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برگزاری انتخابات 
فدراس���یون 
فوتبال تا پایان دی ماه س�بب ش�ده ش�مارش 
معکوس برای انتخاب رئیس جدید فوتبال و رفتن 
مدیران بازنشسته از ساختمان فدراسیون فوتبال 
در خیاب�ان س�ئول جنوبی ته�ران آغاز ش�ود.
بی حس��اب و کتاب ت��ر از همیش��ه و در ق��رق 
بازنشسته هایی که برای ماندن دست به هر کاری 
زده ان��د؛ از راپورت به فیفا درب��اره دخالت دولت 
در فوتب��ال و علم ک��ردن چم��اق خیالی تعلیق 
تا ایس��تادن جلوی قانون کش��ور و ره��ا نکردن 
صندلی های ش��ان به بهانه مستقل بودن، آن هم 
در ش��رایطی که هر روز دست شان جلوی دولت 
دراز و بودجه دولتی شان به راه. این حکایت این 
روزهای فدراسیون فوتبال و ساکنان ساختمان 
سیاه کوچه 12 متری سوم خیابان سئول جنوبی 
تهران است. فدراسیونی که نزدیک به 10 ماه است 
رئیس ندارد و فوتبالی ها چش��م انتظار برگزاری 

مجمع انتخاباتی و انتخاب رئیس جدید هستند.
  اساسنامه، چماق بازنشسته ها برای ماندن

دی ماه سال گذش��ته وقتی مهدی تاج با توجه 
به پرونده های تخلفاتش ب��ه بهانه بیماری، نامه 
استعفایش را نوشت و اسباب و وسایلش را از اتاق 
ریاست در طبقه چهارم س��اختمان فدراسیون 
فوتبال جمع کرد و تصمیم گرفت در پشت پرده 
ریاست کند، کمتر کسی تصورش را می کرد که 
فدراسیون فوتبال ماه هاي زیادي بی رئیس اداره 
ش��ود و مدیران بازنشس��ته در فوتبال، بتوانند 
بیش��تر جوالن دهن��د، به خصوص ک��ه پس از 
کناره گیری تاج اعالم ش��د که 25 اس��فند و به 

آخر سال نرس��یده، مجمع انتخاباتی برگزار و از 
رئیس جدید رونمایی می شود. اطالعیه ثبت نام 
کاندیداها هم روی سایت رفت و از محمدحسین 
قریب و حبیب کاشانی تا مدیران بازنشسته برای 
پست ریاست نام ش��ان را نوشتند، اما چند هفته 
قبل از برگزاری مجمع، همه چیز با نامه فیفا برای 

به تعویق انداختن انتخابات به هم خورد.
بازنشس��ته هایی که ب��رای ادامه حضورش��ان در 
فدراس��یون فوتبال، حتی به قانون کشور درباره 
منع به کارگیری بازنشس��تگان ه��م دهن کجی 
کرده بودند، گوی��ا راه ماندن بیش��تر را خوب بلد 
بودند. همین بود که با اشاره رئیس سابق، یکی از 
مسئوالن وقت فدراسیون فوتبال راهی سوئیس 
شد تا هم آب و هوایی عوض کند و هم پیام محرمانه 
رئیس مستعفی درباره دخالت دولت در انتخابات 
فدراسیون فوتبال را به اینفانتینو برساند. راپورت 
داخلی ها به فیفا سبب شد پرونده قدیمی اصالح 
اساسنامه فدراسیون فوتبال که چند سالی بود در 

کشوی فیفا خاک می خورد، بیرون آورده شود. 
فیفا در نامه ای اعالم کرد تا اساسنامه اصالح نشود، 
ایران نمی تواند انتخابات فوتب��ال را برگزار کند. 
نامه ای که سبب ش��د پرونده انتخاب جایگزین 
رئیس مستعفی برای مدتی بسته شود تا مدیران 
بازنشسته خودش��ان را با اصالح اساسنامه برای 
نشستن بیشتر روی صندلی های مدیریتی شان 
س��رگرم کنند. هرچند ابتدا صحبت از برگزاری 
انتخابات در تابس��تان و س��پس آبان ماه بود، اما 
طوالنی ش��دن روند اصالح اساسنامه فدراسیون 
فوتبال و رفت و برگشت چندین باره آن بین تهران 
و زوریخ، س��بب شد نه در تابس��تان و نه در پاییز 
خبری از برگزاری انتخابات نباشد و خیلی ها دیگر 

از برگزاری مجمع انتخاباتی تا پیش از پایان سال 
99 ناامید شوند و فوتبال همچنان مجبور به تحمل 
مدیریت مدیران بازنشس��ته ای مانند کفاشیان و 
اصفهانیان باشد که پس از رفتن صوری، یکی یکی 
در ماه های اخیر دوباره به پست های شان برگشتند 

و دور رفتن را خط کشیدند.
  رئیس جدید دی ماه انتخاب می شود؟

اما گویا روزهای حضور این مدیران بازنشسته که 
خروجی مدیریت شان، فساد در فوتبال است به 
شماره افتاده و باید کم کم چمدان های شان را برای 
رفتن آماده کنند و دیگر از صندلی های شان دل 
بکنند. نه اینکه خودشان می خواهند و سعی شان 
بر برگزاری سریع تر انتخابات فدراسیون فوتبال 
و تعیین رئیس جدید است، بلکه این بار آخرین 
نامه فیف��ا درباره اصالح اساس��نامه که روزهای 
پایانی مه��ر به تهران رس��یده، تکلیف انتخابات 
را روش��ن کرده و این امیدواری ب��ه وجود آمده 
که سرانجام قرار است فوتبال رئیس جدیدش را 
در ماه های آینده و قبل از اینکه سال جاری تمام 
شود، بشناسد. آن طور که اعالم شده فیفا تأکید 
کرده اس��ت که باید تا قبل از اتمام سال 2020 
انتخابات برگزار ش��ود و تی��م مدیریتی جدید 

فدراسیون فوتبال را تحویل بگیرد.
به نظر می رسد فیفا فعاًل برای برگزاری انتخابات 
از کنار چالش بر سر ماهیت فدراسیون فوتبال که 
یکی از مهم ترین اختالفات فدراسیون کشورمان 
با فیفا است، رد شده تا یکی از بزرگ ترین موانع 
مجمع انتخاباتی از سر راه برداشته شود. پیش از 
این فیفا اصرار داشت که برای جلوگیری از شائبه 
دخالت دولت در فوتبال، ماهیت فدراس��یون در 
اساسنامه »نهاد مستقل غیردولتی« درج شود، 

اما مسئوالن فدراس��یون معتقدند که با توجه به 
قوانین کش��ور نمی توانند از این عبارت استفاده 
کنند و آنها عبارت »نهاد عمومی غیردولتی« را در 

اساسنامه گنجانده اند.
با این حال به گفته احمد برات��ی، رئیس کمیته 
حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال، فیفا 
فعالً شرط اصالح این بند را برای برگزاری انتخابات 
برداش��ته و آن را به بعد از انتخ��اب رئیس جدید 
موکول کرده است: »فیفا گفته ماهیت فدراسیون 
فوتبال ظرف یک سال تعیین تکلیف شود که به 
دلیل حفظ مقررات ملی، اع��الم کرده ایم قانون 
فوتبال همین اس��ت که در ماده یک نوشته ایم. 
فیفا پذیرفته که اساسنامه تأیید شود و انتخابات 
را برگزار کنیم. سپس در تعامل با مجلس و دولت، 
تکلیف ماهیت فدراسیون فوتبال مشخص شود.«

فیفا ب��ه همین منظ��ور، به فدراس��یون فوتبال 
یک سال مهلت داده تا پس از برگزاری انتخابات، 
روند اصالح ماهیت این فدراس��یون را آغاز کند. 
تاریخ پیش��نهادی فیفا برای ای��ن کار از ابتدای 
2021 تا پایان سال است که این موضوع منوط 
به برگزاری انتخابات تا اواس��ط دی ماه اس��ت. با 
توجه به به اولتیماتوم فیفا برای برگزاری انتخابات 
به نظر می رس��د که س��رانجام قرار است طلسم 
انتخاب رئیس جدید شکسته شود و به احتمال 
زیاد در دی ماه و یک س��ال پس از استعفای تاج، 
رئیس جدید انتخاب ش��ود و فوتبال کش��ور از 
بالتکلیفی دربیاید. اتفاقی که می تواند پایان حضور 
بازنشسته ها و مدیران متخلف فعلی را در ساختار 
فوتبال کشورمان رقم بزند، بازنشسته هایی که تا 
پای وطن فروشی هم برای چند روز بیشتر نشستن 

پشت صندلی مدیریت فوتبال پیش رفتند.
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شیوا نوروزی

 دنیا حیدري

 ادای احترام به پیامبر اسالم 
در میدان ورزش

موج انتقادها از اسالم س��تیزی فرانس��وي ها و حمای��ت رئیس جمهور 
این کش��ور از این جریان باال گرفته و ورزش��کاران هم به ش��یوه خود 
اعتراض شان را نش��ان می دهند. در شرایطی که در بسیاری از کشورها 
کمپین نه به محصوالت فرانسوی به راه افتاده، ورزشکاران هم در میادین 
مختلف اعتراض خود به اسالم ستیزی مکرون را نشان مي دهند. در جام 
امیر قطر، اعضای تیم بس��کتبال الریان پیش از رویارویی با تیم السد با 
پیراهن هایی منقش به جمله »یا حبیبی یا رسول اهلل« در زمین حاضر 
شدند.  عبدالرزاق حمداهلل، کاپیتان تیم فوتبال النصر عربستان نیز پس 
از پایان بازی با االهلی با پیراهنی که روی آن نوشته شده بود »بابی انت و 
امی یا رسول اهلل« مقابل دوربین ها ظاهر شد. مهاجم مراکشی با نوشتن 
جمله »پدر و مادرم به فدای تو  ای رسول خدا« نسبت به بی احترامی ها به 

ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسالم واکنش نشان داد. 

پول و عشق شهرت فوتبال را زمین زده
فوتبال ایران در یک دهه گذش��ته از لحاظ 
فنی رشد چشمگیری نداش��ته و کیفیت 
آن به ش��دت افت کرده ک��ه آن را می توان 
در س��طح بازی های لیگ مشاهده کرد. در 
سال های ابتدایی لیگ برتر، ما لژیونرهای 
زیادی در فوتبال جهان داشتیم. همچنین 
در س��ال های گذش��ته بازیکنان بزرگی از 
خارج کش��ور به لیگ ایران آمدند که اکثراً 
ملی پوش بودند، اما به م��رور دالل ها جای 
بازیکنان خوب را گرفتند و دلیل این کار ورود پول به فوتبال بود. پولی که 
بودجه دولتی بود و با خود حاشیه و دالل بازی را آورد و در نهایت نیز منجر به 
این شد که در لیگ بیستم شاهد افزایش غیرمنطقی نرخ قراردادها باشیم. 
وقتی نظارتی بر هزینه کرد و بودجه نباشد، هر اندازه که پول بیشتری وارد 
باشگاه شود حاشیه و فساد بیشتری را هم به دنبال دارد. مشکل فوتبال ما 
این است که خود تولیدکننده پول نیس��ت، بلکه خروجی آن فقط هزینه 
است. این باعث شده که فوتبالمان در دنیا یک استثنا باشد. در فوتبال ایران 
باشگاه ها به بودجه دولتی متکی هستند. پول هنگفت به دست مدیر می رسد 
و هزینه های گزاف به جا می گذارد. از طرف دیگر سرمایه گذاری برای کسب 
شهرت آسیب های زیادی به فوتبال ایران زده که یکی از این آسیب ها امضای 
قرارداد با بازیکنان ستاره است که استعدادیابی را در باشگاه ها فدا می کند. 
استعدادیابی یک پروسه 15 ساله است، اما تیم ها به دنبال نتایج آنی هستند، 
لذا با بازیکنان بزرگ قرارداد می بندند، این یعنی حاضری خور هس��تند. 
سرمایه داری که نهایت شناخت از او، کارکنان و کارگران یک کارخانه است، 
وقتی هفت ملی پوش را برای یک تیم می خرد، آیا هدفی جز شهرت دارد؟ 
مدیران دولتی به  جای توسعه فوتبال به کمک سرمایه داران، بازیکنان بزرگ 
دیگر تیم ها را استخدام می کنند، اما توجهی به زیرساخت ها ندارند. دالالن 
نیز از این فرصت بهره مي برند و با خروج بازیکنان بزرگ از کشور زمینه را 
برای حضور بازیکنان درجه چندم خارجی فراهم می کنند. چرا در چند سال 

گذشته شمار بازیکنان خارجی تأثیرگذار در لیگ برتر اندک بود؟

کار رئال در اروپا گره خورد
زيدان: خستگي زيادي را تحمل مي کنیم

بارتومئو با جنجال رسانه اي رفت
بارسا در انتظار رئیس جديد

خ����وزه ماری��ا 
فریدون حسن

    لیگ قهرمانان اروپا
از  بارتومئ����و 
ریاس��ت باشگاه 
بارس��لونا اس��تعفا داد، این خبري بود که شامگاه 
سه ش��نبه ش��نیده ش��د. خبري ک��ه ه��واداران 
آبي و اناري هاي کاتاالن خیلي وقت بود که انتظارش 
را مي کشیدند. چندي پیش 20 هزار نفر از اعضاي 
باشگاه بارسا به دلیل نتایج فاجعه بار این تیم در فصل 
گذشته که در نهایت با شکست تحقیرآمیز 8 بر 2 
مقابل بایرن مونیخ به پایان رسید، خواهان برکناري 
بارتومئو و برگزاري همه پرسي براي انتخاب رئیس 
جدید شده بودند، اتفاقي که به سبب شیوع کرونا رخ 
نداد و بارتومئو به کارش ادام��ه داد. اما ادامه نتایج 
ضعیف بارسا و اختالفات گسترده رئیس باشگاه با 
بازیکنان، به خصوص مسي شرایط را به سمتي برد 
که او در نهایت مجبور به تقدیم استعفایش به هیئت 
رئیسه شد. اقدامي که بدون فوت وقت مورد قبول 
واقع شد تا حاال بارسا منتظر انتخاب رئیس جدید 
باشد. این اما پایان کار بارتومئو نبود و او در آخرین 
نشست خبري خود جنجال تازه اي به راه انداخت. 
بارتومئو در این نشست خبری ضمن تشریح وضعیت 
باشگاه و بیان دالیلش برای استعفا از یک واقعیت که 
تاکنون به آن اشاره نشده بود، پرده برداشت و گفت 
که او و همکارانش به ایده تشکیل یک سوپرلیگ یا 
لیگ برتر اروپایی چراغ سبز نش��ان داده اند و برای 
بردن بارسلونا به آن تورنمنت ابراز آمادگی کرده اند. 
ایده تشکیل سوپرلیگ اروپا برای دور هم جمع کردن 

تیم های تراز اول پنج لیگ معتبر اروپا از مدت  ها پیش 
وجود داش��ته و اخیراً هم اعالم ش��ده بود که بانک 
جی پی مورگان وال اس��تریت آماده ایفای نقش به 
 عنوان اسپانس��ر و اختص��اص س��رمایه ای بالغ بر 
4/5میلیارد پوند برای تشکیل این تورنمنت است که 
بزرگان قاره سبز را در قالب یک لیگ متمایز مقابل 
هم قرار می دهد. لیگی ک��ه در آن هر تیم حداقل 
30بازی انجام خواهد داد. شایعاتی شنیده می شود 
مبنی بر اینکه این تورنمنت که قرار است جایگزین 
لیگ قهرمانان شود، احتماالً از سال 2022 آغاز و 
دارای 16 تا 18 تیم خواهد بود که در آن همه تیم ها 
در طول یک فصل با یکدیگر روبه رو مي شوند. تا االن 
حداق��ل از پنج باش��گاه لی��گ برت��ری لیورپول، 
منچستریونایتد، آرسنال، چلسی، منچسترسیتی و 
تاتنهام به عنوان تیم هایی که پیش��نهاد حضور در 
لیگ برتر اروپا را دریافت کرده اند، نام برده شده است 
که ای��ن موضوع بعض��اً  ب��ا واکنش تن��د بازیکن 
پیشکس��وت این تیم ها نیز مواجه ش��ده اس��ت. 
افشاگری بارتومئو در آخرین نشست خبری اش، 
اعتراف به چیزی بود که خاویر تباس، رئیس سازمان 
لیگ فوتبال اسپانیا از آن بیم داشت. تباس هم خیلی 
زود به اظهارات رئیس مستعفی کاتاالن ها واکنش 
نشان داد. او که هفته گذشته نیز ایده تشکیل لیگ 
برتر اروپا را حاصل جهل دانس��ته بود، گفت: »این 
موضوع جهل بارتومئو درباره صنعت فوتبال را ثابت 
می کند. پایانی غم انگیز برای رئیسی که موفق بود، 

اما این اواخر کلی اشتباه داشت.«

دوم  هفت����ه 
حامد قهرماني

      چهره
ي  بت ه��ا قا ر
لیگ قهرمانان 
اروپا سه شنبه شب با توقف رئال مادرید و پیروزي 
بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرماني آغاز شد. در 
گروه B  رقابت ها شاگردان زیدان که در هفته اول 
این رقابت ها شکستي ناباورانه را مقابل شاختار 
دونتس��ک پذیرفته بودند، مغرور از پیروزي در 
ال کالس��یکو راهي آلمان ش��دند، اما مونش��ن 
گالدباخ حریف سختي بود. رئال در حالی که تا 
دقیقه 87 بازی با دو گل از میزبان خود عقب بود 
در نهایت این شکس��ت را با تساوی 2-2 عوض 
کرد. نتیجه اي که باعث ش��د رئال زیدان با یک 
امتیاز قعرنشین جدول این گروه شود. در دیگر 
بازي این گروه جدال شاختار و اینترمیالن هم 
برنده نداشت و دو تیم به تساوي بدون گل رضایت 
دادند تا شاختار با چهار امتیاز صدرنشین بماند. 

زیدان در پای��ان بازي با تمجید از ش��اگردانش 
خستگي را علت اصلي ضعف رئال عنوان کرد و 
گفت: »باید این مس��ئله را مدیریت کنیم. اصاًل 
وقت استراحت نداریم و طبیعی است که خستگی 
زیادی به بازیکنان تحمیل  ش��ود. در هر صورت 
این شرایطی است که داریم و باید قبولش کرد. 
برای همه تیم ها این قضیه یکسان است. مشخص 
است که با این فشردگی بازی ها، سال سختی در 
پیش داریم. امش��ب به بازیکنانم افتخار کردم. 
بازی 2 بر صفر باخته را مساوی کردیم و امتیاز 
حساسی گرفتیم. شکل بازی ما به گونه ای بود که 
باید پیروز   می شدیم، اینکه نتوانستیم سه امتیاز 
را کسب کنیم، ناراحت کننده است و این یعنی 
ضعف هایی داش��تیم.« اما در گ��روه  A بایرن، 
مدافع عنوان قهرماني هرچند مقابل لوکوموتیو 
مسکو کارش سخت بود، اما در نهایت با پیروزي 
2 بر یک شش امتیازي شد. اتلتیکو مادرید هم با 
برتري 3 بر 2 مقابل سالزبورگ اولین برد خود را 
کسب کرد و پشت سر بایرن قرار گرفت. در گروه 
C منچسترسیتی به آسانی میزبان فرانسوی اش 
تیم مارس��ی را با نتیج��ه 3 بر صف��ر از پیش رو 
برداشت و شش امتیازي شد. در دیگر بازی این 
گروه نیز پورتو در ش��ب نیمکت نشینی مهدی 
طارمی موفق ش��د مهم��ان یونانی خ��ود تیم 
المپیاکوس را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد و 
اولین پیروزي خود را دشت کند و با سه امتیاز 
در رده دوم ج��دول این گروه ق��رار بگیرد.  
سه شنبه ش��ب همچنین در گروه D تیم 
فوتبال لیورپول با نتیجه 2 بر صفر مهمان 
دانمارکی خود تیم میتلند را شکست داد 
و با شش امتیاز در صدر جدول ایستاد. 
در دیگر بازی این گروه مصاف خانگی 
آتاالنتا با آژاکس 2-2 مساوی شد. در 
جدول این گ��روه لیورپول ش��ش 
امتیازی شد و در صدر قرار گرفت، 
آتاالنتا نیز با چه��ار امتیاز در رده 
دوم ایستاد. آژاکس و میتیلند هم 
به ترتیب با یک و ب��دون امتیاز در 

رده های بعدی قرار گرفتند.

اسباب کشی زمستانی بازنشسته های فوتبال از سئول!
حاشیه ای بر احتمال برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در دی ماه با توجه به اولتیماتوم فیفا

 تالش سازمان بسیج ورزش 
برای توسعه دوومیدانی

هاشم صیامی، رئیس فدراس��یون دوومیدانی با ابوالفضل خداقلی پور، 
رئیس سازمان بسیج ورزش کش��ور دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار 
خدا قلی پور ضمن ابراز خوشحالی نسبت به انتخاب هاشم صیامی به عنوان 
رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: »امیدوارم این رشته پایه و پرمدال 
توسط مدیریت و برنامه ریزی های شما به سطوح جهانی دست پیدا کند. 
ما در مجموعه ورزش بسیج با تمام قوا در خدمت رشته دوومیدانی هستیم 
و سعی می کنیم با همکاری هم بتوانیم اتفاقات خوبی را برای ورزش اول 
المپیک رقم بزنیم « رئیس سازمان بسیج ورزش کشور ادامه داد: »بسیج 
ظرفیت خوبی از لحاظ زیرساخت و نیروی انسانی دارد و می تواند از این 
طریق کمک زیادی به مجموعه ورزش کش��ور کن��د.« صیامی، رئیس 
فدراسیون دوومیداني هم ضمن قدردانی از نظرات ارزشمند ابوالفضل 
خداقلی پور اظهار داشت: »برای هرگونه همکاری در زمینه استعدادیابی 
و برگزاری مس��ابقات و رویداد ها در هر دو بخش بان��وان و آقایان اعالم 
آمادگی می کنیم و سعی خواهیم کرد در اولین فرصت با انعقاد تفاهمنامه 
با سازمان ورزش بسیج کشور در کنار هم بتوانیم آینده درخشانی را برای 

ورزش پایه و مادر دوومیدانی رقم بزنیم.«

 کرسی های بین المللی
 غنیمت هايی که از دست می دهیم!

جای خالی مدیران ایران��ی در نهادهای ورزش دنیا سال هاس��ت که به 
وضوح احساس دیده می ش��ود. داش��تن یک مهره در فدراسیون های 
جهانی و قاره ای واقعیتی اس��ت که در ورزش کشورمان اهمیتی به آن 
داده نمی شود و همان کرسی های انگشت شمار نیز با خواب خرگوشی 

آقایان از دست می روند. 
گرفتن کرسی بین المللی در مجامع ورزشی کار آسانی نیست و کشورها 
برای آنکه به این مهم دس��ت یابند از تمام ظرفیت ه��ای خود از جمله 
ظرفیت های سیاسی و اقتصادی استفاده مي کنند. ضمن اینکه تصاحب 
یک کرسی خارجی نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و تالش های گسترده ای 
است که در آن همه ارکان ورزش یک کشور می کوشند تا فرد مورد نظر به 
جایگاه مدنظر برسد. با در نظر گرفتن این پروسه سخت و طوالنی انتظار 
می رود که آقایان قدر کرسی شان را بدانند، نه اینکه با خیالبافی دست روی 
دست بگذارند تا خارجی ها جایگاه شان را تصاحب کنند. تا چند روز پیش 
هم نایب رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا )AVC( ایرانی بود و هم رئیس 
والیبال منطقه مرکزی آسیا، منتها مدیران فدراسیون والیبال کشورمان با 
اینکه می دانستند بیست و سومین مجمع عمومی و ساالنه کنفدراسیون 
آسیا به منظور انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیسه تشکیل می شود، 
هیچ اقدامی برای معرفی کاندیدا و حضور در انتخابات والیبال انجام ندادند 
تا دو کرسی مهم از کف مان برود. اما واکنش رئیس فدراسیون تلخی این 
ناکامی را دوچندان کرد: »نه برای ریاست آسیای مرکزی کاندید بودم و 
نه برای پست دیگری، تمام اتفاقاتی که رخ داد هماهنگ شده و بابرنامه 
بود. عنوان ریاست آسیای مرکزی برای ما ارزشی نداشت. برای ما مهم 

این است که در هیئت رئیسه آسیا و جهان قرار بگیریم.«
این استدالل از سوی رئیس فدراسیونی مطرح شده که سال ها در مسند 
ریاست بوده و حتی تجربه معاونت وزیر را نیز در کارنامه دارد. وقتی داورزنی 
با این همه تجربه، داش��تن دو پست در کنفدراسیون آس��یا را بی ارزش 

می خواند، دیگر چه انتظاری از سایر مدیران ورزش می توان داشت! 
استداللی که رئیس فدراسیون به آنها متوسل شده، بهانه ای است برای 
شانه خالی کردن از مسئولیت و توجیه کردن سوءمدیریتی که دودش 
به چش��م کل ورزش ایران م��ی رود. مگر ورزش ما در کل چند پس��ت 
آس��یایی و جهانی دارد که داورزنی اینگونه با بی تفاوتی از سمت های از 
دست رفته اش سخن می گوید. در مجامع بین المللی هیچ پست و سمتی 
بی دلیل به وجود نمی آید و این صاحبان این س��مت ها هستند که باید 
برای اس��تفاده از موقعیت به دست آمده برنامه داش��ته باشند. اینکه ما 
نتوانستیم از کرسی آسیایی مان استفاده کنیم، دلیل بر بی ارزش بودن 
آن نمی شود. نایب رئیسی کنفدراس��یون قاره کهن نیز دیگر کرسی از 
دست رفته است، همان کرسی که آسیایی ها برخالف ما برای تصاحبش 
سرودست می شکنند تا از این طریق برای رسیدن به پست های جهانی 
خیز بردارند. داورزنی در حالی هدفش را حضور در هیئت رئیسه آسیا و 
جهان عنوان کرده که به تازگی دو پست آسیایی اش را از دست داده است. 
تا زمانی که ما قدر داشته هایمان را ندانیم، از همان کرسی های آسیایی 
به اصالح بی ارزش هم نمی توانیم بهره بگیریم، پس چطور قرار است در 
 )FIVB( حضور قدرت های والیبال دنیا در فدراسیون جهانی این رشته

صاحب قدرت شویم؟!
پس��ت های برون مرزی غنیمت های ورزش روز دنیا محسوب می شوند و 
همانطور که اشاره شد به سختی به دست می آیند و به راحتی نیز از دست 
می روند. این مسئله تنها مختص به والیبال نیست، در سایر رشته ها حسرت 
داش��تن مهره ای تأثیرگذار در نهادهای بین المللی به دلمان مانده است. 
تجربه نشان داده نه تنها برای حفظ جایگاه های قبلی تالشی نمی کنیم، 
بلکه شیطنت های داخلی نیز بارها و بارها تیشه به ریشه ورزش کشور زده 
است. سوءمدیریت ها از یک سو و شیطنت های داخلی از سوی دیگر باعث 
ش��ده خأل مهره های ایرانی در مجامع ورزش دنیا هر روز بیشتر از قبل به 

چشم آید، در حالی که رقبا از این خأل به سود خود استفاده می کنند. 

انگ تشویش اذهان عمومی به هرگونه اعتراض
بستن دهان منتقدان با محرومیت!

انتقاد وارد نیست؛ این تنها دلیلی است که می توان برای محرومیت سعید 
آذري، مدیرعامل فوالد خوزستان یافت، خصوصاً وقتی دلیل رأی صادره 
از سوی کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هر بار یک چیز مطرح می شود تا 

اینگونه استنباط شود که سزای هرگونه انتقادی محرومیت است!
  انتقاد ممنوع

نقل سعید آذری نیس��ت، این اتفاق فرداروز ممکن است برای هر منتقد 
دیگری هم بیفتد. انتقادهای بی سر وته و هرازچندگاه برخی اصاًل دیده 
نمی شود، اما حرف های اصولی و منطقی که می تواند چشم مردم را به روي 
واقعیت باز کند، گویی اصالً به مزاج آقایان خوش نمی آید که اینگونه سفت 

و سخت مقابلش قدعلم می کنند و حکم می دهند! 
می خواهد این حرف ها به قلم اصحاب رسانه باشد یا به نقل از مدیران خاک خورده 
فوتبال، خصوصاً در روزهایی که آقایان به سخت ترین شکل ممکن در تالش برای 

حفظ قدرت و ایجاد حکومتی خودمختار در فدراسیون فوتبال هستند.
  اتهام برای ساکت کردن!

تشویش اذهان عمومی گویا دلیل اصلی بریدن حکم محرومیت مدیرعامل 
فوالد است. کسی که اواخر اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به عدم اصالح 
اساسنامه فدراسیون فوتبال انتقادهایی را مطرح کرد و سپس با جمع آوری 
امضاي 10 نفر از مدیران عامل باشگاه های لیگ برتری و لیگ یکی خواستار 
اصالح اساسنامه فدراسیون فوتبال شد و پیشنهاداتی را هم ارائه کرد و به موارد 
مهمی نیز اشاره داشت. هرچند که در این مسیر با چالش هایی هم مواجه شد و 
برخی از امضا کنندگان از کار خود ابراز پشیمانی کردند، اما آذری نه فقط پاپس 
نکشید و همچنان اصرار داشت به اصالح اساسنامه ای که بعدتر فیفا نیز به آن 
گیر داد که تأکید کرد پاپس کشیدن آنهایی که پای این درخواست را امضا 
کردند، داستان های دیگری دارد: »هر کسی که در این فوتبال حضور دارد، 
اهدافش متفاوت است؛ یکسری اهداف شان پیش چشم شان است و یکسری 
آینده و توسعه فوتبال را نگاه می کنند و نمی شود به کسی خرده گرفت. یکی 
به دنبال این است که 120 هزار دالر خود را از فدراسیون بگیرد و دیگري 
هم می خواهد تیمش به لیگ یک سقوط نکند و اینها دغدغه ما هستند و تا 
وقتی این مسائل دغدغه ما باشند، فوتبال در ایران پیشرفت نخواهد کرد. اما 
من و همفکرانم نگران این هستیم که با این اساسنامه، دیگر خون جدیدی در 

رگ های فوتبال کشور جریان پیدا  نکند.«
  یک حکم و چند دلیل

9 ماه پس از استارت آذری برای ایجاد تغییرات در اساسنامه فدراسیون فوتبال 
حاال او به حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال محروم می شود. محرومیتی 
که مدیرعامل فوالد خوزستان خود نیز به درستی نمی داند به چه دلیل است. 
او به تسنیم می گوید: »دو روز پیش نامه ای از کمیته اخالق به باشگاه صادر 
شد که برای جویا شدن علت آن با اسدی و دبیر کمیته اخالق تماس گرفتم، 
اما در دسترس نبودند و آقای شرکتی دلیل نامه و احضار من به کمیته اخالق 
را مصاحبه مردادماه خواند که گفته بودم اندک نظمی که در فدراسیون بود 
با رفتن تاج حاال با بالتکلیفی همان یک ذره نظم و انضباط را هم ندارد و دچار 
سردرگمی شده که صحبت های من را مصداق تشویش اذهان عمومی خواندند. 
امروز اما دوباره دلیل دیگری آوردند که من اخیراً گفته ام گویا متولیان فوتبال 
مرده اند که مردم برای اعتراض به مجلس می روند و هیچ برنامه ای برای کنترل 
اتفاقات داخل فوتبال وجود ندارد. دلیل دیگری را هم که آورده بودند، این بود 
که گفتند چرا من علیه بازگشت اصفهانیان به کمیته داوران عکس العمل بد 

نشان دادم. تمام این موارد را مصداق تشویش اذهان عمومی دانستند.«
  تشویش اذهان عمومی یا حقیقت؟

موضع گیری ها علیه آذری که در سال های اخیر همواره عضو مجمع فدراسیون 
فوتبال بوده، در واقع از زمانی شروع شد که او به طور علنی علیه عدم اصالح 
اساسنامه فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد و حاضر نشد چشم هایش را در 
برابر اتفاقات ناخوشایند فوتبال ببندد. محرومیت آذری، اتفاقی است که شاید 
از فردا گریبان دیگر منتقدان را هم یک به یک بگیرد: »برای من چنین حکمی 
خیلی دور از ذهن نبود، اما مسئله این است که بدون اینکه ما الیحه ای را به 
کمیته اخالق بفرستیم یا اینکه در جلسه شرکت کنیم، اقدام به صدور این رأی 
شده است. آیا اطالع رسانی وضع موجود فوتبال ما و دفاع از حق و حقوق فوتبال 
و هواداران، تشویش اذهان عمومی است؟ آقای اصفهانیان در همین فدراسیون 
برکنار شده و حاال دوباره بازگشته است، آیا کسی نباید هیچ اعتراضی بکند؟ از 
چه زمانی تا االن اعتراض کردن، تشویش اذهان عمومی است، آن هم اعتراضی 
که برای گرفتن حق جامعه فوتبال است؟« اما آیا به راستی هرگونه انتقاد از 
اتفاقاتی که حول فدراسیون فوتبال می چرخد، تشویش اذهان عمومی است 
یا چون پایه های قدرت عده ای خاص را می لرزاند باید محکوم به محرومیت 

شود برای بستن دهان دیگر منتقدان؟!

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال


