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 ساعی و صالحی امیری 
اختالف ندارند

هادی ساعی پرافتخارترین المپین تاریخ ورزش 
ایران در خصوص صحبت هایی که مبنی بر اختالف 
او با صالحی امیری در جلســه هیات اجرایی کمیته 
المپیک مطرح شده اســت، گفت:»اختالفی میان 
من و صالحی امیری وجود ندارد و ما تنها در خصوص 
اساسنامه کمیســیون ورزشکاران صحبت  کردیم. 
به عنوان نماینده ورزشــکاران وظیفه دارم از موارد 
مربوط به ورزشکاران در هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیک دفاع کنم. در آخرین جلسه هیات اجرایی 
نیز از کمیسیون ورزشکاران دفاع کردم و سوءتفاهمی 
پیش نیامد.« ساعی در خصوص تاثیرات کمیسیون 
ورزشکاران گفت:»در زمان هایی که جلسه داشتیم 
بازخوردهای خوبی داشــتیم، اما مدتی اســت که 
جلسات کمیسیون ورزشکاران تعطیل شده است. 
نظر کمیته المپیک برای برگزاری جلسات کمیسیون 
تهیه اساسنامه و تایید آن است. در حالی که من اعتقاد 
دارم باید جلسات برگزار شود و برای تغییر در اساسنامه 
نیاز به تعطیلی جلسات نیست. بسیاری از اساسنامه  
و آیین نامه ها در جاهایی دیگر دچار تغییر می شود، 
اما هیچ وقت جلسات خود را تعطیل نمی کنند. من 
از تعطیل نشدن جلسات کمیسیون ورزشکاران دفاع 
کردم و امیدوارم جلسات این کمیسیون برگزار شود، 
البته به نظر کمیته المپیک احترام گذاشتیم و در این 
مدت جلسه ای نداشتیم.« ساعی در خصوص ناراحتی 
ملی پوشــان از تمرینات انفرادی گفت:»تمرینات 
گروهی باعث انگیزه گرفتن بچه ها از یکدیگر خواهد 
شد. تمرین انفرادی برای ورزشکار مانند سم است که 

آرام آرام به بدن او تزریق می شود.«
    

فیاضي دوباره لژيونر مي شود
در همان روزهــای ابتدایی نقل وانتقاالت پوریا 
فیاضی، دریافت کننده ملی پوش تیم شــهرداری 
ارومیه قــراردادش با قرمزپوشــان را به مدت  یک 
فصل دیگر تمدید کرد. بندی در قرارداد فیاضی با 
شهرداری ارومیه وجود داشت که او می توانست در 
شرایطی اگر پیشنهاد خارجی داشت از شهرداری 
ارومیه جدا و لژیونر شود. این اتفاق خیلی زود افتاد 
و فیاضی یک پیشــنهاد از پالس لیگا دریافت کرد. 
مذاکرات ابتدایی و توافقات اولیه بین طرفین حاصل 
شده و با این شــرایط به احتمال زیاد به زودی باید 
شاهد حضور فیاضی در لهستان باشیم. فیاضی فصل 
گذشته هم مدت کوتاهی در تیم بدزین حضور پیدا 
کرد و به دلیل آنچه پایبند نبودن به تعهدات مالی از 

سوی باشگاه عنوان شد، این تیم را ترک کرد.
    

تحمیل مربي به والیبال!
هنوز مشخص نیســت نظر فدراسیون والیبال 
برای انتخاب سرمربی تیم ملی، گزینه داخلی است 
یا خارجی؛ با این حال در صورتی که سرمربی آینده 
تیم ملی، ایرانی باشد مربیان محدودی هستند که 
می توان از آنها به عنوان گزینه های سرمربیگری تیم 
ملی یاد کرد. یکی از این گزینه ها که در طول دوران 
مربیگری خود عملکرد خوبی نداشته این روزها تالش 
می کند به هر نحوی که شده خود را به نیمکت تیم 
ملی نزدیک کند. این مربی به همین خاطر می خواهد 
به جامعه والیبال اینطور القا کند که بازیکنان تیم 
ملی فقط موافق سرمربیگری او در تیم ملی هستند 
و در صورتی که مربی دیگری به عنوان سرمربی تیم 
ملی انتخاب شود بازیکنان باتجربه تیم ملی نسبت به 
این انتخاب موضع گیری خواهند کرد. واقعیت این 
است که بازیکنان تیم ملی تاکنون موضع گیری علیه 
هیچ کدام از مربیان ایرانی که شانس هدایت تیم ملی 
را دارند نداشته اند. ضمن اینکه حتی اگر این موضوع 
هم واقعیت داشته باشد فدراسیون والیبال نباید این 
اجازه را بدهد که سرمربی آینده تیم ملی بر اساس 

نظر بازیکنان مشخص شود.
    

لیگ دوومیدانی از مهر استارت 
مي خورد

فصل مسابقات دوومیدانی هرساله از میانه فروردین 
به بعد آغاز می شد، اما امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا این زمان به تاخیر افتاد و حاال با فراهم شــدن 
شرایط و آزاد شدن رشته های ورزشی کم کم رقابت ها 
آغاز می شــود. طبق اعالم فدراســیون دوومیدانی 
نخستین مسابقه امســال جایزه بزرگ تهران است 
که در 14 رشته در دو بخش مردان و زنان در ورزشگاه 
آفتاب انقالب برگزار می شود. همچنین قرار است لیگ 
امسال در سه مرحله برگزار شود و مسابقه قهرمانی 

کشور نیز نیمه دوم مهر انجام خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

رییس سابق فدراسیون فوتبال از 
چند ماه قبل به دلیل بیماری، از سمتش 
کنار رفت اما پس لرزه های قراردادی که 
او با مــارک ویلموتس امضا کرد، هنوز 
فوتبال ایران را تهدیــد می کند. این 
فوتبال، همین حاال به شــرکت های 
مختلفی بدهکار است و جدا از این رقم 

سنگین دو میلیون یورویی، با شکایت 6 
میلیونی این مربی نیز روبه رو شده است. 
بند عجیب پرداخت پول به ویلموتس 
حتی در صورت فسخ قرارداد یک طرفه 
از سوی خود این مربی، از نگاه تاج »شاه 
بیت« این قــرارداد بوده اســت اما در 
عمل، یک ضرر وحشتناک برای فوتبال 
ایران بــه وجود مــی آورد. تاج در یک 
مصاحبه ادعا کرده که این »شاه  بیت« 

از ســوی وزیر ورزش به قرارداد اضافه 
شده است. حاال سوال مهم اینجاست 
که آیا شخص وزیر، حتی در »جزئیات« 
قرارداد سرمربی تیم ملی هم دخالت 
می کند؟ آیا دولت به همین ســادگی 
به خودش اجــازه ورود بــه ریزترین 
مسائل فدراسیون فوتبال را می دهد؟ 
اگر چنیــن چیزی حقیقت داشــته 
باشــد، می توان این اتفاق را مصداق 

بارز دخالت نهادهای »سیاســی« در 
فوتبال دانســت. فیفا حتی به حضور 
وزیر در مجمع فدراسیون هم معترض 
است و طبیعتا اگر خبردار شود در ایران 
هر انتخابی برای تیــم ملی با دخالت 
مســتقیم دولت اتفاق می افتد، یک 
تعلیق سفت و سخت برای این فوتبال 
ایجاد خواهد کرد. انتقاد از مهدی تاج 
باید محکم و اصولــی ادامه پیدا کند. 

نهادهای نظارتی هم باید وارد شوند و 
از او پاسخ بخواهند. حتی مراجع قضایی 
هم باید مسائل مشکوک این پرونده را 
زیر نظر بگیرند اما کسی که باید در این 
مورد جواب پس بدهد، فقط تاج نیست. 
در مورد قرارداد عجیب و تاریخی مارک 
ویلموتس که گرانقیمت ترین قرارداد 
تاریخ ورزش ایران نیز هست، شخص 
سلطانی فر هم باید پاسخ بدهد. او باید از 
»بیانیه« نوشتن دست بردارد و در یک 
گفت وگوی شفاف با رسانه ها و نهادهای 
نظارتی، درباره اتهام دخالت در فوتبال 
توضیح بدهد. آن هم دخالتی که منجر 
به یک فاجعه بزرگ و یک بحران مالی 

تمام عیار شده است.
وقتی مهدی تاج علنــا از »نامه« 
وزارت ورزش بــرای »معرفــی« 
گزینه های پیشنهادی برای نشستن 
روی نیمکت تیم ملی یــاد می کند، 
طبیعتا عواقب مطــرح کردن چنین 
موضوعی را هم بــه خوبی می داند. در 
چنین وضعیتی، اساســا دو ســناریو 
محتمل خواهد بود. در سناریوی اول، 
باید این احتمال را در نظر بگیریم که 
نامه وزارت به فدراســیون، تنها یک 
»معرفی« ساده برای »بررسی« بیشتر 
نبــوده و با خودش »الــزام« به همراه 
داشته است. برای باور این سناریو، باید 
تنش های رفع شده میان مهدی تاج و 
سلطانی فر در زمان انتخاب ویلموتس 
را به یــاد بیاوریم. همــه می دانند که 
فدراسیون بر سر قانون بازنشستگی با 
وزارت ورزش درگیر بود و زیر بار چنین 
قانونی نمی رفت. وقتی شخص رییس 
فیفا به تهران سفر کرد تا عمال روبه روی 
این قانون بایستد، این تنش ها به اوج 
رسید اما ظرف چند ماه بعدی، ناگهان 
همه چیــز برطرف شــد و دیگر هیچ 
مشکلی بین فدراسیون و وزارت وجود 
نداشت. در همان مقطع نیز بعضی ها 
تصور می کردند که حتما دلیلی برای 
این »صلح« ناگهانی وجود دارد. شاید 
کی روش نیمکت تیم ملی را بر اساس 
»سلیقه« یا خواســت وزارت چیده و 

همین موضوع، موجب آشتی طرفین 
شده است. اگر چنین سناریویي واقعیت 
داشته باشد، وزارت علنا در کار فوتبال 
دخالت کرده و وزیر ورزش باید حتما 
پاســخ چنین رفتاری را بدهد. درباره 
این قرارداد خاص و این پرونده پیچیده 
اما ســناریوی دیگری هم وجود دارد. 
ممکن است مهدی تاج »عامدانه« از 
وزارت نام برده باشــد تا نقش خودش 
را در این مورد کمرنگ کند. شاید نامه 
وزارت ورزش تنهــا یک معرفی کامال 
ساده بوده اما حاال تاج با بزرگنمایی در 
مورد آن، قصد داشته همه چیز را به سود 
خودش تغییر بدهد و وزارت را زیر سوال 
ببرد. ممکن است این تالشی در جهت 
رفع مسئولیت از ســوی رییس سابق 

فدراسیون فوتبال باشد.
در داســتان قرارداد ویلموتس، دو 
حالت بیشتر وجود ندارد. یا وزیر برای 
تیم ملی »تصمیم« گرفته و یا مهدی 
تاج، می خواهد این تصمیم را به گردن 
وزارت بیندازد. در هر دو حالت اما جناب 
ســلطانی فر باید توضیح بدهد که چه 
رابطه ای با انجمن »تجاری-فرهنگی« 
ایران و هلند داشته است. چرا در یک 
پســت دولتی دیگر در افتتاحیه این 
انجمن حضور پیدا کرده و سپس در یک 
پست دولتی کامال متفاوت، همچنان 
مشــورت های این انجمن را کارگشا 
دانسته اســت؟ از زمان مطرح شدن 
ادعای مهدی تاج، وزارت ورزش هنوز 
به این پرسش های کلیدی پاسخ نداده 

است.

سوال مهمی که نباید فراموش شود

وزیِر تاج یا تاِج وزیر؟

اتفاق روز

سوژه روز

مهدی تاج در قامت یک »بازنده« از استودیوی تلویزیون خارج شد. مردی که تالش کرد مسیر پاسخگویی را با حواشی 
منحرف کند اما با موجی از افشاگری ها برخورد کرد و نتوانست به هیچ سوالی، پاسخ درست و منطقی بدهد. این وسط، 

مهدی تاج تنها کسی نیست که باید در معرض سوال های کلیدی و اساسی قرار بگیرد. اگرچه نقش او در ماجرای انتخاب 
ویلموتس از همه پررنگ تر است اما هنوز معمای ارسال نامه از طرف وزیر ورزش برای معرفی گزینه های پیشنهادی »انجمن 

ایران و هلند« پابرجا مانده است.

ظاهرا هواداران فوتبــال در ایران قصــد ندارند از عادت 
منحوس »دو قطبی« ســازی دســت بردارند. یک روز علی 
کریمی و علی دایی در مرکز این دوقطبی هســتند، یک روز 
نوبت به کی روش و برانکو می رســد، یک روز امیرقلعه نویی 
و پرسپولیســی ها چنین چالشــی را تجربه می کنند و حاال 
نوبت به دوقطبی عادل فردوسی پور و محمدحسین میثاقی 
رسیده است. درست مثل همیشه وقتی چنین ماجرایی شکل 
می گیرد، »حقیقت اصلی« پنهان می شود. همه می خواهند 
پشت خاکریز سنگر بگیرند، یک مقصر شناسایی کنند، یک 
سنگ بردارند و به طرف او بیندازند و تا جایی که می توانند به 

این لجبازی ادامه بدهند. غافل از اینکه چنین کاری، »صورت 
مساله« را پاک می کند و فرصت پرداختن به بحث های عمیق 
و مسائل اساسی را در فوتبال ایران از بین می برد. در این فوتبال 
هر »دوقطبی« دامی است که درست مقابل یک بحث جدی 
پهن می شــود تا اجازه ندهد آن بحث، پا بگیرد و به نتیجه ای 

منطقی برسد.
نزدیک به دو سال قبل، علی کریمی در استودیوی برنامه 
نود حاضر بود تا در یک مناظره با محمدرضا ساکت، رفتارهای 
فدراسیون را مورد انتقاد قرار بدهد. آن شب جادوگر، حریف را 
به گوشــه رینگ برده بود و به خوبی در حال رسیدن به نتیجه 

دلخواهش بود که ناگهان یک پیام از سوی کارلوس کی روش، 
همه چیز را عوض کرد. کی روش با ارســال یک پیام به عادل 
فردوسی پور، عمال پشت فدراسیون درآمد و کریمی را »بزدل« 
خطاب کرد. مجری برنامه نود نیز همان پیام را با صدای بلند 
در تلویزیون خواند. از آن لحظه به بعد، بحث کامال عوض شد و 
همه آن بحث جدی و مهم، جای خودش را به دوگانه کی روش 
و کریمی داد. محمدرضا ساکت هم به همین سادگی، قسر در 

رفت و دیگر وادار به پاسخگویی نشد. 
اگر آن شب هواداران فوتبال دوگانه کی روش و کریمی به 
راه نمی انداختند و برای گرفتن پاســخ از مدیری مثل ساکت 
متحد می شدند، آن  شب اگر هواداران تیم ملی روبه روی هم 
نمی ایستادند و چنین چالش تلخی را تجربه نمی کردند، ساکت 
به همین سادگی از زیر بار پاسخ دادن درباره »اساسنامه« رها 
نمی شد. کسی چه می داند شاید در یک شرایط عادی، صبح 

روز بعد مساله اساسنامه فاش می شد و فدراسیونی ها به جای 
هدر دادن زمان، زودتر برای اصالح آن اقدام می کردند. آن روز، 
اتفاقی افتاد که در نهایت به ضرر فوتبال ایران بود. حاال هم این 
روند همچنان ادامه دارد. عده ای حتی ددر جبهه »مهدی تاج« 
ایستادند و سرمســت و راضی از کنایه های او هستند. مدیری 
که به همین بهانه، تالش کرده تا یک بحث جدی را کنار بزند 
و از احساسات طرفداران عادل فردوســی پور به نفع خودش 
سوءاستفاده کند. اگر برای یک بار هم که شده فوتبالی ها این 
دوگانه های ساختگی را کنار بزنند و به جز »حقیقت« به دنبال 
بحث دیگری نباشند، حقایق بیشتری از قرارداد شوم فدراسیون 
فوتبال با مارک ویلموتس آشکار خواهد شد. اگر هم این بازی 
کودکانه با اسم ها ادامه داشته باشد، باز هم بحث جدی بر سر 
یک موضوع جدی به ســرانجام نمی رسد. این انتخاب مهمی 

است که هواداران فوتبال باید انجام بدهند.

آریا طاري
گری لینه کر معتقد است که هیچ کلمه ای، 
دقیقا نمی تواند لئو مســی را توصیــف  کند. با 
این حال بین همه واژه هایی که تــا امروز برای 
این ستاره شگفت انگیز ســاخته شده، می توان 
به »غیرقابل خرید« اشاره کرد. برچسبی که در 
همه این ســال ها همراه لئو بوده است. درست 
به همان اندازه که کیف بارسلونایی ها از داشتن 
این فوتبالیست فرازمینی کوک است، خیلی از 
باشگاه های بزرگ و ثروتمند فوتبال اروپا نیز در 
حسرت داشتن این بازیکن هستند. باشگاه هایی 
که حتی با پیشــنهادهای نجومی، نتوانسته اند 
ابرســتاره آرژانتینی کاتاالن هــا را به خدمت 

بگیرند.
مدیر باشگاه منچسترسیتی اخیرا دست به 
یک اعتراف بزرگ زده و از کلیدی ترین حسرتش 
در فوتبال انگلستان پرده برداشته است. سیتی 
در این ســال ها، چند بار قهرمــان لیگ جزیره 
شــده، اعتبار فوق العاده ای در فوتبــال اروپا به 
دســت آورده و یکی از بهترین مربیان )و شاید 
بهترین( مربی ایــن عصر از دنیــای فوتبال را 
جذب کــرده اما خلدون ناکامــی از خرید »لئو 
مسی« را یک شکســت بزرگ برای این باشگاه 

می داند. او درباره یک راز بزرگ نیز صحبت کرده 
و از پیشنهاد شخصی به ســتاره آرژانتینی پس 
از جذب پپ گواردیوال گفته است. ظاهرا وقتی 
پپ سرمربی آبی های منچســتر شده، مدیران 
و به ویژه مالکان این باشــگاه تالش کرده اند تا 
با استفاده از سرمربی ســابق لئو در بارسا، این 
بازیکن را جذب کنند. باشگاه ثروتمند انگلیسی 
حتی پیشنهاد »سه برابر« کردن دستمزد مسی 
را به این بازیکن داده اما مسی این پیشنهاد را رد 
کرده است. جالب اینکه لئو هرگز در رسانه ها در 
مورد چنین موضوعی حرف نزده و حتی مدیران 
باشگاه را با چنین پیشــنهادی، تحت فشار قرار 
نداده تا یک قرارداد بهتر به دست بیاورد. مسی، 
متعلق به بارسلونا است و این احساس تعلق را به 
شدت احساس می کند. او نمی خواهد به تیمی 
دیگر برود و به نظر می رسد جدایی اش از نیوکمپ 
نیز تنها در صورتی اتفاق می افتد که به اولین تیم 
از دوران فوتبالش یعنی نیولز اولد بویز برگردد. او 
و خانواده اش از سال ها زندگی در بندر بارسلونا 
کامال راضی هستند و هیچ برنامه ای برای تغییر 
دادن این وضعیت ندارنــد. خیلی ها معتقدند 
مسی حتی پس از بازنشستگی نیز به جای رفتن 
به آمریکا و یا هر نقطه دیگری از دنیا به ســبک 

فوتبالیست های بازنشسته، ترجیح می دهد در 
همین نقطه از اسپانیا باقی بماند و به زندگی اش 
ادامه بدهد. کشف این استعداد خارق العاده، بدون 
شک تاریخ باشگاه بارســلونا را تغییر داده است. 
آنها با در اختیار داشتن بهترین بازیکن این عصر 
از دنیای فوتبال با 6 تــوپ طال، کارهای بزرگی 
انجام دادند. دستاوردهایی که شاید بدون مسی، 

رسیدن به آنها هرگز ممکن نمی شد.
منچسترسیتی، تنها باشگاهی نیست که در 
پروژه جذب لئو مسی شکست می خورد. سال ها 
قبل پس از ورود مسی به 18 ســالگی، باشگاه 
رنجرز اســکاتلند تالش کرد تا این بازیکن را به 
صورت قرضی به خدمت بگیــرد. لئو هنوز یک 
مهره فیکس در تیم نبــود و فرصت زیادی برای 
بازی در بارســا به دســت نمی آورد. با این حال 
کاتاالن ها پیشنهاد انتقال قرضی این بازیکن به 
گالســکو را رد کردند. در همان سال ها بود که 
مسی در یک بازی دوستانه پیش فصل، روبه روی 
یووه برای آبی اناری ها به میدان رفت. نمایش او 
آنقدر شگفت انگیز بود که باشگاه یووه، عالقه مند 
به جذب این بازیکن شد. در پایان همان مسابقه، 
فابیو کاپلو که روی نیمکــت بیانکونری حضور 
داشت، از رایکارد درخواست کرد تا اجازه انتقال 
قرضی یک ساله این بازیکن را بدهد. با این حال 
سرمربی هلندی بارسا زیر بار این پیشنهاد هم 
نرفت و اعــالم کرد که قصد دارد ســتاره جوان 
تیمش را حفظ کند. در سال 2006، نوبت اینتر 
بود که برای خرید مسی اقدام کند. حاال دیگر لئو 

یک بازیکن ناشناخته نبود و هواداران بارسا نامش 
را بارها و بارها شنیده بودند. اینتر با ستاره هایی 
مثل زالتان و آدریانو، تیم جذابی به نظر می رسید. 
خاویر زانتی نیز رابطه نزدیکی با مسی داشت و 
آرژانتینی های پرشمار این باشگاه، در تالش برای 
مجاب کردن لئو بودند. هرنان کرســپو، خولیو 
کروز، زانتی، کامبیاسو و والتر ساموئل که همگی 
برای اینتر بازی می کردنــد، در اردوی تیم ملی 
مذاکره هایی سفت و سخت را با این بازیکن پشت 
سر گذاشتند اما اینتر موراتا هم در نهایت موفق به 
جذب مسی نشد. بعدها پی اس جی نیز تالش های 
زیادی برای خرید این بازیکن با هزینه ای نجومی 
انجام داد اما برچســب غیرقابل خرید، روی این 

ستاره باقی ماند.

در کنار بردن و فتح  کردن جام های متعدد، 
دستاورد مهم بارسا در این سال ها، »حفظ« 
لئو مسی بوده است. آنها محصولی ساختند که 
هرگز عالقه ای به ترک باشگاه از خودش نشان 
نداد. بارسا برای آن که دوباره فراتر از یک باشگاه 
شود، باید به الماسیا برگردد و یک بازیکن دیگر 
مثل لئو مسی را کشف کند. ســتاره ای که با 
اولین پیشنهاد بزرگ، راهش را جدا نکند و به 
تیم دیگری ملحق نشود. مسی، تاریخ معاصر 
بارسا را عوض کرد. او حاال نماد تمام چیزهایی 
است که در فوتبال نمی شــود با پول خرید. 
مهم نیست در حســاب بانکی تان چند صفر 
وجود دارد. شــما هیچ وقت صاحب لئو مسی 

نخواهید شد!

عادت ناخوشایندی که در فوتبال ایران ترک نمی شود

دوقطبی های پوچ!

لئو؛ بزرگ ترین حسرت من سیتی و دیگران

آن چه نمی توانید بخريد! 

فیفا حتی به حضور وزیر 
در مجمع فدراسیون هم 

معترض است و طبیعتا اگر 
خبردار شود در ایران هر 
انتخابی برای تیم ملی با 

دخالت مستقیم دولت اتفاق 
می افتد، یک تعلیق سفت 
و سخت برای این فوتبال 

ایجاد خواهد کرد
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