یزدانی به تیم بازار بزرگ ایران پیوست

چهارشنبه  ۱۱تیر 1399
وطنامروز شماره 296۲

حسن یزدانی ،قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک با حضور در سازمان لیگ کشتی قرارداد خود را با تیم بازار بزرگ ایران امضا
کرد .در حالی که کیومرث محرابی ،پژمان درستکار و داوود رخشخورشید به عنوان نمایندگان تیم بازار بزرگ ایران حسن
یزدانی را همراهی میکردند ،پدر این قهرمان نیز در سازمان لیگ حاضر بود.

ورزشی

اخبار

سردار آزمون از ناپولی دور شد

یک خبرنگار ایتالیایی مدعی شد باشگاه ناپولی در
حال مذاکرات پیشرفتهای با «ویکتور اوسیمن» مهاجم
نیجریهای است .به گزارش مهر ،نام سردار آزمون مهاجم
ایرانی تیم زنیت روسیه از ماهها پیش به عنوان بازیکن
مدنظر باش��گاه ناپولی مطرح بود .رسانههای ایتالیا در
ای��ن م��دت بارها از مذاکرات ناپول��ی برای به خدمت
گرفتن آزمون و موانع جذب این بازیکن به خاطر مبلغ
درخواستی باالی باشگاه زنیت مطالبی را منتشر کردند.
در هفتههای اخیر ،نامهای دیگری هم در ارتباط با خط
حمله ناپولی در کنار س��ردار آزمون مطرح شده است،
از جمله ویکتور اوس��یمن ،مهاجم نیجریهای تیم لیل
فرانسه .در حالی که «آرکادیوش میلیک» به احتمال
زیاد این فصل از ناپولی جدا میش��ود« ،نیکولو شیرا»
خبرنگار مطرح ایتالیایی از نزدیک بودن اوس��یمن به
ناپولی خبر داد .این خبرنگار نوش��ت« :ناپولی در حال
مذاکرات پیشرفتهای با اوسیمن است .این بازیکن گزینه
اول گتوزو برای خط حمله به جای میلیک است .برای
اوس��یمن ،قرارداد  ۵ساله آماده است» .اگر ادعای این
خبرنگار صحت داش��ته باشد ،باید گفت سردار آزمون
از ناپولی دور شده است که یکی از دالیل آن میتواند
مبلغ باالی فروش او از سوی تیم زنیت باشد.

تمجید رسانههای پرتغالی از
«جوجه عقاب» ایرانی

دروازهبان ایرانی تیم ماریتیمو در بازی برابر بنفیکا
عملکرد درخشانی از خود نشان داد .به گزارش ایسنا،
پی��روزی غافلگیرکننده ماریتیمو برابر بنفیکا در لیگ
پرتغال با درخش��ش دروازهب��ان ایرانی این تیم یعنی
امیر عابدزاده به دست آمد .این دروازهبان برابر بنفیکا
 ۵بار منجی تیمش شد و برابر یکی از بهترین تیمهای
پرتغال کلین ش��یت کرد و قابلیتهای خود را به رخ
کشید .رسانههای پرتغالی عملکرد دروازهبان ایرانی را
برابر بنفیکا موثر دانستند و عنوان کردند بنفیکا که ۲
بازیکن گلزن از جمله وینیس��یوس را در ترکیب خود
داشت ،هر چه تالش کرد نتوانست دروازه عابدزاده را
باز کند .همچنین سایت «گل پوینت» پرتغال به گلر
ایرانی به خاطر درخش��ش مقابل بنفیکا باالترین نمره
یعنی  8/3از  ۱۰را داد تا به عنوان بهترین بازیکن زمین
شناخته ش��ود .این ششمین کلین شیت عابدزاده در
رقابتهای این فصل لیگ پرتغال است.

ملیپوش جوان ایران ،دومین چهره
محبوب شمشیربازی جهان

در نظرسنجی رقابتهای مجازی فدراسیون جهانی
شمش��یربازی در بخش جوانان ،امیرحس��ین ش��اکر
دومین چهره محبوب این رش��ته ش��ناخته ش��د .به
گزارش فدراسیون شمش��یربازی ،در پایان رایگیری
برای معرفی چهره محبوب شمشیربازی جوانان جهان،
امیرحسین شاکر دارنده  ۳مدال جوانان و نوجوانان آسیا
و مدال برنز جام جهانی جوانان جهان از ایران در فینال
مقابل مارتین لیال از شیلی شکست خورد و به عنوان
نایبقهرمان معرفی شد.
پی��ش از ای��ن و در مرحل��ه نیمهنهای��ی رقابت بین
امیرحسین ش��اکر از ایران و ویاچسالو دزیوبا از اوکراین
برگزار شد که شاکر با کسب آرای بیشتر موفق به صعود
به مرحله فینال شد .رقابت امیرحسین شاکر در مرحله
پایانی با مارتین لیال از شیلی انجام شد که لیال با کسب
 ۵۳درصد آرا پیروز و قهرمان این رقابت مجازی شد.
در پایان ادگار آپونته و ویاچسالو دزیوبا از اوکراین به
مقام سوم مشترک دست یافتند.

 19کرونایی جدید در ورزش کویت

هی��أت ورزش کوی��ت از ابتالی 19
ورزشکار جدید این کشور به ویروس
کرونا خبر داد .شبکه «الکاس» قطر
خبر داد هی��أت ورزش کویت اعالم
کرده در تس��تهای جدی��د کرونا از
ورزش��کاران  19مورد جدید مبتال ش��ده ب��ه این ویروس
تایید شد.
با این موارد جدید تعداد ورزشکاران کرونایی کویت به عدد
 84رسید .البته  96مورد مشکوک به ابتالی ویروس کرونا در
میان ورزشکاران وجود دارد که باید دوباره تست کرونا بدهند.
ویروس کرونا این روزها در کشورهای حاشیه خلیج فارس
به اوج خود رسیده است .در عراق تاکنون  2پیشکسوت تیم
ی هادی) جان خود را به
ملی این کشور (احمد راضی و عل 
دلیل ابتال به کرونا از دست دادهاند.

پرسپولیس��ی میده��د که پذیرش آن از س��وی باش��گاه مایه
خجالت است.
به معنای دیگر انتقاد اصلی نه به کارگزار که به پذیرندگان این
ماده در قرارداد مربوط میشود؛ مدیرانی چون انصاریفرد و البته
رسولپناه که حاضر به پذیرش این شرط عجیب و غریب شدند.

حامد وفایی :سوالی که باید پرسید این است:کدام باشگاه معتبر
اینگونه که پرسپولیس اعتبار خود را به حراج میگذارد ،با یک
قرارداد همه چیز را فدا میکند؟ براستی بررسی فالوئینگهای
صفحات باش��گاههای بزرگ دنیا کار سختی است؟ پرسپولیس
پس از ماهها تعطیلی مس��ابقات فوتبال و در نتیجه دوری اش
از میادین موفق ش��د با  3گل پیکان را شکس��ت دهد اما طی
چند روز گذش��ته حواشی عجیب و غریبی برای باشگاه ایجاد
ش��د که اص ً
ال نباید به وجود میآمد؛ حاش��یههایی که نتیجه
فعالیته��ای کارگزار و نحوه ورود آن به مس��ائل بود؛ از به راه
افتادن یک هشتگ عجیب و غریب تا مطرح شدن کسوراتی که
در پرداخت رخ داد .طی روزهای اخیر ،هواداران پرسپولیس و
برخی خبرنگاران حوزه این تیم ،حاشیهها و البته واکنشهایی
را از مسؤوالن این باشگاه دیدند که در نوع خود جالب بود .به
گونهای که در آستانه بازی پرسپولیس و پیکان شاهد اطالعیهها،
بیانیهها و جوابیهها بودیم .موضوع زمانی جالب شد که پاسخهایی
ارائه ش��د که کامال غیرمنطقی بودند و سواالت یا بهتر بگوییم
ابهام��ات جدیدی مطرح ش��د .وقتی ش��رکت آتیهدادهپرداز و
معاونان باشگاه ،بیپروا در گل به خودی آشکار ،عنوان میکنند
آن شرکت را کارفرمای پرسپولیس میدانند ،شاید آسانتر بتوان
به موضوع پرداخت .به هر حال فش��ار وارده از س��وی رسانهها
و جامعه هواداران بر س��ر این موضوع که چرا سهمی از درآمد
پرسپولیس کسر شد ،باعث این پاسخهای نسنجیده شده است.

وقتی پرسپولیس کارگر میشود و آتیهدادهپرداز کارفرما

اسپانسر یا ارباب!

■■مگر آتیه دادهپرداز کارفرماس�ت که پول مقاطعهکار را نگه
میدارد؟

یک بار دیگر بخشی از ماده  ۳۸قانون تامین اجتماعی را مرور
میکنیم .در بخش��ی از این ماده قانونی آمده« :در مواردی که
انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار
میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را
متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران
فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه
را به ترتی��ب مقرر در ماده  ۲۸قانون تامین اجتماعی بپردازد.
پرداخت  ۵درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول
به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود».
حال سوال این است که پذیرش بند مذکور در قرارداد ،حراج
اعتبار باشگاه نیست؟ وقتی قرارداد همکاری فعلی یک قرارداد
مقاطعهکاری نیست ،روی چه حسابی بند مربوط در قرارداد آمد
و به تایید رس��ید و امضا شد؟ چه هدفی در میان بوده؟ کسی
میتواند جواب این سوال را بدهد؟
«پرداخ��ت  ۵درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما
موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود» .این
هم یک بند دیگر اس��ت و این حق را به هر منتقدی میدهد
که بپرس��د شرکت آتیه دادهپرداز روی چه حسابی ،کارفرمای
پرس��پولیس تلقی شده اس��ت؟ مدیران وقت روی چه حسابی
پرس��پولیس را مقاطع��هکار و کارگر و دس��تمزدبگیر کارگزار
دانستهاند؟ کدام طرف برای کدام طرف کار میکند و چه کسی
باید به چه کسی جواب پس بدهد؟
واقعا چرا کس��ی به این سوال جواب نمیدهد که کارگزارها
چون پول درمیآورند ،ولینعمت باشگاهها و پرسپولیس تلقی
میشوند؟ چرا که تحت هیچ شرایطی نه منطق تجارت و صنعت
فوتبال این را میپذیرد و نه هیچ دلسوختهای.

■■بند عجیب در قرارداد پرسپولیس و آتیهدادهپرداز

داس��تان از این قرار است که شرکت آتیهدادهپرداز در واقع
با کس��ر  ۵۸درصد از آخرین پرداختی که باید مبلغ  ۵میلیارد
توم��ان میب��ود ،در مجموع اقدام به کس��ر  16/67درصد از ۳
ت خود به ارزش ناخالص ۱۷میلیارد تومان کرده اس��ت
پرداخ 
که با عنوان بیمه تامین اجتماعی و طبق تبصره  ۵از بند ۲ماده
 ۵قرارداد فیمابین  2شرکت انجام شده است.
در این میان واکنش به خبر کسورات توسط رضا یلوه ،معاون
اقتصادی باشگاه در حد شاهکار بود! و این نگرانی را ایجاد کرد
که با توجه به اینکه تمام امکانهای اقتصادی و پولساز باشگاه
به کارگزار واگذار ش��ده اس��ت مبادا بخش اقتصادی همتغییر
کارکرد داده و به دفتر حافظ منافع کارگزار تبدیل شده باشد؟
قطعا در جریان قرار دارید که یلوه در پس��ت اینس��تاگرامی
خود ،اعالم کرد درصدد هس��تند با ارائه مستندات به سازمان
بیمه تامین اجتماعی ثابت کنند پرس��پولیس شامل بیمه این
قرارداد نمیشود و در صورت موفقیت ،کسورات اعمال شده به
باشگاه برمیگردد و بعد هم منتقدان را شماتت کرد که از سر
بیاطالعی ،چنان هجمهای به راه انداختهاند!
یل��وه در حالی این ادعا را مطرح ک��رده و منتقدان را مورد
ش��ماتت قرار داده که این قرارداد ،یک قرارداد ش��راکتی است
و اص ً
ال پیمانکاری و مقاطعهکاری نیس��ت که ش��امل  ۵درصد
ی دیگر
کس��ورات به عبارتی و  16/67درصد کسورات بهعبارت 
ش��ود .آن هم در حالی که چنین کسوراتی در سرفصل اجرای
ماده  ۳۸قانون تامین اجتماعی انجام شده!
در ادامه مدیر روابط عمومی ش��رکت آتیه دادهپرداز نیز در
توضیحاتی که داشته بهصراحت به این مادهقانونی اشاره میکند
و تاکید دارد که کسورات به پرسپولیس برمیگردد! ولی موضوع
این است که وقتی آگاه باشید در این ماده از قانون چه آمده و
معنای آن در کنار تبصره ماده  ۵-۲-۵چیست که تاکید دارد
«هر پرداخت کارگزار پس از کس��ورات بیم��ه و مالیات انجام
میش��ود» ،نهتنها صحبتهای روابط عموم��ی آتیهدادهپرداز
ل کننده نیست ،بلکه این حس را به هر هوادار عاشق
خوش��حا 

■■چوب حراج به چه قیمتی؟

سایت رسمی باشگاه پرسپولیس که به نوعی سایت رسمی
کارگزار باشگاه است مطلبی اطالعیهمانند را منتشر کرد که به
نوعی پاسخ به هجمههای ایجادشده نسبت به هشتگ مدیا بود.
در این اطالعیه آمد :صفحه اینستاگرام پرسپولیس ،بزرگترین
صفحه فارسیزبان غیرشخصی است! و نکته بارز این بود که هیچ
پاس��خ و توضیحی درباره نقدهای واردشده از سوی هواداران و
فعاالن ش��بکههای اجتماعی ارائه نشده است .ایکاش کارگزار
تقصیر خ��ود در نحوه ورود به موضوع را میپذیرفت که کام ً
ال
حساس��یتبرانگیز اس��ت و برخالف آنچه در این اطالعیه آمد
تمام آنچه جریان دارد ،بازاریابی دیجیتال در بس��تر اینترنت و
ش��بکههای اجتماعی نیست .قطعاً کسی نمیتواند از تبلیغات
در محیط اینستاگرام با شرط رعایت شئون باشگاه انتقاد کند.
پرسپولیس یک صفحه با  ۴میلیون دنبالکننده دارد و باید بتواند
از آن به درآمد برسد اما نه به این شکل .واقعا کدام باشگاه معتبر
اینگونه اعتبار خود را به حراج میگذارد؟ آیا بررسی فالوئینگهای
صفحات باشگاههای بزرگ دنیا توسط دوستان رسانهای حاضر
در باشگاه که کلی ادعا هم دارند ،کار سختی است؟ به هر روی
آنچه مش��خص است اینکه هواداران پرس��پولیس در آیندهای
ن��ه چن��دان دور متوجه میش��وند چ��ه قراردادی به باش��گاه
محبوبش��ان توسط  2مدیر فعلی و سابق ،تحمیل شده است.

هیأتمدیره استقالل و پرسپولیس در آستانه تغییر اساسی

هیأتمدیره باشگاههای پرسپولیس و استقالل تهران به احتمال فراوان
ت�ا پایان هفته دچار تغییر میش�وند .مهر دیروز ای�ن خبر اختصاصی را
منتشر کرد .مشکالت مدیریتی و تیمداری در باشگاههای استقالل تهران
و پرسپولیس مدتهاست صدای اعتراض هواداران و برخی پیشکسوتان
این دو باشگاه را درآورده است .از این رو وزارت ورزش و جوانان به عنوان
متولی سرخابیها تصمیم به ترمیم هیأتمدیره هر دو باشگاه گرفته است
تا بتواند در راستای خصوصیسازی اقدام مناسبی را برای فراهم کردن امور
اداری و اجرایی  ۲باش�گاه پرطرفدار انجام دهد .مسعود سلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانان به احتمال فراوان تا پایان هفته جاری اعضای جدید هیأتمدیره را معرفی میکند .وی قصد دارد تکلیف
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را پس از استعفای  6ماه پیش محمدحسن انصاریفرد ،با اعالم  ۲عضو جدید هیأتمدیره
مشخص کند .سرخها که در حال حاضر مهدی رسولپناه ،مهردادهاشمیو علی رغبتی را به عنوان عضو هیأتمدیره دارند،
در طول  ۶ماه گذشته توسط مهدی رسولپناه ،سرپرستی شدهاند که عملکرد وی حاشیههای فراوانی را نیز به همراه داشته
است .همچنین سلطانیفر تصمیم دارد  ۲عضو جدید را وارد هیأتمدیره باشگاه استقالل تهران کند؛ هیأتمدیرهای که پس
از استعفای میرشاد ماجدی با احمد سعادتمند ،اسماعیل خلیلزاده ،حجت نظری و کامران منزوی به کارش ادامه میدهد.
حل مشکالت اقتصادی و درآمدزایی قابل اتکا در راستای خصوصیسازی سرخابیها از اهداف سلطانیفر برای تعیین اعضای
جدید هیأتمدیره این دو باشگاه است.

تیمهای کشتی توان پرداخت هزینه تست کرونا را دارند؟

هزینه باالی آغاز لیگ کشتی

نیما علیپور :صحبته��ای اخیر معاون
کشتی
کل وزارت بهداش��ت حاکی از آن است
که احتماال رش��ته ورزش��ی کش��تی نیز همانند فوتبال ،در
سطح لیگبرتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی فعالیت خود
را از سر خواهد گرفت .آخرین تصمیمات درباره فعالیتهای
ورزشی برخوردی در تاریخ  ۹خرداد اتخاذ شد و ستاد مقابله
با گسترش کرونا در ورزش در اطالعیه شماره  ۱۶خود اعالم
کرد در مناطق زرد و قرمز فعالیت باشگاههای ورزشی در تمام
رش��تهها غیر از بوکس ،تکواندو (کیوروگی یا بخش مبارزه)،
کاراته (بخش کومیته یا مبارزه) ،جودو ،کبدی ،کشتی ،ووشو
(بخش ساندا یا مبارزه) و سبکهای برخوردی تحت پوشش
فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی ،کونگفو و هنرهای
رزمی و انجمنهای رزمی در فدراسیون انجمنهای ورزشی
و استخرهای سرپوشیده آزاد است .اما بتازگی ایرج حریرچی،
معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با بیان
اینک��ه درباره ورزشه��ای خاص و برخوردی با بدشانس��ی
مواجه شدهایم ،عنوان کرد :طی  ۲هفته اخیر آمار مبتالیان

افزایش یافته است ،در حالی
ک��ه پیش از این برای فوتبال
که پیگیریهای زیادی درباره
آن انج��ام ش��د ،از نظر آمار
روزانه مبتالیان شرایط بهتری
داشتیم و دستمان بازتر بود،
بنابراین در مقطع زمانیکنونی
دستمان بس��ته است و در
مسیری گام برمیداریم که یا
بازگشاییها را کمتر کنیم یا
در بعضی استانها مانند آذربایجان غربی تمام اماکن ورزشی
بس��ته ش��ود .وی در ادامه با اشاره به اینکه فوتبال در فضای
روباز است ،گفت :شرایط کشتی و تکواندو و سایر ورزشهای
برخوردی متفاوت اس��ت و ورزشکاران از نظر فیزیکی بسیار
به هم نزدیک میشوند .معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی همچنین در جلسه ستاد مقابله با گسترش
کرونا در ورزش ،خطاب به علیرضا دبیر بیان کرد :ما فوتبال را

سبک آغاز کردیم و در ابتدای
امر لیگ برت��ر را مورد توجه
قرار دادیم ،بنابراین فدراسیون
کش��تی نی��ز پروتکله��ای
بینالملل��ی و داخلی خود را
با همکاری وزارت بهداش��ت
مورد بررس��ی قرار دهد و کار
سبک آغاز شود؛ به طور مثال
لیگ برتر کش��تی را همانند
فوتب��ال مدنظر قرار دهد و با
تستگیری فعالیتها پیش برود .نکته قابل تامل اینکه رشته
ورزشی کشتی در باالترین سطح برخورد و نزدیکی ورزشکاران
از نظر فیزیکی به یکدیگر قرار دارد و به طور حتم از هر رشته
دیگری نسبت به انتقال ویروس کرونا شرایط حساستری را
تجربه میکند و در صورت کوچکترین خطا و عدم توجه به
پروتکلهای بهداشتی تبعات جانی جبرانناپذیری را به دنبال
خواهد داشت و س�لامت ورزشکاران ،مربیان و سایر عوامل

درگیر در برگزاری تمرینات و مسابقات را به مخاطره خواهد
انداخت .موضوع قابل اشاره دیگر نیز این است که در صورت
انجام تستهای  PCRو رعایت پروتکلهای بهداشتی به نظر
میرسد از سرگیری تمرینات و رقابت خطر چندانی نخواهد
داش��ت اما س��وال اصلی این است که آیا باشگاههای کشتی
توان پرداخت هزینههای مربوط به انجام تست کرونا را دارند،
چرا که حتی در رشته فوتبال نیز بسیاری از تیمها حتی در
سطح لیگ برتر توان پرداخت تستهای  PCRرا نداشتند
و حال پرسش این است که باشگاههای کشتی از کدام منبع
میخواهن��د هزینههای خ��ود را در این رابطه تامین کنند؟
دیگر مساله اما مربوط به شرایط کشور از نظر شیوع ویروس
کروناست و با توجه به اینکه آمار مبتالیان و فوتشدگان در
باالترین سطح ممکن قرار گرفته است و حتی روز گذشته شاهد
بیشترین میزان فوت شده بر اثر ابتال به ویروس کرونا بودیم ،با
چه توجیهی قرار است رشتهای همچون کشتی که در سطح
باالی برخورد ورزشکاران قرار دارد و فاصله صورتها حتی به
اندازه بند انگشت هم میرسد ،از سر گرفته شود؟

اقدام عجیب سازمان لیگ کاراته در تعیین قهرمان لیگ برتر بانوان

بازنده قهرمان شد

پ��س از ماهه��ا بالتکلیفی در از س��رگیری
رزمی
رقابتهای لیگ برتر و س��وپرلیگ کاراته به
دلیل شیوع کرونا ،در نهایت سازمان لیگ فدراسیون کاراته با نیمه
تمام گذاشتن مسابقات ،اقدام به معرفی تیمهای برتر این رقابتها
کرد .اما پس از این اقدام س��ازمان لیگ فدراسیون کاراته ،صدای
ض بسیاری بلند ش��د و تیمهای مختلف انتقادات شدیدی
اعترا 
نس��بت به نحوه بررس��یها در اعالم تیمهای قهرمان داش��تند.
راضیه جلیلپور ،سرمربی هیأت کاراته اصفهان در لیگ برتر کاراته در
گفتوگو با ایسنا ،با انتقاد از اقدام سازمان لیگ فدراسیون کاراته در
معرفی تیم مقاومت به عنوان قهرمان لیگ برتر کاراته بانوان ،اظهار
کرد :تیم ما در جریان رقابتهای گروهی هم در دور رفت و هم در
دور برگشت موفق به شکست تیم مقاومت شد اما متاسفانه سازمان

از نگاه دیگران

ادامه از صفحه اول

 ...قوانی��ن داخلی خودش
اج��ازه نمیدهد که اگر حکم جلب ترام��پ را هم [از طرف
ایرانیها] دریافت کرد آن را به اجرا گذارد .اما این اس��تدالل
ک��ه اقدام ایرانیها به خاطر انگیزههای سیاس��ی ،غیرقانونی
اس��ت ،ادعایی باطل است .ترامپ به واقع در ارتکاب جنایت
علیه ژنرال سلیمانی که خودرویش در حال خروج از فرودگاه
بینالمللی بغداد هدف یک پهپاد آمریکایی قرار گرفت مقصر
قلمداد میشود .در نتیجه مقامات ایرانی حق هرگونه پیگیری
در رابطه با پیگرد قانونی ترامپ و یک دوجین از مقامات رسمی

ی دقیق و کارشناسی ،اقدام به
لیگ فدراسیون کاراته بدون بررس 
احتساب امتیازات از مرحله حذفی کرد و عملکرد تیم ما در مرحله
گروهی را نادیده گرفت .سرمربی تیم هیأت کاراته اصفهان افزود:
مطمئنا اگر تیم مقاومت در مرحله گروهی عملکردی بهتر از ما
داشت ،شک نکنید امتیازات مرحله گروهی نیز مدنظر قرار میگرفت.
مگر میشود نصف عملکرد ما در لیگ را نادیده بگیرند و ما را در
حالی به عنوان نایب قهرمان معرفی کنند که موفق شدهایم ۲مرتبه
تیم قهرمان را شکست دهیم .این اقدام سازمان لیگ کاراته بر خالف
آییننامه و غیرقانونی بود .چرا باید از آب گلآلود کرونا ماهی بگیرند؟
جلیلپور ادامه داد :بعد از برگزاری وبینار ،ما اگر پشت گوشمان را
دیدیم ،جلسه دیگری را هم دیدیم .متاسفانه رئیس سازمان لیگ
فدراسیون کاراته جلسهای را برای معرفی تیمهای برتر برگزار کرد

که هیچکدام از نمایندگان تیمها در آن حضور نداشتند و فقط اعضای
جدیدالورود هیأترئیسه سازمان لیگ بودند که آنها هم هیچ اطالعی
از وضعیت و نتایج تیمها نداشتند و در نهایت تیم مقاومت را در
حالی که  ۲مرتبه مقابل ما شکست خورده بود ،به عنوان قهرمان
لیگ برتر معرفی کردند و ما نایبقهرمان شدیم! وی در پایان گفت:
طبق آییننامه باید نتایج تیمها از ابتدای لیگ مدنظر قرار بگیرد .این
اقدام سازمان لیگ کامال بر خالف قانون و آییننامه لیگ است و
نباید تیم مقاومت در رده نخست قرار بگیرد .امیدوارم سازمان لیگ
کاراته در این باره تجدید نظر کند تا حق به حقدار برسد .اگر هر
تیم دیگری که ما مقابلشان قرار نگرفته بودیم بر سکوی نخست
قرار میگرفت ،اعتراضی نداشتیم اما نباید تیم مقاومت که  2مرتبه
مقابل ما شکست خورده ،باالتر از تیم ما بر سکوی قهرمانی بایستد.

حکم جلب ایران برای ترامپ؛ نهایت بیاعتباری کاخ سفید
دست داشته در ترور ژنرال سلیمانی را دارند .همه میدانیم
که اگر عکس این اتفاق میافتاد ،االن آمریکاییها خودشان
را با اخطاریههای قرمز اینترپل خفه کرده بودند .بشدت دور
از انتظار است که ترامپ به کشوری سفر کند که ممکن است
دستگیری او به نفع ایران در آن قابل تصور باشد .با این وصف،
این حکم جلب به منزله فشردن کلید توقف ترامپ است ،چرا
ک��ه مقامات ایرانی قول دادهاند حتی پس از پایان کارش در
کاخ س��فید و بازگش��تش به وضعیت یک شهروند عادی ،او

را تحت تعقیب قرار دهن��د .برای همین ترامپ اگر بخواهد
زمینهای گلف جدیدی در خاورمیانه باز کند باید از قبل به
فکر ریسک این کار باشد.
دست آخر ،غایت نمادگرایی این حکم جلب آن است که
یک رئیسجمهور آمریکایی ،توسط کشوری که تحریمش کرده
تحت تعقیب قرار گرفته است .صرف اینکه اینترپل ،تقاضای
ایران مبنی بر حکم جلب بینالمللی ترامپ را بررسی کند ،به
ی رئیسجمهور آمریکاست.
معنای بدنام 

ترامپ که حاال توئیتر انگ احتمال سخنان نفرتپراکنانه به او
زده هم توسط متحدان اروپاییاش به خاطر ضعف رهبری مورد
تقبی��ح قرار گرفته و هم نامش در پایگاه دادههای جنایتکاران
بینالمللی به چشم میخورد ،با خودش بیاعتباری را به دفتری
آورده که زمانی قدرتمندترین نهاد جهان تصور میشد.
ش��گفت نیس��ت اگر برخی رقبای رئیس جمهور آمریکا
بیآنکه به زبان آورند دوست داشته باشند ترامپ را دستبند
به دست ببینند.
*روزنامهنگار بدون مرز ایرلندی
و دبیر سابق آیریش ایندیپندنت

