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 نقش بر آب شدن 
دسیسه وطن فروشان فوتبال

وقتی بحث پرونده س��رمربی پیشین تیم 
ملی از طریق قوه قضائیه مطرح شد، عده ای 
نفوذی در ورزش کشورمان و کسانی که از 
جاسوسی در ورزش نان می خورند به فیفا 
اعالم کردند که قوه قضائیه در کار فوتبال 
دخالت کرده و بسیار ذوق زده شده بودند 
که فیفا موضع گیری کرده است. آنها خبر 
نداشتند که کمیته اخالق قبل از اینکه این 
پرونده رو شود این موضوع را بررسی کرده 
و براساس اطالعاتی که به دست آمده قبل از اینکه قوه قضائیه ورود کند، 
کمیته اخالق نسبت به قرارداد ویلموتس و اینکه آخرین مبلغ قرارداد او 
600 هزار دالر بوده و چرا با تیم ملی ایران قرارداد 2 میلیون دالری بسته، 
به مقامات ذی ربط کشور گزارش داده است. چارچوبی که فیفا تعریف 
کرده رعایت شده و کمیته اخالق ابتدا ورود کرده و این مراحل طی شده 
است. عده ای ذوق زده شدند و گفتند که موضوع دخالت دولت در فوتبال 
را مطرح کردند که چنین چیزی صحت ن��دارد و آنها زود ذوق کردند. 
اینکه پرونده ش��کایت ایران در ماجرای حکم فیفا در دادگاه CAS به 
نتیجه برسد یا نه موضوعی جداست و نحوه بستن قرارداد و مبلغ آن یک 

موضوع دیگر است که باید در قوه قضائیه به آن رسیدگی شود.

والدیمیر آلکنو، 
شميم رضوان

      چهره
اصلی ترین گزینه 
ن  س��یو ا ر فد
والیبال برای نشستن روی نیمکت تیم ایران که 
مدت های زیادی به دلیل بیماری از مربیگری 
دور بود، مذاکره با ایران را تأیید کرد، اما تأکید 
دارد هنوز هیچ چیزی مشخص نیست: »حضور 
در چهارمین المپیک پیاپی جذاب اس��ت، اما 
هنوز همه چیز در مرحله مذاکره اس��ت و هیچ 
حرفی درباره امضای ق��رارداد نزده ایم. در واقع 
هنوز زود اس��ت که درباره چیزی حرف بزنیم. 

بهتر آن اس��ت که بگویم آنها تمایلی داشتند و 
من هم فکری دارم، اما باید مسائل زیادی را در 
نظر بگیریم و بررسی کنیم.« والدیمیر آلکنو، 
سرمربی پیشین تیم ملی روسیه که با این تیم 
به طالی بازی های المپیک 20۱2لندن دست 
یافته در گفت وگو با رسانه روسی بیزنس گاتزتا 
دلیل بازگش��تش به مربیگ��ری را عطش برد 
می خواند: »پیروز شدن و عطش کسب پیروزی، 
دلیل بازگشت من به نیمکت زنیت پس از یک 
فصل غیبت بود. والیبال، بخش مهمی از زندگی 
من اس��ت، مثل یک دارو.« تنها نگرانی گزینه 
اصلی نیمکت تیم والیبال ایران که شاید حتی 
او را برای پذیرفتن این پیشنهاد مردد کند یا به 
فکر فرو ببرد، س��المتی جس��مانی او اس��ت: 
»مش��کل اصلی من اینجاس��ت که بلد نیستم 
ببازم. به تازگی در مرحله مقدماتی جام حذفی 
روسیه مقابل اورال شکست خوردیم. اینگونه به 
نظر می رسید که این مسابقه اهمیتی ندارد، ولی 
بع��د از این باخت م��ن خیس ع��رق بودم و 
نتوانستم بخوابم. مسئولیت همه باخت ها 
را به عهده می گیرم و این مسئله برای 
سالمتی ام تهدید است. چند ماه قبل 
یک عمل جراحی سنگین پشت سر 
گذاشتم. البته در حال حاضر بهتر 
هس��تم. هرچند که هن��وز نگران 
پروازهای طوالنی ام و نمی دانم در 
این خصوص به مشکل برمی خورم 
یا نه. ه��ر وقت می خواهم س��وار 
هواپیما شوم باید مدارک پزشکی ام 
را همراه داشته باش��م، زیرا قطعه های 
فلزی ک��ه در بدنم وجود دارد، هن��گام عبور از 

گیت فرودگاه صدا می دهد.«

روزهاي حساس بسکتبال ايران

از تعیین سرمربي تا وضعیت انتخاب کاپ آسیا

حرفی از امضای قرارداد نشده

بسکتبال ایران 
حامد قهرماني
     بسکتبال

ي  ه�����ا ز و ر
سرنوشت سازي 
را پشت سر مي گذارد. از یک سو با اعالم فدراسیون 
قرار است تا پایان همین هفته تکلیف سرمربي تیم 
مل��ي روش��ن ش��ود و از س��وي دیگر ب��ا اعالم 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا قرار است پنجره دوم 
و سوم انتخابي رقابت هاي کاپ آسیا طي ماه هاي 
آذر تا اس��فند ماه به صورت متمرکز و در یکي از 
کشورهاي ایران، عربستان، سوریه یا قطر برگزار 
ش��ود که این مسئله ش��اید باعث از دست رفتن 
امتیاز میزباني کشورمان شود. هرچند که رامین 
طباطبایي، رئیس فدراسیون بسکتبال از احتمال 
پیشنهاد میزباني ایران در یکي از این دو پنجره 
خبر داده است. تیم ملی بسکتبال سال گذشته با 
هدایت مهران شاهین طبع به عنوان برترین تیم 
آسیا سهمیه المپیک 2020 توکیو را از آن خود 
کرد. بع��د از این رقابت ه��ا رئیس فدراس��یون 

بسکتبال از تمدید قرارداد مهران شاهین طبع و 
اعزام تیم ملی به توکیو با هدایت او خبر داد، اما 
تعویق یک ساله بازی های المپیک این همکاری 
را مشروط و انعقاد قرارداد برای رسمی کردن آن 
را منوط به تصمیم گیری های جدید کرد، اما تا به 
امروز و با وجود حواش��ی ایجاد ش��ده پیرامون 
مهران ش��اهین طبع و موقعیت او در رأس تیم 
ملی، هنوز تصمیم گیری الزم در این زمینه اتخاذ 
نشده و قرار است طی هفته پیش رو کمیته فنی 
تشکیل جلس��ه دهد تا جمع بندی الزم در این 
زمینه انجام ش��ود. با مش��خص شدن وضعیت 
سرمربي تیم ملي، بس��کتبال ایران باید خود را 
آماده رقابت با حریفان خود در مسابقات انتخابي 
کاپ آس��یا کند. تیم مل��ي کش��ورمان در این 
رقابت ها باید به ترتیب با عربستان، سوریه و قطر 
روبه رو   شود. رقابت هایي که البته هنوز نه زمان 
آن به صورت قطعي مشخص اس��ت و نه کشور 

میزبان آن معلوم شده است.

 فوتبال چهارجانبه پیشکسوتان 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس

سازمان ورزش سپاه حضرت محمد رس��ول اهلل تهران بزرگ به مناسبت 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت یاد و خاطره شهداي هشت سال 
دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم، به ویژه سردار دل ها حاج قاسم سلیماني، 
مسابقات چهارجانبه پیشکسوتان فوتبال بین تیم هاي استقالل، پرسپولیس، 
سایپا و منتخب نیروهاي مسلح را برگزار مي کند. این مسابقات از دیروز در 
مجموعه ورزشي دوکوهه با بازي استقالل و منتخب نیروهاي مسلح آغاز شد 

و روز دوشنبه با برپایي دیدارهاي رده بندي و فینال به پایان مي رسد.

 پرسپولیس عصر امروز )ساعت 17:10( در دومین 
روز از مرحله يک هشتم نهايی لیگ قهرمانان 
آس�یا با الس�د قطر ديدار می کن�د. تیم دوم 
گروه D که می تواند پل راهیابی به يک چهارم 
نهايی باش�د ي�ا پايانی تل�خ ب�رای نماينده 
سرخپوش ايران. تیمی زخم خورده از مصاف 
با پرس�پولیس که حاال در خانه ب�ا تمام توان 
مقابل ياران يحیی برای کس�ب جواز صعودی 
به صف شده که دس�تیابی به آن کار ساده ای 
نیست، نه برای پرس�پولیس و نه براي السد.

شکست برابر سپاهان یک بار دیگر به ژاوی ثابت کرد 
که دست کم گرفتن تیم های ایرانی چه پیامدی در 
پی دارد. هرچند که س��رمربی جوان الس��د مقابل 
زردپوش��ان اصفهانی به بونجاح مهاجم، هیدوس، 
تاباته، مایکون و برخي دیگر استراحت داد تا تیمش 
را با ش��مایلی متفاوت برای گرفتن انتقام دو س��ال 
قبل روانه بازی با پرس��پولیس کند، به همین دلیل 
مهم است که دست کم گرفتن السد به واسطه قبول 
شکست در آخرین دیدار مرحله قبل مقابل زردپوشان 
اصفهانی هم اشتباه بزرگی است، اما نماینده قطری ها 
را نبای��د آنقدر ها هم بزرگ کرد که عبور از س��د آن 
نشدنی تصور شود. پرسپولیس پیشتر با دست بسته 
این تیم را به زانو درآورده بود. عالوه بر آن الس��د در 
مرحله گروهی تنها دو برد کسب کرده و در سه بازی 
تن به تساوی داده و بازی آخر را نیز با شکست پشت 
سر گذاشته و خیلی دور از ذهن و انتظار نیست که 
یحیی و شاگردانش با عبور از سد نماینده قطری در 

مرحله یک هشتم نهایی به یک چهارم راه یابند.
    

بازی رف��ت و برگش��ت مقابل التع��اون اگرچه 
موقعیت های هدررفته بسیار داشت و با کمترین 
گل ممکن به پایان رسید، اما شاگردان یحیی چه 
در برابر حریف عربستانی و چه مقابل الشارجه 
امارات که گلباران شد، نشان دادند به رغم اضافه 
ش��دن نفرات تازه وارد هم ب��ه هماهنگی الزم 
رس��یده اند و هم به بلوغ تاکتیکی. عالوه بر این 
عطش برد را   می شد در تک تک شاگردان یحیی 
به خصوص نفرات��ی چون عیس��ی آل کثیر که 
حاال پایش ب��ه گلزنی هم باز ش��ده و همچنین 
عبدی، بشار رسن، وحید امیری و حتی شجاع 
خلیل زاده  که با نارضایتی راهی قطر ش��ده بود 
دید، بازیکني ک��ه با ارائه بازی ه��ای قدرتی باز 
هم خ��ود را در زمره گلزنان پرس��پولیس جای 

داد. قرار  دادن تمام ای��ن فاکتور ها در کنار هم 
از پرس��پولیس حریفی سرس��خت برای السد 
می سازد. ژاوی هم البته خوب می داند که کسب 
س��ه امتیاز بازی با پرس��پولیس چندان آسان 
نیست، اما سرمربی الس��د که دو فصل پیش و 
زمانی که بازوبن��د کاپیتانی این تی��م را بر بازو 
داشت در آزادی مقابل جوانان پرسپولیس تن به 
شکست داد، به هیچ عنوان دوست ندارد در قامت 
سرمربی هم چنین اتفاق تلخی را تجربه کند که 
همین مسئله می تواند کار سرخپوشان را سخت 
کند: »خوب می دانیم که یک بازی فینال گونه 
داریم، به همین دلیل هم به برخی از نفرات خود 
در بازی با سپاهان استراحت دادیم تا از حضور 
پرقدرت شان مقابل پرسپولیس مطمئن شویم، 
چراکه پرسپولیس پرشورترین تیمی است که 
دیده ام و برابر این حریف قدرتمند باید س��عی 
کنیم مالکیت توپ و کنترل بازی را به دس��ت 
بگیریم و در اوج آمادگی باش��یم تا بتوانیم جواز 
حضور در بین هشت تیم برتر جام را کسب کنیم 

و این اصاًل کار ساده ای نیست، وقتی تیم مقابل 
شما پرسپولیس است.«

    
یحیی هم اگرچه منکر قدرت السد نمی شود، اما 
تأکید می کند که شاگردانش اگر باور داشته باشند 
می توانند این حریف قطری را هم از سد راه بردارند: 
»باید با یکی از بهتری��ن و قوی ترین تیم های این 
دوره بازی کنیم. السد با مربی خوب و باهوشی که 
دارد، یکی از مدعیان کسب جام است. البته ما هم 
در چند دیدار اخیر نشان داده ایم به معنای واقعی 
یک تیم هس��تیم و یک س��تاره داریم که آن هم 
پرسپولیس است. با این حال خوب می دانیم که 
حریف ستارگان و بازیکنان خوب زیادی دارد که 
کارمان را سخت می کند و به هیچ عنوان السد را با 
شکستی که مقابل سپاهان داشته، نمی سنجیم، 
اما السد باید از ما بترسد. بازیکنان پرسپولیس از 
جان مایه می گذارند. سه، چهار نفر با زور پزشکان و 
دارو بازی می کنند. در نشست قبلی هم گفتم یکی، 
دو بازیکن ما با مصدومیت و حتی یکی از بچه ها با 

شکستگی پا بازی می کند که برخی ها باور نکردند، 
اما این واقعیت است و جای خوشحالی دارد و نشان 
می دهد ما تیم واقعی هس��تیم که حاضریم برای 
همدیگر و هواداران جان خود را هم فدا کنیم، هر 

حریفی باید از چنین تیمی بترسد.«
    

البته پرسپولیس هم باید همانطور که فرزاد آشوبی، 
بازیکن سابق سرخپوشان اشاره می کند از تفکرات 
ژاوی بترس��د، خصوصاً که مرب��ی بازیکنی چون 
بونجاح را نیز در ترکیب خود دارد. مهاجم الجزایری 
که راه گلزنی به پرس��پولیس را خ��وب می داند و 
در س��ه بازی اخیر خود مقابل سرخپوشان دو گل 
به ثمر رس��انده و بهترین گلزن تیمش نیز هست. 
نکته جالب مصاف پرس��پولیس و السد به عنوان 
حساس ترین بازی مرحله یک هشتم نهایی اما تقابل 
یکی از بهترین خط دفاع های این جام است، با پنج 
گل خورده و یکی از بهترین خط حمله های جام با 
۱4 گل زده که می تواند توان نقاط قوت دو تیم را در 

این دوئل حساس به رخ بکشد.
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فريدون حسن

 حضور دوباره پهلوانان ورزش 
در مناطق محروم

حدود 600 جفت کفش تک به تک  به پای دانش آموزانی که اکثراً نیز بدون 
شناسنامه هستند تست و از سوی مردم به آنها اهدا شد. این بار دانش آموزان 
مدارس اس��تیجاری را به محوطه یک مدرس��ه دولتی آوردند تا بتوانند 
مناسب تر عمل کنند و هدایا به ش��کل بهتری در اختیارشان قرار گیرد. 
دومین بخش کمک هاي مردمي به مدارس استیجاري مناطق محروم 
زاهدان شامل کفش و بسته هاي لوازم التحریر بدین شکل بین دانش آموزان 
این منطقه محروم توزیع شد. این بار هم مثل همیشه پاي ورزشکاران وسط 
بود تا دانش آموزان محروم کشور مطمئن باشند پهلوانان واقعي دیارشان 
هیچگاه تنهاي شان نمي گذارند. کشتی گیران و ورزشکارانی نظیر کمیل 
قاسمی، حبیب اهلل اخالقی، سجاد گنج زاده، علی اصغر بذری، رسول خادم 
و دیگران به نمایندگی از مؤسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب این 
کمک ها را به مقصد رساندند. اکثر کودکان مدارس استیجاری کودک  کار 
و بدون شناسنامه هستند و ارسال کمک های مردمی به این مدارس باعث 
شده خانواده ها ترغیب شوند کودکان شان را به این مدارس بفرستند تا از 

این طریق امکان ادامه تحصیل این کودکان فراهم شود.

سعيد احمديان

فعاًل با اين وزارت ورزش خوش باشید
ورزش ایران حال و احوال عجیبي دارد. در اوج مشکالت و در شرایطي که 
همه تصور مي کنند که قرار است اتفاقي رخ دهد و حاشیه ها، معضالت و 
مفاسد ورزش ریشه کن شود ناگهان همه چیز فراموش مي شود. این اتفاقي 
است که بارها و بارها شاهد آن بوده ایم. بارها ش��اهد بوده ایم که چگونه 
مسببان فسادها و تخلفات ورزش کشور با اذهان عمومي بازي و چگونه با 

حاشیه سازي جدید و خریدن زمان اذهان را منحرف کرده اند.
داستان این روزهاي وزارت ورزش و شخص وزیر درست همین است. به باال و 
پایین ورزش کشور که نگاه کنید جز معضل و مشکل چیز دیگري نمي بینید، اما 
آقایان راه فرار را خوب یاد گرفته اند و خوب بلدند که پشت سر بردهاي مقطعي 
پنهان شوند. این روزها همه پشت پیروزي هاي استقالل و پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان مخفي شده اند و فراموش کرده اند که این دو تیم بیت المال خور تا 
همین چند هفته قبل به سبب پرونده هاي مفتوح شان در مجامع بین المللي 
با آبروي ایران و ایراني بازي کردند و بعد از آن هم با عقد قراردادهاي چندده 

میلیاردي با بازیکنان بي کیفیت شان اسباب خون دل خوردن مردم شدند.
وزیر ورزش خوب مي داند که چه کار باید بکند براي خالصي از بحران. او 
بحران را با بحران مدیریت مي کند و اینقدر با بازي خود و مدیران ناالیق و 
بي کفایتش با این روش زمان مي خرد که همه چیز فراموش شود. ما هنوز 
درگیر پرونده شکایت استراماچوني، شفر، برانکو و کالدرون هستیم، اما 
اعالم مصوبه پرایراد و پرابهام ممنوعیت جذب مربي خارجي کار را به جایي 
رساند که همه چیز فراموش شد. چند برد سرخابي ها هم مزید بر علت شد 

تا واقعاً همه چیز را فراموش کنیم.
امروز همه فراموش کرده ایم که سرانجام پرونده ویلموتس به کجا کشیده 
شد. یادمان رفته که جناب سلطاني فر به عنوان متولي اصلي ورزش کشور 
باید در این خصوص پاسخگو باش��د، اما جناب وزیر کار خود را خوب بلد 
است و به خوبي مي داند که چگونه زمان بخرد تا مدت زمان باقیمانده از عمر 
دولت )چیزي کمتر از یک سال( هم به پایان برسد. سلطاني فر این را هم 
خوب مي داند که در این مدت باقیمانده خطر استیضاح هم زیاد تهدیدش 
نمي کند بنابراین با خیال راحت کارهاي خود را انجام مي دهد بدون اینکه 
پاسخگو باشد. نمونه اش سپردن پست هاي مهم ریاست فدراسیون ها به 
کارمندان وزارت و گماردن رفقا در پست هاي مدیرعاملي باشگاه هاست. 
اتفاقاتي که باعث عقد قراردادهاي آنچناني و تاراج بیت المال شده و مي شود. 
نمونه دیگرش انتخابات دیروز فدراسیون ورزش هاي دانشگاهي، آن هم 

بدون اساسنامه مصوب شوراي نگهبان بود.
راستي به نظر مي رسد زیاد به مجلس هم نمي توان امیدوار بود. مجلسي که 
خود هر روز با حاشیه سازي مواجه است، چگونه مي تواند با حاشیه هاي ورزش 
برخورد کند. مجلس��ي که یک روز خبر دریافت 200 میلیوني براي مسکن 
نمایندگانش سوژه مي شود و روزي دیگر دریافت دناپالس، چگونه مي خواهد 
پرونده اي چون پرونده ویلموتس را رس��یدگي کند! با این اوصاف فقط باید 
منتظر ماند و پایان کار دولت را دید، چون قرار نیست اتفاقي رخ دهد. وزارت 
ورزش کارش را مي کند و همه هم فقط نظاره گر هستند. در این بین تنها باید 
امید داشته باشیم که در این مدت باقیمانده ریشه ورزش کشور خشک نشود تا 
شاید در دولت بعدي فرجي حاصل شود و کساني روي کار بیایند که درد ورزش 
را داشته باش��ند و در جهت اعتالي ورزش ایران گام بردارند. پس تا آن روز با 
بردهاي مقطعي و خانه خراب کن فوتبال خوش باشید و توجه داشته باشید که با 

هر کدام از این بردها ریشه فساد در فوتبال و ورزش کشور محکم تر  مي شود.

نگاهی به واکنش مجلس به کم کاری فدراسیون 
فوتبال در پیگیری اصالح اساسنامه

 با يک استعفا همه را خوشحال کنید!
ساختمان سیاه فدراسیون فوتبال در کوچه سوم خیابان سئول جنوبی تهران، 
ساختمان خبرسازی است که در یک سال گذشته کانون حاشیه های مختلف 
بوده، از ماجرای قرارداد پرحرف و حدیث ویلموتس گرفته تا ماجرای استعفای 
زمس��تان گذش��ته مهدی تاج و انتظارها برای برگزاری زودهنگام انتخابات 
فدراسیون فوتبال. هرچند درباره پرونده ویلموتس متهمان این قرارداد که 
رئیس سابق و اعضای هئیت رئیسه هستند به دادسرا احضار شده اند و شمارش 
معکوس برای محاکمه تاج و سایر متهمان آغاز شده است، اما همچنان زمان 
برگزاری انتخابات فوتبال و تعیین رئیس جدید نامشخص است. انتخاباتی که 
لنگ اساسنامه فدراسیون است و رفت و برگشت این اساسنامه برای اصالح 
بین فدراسیون فوتبال و فیفا در ماه های اخیر ادامه داشته، رفت و برگشت هایی 
که هنوز به نتیجه نرسیده و صدای خیلی ها را درآورده است، از اهالی فوتبال 
گرفته تا نمایندگان مجلس که پس از تخلفات مدیران فدراسیون به صورت 
ویژه اتفاقات فدراسیون را رصد می کنند و انتظار دارند هرچه سریع تر انتخابات 

فوتبال برگزار شود.
  زمان خريدن با اصالح اساسنامه

دی ماه گذشته بود که مهدی تاج که آن روزها به دلیل قرارداد با ویلموتس و 
نتایج ضعیف این مربی و پرداخت 2 میلیون یورو از جیب کارگران به سرمربی 
بلژیکی تحت فشار بود، به بهانه بیماری نامه استعفایش را نوشت. با کناره گیری 
رئیس پرحاشیه فوتبال، برگزاری انتخابات زودهنگام فدراسیون فوتبال در 
دستور کار قرار گرفت، انتخاباتی که در صورت عدم استعفای تاج و ماندنش 
تا پایان دوره ریاستش قرار بود اردیبهشت 99 برگزار شود، اما کنار رفتن تاج 
سبب شد انتخابات فوتبال زودتر برگزار شود. در حالی 25 اسفند به عنوان روز 
برگزاری انتخابات فوتبال تعیین شد که با راپورت تاج به فیفا و سنگ اندازی 
مدیران نزدیک به رئیس سابق که می دانستند در صورت برگزاری انتخابات باید 
بروند، فدراسیون جهانی فوتبال در اوایل اسفند برگزاری انتخابات را منوط به 
اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال اعالم کرد تا با توجه به پروسه زمان بر بودن 
اصالحات مورد نظر فیفا، انتخابات 25 اسفند لغو شود. عضویت وزیر ورزش در 
مجمع فدراسیون فوتبال به عنوان یک مقام دولتی با توجه به تأکید فیفا مبنی بر 
عدم دخالت دولت در فوتبال و همچنین تعریف فدراسیون فوتبال به عنوان یک 
نهاد »عمومی غیردولتی« از جمله مهم ترین ایرادات فدراسیون جهانی فوتبال 
بود که در دو مرتبه رفت و برگشت اساسنامه فدراسیون فوتبال به فیفا اصالح 
شد. با حذف وزیر از مجمع و معرفی فدراسیون به عنوان یک نهاد »خصوصی 

غیردولتی«، اواخر تیرماه اساسنامه برای تأیید نهایی به فیفا ارسال شد. 
  کمیته ملی المپیک به اساسنامه فوتبال ورود کند

حال با گذشت بیش از سه ماه، خبری از سرنوشت اساسنامه فدراسیون فوتبال 
در فیفا نیست. مسئله ای که سبب شده برگزاری انتخابات فوتبال در آبان ماه که 
پیش از این وعده داده شده بود در هاله ای از ابهام قرار گیرد. بالتکلیفی فوتبال 
با توجه به حواشی و تخلفات مدیران فدراسیون فوتبال نگرانی ها را درباره ادامه 
حضور آنها در فوتبال افزایش داده است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس 
معتقدند که با توجه به اهمال مدیران فعلی فدراس��یون فوتبال در پیگیری 
چرایی عدم پاسخ فیفا به اساسنامه اصالحی که می خواهند زمان بخرند، کمیته 
ملی المپیک باید به ماجرای اصالح اساسنامه فوتبال ورود کند تا هرچه زودتر 
با مشخص شدن تکلیف اساسنامه، انتخابات فدراسیون برگزار و از رئیس جدید 
رونمایی شود، به خصوص تا زمانی که اساسنامه به تأیید فیفا و مجمع عمومی 

فدراسیون فوتبال نرسد، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.
در این راس��تا دیروز مهدی فروردین، رئیس فراکس��یون ورزش مجلس در 
گفت وگو با برنامه تهران ورزشی رادیو تهران خواستار ورود کمیته ملی المپیک 
به اساسنامه فوتبال شد: »نمی دانم تا چه زمانی می خواهند این بالتکلیفی را 
ادامه دهند، اما ما  نمی توانیم در این موضوع ورود کنیم. دو نهاد می توانند به فیفا 
نامه بزنند و درباره اینکه اساسنامه کجاست و چرا پس از سه ماه پاسخی درباره 
آن ارسال  نشده، سؤال کنند. نهادهایی که می توانند مکاتبه کنند تا هرچه 
سریع تر تکلیف اساسنامه مشخص شود، اول خود فدراسیون است، اما با این 
وضعیتی که دوستان به وجود آورده اند، بعید می دانم چنین مکاتبه ای داشته 
باشند. احساس می کنم خود فدراسیون مشغول زمان خریدن است و اراده ای 
برای بحث پیگیری اساسنامه وجود ندارد. اگر فدراسیون اقدامی انجام ندهد، 

تنها نهادی که می تواند در این قضیه ورود کند کمیته ملی المپیک است.«
البته فروردین توصیه قابل تأملی هم به مدیران فعلی فدراسیون فوتبال دارد: 
»اهالی فوتبال باید همیشه از رفتار صورت گرفته در فدراسیون فوتبال خون 
دل بخورند. بهترین تصمیمی که از نظر من دست اندرکاران فعلی فدراسیون 
می توانند بگیرند استعفای دسته جمعی است. با این اقدام می توانند بزرگ ترین 

کمک را به فوتبال کشور کنند«

دوئل با حريف زخم خورده

السد – پرسپولیس  در فینال زودهنگام جام اميررضا واعظ آشتيانی

مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل


