
استقالل، سپاهان 
سعيد احمديان
     ليگ برتر

و ف�والد در حالي 
امش�ب در روز 
پاياني هفته و بيست و دوم به ترتيب مقابل سايپا، 
گل گهر و ماشين سازي به ميدان مي روند كه تنها 
پيروزي مي تواند آنها را براي ك�م كردن فاصله با 
پرسپوليس و كسب سهميه آسيا اميدوار نگه دارد. 
با آغاز ليگ برتر تنور فوتبال در كشورمان در حال 
داغ شدن است، پس از مسابقه عقب افتاده فوالد 
و استقالل كه چهارشنبه شب گذشته برگزار شد، 
يك شنبه هم سوت پنج بازي هفته بيست و يكم 
زده شد تا تجربه فوتبال پس��اكرونا به كشورمان 
هم برسد. امشب هم در ادامه هفته بيست و دوم 
سه بازي ديگر برگزار مي شود تا پرونده بازي هاي 
اين هفته بسته ش��ود، رقابت هايي كه مسئوالن 
س��ازمان ليگ مي خواهند 9 هفت��ه آن را در 45 
روز برگزار و تيم ها بايد خودش��ان را براي انجام 

بازي هاي فشرده آماده كنند. 
  استقالل – سايپا، ساعت 21

در حالي آبي ها آماده مصاف امشب با سايپا شده اند 
كه ش��روع دوباره ليگ ب��راي آبي ها خوش يمن 
نبود. آنه��ا كه حس��اب ويژه اي روي س��ه امتياز 
بازي عقب افتاده ش��ان با فوالد ب��راي نزديك تر 
شدن به پرس��پوليس باز كرده بودند، چهارشنبه 
شب گذشته دس��ت خالي به تهران برگشتند تا 
فاصله ش��ان با صدر به 11 امتياز برسد. در چنين 
شرايطي فرهاد مجيدي امشب در روز پاياني هفته 
بيست و دوم، شاگردانش را مقابل سايپا به ميدان 

مي فرستد. آبي ها با 36 امتياز بدون احتساب نتايج 
بازي هاي ديشب تيم چهارم جدول هستند و عالوه 
بر دور ش��دن از قهرماني، با ادامه اين روند شايد 
سهميه آسيا را هم از دس��ت بدهند، به خصوص 
كه دو باخت متوالي آبي پوشان در دو بازي آخر در 

ليگ، هواداران اين تيم را نگران كرده است. 
در چنين وضعيتي امتياز بازي با س��ايپا اهميت 
دوچنداني براي تيم مجيدي پيدا كرده است و آنها 
اميدوارند همانطور كه در بازي رفت توانستند يك 
پيروزي پرگل به دست بياورند در بازي امروز نيز 
پيروزي شان را تكرار كنند، به خصوص كه ادامه 
فرصت سوزي آبي ها، اين تيم را از جمع تيم هاي 
مدعي خارج مي كند. با اين حال شرايط استقالل 
با بازي دو تيم در نيم فصل اول تفاوت زيادي دارد، 
آن روزها استقالل با استراماچوني روي نوار برد 
بود، اما اين هفته ها آبي ها با فرهاد مجيدي تنها 
س��ايه اي از تيم س��رحال نيم فصل اول هستند. 
محروميت علي كريمي و عارف غالمي و ناآماده 
بودن دياباته سبب شده دس��ت سرمربي جوان 

استقالل مقابل نارنجي پوشان پر نباشد. 
اين براي دومين بازي متوالي است كه استقالل 
دياباته را در اختيار ندارد، مسئله اي كه سبب شده 
مهدي قايدي در خط حمله تنها باش��د و قدرت 
تهاجمي استقالل به شدت كاهش پيدا كند كه 
اين مي تواند يكي از دغدغه هاي جدي مجيدي 
باش��د كه نمی تواند گلزن خارج��ي تيمش را به 
دليل ناآمادگي و س��فر به فرانسه در بازي امشب 
در تركيب داشته باشد. عالوه بر اين رفتار هيجاني 

و عصبي بازيكنان و مربيان استقالل كه در بازي 
فوالد سه اخراجي براي اين تيم به همراه داشت، 
ديگر نگراني آبي هاست كه به اين تيم ضربه زده 
و س��بب ش��ده آنها از روند صعودي كه داشتند 

فاصله بگيرند. 
در سوي ديگر در شرايطي سايپا به ديدار استقالل 
مي رود كه اين تيم با 19 امتياز در رده چهاردهم 
جدول قرار گرفته و خطر س��قوط را احس��اس 
مي كند. ش��اگردان ابراهيم صادق��ي هم مانند 
استقالل دو بازي اخيرش��ان را باخته اند و براي 
خارج شدن از منطقه قرمز سقوط ديگر فرصتی 
براي امتياز از دس��ت دادن ندارن��د. صادقي هم 
ديروز در نشست خبري پيش از بازي تأكيد كرد 
كه برخالف بازي رفت، آنها در بازي امشب حريف 

سرسختي براي آبي پوشان خواهند بود. 
  سپاهان – گل گهر، ساعت 20:45

در ديگر بازي امشب سپاهان در اصفهان ميزبان 
گل گهر است، مسابقه اي كه شرايطی شبيه نبرد 
استقالل و سايپا دارد. س��پاهان مانند آبي ها در 
باالي جدول براي نزديك شدن به پرسپوليس و 
كاهش فاصله 10 امتيازي تالش مي كند و آن سو 
گل گهر 19 امتيازي و رده سيزدهمي هم مانند 

فوالد براي سقوط نكردن مي جنگد. 
 سپاهان در حالي به سيرجان رفته است كه با 37 
امتياز تا پيش از آغاز بازي هاي هفته بيست و دوم 
جايگاه دوم جدول را در اختي��ار دارد و به همراه 
تراكتور نزديك ترين تعقيب كننده پرسپوليسي ها 
به حساب مي آيد. آنها در شرايطي پس از چهار ماه 

در ليگ به ميدان مي روند ك��ه پيش از تعطيلي 
ليگ در سه بازي آخرشان دو مساوي و يك باخت 
كسب كرده بودند تا فاصله امتيازي شان با صدر به 
10 امتياز برسد. با اين حال امير قلعه نويي اميدوار 
است كه در شروع دوباره ليگ، سپاهان بار ديگر 
به روند خوبش بازگردد و برد دور رفت را اين بار در 

اصفهان تكرار كند. 
در طرف مقابل، اما گل گهر حريف چندان آساني 
براي س��پاهان نخواهد بود، به خصوص كه آنها 
براي س��قوط نكردن، بايد در بازي هاي پيش رو 
امتيازهاي الزم را به دس��ت بياورن��د تا در اولين 
تجربه ليگ برتري شان سقوط نكنند. شاگردان 
مجيد جاللي كه در آخرين بازي ش��ان و قبل از 
تعطيلي ليگ، اس��تقالل را يك بر صفر شكست 
داده اند، حاال براي به دردسر انداختن ديگر مدعي 

قهرماني، يعني سپاهان آماده شده اند. 
  فوالد – ماشين سازي، ساعت 21

در س��ومين بازي روز پاياني هفته بيس��ت و دوم 
ش��اگردان جواد نكونام در اهواز از ماشين س��ازي 
پذيرايي مي كنند. فوالدي كه هفته گذش��ته در 
شروع دوباره ليگ، استقالل را 2 بر يك شكست داده  
است براي كسب پنجمين برد متوالي و باال بردن 
شانس خود براي آسيايي شدن برابر ماشين سازي 
قرار مي گيرد. ماشين سازي اما برخالف فوالد پيش 
از تعطيلي ليگ در شش بازي اخيرش  چهار باخت 
و دو مساوي كسب كرده و تبريزي ها بايد اميدوار 
باشند اين وقفه چهار ماهه، شرايط اين تيم را براي 

عبور از بحران تغيير داده باشد.
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دنيا حيدري

مدال قهرمان كشتي جهان بر گردن مدافعان 
بر كسي پوش��يده نيس��ت كه كادر درمان ماه هاس��ت كه از جان مايه 
مي گذارند براي رسيدگي به بيماران، آن هم در شرايطي كه كرونا جان 
آنها و خانواده هاي شان را تهديد مي كند. زحمات آنها هرگز از چشم مردم 
دور نمانده و بسياري از ورزشكاران در طول اين مدت به اشكال مختلف 
به تشكر از پرس��تاران، پزشكان و س��اير اعضاي كادر درمان در سراسر 
كشور پرداخته اند. در همين راستا پويا دادمرز، ملي پوش كشتي فرنگي 
كشورمان نيز در نخستين جلسه شوراي ورزش خوزستان در سال 99 
مدال طالي رقابت هاي جهاني خود را كه در فنالند كسب كرده بود به 
مدافعان سالمت در خوزس��تان اهدا كرد. دادمرز اين اقدام ارزشمند و 
معنوي را به پاس تالش هاي شبانه روزي كادر درمان به ويژه پرستاران 
در ماه هاي اخير در بحث كرونا انجام داد. او كه براي كس��ب اين مدال 
كشتي گير امريكايي را در بازي فينال شكست داده بود ابراز اميدواري 

كرد كه مدافعان سالمت نيز هرچه سريع تر كرونا را شكست دهند. 

سايت بوندس لیگا

5 سورپرایز فصل
فصل پرحاشيه بوندس ليگا به پايان رسيد و مانند هر سال اين بار هم ليگ 

آلمان سورپرايزهای زيادی برای فوتبال اروپا داشت. 
1. آلونسو ديويس )بايرن مونيخ(: باواريايی ها تحت هدايت هانسی فليك 
دوباره شكوفا شدند تا جايی كه در اين فصل از چند بازيكن جوان تيم می توان 
به عنوان پديده ياد كرد، اما آلونسو ديويس جوری در تيم خوش درخشيد 
كه لقب پديده برازنده او است. بازيكن 19 ساله، سال گذشته شش بار روی 
نيمكت تيم اول بايرن نشسته بود، اما در اين فصل به يك مدافع شش دانگ 

تبديل شد و مدافع كانادايی برای بايرن 29 بازی موفق انجام داد. 
2. كريستوفر انكونكو )اليپزيگ(:  اين هافبك تهاجمی تابستان سال گذشته به 
آلمان آمد و از همان ابتدا هم انتظار می رفت آينده خوبی در بوندس ليگا داشته 
باشد. ملی پوش تيم زير 21 سال فرانسه در اولين بازی فصل، يك گل برای 
تيمش زد و در مصاف با لوركوزن هم اليپزيگ را از باخت نجات داد.  در 32 بازی 

انجام داده، انكونكو پنج گل زد و 13 پاس گل برای هم تيمی هايش فرستاد. 
3. كريستوفر تريمل )يونيون برلين(: هافبك اتريشی در پيروزی های شيرين 
تيمش مقابل دورتموند، گالدباخ و هرتابرلين نقش تأثيرگذاری داش��ت. 
تريمل 32 بازی برای يونيون انجام داد و بايد پذيرفت كه اين بازيكن يكی از 

بازيكنان موفق فصل بوده است. 
4. مارتين هينترگر )اينتراخت فرانكفورت(: يكی ديگر از فوتباليست های 
موفق اتريشی است كه روزهای خوبی را در اينتراخت سپری می كند. مارتين 
هينترگر در 31 بازی فصل به ميدان رفت و هش��ت گل هم به ثمر رساند. 

هينترگر بهترين مدافع گلزن اروپا به شمار می رود. 
5. ماركوس تورام )مونشن گالدباخ(: پسر ليليان تورام افسانه ای است، به 
همين خاطر به عنوان مهاجم فشار زيادی روی او بود. بازيكن 22 ساله خيلی 
زود شايستگی هايش را نشان داد و لقب راكی بوندس ليگا را از آن خود كرد. 
10 گل زده و هشت پاس گل عملكرد خوبی برای اين مهاجم جوان در اولين 

فصل حضور در آلمان به شمار می رود.

عدالت براي بارسا اجرا نشد

كلوپ براي ليورپول خلق شده است
آلمان��ي  م��رد      خبر
نيمكت ليورپول 
را بايد خوشبخت ترين مرد فوتبال اين روزهاي 
جهان دانست. به قهرمانی رساندن ليورپول بعد از 
30 سال در ليگ س��خت و نفسگير جزيره براي 
هواداران اين تيم حتي از قهرمان��ي در اروپا هم 
مهم تر بود و اين ميسر نشد، اال با تالش هاي يورگن 
كلوپ، مردي كه حاال فاش شده همسرش نقش 
بسزايي در نشستن او روي نيمكت آنفيلد داشته 
اس��ت. ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه بعد از 

فرگوسن، سران منچستريونايتد به دنبال جذب 
كلوپ بودند و در اين راه حتي موافقت ضمني او را 
هم به دست آوردند، اما ناگهان همه چيز عوض 
مي شود و همسرش به او مي گويد كه اين تصميم 
درستی نيست، به همين دليل كلوپ از رفتن به 
اولدترافورد منصرف مي ش��ود. در مقابل وقتی 
پيشنهاد ليورپول از راه رسيد، اين بار همسر كلوپ 
با تش��ويق از او مي خواه��د كه به درخواس��ت 
مرسی سايدی ها پاس��خ مثبت دهد. گويا كلوپ 

برای ليورپول خلق شده است.

بايرن جش��ن قهرماني گرفت، 
فريدون حسن

   بازتاب
اين ب��ار متفاوت ت��ر از تم��ام 
جشن هاي قهرماني، يك جشن 
بدون حضور هواداراني كه ابتداي فصل با حضور نيكو كواچ و نتايج 
ضعيفش اميد چنداني به قهرماني نداشتند، اما وقتي هانسي  فليك 
آمد ورق برگشت و آنچه باواريايي ها مي خواستند، اتفاق افتاد. آنها 
براي هشتمين بار پياپي جام قهرماني بوندس ليگا را باالي سر بردند 
و ثابت كردند بقيه هميشه بايد براي دومي بجنگند. پيروزي با چهار 
گل برابر ولفس��بورگ نقطه عطف قهرماني بايرن ب��ود. آنها هم 
مقتدرانه قهرمان شدند و هم ركوردشكني كردند. تيم  فليك با 
كسب اين پيروزي بيس��ت و پنجمين برد متوالي خود را جشن 
گرفت تا اين مربي ركورد 24 برد متوالي پپ گوارديوال در بايرن را 
بشكند و از اين نظر هم تاريخ ساز شود. لواندوفسكی هم با به ثمر 
رساندن 34 گل، آقاي گل بوندس ليگا شد. يك عادت ترک نشدنی 
توسط مرد لهستاني بايرن كه براي پنجمين بار تكرار شد تا او هم 

مثل تيمش دست نيافتني تر از قبل شود.  فليك، سرمربي بايرن 
پس از برپايي جشن قهرماني گفت: »خيلی خوشحالم و به آنچه در 
ماه های اخير نشان داديم، افتخار می كنم. فصل همچنان به خوبی 
برای م��ا ادامه دارد. البته بع��د از اتفاق تلخ ش��يوع كرونا، خيلی 
خوشحال شديم كه توانس��تيم يك بار ديگر فوتبال بازی كنيم. 
بوندس ليگا بعد از هفته های كرونايی، اولين ليگی در اروپا بود كه 
فعاليتش را از سرگرفت. به نظرم برگزاری مسابقات در آن شرايط 
عملكرد درخش��انی بود. همين طور اتفاقی خوب ك��ه برای ما با 
قهرمانی رخ داد.« بايرن مونيخ حاال بعد از موفقيت در بوندس ليگا 
چشم به درخشش در ليگ قهرمانان دارد. مردان  فليك حاال به 
قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا مي انديشند. آنها دور رفت مرحله 
يك هشتم نهايي را با پيروزي قاطع 3 بر صفر در زمين چلسي پشت 
سر گذاشته اند و طبيعتاً كار س��ختي در ديدار برگشت نخواهند 
داشت. بنابراين با توجه به صعود قريب الوقوع شان به يك چهارم 

نهايي بايد منتظر درخشش آنها در اروپا باشيم.

جشن قهرماني متفاوت بايرن مونيخ

فتح اروپا هدف بعدي تيم  فليک

ليونل مسي به ركورد 700 گل زده نرسيد و دبل لوئيز سوارز هم خراب 
حامد قهرماني

    چهره
شد، اما آنچه بيشتر از اينها اهميت داشت توقف دوباره بارسا بود تا رئال 

اين فرصت را داشته باشد كه اين بار با دو 
امتياز بيشتر از بارسا در صدر جدول الليگا قرار گيرد. بارسا با اشتباه 

محرز داوري مقابل گربه سياه هميشگي اش يعني سلتاويگو متوقف 
شد. سوارز دو بار گلزني كرد كه دومين گلش با اشتباه داور مسابقه 
در اعالم ضربه آزاد به سود سلتا پرپر ش��د. بارسا حاال در وضعيت 
خوبي قرار ندارد و اين از تمام آمارها مهم تر است. اگر تاكنون فقط 

برد رودرروي رئال آنها را صدرنشين مي كرد، حاال مردان 
زيدان با برد در بازي ديش��ب توانستند دو امتياز 

اختالف ايجاد كنند و اين يعني وحشت در ادامه 
الليگا براي بارس��ا، هرچند كه با سروصدا از 
داوري ها ناالن باشند. قضاوت هايي كه طي 
هفته هاي اخير اگر به ضرر بارسا بوده، سود 
رئال را در پي داشته است. بماند كه يك 
روز عقب تر بازي ك��ردن رئال هم خود 
س��ؤال برانگيز بود. كيكه س��تين حاال 
ش��رايطي را تجربه مي كند كه بدون 
ترديد تاكنون نديده اس��ت. سرمربي 
بارس��ا مي داند كه ح��رف از ناداوري 
نمي توان��د دواي درد عق��ب افتادن 
تيمش باشد، هرچند كه مي گويد: »ما 

خوب بوديم، ولي عدالت اجرا نشد.«

فقط پيروزي قانع شان مي كند
استقالل، سپاهان و فوالد امروز مقابل حريفان شان در هفته بيست و دوم به ميدان مي روند

فقط حق مان را مي خواهيم
فاطمه اعتدادي، خانم گل سه دوره ليگ فوتسال بانوان و نامزد برترين 
بازيكن فوتسال جهان با ابراز ناراحتي از صحبت هاي ليال صوفي زاده، 
نايب رئيس بانوان فدراسيون فوتبال كه گفته بود ملي پوشان در حالي 
اعتراض مي كنند كه پنجمي يا شش��مي آنها در آس��يا نيز پيش بيني 
نمي ش��د، گفت: »همه از اين حرف ها ناراحت هس��تند. نمي دانم چرا 
اينگونه صحبت می كنند. ما براي قهرمان��ي تمرين كرديم و حاال هم 
فقط به دنبال حقمان هستيم. در مسابقات آسيايي فدراسيون كمكمان 
كرد، اما ما جانمان را گذاشتيم و هنوز هم ملي پوشان مصدوميت هاي 
آن رقابت ها را دارند. چه كسي جواب فوتساليستي را مي دهد كه خرج 
خانه اش را تأمين مي كند؟ دو، سه س��ال پيش هم اگرچه 20ميليون 
تومان پول زيادي نبود، اما مي توانس��تيم برنامه ريزي كنيم، ولي حاال 

چه، البته اگر بدهند!«

شیوا نوروزی

 پرونده ویلموتس به سرنوشت پرونده
 فساد در فوتبال دچار نشود!

چشم پوشی كردن از داس��تان ويلموتس شدنی نبود؛ مردی كه رئيس 
وقت فدراسيون فوتبال برای مشروعيت بخشيدن به بی تفاوتی های او در 
قبال فوتبال ايران، اين مربی را با عنوان مرد محجوب خطاب می كرد. 
مرد محجوبی كه به لطف ناكارآمدی آقايان حاال خواهان 40 ميليارد و 
920 ميليون تومان )پول قرارداد و پاداش ها( بابت چيزی حدود 33 روز 
حضورش در ايران است. رقمی كه درشتی آن زمانی مشخص می شود 
كه نگاهی كوتاه داشته باشيم به بودجه دريافتی 47 فدراسيون ورزشی 
از كميته بين المللی المپيك در سال 98 كه مجموعاً حدود 11 ميليارد 

و 889 ميليون تومان می شود.
اما نه فقط نجومی بودن رقمی كه ويلموتس خواهان دريافت آن بود، بلكه 
افشای بندهای قرارداد فاجعه باری كه فدراسيون تا حد توان در پنهان 
نگه داشتن آن تالش كرد و تاج بارها از آن تحت عنوان قراردادی خوب 
ياد كرده بود، سرانجام حساسيت نهادهای نظارتی، نمايندگان مجلس و 

حتی دادستان كل كشور را برانگيخت.
حدود يك ماه قبل بود كه قاضی زاده هاشمی، يكی از نماينده های مردم 
در خانه ملت ضمن اشاره به گاف بزرگ فدراسيون در قرارداد سرمربی 
سابق تيم ملی از باز شدن پرونده اين مربی و افراد مرتبط با آن در سازمان 
بازرسی كشور خبر داد. پژمانفر، نماينده خراسان در مجلس هم با تأكيد 
بر لزوم برخورد جدی با عامالن انعقاد قرارداد ويلموتس مدعی شد كه 

برای ما محرز شده قرارداد با سرمربی سابق تيم ملی تبانی است! 
اين اظهارنظرها كافی بود تا شاهد ورود شخص دادستان كل كشور به 
ماجرای ويلموتس و ديگر قراردادهای منعقد ش��ده در فوتبال باشيم. 
محمدجعفر منتظری، روی آنتن صداوسيما صراحتاً گفت كه مردم حق 
و انتظار دارند كه قوه قضائيه در اينگونه مسائل ورود كند و تأكيد كرد كه 

اگر واقعاً تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد.
پنهان كاری تا يك جايی ش��دنی بود و بعد از آن گند اين ماجرا چنان 
درآمده بود كه ديگر هيچ توجيهی نمی توانست قانع كننده باشد، خصوصاً 
كه حاال پای خيلی ها به ميان آمده بود برای برخوردی جدی با يكی از 
تأسف بارترين و فاجعه بارترين قراردادهايی كه در فوتبال ايران بسته شده 

بود، آن هم در فدراسيون فوتبال! 
نماينده های مردم در مجلس يك به يك با انتقاد از قرارداد منعقد شده 
خواهان رسيدگی و برخورد شدند و دادستان و قوه قضائيه نيز به عنوان 
مدعی العموم ورود كردند به يكی از شرم آورترين قراردادهای عقد شده 

در فدراسيون كه رقمی درشت را روی دست فوتبال ايران گذاشته بود.
اما با گذشت چند روز از آن همه انتقاد تند و تأكيد به پيگيری و برخورد 
جدی با عامالن نشس��تن غيرمفيد ويلموتس روی نيمكت تيم ملی و 
بسته شدن قراردادی كه تا به امروز چيزی حدود 41 ميليارد روی دست 
فوتبال ايران گذاش��ته، هنوز خبری در خصوص روند اين پيگيری ها و 
نتيجه آن نيست و اين س��كوت اندكی نگران كننده است وقتی فوتبال 
ايران نتيجه چنين سكوت های مرگباری را پيش تر در پرونده فساد در 

فوتبال تجربه كرده است!
پنج س��ال پيش و در بهمن 94 بود كه يكی از مخوف ترين پرونده های 
فساد در فوتبال در مجلس قرائت ش��د. پرونده ای كه گفته   می شد نامه 
بسياری از دانه درشت های فوتبال و عامالن فساد در اين رشته محبوب 
را در خود جای داده، پرونده ای كه به روايت نمايندگان مجلس به قوه 
قضائيه ارجاع  داده شده بود برای رسيدگی و كوتاه كردن دست عامالن 
فس��اد در فوتبال و مورد بازخواس��ت قرار دادن آنها، اما بعد از گذشت 
پنج سال از آن تاريخ و به رغم مطالبه گری رسانه ها هنوز هم اطالعی از 
سرنوشت آن پرونده قطور در دست نيست و كمتر كسی است كه بداند 
داستان اين پرونده به كجا رس��يده كه هيچ خبری از نتيجه بررسی و 

برخورد با آن تا به امروز به بيرون درز نكرده است.
داستان پرونده سنگين ويلموتس و سكوت درباره نتيجه پيگيری ها آن 
نيز حاال بعد از تمام هجمه های بحقی كه عليه اين ماجرا به راه افتاده بود، 
حاال اين نگرانی را به وجود آورده كه مبادا داس��تان پرونده مرد بلژيكی 
هم به سرنوشت پرونده فساد در فوتبال دچار شود و بعد از آرام شدن جو 
و قانع كردن افكار عمومی به لزوم بررسی آن به دست فراموشی سپرده 
شود، چراكه در داستان پرونده فساد در فوتبال نيز جو خوبی به راه افتاده 
بود برای برخورد جدی با مفسدان، اما هرگز راه به جايی نبرد و حاال يك بار 
ديگر شاهد قيامی قابل تحسين در خصوص تخلفات صورت گرفته در 
پرونده ويلموتس هس��تيم، ولی آيا اين هجمه قابل قبول به س��رانجام 

می رسد يا به زودی اين پرونده هم به دست فراموشی سپرده می شود؟!

با عدم تصويب اساسنامه خطر تعليق فوتبال وجود دارد
از اصرار فيفا تا پافشاري فدراسيون!

مهلت فيفا براي اصالح اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران ديروز به پايان 
رسيد و اين در حالي است كه مس��ئوالن ما همچنان بر »نهاد عمومي 
– غيردولتي« تأكيد می كنند. با وجود اينكه فدراسيون چالش به وجود 
آمده را نگران كننده تلقي نمي كند، اما كارشناسان و اهالي فوتبال خطر 
تعليق فوتبال كش��ورمان را محتمل مي دانند. تا زماني كه عنوان نهاد 
»مستقل – غيرانتفاعي« براي فدراسيون فوتبال ايران درج نشود، فيفا 

اساسنامه اين فدراسيون را تأييد نخواهد كرد. 
    

پس از آنكه فدراسيون جهاني از نامه اول فدراسيون كشورمان ايراداتي 
گرفت، انتظار مي رفت در نامه دوم اصالحات الزم لحاظ شود، اما شواهد 
و قرائن نشان مي دهد كه فدراسيون كماكان بر موضع قبلي خود تأكيد 
كرده است. در مكاتبه قبلي ماهيت فدراسيون فوتبال به عنوان يك نهاد 
»عمومي – غيردولتي« معرفي شده و اين دقيقاً همان ايراد اساسي است 
كه فيفا روي اصالح آن تأكيد دارد. آقايان در ساختمان خيابان سئول در 
مكاتبه بعدي نيز شرايط را براي فيفا تشريح كردند؛ گفته مي شود در اين 
نامه فدراسيون هرگونه تغيير در عنوان »عمومي – غيردولتي« را مغاير 
با قوانين ملي كشورمان ذكر كرده است. در نامه ارسالي به فيفا روي دو 
نكته تأكيد شده است؛ فدراسيون ها و كميته ملي المپيك برابر مصوبه 
مجلس جزو نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي شوند و درج هر 
عنوان ديگري از نظر قانوني در ايران موجوديت ندارد. اگرچه در اين مدت 
برخي از بندهاي اساسنامه با توجه به تذكرات فيفا اصالح شده، ولي فعاًل 

بحث اصلي مستقل و غيرانتفاعي خواندن فدراسيون فوتبال است. 
    

رئيس كميته حقوق��ي و تدوين مقررات فدراس��يون برخالف س��اير 
همكارانش چالش پيش آمده را جدي خوانده اس��ت. احمدرضا براتي 
در مصاحبه آخر خود صراحتاً تنها راه باقي مانده براي حل اين چالش را 
مذاكره و تعامل عنوان كرده است، چراكه تنها دو راه براي پذيرفته شدن 
اساسنامه فدراسيون از سوي فيفا وجود دارد؛ تغيير عنوان فدراسيون به 
مؤسسه خصوصي كه خالف مقررات كشورمان است و ديگري هم قانع 
كردن فيفا براي پذيرفتن قوانين داخلي ايران. طبق قانون فدراسيون هاي 

ورزشي در كشورمان مؤسسات عمومي – دولتي محسوب مي شوند. 
    

علي كفاشيان كه به تازگي به عنوان نايب رئيس كارش را در فدراسيون از 
سرگرفته، برخالف براتي نگران هيچ موضوعي نيست، چراكه تالش مي كند 

از طريق ارتباطاتي كه با  اي اف سي و فيفا دارد مشكالت را حل كند! 
استقالل فدراسيون ها براي فيفا اهميت زيادي دارد. فدراسيون جهاني در 
سال هاي اخير با حساسيت بيشتري بحث اساسنامه كشورهاي عضو را 
بررسي و با هرگونه مغايرتي به شدت برخورد كرده است. عدم دخالت دولت 
و استقالل اعضاي مجمع در انتخاب رؤساي فدراسيون از جمله تأكيدات اين 
نهاد بين المللي بوده و اجراي اين قوانين براي همه كشورها يكسان است. با 
اين حال اساسنامه فدراسيون كشورمان هنوز به تصويب نهايي نرسيده و به 

همين خاطر است كه از گوشه و كنار بحث تعليق مطرح مي شود.  
    

عبدالرضا شاه حسيني مديران فدراس��يون را عامل بحران ايجاد شده 
خواند. رئيس پيشين كميته انضباطي فدراسيون می گويد: »مسئوالن 
فدراسيون در 10 سال اخير نخواستند به انتقادات سازنده كارشناسان و 
رسانه ها توجه كنند كه اگر اين كار را مي كردند، چنين وضعيتي نداشتيم. 
فيفا مي گويد فدراسيون ها، مقررات اختصاصي آن را رعايت كنند و به 
قوانين داخلي كشور احترام بگذارند. در پيش نويس اساسنامه، اعضاي 
فدراسيون دو پيشنهاد دادند كه گفتند ما مؤسسه عمومي غيردولتي 
مشمول ماده 584 قانون تجاري هس��تيم، يعني غيرتجاري محسوب 
مي شويم. يكي هم اينكه فدراس��يون نهاد عمومي غيردولتي است كه 
استقالل آن در ميان است. اگر دولت فوتبال را رها كند، فدراسيون كاماًل 
مي تواند از لحاظ مالي خودش را اداره كند، اما همه مي دانند كه اينطور 

نيست. اينها بازي هايي است كه مديريت افراد طوالني تر شود.«


