
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 رد صالحيت رئيس 
پرحاشيه دووميداني

پس از پایان ثبت نام انتخابات ریاست فدراسیون 
دوومیدانی صالحیت مدیریتــی ۱۳ کاندیدا مورد 
بررسی قرار گرفت که پنج نفر تایید نشده اند. بر این 
اســاس صالحیت مدیریتی مجید کیهانی، رییس 
سابق این فدراسیون رد شده و در توضیح رد صالحیت 
او به گزارش سازمان بازرسی کل کشور از عملکردش 
در دوره تصدی فدراسیون و نظر وزارت ورزش مبنی 
بر عملکرد نامطلوب او در زمان چهار سال ریاست بر 
دوومیدانی آمده اســت. عالوه بر کیهانی صالحیت 
مدیریتی کرمعلی ایرجی، روح ا... محمدی میرزایی، 
حبیب ا... دشــتی و حمیدرضا فردین پور نیز تایید 
نشده است. این افراد به مدت یک هفته فرصت دارند 
تا نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند تا ثبت نام 

آنها مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. 
    

واكنش بنا به قرارداد ويلموتس
محمد بنا ســرمربي تیم ملي کشتي فرنگي در 
مورد مبلغی که فدراســیون فوتبال باید به مارک 
ویلموتس سرمربی تیم ملی بپردازد، گفت:»یک 
سری به آرشــیو خبرگزاری ها و روزنامه ها بزنید، 
متوجه می شوید ســال ها در مورد فوتبال داد زدم. 
خودم عاشق فوتبال هســتم و هزار رفیق فوتبالی 
دارم ولی بی تدبیری هایی که مدیریت فدراسیون 
و ورزش انجام می دهد، ما را به اینجا می کشاند که 
باید میلیاردها تومان بــه ویلموتس بدهیم آن هم 
برای هیچ.« وی ادامه داد:»اینطور هم حساب نکنید 
که این پول ها همه اش حاصل بی تدبیری بوده؛ بلکه 
بخشی دانسته و در باندهای مافیایی پرداخت و زد و 
بند می شود. وزارت ورزش باید دقت بیشتری کند تا 
پول های مان بیهوده هدر نرود. نمی گوییم این پول ها 
به سمت کشتی بیاید، بلکه همه رشته ها را حمایت 
کنند. ویلموتس به خاطر دو باختی که آورده، ۱64 
میلیارد پــول خواهد گرفت. ایــن حاصل قرارداد 

ننگینی است که فدراسیون تاج با وی بسته بود.« 
    

 يزداني در دوراهي 
تيم ملي و مربيگري

با اعالم آمادگی باشگاه استقالل برای حضور در 
رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد، اظهارات متفاوتی 
در خصوص حضور رضا یزدانی به عنوان سرمربی 
یا مسئول فنی این تیم مطرح شد. البته این مساله 
خیلی زود از ســوی یزدانی مورد تایید قرار گرفت 
که گویا او به عنوان مســئول فنی تیم استقالل در 
لیگ برتر کشتی آزاد حضور خواهد داشت.اما بحث 
مســئولیت جدید رضا یزدانی در تیم استقالل در 
حالی مطرح و تایید شده که بسیاری از اهالی کشتی 
همچنان او را یکی از مدعیان باتجربه و توانمند وزن 
۹۷ کیلوگرم تیم ملی می دانند. کسی که شاید بتواند 
با گذر از سد رقبای جوان و باانگیزه، دوبنده تیم ملی 
در المپیک را به چنگ آورد. اما یزداني هنوز رسما 
اعالم نکرده حضورش در کادر فنی تیم استقالل، به 
معنای پایان دوران کشتی گرفتن اوست؛ اما برخی 
معتقدند او باید از همین فرصت استفاده کرده و با 
خداحافظی رسمی از دنیای قهرمانی، میدان را به 

مدعیان جوان و تازه نفس بسپارد.
    

تکواندو و كاراته حوالي اردو
پس از شــیوع ویروس کرونا کلیه فعالیت های 
ورزشی در کشور تعطیل شد. اگرچه فوتبال مجوز 
برگزاری تمرین و برگزاری رقابت های لیگ در همه 
ســطوح را دریافت کرد، ولی برای سایر رشته های 
ورزشی تاکنون هیچ مجوزی صادر نشده است. ادامه 
تعطیلی تمرینات به خصوص در رشته هایی که کسب 
سهمیه المپیک کرده اند از جمله تکواندو و کاراته که 
باید برای حضور در این رویداد بزرگ آماده شــوند، 
نگرانی هایی را از سوی مربیان و ورزشکاران در پی 
داشته است. در همین رابطه امیرعباس لشگری عضو 
ستاد کرونا گفت:»در این رابطه طی جلسات متعدد 
برای رشته های مختلف پروتکل های بهداشتی جهت 
آغاز تمرینات و حتی در برخی رشته ها پروتکل های 
مروبط به برگزاری مسابقات تدوین شده و برای تائید 
و اخذ مجوز به ســتاد عالی کرونا ارسال شده است. 
صدور مجوز آغاز فعالیت های ورزشی بر عهده ستاد 
عالی کروناست. این ستاد پس از بررسی شرایط کرونا 
در کشور، جمع بندی کلیه جوانب و پس از بررسی 
پروتکل های ارسالی ما، در این خصوص تصمیم گیری 
خواهد کرد.« در این شرایط به نظر می رسد به زودی 
شاهد از سرگیری فعالیت های رشته های مختلف 

ورزشی به خصوص المپیکی ها خواهیم بود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هــر چقــدر کــه در پرونــده 
فدراســیون فوتبال و مارک ویلموتس 
جســت وجو کنید، هیچ نقطه مثبت و 
امیدوارکننــده ای نمی بینید. از همان 
ثانیه اول جذب این مربی تا امروز، همه 
چیز مطلقا اشتباه به نظر می رسد. قبل 
از هر چیز، باید به یک ابهام کلیدی فکر 

کرد. اینکه فدراسیون در اوج مشکالت 
مالی به ســراغ امضای یک قــرارداد با 
چنیــن رقم هایی رفته اســت، در نوع 
خودش حیرت انگیز به نظر می رسد. اگر 
فدراسیون همان طور که دائما تاکید دارد 
به لحاظ مالی با مشکالت بسیار زیادی 
روبه رو شده، معلوم نیست چه ضرورتی 
برای امضای یک قــرارداد گرانقیمت 
احساس کرده و زیر بار چنین مساله ای 

رفته است. آنها بعد از رفتن کی روش و 
آتش زدن همه مبلــغ پاداش صعود به 
جام جهانی، عمال آه در بساط نداشتند. 
فدراسیون حتی توانایی پرداخت حقوق 
ناچیز داورانش را هم نداشــته اما یک 
قرارداد هشــت میلیون یورویی امضا 

کرده است. 
از هر طرفی که به ماجرا نگاه کنیم، 
این موضوع اصال بــا عقل و منطق جور 

درنمی آید. شاید مهدی تاج و رفقا امیدوار 
بودند تیم ملی با ویلموتس به جام جهانی 
برود. آن وقت با استفاده از پاداش های 
بعدی فیفا، حقوق این مربی پرداخت 
می شد. به محض آن که شانس صعود 
این تیم بــه جام جهانــی کاهش پیدا 
کرد، فدراســیونی ها عذر ویلموتس را 
خواســتند اما قراردادی که آنها امضا 
کرده بودند، راه فراری برای فوتبال ایران 

باقی نگذاشت. آقای رییس دائما تکرار 
می کرد که همه چیــز را به دقت لحاظ 
کرده، از قرارداد کارلوس کی روش درس 
گرفته، ضعف های قبلی را برطرف کرده 
و یک قرارداد »فوق العــاده« را به امضا 
رسانده است اما متنی که در روز نفرینی 
جذب ویلموتس امضا شد، تماما به ضرر 
فوتبال ایران بود. یک قرارداد افتضاح که 
آینده تیم ملی را در معرض یک مخمصه 

تاریخی قرار داد.
از هر زاویه ای که به ماجرا نگاه کنیم، 
این یک خیانت تاریخی است. اگر توانایی 
بستن یک قرارداد ســاده را هم ندارید، 
قرار گرفتن در اصلی ترین نهاد مدیریت 
فوتبال کشــور، چیزی به جز خیانت 
نیســت. رقم قرارداد مارک ویلموتس، 
هیچ ارتباطی با رزومه این مربی ندارد. 
ما یک مرد شکست خورده را با قیمت 
یک مرد قهرمان جذب کردیم. ما یک 
مربی بازنده را به قیمت یک مربی بزرگ 

به خدمت گرفتیم. 
ویلموتــس مدت ها غیبــت کرد و 
خیلی دیــر به اردوی تیم ملی رســید 
اما فدراسیون حتی نتوانســت او را به 
اندازه یــک دالر جریمه کنــد. چراکه 
قرارداد ننگین و شرم آور، عمال دست و 
پای فدراسیون فوتبال را بسته بود. در 
مقابل، ویلموتس به ازای چند شکست 
دردناک، میلیون ها دالر از فدراسیون 
طلبکار شد. او بازی را خیلی خوب بلد بود 
اما در ایران، هیچ کس نتوانست جلوی 
این بازی شوم را بگیرد. فدراسیونی ها 
تا می توانستند پنهانکاری کردند. آنها 
حتی اجازه ندادند بندهای این قرارداد 
به مراجع دیگر راه پیدا کند. آنها حتی 
اجازه ندادند بندهای شوم این قرارداد، 
در داخل کشــور به دقت مورد بررسی 
قرار بگیرد. چراکه می دانستند اگر این 
بندها فاش شوند، آینده خودشان قبل 
از همه تباه خواهد شد. مهدی تاج بدون 
آن که پاسخ این فاجعه بزرگ را بدهد، به 
بهانه بیماری از فدراسیون فوتبال رفت و 
حیدر بهاروند جایگزین او شد. حتی علی 
کفاشیان به دلیل تخلف در محرومیت به 

سر می برد، پس از مدتی بدون مشکل 
به فدراسیون فوتبال برگشت و دوباره 
مشغول به کار شــد. راه فدراسیون به 
همان شــیوه قبلی ادامه پیدا کرد اما 
این قرارداد، ننگی نبــود که به همین 
راحتی از پیشانی ها پاک شود. این یک 
جور ترکمانچای مــدرن برای فوتبال 
ایران اســت. ضرری که در این قرارداد 
بد به فوتبال ایران تحمیل شده، حتی 
از جنگ ها و زلزله ها هم بیشــتر به نظر 
می رسد. این یک خطای انسانی است که 
مسببین اش، حتی یک خط عذرخواهی 
هم نمی کنند. این یک رسوایی بزرگ 
اســت که عواملش، حتی مسئولیت 

کارشان را هم نمی پذیرند.
فوتبال ایران، این پرونده را به دادگاه 
عالی ورزش می برد، حدود یک ســال 
طول می کشد تا رسیدگی به این پرونده 
صورت بگیرد و پس از آن به احتمال زیاد 
با تایید محرومیت، عالوه بر هزینه های 
دادگاه عالی ورزش، باید جریمه دیرکرد 
در پرداخــت بدهی ویلموتــس را نیز 
پرداخت کنیم. این قرارداد درست مثل 
یک باتالق اســت که فوتبال ایران را به 
طور کامل می بلعد. بدون شک در یک 
شرایط عادی، این 6 میلیون دالر باید از 
جیب کسانی برود که امضای شان پای 
این قرارداد دیده می شود. جماعتی که 
به لطف حضور در فوتبال، آنقدر صاحب 
ثروت شده اند که مشکلی برای پرداخت 

این رقم ها نداشته باشند! 

نه استعفا، نه عذرخواهی، نه محاکمه

رسوایی تاریخی در فوتبال! 

اتفاق روز

چهره به چهره

وقتی خبر محکومیت وحشتناک فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس از راه رسید، مثل همیشه واکنش 
اهالی فدراسیون چیزی به جز تکذیب و زیر سوال بردن اصل ماجرا نبود اما همین تکذیب، کافی به نظر می رسید تا بدانیم 
ماجرا کامال جدی به نظر می رسد و فوتبال ایران، با یکی از بزرگ ترین چالش های تمام تاریخش روبه رو شده است. قبال دو 

میلیون یورو به ویلموتس پرداخته ایم و حاال باید 6 میلیون یورو دیگر به این مربی بازنده تقدیم کنیم. این رسوایی تاریخی، 
حاصل کار مدیرانی است که در زمان امضای قرارداد به جای مدیران حقوقی، تاجران شکر را همراه خود داشتند.

۱0 ســال بعد از آخرین تجربه حضور در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان، لیون دوباره بخشــی از این مرحله اســت. آنها در 
آخرین نیمه نهایی شــان پیش از این فصل هــم روبه روی 
بایرن مونیخ قرار گرفته بودند. تیم لوئیس فان خال در سال 
20۱0، لیون را به راحتی کنار زد و به فینال اروپا رسید و پس 
از یک دهه، شاگردان رودی گارسیا برای انتقام گرفتن با یک 
نسل جدید و جوان به زمین مسابقه قدم خواهند گذاشت. دو 
تیم، نمایش های متفاوتی را در ایــن فصل از لیگ قهرمانان 
داشته اند. بایرن در اوج اقتدار از گروهش صعود کرد و لیون 

به زحمت به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شــد. با این حال 
هر دو تیم این اواخر کامال بی نقص نشــان داده اند. هیچ کس 
انتظار نداشــت لیون در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با 
یووه برنده باشد اما تیم فرانسوی، جلوی سفر کریس رونالدو 
و هم تیمی ها به لیسبون را گرفت. شاید تا همین جا هم آنها 
دست به کار فوق العاده بزرگی زده بودند اما ماجراجویی این 
تیم در همین نقطه تمام نشد. تیم شگفتی ساز فرانسوی در 
مرحله بعدی، سیتی را با همه ستاره هایش مغلوب کرد تا پس 
از یک دهه دوباره به جمع چهار تیــم نهایی لیگ قهرمانان 
برسد. بایرن هم در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، چلسی 
را له کرد تا راهی لیسبون شــود و در مسابقه تاریخی بعدی، 
هشت گل به بارسلونا زد. بایرن فقط رقبا را شکست نمی دهد، 
بلکه حریفانش را به معنای واقعی کلمه در معرض تحقیر قرار 

می دهد. لیونی ها هم در زمین تیم بســیار باهوشی هستند. 
تیمی که به خوبی دفــاع می کند و تک فرصت هــا را هم به 
سادگی از دســت نمی دهد. بایرن در حمله بی نظیر است و 
لیون هم با روش ضدحمله، امیدوار اســت تا به حریف ضربه 

بزند. این یک تقابل فوق العاده جذاب و تماشایی خواهد بود.
قاتالن بارســا و پپ گواردیوال در مرحله قبلی، امشــب 
روبه روی هم قرار می گیرند تا سرنوشــت دومین فینالیست 
لیگ قهرمانان هم مشخص شود. روی کاغذ، بایرن به خاطر 
فرم جادویی این روزها، آمادگی بیش از حد بازیکنانی مثل 
لواندوفســکی، نیمکت ذخیره های درخشــان و نقشه های 
هانس فلیک، شــانس بیشــتری برای برنده شدن خواهد 
داشــت اما نباید فراموش کرد که تیم رودی گارسیا هم در 
زمین مســابقه، کامال تیم باهوشی اســت. آنها در کنار همه 

ستاره های جوانی که در اختیار دارند، از مهره های باتجربه ای 
مثل ممفیس دیپای و موســی دمبله بهره می برند. معموال 
گارســیا در 60 دقیقه اول از دیپای و در ۳0 دقیقه پایانی از 
دمبله استفاده می کند تا به بهترین شکل از این دو بازیکن در 
ترکیبش بهره ببرد. بردن بایرن هیچ کس را غافلگیر نمی کند 
اما پیروزی لیون، می تواند ادامه ای بر فصل شــگفت انگیز و 
باورنکردنی ایــن تیم در فوتبال اروپا باشــد. همه چیز برای 
برگزاری یک نبرد دیدنــی آماده به نظر می رســد. جدالی 
سرنوشت ساز برای هر دو باشگاه. بایرن با بی رحمی و لیون با 
هوش باال، روبه روی هم قرار می گیرند. دو تیمی که در زمین 
فوتبال، فلسفه کامال متفاوتی را به نمایش می گذارند اما هر 
دو با یک هدف فوتبال بازی می کنند. برنده شدن و رسیدن 

به بزرگ ترین مسابقه باشگاهی این فصل از فوتبال اروپا.

آریا طاری

مــارک ویلموتس به ما لبخنــد زد. مارک 
ویلموتس با سوءاســتفاده از عبــارت فوتبال 
هجومی، به ما رویــا فروخت. مارک ویلموتس 
یک درخت در ایران کاشت اما پول میلیون ها 
اصله درخت را از کشور خارج کرد. ویلموتس 
یک ســارق بزرگ بود و یک مربــی کوچک. 
او خیلی خــوب فوتبال ایران را شــناخت و به 
ساده ترین شــکل ممکن از ضعف فدراسیون 
برای پر کردن جیب هایش استفاده کرد. او حاال 
دیگر برای همیشه، یک چهره فوق العاده منفور 
برای فوتبال ایران خواهد بود اما سرزنش اصلی، 
همواره باید سهم کسانی باشد که اجازه دادند او 
به همین سادگی، دارایی های داشته و نداشته 

ما را به غارت ببرد.
ســربازی که در جنــگ، میــدان را برای 
جوالن دشــمن مهیا می کنــد »خیانتکار« 
اســت. این را در همــه کتاب هــای تاریخ در 
مقاطع مختلف تحصیلی نوشته اند. ما میدان 
را برای مارک ویلموتس خالی کردیم. ما با یک 
قرارداد فاجعه بار، بــه او اجازه دادیم که هرچه 
می خواهد، بردارد و با خودش ببرد. او شاید در 
زمین فوتبال، برنده نباشد اما بیرون از زمین، 
بدجوری فدراســیون فوتبال را در مسیر یک 

سقوط تمام عیار قرار داده است. حتی اگر همه 
مدیران سابق و فعلی فدراسیون با سخت ترین 
جریمه ها روبه رو شــوند، حتــی اگر موجی از 
برکناری در فوتبال ایران به راه بیفتد، حتی اگر 
برخوردهای قضایی کلید بخورند و مســببان 
فساد در فضای فوتبال ایران به شدت جریمه 
شــوند، هرگز نمی توانیم مارک ویلموتس را 
دوست داشته باشــیم. هرگز نمی توانیم او را 
آغازکننده یک تحول مثبــت در فوتبال ایران 
بدانیم. هرگز نمی توانیم حتی ذره ای به خدمات 
او برای فوتبال ایران فکر کنیم. کار ویلموتس، 
فقط نابودی بود و بــس. او در حالی به فوتبال 
ایران آمد که با یکی از بهترین نسل های تاریخ 
بلژیک، در رقابت هــای مختلف نتیجه نگرفته 
بود. ویلموتس در ســاحل عاج هم یک مربی 
ناکام به شمار می رفت و هیچ پیشنهاد دیگری 
هم نداشــت. همین حاال، او حتی در یک تیم 
پایین جدولی در فوتبال بلژیک هم فرصت کار 
کردن به دست نیاورده اما میزان حقوقی که از 
ایران دریافت خواهد کرد، در حد بزرگ ترین 
مربیان دنیای فوتبال است. حتی پپ گواردیوال 
و یورگن کلوپ در بزرگ ترین رویاهای شــان 
نمی توانند به ازای هر بــازی ۱.۳ میلیون یورو 
دریافت کنند. حتی مورینیو و کونته نمی توانند 
برای چند مســابقه، نزدیک به هشت میلیون 

یــورو از یک تیــم بگیرنــد. ویلموتس، همه 
دندان های فدراسیون را شمرده بود. او قواعد 
بازی را می دانست. خیلی هم خوب می دانست. 
مارک شاید در زمین یک مربی تاکتیکی نباشد 
اما بیرون از زمین، با بهترین تاکتیک روبه روی 

فدراسیون فوتبال قرار گرفت.
ویلموتس بــا باال رفتن از نردبــان نادانی و 
ضعف مدیران تصمیم ساز فوتبال ایران، جای 
برد و باخت را با هم عوض کرد. او قبل از دیدار با 
عراق تا آخرین لحظات حاضر به سفر به تهران 
نبود. او برای دریافت دستمزدش، روی آینده 
تیم ملی قمار کرد. او دستمزدش را هم گرفت 
اما تیم ملی را عمال در بن بســت قرار داد. حاال 
همه مشــغول ســرزنش این مربی بودند. چه 
خوش خیال بودیم که تصور می کردیم در این 
پرونده، تاج و رفقا دست باال را خواهند داشت. 
چه خوش خیال بودیم که تصــور می کردیم 
جدایی ویلموتس، به هیچ وجه به لحاظ مالی 
به ضرر فوتبال ایران نمی شود. اگر از چشم هاي 
او این روایــت را ببینیم، همه چیز به شــدت 
منطقی به نظر می رســد. مــارک کارش را در 
فوتبال ایــران در حالی آغاز کــرد که از همان 
ابتدا، مــوج بدقولی های فدراســیون فوتبال 
شروع شد. او به واسط شــغل همسرش یعنی 
وکالت، به خوبی خالءهای قانونی فدراسیون 
را شناخت و با یک نقشــه درست و حسابی، از 
هر حرکت اشــتباه مهدی تاج به نفع خودش 
استفاده کرد. ثابت کردن خطای فدراسیون در 
فیفا، کار چندان راحتی نبود اما همه ادعاهای 

این مربی، به راحتی به اثبات رسیدند. شکایت 
6 میلیون دالری او، شــبیه یک شوخی بزرگ 
بود اما این شوخی خیلی زود، رنگ حقیقت به 
خودش گرفت. حاال او دیگر شبیه به یک مربی 
ناکام به نظر نمی رســد. حاال او اگر حتی برای 
چندین سال هم قید مربیگری را بزند، باز هم 
برای چند نسل »یورو« خواهد داشت. او ثروتی 
بادآورده دارد اما معلوم نیست این عدد و رقم، 
چقدر زندگی مردم ایران را دشوارتر می کند. 
ظاهرا همه ما، به ویلموتس بدهکار هســتیم. 
ظاهرا همه ما باید سهمی از زندگی مان را برای 
این مربی نگه داریم. چنین رقمی، می توانست 
تیم ملی را برای همیشــه متحول کند. چنین 
رقمی، می توانســت صرف بهتریــن اردوها و 

دیدارهای تدارکاتی شود. حاال اما این پول باید 
صاف برود توی جیب سرمربی سابق تیم ملی.

در اولین عکس ها پــس از امضای قرارداد 
ســرمربی تیم ملی، بعضی ها لبخند می زدند. 
بعضی  ها هــم مثل مازیــار ناظمــی، توئیت 
می کردند و از »خاطرات خدمات« می گفتند. 
خدماتی که برای فوتبال ایــران، بیش از حد 
گران تمام شــدند. خاطراتی که چند نسل از 
بازیکنان تیــم ملی را به مخاطــره انداختند. 
ویلموتس اما آن روزها نمی خندید. توئیت هم 
نمی کرد. او منتظر ماند تا زمان درســت از راه 
برســد. آن وقت صدای خنده های این مربی را 
هم شنیدیم. مردی که گران ترین درخت تمام 

تاریخ را کاشته است.

قاتالن بارسا و پپ به هم رسیدند

غول و غول كش!

ویلموتس، مرد منفور میلیون دالری! 

گران ترين درخت تاريخ

قبال دو میلیون یورو به 
ویلموتس پرداخته ایم و 
حاال باید 6 میلیون یورو 
دیگر به این مربی بازنده 

تقدیم کنیم. این رسوایی 
تاریخی، حاصل کار مدیرانی 

است که در زمان امضای 
قرارداد به جای مدیران 
حقوقی، تاجران شکر را 

همراه خود داشتند
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