
www.sharghdaily.comورزش۹
پنجشنبه

۱۳ مرداد  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

گزارش

وزیر  ورزش  و  جوانان:
 برخی برای من خط و نشان کشیدند

به گزارش ایســنا، حمید ســجادی در حاشــیه جلســه دیروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره الزام فیفا برای حضور زنان در ورزشــگاه ها در آســتانه آغاز لیگ برتر، 
گفت: در نامه فیفا الزامی نبود؛ بلکه پیشنهاد شده که پیرو پیگیری های قبلی است و ما 
تاکنون مشــکلی هم درباره حضور زنان در ورزشگاه ها نداشتیم. در مشهد هم قرار نبود 
تماشاچی داشته باشیم و شرایط از نظر زیرساخت فراهم نبود و اعالم هم شده بود؛ اما از 
جامعه زنان عذرخواهی می کنم که نتوانستیم در مشهد میزبان زنان در ورزشگاه باشیم و 
از آن اتفاقی که آن روز رخ داد، هیچ کس خوشحال نشد. وزیر ورزش تأکید کرد: هر زمان 
الزم بوده و اراده کردیم با مجوز از دستگاه های مرتبط، زیرساخت ها را آماده کردیم و در 
ورزشــگاه آزادی هم به بهترین شکل حضور داشتند. دوستان در فدراسیون فوتبال دارند 
بررســی می کنند که به مجرد شنیدن غیررسمی این خبر، جلسه ای تشکیل دادم و ابعاد 

قضیه را بررسی کردیم که بهترین راهکار را در این زمینه پیدا کنیم.
ســجادی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ویلموتس اظهار کرد: ما وظیفه نظارتی 
خود را مطابق قانــون داریم. هم بحث پیش پرداختی که اتفــاق افتاده و هم ضمانتی 
که گرفته شــده و اینکه آن شــرکت بعد از آن اتفاق، ۲۵ میلیارد تومان به صورت ریالی 
بابت آن دو میلیون یورو فدراســیون پرداخت کرده است؛ اما چون ضمانت آن پرداخت 
ســاختمان فدراسیون بود، االن شش دانگ آن ســاختمان به نام شرکت شده است. سه 
دانگ از ساختمان پرسپولیس هم برای اینکه به نام فدراسیون فوتبال است، همین اتفاق 
برایش افتاده است. به خاطر آن ضمانت االن پیش پرداخت انجام شده و اخیرا هم رأی 
دستیاران آمد که منتظر دو مورد پنج درصد دیرکرد پرداخت آقای ویلموتس هم هستند. 
واقعا عبرتی برای قراردادها و بصیرتی برای آینده است. ما پیگیری الزم را مطابق قانون 

انجام می دهیم و رسیدگی الزم صورت می گیرد و نتایج آن اعالم می شود.
وزیر ورزش تصریح کرد: ما نمی توانیم به این امر بی تفاوت باشیم. برخی به من خرده 
گرفتند که شــما نباید به این موضوع می پرداختید. برخــی از افرادی که ما می دانیم در 
گذشــته کجا بودند، چه ردپایی دارند، خودشــان هم مدیر بودند و چه عواقبی بر جای 
گذاشتند و مدیر چه باشگاه هایی بودند که از آنها اکنون هیچ اسمی نیست. برخی از آنها 
برای من خط و نشــان کشــیدند و برای من متن دادند و در فضای مجازی به دلیل اینکه 

وزیر وظیفه حاکمیتی خود را تشریح کرده است، به لرزه افتاده اند.
ســجادی تصریح کرد: ما اصال هدف مان نام بردن از کسی نیست. یک عده گفتند 
آقای سجادی از یک کاندیدا حمایت می کند، خیر. وزارت ورزش اصال به هیچ عنوان 
در انتخابات فدراســیون فوتبال اجــازه ورود به خود نمی دهد؛ اما کمک می کند که 
بهترین انتخابات شکل بگیرد و فدراســیون فوتبال از حالت سرپرستی هرچه زودتر 
خارج شود. بر بنده در مجلس خرده گرفتند که افرادی را که از مسببان همین قرارداد 
ویلموتس هستند، اجازه داده اید که ثبت نام کنند؛ در حالی که ما اصال اجازه جلوگیری 
از ثبت نام نداریم و هرکس شــرایطش را داشــته باشد می تواند ثبت نام کند؛ اما من 
به راحتــی در مجلس مورد خطاب همین موضوع قــرار گرفتم و فرصت دفاع هم 
نداشتم. البته همچنان هرکس بپرســد من توضیح خواهم داد و دفاع خواهم کرد 
برای اینکه من به ناحق متهم به این شــدم که از نظر بعد نظارتی کم کاری کردیم. 
ما نمی توانیم از ثبت نام جلوگیری کنیم، این کار انجام می شــود و بعد دستگاه های 
نظارتی، امنیتی و حراست بررسی و نتیجه را اعالم می کنند. وزیر ورزش تصریح کرد: 
متأســفانه مواردی در مجلس مطرح شد که اصال مرتبط با سؤال بنده نبود و همین 
مطالب هم عنوان شــد. ما پرونده ویلموتس را تا آنجا که وظیفه قانونی ماســت تا 

پایان پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.

مهاجرت ورزشــکاران ایرانی در سال های اخیر شــیب تندتری به خود گرفته است. 
دست کم اینکه مهاجرت «نخبه های ورزشی» چنین شده و در مقایسه با دهه های گذشته 
رشد قابل مالحظه ای دارد. هرچند این پدیده جدیدی نیست و از دیرباز رواج داشته است. 
فضای مجازی و ســرعت انتشار اخبار در قیاس با ســال های دور هم به این فضا بیشتر 
دامن زده است. با این حال، حتی اگر پدیده مهاجرت ورزشکاران هم تازه نباشد، مهاجرت 
قهرمان ها و مــدال آوران المپیکی ایران ســرعت دوچندانی به خــود گرفته که ناگفته 
پیداســت این امر خطرناکی است. در ســال های اخیر، ورزش ایران دو چهره بسیار مهم 
را از دســت داده که بابت هرکدام لطمات زیادی دیده است. کیمیا علیزاده، اولین و تنها 
مدال آور زن ایران در بازی های المپیک یکی از این چهره هاست. او به هلند رفت و سپس 
هم پناهنده آلمان شــد. کیمیا در المپیک توکیو در همان بازی نخســت نماینده ایران را 
شکست داد و درست در یک قدمی کسب مدال برنز، فرصت تکرار افتخارآفرینی اش را از 
دست داد. دیگر چهره مهم سعید مالیی است. قهرمان پرآوازه جودوی ایران که به دلیل 
سیاســت موجود مبنی بر مسابقه ندادن ورزشــکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی به آلمان 
مهاجرت کرد، در المپیک توکیو با پرچم مغولســتان به مدال نقره رســید تا اولین ایرانی  
این رشــته باشد که دســتش به مدال نقره المپیک می رسد. گو اینکه افتخار مدالش به 
مغول ها رسید. اگر کیمیا و سعید چهره های سرشناس و در سطح قهرمان های المپیکی 
بودند که از ایران مهاجرت کردند ولی دالیل آنها در کنار دغدغه های ورزشی شــان کمی 
هم سیاســی بود. این موضوع ولی درمورد بیش از ۹۰ درصد مهاجران ورزشــکار ایرانی 
صدق نمی کند. بسیاری از آنها فقط به این دلیل از ایران کوچ می کنند که یا از لحاظ مالی 
تأمین نمی شوند یا اینکه امکاناتی که باید، برایشان فراهم نمی شود. قصه تعدادی از این 
ورزشکاران هم بعضا بسیار غم انگیز است؛ هنوز زمان زیادی از اینکه یکی از ورزشکاران 
ملی پوش ایران بــه خاطر دریافت ماهانه ۵۰۰ دالر، از ایــران مهاجرت کرده نمی گذرد. 

اتفاقی تلخ که می تواند به خوبی عمق فاجعه را نشان دهد.
حال، در چنین شرایطی که مهاجرت ورزشکاران بیشتر شده و در رسانه های مختلف 
دنیا هم بازتاب داده می شــود، انتظار این اســت که مســئوالن رده باالی ورزش ایران، با 
برنامه ریزی دقیق و البته هدفمندتری مانع از کوچ بیشــتر ورزشــکاران از ایران شــوند. 
درست است که در مقایســه با چند صنف، مهاجرت ورزشکاران عدد درشتی نمی شود 
ولی با توجه به اینکه قهرمانی آنها در رقابت های بین المللی بازتاب بســیار خوبی دارد، 
اهمیت شــان دوچندان اســت. انتظار از مســئوالن ولی ظاهرا فقط در حد حرف مانده 
چون به تازگی ذبیح اهللا پورشــیب، ملی پوش و قهرمان کاراته ایران که مدال های بسیار 
رنگارنگی به دســت آورده با حضور در برنامه سالم صبح بخیر تلویزیون، پرده از اتفاقی 
برداشــته که بسیار عجیب اســت. او در صحبت هایش به این مورد اشاره کرده که یکی 

از مســئوالن ورزش ایران در پاســخ به گالیه آنها برای رســیدگی بیشــتر به ورزشکاران 
گفته هر کســی بخواهد، می تواند جمع کند و برود، به ســالمت! پورشیب در بخشی از 
صحبت هایش می گوید: «خدا گواه اســت؛ به امام حســین قسم، دو رئیس فدراسیون و 
یکی دو ورزشکار دیگر هم شاهد هستند. نمی دانم این مسئول از حرف من چه برداشتی 
کــرد. به او گفتم اصال بازیکن نه، مثال به عنوان مربی، یک ایرانی مجبور می شــود برود. 
خب به این مربی در ایران کمتر هم پول می دهید می ماند چون اینجا برایش بهتر است. 
حیف اســت، این فرد سرمایه ماست، چرا از کشــور خودمان دورش کنیم. گفت: بروید، 
باعث افتخار است، هرکسی می رود، برود! وقتی این طور گفت حقیقتا ناراحت شدم. پیش 

خودم گفتم حتما با سایر ورزشکاران بدتر از اینها صحبت می شود».
اینکه یکی از مســئوالن رده باالی ورزش بخواهد به جای حل وفصل کردن مشکالت، 
به صراحت ورزشــکاران را تحریک به مهاجرت از ایران کند، در نوع خود بســیار عجیب 
اســت. جالب آنکه ســمت این فرد در ورزش این روزهای ایران یکی از سمت های مهم 
است که ارتباط زیادی هم با ورزشکاران دارد. در نگاه اول مشخص است که این مسئول 
یا باید عضوی از کمیته ملی المپیک ایران باشد یا وزارت ورزش. برای پی بردن بیشتر این 
ماجرا کافی اســت به مطلبی که روز گذشته روزنامه وابسته به صداوسیما منتشر کرده 
رجوع شود تا اولین عالمت سؤال از بین برود. «جام جم» برای بررسی این موضوع از تیتر 
«گل به خودی وزارت ورزش» استفاده کرده تا مشخص شود مسئول موردنظر، در وزارت 
ورزش است. پیگیری ها نشان می دهد اتفاقا کسی که پورشیب ها را تحریک به مهاجرت 
از ایران کرده، مطالب بســیار تندی در گذشته علیه ورزشکاران ایرانی که پناهنده شده و 

یــا مهاجرت کرده اند به زبان آورده اســت. جالب اینکه در زمــان مدیریت او تعدادی از 
ورزشکاران ایرانی در گذشته مهاجرت کرده اند که این مورد هم در کارنامه چنین مسئولی 
دیده می شــود. حال واقعا همان طورکه قهرمان کاراته ایران می گوید، مشــخص نیست 
این فرد مســئول از صحبت ذبیح اهللا چه برداشــتی کرده که صریحا به او گفته هر کس 
شــرایط این چنینی را نمی خواهد بهتر است جمع کند از ایران برود! اگر چنین موضوعی 
اعتقاد قلبی این شخص اســت پس انتقادهای تندوتیز از ورزشکارانی که پیش از این از 

ایران رفته اند چیست؟
پرواضح اســت که ورزشــکاران ایرانی خاصه آنهایی که در رشته های غیرفوتبالی و 
انفرادی تمرین و تالش می کنند، شرایط چندان بسامانی از لحاظ مالی و امکانات ندارند. 
همین چند وقت پیش بود که دو دختر وزنه بردار ایرانی در کنار یک شناگر ایرانی مهاجرت 
و پناهندگی شــان از ایران را اعالم کردند. نکته غم انگیز داستان اینکه هر سه نفر نسبت 
بــه وضعیت تغذیه ای حاکم بر اردوی تیم ملی گالیه داشــتند! حال ورزشــکاری که با 
چنین شــرایط و ســختی باید برای رســیدن به مقام و مدال تالش کند، مسلم است که 
انتظار حمایت های معنوی و مادی بیشــتر دارد. عجیب اســت که چنین حمایتی بعضا 
نه تنها صورت نمی گیرد بلکه همان طورکه ذبیح اهللا پورشیب فاش کرده، در چند مورد، 
ورزشکاران ایرانی را با لفظ های تند، وادار به مهاجرت از ایران می کنند. نکته بحث برانگیز 
ماجــرا هم اینکــه ظاهرا انگیزه  یا شــاید قدرتی بــرای برخورد با چنین مســئوالنی که 
مدیریت شان تمام نمی شود و فقط صندلی شان را از جایی به جای دیگر منتقل می کنند 

هم وجود ندارد.

رقابت هــای بیســت ودومین دوره لیگ برتر ایران از روز ۲۱ مرداد به صورت رســمی 
استارت می خورد و در همان هفته نخست دو تیم مدعی استقالل و سپاهان برابر یکدیگر 
صف آرایی می کنند. استقالل مدافع عنوان قهرمانی لیگ ایران است و با تغییراتی که روی 
نیمکت به وجود آورده قصد دارد برای دومین فصل پیاپی، جام را باالی سر ببرد. سپاهان 
هم که در دهه گذشــته همواره خودش را در سطح مدعیان قهرمانی دیده در این فصل 
عالوه بر پوســت اندازی روی نیمکت، تحول زیادی هــم در ترکیب ایجاد کرده و امیدوار 
اســت بعد از ســال ها ناکامی و اعمال هزینه های زیاد، بتواند بعــد از غول های تهرانی، 
دوباره جام قهرمانی را به دســت بیاورد. در این فصل مربیان خارجی سرشناسی هم به 
لیگ ایران اضافه شدند که ساپینتو در استقالل، ژوزه مورایس در سپاهان و قربان بردیف 
در تراکتور شــاخص ترین آنها هســتند. با وجود تغییرات زیادی که در جمع مدعیان رخ 
داده، پرســش موجود این است که آیا قهرمانی از دل مربیان و بازیکنان خارجی حاصل 
می شود؟ شاید. پاسخ قطعی به این پرسش نمی توان داد ولی می توان با استناد به آمار 
موجود، به این موضوع پرداخت که قهرمانی یا حداقل شــانس قهرمانی، قطعا در گرو 
گل نخوردن اســت! استقالل در فصل گذشته با استفاده از همین فرمول سرانجام موفق 

شــد به ناکامی ۹ســاله اش در فوتبال ایران پایان دهد و جام قهرمانی را باالی سر ببرد. 
اگرچه در میانه های فصل انتقاد زیادی از ســبک بازی تیم فرهاد مجیدی می شــد ولی 
نهایتا با کســب عنوان قهرمانی، شیوه بازی و ســبک رسیدن به جام به دست فراموشی 
ســپرده شده و همگی کسب قهرمانی جدید استقالل را لحاظ کردند. فرمی که استقالل 
برای رســیدن به قهرمانی اتخاذ کرد، متکی بر تقویت خط دفاعی بود. ســاختار دفاعی 
اســتقالل چنان بود که این تیم رکورد میزان گل  خورده در لیــگ برتر ایران در طول یک 
فصل را تحت تأثیر قرار داد و فقط ۱۰ بار در طول ۳۰ مســابقه دروازه اش باز شد. جالب 
آنکه تیم فرهاد مجیدی به عنوان قهرمان لیگ، خط حمله چندان کوبنده ای نداشــت و 
کال ۳۹ بــار گل زنی کرد. این موضوع وقتی بیشــتر اهمیت پیدا می کند که قهرمانی های 
متوالی پرسپولیس، پیش از اســتقالل، در لیگ برتر مورد بررسی قرار بگیرد. پرسپولیس 
هم دقیقا در حالی پنج فصل متوالی قهرمان شــد که در هر فصل به طور میانگین فقط 
۱۴ بار دروازه اش باز شد. حاال به نظر می رسد، دلیلی ندارد فرمولی که شش سال متوالی 
است در فوتبال ایران جواب می دهد در فصل پیش رو، بدون جواب باقی بماند. با استناد 
به همین موضوع می شــود شــرایط تیم های مدعی را زیر نظر گرفت و به کارنامه عالی 
پرســپولیس در بخش تقویت خط دفاعی رسید. پرسپولیس علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
تیم ملی ایران را خرید و خیلی سریع با مرتضی پورعلی گنجی یکی از مدافعانی که قبل 
از مصدومیت عضوی از تیــم ملی ایران بوده توافق کرد. در کنار این مورد باید به جذب 
گئورگی گولسیانی و دانیال اسماعیلی فر، دو مهره تدافعی و تأثیرگذار فصل پیش سپاهان 
هم اشــاره کرد تا مشخص شــود، یحیی گل محمدی تمرکزش را روی فرمول ثابت شده 
قبلی گذاشــته است. اتفاقا توجه بیش از اندازه به همین بخش است که پرسپولیسی ها 
را در آستانه شــروع رقابت های فصل جدید همچنان بدون مهاجم شش دانگ گذاشته 
اســت. مدیران و ســرمربی پرســپولیس اصرار زیادی بر اصالح امور در ساختار تدافعی 
پرسپولیس داشتند و اکنون پس از تقویت خط میانی در پی خریدن یک مهاجم خارجی 
برآمدند. پرواضح اســت که در کنار پرسپولیس، چندین تیم مدعی دیگر در لیگ برتر هم 
ساختار تدافعی را استحکام بخشــیده اند تا آنها هم از این قافله ای که آمار در لیگ برتر 
ایران به جا گذاشــته عقب نمانند. اینکه در پایان لیگ، سیاســت های تدافعی و فلسفه 

مربیگری در کدام تیم کارگشا شود، موضوعی زمان بر ولی جذاب خواهد بود.

 اینکه محیط زیست و 
جنگل هــا را به راحتی 
نابــود کرده ایم، اینکه بــه مقوله اســتفاده بهینه از 
آب های جاری سیالبی بی توجه بوده ایم، اینکه ناگهان 
ســیل آمده و هستی و نیســتی مان را بر باد داده و با 
گذشت زمان فراموش کرده ایم آسیب ها و مخاطرات 
طبیعی و مفهومی به نــام «مدیریت بحران» را.. . ما 
را به وادی «چه کنم چه کنم» کشــانده است؛ اما این 
«چه کنم»ها در ســیل سراســری امسال به طنز تلخ 
«پاچه های گلی» و شــلواری آب خورده یا ســیل زده! 
تبدیل شد. انگار که سیالب با دیدن عظمت «مدیریت»، 
مدیرانی بی طاقت! در برابر شلوارها و کت وشلوارها! 
عقب نشــینی می کند و راهش را می گیرد و می رود. 
این داســتان که نه واقعیت خالصه شــدن «مدیریت 

بحــران» در تــن بــه آب و گل دادن بی محابا، نگاه 
پوپولیســتی و گاه وعده سرایی خیلی ها را آشکار کرد؛ 
یعنی پاچه  شــلوار گلی مترادف است با تسکین درد 
مردمی که خانه و زندگی، خودرو و احشام خویش را 
از دست داده اند و منتظر معجزه! شلوارهای گلی اند. 
ســیل اخیر بار دیگر به یادمــان آورد که ما هیچ نوع 
برنامه ریزی، هیچ نوع ســاماندهی، هیچ نوع نظارت 
و کنترلی، هیچ نوع آینده نگری بابت مشکالت بسیار 
نداریــم. مدیریت بحران در کشــوری کــه به لحاظ 
جغرافیایی و مســائل ژئوپلیتیک گرفتــار مخاطرات 
و آســیب های فراوان طبیعی اســت، یک امر بسیار 
ضروری است. اســتقرار بخش مهمی از کشور روی 
کمربند زلزله، داشــتن مناطق کوهستانی و دره های 
ســیالب خیز، وجود مناطق کویــری و کاهش میزان 

بارندگی در دوران خشکســالی و مسئله کم توجهی 
شــهرهای حتی بزرگ به مقوله بارش های شــدید، 
عمیق ترین و ژرف ترین برنامه ریزی مربوط به مدیریت 
بحران را می خواهد که ســاده ترین نگرشــی اســت 
که بایــد در حیطه مدیریت شــهری به ویژه مدیریت 
شــهرهای بزرگ وجود داشــته باشــد. داشتن تدابیر 
مشخص در زمینه مدیریت بحران موجب می شود که 
به هنگام خطــر و فاجعه بی گدار به آب نزنیم؛ اما از 
همه غم انگیزتر سیل امامزاده داوود بود که در نزدیک 
به ۶۵ ســال پیش در آنجا ســیلی جاری شده بود و 
در همان زمان کارشناسان و متخصصان گفته بودند 
که این منطقه به دلیل سیل خیزی باید خالی از سکنه 
شود و تدابیر الزم برای مقابله با سیالب در این منطقه 

انجام بگیرد. چه زمانی آگاه می شویم.

پاچه های گلی و مدیریت بحران 

چه کسی گفت
 جمع کنید 
از ایران بروید؟

نسخه تکراری برای قهرمانی در فوتبال ایران؛ گل  نخور 
قهرمان شو!
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