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شیوا  نوروزی

حرفه ای یا آماتور؟ هنوز مسئله است!
شروع فصل جدید لیگ برتر تنور مسابقات فوتبال در ایران را داغ می کند، 
اما س��ود این بازی ها فقط به جی��ب بازیکنان، مربی��ان، مدیران و دالالن 
میلیاردی بگیر می رود و در اصل تأثیری در نجات فوتبال کشورمان ندارد. 
لیگ بیس��ت و یکم در حالی آغاز می ش��ود ک��ه قهرم��ان و نایب قهرمان 
فصل گذش��ته به خاطر عدم دریافت مجوز حرفه ای و نداشتن مالک های 
بین المللی از حضور در لیگ قهرمانان آس��یا کنار گذاشته شده اند. تلخ تر 
اینکه مشکالت و نواقص متعدد این دو باشگاه و همچنین تیم های دیگر به 
قوت خود باقی است و با ادامه این روند امسال نیز باید منتظر حذف دوباره 
سرخابی ها از آسیا باشیم. متأس��فانه موضوع به همین جا ختم نمی شود و 
نباید فکر کرد ای اف سی به حذف پرسپولیس و استقالل بسنده خواهد کرد. 
مقامات آسیایی در صورت عدم همکاری مسئوالن ایرانی و برطرف نکردن 
نواقص و کاستی ها در آینده ای نزدیک اقدام به تعلیق لیگ برتر ایران هم 
خواهند کرد. این هشدار از سوی مقامات فوتبال خودمان تأیید و اعالم شده، 

منتها نگرانی از این بابت است که کاًل کک هیچ مسئولی نمی گزد!
مشکالت مستطیل س��بز ما یکی، دو تا نیس��ت و به هر گوشه اش که نگاه 
کنید کوهی از کمبودها و معضالت به چشم می خورد. سال گذشته وقتی 
با هیاهوی فراوان خبر حذف قطعی سرخابی ها اعالم شد و با جاروجنجال 
بسیار زیاد هیچ شخص یا نهادی مس��ئولیتش را برعهده نگرفت ، می شد 
حدس زد تنبیهات س��خت تری در پیش خواهد بود. سران کنفدراسیون 
آس��یا برای آنکه از قافله حرفه ا ی گری فیفا عقب نمانند چند سالی است 
با اعمال قوانین س��ختگیرانه و برخوردهای قاطع سعی در هدایت تیم ها 
و لیگ های قاره به س��مت حرفه ای ش��دن به معنای واقعی دارند. در این 
بین برخی تیم های متمول عربی و ش��رق آسیا نیز مشمول جریمه و کنار 
گذاشته شدن از آسیا شده اند با این تفاوت که آنها با در نظر گرفتن تدابیر 
الزم جبران مافات کرده ی��ا خواهند کرد تا دوباره موف��ق به گرفتن جواز 
حرفه ای شوند، اما ما چی؛ دریغ از برداشته شدن یک قدم در جهت نجات 
سرخابی ها. دو باشگاه کاماًل دولتی که تحت مدیریت وزارت ورزش هستند 
و در هیچ  دوره ای دولتی ها حاضر نشدند دس��ت از مالکیت این دو باشگاه 
بردارند. همین مالکیت مشترک بود که به عنوان اصلی ترین چالش زمینه 
حذف دو قطب اصلی فوتبال ایران از لیگ قهرمانان را فراهم ساخت. آقایان 
پرمدعا هم که سال هاست به ارس��ال مدارک غیرواقعی و حاوی اطالعات 
دروغ به ای اف سی عادت کرده اند کماکان بر مواضع قبلی خود تأکید دارند 

و با همان فرمان پیش  می روند. 
درحالی که به گفته رئیس کمیته مس��ابقات لیگ خطر تعلیق لیگ برتر کاماًل 
جدی است و آسیایی ها اصاًل با کسی شوخی ندارند. تداوم حذف سرخابی ها از 
لیگ قهرمانان و مشکل بسیاری از لیگ  برتری ها برای دریافت مجوز حرفه ای کار 
را به جایی رسانده که احتمال اقدام کنفدراسیون علیه لیگ  مثاًل حرفه ای مان 
قوت گرفته است. در این صورت ای اف س��ی تمامی تیم هایمان را از حضور در 
مسابقات بین المللی محروم خواهد کرد و لیگ برتر به همان لیگ آماتور تبدیل 
خواهد شد. البته ما که خودمان می دانیم از هر زاویه ای که به قضیه نگاه کنیم 
لیگ مان کاماًل آماتوری است و به قول مرحوم حجازی تنها شماره پیراهن ها 
با اعداد التین نوشته می شود. در این بین اما پای آبروی فوتبال، ورزش و حتی 
کشورمان وسط است و نمی توان در قبال سوءمدیریت مدیران ناالیق و عده ای 
فرصت طلب و منافع ملی و ورزشی سکوت کرد. فعاًل خیلی ها سعی می کنند در 
این مورد سکوت کنند و به امورات خود برسند، اما فکرش را کرده اید در صورت 
تعلیق لیگ برتر دیگر به چه بهانه و ترفندی قرار است میلیاردها تومان از پول 
بیت المال به پای فوتبال زیان ده و پرحاشیه ریخته شود؟! برای نجات سرخابی ها 
که کاری نکردی��د الاقل برای طرح بهانه های جدی��د جهت ریخت وپاش های 

نجومی، آن هم در لیگ آماتوری برنامه ریزی کنید.

حضور دو پرچمدار ایرانی در مراسم رژه بازی های 
همبستگی کشلورهای اسلامی جالب توجه بود. 
افتتاحیله رسلمی پنجمیلن دوره ایلن بازی ها در 
شهر قونیه برگزار شلد و تیم  های حاضر در مراسم 
رژه شلرکت کردند. کاروان پرتعداد کشورمان نیز 
با گرمکن و شلوار سلرمه ای در مراسم فوق حضور 
داشت. همانطور که گفته  شده بود علیرضا کریمی 
ملی پوش کشلتی آزاد و اکلرم خدابنلده کاپیتان 
تیم مللی تکوانلدو مشلترکًا پرچم ایلران را حمل 
کردند. این مسلابقات با شلعار »بلرادری« برگزار 
می شلود. منتها میزبانی ضعیف ترکیله انتقادهای 

زیادی را به همراه داشته است.

رژه  کاروان ایران در قونیه
قاب

فدراسیون جهانی رسماً هشدار داد

ژیمناستیک در یک قدمی تعلیق
عدم برگ��زاری مجمع انتخاباتی فدراس��یون ژیمناس��تیک تهدید 
فدراس��یون جهانی این رشته را به همراه داش��ت. درحالی که گفته  
می ش��د رئیس کمیته  ملی المپیک و وزیر وزش بع��د از مذاکره با 
مسئوالن فدراس��یون جهانی ژیمناستیک مش��کالت را برطرف و 
زمینه را برای برگزاری مجمع انتخاباتی فدراس��یون ژیمناستیک 
آماده کرده اند، اما همچنان این فدراسیون با سرپرست اداره می شود. 
ماه هاس��ت که ریاس��ت زهرا اینچه درگاهی به پایان رسیده و حتی 
مدت زمان شش ماهه سرپرستی حمید احمدی نیز تمام شده است، 
تا جایی که حمید سجادی، زهره مرزوقی را به عنوان سرپرست جدید 
این رشته انتخاب کرد. همین مس��ئله با واکنش شدید فدراسیون 
جهانی ژیمناستیک همراه شد. خبرگزاری فارس روز گذشته مدعی 
شد در نامه ارسالی از س��وی این نهاد بین المللی به ایرادات اساسی 
سرپرستی مرزوقی اشاره شده است: »در آخرین دیدار وزیر ورزش و 
کمیته  ملی المپیک ایران در لوزان سوئیس گفته شده بود که هرچه 
سریع تر قرار است انتخاباتی دموکراتیک براساس اساسنامه جمهوری 
اسالمی ایران که به تصویب فدراسیون بین المللی رسیده برگزار شود، 
ولی تا امروز هیچ خبری در این زمینه دریافت نکرده ایم. در صورت 
بروز اختالفات داخلی، فدراسیون ژیمناستیک ایران می تواند توسط 
کمیته انضباطی و اخالق فدراس��یون جهانی ژیمناستیک تعلیق 
ش��ود.« برخالف وعده های داده ش��ده، وزارت ورزش عزمی برای 
حل مشکل ژیمناستیک ندارد. با توجه به اینکه فدراسیون جهانی 
سرپرستی مرزوقی را تأیید نکرده خطر تعلیق بیخ گوش این رشته 

است و باید دید آینده این رشته چه خواهد شد.

رقابت های همبستگی کشورهای اس��المی دیروز با برگزاری رقابت های 
کشتی، شنا و تکواندو ادامه پیدا کرد و ورزشکاران کشورمان مثل روزهای 
گذشته موفق ظاهر شدند. در کش��تی علیرضا کریمی پرچمدار ایران در 
بازی های همبستگی کشورهای اس��المی حریف خود را ضربه فنی کرد. 
کریمی حریف قرقیزس��تانی خود کاریبایف را ضربه فنی کرد و به شدت 

مورد تشویق حاضران در سالن قرار گرفت.
در ادامه مسابقات پاراشنای بازی ها سه نماینده ایران در ماده 100 متر کرال 
پشت راهی مسابقه نهایی شدند. در مرحله مقدماتی، ماده 100 متر کرال 
پشت پیگیری شد که در پایان شاهین ایزدیار با زمان یک دقیقه و 17 ثانیه 
و 18 صدم ثانیه، ابوالفضل ظریف با زمان یک دقیقه و 17 ثانیه و 80 صدم 
ثانیه و س��ینا ضیغمی نژاد با زمان یک دقیقه و 24 ثانیه و 17 صدم ثانیه به 
فینال راه پیدا کردند. در رقابت های تکواندو، محمدصادق دهقانی به مرحله 
یک چهارم نهایی راه یافت. دهقانی در وزن ۶۳ پس از برد برابر حامد مبارک 
از عربستان در دور دوم مقابل عمر هانتونی از کشور فلسطین قرار گرفت. در  
ادامه تکواندوکار فلسطینی که مسابقه خوبی از خود به نمایش گذاشته بود 
در نهایت چاره ای جز قبول شکست برابر تکواندوکار قدرتمند ایرانی نداشت 
تا دهقانی سومین نماینده کش��ورمان در تکواندو باشد که ضمن صعود به 
یک چهارم نهایی مدال برنز خود را قطعی کند. همچنین دو دختر تکواندوکار 
کشورمان به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند. با توجه به برد غزل سلطانی، 
تکواندوکار ایران در وزن 4۹ کیلوگرم برابر زهرا خاوری از پاکستان و پیروزی 
زینب اسماعیلی دیگر تکواندوکار تیم ملی در وزن منهای ۶7  طی سه راند 
مبارزه نفس گیر برابر نماینده قدرتمند ترکیه در نهایت دو  نماینده بانوان 
کشورمان در روز دوم برنزش��ان قطعی و به یک چهارم نهایی راه یافتند. در 
مسابقات وزن منهای ۶8 مردان، دانیال بزرگی که در مسابقه نخست نماینده 
مالی را برده بود در دور دوم برابر تکواندوکار المپیکی و نامدار ازبکستان رشید 

آوف نتیجه را واگذار و از دور رقابت ها حذف شد.

ادامه درخشش ورزشکاران ایران در قونیه

کریمی با ضربه فنی آغاز کرد

 روز آخر ثبت نام
نامزدهای انتخابات کمیته  ملی المپیک

 دستور یا تکلیف
 نظر وزیر ورزش را تغییر می دهد؟

اشرف رامین 

نامزدهای احراز پس��ت هیئت اجرایی در کمیته  ملی المپیک افزایش 
یافت. دیروز در حالی هفت نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته 
ثبت نام کردند که وزیر ورزش و جوانان همچنان خیال ثبت نام در سمت 
ریاست را ندارد. مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای انتخابات کمیته  ملی 
المپیک امروز به پایان می  رسد و هنوز خبری از نامزدهای پرسروصدا 
نشده است. روز گذشته تعداد رؤسای فدراسیون هایی که عزم حضور در 
هیئت اجرایی را دارند باال رفت. محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، 
داوود عزیزی رئیس فدراس��یون گلف، جواد داوری رئیس فدراسیون 
بس��کتبال، مجید هنرجو رئیس فدراسیون اس��کیت، مرتضی قربانی 
رئیس فدراسیون تیراندازی و عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون 
بدنس��ازی برای حض��ور در هیئت رئیس��ه و عباس اورس��جی رئیس 
فدراسیون کبدی برای پست نایب رئیسی ثبت نام کردند. تا امروز 2۶نفر 

برای حضور در انتخابات ششم شهریور ثبت نام کرده اند. 
جدا از اینکه ثبت نام نصی��رزاده به دلیل حضور همزمان در فدراس��یون 
بدنس��ازی به عنوان رئیس و عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی 
غیرقانونی است، اما پافشاری حمید س��جادی بر مواضع قبلی اش و عدم 
ثبت نام در انتخابات کمیته جالب توجه است. وزیر ورزش دیروز در حاشیه 
نشست هیئت دولت در گفت وگو با ایرنا بر این مسئله تأکید کرد: »تا این 
لحظه برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک برنامه ای ندارم و بهتر 
است روی مباحث وزارت ورزش متمرکزتر و در خدمت کمیته ملی المپیک 
باشم. بررسی های مختلفی داشتم، البته این الگو در دنیا وجود دارد و در 
بسیاری از کشورهای موفق وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته یک نفر 
است و این مسئله بسیاری از هماهنگی ها را بیشتر و در مصارف منابع کمک 
زیادی می کند و فدراسیون ها تکلیف خود را می دانند. به نظرم ابعاد خوبی 
دارد، ولی واقعیت این است که حجم کار در وزارتخانه به قدری باالست و 
مسئولیت ها به حدی سنگین است که برنامه های مختلفی برای رسیدگی 
داریم، به همین دلیل برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک هنوز 
به جمع بندی نرسیده ام.« عجیب اینجاست که آقای وزیر احتمال رسیدن 
دستور یا تکلیف شدن در روز آخر را نیز رد نکرده است: »حاال اگر دستوری 
برسد یا تکلیفی شود دیگر نمی دانم و اگر به هر دلیلی برای انتخابات ثبت نام 
کردم، خدایی ناکرده نگویید سجادی دروغ گفت و حرفی که زد عملی نشد. 
ابعاد مختلف را بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر نیاز 
است در خدمت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از جایگاه وزارت باشیم. 
فکر می کنم اگر در انتخابات ثبت نام نکنم و تیم جدید به کمیته بیاید بهتر 
باشد. من اگر هم در وزارت باشم و هم کمیته ملی المپیک شاید تمرکزم 
کمتر شود. جمع بندی خودم این است که اگر در وزارت ورزش باشم بیشتر 
می توانم در خدمت کمیته باشم. اگر بنا بود بنده در انتخابات کمیته ملی 
المپیک ش��رکت کنم، قرار بود با حفظ س��مت )وزارت( به کمیته بروم. 
جمع بندی جدید این است که هرچه به خاتمه ثبت نام انتخابات کمیته 
ملی المپیک نزدیک تر می شویم، جدی تر فکر  کنیم. به نظرم اگر دو تیم در 

کنار هم باشیم بهتر عمل خواهیم کرد.«
داوری، رئیس فدراسیون بس��کتبال نیز دلیل حضورش در انتخابات 
را برطرف کردن برخی مش��کالت خواند: »حض��ور در هیئت اجرایی 
در صورتی مثمرثمر خواهد بود که باری را از دوش ورزش، به خصوص 
فدراس��یون های ورزش��ی بردارد. به این دلیل ورود کردم که بتوانم با 
اهدافی که دارم و صحبت هایی که با دوستان داشتم، یکسری مسائل 
و مشکالت را برطرف کنیم. از دوستانی که در این مدت بودند و تالش 
کردند هم تش��کر می کنم. دغدغه های رش��ته های تیم��ی و انفرادی 
متفاوت است و نیاز است از هر دو قش��ر رشته های تیمی و انفرادی در 

هیئت اجرایی حضور داشته باشند.«

استقالل – سپاهان اوج حساسیت در هفته اول
سوت آغاز بیست و دومین 
دوره رقابت های لی��گ برتر در 
حالی از عصر فردا به صدا درمی آید 
که ای��ن روزها تم��ام ه��وش و حواس 
فوتبالی ها درگیر انتخابات هشتم شهریورماه 
اس��ت. انتخاباتی که قرار است رئیس آینده 
فدراس��یون را معرف��ی کن��د، انتخاباتی با 
حاشیه های فراوان که حتماً مسابقات لیگ 

برتر را هم تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
با این حال تنور رقابت های لیگ برتر از همین 
هفته اول داغ است. طبق قرعه کشی انجام 
ش��ده یکی از چند بازی بزرگ رقابت های 
لیگ در همین هفته اول برگزار می ش��ود، 
جایی که اس��تقالل مدافع عنوان قهرمانی 
مقابل مدعی همیش��گی قهرمان��ی، یعنی 
س��پاهان اصفهان قرار می گیرد. رقابتی که 
هرچند در هفته اول برگزار می ش��ود و زیاد 
نمی ت��وان روی دو تیم و نحوه ب��ازی و قرار 
گرفتن شان در میدان حساب و کتاب کرد، 
اما به هر حال حساس است و نباید از نتیجه 

آن به سادگی گذشت.
دو تی��م تغیی��رات زی��ادی داش��ته اند. هم 
اس��تقالل و هم س��پاهان حاال با کادر فنی 
جدید وارد رقابت های لیگ برتر می ش��وند. 
استقالل، مدافع عنوان قهرمانی حاال دیگر 
فرهاد مجیدی را کنار خود ندارد و ساپینتوی 
پرتغالی س��کان هدایت آبی ها را برای دفاع 
از قهرمانی خاطرانگیزش��ان برعهده گرفته 
است. در سوی مقابل هم سپاهان با نویدکیا 
خداحافظی کرده و خ��وزه موریس پرتغالی 
را روی نیمکت خ��ود دارد. تقاب��ل دو مرد 

پرتغالی در قالب دو تی��م برتر فوتبال ایران، 
آن هم در هفته اول لیگ حتماً جالب توجه 

خواهد بود.
اس��تقالل برخالف فصل های قب��ل بازیکن 
زیادی را از دست نداده و ثبات مدیریتی که 
از فصل قبل بر این تیم حاکم شد باعث شده 
حاال ترکیب تیم قهرمان چندان دچار تغییر 
نشود. همین مسئله هم ش��اید برگ برنده 
ساپینتو مقابل هموطنش باشد. استقاللی ها  
هماهنگ��ی الزم را دارن��د و فق��ط بای��د با 
تاکتیک های ساپینتو خو بگیرند که به نظر 
می رسد چندان کار دشواری نباشد. هرچند 
حاال آنها خوب می دانند که اینقدر س��طح 
توقع��ات را باال برده اند که هوادار اس��تقالل 
جز بردن و تکرار قهرمانی ب��ه چیزی دیگر 

نمی اندیش��د و همین کار را برای ساپینتو و 
شاگردانش سخت می کند. 

در مقابل سپاهان برخالف استقالل بازیکنان 
زیادی را از دست داده است. زردهای اصفهان 
چه در روی نیمکت و چه در زمین تغییرات 
زیادی داش��ته اند و با چهره ای کاماًل جدید 
لیگ بیست و دوم را آغاز می کنند. البته شاید 
این برگ برنده ای برای سپاهان باشد، چراکه 
موریس تیمی را در اختیار دارد که خودش 
آن را تمری��ن داده و آماده مس��ابقات کرده 
است، درست برخالف س��اپینتو که هنوز با 
بازیکنانی طرف است که با تفکرات مجیدی 

خو گرفته اند.
آلومینیوم اراک دیگ��ر تیم مدعی این فصل 
اس��ت که فردا در اولین بازی میزبان هوادار 

تهران خواهد بود. اراکی ها طی یکی، دو فصل 
گذشته همواره شروعی خوب و امیدوار کننده 
در لیگ داش��ته اند و حتی تا رده های باالی 
جدول هم پی��ش آمده اند، ام��ا از نیمه  های 
لیگ دچار افت ش��ده و هرچه که اندوخته 
بودند بر باد داده اند. آنها حاال در اولین بازی 
هوادار را پیش رو دارن��د و می خواهند مثل 
همیشه شروع خوبی داشته باشند، شروعی 
که البته می خواهند تداوم داشته باشد و مثل 
سال های قبل خیلی زود فروکش نکند. در 
مقابل هوادار هم با ساکت الهامی نقشه های 
زیادی در س��ر دارد. ساکت الهامی که فصل 
قبل با نساجی قهرمان جام حذفی شد و در 
فینال آلومینیوم را برد حاال می خواهد باز هم 

آن پیروزی شیرین را تکرار کند.
پیکان و مل��وان دیگر بازی عص��ر جمعه را 
برگزار می کنند. ملوان در بازگشت دوباره به 
لیگ برتر میهمان تیم قدیمی تهران است. 
قوی سپید شمال ایران فاصله زیادی با سطح 
اول فوتبال کش��ور پیدا ک��رده و حاال همه 
منتظرند تا ببینند بعد از تمام این سال ها با 

چه ملوانی روبه رو می شوند.
اما مس کرمان تیمی که فصل قبل نشان داد 
خوب می تواند یقه بزرگان را  بگیرد در اولین 
بازی به مسجدسلیمان می رود و میهمان نفت 
این شهر است. مس رفسنجان هم میهمان 
نساجی مازندران است. نساجی قهرمان جام 
حذفی با حمید مطه��ری می خواهد باز هم 
همان تیم سختکوش باشد و در این راه قصد 
دارد تیم تازه راه یافته به لیگ برتر را به عنوان 

اولین قربانی خود شکست دهد.

 فردا آغاز

  بیست و دومین دوره 

لیگ برتر فوتبال

پرونده انتخابات فدراسیون فوتبال بسته 
شلد و دیگلر کمتر کسلی انتظار هشلتم 
شلهریور ماه و اعام رأی اعضای مجمع را 
می کشلد، چراکه تصمیم کمیته بدوی که 
تأیید رأی قبلی آن بلود، آب پاکی را روی 
دست همه ریخت که رئیس جدید همانی 
اسلت که واعظ در برنامه زنده تلویزیونی 
بازگشتش به فدراسلیون را تبریک گفت!

شب از نیمه گذشته بود که تکلیف یکسره شد. 
خبرنگارانی که از پیش از ظهر سه شنبه مقابل 
س��اختمان س��یاهرنگ خیابان سئول صف 
کشیده بودند انتظار شنیدن خبری متفاوت 
را داش��تند، اما تصمیم کمیته بدوی با وجود 
گذشت ساعت ها بررسی کوچک ترین تغییری 
نکرده بود. کمیته ای که از روزها قبل مشخص 
شده بود حضور اعضای آن خالف قانون است و 
ماهیتش زیر سؤال بود برخالف تمام انتقادها 
باز هم پ��ای حرف خود ماند، یعنی از ش��ش 
نامزد اصلی، صالحیت سه نفر )واعظ آشتیانی، 
اس��دی و آخوندی( را به دلیل نقص پرونده 
یک بار دیگر رد کرد تا عزیزمحمدی، میرشاد 
ماجدی و تاج بی هیچ دغدغه ای خود را برای 

انتخابات هشتم شهریور ماه آماده کنند.
    

تا دیروز عدم آش��نایی با قوانین می توانست 
دلیل خوبی ب��رای رخ دادن تخلفات متعدد 
باشد. امروز اما کمتر کسی است که با قوانین 
آشنایی نداشته باشد و تخلفات را نمی توان به 
سادگی پنهان کرد. درست همانند اتفاقاتی که 
در  جریان تأیید صالحیت  نامزدهای انتخابات 
فدراسیون فوتبال و حضور غیرقانونی اعضای 
کمیته بدوی رخ داد و افکار عمومی به سادگی 
متوج��ه حض��ور غیرقانونی اعض��ای کمیته 
بدوی و در نهایت تصمیم آنه��ا برای تأیید و 

ردصالحیت کاندیداها شد. مسئله ای که باعث 
ایجاد هجمه شدیدی علیه روند انتخابات شد 
و این تصور را ایجاد کرد ک��ه آقایان با تغییر 
رویه ای که در پیش گرفته اند، ضمن اجرای 
قوانین نادیده گرفته شده، تصمیمی متفاوت 
اتخاد می کنند. اما آنچه در ساعات اولیه بامداد 
روز گذشته به سمع و نظر خبرنگاران حاضر در 

خیابان سئول رسید، داستان تازه ای نبود.
    

درس��ت بعد از حضور تاج، اسدی و واعظ در 
یک برنامه زنده تلویزیونی بود که همه نگاه ها 
به سمت نهادهای نظارتی چرخید. هرچند 
تا پیش از آن نیز زمزمه ها و درخواست های 
زیادی در زمینه بررسی، پیگیری و برخورد 
با خاطیان پرونده ویلموت��س و در رأس آن 
تاج مطرح ش��ده ب��ود، اما بعد از مش��خص 
ش��دن تخلفات بس��یار در جری��ان پا پیش 
گذاشتن تاج جهت شرکت در انتخابات این 
درخواست ها به اوج خود رس��ید و عالوه بر 
رس��انه ها، مردم و نماینده های آنها در خانه 
ملت نیز مکرراً خواهان محاکمه تاج و دار و 

دسته اش شدند. 
افکار عموم��ی از حضور ت��اج در انتخابات و 
ریاس��ت احتمالی او بر فوتبال آسیب جدی 
دیده و خواه��د دی��د. از بین رفت��ن اعتماد 
عمومی مردم نکته ای اس��ت ک��ه باید به آن 
توجه شود تا هم جلوی فساد بعدی گرفته و 

هم اعتماد مردم جلب شود.
 در ش��رایطی که بارها و بارها ق��وه قضائیه از 
برخورد جدی با ارازل و مفس��دان اقتصادی 
که مخل آسایش مردم و زندگی آنها می شوند 
خبر داده است، ولی به نظر می رسد قرار نیست 
شاهد این جدیت در فوتبال باشیم، چراکه نه 
تنها برخوردی با متخلفان آن نمی شود بلکه 

امروز شاهد تالش آنها برای بازگشت به رأس 
فوتبال هستیم. 

حاال س��ؤال اینجاس��ت که چرا قوه قضائیه 
در برابر این همه تخلف محرز س��کوت کرده 
و اقدام��ی نمی کن��د؟ اقدامی ک��ه باید برای 

جلوگیری از فساد دوباره زودتر انجام شود.
    

اتفاقات اخیر نشان می دهد انتخابات، نمایشی 
بیش نیس��ت، وقتی با وجود اش��کاالت واضح 
قانونی همچنان ش��اهد ادامه رون��د پرایرادی 
هستیم که گویی هیچ نیرویی قدرت ایستادگی 
برابر آن را ندارد و هیچ توضیح منطقی نمی توان 
برای آن یافت جز اینکه انتخابات فدراس��یون 
فوتبال نیز همانند مدیرفنی آن کش��ک است،  
چراکه دیگر بر کس��ی پوش��یده نیس��ت این 
انتخابات از تأیید صالحیت کاندیداهای آن در 
گام نخست تا روندی که در پیش گرفته به طور 
کلی و صدالبته بر اس��اس بنده��ای قانونی که 
نادیده گرفته شده زیر سؤال است و نمی تواند 
درس��ت و اصولی باش��د، وقتی حتی نمی توان 
یک پاسخ منطقی و قانع کننده برای رد و تأیید 

صالحیت نامزدهای آن یافت!
      

حضور اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال در دادس��رای تهران برای ش��کایت 
از ترام��پ مضحک ترین اتف��اق رخ داده روز 
سه شنبه بود، اما تنها چند ساعت بعد از این 
اتفاق مشخص شد چرا آنها که خود مقصران 
اصل��ی پرونده ننگی��ن ویلموتس هس��تند 
باید به جای پاس��خگویی چنین نمایشی را 
برپا کنند، وقتی نفراتی که حضورش��ان در 
فدراس��یون بدوی براس��اس بندهای قانون 
کاماًل غیرقانونی است مهر تأیید می زنند به 
صالحیت یکی از متخلفان بزرگ فوتبال که 

قرارداد ننگین ویلموتس تنها یکی از فجایعی 
است که در زمان حضورش در فدراسیون رقم 
خورده اس��ت. البته باید هم دیگر متخلفان 
ای��ن داس��تان، نمایش��ی چون ش��کایت از 
ترامپ در دادس��رای تهران را بپا کنند برای 
انحراف افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر 
تخلفات بی پایانی که در زمان حضورشان در 
فدراسیون فوتبال رخ داده و صدالبته که باید 
با گرفتن قیافه هایی حق به جانب از عرق ملی 
به کشور بگویند و خود را سینه چاک خدمت 

به مردم جا بزنند!
    

گور فدراس��یون فوتبال بامداد چهارش��نبه 
کنده شد، درست زمانی که اعضای غیرقانونی 
کمیته بدوی در راستای حمایت از متخلفان 
واقعی فوتبال راه را برای بازگشت آنها هموار 
کردند و حاال تنها یک سؤال باقی مانده و آن 
اینکه چرا وقت��ی تصمیم گیرندگان فوتبال و 
ورزش قدمی در راس��تای مبارزه با فساد در 
این رش��ته برنمی دارند برای حفظ جایگاهی 
که دارند، نهاده��ای نظارتی خودی نش��ان 
نمی دهند برای نجات فوتبال و دادن پاسخ به 

مطالبه مردم در این راستا؟!
دیگر هیچ رقابتی وجود ن��دارد. این را هم 
میرشاد ماجدی می داند هم واعظ که تأکید 
دارد حق را در روز روش��ن ضایع می کنند 
و ه��م جامع��ه ورزش ک��ه حاج رضایی به 
نمایندگی از آن به درستی تأکید می کند که 
اگر مقصران ق��رارداد ویلموتس را مجازات 
نکنند بای��د بر پیکر این فوتب��ال نماز میت 
خواند و س��ؤالی را مطرح می کن��د که این 
روزها ذهن بس��یاری را درگی��ر خود کرده 
اس��ت و آن اینک��ه چطور عام��الن پرونده 

ویلموتس تأیید صالحیت شده اند؟!

| روزنام��ه جوان |  ش��ماره 6548

دنیا حیدری 
   گزارش  یک

فریدون حسن
      لیگ برتر

 چرا  سکوت؟!


