
فدراســـیون 
شیوا نوروزی
   گزارش

والیبـال بـرای 
انتخاب سرمربی 
جدید تیم ملی گزینه هـای مدنظر را با صبر و 
حوصله بررسی می کند. با گذشت چند ماه از 
قطع همکاری با کوالکوویچ فعاًل جانشـینی 
برای او انتخاب نشـده و از آنجا که بازی های 
المپیک به تعویق افتاده و سایر بازی های ملی 
نیز امسال لغو شده اند، داورزنی و مشاورانش 
عجله اي به خـرج نمی دهند و قصـد دارند با 
بررسی دقیق بهترین گزینه را انتخاب کنند. 
ب��ا اینکه تالش هایی ب��رای بازگردان��دن خولیو 
والسکو به کشورمان صورت گرفت، اما این مربی 
آرژانتینی پیشنهاد فدراسیون ایران را رد کرد تا 
نام گزینه های دیگر روی میز قرار بگیرد. مذاکره 
با رزنده و آلکنو در حالی از سوی فدراسیون تأیید 
ش��ده که اهالی والیبال انتظار دارند برای تداوم 
بخشیدن به موفقیت های این رشته سکان هدایت 
تیم ملی به یک مربی تراز اول خارجی س��پرده 
شود. در غیر این صورت به جای به خدمت گرفتن 
مربیان درجه دو و سه خارجی می توان به مربیان 

ایرانی اعتماد کرد. 
  جدی ترین گزینه

مربی روس��ی فعاًل جدی ترین گزین��ه برای تیم 
ملی کشورمان محسوب می شود. والدیمیر آلکنو 
همان مربی روسیه اي است که تاکنون افتخارات 
زیادی را کسب کرده است. مرد 53 ساله عالوه بر 

کسب چند دوره قهرمانی در لیگ روسیه با تیم 
ملی کشورش نیز طالی المپیک 2012 لندن و 
برنز المپیک 2008 پکن را به دست آورده است. 
از بین بازیکنان کشورمان سعید معروف تجربه 
کار ب��ا او را دارد. زمانی که مع��روف پیراهن تیم 
زنیت  سن پترزبورگ را به تن  کرد آلکنو سرمربی 
این تیم بود و ملی پ��وش ایرانی بعد از چند ماه از 
تیم زنیت جدا شد. سرمربی فعلی زنیت کازان در 
گفت وگو با سایت لیگ والیبال روسیه مذاکره با 
کشورمان را تأیید کرده است: »من با فدراسیون 
ایران در تماس ب��ودم و با هم صحب��ت کردیم. 
آرزوه��ای بزرگی برای آنه��ا دارم، اما فعاًل گفتم 
نه و باید بیشتر فکر کنم. من در زنیت کازان کار 
می کنم و نمی توانم با توجه به قرارداد فعلی ام به 
پیشنهاد دیگری فکر کنم.« به نظر می رسد این 
مربی حرفه ای به س��ادگی پیشنهادهای مطرح 
شده را نمی پذیرد و همچنان مشغول بررسی ابعاد 

همکاری با تیم ملی کشورمان است. 
   اولویت با مربی خارجی است

دبیرکل فدراسیون والیبال بر به خدمت گرفتن 
مربی خارجی تأکید دارد. میالد تقوی با اشاره به 
این موضوع به مهر گفت: »فقط نام یک شخص 
خاص مطرح نیس��ت. اینطور نیست که بگوییم 
یک گزینه خ��اص را انتخاب کرده ای��م و با او در 
حال مذاکره هستیم. اولویت نخست فدراسیون 
به کارگیری مربی تراز اول دنیاس��ت تا تیم ملی 
حضور پرقدرتی در المپیک داش��ته باشد. چند 

مربی مطرح بیشتر در دنیا نداریم و با همه رایزنی 
خواهیم داشت. الکنو، رزنده و والسکو جزو بهترین 
مربیان دنیا هس��تند، اما اسامی دیگری نیز روی 
میز قرار دارند و با همه رایزنی خواهیم کرد. هنوز 
گزینه جدی اي وجود ن��دارد. با تمام گزینه های 
مطرح مذاکره خواهیم ک��رد.« به گفته دبیرکل، 
داورزنی مس��ئول اصلی مذاکره ب��ا گزینه های 
خارجی است: »نمی دانم پاس��خ رزنده به ایران 
منفی بوده یا نه. داورزنی به طور مستقیم در حال 
انجام مذاکرات اس��ت. در جریان جزئیات اخبار 
نیستم، چراکه داورزنی ش��خصاً این کار را انجام 
می دهد و هیچ واسطه ای در کار نیست. تمام اخبار 
را او اعالم می کند. اولویت فدراسیون انتخاب مربی 
تراز اول دنیاست. اگر نتوانیم به نتیجه برسیم باید 

از گزینه های دیگر استفاده کنیم.«
  مدت قرارداد

بعد از رفتن ایگور کوالکوویچ، بسیاری از مربیان 
وطنی نسبت به اس��تخدام دوباره مربی خارجی 
انتقاد کردند. آنها معتقدند که برای یک قرارداد 
کوتاه مدت می توان س��کان هدایت را به مربیان 
داخلی سپرد. ضمن اینکه استخدام مربی خارجی 
در این اوضاع اقتصادی چندان آسان نخواهد بود. 
با این حال تأکید رئیس فدراسیون و همکارانش 
بر اس��تفاده از مربی خارجی درجه یک اس��ت تا 
بتوان برنامه های طوالنی مدت را همچون زمان 
والس��کو به اجرا درآورد. حاال باید دید سرمربی 
جدید می تواند با س��بک والیبال کشورمان کنار 

بیاید و تغیی��رات الزم را ایجاد کند یا نه. محمود 
افشاردوست، عضو هیئت رئیس��ه فدراسیون در 
گفت وگو با تس��نیم آلکنو را گزین��ه خوبی برای 
تیم ملی والیبال ایران عنوان کرد: »آلکنو، مربی 
خوبی اس��ت و رزومه  قابل قبولی دارد که نتایج 
بی نظیری در تیم ملی روسیه و تیم زنیت کازان 
گرفته است. او به عنوان قهرمانی المپیک رسیده و 
بسیار با دیسیپلین و محکم است. سیستم والیبال 
روسیه با ایران کاماًل متفاوت است و این موضوعی 
است که به مرور زمان مش��خص خواهد شد. در 
واقع هنر آلکنو این خواهد بود که بین سیس��تم 
والیبال روسیه و ایران، تعادل و ارتباط برقرار کند. 
البته نباید در توانایی های آلکنو شک کرد، چراکه 
رزومه او نشان دهنده همه چیز است.« همانطور 
که گفته شد، نحوه همکاری با سرمربی آینده از 
جمله چالش های فدراسیون است. بهترین مربیان 
نیز برای پیاده کردن تفک��رات و ایجاد تغییرات 
به زمان و حمایت از سوی مس��ئوالن نیاز دارند. 
افشاردوس��ت در ادامه به این مسئله اشاره کرد: 
»موضوع مهم دیگر مدت زمان قراردادی است که 
با این مربی بسته می شود. نتایج تیم ملی ایران در 
المپیک توکیو با توجه به گروه بندی تا حد زیادی 
قابل پیش بینی اس��ت. به نظر من بهترین حالت 
برای استفاده از آلکنو بستن یک قرارداد بلندمدت 
از المپیک توکیو تا المپیک بعد از آن است. آلکنو 
قطعاً مربی توانایی است و در صورتی که در ایران 

بماند،  حضور او بسیار مفید خواهد بود.«
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فريدون حسن

شروع کار بيرانوند در بلژيک 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان سابق پرس��پولیس بعد از سفر به بلژیک دو 
هفته به خاطر قوانین و پروتکل های بهداشتی در قرنطینه حضور داشت. 
او چهارش��نبه و در پایان مدت قرنطینه قرارداد سه ساله اش را با آنتورپ 
رسمی کرد و در تمرینات این تیم حضور یافت. حضور بیرانوند در آنتورپ با 
تمجیدهای زیاد رسانه های بلژیکی و همچنین مارک ویلموتس، سرمربی 
سابق تیم ملی ایران و تیم ملی بلژیک همراه بود. عالوه بر این در صفحه 
اینستاگرام باشگاه هم عکس هایی از علیرضا بیرانوند در حال تمرین منتشر 
شد. زیر عکس بیرانوند نوشته شده که او به زودی قرارداد سه ساله اش را 
به طور رسمی در ورزشگاه بوسیل استادیوم اختصاصی آنتورپ امضا خواهد 
کرد که احتماالً امضای قرارداد می تواند طی مراس��می برای هواداران و 

رسانه ها و تحت قوانین و پروتکل هاي بهداشتی برگزار شود.

مانی سعیدی

پنهان کاری يک تقلب نابخشودنی

خانواده مقتول منت سرم گذاشتند و رضايت دادند
الهه منصوریان، بانوی قهرمان ووشوي جهان به همراه خواهرش شهربانو       خبر
که سال هاست در ووشو افتخارآفرینی می کنند، این بار با نجات جان یک 
انسان از چوبه دار بعد از 19 سال بار دیگر افتخار آفریدند: »صحبت کردن در این مورد بسیار سخت 
است، چون ممکن است خانواده مقتول ناراحت شود. آنها منت سر من و خواهرم گذاشتند و رضایت 
دادند. به آنها گفتم اولین باری است که برای رضایت اولیای دم پا پیش می گذارم و خدا مرا به اینجا 
کشانده است. تا االن کار خیرم در حد بخشش مبلغ کمی پول یا سیر کردن شکم گرسنه ای بوده 
و هیچگاه چنین کاری نکرده ام. حاال هم اگر به من جوان که در این راه قدم برداشتم، ببخشید 
درس داده اید و با انرژی برمی گردم و باز هم این کار را انجام مي دهم، اما اگر رضایت ندهید ناامید 
از اینجا می روم و دیگر فکر چنین کاری را به سرم راه نمی دهم که خدا را شکر حرفم تأثیر داشت و 

آنها لطف کردند و بخشش حاصل شد. نمی توانم بگویم این کار چقدر لذت بخش است.«

»بعد از کس��ب عن��وان قهرمانی 
دنیا حیدري
   بازتاب

جوانان جهان تنها وعده های مقام 
معظ��م رهب��ری ب��رای معافیت 
مدال آوران از خدمت سربازی محقق شد«، این را امیرحسین توخته، 
لژیونر ملی پوش والیبال ایران می گوید که بعد از گذشت یک سال از 
قهرمانی در مسابقات جوانان جهان هنوز چشم انتظار محقق شدن 
وعده های مس��ئوالن در خصوص پرداخت پاداش قهرمانی اس��ت: 
»یک سال از آن ماجرا گذشت، اما یک درصد وعده ها هم محقق نشد. 
به قول یکی از دوستان که می گفت ظاهراً پاداش مسئوالن پا داشت و 
فرار کرد. در آن مقطع تقریباً همه مسئوالن کشور قول پاداش دادند 
که در آن بین تنها وعده مقام معظم رهبری برای معافیت از خدمت 
سربازی محقق شد. نمی دانم چه زمانی قرار است پاداش ها پرداخت 
شود. ما در این مدت از طریق سرپرست، مربی و کاپیتان تیم موضوع 
را پیگیری کردیم، اما به نتیجه ای نرسیدیم. کاش آقایان برای قول 
دادن کمی تأمل کنند تا این مشکالت رخ ندهد. در آن مقطع داورزنی 

معاون وزیر بود و داوری هم سرپرست فدراسیون که هر دو به صورت 
جداگانه به ما قول پاداش دادند. حاال هم که داورزنی رئیس فدراسیون 
شده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. امیدوارم هرچه زودتر این موضوع 
ختم به خیر ش��ود.« گله ها و دلخوری ها از وعده های محقق نشده 
مسئوالن در ورزش ایران تمامی ندارد. وعده هایی که بعد از قهرمانی ها 
و کس��ب عنوان ها و افتخارات قابل توجه چون نق��ل و نبات مطرح 
می ش��ود، اما خیلی زود آنها را فراموش مي کنند تا باعث دلسردی 
ورزشکاران شود. ورزشکارانی که دست شان به جایی بند نیست و نهایتاً 
دست به دامان سرمربی و سرپرست تیم می شوند، اما باز هم چیزی 
دست ش��ان را نمی گیرد، وقتی بهروز عطایي، سرمربی تیم والیبال 
صراحتاً می گوید که کاری از دست ما هم برنمی آید: »پاداش باید در 
زمان خودش پرداخته شود تا بازیکنان دلسرد نشوند، اما از قول هایي 
که به بازیکنان تیم جوانان داده شده تنها قول معافیت آنها عملی شد. 
چشم امید بازیکنان به سرمربی و سرپرست تیم جوانان است تا پیگیر 

پاداش  آنها باشند، اما دست ما هم به جایی بند نیست.«

خبری از پاداش قهرمانی والیبال جوانان نیست

تنها وعده رهبری محقق شد

بعد از دومین قهرمان��ی متوالی ایران در 
شمیم رضوان

   چهره
رقابت های جهانی ووش��و که با پیروزی 
مقابل چین همراه بود، تقوی و قلی پور از 
تیم ملی کنار گذاشته ش��دند که اوجاقي، س��رمربی تیم ملی دلیل آن را 
مصدومیت و خداحافظی این دو نفر عنوان کرد. حاال اما بعد از گذشت دو سال 
مشخص شده که طبق حکم منتشر شده در سایت جهانی ووشو قلی پور و 
تقوی به دلیل مثبت اعالم شدن تست دوپینگ شان به مدت چهار سال 
محروم شده اند!   این در حالي است که فدراسیون ووشو طی اقدامی 
که با روح ورزش در تضاد است، این تقلب را مخفی کرده است. 
مثبت بودن تست دوپینگ تقوی و قلی پور مدال آوران تیم ملی 
ساندای ایران در رقابت های جام جهانی ساندا 2018 چین 
یک سال قبل و در دوران ریاست مهدی علی نژاد بر فدراسیون 
ووشو اعالم می شود. دوپینگی که قهرمانی تاریخی ایران در 
ووشوی جهان را زیر سؤال می برد، اما فدراسیون که یکی از 
وظایف اصلی و اخالقی آن معرفی متقلب��ان در ورزش و 
برخورد با آنهاست از افشای این اتفاق خودداری می کند. 
صدیقی، رئیس فعلی فدراسیون مدعی است فدراسیون 
الزامی برای انتشار این اخبار نداشته، اما جالب اینکه طبق 
ادعای هادی ساعی در کمیسیون ورزشکاران، کمیته 
ملی المپیک هم دو سال است که در جریان این مسئله 
قرار دارد، اما حرفی از تقلب این دو ووشوکار که یکی از 
آنها )قلی پور( تا همین دو روز پیش عضو کمیسیون 

ورزشکاران بوده به زبان نیاورده است.

آلکنو، نزديک ترين گزينه به نيمکت واليبال ايران
فدراسیون با صبر و حوصله گزینه های روی میز را بررسی می کند

فردا شب آغاز هفته بیست و هفتم لیگ برتر
فرصت مناسب پيش روي تراکتور و شهرخودرو

هفته بیست و هفتم رقابت هاي لیگ برتر فوتبال عصر فردا در حالي آغاز 
مي شود که با قهرماني زودهنگام پرسپولیس، اوضاع جدول حاال به گونه اي 
دیگر رقم مي خورد. رقابت در باالي جدول براي کسب سهمیه حضور در 
لیگ قهرمانان آسیا بین تیم هاي استقالل، سپاهان، تراکتور، شهرخودرو 
و فوالد بسیار سخت شده و در پایین جدول هم چهار تیم شاهین بوشهر، 
پیکان، سایپا و گل گهر تمام تالش شان را به کار گرفته اند تا سقوط نکنند.

در این شرایط عصر فردا دو تیم باالي جدولي تراکتور و شهرخودرو این 
فرصت را دارند تا با برتري مقابل حریفان خود اوضاع شان را در باالي جدول 
بهتر کنند. تراکتور 45 امتیازي فردا از س��اعت 20 میزبان پیکان است. 
پیکاني که فصل قبل تراکتور را نقره داغ کرد حاال باید براي جدا شدن از 
جمع قعرنشینان باز هم از سد تراکتور بگذرد، با این تفاوت که این بار تراکتور 
نمي خواهد بازنده این بازي مهم باشد. تبریزي ها خوب مي دانند که به دست 
آوردن این سه امتیاز قبل از رویارویي روز شنبه استقالل و سپاهان تا چه 
اندازه مي تواند به آسیایي شدن آنها کمک کند. در دیگر بازي فرداشب 
شهرخوردوي 43 امتیازي در آبادان مهمان صنعت نفت است. یک بازي 
سخت براي مشهدي ها که اگر مي خواهند در بین مدعیان بمانند باید 
سه امتیاز آن را به دست آورند، حتي تساوي در آبادان هم حکم جا ماندن 
شهرخودرو از رقابت کسب سهمیه را به دنبال خواهد داشت. در طرف 
مقابل اما صنعت نفتي  قرار دارد که نه دغدغه سقوط دارد و نه نگراني بابت 
کسب سهمیه، بنابراین با خیال راحت بازي مي کند و این مي تواند کار را 
براي شهرخودرو سخت کند. در دو بازي باقیمانده فردا شب هم ذوب آهن 
در اصفهان مقابل نفت مسجدسلیمان قرار مي گیرد و سایپا نیز میزبان 
ماشین سازي تبریز است. دیداري که پیروزي در آن براي سایپا درست 

مانند دیگر خودروساز لیگ، یعني پیکان بسیار مهم و حیاتي است.

سعید احمديان

 سرمايه سوزي 
نتيجه اولويت بندي نادرست در ورزش

اولویت بندي نادرس��ت و بعضاً با قصد و غرض را باید بزرگ ترین مشکل 
ورزش کشور نامید. وقتي اولویت بندي درست نباشد و نگاه به موفقیت ها 
تبعیض آمیز باشد، اینگونه مي شود که پاداش دبل قهرماني بانوان فوتسال 
ایران در آسیا بعد از دو س��ال پرداخت نمي شود یا اینکه پاداش قهرماني 
جهان بچه هاي جوان والیبال به رغم تمام تأکیدات پرداخت نمي شود، اما 
در عوض پاداش هاي آنچناني بي تأثیر ترین پیروزي هاي تیم هاي بزرگسال 

همین والیبال و فوتبال بالفاصله پرداخت مي شود.
در چنین فضایي چگونه مي توان از این تیم هاي موفق توقع و انتظار تالش 
بیشتر داش��ت، در حالي که این برخوردها و این تبعیض ها باعث نوعي 
دلس��ري و بي انگیزگي در این تیم ها و این ملي پوش��ان مي شود. جالب 
اینکه این معضل بزرگ فقط شامل حال این دو دسته نمي شود که امروز 
با گذشت نزدیک به دو سال از بازي هاي آسیایي و درخشش ورزشکاران 
ایران در جاکارتا تازه خبر مي رسد که قرار است پاداش هاي این قهرمانان 
در مراسمي به صورت آنالین پرداخت شود، اما اینکه چگونه و با چه متر و 

معیاري هنوز براي کسي مشخص نیست.
بدون تردید پرداخت پاداش بر مبناي مبالغ دو سال قبل ظلمي آشکار در 
حق ورزشکاران قهرمان و مدال آوري است که این روزها و در شرایط سخت 
و پیچیده کرونایي حاکم بر کشور خود را آماده حضور در بزرگ ترین آوردگاه 
ورزش جهان، یعني المپیک مي کنند. پاداش قهرماني بانوان فوتسالیست 
پرداخت نمي شود، به قهرماني جوانان والیبال بهاي چنداني نمي دهند و 
قهرمانان بازي هاي آسیایي نیز دیده نمي شوند. حال سؤال اینجاست که 

این ورزشکاران موفق باید با کدام انگیزه به کار خود ادامه دهند.
هر روز شاهد اعتراض ها و انتقادهاي آنان به مسئوالن بابت عدم توجه و رسیدگي 
به آنها هستیم و هر روز مي بینیم که چگونه مسئوالن به سمت یک رشته خاص 
ناموفق غش مي کنند و دلخوش به موفقیت هاي سطحي هستند و سر کیسه را 
بیهوده شل و از بیت المال خرج مي کنند بدون اینکه اولویت بندي درستي داشته 

باشند و بخواهند واقعیت ها و موفقیت هاي اصلي ورزش را ببینند.
جالب اینکه همین آقایاني که امروز ص��داي اعتراض بچه هاي والیبال و 
بانوان فوتسال را نمي شوند و کوچک ترین توجهي به آنها ندارند پاي ثابت 
تمام عکس هاي یادگاري در کنار آنها هستند. کافیست یک بار به تصاویر 
قهرماني و بازگشت این تیم ها و این بچه هاي موفق ورزش ایران نگاه کنید 
و ببینید که چه کساني لبخندزنان در کنار آنها ایستاده اند و عکس یادگاري 
گرفته اند. این دوگانگي ها تیشه به ریشه ورزش کشور مي زند و نمي گذارد 
که پیشرفت حاصل شود. به طور حتم یک نوجوان و یک جوان ورزشکار یا 
یک بانوي قهرمان وقتي با چنین برخوردي مواجه مي شود راهي جز یأس 
و سرخوردگي برایش باقي نمي ماند. راهي جز این نمي ماند که عطاي کار 
را به لقایش ببخشند و بروند به دنبال کسب و کاري دیگر جز ورزش که 

حداقل به نان شب شان محتاج نباشند.
این داس��تان تلخ برخورد مسئوالن ورزش کشور با ورزش��کاران و قهرمانان 
رشته هاي ورزشي است. مسئوالني که ورزش را در یکي، دو مورد خاص خالصه 
مي کنند و تمام هم و غم شان مي شود رسیدگي و خرج کردن براي این رشته ها، 
حتي اگر ناموفق باشند. فاتحه اینچنین ورزش با این اولویت بندي و مدیریت 
را باید خواند. باید حق داد به آن جوان والیبالیست و آن بانوي فوتسالیست یا 
آن قهرمان بازي هاي آسیایي که بي خیال ورزش شود. باید به او حق داد که 
دلسرد شود و از این همه تبعیض فریاد برآورد. این داستان تلخ ادامه دار ریشه 
ورزش کشور را خشک خواهد کرد، مگر آنکه اتفاقي خاص بیفتد. مگر آنکه نوع 
نگاه مسئوالن ورزش کشور عوض شود و بتوانند اولویت بندي درستي براي 
رسیدگي به قهرمانان براي خود تعریف کنند، ولي حقیقت این است که تا آن 

روز باید شاهد سرمایه سوزي گسترده ای در ورزش کشور باشیم.

 حاشیه ای بر گمانه زنی ها 
درباره تاریخ رونمایی از جانشین تاج

پاييز انتخاباتی فوتبال
این روزها خبرهای امیدوارکننده ای درباره برگزاری مجمع انتخاباتی 
فدراسـیون فوتبال به گوش می رسد و گفته می شـود که سرانجام 
انتظار فوتبالی ها برای رونمایی از جانشین تاج آبان ماه تمام می شود 
و بعـد از بازی های حسـاس تیم ملـی در مرحلـه اول انتخابی جام 
جهانی، مجمع انتخاباتـی برگزار و رئیس جدید انتخاب می شـود.

هفت ماه از روزی که مهدی تاج به بهانه بیماری قلبی نامه اس��تعفایش 
را نوشت و از فدراسیون فوتبال رفت، می گذرد. استعفایی که سبب شد 
شمارش معکوس برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال آغاز شود. 
از آن روز تا به امروز این ش��مارش معکوس همچنان ادامه دارد و یکی از 
مهم ترین فدراسیون ها بدون رئیس اداره می شود، معضلی که سبب شده 

روزهای بالتکلیفی فوتبال طوالنی شود. 
  سنگ اساسنامه برداشته می شود

در حالی هشتم دی ماه سال گذشته رئیس سابق فدراسیون فوتبال چهار ماه 
زودتر از پایان حکم ریاستش کناره گیری کرد که پس از استعفای تاج،  25 
اسفند به عنوان تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اعالم شد. 
با این حال چند هفته بعد از اعالم تاریخ مجمع انتخاباتی و شروع ثبت نام از 
نامزدهای انتخابات فوتبال، فیفا یک سنگ بزرگ جلوی پای فوتبال انداخت 
و در نامه ای که اوایل اسفند ماه در رسانه ها منتشر شد، برگزاری انتخابات 
فدراسیون فوتبال را منوط به اصالح اساسنامه کرد. اساسنامه ای که قرار بود 
سال ها پیش اصالح شود، اما با امروز و فردا کردن مسئوالن وقت فدراسیون 
همچنان پرونده اش باز ماند تا این بار پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی، مچ 

فدراسیون فوتبال را بگیرد و انتخابات 25 اسفند را لغو کند.
البته همان روزها هم گفته ش��د که حس��اس ش��دن فیفا به اساسنامه 
فدراسیون به راپورت رئیس مستعفی فدراسیون فوتبال، یعنی مهدی تاج 
برمی گردد، راپورتی که در نهایت مثمرثمر واقع شد تا مدیران بازنشسته 
فدراسیون فوتبال به همراه رئیس مستعفی که گفته می شود همچنان در 
پشت پرده فدراسیون فوتبال را مدیریت می کند، فرصت بیشتری برای 

ماندن در فوتبال پیدا کنند.
با وجود این با تأکید وزارت ورزش که اصرار بر برگزاری انتخابات فوتبال در 
سریع ترین زمان ممکن را داشت، اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال در 
ماه های اخیر با وجود چالش هایی که با فیفا بر سر ماهیت فدراسیون که 
»عمومی- غیردولتی« باشد یا »مستقل- غیردولتی« به وجود آمده بود به 
مراحل آخر نزدیک شده است. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال 
عصر سه شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان البرز از پایان 
کار فدراسیون در کار اصالح اساسنامه خبر داد: »کارهای خوبی در زمینه 
اصالح اساسنامه صورت گرفته و اساسنامه به فیفا ارسال شده تا آخرین نظر 
این نهاد را در این زمینه داشته باشیم. فکر می کنم کارمان تقریباً تمام شده 
است. منتظریم فیفا پاسخ نهایی را بدهد تا برای برگزاری مجمع عمومی 
به منظور تأیید اساسنامه و مجمع انتخاباتی برنامه ریزی کنیم. ایرادهای 
مدنظر فیفا با هماهنگی مراجع ذی صالح رفع شده و اگر مجمع اساسنامه 

را تأیید کند، وارد پروسه انتخابات می شویم.«
با این حال بی اطالعی مجلس از تغییرات جدید در اساسنامه، حل شدن 
مشکل فوتبال را با ابهام روبه رو کرده است، به خصوص که یکی از نمایندگان 
مجلس تأکید کرده که حذف عنوان »عمومی – غیردولتی« و به کار بردن 
عبارت »مستقل« خالف قوانین است و باید دید در نسخه جدید اساسنامه 
که به فیفا ارسال شده و به گفته بهاروند با »هماهنگی مراجع ذی صالح« 

بوده، چه عنوانی برای ماهیت فدراسیون به کار رفته است.
البته علی کفاش��یان، عضو هیئت رئیس��ه که پس از پای��ان محرومیت 
یک س��اله اش به دلیل یک پرونده مالی دوباره با نظر وزارت ورزش برای 
مهندسی انتخابات به نفع گزینه وزارت، به فدراسیون فوتبال بازگشته است 
روز دوم مرداد، عنوان کرده بود که در نسخه جدیدی که از اساسنامه به فیفا 
ارسال شده، فدراسیون فوتبال »مستقل« نامیده شده است: »ما اساسنامه 
را ارسال و روی آن تأکید کردیم که فدراس��یون فوتبال ایران )یک نهاد 
مستقل است( و تمام موارد مورد نظر فیفا را هم در اساسنامه لحاظ کردیم. 
هرچند اعالم کردیم تابع قوانین جمهوری اسالمی هستیم.« در چنین 
شرایطی به نظر می رسد در صورت تأیید فیفا، باز هم شاهد یک چالش 

داخلی درباره ماهیت اساسنامه بین مجلس و فدراسیون فوتبال باشیم.
  رئیس جدید فوتبال پاییز می آید

با تمام اینها به نظر می رسد که مدیران فدراسیون فوتبال خودشان را برای 
برگزاری مجمع انتخاباتی در آبان یا آذر ماه آماده می کنند. طبق برنامه ای 
که پیش بینی شده، شهریور ماه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای 
تأیید اساسنامه برگزار می شود تا شرایط برگزاری انتخابات فوتبال مهیا 
شود. بهاروند در این رابطه گفته است: »منتظریم ظرف روزهای باقی مانده 
از هفته جاری فیفا پاسخ نهایی را بدهد. بعد از پاسخ فیفا سریعاً ظرف 31 
روز تا یک ماه آینده برای برگزاری مجمع اقدام می کنیم تا با تأیید اساسنامه 

برای برگزاری انتخابات برنامه ریزی کنیم.«
با توجه به دو بازی مهم تیم ملی در تاری��خ 22و 27 آبان برابر بحرین و 
عراق در انتخابی جام جهانی، مجمع انتخابی فدراسیون فوتبال هم پس 
از این دو دیدار برگزار می شود تا در نهایت پس از نزدیک به یک سال از 

جانشین مهدی تاج رونمایی شود.

بازی سخيف کوتوله های رنگی 
چهارمین قهرمانی متوالی پرس��پولیس در لیگ برتر فوتبال سبب شده 
این روزها مجموعه ای از کری خوانی های س��خیف رنگی در رس��انه ها و 
فضای مجازی ش��کل بگیرد، حتی کار به تلویزیون هم کش��یده شده و 
برخی مجریان رسانه ملی هم وارد این بازی تأسف برانگیز شدند و کار به 
جایی رسید که حتی پیشکسوتان و بازیکنانی که روزی پیراهن این دو 
تیم را پوشیده اند هم با عباراتی تأسف انگیز و دور از وجهه اخالقی که از 
جامعه ورزشکار انتظار می رود، برای یکدیگر خط و نشان کشیدند. اینکه 
پرسپولیس توانسته در لیگ برتر چهار دوره متوالی جام را به خانه ببرد، 
یک رکورد فوق العاده است که برای چگونگی رقم خوردن این اتفاق، خیلی 
از عوامل دست به دس��ت هم دادند که مهم ترین آن کیفیت فنی باالی 
بازیکنان و کادر مربیگری این تیم بود و برخالف جوسازی های کودکانه ای 
که از سوی برخی صورت می گیرد،  نمی توان تداوم درخشش یک تیم را 
به واسطه حمایت های خاص از آن تیم دانست. با این حال پس از  قطعی 
شدن قهرمانی پرسپولیس، ش��نیدن برخی خط و نشان ها چه از سوی 
پیشکسوتان و هوادارانی که تیم شان باز هم قافیه قهرمانی را واگذار کرده و 
چه کسانی که تیم شان برای چهارمین بار جام را باالي سر برده است، عرق 
شرم را بر پیشانی جاری می کند. این در شرایطی است که ادامه این بازی 
سخیف و کری خوانی های غیراخالقی، حیثیت پیشکسوتان و هواداران دو 

تیم را زیر سؤال می برد، کساني که وارد یک بازی دوسر باخت شده اند.

حامد قهرماني


