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 انتخاب مدير دلسوز
 و كاربلد براي نجات فوتبال

  شيوا نوروزي
قصه پرحاش��يه مجمع انتخاباتي فدراس��يون فوتبال 
سرانجام به پايان رس��يد و امروز تكليف رئيس جديد 
ساختمان سئول مشخص مي شود. براي تكيه زدن بر 
پست رياست چهار كانديدا حضور دارند كه اميدواريم 
پيروز اين ميدان انتخاباتي فارغ از ش��عار هايي كه داده 
و برنامه هايي كه از طريق رسانه ها منتشر كرده است، 
دلسوز فوتبال باشد و به جاي اهداف اقتصادي، سياسي 
و... در جهت بازگرداندن اين رشته پرطرفدار و پرهزينه 

بر ريل موفقيت و پيشرفت قدم بردارد. 
از آخرين باري كه فدراسيون فوتبال رنگ رئيس را به 
خود ديده زمان زيادي مي گذرد. در اين مدت كه كار ها 
بر عهده سرپرست بود، لزوم روشن شدن تكليف پست 
رياست بيش از پيش احساس ش��د. البته زمان زيادي 
براي مش��خص ش��دن زمان انتخابات هدر رفت اما به 
هر حال طلس��م اين بالتكليفي امروز باطل مي شود و 
جامعه فوتبال منتظر اس��ت فرد پيروز هرچه سريع تر 
برنامه هايش را به اجرا دربياورد. موضوع اصلي اين است 
كه رئيس جديد براي نجات مس��تطيل سبز ايران چه 
كار هايي بايد انجام دهد و چه مسائلي را بايد در اولويت 
قرار دهد. رؤساي قبلي عالقه خاصي به تكروي و فرار از 
نقدهاي دلسوزانه داشتند. اگر قرار باشد كانديداي برنده 
در مجمع امروز نيز همين رويه را ادامه دهد، به فرورفتن 
فوتبال بيمار كش��ورمان در باتالق سوءمديريت كمك 
خواهد كرد. در غيراين صورت رئيس جديد اين فرصت 
را دارد تا خيلي زود كميته هاي تخصصي فدراسيون را با 
استفاده از افراد اليق، خوشفكر و باتجربه تشكيل دهد. 
كميته هاي فرهنگي، آم��وزش، اقتصادي، بين الملل و 
رسانه از جمله بخش هايي هستند كه مي توانند فوتبال 
ايران را دگرگون سازند. خألهاي فرهنگي سال هاست 
كه اين رش��ته را به قهقرا برده و ش��عارهاي آقايان نيز 
كارساز نشده است، ضعف در آموزش همه ابعاد فوتبال 
را تحت تأثير قرار داده، بحران اقتصادي كل فوتبال مان 
را گرفتار ك��رده و نه تنها خبري از درآمدزايي نيس��ت 
بلكه بدهي هاي هنگفت هزينه سنگيني را روي دوش 
بيت المال گذاشته است، ضعف در بخش بين الملل نيز 
بار ها فوتبال مان را با چالش هاي بزرگ مواجه ساخته و 
در بحث فعاليت هاي رس��انه اي نيز كمبودهاي زيادي 
احساس مي شود. اين كمبودها، ضعف ها و چالش هاي 
داخلي تنها در صورتي مرتفع مي شوند كه رئيس جديد 
براي انتخاب مديران زيردس��تش شايسته ساالري را 
مالك قرار دهد نه روابط ش��خصي و دوس��تانه و البته 
منفعت طلبان��ه. هر كس ك��ه امروز عه��ده دار ميراث 
كفاش��يان، تاج و بهاروند ش��ود بدون شك راه سختي 
پي��ش رو خواهد داش��ت و اول از همه باي��د بگويد كه 
براي س��اختن فوتبال آمده يا قرار است پايش را روي 
ويرانه هاي قبلي بگذارد و خودش را باال بكشد. پي بردن 
به ديدگاه، انگيزه و اه��داف كانديداي منتخب مجمع 
كار سختي نيست و اهالي فوتبال ديگر در اين زمينه به 
درجه استادي رسيده اند. خيلي زود معلوم مي شود آقاي 

رئيس با خودش و فوتبال چند- چند است. 

پرونده
 آینده فوتبال ایران پس از انتخاب 

ریاست فدراسيون

ورزشي

بازتاب

نگاه

الگو يي كه به چشم مان نمي آيد!
  اشرف رامين 

پيش��رفت، همان واژه اي اس��ت كه فوتبال ايران با 
آن ناآشناست و سال هاس��ت رنگ آن را نديده. ولي 
همزمان با سوءمديريت هاي متوالي در فوتبال مان، 
همسايه ها و هم قاره اي هايمان با سرعت زياد در مسير 
پيشرفت قدم برداش��ته و پله هاي ترقي را آهسته و 
پيوسته طي كرده اند. كافي اس��ت سر بچرخانيم و 
وضعيت امروز فوتبال كشورهاي نزديك را با دو دهه 
قبل مقايسه كنيم؛ آنها چقدر پيشرفت داشته اند و 
ما چقدر پس��رفت كرده ايم! علت اين مسئله چيزي 
نيست جز بي برنامگي، آشفتگي مديريتي و رسيدن 
افراد نااليق به صندلي رياس��ت فدراسيون فوتبال. 
ش��ايد تعجب كنيد اگر بدانيد اردني ها براي س��ال 
2031 نقشه كشيده اند تا در بين چهار تيم اول آسيا 
قرار بگيرند. پروژه هاي قطر هم كه براي رسيدن به 
سطح اول فوتبال دنيا به گوش همه رسيده است. اين 
وسط ژاپني ها گوي سبقت را در مديريت حرفه اي و 
هدفمند از ساير آسيايي ها ربوده اند. 10 سال پيش 
وقتي اوگورا به عنوان رئيس جديد فدراسيون فوتبال 
ژاپن انتخاب ش��د كار اصلي اش را ادام��ه دادن راه 
رؤساي قبلي عنوان كرد؛ موضوعي كه در فوتبال ما 
اصاًل وجود خارجي ندارد و هر رئيس با تيم خودش به 
برنامه ها و پروژه هاي قبلي پشت مي كند و در مسير 
جديد قدم برمي دارد. اما همان زم��ان كه اوگورا به 
عنوان نفر اول مديريت فوتبال ژاپن برگزيده ش��د، 
قهرماني در س��ال 2050 را هدف بلندمدت فوتبال 
اين كشور خواند. طرح چنين اهدافي اگرچه از نظر 
ما بلندپروازانه و غيرممكن به نظر مي رسد ولي اين 
نوع مديريت است كه رسيدن به اهداف بسيار دور را 
ممكن مي سازد. ژاپني ها با همين جاه طلبي ها دو بار 
به مرحله دوم جام جهاني صعود و بازيكنان زيادي به 
تيم هاي معتبر دنيا ترانسفر كردند. رمز موفقيت آنها 
اين بوده كه مديران جديد همسو با مديران گذشته 
براي اجرايي ش��دن برنامه ها و رس��يدن به اهداف 

تالش مي كنند. 

س�الن اجالس س�ران امروز یکی از متفاوت  ترین 
جلساتش یعنی مجمع انتخاباتی فدراسيون فوتبال 
را ميزبانی می کند، مجمعی که قرار اس�ت در پایان 
آن از رئيس جدید فوتبال رونمایی ش�ود، رئيسی 
که 89 عضو مجم�ع قرار اس�ت او را ازبي�ن چهار 
گزینه کيوم�رث هاش�می، ش�هاب الدین عزیزی 
خارم، مصطفی آجورلوو علی کریمی انتخاب کنند 
تا فدراس�يون فوتبال پس از 14 ماه که از استعفای 
مهدی ت�اج به بهان�ه بيماری می گ�ذرد، رئيس دار 
شود. در گزارشی به معرفی اعضای مجمع و بررسی 
تأثيرگذاری و ميزان قدرت ش�ان در تعيين رئيس 

فدراسيون فوتبال پرداخته ایم.

  بيشترین رأی را باشگاه  ها دارند
باش��گاه  ها ب��ا 38 رأی، بيش��ترين رأی را در مجم��ع 
فدراس��يون فوتبال دارند و با در اختيار داش��تن بيش 
از 40 درصد رأی  ه��ا می توانند نقش مؤثری در تعيين 
رئيس جديد داشته باشند. طبق آيين نامه فدراسيون 
فوتبال، 16 باش��گاه ليگ برتری، هش��ت باشگاه اول 
دسته اول، چهار باشگاه ليگ دس��ته دوم، سه باشگاه 
برتر ليگ برتر فوتسال آقايان، دو باشگاه برتر ليگ برتر 
س��احلی آقايان، دو تيم ليگ برتر بانوان، دو تيم ليگ 
برتر فوتس��ال بانوان و يك باشگاه ليگ ساحلی بانوان، 
باشگاه هايی هستند كه در مجمع فدراسيون حق رأی 
دارند و با توجه به اينكه بزرگ ترين گروه را در مجمع 
تش��كيل می دهند، رأی آنها می تواند اهميت ويژه ای 

داشته باشد.

اگر چه باشگاه  ها با 38 عضو بيش��ترين رأی را دارند اما 
تجربه دوره های گذش��ته مجامع انتخاباتی نشان داده 
كه هيچ هماهنگی بين آنها ديده نمی ش��ود و به همين 
خاطر با وجود رأی بااليی ك��ه در مجمع دارند، انتخاب 
باشگاه  ها بستگی به تصميماتی دارد كه در بيرون برای 
آنها گرفته می ش��ود. بعضی از باش��گاه  ها در هر استان 
بيشتر با هماهنگی با هيئت فوتبال استان، به گزينه مورد 
نظرشان رأی می دهند، هر چند اكثر باشگاه  ها با توجه 
به دولتی بودن، از سوی وزارتخانه هايی كه مورد حمايت 
هستند، نيز خط می گيرند، رأيی كه به سبد آرای گزينه 

مورد حمايت دولت و وزارت ورزش ريخته می شود.
  تأثيرگذار ترین رأی را هيئت ها دارند

بعد از باشگاه ها، هيئت های استانی فوتبال با 32عضو 
دومي��ن گروهی هس��تند ك��ه بيش��ترين رأی را در 
مجمع فدراس��يون دارند كه اين گروه را 31 اس��تان 
به عالوه هيئت فوتبال كيش تشكيل می دهند. اگرچه 
هيئت های اس��تانی نس��بت به باش��گاه  ها شش رأی 
كمتر دارند، اما هماهنگی بيشتری بين آنها برای رأی 
دادن به يك گزينه ديده می ش��ود و ب��ه همين خاطر 
تأثيرگذار تري��ن گروه در مجمع ب��رای انتخاب رئيس 
هستند. بر خالف باش��گاه  ها كه تش��تت آرا دارند، در 
هيئت  ها با توج��ه به البی هايی كه ص��ورت می گيرد، 
در رأی دادن يكدس��تی بيش��تری ديده می ش��ود و 
حتی مشاهده می شود باش��گاه  ها نيز با هيئت فوتبال 
استان موردنظرش��ان برای انتخاب يك گزينه رايزنی 

می كنند.
با توجه به قدرت باالی هيئت  های استانی در انتخاب 

رئيس فدراس��يون فوتبال، بيش��ترين البی  ها توسط 
نامزدهای انتخابات در بين اين گروه صورت می گيرد. 
اگر در بخش باشگاه ها، دولتی  ها دست بااليی در جمع 
كردن آرا به سمت گزينه موردنظرشان دارند، سيطره 
فدراس��يون روی هيئت های اس��تانی س��بب شده تا 
نامزدهای مورد حمايت مسئوالن وقت فوتبال شانس 

بيشتری برای به دست آوردن رأی آنها داشته باشند.
با توجه ب��ه اهمي��ت رأی هيئت ها، همواره رؤس��ای 
فدراسيون  ها در برگزاری انتخابات هيئت های استانی، 
سعی می كنند با مهندسی انتخابات، نامزد مورد نظرشان 
را در استان  ها به صندلی رياست هيئت برسانند تا در 
روز مجمع انتخاباتی، رأی ش��ان را در سبد آرای خود 

داشته باشند. اين در حالی است كه نفوذ و مهره چينی 
كه در هيئت  ها توسط فدراسيونی  ها صورت می گيرد، 
منتقدان زيادی دارد كه معتقدند س��المت انتخابات 

فدراسيون فوتبال را زير سؤال می برد.
  اقليتی که در یک رقابت نزدیک تأثيرگذارند

عالوه بر 38 باشگاه و 32 هيئت استانی، 19 عضو باقی 
مانده مجمع را چهار گروه ديگر تشكيل می دهند كه 
اگر چه رأی شان به تنهايی تعيين كننده نيست، اما رأی 
آنها می تواند درصورت يك رقابت نزديك بين نامزد ها 
نقش اصلی را داشته باش��د و يك نامزد را پيروز و يكی 
ديگر را بازنده كند. از اين تعداد، 12 رأی متعلق به شش 
سرمربی و شش كاپيتان تيم های ملی است كه سرمربی 

و كاپيتان تيم های ملی فوتبال آقايان و بانوان، تيم ملی 
فوتسال آقايان و بانوان، تيم ملی فوتبال ساحلی آقايان 

و بانوان هستند.
چه��ار عض��و ديگ��ر، فدراس��يون های دانش  آموزی، 
دانشگاهی، كارگری و نيروهای مسلح هستند، رأی اين 
اعضا با توجه به اينكه زيرمجموعه وزارت ورزش هستند، 
بيشتر به نظر می رسد به س��مت گزينه مورد حمايت 
دولت در انتخابات فوتبال باش��د. دو داور كه يك آقا و 
يك خانم هستند، در كنار نماينده اتحاديه باشگاه های 
فوتبال سه عضو ديگر مجمع فدراسيون فوتبال هستند 
تا تركيب 89 نفره مجمع كه قرار اس��ت امروز رئيس 

جديد فوتبال را تعيين كنند، كامل شود.

بعد از چهار دوره کم فروغ 

دنیا حیدری
     گفت وگو

و پرحاشيه که تلخی های 
بسياری به دنبال داشت، 
فدراس�يون فوتبال ام�روز رئيس جدی�د خود را 
می شناسد؛ رئيسی که انتظارات بسياری از او برای 
ایجاد تغييرات اساس�ی در س�اختار فوتبال ایران 
وجود دارد اما به باور واعظ آشتيانی، توفيق چندانی 
حاصل نخواهد ش�د و نمی تواند انتظارات مردم و 
کارشناس�ان را برآورده کندچراک�ه آن قدر که در 
حرف و س�خن توانمند و ش�جاع اس�ت، در عمل 

این گونه نخواهد بود.

 رئيس جدید فدراس�يون فوتبال امروز بر 
اساس رأی اعضای مجمع انتخاب می شود. 
فکر می کنيد رأی این 89 نفر چه تأثيری در 

سرنوشت آینده فوتبال ایران دارد؟
 فرقی نمی كند. مجمع به هر يك از اين چهار كانديدا 
رأی بدهد، اتف��اق خاصی رخ نمی ده��د. می خواهد 
مجمع عقالنی يا به هر مدل ديگری رأی بدهد؛ چراكه 
شخصاً توانايی در اين چهار نفر نمی بينم كه بخواهند 
تحولی را كه مد نظر مردم و كارشناس��ان اس��ت، به 
وجود بياورند و حداقل من خيلی خوش بين نيس��تم 
كه اتفاق خاصی رخ بدهد چراكه اوالً افرادی كه امروز 
كانديدا هس��تند در اين فوتبال بوده اند )امتحان پس 
داده( و حاال چه ايده ای دارند كه با حضور مجدد آنها 
بتوان اميدی به ايجاد تغييرات داش��ت. از سوی ديگر 
برخی از اين افراد در وضع موجود فوتبال ايران نقش 
داشتند. برخی هم در گذشته در مسئوليت هايی بودند 
كه عملكردشان مشابه شاه سلطان حسين بوده و با اين 

اوصاف بعيد می دانم اتفاق خاصی رخ دهد. 
 یعنی با توجه ب�ه حضور اف�رادی که ) جز 
یک نفر( پيش تر سابقه مدیریت در فوتبال 
ایران را داش�تند، هي�چ اميدی ب�ه ایجاد 

تغييرات یا شرایط بهتر نيست؟
 بحث اميدواری نيست. ش��خصاً خوش بين نيستم. ما 
كم نداريم افراد توانمند و مدير و مدبر و تحصيلكرده 
كه هم از جنس فوتبال هستند و هم بازيكن ملی بودند 
و هم مشكل بازنشستگی نداشتند. اما خود فوتبالی ها 
هم به خودشان جفا كردند و سراغ اين افراد نرفتند و از 
آنها نخواستند برای حضور در انتخابات پا پيش بگذارند 
و اين نشان می دهد كه سرنوشت اين رشته برای خود 
فوتبالی ها هم اهميتی ندارد كه به جای رفتن س��راغ 
افراد كاربلد و تحصيلكرده تنها به حضور علی كريمی 

بسنده كردند. 
 خوش بينانه اگر نگاه کنيم که رئيس جدید 
فدراس�يون فوتبال قصدی برای انجام کار 
داشته باش�د ، با توجه به ش�رایط موجود و 
اوضاع فعلی چه مش�کالت و سختی هایی 
بر سر راه دارد و به چه مس�ائلی باید توجه 

داشته باشد؟
مس��ائل فرهنگی و اقتص��ادی از جمله مش��كالت و 
مسائلی است كه بر سر راه رئيس جديد است و قدرت 
چانه زنی چه در بعد داخل��ی و چه بين المللی، توانايی 
مديريتی، داش��تن يك اس��تراتژی م��دون كه ضمن 
استمرار داشتن برنامه ها، بتواند آن را به نتيجه مطلوب 
برساند ، داش��تن ش��جاعت و باور الزم و در عين حال 
فكور ب��ودن ، تصميم گيری عقالن��ی و از همه مهم تر 
بصيرت داشتن در كار مهم  ترين الزمه مديريت است 
كه رئيس جديد بايد دارای آن باشد تا بتواند گامی در 

ايجاد تغييرات بردارد. 
 عدم شفافيت که زمينه س�از فساد است، 
یک�ی از بزرگ ترین انتقاد های�ی بود که به 
رؤسای فدراسيون فوتبال طی چهار دوره 
گذشته وارد بود و داستان های تخلف  آميز 
بس�ياری را در خصوص عق�د قراردادهای 
مختلف از مربيان گرفته تا اسپانسر ها و...  
به دنبال داشت؛ مس�ئله ای که این روز ها 
برخ�ی کاندیدا ه�ا روی آن زوم کرده اند. 
فکر می کني�د این ش�عار ها قابليت عملی 

شدن را دارند؟
ش��فافيت و البته پاس��خگو بودن بايد از شاخصه های 
مديران در كشور باشد. فدراسيون فوتبال اما متأسفانه 
طی چند سال گذشته از شفافيت فرار كرده و همين 
عدم ش��فافيت در ارتباط ب��ا نوع قرارداد اسپانس��ر ها 
و مربيانی چ��ون ويلموتس اتفاقات ناگ��واری را رقم 
زده اس��ت؛ در حالی ك��ه وزارت ورزش اي��ن حق را 
داش��ت كه حق و حقوق ملت را در اين راستا مطالبه 
كند و نهادهای نظارتی ني��ز بايد خيلی جدی تر ورود 
می كردند. همان طور كه همه رس��انه ها اين مسائل را 
دنبال می كردن��د و به طور خاص اگر اش��اره كنيم به 
ش��دت دنبال اطالعات قرارداد ويلموت��س بودند كه 
چطور و چگونه اس��ت. درحالی كه در اين زمينه قبل 
از هر كس وزارت بايد س��ؤال می كرد كه اگر س��ؤال 
كرده و افش��ا نكرده امروز بايد پاس��خگو باش��د و اگر 
س��ؤال كرده و فدراسيون فوتبال پاس��خی نداده بايد 
به حال اين وزارت ورزش گريس��ت كه نتوانس��ته در 
خصوص ساده  ترين موضوع فدراس��يون را موظف به 
شفاف سازی كند و دستگاه های نظارتی نيز بايد پيگير 
جدی می بودند نه اينكه حاال بعد از رو ش��دن مسائل 
همه ابراز نگرانی كنند. حاال كه ملت بايد تاوان سنگين 
اين داستان را بدهد. حال آنكه اگر فدراسيون موظف به 
پاسخگويی باشد، خود به خود شاهد شفافيت هستيم. 

عدم شفافيت زمانی اس��ت كه كسی خود را موظف به 
پاسخگويی نمی داند و در اين خصوص نيز تحت فشار 

قرار نمی گيرد. 
ظرفيت ه�ای درآمدزایی فوتب�ال در دنيا 
برکسی پوشيده نيست اما درآمدزایی در 
فدراس�يون تاج و کفاش�يان گویی تنها به 
حق پخش گره خورده بود. حال آنکه امروز 
وعده خودکفایی فوتبال داده می شود. این 

امر شدنی است؟
يكی از داليلی كه باعث می ش��ود باور داشته باشم كه 
قرار نيس��ت اتفاق خاصی بعد از انتخابات رخ دهد به 
همين بح��ث اقتص��ادی برمی گردد. تم��ام هم و غم 
افراد، درآمدزايی از حق پخش تلويزيونی است و ديگر 
آيتم های درآمدزايی فراموش می شود و هركس برای 
خودش عددی می دهد. يكی 80درصد درآمد فوتبال را 
از حق پخش می داند و ديگری 70 و يكی هم 60 درصد 
را . هيچ كس هم نيست كه مؤاخذه و پيگيری كند اين 
ادعا هايی كه هيچ اس��اس و مبنايی ندارند. در حالی 
كه بر اس��اس برآورد انجام شده 45درصد درآمدزايی 
از حق پخش است و 55 درصد ديگر از منابع ديگری 
اس��ت كه آقايان خودش��ان را از آن محروم می كنند. 
حال فرض كنيم حق پخشی وجود نداشت. تا به امروز 
آقايان چه كردند كه وعده خودكفايی می دهند؟ مگر 
اين كانديدا ها قباًل در فوتبال نبودند؟ در بليت فروشی ، 
كپی رايت و بحث تبليغات حاال چه در زمينه باشگاه ها 

و چه فدراسيون چه توفيقی داشتيم؟
ام�ا گ�ردش مال�ی فوتب�ال در دني�ا رقم 

چشمگيری است. 
 بله،گردش مالی ورزش دنيا بالغ بر 750ميليارد يورو 
و سهم فوتبال به تنهايی حدود 35 ميليارد يورو است. 
آيا همه اين رقم از حق پخش تأمين می شود يا از ديگر 
راه های درآمدزايی؟ آقايان با چه سازوكار و كدام تجربه 
می خواهند فوتب��ال را اقتصادی كنن��د و اصاًل آيا در 

زمينه اقتصادی كردن فوتبال آسيب شناسی، مشورت 
و بررسی كردند كه بتوانند با ايده پردازی های قوی و 
اس��تفاده از افراد كارآمد بتوانند به سمت درآمدزايی 

بروند؟ آي��ا اصاًل اي��ده ای دارند كه بتوان��د اتفاقات را 
جور ديگر رقم بزن��د كه منجر ب��ه درآمدزايی هم در 
فدراسيون و هم باش��گاه ها ش��ود و اقتصاد فوتبال را 
رونق دهد؟ شخصاً اعتقاد دارم هيچ اتفاق خاصی كه 
مد نظر كارشناس��ان اس��ت در انتخاب هر يك از اين 
افراد نخواهيم ديد. حرف و ش��عار كه مهم نيست. در 
عمل بايد ديد آقايان چه كاره اند! چطور وقتی درد را به 
خوبی تشخيص نداده ايم، وعده درمان می دهيم. وقتی 
راه مداوای درد را نمی دانيم، نمی توانيم ادعای درمان 
داشته باشيم. ش��ايد نگاه آقايان ُمسكن وار و مقطعی 
باشد كه همواره مديريت كشور ما بر اين اصول است. 
متأسفانه اما وقتی اثر ُمسكن از دست می رود، تبعات 

سنگين تری را شاهد هستيم.
 یک�ی از انتظارات�ی ک�ه از رئي�س جدید 
فدراس�يون وج�ود دارد مبارزه با فس�اد 
گسترده در فوتبال اس�ت. تصور می کنيد 

چنين اتفاقی رخ می دهد؟
اين يكی از نكاتی اس��ت كه بايد دي��د كانديدا ها چه 
برنامه ای برای آن در نظر گرفتند. آيا به مروز زمان خود 
نيز هضم اين سيستم می ش��وند يا نه برای آن باوری 
وجود دارد و آيا فرمولی در نظر گرفته اند كه اگر قصدی 
برای مبارزه دارند نتيجه مثبتی در پی داشته باشد؟ به 
هر حال نقش رئيس در مبارزه با فساد در فوتبال مهم 
و تأثيرگذار است البته اگر در اين راستا برنامه و باوری 

وجود داشته باشد. 
فوتب�ال ایران مناس�بات زی�ادی با دولت 
به خصوص در بحث بودجه دارد. با توجه به 
حساسيت فيفا در خصوص دخالت دولت و 
بحث تعليق این تعامالت باید چگونه باشد 

که ایجاد حساسيت نکند؟
 از نگاه ديگر مهم نحوه ارتب��اط برقرار كردن با دولت 
اس��ت. خصوصاً كه فيفا در اين زمينه حساسيت های 
بس��ياری دارد و بحث تعليق به دليل دخالت همواره 
وجود دارد. حال آنك��ه همه فدراس��يون ها در دنيا با 
دولت های خود تعام��ل دارند چراكه فدراس��يون ها 
متعلق ب��ه يك مل��ت و پرچم ي��ك ملت هس��تند و 
نمی توانند برای خود س��از جداگانه بزنند و اين بحث 
آزادی و دموكراسی تنها خوراك ايران است. همه جای 
دنيا انتخابات مهندسی می شود اما اين اقدام به قدری 
ظريف است كه جای هيچ شك و شبهه ای برای فيفا 
نمی گذارد. از سوی ديگر انتخاب ها چنان اصولی و بر 
اس��اس توانمندی افراد انجام می شود كه حتی تغيير 
دولت ها نيز خلل و تغيي��ری در آن ايجاد نمی كند اما 
در ايران اين مهندس��ی ضعيف  ترين، ناكارآمد ترين و 
بی عرضه  ترين افراد را بر سر كار می آورد و چالش های 

ديگر را درست می كند.
 در آخر اگر رئيس جدی�د هم روندی را در پيش 
بگيرد که از مدیران قبلی در چهار دوره گذشته 
ش�اهد بودیم چه آس�يبی به فوتبال ایران زده 

می شود؟
اين تتمه فوتبال ه��م از بين خواهد رف��ت. زمانی در 
دهه 50 كه كره و چين رقيب ما نبودند و ژاپن اندكی 
رقيب به حساب می آمد، ميانمار و كويت در آسيا رقيب 
ايران بودند. اما االن كجا هستند؟ يك آسيب شناسی 
در خصوص فوتبال ايران يا ديگر كش��ورهای صاحب 
فوتب��ال در دهه ه��ای 50 و 60 و جاي��گاه فعلی آنها 
می تواند آينده فوتبال ايران را به تصوير بكشد و هيچ 
بعيد نيست اتفاقی كه روزی برای ميانمار و كويت افتاد 

برای ما هم حادث شود. 

رئیس جديد فوتبال باور به مبارزه با فساد داشته باشد
نگاهی به آینده احتمالی فوتبال ایران بعد از انتخابات فدراسيون در گفت وگوی »جوان« با واعظ آشتيانی

نگاهی به ترکيب اعضای مجمع فدراسيون فوتبال که امروز رئيس جدید را انتخاب می کنند

این89نفرانتخابمیکنند

ش�فافيت و البت�ه پاس�خگو بودن 
بای�د از ش�اخصه های مدی�ران در 
کشور باش�د. فدراس�يون فوتبال 
ام�ا متأس�فانه ط�ی چن�د س�ال 
گذش�ته از ش�فافيت فرار کرده و 
همي�ن عدم ش�فافيت در ارتب�اط 
ب�ا ن�وع ق�رارداد اسپانس�ر ها و 
مربيانی چون ویلموت�س اتفاقات 
اس�ت زده  رق�م  را  ناگ�واری 

با توجه به قدرت باالی هيئت  های 
رئي�س  انتخ�اب  در  اس�تانی 
فدراس�يون فوتب�ال، بيش�ترین 
البی  ها توسط نامزدهای انتخابات 
در بين این گ�روه صورت می گيرد.  
سيطره فدراسيون روی هيئت های 
استانی س�بب ش�ده تا نامزدهای 
م�ورد حمای�ت مس�ئوالن وق�ت 
فوتبال ش�انس بيش�تری برای به 
دست آوردن رأی آنها داشته باشند
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