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88498432سرويس ورزشي

  علي اكبر طاه�ري ۲۷ خ�رداد ۱۳9۴–۱۳ آبان 
۱۳9۶

مديرعامل پيشين ساپكو و رئيس سابق صندوق حمايت از 
قهرمانان و پيشكسوتان چند ماهي قبل از آنكه سلطاني فر 
بتواند از مجلس رأي اعتماد بگيرد بر صندلي مديرعاملي 
پرس��پوليس تكيه زده بود. به همين دليل هم نمي توان 
بابت انتخ��اب طاهري خ��رده اي به او گرف��ت اما بابت 
مديريت فاجعه بار طاهري و  نظارت نداشتن بر تصميمات 
سراسر اشتباه او كه هم آبروي فوتبال ايران را خدشه دار 
و هم پرسپوليس را نقره داغ كرد، انتقاد زيادي به شخص 
اول وزارت ورزش وارد اس��ت. يكي از اقدامات تأس��فبار 
طاهري گذاشتن شماره حساب روي سايت رسمي باشگاه 
براي جم��ع آوري پول از هواداران ب��ود! جذب بازيكنان 
بي كيفيتي چون والديمي��ر پريميوف، الكس��اندر پلي 
يانس��كي و آنتوني گوليچ كه اين آخري بدون دقيقه اي 
بازي 450 هزار دالر به جيب زد و پرونده شكايت فرناندو 
گابريل و تادئو از جمله اتفاق��ات ناگوار مديريت طاهري 
در پرسپوليس بود كه به دليل عدم نظارت وزارت ورزش 
اوضاع اين تيم را به هم ريخت. البته از سوتي هاي مديريتي 
طاهري مي توان به ماجراي بيرانوند نيز اشاره كرد كه بعد 
از سنگ اندازي هاي نفت حاضر ش��د با قراردادي شش 
ماهه و به طور قرضي به پرسپوليس بيايد اما طاهري آن را 
رد كرد تا در نتيجه اين تصميم گيري اشتباه، پرسپوليس 
قهرماني در ليگ برتر را از دس��ت دهد آن هم به واسطه 
تنها يك گل. هرچند بعد از جذب او نيز مديريت كارآمد 
باش��گاه! محمدعلي فرامرزي را به خيال اينكه سهميه 
ليگ يكي و زير 23 اس��ت جذب ك��رد، درحالي كه اين 
بازيكن دو نيم فصل به پديده پيوسته و كلي هم براي اين 
تيم بازي كرده بود اما مديريت باشگاه حتي نمي دانست 
بازيكني كه گرفته، ليگ يكي نيس��ت و س��هميه ليگ 
برتري است! طاهري در داس��تان كنعاني زادگان هم كه 
مدام تكرار مي كرد او با پرس��پوليس قرارداد دارد و بعد 
از پايان دوران خدمت س��ربازي اش در تراكتور به جمع 
سرخپوشان بازمي گردد نيز قصور كرد و بعد مشخص شد 
اين بازيكن قراردادي با پرسپوليس ندارد و طاهري با اين 
كارها ثابت كرد كوچك ترين اطالعي از امور باشگاه داري 
و مديريت ندارد! اما اوج فاجعه مديريتي طاهري مربوط 
به پرونده رامين رضاييان و البته مهدي طارمي بود. جايي 
كه طاهري در بازگشت طارمي از ريزه اسپور تركيه براي 
حضور دوباره مهاجم بوشهري در جمع سرخپوشان جعل 
سند كرد كه فيفا متوجه اين اقدام غيرقانوني شد و عالوه 
بر جريمه و محروميت طارمي، پرس��پوليس را نيز از دو 
پنجره نقل و انتقاالت محروم  كرد تا ش��اگردان برانكو با 
دست بس��ته در فينال ليگ قهرمانان آسيا برابر كاشيما 

به ميدان بروند. 
   حميدرضا گرشاس�بي ۱۴ آبان ۱۳9۶–۲۰ آذر 

۱۳9۷
مديركل س��ابق ورزش و جوانان استان تهران، مديركل 
ورزش و جوانان استان خوزس��تان و عضو هيئت مديره 
باشگاه پرسپوليس جانشين طاهري بود. مديري به نسبت 
آرام تر و بي حاشيه تر. دوران مديريت گرشاسبي اگر چه با 
آرامش نسبي سپري شد اما مديريت او هم بي اشتباه نبود. 
يكي از بزرگ ترين ايرادهايي كه مي ش��د به تصميمات 
گرشاسبي گرفت تقسيم كردن پاداش  2ميليون دالري 
 AFCبين بازيكنان بود. پرسپوليس بابت نايب قهرماني 
آسيا پاداش 2 ميليون دالري از AFC دريافت كرد كه 
طاهري آن را نه به عنوان مبلغ قرارداد بازيكنان كه صرفاً 
به عنوان پاداش نايب قهرماني بين آنها تقس��يم كرد. به 
اين ترتيب پرداخت دس��تمزد برانكو با تأخيري هشت 
ماهه و به دوران مديريت بعدي موكول ش��د. طلبي كه 
البته تسويه آن به قدري طوالني شد كه پرسپوليس را با 

جريمه هاي سنگين مواجه كرد! از ديگر اشتباهات دوران 
مديريت گرشاس��بي مي توان به تصميمات نادرست در 
نقل و انتقاالت اشاره كرد. اينكه او اجازه داد تا بازيكنان 
خوبي چون مه��دي طارم��ي، صادق محرم��ي، وحيد 
اميري، فرش��اد احمدزاده و محسن مس��لمان به راحتي 
جدا شوند تا جام قهرماني نصيب نماينده ژاپن شود آن 
هم در شرايطي كه پرسپوليس از پنجره نقل و انتقاالت 
محروم بود و نمي توانس��ت جايگزيني ب��راي اين نفرات 
داشته باشد و ضربه آن را هم برابر نماينده ژاپن در فينال 
ليگ قهرمانان آسيا با از دس��ت رفتن جام متحمل شد. 
گرشاس��بي همچنين به دليل محروميت پرسپوليس از 
پنجره نق��ل و انتقاالت براي حفظ بازيكن��ان تيم 35 تا 
40 درصد به قرارداد آنها افزود و با اضافه كردن بندهايي 
به آنها اين اجازه را داد هر زمان كه خواستند با پرداخت 
مبلغي پرسپوليس را ترك كنند. بند آزاد سازي قرارداد 

كه در زمان گرشاسبي مد شد. 
   ايرج عرب ۲۰ آذر ۱۳9۷– ۵ شهريور ۱۳9۸

عجيب تري��ن انتخاب ب��راي صندلي مديريت باش��گاه 
پرس��پوليس ايرج عرب بود. گرشاسبي با وجود ايراداتي 
كه داش��ت خوب كار كرده بود و نتيجه گيري خوبي هم 
داشت و مديريت حاش��يه ها را هم خوب مي دانست اما 
قانون منع استفاده از بازنشسته ها اجازه حضور بيشتر به او 
را در پرسپوليس نداد و آذر 97 حميدرضا عرب با پيشينه 
سرپرستي حراست وزارت ورزش و معاونت مالي اداري 
پرسپوليس به عنوان مديرعامل اين باشگاه منصوب شد؛ 
انتخابي كه براي پرسپوليس گران تمام شد. گرشاسبي 
با وجود اشتباهاتي كه داشت تيم پر ستاره اي را تحويل 
عرب داد اما ع��رب در 9 ماه حضورش در پرس��پوليس 
نتوانست از ميراثي كه به او رسيده بود به درستي استفاده 
كند. يكي از بزرگ ترين مأموريت هاي او حفظ برانكو بود 
اما داستان سرمربي كروات پرسپوليس كه خواهان ادامه 
حضور در جمع سرخپوشان بود و حتي در خصوص بودجه 
سال بعد براي چيدن تيمش هم پرس و جو كرده بود به 
گونه اي رقم خورد كه برانكو براي هميشه چمدان هايش 
را برداش��ت و از ايران رفت، پاياني كه ع��رب و ديگران 
براي او نوشتند آن هم در شرايطي كه مديرعامل جديد 
سرخپوشان همواره چشم در چشم هواداران و رسانه ها 
تأكيد داشت پول مرد كروات آماده است و او براي ادامه 
همكاري با پرسپوليس به ايران برمي گردد، درحالي كه 
عرب بهتر از هركس مي دانست هيچ قصدي براي ادامه 
همكاري با برانكو وجود ندارد و او نيز بازنخواهد گش��ت. 
اما حتي در خصوص پول او نيز هرگز واقعيت به هواداران 
گفته نشد تا هواداران براي كنار گذاشتن مديرعامل بارها 
مقابل باشگاه و وزارت تجمع كنند. دوران مديريت عرب 
در پرسپوليس به يك سال هم نكشيد اما دوران پرحاشيه 
و جنجالي بود كه با دو استعفا س��رانجام عنان كار را به 

ديگري واگذار كرد. 
  محمدحسن انصاري فرد ۵شهريور ۱۳9۸–۲۰ 

اسفند ۱۳9۸
بعد از اس��تعفاي عرب،انصاري فرد كه پي��ش از اين در 
يك دوره ۱7ماهه مديرعامل اين باش��گاه بود و پرونده 
درخشاني از نشس��تن بر صندلي مديريت سرخپوشان 
نداش��ت، بار ديگر مديريت باش��گاه پرس��پوليس را به 
دس��ت گرفت. تصور مي ش��د با حضور انصاري فرد گره 
داستان برانكو باز ش��ود اما نه فقط اين اتفاق نيفتاد كه 
اوضاع كما في الس��ابق پرحاش��يه پيش رفت. سرمربي 
جديد پرس��پوليس البته خوب نتيجه گرفت و توانست 
رضايت سكوها را كسب كند. البته بعد از يك اولتيماتوم 
مديريتي آب م��رد آرژانتيني با مديري��ت در يك جوي 
نرفت. خصوصاً كه كالدرون موافق جذب بازيكن خارجي 
نبود و انصاري فرد كه سابقه جذب خارجي هاي بي كيفيت 

با ارقام باال را در پرسپوليس داشت درصدد جذب بازيكن 
خارجي بود و كار ت��ا جايي بيخ پيدا ك��رد كه كالدرون 
صراحتاً انصاري ف��رد را دروغگو خوان��د و باالخره هم به 
دليل دريافت نك��ردن مطالباتش تا ني��م فصل از جمع 
سرخپوشان جدا شد آن هم درحالي كه مي شد داستان او 
به شكلي كه ضربه اي به پرسپوليس نخورد به نقطه پايان 
برسد، اما بي كفايتي هاي مديريتي مانع شد ولي مديريت 
باشگاه همانطور كه مي خواس��ت استوكس ايرلندي كه 
دردسرهاي زيادي براي سرخپوشان به دنبال داشت را 
جذب كرد! اما دس��ت آخر نيز زياده خواهي هاي مديري 
كه تنها قبض يك كت و شلوارش ۱7ميليون تومان براي 
پرسپوليس آب خورده بود مانع از ادامه دار شدن حضور 
او در پرسپوليس شد و مخالفت هيئت مديره در خصوص 

انتصاب قدوسي استعفاي انصاري فرد را در پي داشت.
  مهدي رسول پناه ۲۱ اسفند ۱۳9۸ – ۲ آبان 99

با استعفاي غيرحرفه اي و عجوالنه انصاري فرد، رسول پناه 
كه به عنوان عضو علي البدل بعد از فوت كاشاني به جمع 
هيئت مديره اضافه شده بود به عنوان سرپرست انتخاب 
شد. سرپرس��تي كه گفته مي شد به واس��طه آشنايي با 
وزير و هم حزبي بودن ب��ا او خود را به صندلي مديريتي 

پرس��پوليس نزديك ك��رده بود و با در درس��ت گرفتن 
قدرت نيز خيل��ي زود پا جاي پ��اي انصاري فرد و عرب 
گذاشت تا پرسپوليسي كه با تالش يحيي و شاگردانش 
در ليگ و ليگ قهرمانان آسيا عالي نتيجه گرفته بود روز 
به روز بيشتر به حاش��يه برود. يكي از اشتباهات فاحش 
رس��ول پناه س��ر لج انداختن برانكو به واسطه شكايت 
از او بود و پرداخت نكردن مطالب��ات مرد كروات كه به 
محروميت پرسپوليس از پنجره نقل و انتقاالت انجاميد. با 
اين وجود داستان اشتباهات رسول پناه به همين جا ختم 
نشد. او نه فقط آنقدر در پرداخت مطالبات برانكو تعلل 
كرد كه كار بيخ پيدا كند كه با كادر فني و بازيكنان هم 
سرناسازگاري داشت، به طوري كه بسياري از بازيكنان 
از جمله ش��جاع با ناراحتي از  روش��ن نش��دن تكليف 
قراردادهايشان راهي قطر)ليگ قهرمانان آسيا( شدند و 
همين تعلل باعث شد تا خليل زاده به پيشنهاد قطري ها 
پاسخ مثبت دهد و از تيم جدا شود تا عالوه بر عليپور و 
ترابي، پرسپوليس شجاع را هم از دست دهد و دست آخر 
نيز صحبت هاي عجيب و غريب رسول پناه عليه يحيي 
گل محمدي و بازيكنان تيم نظير شجاع باعث شد تا او 
خود عطاي مديريت در باشگاه را با شرمندگي و خجالت 
به لقايش ببخشد و استعفا كند تا پرسپوليس بالتكليف 

يك انتخاب ديگر باشد!

 سيدرضا افتخاري )۷ مرداد 9۵- ۲۷ تير 9۷(
افتخاري پيش از آن كه به استقالل بيايد، به عنوان يك 
مدير فوتسالي ش��ناخته مي ش��د و حضورش در رأس 
كميته فوتسال فدراسيون فوتبال، او را براي اهالي اين 
رشته شناخته ش��ده كرده بود. با اين حال تابستان 95 
براي افتخاري يك تجربه جديد رقم خ��ورد، مدير كم 
حاشيه فوتس��ال پا در مسير پرحاش��يه اي گذاشت و با 
حكم محمود گودرزي وزير وقت ورزش  ابتدا به عنوان 
سرپرست باشگاه و در ادامه به عنوان مديرعامل انتخاب 
شد. يكي از مهم ترين حواش��ي دوران مديريتي دوران 
حضور افتخاري، بس��ته ش��دن پنجره نقل و انتقاالت 
اس��تقالل در بهمن 95 به دليل بدهي به عادل شيحي 
بود؛ بدهي اي ك��ه از زمان مدير قبلي اس��تقالل يعني 
بهرام افشارزاده در پرداخت آن كوتاهي شد تا سرانجام 
در دوران افتخاري، حك��م فيفا از راه برس��د. افتخاري 
همچنين يك بار هم ش��هريور 95 پس از نتايج ضعيف 
اس��تقالل، با بركناري منصوريان، وينفرد ش��فر مربي 
معروف آلمان��ي را روي نيمكت اس��تقالل نش��اند كه 
نتيجه اين انتخ��اب قهرماني اس��تقالل در جام حذفي 

در سال 97 بود. 
البته آن قهرماني زياد ب��راي افتخاري خوش يمن نبود 
و ش��ايد يكي از س��خت ترين روزهاي حضور افتخاري 
در استقالل به تابستان 97 برمي گشت، جايي كه اميد 
ابراهيمي، مامه تيام و سرور جباروف سه ستاره كليدي 
اس��تقالل از اين تيم جدا ش��دند، مس��ئله اي كه انتقاد 
شديد هواداران اس��تقالل را به همراه داشت و حتي كار 
به فحاش��ي به پدر مديرعامل استقالل هم كشيده شد؛ 
اتفاقي كه س��بب ش��د تا افتخاري 27 تير از سمتش از 
اس��تقالل كناره گيري كند و ب��ه دوران حضور نزديك 
به دو س��اله اش پايان دهد، آن هم مديري كه در اولين 
مصاحبه اش پ��س از حضور در اس��تقالل گفته بود: »با 
حمايت هواداران مي خواهيم ستاره سوم را براي استقالل 
به ارمغان بياوريم.« اما حضور در يك هشتم و يك چهارم 
ليگ قهرمانان در دو سال حضور افتخاري، نهايت كارنامه 

استقالل در آسيا بود!
 اميرحسين فتحي)۲۷ تير 9۷- ۱9 آذر 9۸(

مدير بعدي استقالل هم يكي از مديران سابق فدراسيون 
فوتبال بود، اگر افتخاري از كميته فوتس��ال آمده بود، 
فتحي هم با س��ابقه رئيس كميته انضباطي فدراسيون 
فوتبال در دهه 70، با استعفاي مديرعامل وقت استقالل 
به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد. فتحي كه عضو 

هيئت مديره اس��تقالل نيز بود، در حالي آذرماه همان 
سال حكم مديرعاملي اش امضا شد كه جذب بازيكنان 
بي كيفي��ت و گرانقيمتي مانند نويماي��ر و الحاجي گرو 
كه حضورشان در استقالل به نيم فصل نرسيد و بعدها 
شائبه داللي شفر در آوردن اين بازيكنان به استقالل هم 
مطرح شد، از جمله س��وءمديريت هاي دوران مديريت 
فتحي در اس��تقالل بود. با اين حال فسخ قرارداد با شفر 
در ارديبهشت 98 و در حالي كه يك سال از قرارداد اين 
مربي باقي مانده بود از مهم ترين حواشي اين مدير بود. 
فتحي در حالي مدعي شده بود فس��خ با شفر هزينه اي 
نزديك به صفر براي باشگاه دارد كه اين تصميم او هزينه 
زيادي براي استقالل داشت. فتحي گفته بود: »ما آدم هاي 
بي تجربه اي در فوتبال نيس��تيم و از لحاظ حقوقي همه 
چيز را بررسي كرديم. با كمترين هزينه و نزديك به صفر 
قرارداد ايشان فسخ مي شود«كه اين مربي آلماني با توجه 
به نوع بركناري اش توانست با شكايت به فيفا، استقالل 
را به پرداخت 550 هزار دالر محكوم كند؛ محكوميتي 
كه پرداخت نكردن آن سبب شد تا تبعات آن تا امروز هم 
ادامه داشته باشد و استقالل از يك پنجره نقل و انتقاالت 
محروم شود. با اين حال نكته پررنگ در كارنامه فتحي 
انتخاب آندره استراماچوني سرمربي معروف ايتاليايي به 
عنوان سرمربي استقالل در ليگ هجدهم بود، هر چند 
عدم پرداخت قسط هاي قرارداد اين مربي سبب شد تا 
استرا به رغم نتايج فوق العاده با استقالل و رساندن اين 
تيم به صدر پس از ۱3۱0 روز با ش��ش برد متوالي، ۱8 
آذر 98 از ايران برود، اتفاقي كه با توجه به فشار هواداران 
استقالل پس از جدايي اين سرمربي موفق به مديريت 
باشگاه، باعث شد تا فتحي هم نامه استعفايش را بنويسد 

و از مديرعاملي استقالل كنار برود. 
 اس�ماعيل خليل زاده) ۱9 آذر 9۸- ۶ اس�فند 

)9۸
برخالف افتخاري و فتحي تا قبل از آمدن به اس��تقالل، 
كمتر فوتبال��ي اي نامش را ش��نيده بود اما  دوس��تي و 
آشنايي اسماعيل خليل زاده با مسعود سلطاني فر از زمان 
استانداري گيالن سبب ش��د تا پاي اين هتلدار گيالني 
به فوتبال باز شود. او ابتدا به عنوان عضو و رئيس هيئت 
مديره براي پيش��برد امور اقتصادي به استقالل آمد اما 
پس از استعفاي فتحي، با حكم وزير به عنوان سرپرست 
باشگاه منصوب شد. حضور خليل زاده اگر چه در استقالل 
كوتاه بود و به س��ه ماه هم نرس��يد اما آبي ها در دوران 
سرپرستي خليل زاده با حواشي مختلفي روبه رو بودند. 
يكي از مهم ترين اتفاقات در زمان سرپرستي خليل زاده، 
وعده او در دي ماه 98 براي بازگش��ت استراماچوني به 
نيمكت استقالل در سفر به قطر بود؛ وعده اي كه بعدها 
دروغ از آب درآمد و در حالي خليل زاده از مذاكره با وكيل 
اس��ترا در دوحه صحبت مي كرد كه استرا آن را تكذيب 
كرد. بعدها هم مش��خص ش��د خليل زاده و علي خطير 
معاون وقت استقالل در دوحه با نمايندگان يكي ديگر از 
مربيان ايتاليايي به نام دي بياسي براي نيمكت استقالل 

مذاكره كرده اند تا هشتگ قطر گيت داغ شود!
 علي فتح اهلل زاده )۷ اس�فند 9۸- ۲۴ اس�فند 

)9۸
جايگزين خليل زاده بر خ��الف او كه براي اهالي فوتبال 
غريبه بود، يك نام آشنا بود. علي فتح اهلل زاده، مديرعامل 
اس��تقالل اواخر دهه 70 و اوايل دهه 90 كه اسفند 98 
براي سومين بار به عنوان مديرعامل استقالل انتخاب شد 
تا به وضعيت اين تيم سر و ساماني بدهد، به خصوص كه 
او در سال هاي دوري از صندلي مديريت آبي ها، همواره 
نشان داده بود چقدر براي بازگشت دوباره مشتاق است. 
به همين دليل فتح اهلل زاده در ش��روع كار مجددش به 

اس��تقالل، يك وعده بزرگ به هواداران اي��ن تيم داد: 
»احساسم مثل زماني است كه بار اول به استقالل آمدم. 
سربلندي اس��تقالل و قهرماني سوم استقالل در آسيا و 
كسب ستاره سوم، قولي است كه من به هواداران طي يك 

برنامه سه ساله به آنها تقديم خواهم كرد.«
فتح اهلل زاده در شرايطي براي سومين بار حكم مديرعاملي 
اس��تقالل را گرفت كه اين بار با دفعه ه��اي پيش فرق 
مي كرد و پرونده شكايت هاي بازيكنان خارجي و بي پولي 
باشگاه سبب شد تا برخالف گذشته دو هفته در اين تيم 
دوام بي��اورد و با توجه به بدهي 80 ميلياردي به ش��فر، 
منشا، وكالي باش��گاه، جانواريو، ايسما، استراماچوني و 
باشگاه پاختاكور، او 24 اسفند و در كمتر از سه هفته از 
مديرعاملي استقالل به بهانه بيماري كناره گيري كند. 
 احمد سعادتمند )۱۰ فروردين 99- ۸ مهر 99(

جانش��ين فتح اهلل زاده ب��ر خالف خ��ودش يك مدير 
ش��ناخته ش��ده در فوتبال نبود، احمد س��عادتمند، 
مديرعامل سابق باشگاه واليبال بانك سرمايه و مديركل 
اس��تعداديابي وزارت ورزش و يكي از افراد نزديك به 
س��لطاني فر كه به عنوان عضو هيئت مديره استقالل 
هم فعاليت كرده بود، اين بار به عنوان سرپرست باشگاه 
انتخاب شد. حواشي انتخاب سعادتمند از همان روز اول 
كليد خورد، در حالي كه فرهاد مجيدي و بازيكنان تيم 
با توجه به  پول آوري عبدالرضا موسوي، عضو متمول 
هيئت مديره و مالك يكي از ش��ركت هاي هواپيمايي 
به دنبال مديرعاملي وي بودند كه انتخاب سعادتمند 
همه آنها را شوكه كرد تا از همان روز اول جلوي مدير 
جديد باش��گاه در بيايند. مجيدي در پس��تي تند در 
شبكه هاي اجتماعي به انتخاب سرپرست جديد حمله 
كرد تا نشان دهد آبش با س��عادتمند توي يك جوب 
نمي رود: »اين تصميم هاي نادرس��ت مديريتي را چه 
كسي براي اس��تقالل مي گيرد؟ چطور به اين نتيجه 
مي رسيد كه س��رمايه دار برود و كارمند بيايد؟! پولدار 
برود و بي پول بيايد؟!« با اين حال سعادتمند رؤياهاي 
بزرگي براي استقالل در سر داشت و مدعي شد آبي ها 
توان درآمدزايي 400 ميلياردي دارند و او نمي گذارد 
آجري از باشگاه كم گردد و آنقدر وضع مالي استقالل 
خوب ش��ود كه باش��گاه بتواند خيريه راه اندازي كند. 
سعادتمند اما ايده هاي درآمدزايي مانند پفك آبي راه 
به جايي نبرد و در تابس��تان امسال وقتي اختالفش با 
مجيدي به اوج رسيد در آستانه دربي نيمه نهايي جام 
حذفي در سفري به ايتاليا مدعي شد مي خواهد استرا 
را به اس��تقالل برگرداند. وعده بازگش��ت استرا مانند 
مديران گذشته تنها يك سراب بود تا مجيدي كه نتايج 
نسبتاً خوبي با استقالل گرفته و اين تيم را در ليگ به 
مقام دوم و در جام حذفي به فينال رسانده بود، از جمع 
آبي ها جدا ش��ود و اين تيم هم با توجه به حواشي كه 
سعادتمند براي نيمكت تيم به وجود آورده بود، بازي 
فينال حذفي را به تراكتور باخت. سرانجام 8 مهر بود كه 
هيئت مديره باشگاه در بيانيه اي شديدالحن، سعادتمند 
را بركنار كرد تا حضور اين مدير روي صندلي استقالل 

به شش ماه نرسد. 
 احمد مددي )9 مهر 99- ادامه دارد(

احمد مددي، سرپرست فعلي باشگاه استقالل ششمين 
مدي��ر آبي ها در چهار س��ال اخي��ر و در زم��ان حضور 
س��لطاني فر در وزارت عنوان قائم مقامي باشگاه پيكان 
و معاون باشگاه س��ايپا را در فوتبال در كارنامه اش دارد. 
او اين روزها پ��س از انتخاب محمود فك��ري به عنوان 
سرمربي جديد و جذب بازيكناني مانند محمد نادري به 
دنبال تسويه حساب با شفر براي باز كردن پنجره نقل و 

انتقاالت استقالل است. 

فاجعه مدیریتی 
نگاهي به مديريت پرسپوليس در دوران وزارت سلطاني فر

استقالل در زمان مسعود سلطانی فر طی  ۴ سال، ۶ مدير عوض كرده استمديريت پرسپوليس در زمان سلطانی فر سابقه جعل سند و محروميت را با هم داشته است

وزارت   دوران  در  پرس�پوليس  باش�گاه 
س�لطاني فر روي خ�وش ندي�د آن ه�م در حال�ي 
ك�ه قهرماني ه�اي بس�ياري را ب�ه دس�ت آورد 
اما هم�واره ضربه ه�اي هنگفت�ي را بابت  نظ�ارت نداش�تن و انتصاب هاي نادرس�ت 
وزارت ورزش متحم�ل ش�د و ب�ا حواش�ي بس�ياري دس�ت و پنج�ه ن�رم ك�رد!
 يازدهم آبان 9۵ و بعد از استيضاح گودرزي كه منجر به رفتن او از ساختمان وزارت و سپردن 

صندلي وزارت به سرپرست)سلطانی فر( شد، سلطاني فر توانست از مجلس رأي اعتماد 
بگيرد آن هم درشرايطي كه يكي از سه وزير پيشنهادي روحاني بود كه از مجلس نهم رأي 
اعتماد نگرفته و ۲۶ مرداد 9۵ با دست خالي مجلس را ترك كرده بود. ۱۱ آبان 9۵ اما ۱9۳ 
رأي موافق،۷۲ رأي مخالف و شش رأي ممتنع او را راهي ساختمان وزارت ورزش و جوانان 
در خيابان سئول كرد و س�ومين وزير ورزش و جوانان دولت روحاني نام گرفت؛ وزيري 
كه دو تيم پرطرفدار پايتخت هرگز در طول دوران وزارتش رنگ آرامش به خود نديدند !

دنيا حيدري
      گزارش

شش در چهار!

 نگاهي به تغييرات مديريتي باشگاه استقالل
 از زمان روي كار آمدن مسعود سلطاني فر به عنوان وزير ورزش

چهار س�ال از روزي كه مس�عود س�لطاني فر توانست 
به عن�وان وزي�ر ورزش رأي اعتماد بگي�رد، مي گذرد؛ 
سال هايي كه پرحاشيه و خبرساز بر ورزش كشور گذشته 
و كمتر روي آرامش ديده اس�ت، از منهاي فوتبال گرفته تا فوتب�ال كه غش كردن وزير 
به سمت آن از سلطاني فر، وزيري ساخته كه انگار در اولويت هايش يك سو همه ورزش 
كش�ور اس�ت و يك س�وي ديگر فوتبال! همين نگاه افراطي به فوتب�ال، تصميم هاي 
پرهزينه اي را براي اين ورزش پرطرفدار در پي داش�ته اس�ت، مانند حكايت مديريت 
باشگاه استقالل كه سلطاني فر به عنوان رئيس مجمع باشگاه حضور دارد و اين باشگاه 

دولتي در چهار س�ال گذش�ته نه تنها روي نيمكت، رفت و آمد مربيان زيادي را ديده، 
بلكه صندلي مديريت آن نيز بارها جابه جا ش�ده اس�ت، به طوري كه از آبان 9۵ تا آبان 
99 كه تنها چهار س�ال مي گذرد، اس�تقاللي ها شش مديرعامل به خودش�ان ديده اند. 
يعني به صورت ميانگين، هر هش�ت ماه يك بار يك مدير جديد در اس�تقالل س�ر كار 
آمده اس�ت تا اين تيم از ثبات مديريتي روي خوش نبيند. بحراني كه خروجي مستقيم 
تصميمات هيئت مديره هاي منصوب سلطاني فر در باشگاه دولتي استقالل است كه زير 
نظر وزارت ورزش اداره مي ش�ود. در گزارش زير تغييرات مديريتي باشگاه استقالل را 
از آبان 9۵ كه س�لطاني فر به عنوان وزير ورزش انتخاب شد تا آبان 99 بررسي كرده ايم. 

سعيد احمدیان
      گزارش

پرونده
 بررسي تغيير مديريت پی در پی  سرخابی ها 

در دوران وزارت سلطانی فر

فوتبال


