
ت�اج و متهمان 
سعيد احمديان

   گزارش
پرونده ويلموتس 
با دادن راپورت و 
اطالعات غلط به فيفا، س�عي در تعليق فوتبال 
کش�ورمان براي فرار از محاکمه به جرم حيف و 

ميل و بيت المال دارند.
راپورت دادن کسب و کارشان است، براي ماندن 
و فرار از زير بار افتضاحات ش��ان ب��ه هر چيزي 
چنگ مي زنند و ابايي ندارند منافع ملي را فداي 
منفعت هاي شخصي شان کنند. مانند اين روزها 
که براي فرار از محاکمه و پاسخگويي درباره حيف 
و ميل بيت المال در قرارداد ويلموتس، بار ديگر به 
فيفا راپورت داده اند و با دادن اطالعات غلط کاري 
کرده اند که فدراسيون جهاني فوتبال، ايران را به 
دليل ورود نهادهاي نظارتي و قضايي به پرونده 
قرارداد سرمربي بلژيکي، تهديد به تعليق کند. راه 
ماندن را هرچند خوب ياد گرفته اند، اما استفاده 
از چماق تعليق در حال نخ نما شدن است و دست 
مهدي تاج و ديگر متهمان پرونده ويلموتس گيت 

رو شده است.
  چماق تعليق براي فرار از قانون

ترفند چماق تعليق براي ف��رار از قانون مداري از 
زمان حضور مه��دي تاج در فدراس��يون فوتبال 
باب شد، طوري که هر بار قانون سد راه اقدامات 
غيرقانوني مديران فدراس��يون فوتبال مي شد؛ 
نماينده فدراس��يون با گرفتن بليت زرويخ راهي 
س��وئيس مي ش��د ت��ا در جلس��ه اي حضوري، 
فدراسيون جهاني را نس��بت به فوتبال حساس 
کند يا نامه اي ش��بانه از تهران ب��ه زوريخ ايميل 
مي کرد تا با يک کالغ، چهل کالغ کردن اتفاقاتي 
که در ايران رخ داده، فيفا را که به شدت دخالت 
نهادهاي خارج از فوتبال در اي��ن ورزش را نفي 
مي کند، حساس کند. اين خالصه اي از رويه ثابت 
و ضدمنافع ملي مديران فوتبالي در س��ال هاي 
اخير بوده است تا تاج و همکارانش با چماق تعليق 
خودشان را يک جزيره جدا افتاده در کشورمان جا 
بزنند که براي مقابله با بي قانوني هاي شان کسي 

نمي تواند جلودار آنها باشد. 
توجيه تاج و همکارانش ب��راي راپورت دادن به 
فيفا، تأکيد بر استقالل فدراسيون فوتبال از دولت 
است، در حالي که وقتي پاي بودجه و پول به ميان 
بيايد، دست فدراسيون فوتبال پيش دولت دراز 
مي شود! تنها در دو س��ال اخير حداقل دو بار را 
مي توان مث��ال زد که تاج و مديران فدراس��يون 
فوتبال با راپورت دادن به فيفا با باال بردن چماق 
تعليق سعي کرده اند اهداف و منافع نامشروع شان 

در فوتبال ضربه نخورد. 
پايي��ز س��ال 97 و در روزهايي ک��ه مجلس به 
ش��دت به دنبال اجراي قانون منع به کارگيري 
بازنشستگان در فدراسيون فوتبال بود، مديران 
بازنشس��ته فوتبال مانند مهدي تاج و چند عضو 
هيئت رئيس��ه با مقاومت برابر اجراي قانوني که 
حتي سفير و معاون وزير هم به آن تمکين کرده 
بودند، س��عي در ايجاد يک چالش براي فوتبال 
کش��ورمان داش��تند. پس از آنکه فشار مجلس 

براي کناره گيري مديران بازنشسته فوتبال باال 
گرفت، آنها ب��ا حضور اينفانتين��و در ايران که با 
نقشه تاج صورت گرفته بود، سعي کردند اجراي 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان براي رئيس 
فيفا به عنوان دخالت دولت در فوتبال تفس��ير 
ش��ود. اينفانتينو هم در يک مصاحبه سفارشي 
با برنامه نود که البته هيچ گاه پخش نشد، تلويحاً 
اعالم کرده بود که در صورت جدايی مهدی تاج 
از فدراسيون فوتبال به داليل غيرفوتبالی )قانون 
منع به کارگيری بازنشس��تگان(، فوتبال ايران 
تعليق خواهد شد. البته تالش هاي ضدمنافع ملي 
تاج و ساير مديران بازنشسته فوتبال به نتيجه اي 
که مدنظرشان بود، نرسيد و قانون حتي نصفه و 
نيمه در فدراسيون فوتبال اجرا شد و چماق تعليق 

چندان به کار مديران بازنشسته نيامد.
زمستان س��ال گذشته اس��تعفاي مهدي تاج به 
بهانه بيماري و در ادامه برگزاري انتخابات زودتر 
از موعد فدراس��يون فوتبال سبب ش��د بار ديگر 
مديران بازنشسته فوتبال که با برگزاري انتخابات 
چمدان هاي شان را جمع مي کردند با استفاده از 
چماق تعليق، فيفا را به اقداماتي که در کشورمان 
براي برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال مي افتد، 
حس��اس کنند. گفته مي ش��ود دي ماه گذشته 
ابراهيم شکوري، سرپرست وقت پست دبيرکلي 
فدراسيون فوتبال به بهانه مذاکره براي رفع مشکل 
پول هاي بلوکه شده ايران در فيفا به سوئيس رفت. 
سفري که پش��ت پرده آن درباره اطالع دادن به 
فيفا درب��اره ت��الش وزارت ورزش و دولت براي 
اعمال نفوذ در انتخابات فوتبال ب��ود، آن هم در 
شرايطي که وزارت ورزش همواره اعالم کرده بود 

در انتخابات فدراسيون ها دخالت نمي کند. 

حس��اس کردن دوباره فيفا به دخالت دولت در 
فوتبال س��بب ش��د اين بار چم��اق تعليق براي 
مديران بازنشس��ته و غيرقانوني فوتبال کارساز 
ش��ود و انتخابات فوتبال که قرار بود 25 اسفند 
98 برگزار ش��ود با نامه فيفا تا اصالح اساسنامه 
فدراسيون فوتبال لغو ش��د، آن هم اساسنامه اي 
که بارها فيفا در س��ال هاي اخير نسبت به رفع 
نواقص آن به کشورمان هشدار داده بود، اما تاج 
و همکارانش آن را پش��ت گوش انداخته بودند. 
س��رانجام اس��فند گذش��ته با راپورت فرستاده 
رئيس مستعفي فدراسيون فوتبال به فيفا درباره 
دخالت دولت، فدراسيون جهاني فوتبال اين بار 
ديگر کوتاه نيامد و از فدراسيون فوتبال خواست 
نواقص اساس��نامه را که ش��ائبه دولتي بودن را 

تداعي مي کند، اصالح شود. 
  حمايت فيفا از مبارزه با فساد 

حاال چند ماه پس از راپورت فرستاده تاج به زوريخ 
براي تعليق فوتبال و عقب افتادن انتخابات، ورود 
مجلس و قوه قضائيه ب��ه حيف و ميل بيت المال 
در قرارداد ويلموتس سبب ش��ده تاج و اعضاي 
هيئ��ت رئيس��ه فدراس��يون فوتبال ک��ه براي 
محاکمه و بازجويي به دادس��را معرفي شده اند، 
بار ديگر ب��ا دادن اطالعات ناقص به فيفا س��عي 
دارند فدراس��يون جهاني فوتبال را مجاب کنند 
که مجلس و قوه قضائيه ايران به بهانه بررس��ي 
قرارداد ويلموتس در فوتب��ال دخالت مي کنند. 
اين در شرايطي اس��ت که فيفا منعي براي ورود 
پليس براي برخورد با فس��اد در فوتبال ندارد و 
ماجراي فساد بالتر و دستگيري و برکناري وي 
نمونه کاماًل واضح اين موضع فيفا در قبال مبارزه 
با فساد است و حساس شدن فدراسيون جهاني 

فوتبال به اطالعات غلط تاج و س��اير متهمان به 
اين نهاد بين المللي برمي گردد. اين مسئله سبب 
شده فيفا در نامه اي به ايران هشدار دهد که در 

صورت ادامه اين دخالت تعليق مي شود.
با اين حال در مجلس و قوه قضائيه کمتر کس��ي 
نگران نامه تهديدآميز فيفاست و به گفته نصراهلل 
پژمانفر، رئيس کميس��يون اصل ن��ود مجلس با 
دادن توضيحات کامل، فيفا مشکلي براي مبارزه با 
فساد نخواهد داشت: »به نظر می رسد فيفا در اين 
موضوع دقت الزم را نداشته و نوع پيگيری هايی را 
که سازمان بازرسی کل کشور انجام داده به خوبی 
رصد نکرده است. همين مس��ئله باعث قضاوت 
همراه با عجله فيفا ش��ده و موضوع مطرح شده 
در ايران را مداخله شخص سوم در مسئله فوتبال 
می داند. مس��لماً در صورت مشخص شدن تمام 
ابعاد اين پرونده، فيفا همانطور که به خودش اجازه 
نداده در بعضی پرونده ها در کشورهای مختلف 
از جمله »کالچوپولی« ايتالي��ا ورود کند، در اين 
مسئله هم مداخله ای نخواهد داشت و حتی برای 
مبارزه با فساد در فوتبال از اقدامات صورت گرفته 

در داخل ايران نيز حمايت خواهد کرد.«
سيدنظام الدين موس��وی، مسئول رسيدگی به 
پرونده ويلموتس در مجلس هم به تهديد فيفا 
اينطور واکنش نش��ان داده است: »سال 2۰۱5 
پليس سوئيس با درخواست دادگستری امريکا 
چندين مدير ارشد فيفا از جمله دو نايب رئيس 
آن را به اتهام فساد، ارتشا و اخاذی بازداشت کرد. 
حال فيف��ا انتظار دارد، نهاده��ای نظارتی ايران 
نسبت به احتمال وجود فس��اد و ناکارآمدی در 
ورزش و فدراسيون فوتبال خود بی تفاوت باشند 

و به آن ورود نکنند؟«
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دنيا حيدري

تحقق یک رؤیا با پوشیدن پیراهن پورتو
آقای گلی در ليگ پرتغال دليل خوبی بود تا قهرمان پريمير دست روی 
مهاجم ايرانی ريوآوه بگذارد. انتخابی که با استقبال مهدی طارمی مواجه 
شد تا مقصد بعدی لژيونر گلزن ايران پورتو باشد. تيمی که با قراردادی 
چهارس��اله ملی پوش ايرانی ريوآوه را جذب کرد تا فص��ل تازه خود را 
با قدرت هجومی بيشتری آغاز کند. پورتو س��ال 2۰۰4 قهرمان ليگ 
قهرمانان اروپا شد و حاال طارمی اميدوار است تا با پوشيدن پيراهن اين 
تيم موفق پرتغالی تجربيات جديد و صدالبته ارزشمندی را به داشته های 
خود بيفزايد و به آرزوی حضور در ليگ قهرمانان اروپا دست پيدا کند: »به 
تمام جزئيات انتقالم به پورتو فکر کردم. اين انتخاب تنها به خاطر اين 
نبود که پورتو باشگاه خوبی است، بلکه باشگاه باقدمت و بزرگی است که 
توانايی قهرمانی دوباره در ليگ قهرمانان اروپا مثل سال 2۰۰4 را دارد و 
قهرمانی در اروپا به همراه پورتو محال نيست و همه چيز ممکن است.«

محکوميت ايران 
حامد قهرماني

     چهره
در ماج�����راي 
ق��رارداد مارک 
ويلموتس و فساد و سوءمديريت حاکم بر فوتبال 
کش��ور اينقدر دردآور است که هنوز هم صداي 
اعتراض ورزش��کاران و پيشکسوتان رشته هاي 
المپيکي بابت آن به گوش مي رسد. مدال آوراني 
که با زحمت فراوان و سختي بسيار براي کشور 
افتخارآفريني کرده اند، اما در نهايت به پاداشي 
ناچيز دلخوش هستند، آن هم پاداشي که با هزار 
منت و بعد از مدت ها انتظار به آنها داده مي شود. 
در اين مي��ان چهره ه��اي قديمي تر داس��تان 
متفاوت تري دارند، مرداني چون هادي ساعي و 
عليرضا رضايي، دو مدال آور المپيکي ايران که 
ش��ايد در زمان قهرماني چيزي به نام پاداش را 

خيلي کم تجربه کرده اند. چنين افتخارآفريناني 
طبيعي است که با ديدن اين همه اجحاف فرياد 
اعتراض شان بلند ش��ود. البته افسوس که فعاًل 
تمامي اين فريادها به جايي نرسيده و متهمان 
اصلي اين پرونده با وقاحت تمام به دنبال مجازات 
کردن متهمان خودساخته هستند. هادي ساعي، 
مدير فنی تيم مل��ی تکوان��دو و پرافتخارترين 
ورزشکار کشور در رقابت هاي المپيک با اشاره به 
اينکه يک ميليارد از غرامت ويلموتس می تواند 
سرنوشت و رنگ مدال قهرمانانمان را در المپيک 
توکيو تغيير دهد، مي گويد: »بايد با کس��انی که 
چنين تخلف بزرگی را در قرارداد ويلموتس انجام 
داده اند به بدترين شکل برخورد شود تا جلوی اين 
اتفاقات ناگوار گرفته شود. در حال حاضر شرايط 
کش��ور از لح��اظ اقتصادی مناس��ب نيس��ت و 
نمی توانيم اين موضوع را انکار کنيم. در اين شرايط 
بد اقتصادی چنين پولی می تواند مشکالت زيادی 
را حل کند. حتماً بايد پ��ول غرامت ويلموتس را 
کس��انی که با او قرارداد امضا کرده  اند، پرداخت 
کنند. تاوان لطمه ای به اين بزرگی را نبايد مردم و 
ورزش کش��ور بپردازند. اين اتف��اق به جز لطمه 
مادی، لطمات ديگری هم دارد. نااميدی که بعد از 
اين اتفاق در ورزش کش��ور اتف��اق افتاده با هيچ 
پولی قاب��ل جبران نيس��ت.« عليرض��ا رضايي، 
نايب قهرمان کشتي المپيک 2۰۰4 آتن هم 
عنوان مي کند: »چه کسی قرار است 
اين پول را بدهد. کشتی ورزش ملی 
ماس��ت، مثاًل اين پول هايی که به 
اين ش��کل هزينه می ش��ود، دل 
خيلی ها را در ديگر رشته ها به درد 
آورده؛ ن��ه تنه��ا کش��تی، بلکه 
رش��ته هايی مثل وزنه ب��رداری، 
تکواندو و کاراته صورت ش��ان را با 
سيلی سرخ نگه می دارند و هميشه 
بيش��ترين افتخار را برای کشور به 
دست می آورند. بايد ديدمان را به اين 

رشته ها عوض کنيم.«

رئيس جديد سازمان ورزش بسيج در گفت وگو با »جوان«
قلي پور: با تقویت ورزش همگاني آینده را مي سازیم

اعتراض مدال آوران المپيک به قرارداد ويلموتس
تاوان این لطمه بزرگ را نباید مردم بپردازند

رئي�س جديد 
فريدون حسن

     خبر
سازمان ورزش 
بسيج با اشاره 
به تقويت ورزش پايگاه هاي بسيج بر حرکت 
در مس�ير طي شده از س�وي مديران قبلي 

ورزش بسيج تأکيد کرد.
سرهنگ ابوالفضل قلي پور، رئيس سازمان ورزش 
بسيج در گفت وگو با »جوان«، ضمن تشکر از حسن 
اعتماد فرماندهي نيروي مقاومت از تالش براي 
تحقق بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري 
در حوزه ورزش، به ويژه ورزش همگاني خبر داد 
و گفت: »رهبر انقالب اس��المي جوانان کشور را 
به سه مس��ئله مهم رهنمود کرده اند؛ تحصيل، 
تهذيب و ورزش. هدف ما در تربيت بدني نيروي 
مقاومت خدمت رساني بيشتر به مردم و بسيجيان 
در امر ورزش است. تاکنون 3 هزار سالن ورزشي 
در سطح کش��ور به همت نيروي مقاومت بسيج 
ساخته شده و مي خواهيم با بهره گيري بيشتر و 
بهتر از آنها به اين مهم دست پيدا کنيم.« قلي پور 
با اشاره به زحمات و تالش  رؤساي قبلي در جهت 
ارتقاي ورزش بسيج ادامه داد: »مسير همان مسير 
اس��ت، البته براي اينکه به ايده آل هايمان دست 
پيدا کنيم، راه سختي در پيش داريم. احيا و تقويت 
ورزش پايگاه هاي بس��يج، تکميل ساختارهاي 
قبلي و حرکت رو به جلو از جمله اهدافي است که 

اميدواريم در فرصت الزم و مناسب به آنها دست 
پيدا کنيم. تاکنون کارهاي زياد و مهمي صورت 
گرفته که قابل تقدير و س��تايش است، اما بايد با 
تالش بيشتر راه سختي را که در پيش داريم ادامه 
دهيم.« وي با تأکيد بر ن��گاه تخصصي محور در 
ورزش بسيج گفت: »براي دستيابي به اين موضوع 
به همکاري همه پيشکس��وتان و صاحب نظران 
نياز داريم. به همين منظور تشکيل هيئت هاي 
راهبردي و انديشه ورز، حفظ آمادگي گردان ها، 
سرکشي مرتب به تربيت بدني نواحي و حفظ و 
جذب استعدادهاي ورزش کش��ور براي حضور 
قدرتمند در عرصه ورزش حرفه اي و قهرماني در 
دستور کارمان قرار دارد. ضمن اينکه در اين راه از 
توجه به ورزش همگان��ي غفلت نخواهيم کرد.« 
رئيس سازمان ورزش بس��يج تأکيد کرد: »براي 
فرهنگ سازي در ورزش و توسعه ورزش همگاني 
و نشاط در جامعه بايد بتوانيم ورزش پايگاه هاي 
بسيج در مس��اجد را تقويت کنيم. بدون ترديد 
دستيابي به چنين هدفي مي تواند نقش بسزايي 
در توس��عه ورزش همگاني داش��ته باشد. نشاط 
اجتماعي و تقويت ورزش همگاني فرصتي است 
براي ما تا با پرورش جوانان متعهد و متخصص در 
امر ورزش آينده انقالب اسالمي را بهتر بسازيم و 
نقش خود را در تحقق جامعه پويا، سالم و پرنشاط 

به خوبي ايفا کنيم.«

نسخه »ستون پنجم« فوتبال براي فرار از »محاکمه«
گزارش»جوان« از چرايي واکنش عجيب فيفا به بررسي پرونده ويلموتس در دادسرا

کارشکنی غریب الوقوع عربستان در بسکتبال
تيم ملی بسکتبال ايران در چارچوب رقابت های انتخابی کاپ آسيا در دو 
ديدار بايد به مصاف عربستان برود. بازی هايی که به نظر می رسد با توجه 
به کارشکنی صعودی ها و بهانه جويی های آنها در خصوص بازی در زمين 
بی طرف، داستانی که طی چند سال گذشته در فوتبال به مرحله اجرا 
درآمده در بسکتبال نيز به همان منوال خصومت آميز بايد تکرار و بازی ها 
در زمين بی طرف برگزار شود. اينکه فيبا آسيا به خاطر کرونا و تأثيری 
که بر لغو و کند کردن فعاليت های ورزشی گذاشته، تغييری در برنامه 
زمان بندی ديدارهای پنجره دوم و سوم انتخابی کاپ آسيا ايجاد می کند 
يا نه، هنوز مشخص نيست، اما بعيد است عربستان دست از کارشکنی 
بردارد و راضی به حضور در ايران شود. به همين دليل مهم بايد فدراسيون 

از هم اکنون در پی راهکاری مناسب در اين زمينه باشد.

بالتکلیفی نیمکت تیم ملی در آستانه آغاز لیگ 
کمتر از ۱۰ روز ديگر رقابت های ليگ واليبال آغاز می ش��ود، آن هم در 
حالی که نيمکت تيم ملی همچنان بالتکليف يک انتخاب اصلح است و 
وعده های فدراسيون در اين راس��تا هنوز محقق نشده و در پی انتقادات 
به اين تعلل توپ به زمين کميته فنی انداخته شده است. اين در حالی 
است که بهنام محمودی، عضو هيئت رئيسه فدراسيون واليبال با اشاره به 
اهميت انتخاب سرمربی قبل از شروع رقابت های ليگ تأکيد می کند که 
قطعاً بايد تا يک ماه آينده تصميم گيری الزم صورت گيرد تا مسابقات ليگ 

توسط سرمربی ديده شود و او بتواند بازيکنان مدنظرش را انتخاب کند.

شیوا نوروزی

دستاورد یک قانون شکست خورده تکراري
تبحر فدراسيون در به چالش کش��يدن اوضاع فوتبال مثال زدنی است. 
البته انتظارش هم می رفت وقتی تجربيات ناموفق، شکست خورده و تلخ 
گذشته نه عبرت شود و نه چاره، شاهد متشنج شدن جو بر اثر وضع يک 

قانون امتحان پس داده باشيم!
اين راه را آقايان مسئول پيشتر هم رفته بودند و آخر آن را هم ديده بودند، 
اما چه اهميتی دارد تجربيات گذشته وقتی همواره ساده ترين و پيش پا 
افتاده ترين راه برگزيده می شود تا کمترين زحمت و خستگی را برای آقايان 
به همراه داشته باشد، حتی اگر اين تصميم کم زحمت، بيشترين ضرر را 
برای فوتبال ايران به دنبال داشته باشد و اوضاع را آشفته تر از قبل کند. مهم 

شعارهای فريبنده و بازی با کلمات برای فريب افکار عمومی است.
عدم اس��تفاده از بازيکن و مربی خارجی در ش��رايط اقتصادی کنونی 
که مردم به شدت در مضيقه هس��تند و نوسانات ارزی قابل پيش بينی 
نيس��ت، عاقالنه ترين کار اس��ت که قبل از هر چيزی مانع خروج ارز از 
کشور می شود و در اهميت اين مسئله کوچک ترين شکی نيست، اما اگر 
قرار باشد حيف و ميل بيت المال کمافی السابق يا حتی با شدت بيشتری 

دنبال شود، بازيکن ايرانی و خارجی ندارد.
هنوز جوهر امضاي قانون جديد خشک نشده بود که طبق انتظارات، شاهد 
درخواس��ت های نجومی و غيرمنطقی بازيکنان و حتی مربيان هستيم. 
ارقامی چند برابر فصل پيش تنها به دليل ممنوعيت حضور خارجی هايی 
که حاال گويا عرصه را برای جوالن دالل های داخلی مهياتر کرده تا بازيکنان 
خود را به دليل عدم داشتن رقيب جدی به چندين برابر قيمت و کيفيت 
واقعی به باشگاه ها پيشکش کنند. بازيکنانی که سال گذشته نيز چند برابر 
قيمت واقعی خود قرارداد بسته بودند، اما حاال هر کدام با استفاده سوء از 
جو حاکم و قانونی که پيشتر نيز هزينه هنگفتی روی دست باشگاه ها و ليگ 
فوتبال گذاشته بود، حداقل ۱۰ ميليارد روی ارقام قديمی بگذارند و خود را 

محق بدانند برای دريافتی های نجومی که هوش از سر هر کسی می برد.
فوتبال ايران اين داستان را پيشتر هم تجربه کرده بود. همان زمان که درهای 
فوتبال ايران به روی گلرهای خارجی بسته شد تا دروازه بانان ايرانی با ارقامی 
نجومی حاضر به عقد قرارداد شوند و نبودن اراده برای مقابله با اعداد و ارقام 
غيرمنطقی مطرح شده، شرايطی رؤيايی برای گلرها رقم زد که دود آن به چشم 
فوتبال باشگاهی ايران رفت، چراکه آقايان به جای نظارت بر عقد قراردادهای 
اصولی ترجيح دادند صورت مسئله را پاک کنند. همان کاری که بعد از سال ها 
يک بار ديگر شاهد آن هستيم. با اين تفاوت که اين بار بايد با استفاده از تجربه 
شکست خورده قبلی، راهی اصولی تر در پيش گرفته  می شد، اما شايد رفتن 
به راهی تازه که نتيجه ای مطلوب داشته باشد سخت تر و طاقت فرساتر از توان 

آقايان بوده که باز هم به همان ريسمان پوسيده قبلی چنگ زده اند. 
البته اين تنها بازيکنان نيس��تند که س��عی دارند از اين فرصت طاليی 
بيشترين و بهترين اس��تفاده را ببرند و در پی ماهيگيری از آب گل آلود 
هستند. هرچند ارقام سرسام آوری که اين روزها به گوش می رسد، جيب 
مديران دالل و بی کفايت را هم پر می کند، اما در اين ميان مربيان نيز از 
غافله عقب نمانده اند و به دنبال اين هستند که تا تنور داغ است نان خود را 
بچسبانند و نتيجه تالش آقايان مطرح شدن ارقامی است که می تواند خيلی 

زود رقم نجومی قرارداد ويلموتس را عادی جلوه دهد.
قرار بود با قانون گذاری آقايان دست مديران بی کفايت از بيت المال کوتاه يا 
دامنه حيف و ميل شان محدود شود و ديگر شاهد خروج بی دليل ارز از کشور 
بابت بازيکنان و مربيان سطح چندم نباشيم که کوچک ترين سودی برای 
فوتبال ايران ندارند. حاال اما شاهد رشد چشمگير رقم قرارداد خودی هايی 
هستيم که اين داستان برای شان به فرصتی تبديل شده که شايد حتی در 
رؤياهای خود هم نمی ديدند، به طوری که شنيده می شود به يکی از مربيان 
داخلی يک سوم مبلغی که بايد به ويلموتس پرداخت شود پيشنهاد شده است. 
رقمی نجومی که اين سؤال را مطرح می کند که بين گزينه ايرانی و خارجی 
چه تفاوتی وجود دارد، وقتی قرار است همچنان به واسطه بی کفايتی مديريتی 

و عدم نظارت مسئوالن و نهادهای باالدستی جيب ملت چپاول شود.

 جنگ مديرعامل و سرمربی استقالل 
در آستانه فينال جام حذفی
برزخ اختالفات داخلی!

در فاصله يک روز مانده تا فينال جام حذفی يکی از تيم های فيناليست اسير 
جنگ داخلی خود شده است. اختالفات مديرعامل و سرمربی استقالل 
علنی شده و نه فرهاد مجيدی حاضر به ادامه همکاری با باشگاه است و نه 
احمد سعادتمند حاضر است در اظهارنظرهای بدموقع اش تجديدنظر کند. 
ديدار فردا مقابل تراکتورسازی اهميت زيادی برای آبی ها دارد، از طرفی 

تکليف کادرفنی تيم برای حضور در ليگ قهرمانان هم مشخص نيست. 
  ضربه به تيم 

سفر مديرعامل باشگاه به ايتاليا در شرايطی انجام شد که تيم فرهاد مجيدی 
جواز حضور در فينال را گرفته بود. شکايت استراماچونی و مذاکره با اين 
مربی ايتاليايی بهانه خوبی برای سعادتمند شد تا بحث بازگشت استرا به 
ايران را مطرح کند. اگرچه اين خبر از سوی استراماچونی تکذيب شد، اما 
همين حاشيه کافی بود تا آتش اختالفات شعله ور شود. از طرفی جلسه 
عصر دوشنبه هم مزيد بر علت شد؛ مديرعامل باشگاه در جمع خبرنگاران 
رسماً اعالم کرد در صورتی که روز پنج شنبه آبی ها قهرمان جام حذفی 

نشوند مذاکره با گزينه های سرمربيگری را آغاز می کند! 
اظهارنظر عجيب آقای مدير باعث شد سرمربی فعلی هم کاسه صبرش 

لبريز شود و خبر استعفايش پس از ديدار با تراکتورسازی را اعالم کند. 
فرهاد مجيدی در يک گفت وگو تندترين انتقادها را از سعادتمند انجام داد 
و عليه صحبت های مديرعامل باشگاه موضع گيری کرد: »اگر قهرمان جام 
حذفی شديم باز هم به گزينه ديگری فکر کنيد، چون اگر بخواهم در استقالل 
بمانم با مجموعه ای کار می کنم که صداقت داشته باشد. به احترام هواداران، 
همکاران و بازيکنانم فقط به خاطر فينال جام حذفی برگشتم و بعد از اين 
بازی حتی يک لحظه هم حاضر به همکاری با اين افراد نيستم و تا روزی که 
اين مديريت در استقالل حضور داشته باشد، تحت هيچ عنوان به اين تيم 
برنمی گردم. بچه پنج ساله هم از مصاحبه او می تواند به راحتی تشخيص 
بدهد که اين مديريت عالقه ای به موفقيت تيم استقالل در اين مقطع ندارد. 

آنها می خواهند با اين مصاحبه ها به تيم در آستانه فينال ضربه بزنند.«
   اينها گمانه زنی است

س��عادتمند بعد از واکنش تند مجيدی تالش کرد ش��رايط را آرام کند. 
مديرعامل استقالل در حالی اخبار مذاکره با استراماچونی برای بازگشت 
به جمع آبی ها را تکذيب کرد که مدعی است فصل آتی نيز مجيدی هدايت 
استقالل را برعهده خواهد داش��ت: »ما يک خانواده بزرگ هستيم به نام 
باشگاه استقالل. در ششمين جلسه هيئت مديره که در تاريخ ششم مرداد 
برگزار شد، من ملزم به سفر به ايتاليا شدم تا از استراماچونی تخفيف بگيرم 
يا پرونده شکايت را از فيفا خارج کنم. زمان سفر يک تايم تحميلی بود که 
متأسفانه به قبل از دربی خورد. ما به خاطر دربی به جای پنج روز، چهار روز 
در ايتاليا بوديم و قبل از دربی برگشتيم. با استراماچونی مذاکره کرديم 
و خوشبختانه بخش زيادی را جلو برديم و اين مذاکرات همچنان ادامه 
دارد. اينها همه گمانه زنی است؛ من در ايران با هيچ مربی ای حتی تلفنی 
هم صحبت نکرده ام و سفرم تنها به خواست هيئت مديره بود. 9۰ درصد 
از مذاکرات ما روی توافقنامه بوده و در اين کار هم تا حدودی موفق بوديم. 
روز پنج شنبه فينال بزرگی داريم و به دنبال پيروزی هستيم. ضمن اينکه 
مجيدی يک سال ديگر با استقالل قرارداد دارد و فهرست کادرفنی را به 
کنفدراسيون فوتبال آسيا هم ارسال کرده ايم. ما با مجيدی ادامه خواهيم 

داد. با تمام وجود براي اتحاد و همدلي در تيم تالش مي کنم.«
   انتقال غيرقانونی

با مطرح شدن بحث دوباره استراماچونی يک حاشيه جديد هم به دغدغه های 
استقالل اضافه شده است؛ غيرقانونی بودن بازگشت او به ليگ برتر. از آنجا 
که طبق قانون تيم ها حق به خدمت گرفتن بازيکن��ان و مربيان خارجی 
جديد را ندارند، آبی ها نيز به گفته رئيس تعيين وضعيت فدراسيون فوتبال 
حق اس��تفاده از مربی ايتاليايی را ندارند. جمشيد نورشرق با تأکيد بر اين 
موضوع گفت: »در ليگ بيستم هيچ يک از باشگاه ها بازيکن يا مربی خارجی 
نمی گيرند، مگر اينکه فصل قبل برای آنها بازی کرده باشد و اين امکان وجود 
دارد که تنها با همان باش��گاه ادامه دهد و براي همان تيم به ميدان برود. 
انعقاد قرارداد جديد با بازيکن يا مربی خارجی مشمول اين مصوبه است. 
استراماچونی »ترک همکاری« کرده و باشگاه مربی جديدی را به استخدام 
درآورده است. برای مربی جديد، يعنی مجيدی هم به عنوان سرمربی جديد 
باشگاه کارت صادر شده است.« محمودزاده، مسئول نقل و انتقاالت سازمان 
ليگ فوتبال هم در گفت وگو با ايسنا اين موضوع را تأييد کرد: »مصوبه هيئت 
رئيسه فدراسيون و س��ازمان ليگ اجازه جذب مربی و بازيکن خارجی را 
نمی دهد. با توجه به شرايط فسخ يک طرفه استراماچونی با باشگاه استقالل، 
او عماًل جدايی اش را از اين باش��گاه اعالم کرد و در زمان بازگشت نيازمند 

بستن قرارداد جديد است و قرارداد جديد را هم کسی نمی تواند ببندد.«

مجیدی باید سیاست به خرج می داد
استقالل شرايط حساسی را پيش رو دارد و 
انتظار می رود باشگاه و سرمربی تيم اوضاع 
را درک کنند. بحث گاليه فرهاد مجيدی از 
سعادتمند به خاطر سفر مديرعامل به ايتاليا 
بود. همه ما می دانيم که اس��تراماچونی از 
استقالل شکايت کرده و غرامت سنگينی 
می خواهد. سفر مديرعامل به ايتاليا از قبل 
برنامه ريزی شده بود. البته برخی رسانه ها 
نيز به حواشی ايجاد شده دامن می زنند. با 
اين حال سعادتمند به عنوان مديرعامل برای رفع گاليه چند بار از سرمربی 
تيم برای حضور در جلسه درخواست کرده که متأسفانه مجيدی نپذيرفته 
است. در صورتی که سرمربی تيم موظف است از باشگاه تبعيت کند. ضمن 
اينکه اگر اين جلسه برگزار  می شد س��رمربی تيم گاليه هايش را مطرح 
می کرد و حتی امکان داشت کدورت ها هم برطرف شود. درستش اين بود 
که طرفين هر مشکلی دارند درون خانواده حل کنند و اجازه ندهند درز 
اخبار به بيرون از باشگاه، تيم را به حاشيه ببرد. اين رفتارها اصاًل درست 
نيست و ضربه اصلی متوجه تيم اس��ت. يک بحث ديگر اين است که هم 
مجيدی و هم سعادتمند در اين فصل عملکرد قابل قبولی داشته اند و تقريباً 
نمره قبولی گرفته اند. به همين خاطر است که نبايد حرمت ها شکسته 
شود و ناعادالنه در موردشان اظهارنظر کنيم. در آستانه ديدار فينال جام 
حذفی استقالل بيش از هر زمان ديگری به آرامش و اتحاد نياز دارد. فرهاد 
مجيدی در حالی به عنوان سرمربی انتخاب شد که تجربه اين کار را نداشت، 
اما هواداران به خوبی از او حمايت کردند.  ای کاش مجيدی کمی سياست 
به خرج می داد و صبر می کرد پس از قهرمانی اس��تقالل در جام حذفی 
انتقادهايش را مطرح می کرد. در واقع هواداران هم انتظار داشتند سرمربی 
با پختگی بيشتری در اين مورد رفتار کند تا بازی آخر هم با آرامش انجام 
شود. يک نکته ديگر را نيز نبايد فراموش کرد؛ به نظر می رسد فرهاد مجيدی 

مشاوران خوبی ندارد و مشورت های آنها به ضررش تمام می شود. 

محمد نوری
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