
جايگزين خادم در اتحاديه جهاني حامي ندارد
به گزارش فارس، رسول خادم رئيس فدراسيون کشتي و عضو هيئت 
رئيس��ه اتحاديه جهاني کش��تي چندي پيش به دلي��ل عدم حمايت 
دستگاه هاي مسئول در حل مشکل محروميت کشتي گيران ايران در 
عدم رويارويي با حريفان صهيونيستي از ادامه عضويت در هيئت رئيسه 
اتحاديه جهاني کش��تي کناره گيري و اعالم کرد که ادامه حضور او با 
وضعيت موجود ديگر نمي تواند سودي براي کشتي ايران داشته باشد 
و بهتر است فردي ديگر به عنوان نماينده ايران اين سمت را در اختيار 
بگيرد. با توجه به جايگاه و اعتبار رسول خادم در کشتي جهان و هيئت 
رئيسه اتحاديه جهاني کش��تي و انتخاب وي با بيشترين رأي ممکن 
براي حضور در هيئت رئيسه اتحاديه جهاني، فدراسيون کشتي ايران 
بالفاصله رايزني خود را براي جلب حمايت کشورهاي ديگر از کانديداي 
معرفي شده به جاي خادم براي عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه جهاني 
کشتي در کنگره اتحاديه جهاني کشتي در اواخر مهرماه در مجارستان 
آغاز کرد، اما گويا اين درخواس��ت با جواب رد اين کشورها مواجه شد. 
ظاهراً آنها در جواب درخواست فدراسيون کشتي اعالم کرده اند جايگاه 
کشتي ايران در جهان متزلزل شده و هر لحظه امکان دارد کشتي ايران 
به خاطر عدم رويارويي با کشتي گيران صهيونيست در ميادين جهاني از 
سوي کميته بين المللي المپيک )IOC( تعليق شود و ايران جايگاه خود 

را از دست بدهد، به همين دليل نمي توانند روي ايران حساب کنند. 

از ماست كه برماست!
ضرب المثل معروفي است که مي گويند از هر دست  بدهي از همان دست 
مي گيري يا اينکه از ماست که برماست و... . قصه پرغصه کشتي ايران 
حکايت همين ضرب المثل هاست، حکايت امروز آنها وقتي خودمان از 
داشته هايمان حمايت نمي کنيم، وقتي با سرمايه هايمان بد تا مي کنيم 
و پشت شان را خالي، اما توقع داريم بقيه آنها را محترم شمارند و آنها را 

ببينند و حمايت کنند.
داستان عدم حمايت از کش��تي به عنوان ورزش اول  کشور داستاني 
است که حاال ابعادی بين المللي پيدا کرده است. حاال تقريباً تمام دنيا 
مي دانند که در داخل ايران و در وزارت ورزش هيچ عزمي براي حمايت 
از مدال آورترين رشته ورزشي ايران در المپيک و مسابقات بين المللي 

وجود ندارد.
اينکه چرا جهان ورزش و به صورت مشخص اتحاديه جهاني کشتي به 

اين نتيجه رسيده، دليلي کاماًل معلوم دارد؛ »رسول خادم!«
چهره شناخته ش��ده کشتي جهان، فردي که به س��بب محبوبيت در 
جهان کشتي با بيشترين رأي به عضويت هيئت رئيسه اتحاديه جهاني 
کش��تي درآمد، اما اينقدر از کوپن خود براي نجات کشتي ايران خرج 
کرد و اينقدر حمايت نش��د که ترجيح داد از عضويت در هيئت رئيسه 

استعفا دهد.
خادم استعفا داد، چون اينجا هرچه فرياد زد به جايي نرسيد و مسئوالن 
فوتبال زده ورزش ايران هيچ کدام از حرف هاي او را جدي نگرفتند اما 
اين پايان کار نبود، چراکه حاال گزينه ايران براي جانش��يني رس��ول 
خادم در اتحاديه جهاني کشتي با عدم حمايت اعضا روبه رو شده است. 
اين طبيعي است، وقتي آنها مشاهده مي کنند که در ايران از چهره اي 
چون رسول خادم حمايت نمي شود و او تنهاست، چرا بايد از يک چهره 

گمنام تر حتي به لحاظ کاريزماتيک پايين تر از خادم حمايت کنند؟!
امروز اتحاديه جهاني کش��تي صراحتاً اعالم مي کند که کشتي ايران 
در خطر تعليق قرار دارد. بنابراين از گزينه ايران براي حضور در هيئت 
رئيس��ه اين اتحاديه حمايت نمي کند. تزلزل جايگاه کشتي ايران در 
اتحاديه جهاني اين رش��ته يعني تزلزل جهاني ورزش ايران، از دست 
رفتن اين کرسي ارزش��مند يعني همان دردي که سال هاست ورزش 
ايران به آن دچار اس��ت و کس��ي کاري براي رفع و رج��وع آن انجام 
نمي دهد. يعني همانجايي که مي تواند جلوي ناداوري ها و حق خوري ها 
را بگيرد، اما ما طرحي براي به دس��ت آوردن دوب��اره آن نداريم. اين 
خطري است که خودمان با دست خود آن را ايجاد کرده ايم، اينکه البي 
صهيونيست ها و تالش هاي استکبار جهاني براي ضربه زدن به ورزش 
ايران و منزوي کردن آن از هيچ تالشي دريغ نمي  کنند، مسئله اي کاماًل 
درست و ثابت شده است، اما اينجا نبايد کوتاهي ها و اهمال هاي موجود 
در داخل را نيز ناديده گرفت. حمايت نک��ردن از بزرگان و چهره هاي 
نام آور و خالي کردن پش��ت آنها در ميدان مبارزه با اين البي قدرتمند 

سرنوشتي جز اين به همراه نخواهد داشت.
امروز اتحاديه جهاني کشتي گزينه ايران را به رسميت نمي شناسد و از او 
حمايت نمي کند، چون خود ما گزينه بزرگي چون رسول خادم را ناديده 
گرفتيم، تنهايش گذاشتيم و هرچه فرياد زد، نشنيديم. اينجاست که 

مي گويند از ماست که برماست. 
ما با بزرگان و دلس��وزان ورزش��مان خوب رفتار نکرديم، دغدغه ها و 
نگراني هايشان را درك نکرديم تا جهان ورزش درست همان برخوردي 
را با ما کند که ما با بزرگانمان داريم، يعني درس��ت از همان دستي که 

داده ايم، گرفته ايم.
کشتي ايران و جلوتر از آن کل ورزش کش��ور با خطري جدي روبه رو 
است. عدم حمايت از گزينه ايران در اتحاديه جهاني کشتي به راحتي 
مي تواند به بقيه رشته ها و ديگر موارد نيز تسري پيدا کند، اما اينجا ما 
در خواب و رؤياي پيروزي خيالي در جام  جهاني فوتبال و به البي گري 
براي رانت دادن به فوتباليست ها مي انديشيم و اين جز نابودي ورزش 

چيز ديگري برايمان به همراه نخواهد داشت.
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 فریدون حسن 

 خادم و يزداني در سرشاخ
 آزادکاران ملي پوش براي درخشش در رقابت هاي جهاني کمر همت 
بس��ته اند. تمرينات تيم ملي کش��تي آزاد در خانه کش��تي پيگيري 
مي ش��ود و همه نفرات حاضر در اردو با ج��ان و دل تمرين مي کنند تا 
خوشرنگ ترين مدال را در مجارس��تان به گردن بياويزند. در اين بين 
تذکرات ويژه کادر فني، کش��تي گيران را هوش��يارتر از هميشه کرده 
تا جايي که حتي برخي نفرات زودتر از زمان مقرر روي تش��ک حاضر 
مي ش��وند و با روحيه باالتري تمري��ن را آغاز مي کنند. رس��ول خادم 
نيز همانند ش��اگردانش براي موفقيت در آوردگاه جهاني انگيزه هاي 
زيادي دارد به ح��دي که در طول تمرين نکات فني را ش��خصاً به آنها 
مي آموزد. اهميت سرشاخ شدن با بهترين هاي دنيا آنقدر زياد است که 
خادم شخصاً فنونش را به حسن يزداني مي  آموزد تا قهرمان جهان در 

رقابت هاي پيش رو مدالش را تکرار کند. 
 

تحفه جام جهانی برای فوتبال ایران  
امیری به تركیه رفت

 جهانبخش به انگلیس می رود
تيم مل�ي ای�ران ب�ا 14 لژیون�ر راه�ي ج�ام جهان�ي 2018 ش�د، اما 
کام�ًا واضح ب�ود ک�ه درخش�ش در روس�يه هم�ان اتف�اق مثبتي 
اس�ت ک�ه مي توان�د دره�اي فوتب�ال اروپ�ا را روي بازیکن�ان 
ملي پوش ای�ران ب�از کن�د و ب�ر تع�داد لژیونره�اي ای�ران بيفزاید. 
روسيه همانطور که انتظار مي رفت توانمندي هاي فوتبال ايران را به رخ دنيا 
کشيد و باعث شد تا ستاره هاي تيم ملي به چشم بيايند و نظر تيم هاي بسياري 
را به خود جلب کنند، مس��ئله اي که بر شمار لژيونرهاي کش��ورمان افزود. 
موفقيتي که بدون شک مي تواند تأثير بسزايي در رشد فني و تکنيکي فوتبال 
ايران داشته باشد. البته به شرط اينکه بازيکنان تيم ملي بهترين تصميم را 

بگيرند و از ميان پيشنهادهاي مطرح شده بهترين انتخاب را انجام دهند.
    مياد محمدي و پيشنهادهاي جذاب 

پيش بيني ها کامالً درست بود؛ جام جهاني روسيه باعث ديده شدن بازيکنان 
تيم ملي ايران شد، به طوري که حتي ميالد محمدي هم که دقايق کمي به 
ميدان رفته بود با پيشنهادهايي از انگليس و اسکاتلند مواجه شده است. دفاع 
چپ تيم ملي فوتبال ايران که يک پرتاب اوت منحصر به فرد در جام جهاني 
داشت با پيشنهاد تيم هايي چون هادرسفيلد و استوك سيتي در ليگ برتر، 
آيندهوون از ليگ هلند و همچنين گالسکو رنجرز مواجه شده، پيشنهادهايي 
که البته تصميم گيري را براي بازيکن تيم اخمد گروزني روسيه سخت کرده 

است. 
    جهانبخش و ليگ جزیره

عليرضا جهانبخش بزرگ ترين لژيونر فوتبال ايران بود که با کس��ب عنوان 
آقاي گلي هلند انتظار مي رفت بعد از جام جهاني با پيشنهادات خوبي از سوي 
تيم هاي مطرح اروپايي مواجه و راهي ليگي معتبرتر شود که همين هم شد. 
اين بازيکن که بي شک يکي از ستاره هاي ايران در روسيه بود، خيلي زود با 
پيشنهادهاي جالب توجهي مواجه شد. ابتدا گفته مي شد لسترسيتي خواهان 
جذب ستاره فصل گذشته آلکمار است. لسترسيتي يک روز بعد از فروش ۶۰ 
ميليون پوندي رياض محرز به منچسترسيتي و پپ گوارديوال چشم به عليرضا 
جهانبخش براي جانشيني ستاره الجزايري دوخته، از همين رو مالکان آلکمار 

بالفاصله به ستاره ايراني دستور دادند به هلند بازگردد و به تعطيالت خود 
پايان دهد تا روند اين انتقال سرعت بيشتري بگيرد. حاال اما صحبت از 
برايتون است، تيمي که پيش از اين نيز خواهان جذب جهانبخش بود، 
درس��ت قبل از اينکه او راهي آلکمار شود. ش��ايعات و اخبار درگوشي 
حکايت از اين دارد که حضور جهانبخش در ليگ جزيره قطعي است. 
البته اين بازيکن در صورتي به تيم جديد خود خواهد رفت که تا سال 
۲۰۲۰ با آلکمار قرار دارد و بايد مبلغي را براي صدور رضايتنامه به اين 

تيم هلندي بدهد. 
    اميري مسافر ترکيه

وحيد اميري هم از آن دسته بازيکناني بود که انتظار مي رفت بعد از رقابت هاي 
جام جهاني با پيشنهادي خارجي مواجه شود، هرچند که با توجه به سن و سال 
اميري انتظار پيشنهاد اروپايي توقع زيادي بود، اما پيش بيني مي شد که بازيکن 
پرسپوليس راهي يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس شود. با اين حال پيشنهاد 
او نه از کشورهاي عربي که از ترکيه رسيد، آن هم در شرايطي که پرسپوليس با 
توجه به محروميت از پنجره نقل و انتقاالت به ماندن اين بازيکن اصرار داشت.  
هافبک سرخپوشان در نهايت ترابوزان اسپور را برگزيد و با عقد قراردادي دو ساله 

راهي ترکيه شد تا فوتبال خود را خارج از مرزهاي ايران دنبال کند. 
    حسيني و ابهامات حضور در ترابوزان اسپور

اميري تنها ملي پوشي نبود که بعد از جام جهاني راهي ترکيه شد. ترابوزان 
اسپور در واقع قبل از اميري روي حسيني بازيکن استقالل نظر داشت، اما باز 
شدن پاي دالل ها به انتقال اين بازيکن داستان را کمي مبهم کرد، به طوري 
که پنج شنبه هفته گذشته رئيس باشگاه ترابوزان اسپور از منتفي شدن حضور 
اين بازيکن در تيمش خبر داد و تأکيد کرد که حاضر نيست به دليل باز شدن 
پاي دالل ها به اين انتقال، مبلغي بي��ش از قيمت بازيکن پرداخت کند. اين 
خبر البته استقاللي ها را که خواهان ادامه همکاري با مجيد حسيني بودند، 
خوشحال کرد. با وجود اين، بحث حضور حس��يني در ترکيه از شنبه شب 
بار ديگر مطرح شده و رسانه هاي ترکيه اي نوشته اند: »سيدمجيد حسيني 
ساعت ۲۰ شنبه راهي ترکيه شده تا تست پزشکي و مراحل پاياني عقد قرارداد 
با باشگاه ترابوزان اسپور را پشت سر بگذارد«، مسئله اي که پرونده اين بازيکن و 
ترابوزان اسپور را وارد فاز تازه اي کرده و مانع از بسته شدن پرونده لژيونر شدن 

اين بازيکن شده است. 

شمیم رضوان

 دنیا حیدري 

موفقیتي كه تفاوت نگاه را رقم مي زند
  هنوز ه��م مي توان به آلم��ان رفت، به يکي از س��خت ترين ليگ هاي 
فوتبال دنيا با آن چارچوب بندي ها و خط کشي هاي خاص خود، هنوز 
هم مي توان راهي بوندس ليگا شد و حتي روي نيمکت يکي از تيم هاي 
ملي آن نشست، اما براي اين کار، براي رفتن به آلمان، براي طي کردن 
پله هاي ترقي و براي دستيابي به موفقيت و يادگيري آکادميک و گام به 
گام بايد تفکراتي چون مهدي مهدوي کيا يا وحيد هاشميان داشت. بايد 
افق ديدت خيلي بيش از نوك بيني يا جلوي پايت باشد. بايد به دنبال 
يادگيري اصولي باش��ي، نه به دنبال طي کردن يک شبه راه صد ساله. 
بايد هدف و برنامه داشت، هدفي دراز و برنامه اي حساب شده و اصولي. 
فرق است بين نگاه افراد و همين فرق زمينه ساز موفقيت يا عدم موفقيت 
آنها مي شود. نگاه متفاوتي که بسياري از ستاره هاي 98 فرانسه يا حتي قبل 
و بعد از آن را بي هدف، درگير و سرگردان نيمکت هايي کرده که نه توفيقي 
در پي داشته و نه ثباتي. ستاره هايي که براي خود در زمين بازي کسي بودند، 
اما هرگز موفق به تکرار موفقيت هايشان روي نيمکت نشدند، چراکه بي هيچ 
هدف و برنامه اي بعد از آويختن کفش ه��اي خود روي نيمکت مربيگري 
شيرجه زدند. نگاه سطحي و بي هدفي که ثمري در پي نداشت و آنها را تنها از 
اين نيمکت به آن نيمکت راهي کرد، نه فقط چون دليلي ندارد که هر بازيکن 
بزرگي مربي بزرگي شود، بلکه از آن جهت که مربيگري براي بسياري امروز 
هدفي کوتاه مدت، آن هم براي امرار معاش و کسب درآمد است، مسئله اي 
که تفاوت نگاه مهدوي کيا و هاشميان را با آنها که هرچند ماه يک بار نيمکت 
يک تيم را تجربه مي کنند به رخ می کشد. نگاه متفاوتي که باعث مي شود تا 
کيا و هاشميان پله هاي موفقيت را با صبر و حوصله، با هدف و دانش گام به 
گام طي کنند و به جايگاهي برسند که نه در قامت يک بازيکن که در قامت 
يک مربي به ليگ آلمان راه يابند و روي نيمکت يکي از تيم هاي ملي فوتبال 
اين کشور بنشينند و ثابت کنند که نه تنها مي توان بازيکن بزرگي بود که 
مي توان مربي بزرگي هم بود اگر برنامه اي مشخص داشت و با هدف و با نيت 
يادگيري و اصولي گام برداشت. ثمره   اين ادعا را امروز مي توان به وضوح در 

نتيجه کار کيا و هاشميان ديد.

كیا مربي جديد تیم زير 21 سال هامبورگ
      چهره مهدي مهدوي کيا ب��ه عنوان مرب��ي زير ۲1 
ساله هاي تيم هامبورگ انتخاب شد. برخالف 
اينکه اغلب ملي پوشان قديمي دوس��ت ندارند پله هاي ترقي را يکي پس از 
ديگري طي کنند و از همان ابتدا به کمتر از سرمربيگري و ليگ برتر رضايت 

مدافع اس��بق تيم هامبورگ چنين عقي��ده اي ندارد و نمي دهن��د، اما 
همانند س��اير مربيان حرفه اي روز دنيا تالش 
مي کن��د تا ب��ا اثب��ات شايس��تگي هايش 
قدم هاي بزرگي بردارد. مهدوي کيا هشت 
سال را براي اين تيم در بوندس ليگا بازي 
کرد و به يک��ي از محبوب ترين بازيکنان 
تبديل ش��د. پ��س از آن ني��ز کالس هاي 
مربيگري را در آلمان پشت سر گذاشت و سه 
سال پيش هم به عنوان مربي در تيم نوجوانان 
هامب��ورگ کارش را آغاز کرد. کي��ا در اين 
مدت تجارب خوب��ي به دس��ت آورده  و 
مديران باشگاه را مجاب کرده که او را به 
عنوان دستيار اس��تفان وايس در تيم زير 
۲1 س��اله هاي هامبورگ انتخاب کنند. 
موشک ايراني با مسئوليت جديدي که 
برعه��ده گرفت��ه اي��ن 
فرص��ت را دارد که باز 
هم توانايي هايش را به 
معرض نمايش بگذارد. 
ب��دون ش��ک مهدوي کيا 
الگ��وي خ��وب و حرف��ه اي ب��راي 
فوتباليس��ت هاي ايراني اس��ت که قصد 

ورود به عرصه مربيگري را دارند. 

گسترش فوالد، ماشین سازي شد و بالعکس!
  در تصميمي عجيب و جالب 

شيوا نوروزي
      چهره

 
توج��ه محمدرض��ا زنوزي، 
مال��ک همزم��ان دو تي��م 
گسترش و تراکتورسازي با جابه جايي نام باشگاه گسترش به 
يک تيم ديگر تبريزي موافقت کرد. اين در حالي است که پيش 
از اين باشگاه ماشين سازي نيز متعلق به زنوزي بود که به رسول 
خطيبي واگذار شد. طبق قانون زنوزي نمي توانست با دو تيم در 
ليگ برتر حاضر ش��ود. تنها راه باقي مانده تغيير اسم دو تيم 
گسترش و ماشين سازي بود. به اين ترتيب تغييري  در کادر فني 
و بازيکنان اين دو تيم  ايجاد نمي ش��ود. اين در حالي است که 
سعيد فتاحي، رئيس کميته مسابقات سازمان ليگ در گفت وگو 
با ايس��نا اين جابه جايي را تأييد نکرده اس��ت: »هنوز درباره 
جابه جايي گسترش فوالد و ماشين س��ازي نامه اي رسمي به 

سازمان ليگ ارسال نشده است. مش��کلي براي انتقال امتياز 
تيم هاي ليگ برتري به ليگ يکي وجود ندارد، فقط بايد امتياز 
تيم ليگ برتري به تيمي در همان استان منتقل شود.« پيش از 
اين گفته مي ش��د يک تيم ليگ يکي از استان مازندران براي 
خريد امتياز گسترش پيشنهاد نجومي داده، اما مالک اين تيم 
حاضر به خروج امتياز تيمش از آدربايجان شرقي نشده است. 
رسول خطيبي، مالک ماشين سازي هم نسبت به ليگ برتري 
شدن تيمش واکنش نشان داد: »تيم هاي تبريزي فرق زيادي با 
هم ندارند. هر سه تيم ش��هر تبريز  دوست داشتني هستند و 
اميدوارم موفق باشند. قرار است نام دو تيم تغيير کند. خودم 
شاهد هستم که براي واگذاري امتياز گسترش فوالد، زنوزي 
پيشنهادهاي 18 ميلياردي نيز از چند تيم ليگ يکي دريافت 
کرد، ولي قب��ول نکرد تا اين تيم به اس��تان ديگ��ري برود.  «

 بالتکليفي ه��اي 
اشرف رامين
    جام جهانی

اس��تقالل تمامي 
ن��دارد. ب��ا اينکه 
اردوي پرهزينه آبي هاي تهران در کشور ترکيه به 
پايان رس��يده، اما هنوز معلوم نيست بازيکنان 
گرانقيمت اين تيم فصل آينده باز هم با پيراهن 
استقالل به ميدان مي روند يا خير. کادر فني اين 
تيم در اين فص��ل تغييري نداش��ته و همچنان 
وينفرد شفر هدايت آبي ها را برعهده دارد. با اين 
حال روش��ن نبودن آينده بازيکنان، س��رمربي 
آلماني را نگ��ران کرده اس��ت. عالوه ب��ر اين با 

اس��تعفاي افتخاري حاال مديريت تيم به دست 
فتحي سرپرس��ت جديد افتاده و همين مسئله 
ش��رايط را پيچيده تر از قبل کرده اس��ت. تيام و 
سرور جباروف از جمله بازيکناني هستند که هنوز 
راضي به تمديد قرارداد خود نش��ده اند. اين دو 

بازيکن قرار بود در ترکيه قرارداد جديدش��ان را 
امضا کنند، اما با اتالف وقت تمام تالش ش��ان را 

کردند تا رقم قرارداد را باال ببرند.
 گفته مي شود تيام از مسئوالن استقالل خواسته 
تا 7۰ هزار دالر ب��ه او بدهند که ب��ه ايران بيايد 

و ق��راردادش را تمديد کن��د. از طرفي هافبک 
ازبکستاني نيز پيش از امضاي قرارداد، رقم 35۰ 

هزار دالر مطالبه کرده است. 
مجيد حس��يني هم با ترابوزان اس��پور قرارداد 
بس��ته و اميد ابراهيم��ي نيز به قط��ر رفته تا در 
اين شرايط عماًل دس��ت آبي ها در پوست گردو 
بماند. در فصل نقل و انتقاالت همه تيم ها تالش  
کردند تا بهترين بازيکنان را به خدمت بگيرند، 
اما مشکالت مديريتي و بي برنامگي سبب شد تا 
استقالل در فاصله چند روز مانده به شروع فصل 
نتواند با مهره هاي کليدي اش قرارداد ببندد. اين 
بالتکليفي داد شفر را هم درآورده است. اين مربي 
آلماني بهتر از هر کس��ي مي داند که حضور در 
ليگ برتر و در پيش بودن بازي حساس در ليگ 
قهرمانان آسيا چه شرايط سختي را براي استقالل 

رقم خواهد زد. 

بالتکلیفی  هاي 
دنباله دار آبي ها 

شفاف س�ازی  و 
سعيد احمديان

    گزارش
انتش�ار رس�می  
رقم قرارداد های 
بازیکنان فوتبال می تواند به ولنگاری مالی در 

این ورزش پایان دهد. 
 شايد شما هم اين روزها و در روزهايي که مشکالت 
اقتصادي خيلي ها را ش��رمنده خانواده هايش��ان 
کرده از شنيدن رقم قراردادهاي فوتبالي ها سردرد 
گرفته ايد، رقم هايي که برخالف وضعيت جامعه 
نه تنها کمتر نش��ده، بلکه با توجه ب��ه وصل بودن 
بودجه باشگاه ها به دولت و بيت المال صفرهاي آن 
سال به سال افزايش صعودي داشته به طوري که 
اگر تا فصل پيش، بهترين بازيکن ليگ به قرارداد 
۲ ميلياردي قانع بود امروز اي��ن رقم ها براي يک 
بازيکن معمولي حتي به ۲ و نيم ميليارد هم رسيده، 
مانند افش��اي قرارداد دروازه بان يکي از تيم هاي 
خودروس��از که نه س��ابقه تيم ملي دارد و نه جزو 
برترين دروازه بانان ليگ بوده، اماگفته مي ش��ود 
براي پيوستن به يک تيم صنعتي ۲ و نيم ميليارد 

دريافت کرده است. 
در چنين ش��رايطي تص��ور کنيد ک��ه بازيکنان 
ملي پوشي که تازه از جام جهاني برگشته اند چقدر 
پيشنهاد خواهند داد، رقم هايي که حتماً سر به فلک 
مي کشد، مثل پيشنهادهاي 1۰ و 8 ميلياردي که 
دو ملي پوش دو تيم ب��زرگ پايتخت براي تمديد 
قرارداد داده بودن��د. در چنين ش��رايطي فضاي 

فوتبال کشورمان پر است از شايعاتي که درباره رقم 
قراردادهاي فوتباليست ها منتشر مي شود.

البته در اين بين باش��گاه هايي هم که در امضاي 
قراردادهاي چند ميلياردي در مظان اتهام هستند، 
همواره س��عي در تکذيب رقم هاي رد و بدل شده 

داشته اند. 
آخرين واکنش رسمي مربوط به باشگاه پرسپوليس 
بود که هفت��ه پيش قرارداد 3 و ني��م ميلياردي با 
س��روش رفيعي را تکذيب کرد. با اي��ن حال اين 
تکذيب ها سبب نمي ش��ود که ش��ايعات درباره 
رقم هاي عجي��ب و غريب و در م��واردي غيرقابل 
باوري که درباره پيشنهادهاي باشگاه ها به بازيکنان 
مطرح مي ش��ود، کمتر از قبل شود و هر وقت يک 
بازيکن اس��م و رس��م دار به تيم جديدي مي رود 
يا قراردادش را تمدي��د مي کند، درب��اره قرارداد 
جديدش رقم ه��اي مختلفي بيان مي ش��ود که 
سبب مي شود بازار ش��ايعات داغ شود، مسئله اي 
که  بازارگرمي دالالن را نيز فراهم مي کند و باعث 
مي شود تا يک بازيکن با توجه به رقم قراردادي که 
از بازيکنان ديگر پخش شده، رقم پيشنهادي اش 
را باال ببرد و چند برابر قيمت واقعي اش با باشگاه 
خواهانش ق��رارداد ببندند. اين مس��ئله عالوه بر 
بازارگرمي، بيشتر از قبل به دست درازي فوتبالي ها 

به بيت المال مي انجامد. 
    

در چنين ش��رايطي به نظر مي رسد شفاف سازي 

و قرار گرفت��ن فوتبال در يک اتاق شيش��ه اي که 
همه چيز آن عيان باش��د، مي تواند به ضرباتي که 
عدم شفاف سازي به فوتبال مي زند پايان دهد. با 
اين حال سال هاست که باشگاه ها از شفاف سازي 
گريزان بوده اند و بدين وسيله به ابهام هاي زيادي به 
خصوص در مورد پول هاي رد و بدل شده و گردش 
مالي و مبلغ قراردادها دامن زده اند. در اين شرايط 
براي عبور از فضاي غبارآلودي که درباره هزينه ها 
و درآمدها و به خصوص قراردادها وجود دارد، بايد 
رو به شفاف س��ازي آورد. البته در ابتداي دهه 9۰ 
سازمان ليگ با انتشار قراردادهاي بازيکنان تيم هاي 
حاضر در ليگ برتر سعي در حرکت در اين مسير 
داش��ت، حرکتي که هرچند با توجه به مشخص 
ش��دن رس��مي مبلغ قراردادها مخالفاني در بين 
مديران، مربيان و بازيکنان داشت، اما با استقبال 
جامعه و افکار عمومي روبه رو شد تا هزينه و فايده 

فوتبال مشخص شود. 
البته در برخي موارد باش��گاه ها با دادن اطالعات 
اشتباه، رقم قرارداد برخي بازيکنان نامي را کمتر 
از قرارداد اصلي به سازمان ليگ ارائه کرده بودند، 
مسئله اي که اگر چه يکي از نقص هاي اين طرح بود، 
اما کليت تصميم اعالم رسمي قراردادها، مسئله اي 
بود که توانست تا حدودي بازار شايعاتي را که درباره 
رقم قراردادها منتشر مي شد کاهش دهد، هرچند 
اين بار مسئله اي به نام پول هاي زيرميزي مطرح شد 
که باشگاه ها عالوه بر مبلغ درج شده در قراردادها 

به بازيکنان پرداخت مي کردند و سبب مي شد تا 
رقم واقعي قرارداد برخي بازيکنان به صورت رسمي 
اعالم نشود. در مجموع اعالم مبلغ قرارداد بازيکنان 

قدمي بود که مورد استقبال قرار گرفت. 
    

البته اجراي اين طرح زياد طول نکشيد و پس از دو 
سال متوقف شد و در سال هاي اخير ديگر خبري از 
اعالم رسمي رقم قرارداد بازيکنان تيم ها در سايت 
سازمان ليگ نيست تا فوتبال در همان قدم اول براي 
شفاف سازي بايستد و دوباره به رويه سابق عقبگرد 
کند. مخالفان اين طرح هم مدعي بودند در هيچ 
جاي دنيا رقم قراردادها اعالم نمي شود و به صورت 

محرمانه بين بازيکن يا مربي با باشگاه است. 
با اين حال تنها با مراجعه به س��ايت هاي خبري 
فوتبال اروپا و باشگاه هاي معتبر دنيا خالف حرف 
مخالفان افش��اي رقم قراردادها را ثابت مي کند، 
به عنوان نمونه باشگاه يوونتوس پس از قرارداد با 
رونالدو در بيانيه اي جزئيات اين قرارداد را رسانه اي 
کرد. بر اس��اس اين بياني��ه، ق��رارداد يوونتوس با 
رئال مادريد چهار ساله است که به موجب آن بانوي 
پير به رئال مادريد 1۰۰ ميلي��ون يورو  می پردازد 
و 1۲ ميليون يوروي ديگر به عنوان حق رش��د او 
پرداخت خواهد شد. يوونتوس 1۰۰ ميليون يوروي 
رئال مادريد را طي دو سال پرداخت خواهد کرد و به 
موجب اين قرارداد تا ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ رونالدو را 

در اختيار خواهد داشت. 

 شفاف سازی راه نجات فوتبال از ولنگاری مالی
حاشيه اي بر عدم انتشار رسمي رقم قراردادها در فوتبال ایران 


