقاي گل شد، بلكه با نقش 
داشتن در 9 گل از 12 گل آرژانتين در اين رقابت ها عنوان بهترين بازيكن 
تورنمنت را هم به طور مشترك با نيمار به دست آورد و يك تنه تيمش را به 

قهرماني در كوپا امريكا هدايت كرد. 
اين هفتمين توپ طالي مس��ي بود تا جلوتر از رونالدو كه پنج توپ طال 
برده است، يك ركورد خارق العاده را به نام خودش ثبت كند. اولين توپ 
طالي مسي سال 2۰۰9 به دست آمد، وقتي او 22ساله بود. لئو سال 2۰۰9 
يك سال پس از اينكه كريستيانو رونالدو بزرگ ترين رقيبش در تمام اين 
سال ها اولين توپ  طاليش را به  دست آورد، اولين توپ  طال به لئو رسيد. در 
فصل 2۰۰9-2۰۰8 مسي همراه بارسلونا به سه گانه هيجان انگيز الليگاي 
اسپانيا، ليگ قهرمانان اروپا و جام حذفي اسپانيا رسيد. در آن فصل، مسي 
جوان 38 مرتبه در ۴۷ بازي گلزني كرد و در نهايت باالتر از رونالدو و ژاوي 

به توپ  طال دست پيدا كرد. 
او در ادامه توانست در سال 2۰1۰، 2۰11، 2۰12، 2۰1۵، 2۰19 و 2۰21 
شش توپ طالي ديگر را به دست آورد تا كمتر كسي بتواند حتي فكر كند 
كه روزي اين ركورد شكسته خواهد شد. انتخاب مسي در حالي بود كه 
برخي روبرت لواندوفسكي، مهاجم لهستاني بايرن را كه فصل فوق العاده ای 
پشت سر گذاشته بود شايسته اين عنوان مي دانستند و به انتخاب دوباره 

مسي معترض بودند. 
با اين حال مسي از دريافت هفتمين توپ طال در صحبتي كوتاه همچنان 
هيجان زده است: »حقيقت اين است كه دوباره اينجا بودن باور نكردني 
است. دو سال پيش گفتم كه اين آخرين س��ال هاي دوران ورزشي من 
است و نمي دانستم چه اتفاقي ممكن است رخ دهد، اما حاال دوباره اينجا 
هستم. آن روز از من پرسيدند كي از فوتبال خداحافظي مي كني، حاال اما 
در پاريس حضور دارم و بسيار خوشحال و هيجان زده هستم. چند بار اين 
جايزه را برده ام و هميشه اين احس��اس را داشتم كه چيزي كم است، اما 
امسال برعكس بود، من توانستم بعد از جنگيدن به آرزوي بزرگم برسم. اين 
جايزه بابت موفقيت در كوپا  امريكاست، بنابراين مي خواهم آن را با همه 
هم تيمي هايم به اشتراك بگذارم و از آنها تشكر كنم. اين جايزه متعلق به 
آنها هم هست. من بزرگ ترين جايزه ام را در ماه ژوئن گرفتم. از زماني كه 
فوتبال را شروع كردم، مي خواستم با كشورم و مردمم به قهرماني برسم. 
حاال مي خواهم از آن موفقيت در كنار مردم لذت ببرم و آن را به طور ويژه 
به آنها تقديم كنم. كسب هفت توپ طال دستاوردي فوق العاده بود و هرگز 

فكر نمي كردم چنين اتفاقي بيفتد.«

درخواست سرخپوشان پايتخت براي ورود نهادهاي نظارتي به پرونده بازيكنان و مربيان خارجي

بدهي ها بايد از جيب مديران متخلف پرداخت شود

مرور برنامه هاي فدراسيون ها براي هانگژو
كادر سرپرستي بازي هاي آسيايي نشست هايي را با مسئوالن فدراسيون هايي 
كه در هانگژو ورزش��كار دارند برگزار مي كند و اين بار نوبت به س��ه رشته 
شمشيربازي، دوچرخه سواري و بوكس بود. پيمان فخري، رئيس كاروان 
ايران در بازي هاي آسيايي 2۰22 نكات حائز اهميت از جمله قوانين، مقررات، 
ماده هاي هر رشته و زمان برگزاري بازي ها را كه در كتابچه دستورالعمل 

مسابقات ذكر شده براي مسئوالن هر فدراسيون توضيح داد. 

 جايزه دالري اتحاديه كشتي 
براي نفرات برتر جهان

اتحاديه جهاني كشتي، برترين آزادكاران سال 2۰21 جهان را معرفي كرد 
و طبق وعده قبلي براي آنها پاداش در نظر گرفت. بر اين اساس كامران 
قاسم پور به عنوان نفر اول وزن 92 كيلوگرم، حسن يزداني و اميرحسين 
زارع به عنوان نفر دوم اوزان 8۶ و 12۵ كيلوگرم و محمد نخودي هم به 
عنوان نفر سوم وزن ۷9 كيلوگرم ش��ناخته شدند. اتحاديه جهاني براي 
نفرات برتر رنكينگ فرنگي و آزاد، جايزه 1۰ هزار دالري، براي نفرات دوم 

۷ هزار دالر و براي نفرات سوم نيز 3 هزار دالر در نظر گرفته است.

اهواز و تنكابن ميزبان جام تختي مي شوند؟
جام تختي كه در دوره گذشته بدون حضور تيم هاي خارجي برگزار شد، 
امسال نيز به احتمال فراوان يك ميدان مهم در چرخه انتخابي تيم ملي 
كشتي آزاد و فرنگي خواهد بود و بين المللي نيست. شنيده مي شود قرار 
است اسفند ماه جام تختي در رشته فرنگي در استان خوزستان و رشته 

آزاد نيز شايد خرداد ماه سال آينده در تنكابن برگزار شود. 

آغاز اردوي تيم فوتبال بانوان از فردا
اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال بانوان از فردا تا 1۷ آذرماه در مركز 
ملي فوتبال برگزار مي شود. بر همين اساس مريم ايراندوست سرمربي 
تيم ملي زهرا قنبري، زهرا س��ربالي، بهناز طاهرخان��ي، نگين زندي، 
سمانه چهكندي، مليكا محمدي، رقيه جالل نسب، مليكا متولي، عارفه 
سيدكاظمي، فاطمه امينه برازجاني، افسانه چترنور، مهديه مواليي، طوبي 
القاصي، زهره كودايي، هانيه عليمرداني، الهام فرهمند، فاطمه مرداني، 
سارا ظهرابي نيا، هاجر دباغي، فاطمه عادلي، مرضيه نيكخواه، مرضيه 
فيضي، ثنا صادقي، غزاله بني طالبي، زهره جاللي، ياسمن فرماني، سارا 
قمي، زهرا معصومي، مونا ثريابين و هاديه كر را به اردو فرا خوانده است.

بانوان تكواندو به خودباوري رسيدند

هفته يازدهم واليبال تحت تأثير يكه تازي سپاهان
هفته يازدهم ليگ برتر واليبال امروز با برگزاري هفت ديدار پيگيري       واليبال
مي شود. در بازي هاي اين هفته، شاگردان رحمان محمدي راد در 
تيم سپاهان كه با پيروزي در هر 1۰ بازي برگزار شده و كسب 29امتياز با ايستادن در صدر جدول 
ثابت كرده اند هدفي جز قهرماني نيم فصل، آن هم بدون بازي باخته را ندارند، مهمان سايپا تيم 
سيزدهم جدول رده بندي هستند. شهرداري اروميه كه سايه به سايه سپاهان را تعقيب مي كند 
و با 2۴ امتياز در رده دوم ايستاده است، اين هفته مهمان شهرداري ورامين است. پيكان تهران 
بعد از باخت در هفته  دهم، اين هفته در كسوت تيم سوم به مصاف پاس گرگان خواهد رفت. نبرد 
تيم هاي ميان جدول راهياب ملل مريوان و شهرداري گنبد به عنوان تيم هاي چهارم و ششم 
نيز در نوع خود جذاب و ديدني خواهد بود. فوالد سيرجان ايرانيان – لبنيات هراز آمل، هورسان 

رامسر – مس رفسنجان و شهداب يزد – آذرباتري اروميه ديگر بازي هاي امروز هستند.

همه چيز مهياي نتيجه گرفتن 
شميم رضوان
      بسکتبال

تيم ملي بسكتبال بحرين بود. از 
زمين غيراستانداردي كه قبل از 
ش��روع مس��ابقه ص��داي بازيكن��ان اي��ران را درآورده ب��ود تا 
۵۰۰تماشاگري كه با شيپور و بلندگو براي حمايت از بحرين آمده 
بودند. مهم تر از همه سي جي بود، تبعه امريكايي ميزبان كه آمده 
بود تا غيبتش در بازي رفت را جبران كند. با وجود اين در بازي 
برگشت ايران – بحرين در چارچوب انتخابي جام جهاني 2۰23 
هيچ يك از تالش هاي ميزبان براي جبران باخت در آزادي خانه 
نتيجه نداد و بحرين در منامه صدتايي شد تا شاگردان مصطفي 
هاش��مي به دومين پيروزي خود در اين رقابت ها دس��ت يابند. 
حضور تماش��اگران بحريني پوئني مثبت ب��راي حريف بود  اما 
همانطور ك��ه كامراني، كاپيت��ان تيم نيز بدان اش��اره مي كند، 
ملي پوشان بسكتبال ايران ثابت كردند باتجربه تر از اين حرف ها 
هستند كه مقهور جوي شوند كه تماش��اگران بر سالن مسابقه 

حاكم كردند. ارسالن كاظمي كه در آزادي موفق به تريپل دبل 
شده بود در اين ديدار نيز تأثيرگذارترين و ارزشمندترين بازيكن 
ميدان شد. با وجود اين عنوان امتيازآورترين بازيكن را يخچالي 
به خود اختصاص داد. مصطفي هاش��مي، س��رمربي تيم ملي 
بسكتبال به رغم پيروزي، بازي با بحرين را سخت و دشوار خواند: 
»كسب پيروزي در منامه كار ساده اي نبود. با وجود پيروزي در 
تهران مي دانستيم كه در خانه حريف كار سختي داريم و همين 
هم شد. بحرين در حال پيشرفت است و ليگ خوبي دارد. ضمن 
اينكه روي حضور تماشاگرانش نيز حساب باز كرده بود، همين 
مسئله فشار زيادي به ما كه دو سال بدون تماشاگر بازي كرده ايم 
وارد كرد. با اين حال رفته رفته بهتر شديم و بچه ها با تالش خود 
يك بار ديگر ثابت كردند بهترين بازيكنان آسيا هستند.« تيم ملي 
بس��كتبال ايران كه در گروه D با قزافس��تان، بحرين و سوريه 
همگروه است، بعد از كسب دو برد پي در پي مقابل بحرين، پنجم 

اسفند ماه برابر قزاقستان به ميدان خواهد رفت.

ادامه پيروزي هاي بسكتبال ايران از آزادي تا منامه
 بحرين در خانه هم 

حرفي براي گفتن نداشت

پس از عملك��رد نااميد كنن��ده در المپيك،       چهره
درخش��ش بانوان تكواندو در مسابقات آزاد 
قهرماني جهان در رياض، اميدها را به اوج گيري دوباره زنان تكواندوكار 
افزايش داده است. تيم ملي تكواندو در حالي در اين رقابت ها با كسب 
يك طال توسط زهرا ش��يدايي و دو برنز توسط كوثر اساسه و مليكا 
ميرحسيني به مقام سوم رسيد كه مهرو كمراني، سرمربي تيم بانوان 
در گفت وگويي كه ديروز با سايت فدراسيون تكواندو انجام داد، اين 
موفقيت را نتيجه افزايش باور ملي پوشان به توانايي هاي شان دانست: 
»كسب مدال دختران تكواندو كشورمان در رقابت هاي آزاد جهاني و در 
اين مقطع زماني از اهميت بااليي برخوردار بود، چراكه احس��اس 
مي كنم ديگر به توانايي ه��اي خود ايم��ان آورده اند. اين 
رقابت ها با توجه به امتيازات باال در ارتقای تكواندوكاران 
كش��ورمان در رنكينگ المپيكي تأثير بسزايي دارد؛ 
بچه هايي كه موفق به كسب مدال شدند قطعاً جايگاه 
بسيار بهتري در رده بندي جديد پيدا مي كنند و با 
امتيازات اين رويداد بستر خوبي براي حضور ما در 
مسابقات گرندپري فراهم خواهد شد. امتيازات 
باالي اين رويداد، تكواندوكاران خوبي از سراسر 
جهان را براي حضور در اين رقابت ها ترغيب كرده 
بود و س��طح فني به قدري خوب بود كه برخي از 
المپين ها هم از كسب مدال بازماندند. خدا را شكر 
دختران تكواندو كشورمان با كس��ب مدال در اين 

رقابت ها توانستند تجربه خوبي به دست آورند.«

عامدانه به فيفا پيام غلط ندهيم
مسئوالن فدراس��يون فوتبال در روزهاي 
اخير در سلسله مصاحبه هايي بحث تعهدات 
كشور ما به فيفا را مطرح كرده اند و اصرار 
دارند تغييرات اساسنامه در مجلس مورد 
بررس��ي قرار بگيرد. اين در شرايطي است 
كه فدراس��يون فوتبال ي��ك نهاد عمومي 
غيردولتي مس��تقل است، مجمع عمومي 
فدراسيون نس��بت به انتخاب رئيس اقدام 
مي كند و اساساً دولت نقش��ي در انتخاب 
رئيس يا چينش هيئت مديره فدراسيون 
ندارد. متأسفانه اخباري مبني بر اينكه اگر اساسنامه اصالح نشود، فدراسيون 
دچار مشكل می شود را در رسانه ها مطرح مي كنند. به آقايان فدراسيون 
اعالم مي كنيم امروز نياز قانوني فعاليت هاي ورزشي كشور حتي متناسب با 
اساسنامه فيفا در اختيار شماست، چون شما يك نهاد عمومي غيردولتي 
مستقل هستيد كه دولت هم در بحث انتخابات شما نقشي ندارد. اصرار 
بر اينكه اساسنامه در مجلس به تصويب برسد يا خير، پيام غلط دادن به 
فيفاست، چون شما مي دانيد براساس آيين نامه داخلي مجلس، اگر دولت 
اليحه اي به مجلس ارائه دهد اين اليحه در كميسيون هاي تخصصي بررسي 
و پس از آن با حضور دستگاه هاي متولي كارشناسي مي شود كه بعد از آن به 
صحن علني مجلس مي رود. پس معلوم نيست در صحن علني نمايندگان 
محترم رأي بدهند يا خير. بنابراين اينكه يك مسئله را به مجلس شوراي 
اسالمي گره بزنيم پيام غلطي است كه عامدانه به فيفا داده مي شود. اگر احياناً 
مشكلي براي فدراسيون ما به وجود بيايد، آنهايي كه پيام هاي غلط به فيفا 
مي دهند بايد پاسخگوي جامعه ورزش باشند، چون ما براساس اساسنامه 
فيفا همه الزامات را براي فعاليت فدراسيون فوتبال فراهم كرده ايم. همچنين 
مسئوالن فدراسيون فوتبال بايد بدانند كه در اساسنامه احترام به قوانين 
داخلي كشورها تأكيد شده و فكر مي كنم همه بايد به قوانين داخلي خودمان 

احترام بگذاريم و فراتر از اين قانون چيزي را مطالبه نكنيم.

احمد راستينه

رئيس كميته تربيت بدني 
كميسيون فرهنگي مجلس

 چنبره سازمان ليگ فوتبال 
بر حق مسلم باشگاه ها

جنگ و جدل ها بر سر تبليغات محيطي ليگ برتر فوتبال به قوت خود 
باقي است و در اين بين دو باشگاه پرسپوليس و استقالل به رغم اينكه 
مي توانند از تبليغات دور زمين درآمدزايي داشته باشند، اما زياده خواهي 
سازمان ليگ فوتبال براي در اختيار داشتن انحصاري تبليغات به چالشي 

بزرگ براي آنها تبديل شده است. 
تأخير در شروع ديدار سرخپوشان تنها يك گوش��ه از حواشي حاصل از 
انحصارطلبي سازمان ليگ اس��ت. اگرچه رفتار عجيب شركت توسعه و 
نگهداري اماكن ورزشي قبل از بازي پرسپوليس – نفت مسجدسليمان و 
حل شدن موقت مشكل با دستور ويژه وزير ورزش خود ابهاماتي ايجاد كرده، 
ولي ريشه همه اين مشكالت در پافشاري سازمان ليگ است. اين سازمان 
به هيچ وجه حاضر نيست حق تبليغات محيطي استاديوم ها را به باشگاه ها 
بدهد تا آنها همانند ساير باشگاه هاي خارجي از اين طريق درآمدزايي داشته 
باشند. باشگاه هاي پرطرفداري چون سرخابي هاي پايتخت مي توانند درآمد 
قابل توجهي از طريق گرفتن اسپانسرهاي مختلف و تبليغات داشته باشند. 
در آن صورت ديگر نيازي نيست دست شان در جيب دولت باشد و براي 
پرداخت بدهي هاي شان از عالم و آدم تقاضاي كمك كنند. منتها درآمد 
حاصل از تبليغات دور زمين آنقدر چشمگير است كه سازمان ليگ تحت 

هيچ شرايطي حاضر به تغيير شرايط نيست. 
بحث درآمدزايي از تبليغات خواس��ته اي اس��ت كه مديران س��رخابي 
براي گرفتن آن خيز برداش��ته اند، ولي باز هم به در بسته سازمان ليگ 
خورده اند. ديدارهايي كه به ميزباني اين دو تيم در تهران برگزار مي شود 
با استقبال خوب اسپانسرها و شركت هاي مختلف همراه است. آنها براي 
اينكه برندشان بيش از پيش به چشم بيايد، فرصت پخش زنده بازي هاي 
پرسپوليس و استقالل را از دست نمي دهند. درآمد حاصل از تبليغات دور 
زمين آزادي چندين ميلياردي است و دقيقاً به همين دليل است كه مديران 

سازمان اهميتي به تحقق خواسته باشگاه ها نمي دهند. 
در اين گيرودار شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي نيز وارد گود شده 
تا حقش را بگيرد و ايجاد وقفه در بازي اخير سرخپوشان نيز به همين 
خاطر رخ داد. دود كوتاه نيامدن سازمان ليگ در چشم دو تيم پرهواداري 
مي رود كه همواره با مشكالت مالي دست وپنجه نرم مي كنند. هر بار هم 
كه با كمك هاي دولتي مشكالت شان موقتاً حل می شود مديران اين دو 
باشگاه محروم بودن از درآمد حاصل از تبليغات محيطي را بهانه اي براي 

نداشتن درآمد عنوان می كنند. 
اين دور تسلسل سال هاست كه فوتبالمان را با چالش مواجه كرده و يك بار 
براي هميشه بايد به اين وضعيت پايان داد. ابهامات ناشي از درآمدهاي 
تبليغات محيطي از جمله نقاط تاريك فوتبال ايران و به ويژه سازمان ليگ 
است. آنها هميشه در قبال اعتراض باشگاه ها، رسانه ها و انتقادهاي مطرح 
ش��ده در خصوص ميزان درآمدها از تاكتيك فرافكن��ي و فرار رو به جلو 
استفاده مي كنند و به جاي روشن كردن ماجرا، مسئول تبليغات سازمان 
ليگ را جلو مي اندازند تا با ادبيات خاص خودش مقابل منتقدين قرار بگيرد. 
از نظر سازمان، باشگاه ها صالحيت در اختيار داشتن تبليغات را ندارند، در 
حالي كه در فوتبال روز دنيا تبليغات و اسپانسرينگ از جمله منابع اصلي 

باشگاه ها براي درآمدزايي محسوب مي شوند. 
مديران سازمان ليگ به هر طريق ممكن پروژه نخ نما شده خود در موضوع 
تبليغات محيطي را پيش مي برند و تا هر كجا كه بتوانند مقابل درخواست 
باشگاه ها ايستادگي مي كنند. حاال كه پاي شركت توسعه و نگهداري به 
ميان آمده اوضاع كمي فرق كرده و بايد ديد سازمان ليگ در قبال پافشاري 
اين شركت چه موضعي اتخاذ مي كند. به هر ترتيب تكليف تبليغات دور 
زمين يك بار براي هميشه بايد مشخص شود. درآمدهاي ميلياردي حاصل 
از آن به جيب س��ازمان ليگ مي رود در صورتي كه سرخابي ها به شدت 
محتاج حق مسلم خود از اين درآمد هستند. در حقيقت باشگاه ها با اينكه 
مي توانند درآمد هنگفتي از اين بابت داشته باشند، اما مجبورند به سازمان 
ليگ التماس كنند تا شايد درصدي از اين مبلغ به حساب شان بيايد. اين 
رفتار فرصت طلبانه سازمان ليگ جفايي است بزرگ در حق دو قطب اصلي 
فوتبال ايران و تاكنون هيچ فشار و قانوني نتوانسته حق باشگاه ها را بگيرد. 


