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حدادی بالتكليف در چين

پس از شیوع ویروس کرونا در چین در بهمن ماه 
سال گذشته لیگ بسکتبال این کشور با تعطیلی 
روبه رو شد و تاکنون پس از گذشت چهار ماه هنوز 
تاریخ برگزاری ادامه رقابت ها اعالم نشــده است. 
مســئوالن لیگ چین چند بار تاریخ هایی را اعالم 
کردند، اما برگزاری رقابت ها امکانپذیر نبود و با توجه 
به اینکه بازیکنان خارجی زیادی این کشور را ترک 
کرده اند، مشخص نیســت بازی ها برگزار می شود 
یا نیمه کاره تمام خواهد شد. حامد حدادی یکی از 
چند بازیکن خارجی است که در چین به سر می برد، 
اما بالتکلیف است. این بازیکن از اوایل فروردین ماه 

راهی چین شد و تاکنون در نانجینگ به سر می برد.
    

هراز جاي كاله مي آيد
با انصراف تیم کاله از حضور در لیگ برتر والیبال، 
تیم هراز جاي این تیم را گرفت تا مازندران در فصل 
جدید رقابت ها بدون نماینده باشد. همچنین بهروز 
عطایی که در ســال های گذشــته هدایت کاله را 
برعهده داشت برای فصل آینده سرمربی هراز شد. 
در همین راستا آملی ها در تالش هستند تا ترکیب 
فصل گذشته خود را نگه دارند. به همین خاطر عادل 
غالمی، مدافع والیبال ایران قراردادش را با این تیم 
امضا کرد. عبدالرضا علیزاده، لیبروی نام آشــنای 
والیبال ایران هم که فصل گذشته در گنبد حضور 
داشت یک بار دیگر شاگرد عطایی شد. رضا صفایی 
هم که قرارداد داخلی با سایپا بسته بود راهی آمل 
شد تا یک بار دیگر زیر نظر عطایی بازی کند. آملی ها 
مذاکراتی را هم با حمزه زرینی انجام داده و طرفین به 
توافق اولیه هم رسیده اند. علی علیپور، علی رمضانی 
و شهروز همایونفر هم از دیگر بازیکنانی هستند که 

حضورشان در تیم هراز قطعی شده است.
    

مثلث ايراني ها در بوزائو
محسن باباصفری، دروازه بان تیم ملی هندبال 
ایران برای فصل آینده با مســئوالن باشگاه بوزائو 
رومانی به توافق رسید. وی که پیش از این در تیم های 
بخارست و شعرای رومانی بازی کرده بود فصل بعد 
هم در این کشــور حضور خواهد داشت. همچین 
پیش از این ا... کرم استکی، ملی پوش هندبال ایران 
با عقد قراردادی یک ساله به این تیم پیوست. به این 
ترتیب محســن باباصفری، ا...کرم استکی و شاهو 
نصرتی، ملی پوشــان هندبال ایران فصل آینده در 
کنار هم با پیراهن بوزائو در لیگ رومانی )زیمبریلور( 

به میدان خواهند رفت.
    

رنكينگ بدون تغيير تيراندازي
فدراسیون جهانی تیراندازی ماه گذشته آخرین 
رنکینــگ ورزشــکاران را در ماده هــای مختلف 
اعالم کرد اما با توجه به شــیوع ویروس کرونا و لغو 
رویدادهای مختلف، آخرین به روزرسانی فدراسیون 
جهانی 31 مارس 2020 )12 فروردین( درج شده 
است. فدراسیون جهانی تیراندازی آخرین شرایط 
سیستم کسب ســهمیه المپیک را نیز اعالم کرده 
است. فدراسیون جهانی تیراندازی ضمن تصویب 
توزیع سهمیه های باقی مانده قاره اروپا، تخصیص 
12 سهمیه باقی مانده از رنکینگ که قرار بود پس از 
مسابقات جام جهانی هند در خردادماه امسال اعالم 
شود را لغو کرد. بر اساس امتیاز و جایگاه ورزشکاران 
در رنکینگ 31 مارس 2020 )12 فروردین 99( و 
امتیاز کسب شده ورزشکاران در یک مسابقه جام 
جهانی که بین ماه های مارس و آوریل سال 2021 
)اسفند 99، فروردین و اردیبهشت 1400( برگزار 
می شود، فدراســیون جهانی نام ورزشکاران حائز 
شرایط کسب سهمیه در 12 ماده را تا نیمه خرداد 

1400 اعالم خواهد کرد.
    

تسويه بدهی ۷ ميلياردی
فدراسیون کشتی توانســت در راستای تالش 
برای پرداخــت بدهی های معوق خــود، یکی از 
مشکل سازترین بدهی های بر جای مانده مربوط 
به ســال های پیش را پرداخت کنــد. این بدهی 
هفت میلیارد تومانی یکی از چالش های مهم بود 
که می توانســت بر اعزام  ورزشــکاران و برگزاری 
تورنمنت های داخلی و همچنین اعزام های کشتی 
گیران به رقابت هــای خارجی اثر ســوء بگذارد. 
مبلغ پرداخت شده شامل هزینه های آژانس های 
هواپیمایی و همچنین ترانسفر داخلی بود که پنج 
میلیارد آن از فدراسیون های قبل و دو میلیارد نیز 
برای هزینه های مربوط به سفرها در زمان فدراسیون 

فعلی بود که به 10 شرکت مربوطه پرداخت شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

اینکه چــه سرنوشــتی در انتظار 
دیدارهــای فوتبال باشــد، به تصمیم 
نهایی فدراسیون فوتبال بستگی دارد. 
همان طور که فدراسیون فوتبال فرانسه 
تصمیم به تعطیل کردن رقابت ها گرفت 
و فدراســیون های فوتبــال در آلمان، 
ایتالیا، اسپانیا و انگلیس، حکم به ادامه 
بازی ها دادند. در ایران اما مهم ترین نهاد 
فوتبالی همواره در حال رفع مسئولیت 

از خودش بود. فدراسیون نشین ها که 
در یکی از منفعل ترین دوره های تاریخ 
این نهاد به ســر می برند، از همان ابتدا 
همه چیز را به گردن ستاد ملی مبارزه با 
کرونا انداختند. وقتی این ستاد به صورت 
رســمی اعالم کرد که مشــکلی برای 
برگزاری رقابت های فوتبال وجود ندارد، 
فدراسیون هم تاریخ  های مدنظرش را 
برای شروع رســمی بازی ها با رسانه ها 
در میان گذاشت اما از آن جایی که این 
نهاد هرگز بــرش الزم را در بین اهالی 

فوتبال نداشــته اســت، حتی پس از 
اعالم زمان رسمی بازی ها نیز هیچ کس 
فدراســیون فوتبال را جدی نگرفت و 
توصیه ایــن نهاد را الزام آور ندانســت. 
ســیل مصاحبه های انتقــادی برای 
جلوگیری از شروع فوتبال، همچنان در 
جریان هستند و به شکل حیرت آوری، 
تمرین های گروهی نیــز بدون رعایت 
پروتکل های خاصی انجام می شوند. به 
صورت همزمان، از برگزاری دیدارهای 
تدارکاتی نیز جلوگیری می شود تا اداره 

فوتبال به دست »هرج و مرج« محض 
سپرده شده باشد. چه کسی مسئول این 
وضعیت بغرنج است؟ به هر نقطه ای که 
نگاه کنیم، مقصری بزرگ تر و جدی تر 
از فدراســیون فوتبال پیــدا نخواهیم 
کرد. البته که اقتصاد بیمار، پنهانکاری 
ســازمان یافته، مســئولیت گریزی 
دسته جمعی، منفعت طلبی عمومی و 
لجبازی مفرط، همگی از مشکالت این 
روزهای فوتبال ایران به شمار می روند، 
اما کلیدی ترین مشکل را باید در اقتدار 

نداشتن فدراسیون فوتبال جست وجو 
کرد. فدراســیونی که به لحاظ قدرت و 
تاثیرگذاری، زیر خــط فقر به حیاتش 

ادامه می دهد.
عامل اصلی اســتیالی هرج و مرج 
در لیگ برتر، فدراســیونی ها هستند. 
ظاهرا خود آنها نیــز نمی دانند باید چه 
برخوردی با دیدارهای لیگ برتر داشته 
باشــند و از شــواهد اینگونه پیداست 
که آنها نیز در انتظار »دســتور از باال« 
هستند. شاید این یکی از منفعل ترین 
فدراسیون های فوتبال در تاریخ کشور 
ایران اســت. فدراسیونی که به مدیری 
مثل حیدر بهاروند ســپرده شــده و 
مسئولیت ســازمان لیگش در اختیار 
سهیل مهدی قرار گرفته است. مدیرانی 
که به هیچ وجه بــرای رویارویی با این 
حجم از فشار آماده به نظر نمی رسند. 
آنها نمی توانند برای سرنوشت فوتبال 
تصمیم بگیرند و عمال، تسلیم این بحران 
شده اند. حل این معضل بزرگ، فرمول 
بســیار ســاده ای دارد اما افسوس که 
فدراسیون حتی از پس چنین فرمولی 
هم برنمی آید. کافی است آنها فقط به 

رعایت »قانون« برگردند. 
فدراســیون می توانــد همیــن 
امروز تصمیــم نهایــی اش را بگیرد و 
همه باشــگاه ها نیز ملزم به اجرای این 
تصمیم خواهنــد بود. اگــر آنها اعالم 
کنند کــه بازی های لیــگ باید تحت 
هر شرایطی انجام شوند، دیگر صدای 
اعتراضی شنیده نخواهد شد. هر تیمی 
نیز مختار است تا از لیگ استعفا بدهد و 
بر اســاس بندهای قانونی، فصل آینده 
به دســته های پایین تر بــرود. چطور 
ممکن است یک نفر که مسئولیتی بجز 
مالکیت یکی از 16 باشگاه لیگ برتری 
ندارد، صبح تا شب تمام ارکان فوتبال 
را زیر ســوال ببرد و هیچ فرد مسئولی 
پاســخ او را ندهد؟ چطور ممکن است 
فدراســیون نتواند با یک بیانیه قاطع و 
اصولی، این بالتکلیفی را به پایان برساند؟ 
فدراسیونی ها منتظر چه چیزی هستند 
که برگزار شدن یا نشدن ادامه رقابت های 
لیگ را به صورت رسمی اعالم نمی کنند؟ 
تا چه زمانی باید سرنوشت لیگ به دست 

»حدس و گمان« تعیین شود و هر روز 
شاهد دعواهای تازه ای بین باشگاه ها و 
دیدگاه های مختلف شان باشیم؟ طبیعتا 
وقتی فدراسیون به عنوان متولی اصلی 
برگزاری دیدارهای فوتبال این چنین 
به محاق ســکوت می رود، نباید انتظار 
داشت باشگاه ها نیز به چیزی بجز منافع 
خودشــان و اصرار لجبازانه بر عمومی 
جلوه دادن ایده های فردی فکر کنند. 
بدون تردید تا وقتی یک مالک به خودش 
اجازه بدهد این چنین با آبروی فوتبال 
بازی کند و حتی جام های قهرمانی را زیر 
سوال ببرد، کوچه فوتبال ایران بن بست 

خواهد ماند.
از فدراســیونی که حتی نمی تواند 
امنیت شغلی سرمربی اش را هم تامین 
کند و هر روز موجی از اخبار مذاکره اش 
با گزینه های دیگر به گوش می رســد، 
نباید انتظار زیادی داشــته باشیم. این 
فدراســیون را مهدی تاج روی سفره 

فوتبال ایران گذاشته است. 
مردی که با آن قرارداد رسواکننده 
با ویلموتس، اعتبار فوتبــال ایران را بر 
باد داد و به جای پاســخگویی، به بهانه 
بیماری از ســمتش کنار کشید. امروز 
همان افرادی که به واســطه تاج راهی 
فدراسیون شده اند، این فاجعه بزرگ را 
به وجود آورده اند و حتی حاضر نیستند 
به گود وارد شــوند و برای فوتبال، یک 
تصمیم ســاده بگیرند. چه نگونبخت  
است فوتبالی که این مدیران را در راس 

هرم مدیریتش می بیند.

مساله ای که فوتبال ایران را به بن بست رسانده است

فقر اقتدار

اتفاق  روز

سوژه روز

این فدراسیون فوتبال است یا کیسه بوکس؟ این سوال را باید بعد از خواندن هر مصاحبه در انتقاد از عملکرد 
فدراسیون از خودمان بپرسیم. ظاهرا فدراسیونی ها خودشان هم به این نتیجه رسیده اند که قابلیت های الزم را 

برای قرار گرفتن در این جایگاه ندارند. آنها با انفعال، سکوت و ضعف مثال زدنی شان فوتبال ایران را در معرض یک 
بالتکلیفی تمام عیار قرار داده اند. سردرگمی های فوتبال ایران هر روز جدی تر می شود و ظاهرا فدراسیون فوتبال 

»نگاه  کردن« را به عنوان تنها گزینه روی میز می شناسد.

نشریه معتبر فوربس باالخره فهرســت پردرآمدترین 
ورزشــکارهای جهان در سال 2020 را منتشــر کرد. این 
نشریه در سال های گذشته همواره این فهرست را بر مبنای 
محاسبات کامال دقیق رســانه ای کرده و حاال نیز دست به 

چنین کاری زده است. 
برای اولین بار در یک دهه اخیر، یک تنیسور موفق شده 
در صدر این فهرست قرار بگیرد. »راجر فدرر« که همین چند 
سال قبلی خیلی ها تصور می کردند دوران حرفه ای اش به 
پایان رســیده، به لطف استقامت اســتثنایی اش در زمین 
تنیــس و همچنیــن قراردادهــای تجــاری و تبلیغاتی، 
پردرآمدترین ورزشکار سال 2020 شــده است. او در این 
سال مجموعا 106 میلیون دالر درآمد خواهد داشت. رقمی 
که برای یک ورزشکار در سن و سال او، حیرت انگیز به نظر 

می رسد. دو ستاره بزرگ دنیای 
فوتبال نیز البتــه فاصله ای با او 
ندارند. کریــس رونالدو با 105 

میلیون پس از یک ســال از مســی 
پیشی گرفته و لئو با 104 میلیون دالر، درست پشت 

سر رقیب پرتغالی اش ایستاده است. این دو بازیکن در 
دو فصل گذشته، عنوان پردرآمدترین ورزشکار سال را 
از آن خودشان کرده بودند. نکته عجیب این فهرست، 
قرار گرفتن نیمار داسیلوا در رده چهارم است. کریس 
و مسی تا امروز روی هم برنده »11 توپ طال« شده  اند 

اما نیمار بدون حتی یک توپ طال، به لحاظ درآمد 
درست پشت ســر آنها قرار دارد و ساالنه 95.5 

میلیون یورو به دســت می آورد. شاید تفاوت 

بزرگ او با دو ســتاره طالیی این عصر فوتبال در 
همین موضوع خالصه شود. مسی و رونالدو پس 
از رسیدن به همه دستاوردهای فوتبالی، چنین 
قراردادهای خارق العاده ای درون 
و بیرون زمیــن فوتبال 
بســتند اما نیمار قبل 
از آن کــه حتــی یک 
بار تــوپ طال ببــرد یا 
به فینال جام جهانی برســد، 
ثروت بی نظیری به هم زده است. 
شــاید همین موضوع موجب شده 
او کمی به عقب رانده شود و به همه 
اهداف بزرگش در فوتبال دست پیدا 
نکند. هر ســال بخش مهمی از تمرکز 
این بازیکن، صرف همین امور تجاری و 
تبلیغاتی می شود و ممکن است دوران 
فوتبال او بــدون حتی یک توپ طال به 

پایان برسد.

نیمار در این فهرســت، باالتر از خداونــدگاران امروز 
بسکتبال دنیا قرار گرفته است. لبران جیمز ساالنه 88.2 
میلیون دالر حقوق می گیرد و این عدد برای استفن کری 
74.4 میلیون دالر در سال است. کوین دورانت که زمانی 
در فینال ان.بی.ای روبه روی لبــران هم تیمی کری بود، 
حقوقی 63.9 میلیون دالری را به صورت ساالنه دریافت 
می کند. دورانت با وجود مصدومیت شــدیدی که در این 
فصل داشــت، تیمش را عوض کرد و پــس از ترک گلدن 
استیت، یک قرارداد سنگین دیگر را به امضا رساند. او هنوز 
حتی یک بازی در رقابت های این فصــل ان.بی.ای انجام 
نداده است. پشت ســر دورانت در رده هشتم این فهرست 
یک چهره کامال آشنا قرار گرفته است. تایگر وودز که هنوز 
هم در گلف نظیر ندارد، با 62.3 میلیون درآمد در ســال 
2020 همچنان عالقه ای ندارد تا فهرست پردرآمدترین ها 
را ترک کند. در رده های نهم و دهم این لیســت نیز کرک 
کازینز و کارسون ونتز دو ســتاره راگبی دیده می شوند. 
فهرستی که جای خالی بوکســورهای بزرگ در آن کامال 

به چشم می خورد.

آریا رهنورد

اواخر اسفندماه سال گذشته بود که پس از رد 
اساسنامه پیشین فدراسیون فوتبال ایران از سوی 
فیفا، مقرر شد اساســنامه ای جدید با تغییراتی 
بنیادین نوشته شــود. حتی مهدی محمدنبی با 
همین مسئولیت به فدراسیون فوتبال برگشت 
اما چند ماه بعــد، فیفا دوباره ایراداتی اساســی 
به اساســنامه فدراســیون گرفته و این بار حتی 
شــائبه »تعلیق« را نیز مطرح کرده است. حقیقا 
با فدراسیون معلق، بی قانون و بالتکلیفی که این 
روزها داریم، تعلیق فیفا هم چیز زیادی را برای این 

فوتبال تغییر نخواهد داد.
اولین فاجعه بزرگ در ارسال اساسنامه جدید 
فدراسیون فوتبال ایران، یک اشتباه نابخشودنی 
بوده است. فدراسیون به جای اینکه اساسنامه اش 
را هم به کنفدراســیون فوتبال آسیا و هم به فیفا 

ارسال کند، عمال ای.اف.ســی را نادیده گرفته و 
تنها این اساســنامه را برای فیفا فرستاده است. 
جالب اینکه فیفا دست به کار شده و اقدام به ارسال 
اساسنامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا کرده است. 
در واقع ما به همین سادگی خودمان را روبه روی 
ای.اف.سی قرار داده ایم و آن وقت انتظار داریم که 
این نهاد در لحظات حساس و آرای سرنوشت ساز، 
به کمک مان بیاید. این اشتباه بزرگ برای زیر سوال 
بردن فدراسیون بهاروند کافی به نظر می رسد اما 
از آن  جایی که اهالی فوتبال ایران دیگر به چنین 
»گاف « های بزرگی خو گرفته اند، کم تر کســی 
به این موضــوع مهم و کلیدی پرداخته اســت. 
نامه ای با لحن بسیار خشک و جدی که از سوی 
فیفا به فدراســیون فوتبال ایران ارسال شده، از 
رد پیش نویس اساســنامه جدید حکایت دارد. 
جالب اینکه با وجود انتشــار این نامه »رسمی«، 
فدراسیونی ها همچنان رسانه ها را به نشر اکاذیب 

و انتشار اخبار خالف واقع متهم می کنند. غافل 
از اینکه در سال 2020 دیگر نمی شود به همین 
سادگی روی حقیقت ســرپوش گذاشت و آن را 
انکار کرد. یک مکالمه ساده با فیفا کافی است تا 
همه به راحتی به واقعیت های این نامه پی  ببرند. 
فیفا عالوه بر پرداختن به تناقض های گسترده این 
اساسنامه نسبت به قوانین اداره فوتبال در جهان، 
تلویحا فدراسیون را تهدید کرده که اگر در زمان 
مقرر اقدام به انجام تغییرات الزم در اساسنامه نکند، 
»تصمیم دیگری« اتخاذ خواهد کرد. تصمیمی 
که نشان از نزدیک شــدن فدراسیون فوتبال به 
پرتگاه تعلیق دارد. آخرین تجربه تعلیق فوتبال 
ایران به بعد از جــام جهانی 2006 و دخالت های 
سیاســی در فوتبال برمی گردد و حاال پس از 14 
سال، بعید نیست فدراسیون دوباره چنین کابوس 
بزرگی را تجربه کند. فدراسیونی که حتی از پس 
مالکان پرادعا و بی اثر بعضی از باشگاه ها برنمی آید، 
طبیعتــا در مکاتبات بین المللــی نیز موفقیت 
خاصی نخواهد داشــت. فیفا برای رفع 80 ایراد 
مختلف، تنها تا روز شانزدهم خرداد به فدراسیون 
فوتبال مهلت داده است. این به آن معنی است که 
فدراســیون حاال باید در »وضعیت قرمز« به سر 

ببرد اما بهاروند و رفقا ظاهرا این مساله را آنقدر که 
باید و شاید، جدی نگرفته اند. قوانین انتخابات در 
اساسنامه فدراسیون، به طور کامل از سوی فیفا 
زیر سوال رفته اند. همچنین حضور وزیر ورزش 
در این انتخابات نیز به نوعی محل سوال و شبهه 
اســت. در ورزش ایران، دولتی هــا همواره نقش 
بسیار مهمی در انتخاب رییس فدراسیون فوتبال 
دارند و همیشه با یک مهره دلخواه، در انتخابات 
فدراسیون های مختلف ورزشی حاضر می شوند 
اما ظاهرا این موضوع از سوی فیفا پذیرفته نیست 
و همین اتفاق، به بهانه ای برای فشار بیشتر فیفا به 
اساسنامه تبدیل شده است. تغییر ماهیت چند بند 
مهم از این اساسنامه نیز، با انتقاد جدی و مستقیم 
فدراسیون بین المللی فوتبال روبه رو شده است. 
موضع فیفا در قبال این بندها کامال مشخص به نظر 
می رسد و اگر تغییرات قانونی در اساسنامه شکل 
نگیرد، وضعیت خوبی در انتظار فدراسیون نخواهد 
بود. فیفا اساســنامه جدید را یک »قدم اشتباه« 
دانسته و از نقض بعضی از توافق های قبلی در آن، 
به شدت انتقاد کرده اســت. برای آن  که روزهای 
رویایی فوتبال ایران نیز تکمیل شــوند، ای.اف.
سی از لغو مجوز حرفه ای باشگاه های بدهکار به 

مهره های خارجــی در پرونده های فیفا صحبت 
به میان آورده است. موضوعی که به زودی لیگ 
قهرمانان را از همه نمایندگان ایرانی تهی خواهد 
کرد! در فوتبالی که مدیران فدراسیونش این چنین 
با بحران مشروعیت روبه رو هستند و حتی توانایی 
الزم برای نوشتن اساسنامه را نیز ندارند، سخت 
می توان به آینده دل خوش کرد. اوضاع فدراسیون 
فوتبال آنقدر قمر در عقرب است که حتی خطر 
تعلیق هم اوضاع را چندان تغییر نمی دهد. البته 
که تعلیق یک فدراســیون، همیشه فوتبال یک 
کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد اما بدون 
تردید شــرایط این روزهای فدراسیون بهاروند و 
رفقا، تفاوت چندانی با تعلیق ندارد. آنها تا زمانی 
که تحت فشار قرار نگیرند، هیچ قدمی برای فوتبال 
برنمی دارند و تنها اگر این فشار از سوی فیفا باشد، 
کمی به جنب و جوش می افتند. در غیر این صورت 
نباید انتظار کوچک ترین حرکتی از این فدراسیون 
داشته باشیم. نهادی که این روزها بیشتر از همیشه 
با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند و 
از اصل و اساس، زیر ســوال رفته است. نهادی که 
به یک رییس مقتدر نیاز دارد امــا حتی قادر به 

برگزاری انتخابات هم نیست.

نگاهی به پردرآمدترین ورزشکارهای سال 2020

آنجا چه می كنی آقای نيمار؟

نگاه تهدیدآمیز فیفا به فدراسیون فوتبال ایران

از اين معلق تر نمی شود!

فدراسیونی ها منتظر چه 
چیزی هستند که برگزار 

شدن یا نشدن ادامه 
رقابت های لیگ را به صورت 

رسمی اعالم نمی کنند؟ تا 
چه زمانی باید سرنوشت 
لیگ به دست »حدس و 

گمان« تعیین شود و هر روز 
شاهد دعواهای تازه ای بین 

باشگاه ها و دیدگاه های 
مختلف شان باشیم؟
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