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گـزیده  فـوتبـال

 درخواست هزاران نفر برای برخورد 
با فساد در فوتبال ایران

در روزهایی که نایب رئیس فدراسیون فوتبال به جرم کالهبرداری 
بازداشت شــده و رئیس حراست این فدراســیون هم از انهدام یک 
«باند فساد در فوتبال» خبر داده کارزاری از طرف دوستداران فوتبال 
راه اندازی شده که از رئیس دولت خواسته اند با فساد در فوتبال ایران 
برخورد کند. شمار امضاکنندگان این کارزار تا امروز به بیش از ۹ هزار 
نفر رسیده است. امضاکنندگان این کارزار می گویند برخی از مسئوالن 
«یا قدرت برخورد با ریشــه های فســاد را ندارند و یا برایشــان مهم 
نیست» که با این موضوع که حتی از طرف داوران فوتبال به صورت 
علنی در صداوســیما به آن اشاره شده است برخورد کنند. بر همین 
اساس آنها مســتقیما از رئیس دولت خواسته اند به موضوع فساد 
در فوتبال کشور به ویژه «موضوع مهم داوری و انتخاب های کمیته 
داوران فدراســیون فوتبال» رسیدگی کند و دســتور ورود تکنولوژی 

کمک داور ویدئویی برای فوتبال کشور را صادر کند.

قراردادهای تاریخی پرسپولیس
استوکس دقیقه ای ۱۰۰ میلیون

بــه گزارش فوتبال ۳۶۰، پرونده شــکایت متقابل پرســپولیس و 
آنتونی اســتوکس در فیفا، یکی از معدود پرونده هایی بود که توقع 
می رفت باشــگاه ایرانی پیروز آن باشــد. اســتوکس پس از دریافت 
بخش مهمــی از قراردادش، حاضر به بازگشــت نشــد و پولی که 
گرفته بود را هم به پرســپولیس برنگرداند. در اتفاقی غافلگیرکننده 
اما، استوکس برنده این پرونده شد و توانست پرسپولیس را محکوم 
کند. رأی جنجالی فیفا، در CAS هم تأیید شــد و حاال، پرســپولیس 
بایــد باز هــم به اســتوکس غرامت بپــردازد. پرســپولیس پس از 
توافق و بســتن قرارداد با اســتوکس، ۱۵۰ هــزار دالر به او پرداخت 
کــرد. پیش پرداختی که هرگز به این باشــگاه بازگردانده نشــد. حاال 
پرسپولیســی ها طبق حکــم CAS، باید ۸۶ هــزار دالر دیگر هم به 
اســتوکس بپردازند. حکمی که پرداختی های باشگاه به او را، ۲۳۶ 
هــزار دالر خواهد کــرد. با توجه به قیمت دالر در بــازار آزاد، یعنی 
پرسپولیس مجبور شده برای حضور کوتاه استوکس در ایران حدود 
۶٫۵ میلیارد تومان به او دستمزد بدهد. استوکس، فقط یک بازی در 
لیگ برتر و دو بازی در لیگ قهرمانان آســیا، به عنوان بازیکن ذخیره 
برای پرسپولیس به زمین رفت. روی هیچ گلی تأثیر مستقیم نداشت 
و جالب اینجاست پرســپولیس، هیچ کدام از این سه مسابقه را هم 
برنده نشد. او مجموعا، ۶۵ دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد. حکم 
۶٫۵ میلیاردی استوکس و دقایق حضورش در زمین، محاسبه هزینه 
او برای سرخ پوشان را ســاده تر می کند. او برای هر دقیقه بازی، ۱۰۰ 
میلیون تومان هزینه روی دست تیمش گذاشت. رقمی عجیب، که او 
را تبدیل به یکی از پرهزینه ترین و البته، کم سودترین فوتبالیست های 

تاریخ لیگ برتر کرده است.

 فارغ از اینکه آیا اصال فعالیت این باشــگاه شروع شده که بخواهد متوقف یا پلمب شود؛ 
موضوعی که محل بحث اســت، واکنش ضربتی به داســتانی اســت که کام مردم را از این 
اختالف طبقاتی تلخ کرده و باعث تکدر خاطر آنها شــده اســت. حاال عنوان شده که باشگاه 
مذکــور مجوز نــدارد و نمی تواند فعالیت کنــد؛ اما مدیرعامل این مجموعه روز گذشــته در 
صحبت های طوالنی ای که با «ایســنا» داشته، شایعات مرتبط با این مرکز ورزشی را بی اساس 

دانســته و کال همه موارد، حتی آنهایی را که مربی همین باشگاه هم تأیید کرده بود، رد کرده 
است. او خودش را فردی عادی تعریف کرده که نه سیاسی است و نه آقازاده. پرواضح است 
که فشــارهای بیرونی و احتماال توصیه های خاص، او را به ســمتی بــرده که حتی کار را به 

رسانه های معاند ربط دهد و بگوید این فضاسازی کار بیگانه هاست.
ایــن مطلب، حتی بــا علم به آنکه بخشــی از صحبت های مطروحه از ســوی مدیر این 

باشگاه ناهمخوانی عجیبی دارد، به تأیید یا تکذیب صحبت های اخیر نمی پردازد؛ بلکه هدف 
چیز دیگری اســت. با  وجود  این قبل از پرداختن به مبحث اصلی کافی اســت به بخشــی از 
صحبت های مدیرعامل باشگاه الکچری گریزی زده شود که گفته شهریه باشگاهش «قطعا» 
زیر ۱۰ میلیون تومان اســت. حال پرســش این است که اگر قرار اســت زیر ۱۰ میلیون تومان 
فعالیت کنــد، اهدای کارت اعتبــاری ۲۴ میلیون تومانی به مخاطبان VIP این باشــگاه چه 

معنایی دارد؟
حال مبحث و پرسش اصلی این است که چطور با فعالیت یک باشگاه ورزشی که ارتباط 
مســتقیمی با ارتقای سالمت انســان دارد و بدون در نظر گرفتن شایعات مربوط به شهریه، در 
زمره فعالیت های پســندیده اســت، در عرض ۴۸ ساعت برخورد می شــود؛ ولی با ماجرایی 

مهیب تر که ارتباط مستقیمی با خطر سالمتی انسان دارد، مماشات می شود؟
اکنون شــاید زمان مناســبی باشــد که به دومین مورد مذکور که در ماه اخیر واکنش های 
تندی در پی داشــته، گریزی زد؛ از اسفند گذشته تا به حال، داستان پتروشیمی میانکاله تبدیل 
به دغدغه ای عظیم برای فعاالن محیط زیســت شده، به طوری که عالوه بر افراد بی شماری 
کــه ارتباطی به میانکاله ندارند، صدای اعتراض مردم بومی هم بلند شــده اســت. میانکاله 
محلی نیســت که دیروز و امروز معرفی شده باشد. این منطقه به دلیل طبیعت بکر و وجود 
انواع گوناگونی از گیاهان و جانوران کمیاب، در ســال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شــده 
تحت نظارت ســازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفته و در سال ۱۳۵۴ به پناهگاه حیات 
وحش ارتقا یافت. ضمن اینکه ســازمان یونســکو در ســال ۱۳۵۵به دلیل اهمیت باالی این 
منطقه نیز تاالب میانکاله را به عنوان ذخیره گاه زیســت کره معرفی کرد. شاید همین دو مورد 
کافی باشــد تا ساخت یک پتروشــیمی در چنین محلی به اندازه کافی جنجالی از آب درآید. 
البته شــاید آنهایی که چنین دغدغه ای ندارند، با خواندن گزارش ســازمان بهداشت جهانی 
که ســال ۲۰۱۴ منتشر شــده، بیشــتر به فکر فرو بروند؛ در این گزارش عنوان شده مردمی که 
در معرض آالینده پتروشــیمی ها قرار دارند، دچار بیماری های مختلفی می شــوند: سرطان، 
بیماری تنفســی و عصبی سه سرشاخه مهم این بیماری هاســت. اختالالت ژنتیکی، سرطان 
پرتکرار خون، سرطان های ریه، مثانه، استخوان، مغز، کبد و لوزالمعده و نهایتا مرگ زودرس، 

دیگر عوارضی است که مردم در معرض این پتروشیمی ها را تهدید می کند.
حال دوگانگی موجود رنگ بیشتری به خود می گیرد؛ چه می شود که فعالیت یک باشگاه 
بدن سازی که ارتباط مستقیمی با افزایش سالمت افراد دارد، در کسری از ثانیه ممنوع اعالم 
می شــود؛ ولی در عوض، فعالیت ساخت وساز پتروشیمی میانکاله که مستقیما خطر جانی 
برای افراد بومی و خطر زیســت محیطی دارد، دچار «شــل کن و سفت کن های» وقت گیر و 
درازمدت می شــود؟ در برخورد با فعالیت یک باشگاه بدن سازی که نهایتا می تواند ۲۰۰ نفر 
عضو داشته باشد، پس از شنیدن صدای اعتراض مردم، درنگ جایز نیست؛ ولی در برخورد 
با عوامل پتروشیمی میانکاله که مستقیما سالمتی هزاران یا شاید میلیون ها انسان و حیوان 
و گونه گیاهی را تهدید می کند، به ظاهر حتی دســتور رئیس جمهوری هم کفایت نمی کند! 
همین چند وقت پیش بود که گفته شد ابراهیم رئیسی دستور توقف ساخت این پتروشیمی 
را صادر کرده است؛ ولی در عرض چند ساعت پس از انتشار این خبر، از مردم بومی اخباری 
رســید که فعالیت برای تخریب محیط زیســت در میانکاله سرعت و شدت بیشتری گرفته 

و تعداد کارگران و بولدوزرهای موجود به بیش از هفت برابر افزایش پیدا کرده است!
اینجاســت که باید شــک کرد؛ نه درباره اقــدام علیه موضوعی که مــردم را آزرده خاطر 
می کنــد؛ بلکه درباره چگونگــی برخورد. در عین تکراری بودن، بار دیگــر باید این موضوع را 
مطرح کرد که چرا در کوتاه ترین زمان ممکن با فعالیت یک باشگاه ورزشی به صورت ضربتی 
برخورد می شــود؛ ولی جلوی پروژه ســاخت پتروشــیمی میانکاله را که اتفاقا این دومی با 
اعتراض گســترده و طوالنی تر همراه بوده، نمی شود به صورت ضربتی گرفت؟ آیا چهره هایی 
که پشت پرده هستند، نقشی در نفوذ یا عدم نفوذ در این پرونده ها دارند؟ به راستی چطور یک 
نفر که شایعه شده قرار است مدیریت پتروشیمی میانکاله را به دست بگیرد، می تواند دارای 
دو کد ملی در کشــوری باشد که دولت های مختلفش شعار مبارزه با فساد را هر کدام بلندتر 

از دولت دیگری سر می دهد؟

باشگاه الکچری یا میانکاله 
دوگانگی دولت مردمی

 کمتر پیش آمده که در عرض چند ماه، دو ســوژه، با واکنش منفی گسترده از ســوی مردم، خاصه در فضای مجازی و رسانه ای مواجه شده باشد. با این حال، در 
همین مدت کوتاه، از اسفند سال پیش گرفته تا چند روز اخیر، دو مورِد به ظاهر متفاوت، واکنش های تندی را در پی داشته است. تازه ترین آنها مربوط به احداث 
و شــبه افتتاحیه یک باشگاه بدن سازی الکچری در مجموعه سام سنتر خیابان فرشته است. مجموعه ای که با حضور تعدادی از چهره های سرشناس فوتبال آلمان 
در دهه گذشــته بر سر زبان ها افتاد و طولی نکشــید که قیمت شهریه نجومی اش از میهمانان ویژه پیشی گرفت و نقل محافل شد. کار به جایی رسید که بسیاری از 
مســئوالن دولتی، هراسان به میانه میدان آمده و شهریه های اعالم شده از سوی این باشگاه را در تضاد با شعار دولت انقالبی دانستند. اما عده ای با مطرح کردن 
«کاخ و کوخ نشین» کنایه های تندی زدند که اختالف طبقاتی دیگر از طبقه عبور کرده و به آسمان خراش رسیده است. کار به جایی رسید که در عرض ۴۸ ساعت، 

فعالیت های احتمالی این باشگاه ورزشی متوقف و تا حدی پیش رفت که نهادهای مختلف خود را مسئول توقیف این پروژه پیشگام توصیف کردند.

 ۲۷ فروردیــن، یعنی همین چند روز پیش بود کــه جامعه تنیس ایران به هم 
ریخت. اتفاق، مربوط به واگــذاری زمین های تنیس مجموعه انقالب بود. آن روز 
در خبرها این طور آمده بود که ۲۹ زمین تنیس در مجموعه انقالب برای سه سال 
به مبلغ حدودا ۶۸ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد. حاال همین ۶۸ 
میلیارد تومان ســرآغازی برای یک جنجال شده است. تنیسی ها می گویند شرکتی 
که برنده مزایده شــده برای اینکه پول اجاره را از یک طرف درآورد و از طرف دیگر 
بتواند نفــع مالی ببرد باید اجاره زمین را به مقدار قابل توجهی باال ببرد تا برایش 
صرفه داشــته باشد. پیش تر برای اجاره ساعتی این زمین ها باید ۱۱۰ هزار تومان به 
طــور میانگین پرداخت کرده و چیزی نزدیک به ۲۰۰ هــزار تومان هم برای مربی 
کنار گذاشت. البته آن طور که عنوان شده این رقم برای زمین های مجموعه انقالب 
و اســتقالل بوده و هزینه ســاعتی اجاره زمین تنیس در مکان های دیگر رقمی تا 
مرز ۲۰۰ هزار تومان هم داشــته است. حاال با واگذاری این زمین ها به یک شرکت 
خصوصی دو اتفاق بحث برانگیز افتاده است؛ اول اینکه شایعه شده هزینه اجاره 
این زمین ها قرار اســت ۲۰۰ هزار تومان شود که آن وقت فرد عالقه مند به تنیس 
با این هزینه به عالوه هزینه پرداختی به مربی اش باید برای هر جلســه ۴۰۰ هزار 
تومان هزینه کند. این موضوع که فردی برای یک جلســه در سال گذشته هم باید 
۳۰۰ هزار تومان هزینه می کرده به اندازه کافی محل بحث است و پرواضح است 
که این هزینه با درآمد بسیاری از مردم همخوانی ندارد. مورد دیگر اما اینکه اهالی 
تنیس اعتقاد دارند این اتفاق به معنی ضربه زدن به فدراسیون تنیس است چون 
این فدراســیون رســما هیچ زمینی از خودش ندارد. در نتیجه آنها در امر توسعه 
رشــته تنیس به مشــکل برمی خورند. تنیس اگرچه در ایران در ســطح حرفه ای 
جایگاه چندان رفیعی در میان رشته های مدال آور ندارد ولی به واسطه جذابیتش 
عالقه مندان خاصی دارد. واگذاری این زمین ها باعث شــده تا اهالی تنیس پیکان 
انتقاد را متوجه شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کنند که بدون در نظر 
گرفتن ســهم فدراســیون تنیس، تمامی زمین های مجموعه انقالب را به بخش 
خصوصی واگذار کرده اســت. در یکی دو روز گذشــته، سعید احمدوند، سرمربی 
سابق تیم ملی، بیشــترین اعتراضات را به این روند داشته است. او در گفت وگو با 
ایســنا می گوید: «در حال حاضر یک بازیکن اگر بخواهد کالس خصوصی داشــته 
باشــد و یک ســاعت آموزش ببیند، حدود ۴۰۰ هزار تومان باید هزینه کند و قشــر 
متوســط عمال توانایی تنیس بازی کردن را ندارد. تنیس به این ســمت می رود که 
فقط قشــر خاصی آن را بازی کننــد. وقتی فردی ماهانه ۸ تــا ۱۰ میلیون حقوق 

دارد آیا می تواند چهار میلیون در ماه هزینه تنیس بازی کردن فرزندش را بدهد؟» 
انتقادات اهالی تنیس باعث شــده تا علیرضا عاصم یوســفی مدیرعامل شــرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی با ادبیاتی به نسبت تند پاسخ انتقادها را بدهد؛ 
او گفته زمان رانت خواری و بزن دررو تمام شــده است. عاصم یوسفی در گفت وگو 
با فارس، پاسخ انتقادات را چنین داده است: «مزایده می گوید هر کسی از واجدین 
شــرایط، قیمت باالتر داد برنده اســت. من می توانم بگویــم آقایی که قیمت باال 
دادی ببخشید به تو نمی دهیم و می دهیم به کس دیگری!؟ مزایده شفاف و کامال 
الکترونیکی با حضور نمایندگان مراجع ذی صالح برگزار شد. به جای تشویق به ما 
حمله کردند، این یعنی که با شــفافیت مشکل دارند. وقتی شفافیت نباشد و همه 
چیز داخل اتاقک شیشه ای صورت نپذیرد یعنی مذاکرات پشت پرده، یعنی رانت، 
یعنی پایمال شــدن حق بیت المال، که این  در دولت آقای رئیســی شدنی نیست. 
بعضی ها می گویند این یعنی گران شــدن ورزش. اوال آنچه در قیمت مؤثر اســت 
پارامترهایی اســت که اقتصاد مشــخص می کند مثل تورم، دوم اینکه ما سازمان 
حمایــت از مصرف کنندگان و تعزیــرات حکومتی داریم که بســیار جدی مراقب 
قیمت گذاری هســتند، ضمن اینکه ما هم در قرارداد برای برندگان مزایده، شــرط 
قیمت مصوب را گذاشته ایم. حتی فراتر از این، در قرارداد مشخص کردیم که باید 
با فدراســیون مربوطه همکاری هم بکنند و حتی در صورت لزوم و دســتور مقام 
عالی ورزش، در برهه های مشــخص، زمین را به صورت رایگان در اختیار بگذارند. 
افزایش درآمد در این شــرکت باعث می شــود که مشــکالت جاری ورزشگاه های 
کشــور، رسیدگی و مرتفع شده و در جای جای کشــورمان، مردم عزیز ورزشگاه ها 
و اماکن ورزشــی در شأن ایران اسالمی داشته باشند. رهبر انقالب فرمودند دوران 
بزن دررویی تمام شــده است. من هم به کیسه دوزان بیت المال عرض می کنم که 
تــا جان در بدن داریم نمی گذاریم بیت المال محل رانت خواری شــود و تا آخرین 
روز، محکم در همه زمینه ها به دنبال شفاف ســازی و احقاق حق مردم هستیم». 
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که احمدوند در مقام پاسخ درآمده و ضمن 
دعوت به رعایت ادب و اخالق این مدیر ورزشی پرسیده است: «شرکت توسعه اگر 
جرئت دارد خانه کشــتی، والیبال یا بسکتبال را به مزایده بگذارد تا ببینیم آن وقت 
چه اتفاقی می افتد؟ شــش زمین روبه روی فدراســیون تنیس وجود دارد که یکی 
از آنها را هم به فدراســیون نداده اند. چطور همه فدراســیون ها یک زمین یا سالن 
اختصاصی دارند، اما یک زمین هم به تنیس نمی رســد، حتی برخی فدراسیون ها 

دو تا سه زمین دارند. تنیس چرا نباید داشته باشد؟».

تنیس در مسیر لوکس  شدن

 تیم ملی کشــتی فرنگی با کســب چهار طــال، یک نقره و دو برنــز به عنوان 
نایب قهرمانی آسیا رسید. در پایان رقابت های پنج وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی 
آسیا در اوالنباتور مغولستان، محمدرضا مختاری در ۷۲، رسول گرمسیری در ۸۲ 
و مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال طال رســیدند و مهدی محسن نژاد در 
۶۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید. شاهین بداغی در وزن ۶۷ کیلوگرم نیز از رسیدن 
بــه مدال بازماند. در روز نخســت این رقابت ها و در پنج وزن نخســت نیز ناصر 
علیزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طال رســید و ایمان محمدی در ۶۳ و عارف 
حبیب اللهی در وزن ۷۷ کیلوگرم نیز با توجه به حاضرنشــدن رقیبانشان در دیدار 

رده بندی، صاحب مدال  برنز  شدند. علی نوربخش در ۵۵ و امیر قاسمی منجزی 
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم نیز از دور رقابت ها کنار رفتند. به این ترتیب تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران با هدایت محمد بنا با چهار طالی محمدرضا مختاری در ۷۲، رسول 
گرمســیری در ۸۲، ناصر علیزاده در ۸۷ و مهدی بالــی در وزن ۹۷ کیلوگرم، یک 
مــدال نقره مهدی محســن نژاد در ۶۰ و دو برنز ایمان محمــدی در ۶۳ و عارف 
حبیب اللهی در ۷۷ کیلوگرم و کســب عنوان نایب قهرمانی تیمی به کار خود در 
رقابت های قهرمانی آســیا پایان داد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران سال گذشته با 

کسب چهار طال، دو نقره و سه برنز به عنوان قهرمانی آسیا رسیده بود.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان آسیا شد


