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یک طرفه دیدار 
تدارکاتی ایران 
– کان�ادا را هم�ه ش�نیده اند. کاری ب�ه ابعاد 
سیاس�ی و بازتاب های گس�ترده ای�ن اقدام 
غیرورزش�ی مقامات کانادای�ی نداریم، فعاًل 
بحث گرفتن یا نگرفتن »غرامت« آنها مطرح 
است. نگرانیم این بار هم با اهمال فدراسیون، 
جای متهم و ش�اکی عوض شود و این مسئله 
صرفًا یک بلوف از س�وی مس�ئوالن باش�د!
برنامه های تیم ملی فوتبال در مس��یر آماده سازی 
جام جهان��ی به هم ریخته اس��ت. هم ی��ک بازی 
تدارکاتی ثبت شده در تقویم فیفا را از دست داده ایم 
و هم همچنان برای پیدا کردن تیم جایگزین دچار 
سرگیجه شده ایم. لغو یک طرفه بازی با کانادا از سوی 
میزبان جدیدترین پرونده حقوقی فوتبال کشورمان 
است و هرچه می گذرد آقایان مسئول در عقد قرارداد 
با کانادا از مواضع قبلی شان در خصوص درخواست 

غرامت از این کشور عقب نشینی می کنند. 
    

قرارداد دیدار دوس��تانه با کان��ادا را فقط مدیران 
فدراس��یون دیده اند و از مف��ادش آگاهند. دقیقاً 
دقیق نمی دانیم فدراس��یون حق انتش��ار آن را 
دارد یا شامل شرط محرمانگی می شود، اما این را 
می دانیم که در یکی، دو روز اول برخی از مدیران با 
ژست های عجیب و بدون هیچ تردیدی از گرفتن 
غرامت سنگین از کانادایی صحبت می کردند. سینا 
کلهر، معاون امور فرهنگی وزیر ورزش در توئیتی 

مدعی ش��ده بود فدراس��یون فوتبال ایران طبق 
قرارداد درخواست غرامت 10 میلیون دالری لغو 
یک طرفه بازی را از طریق مجاری قانونی پیگیری 
خواهد کرد. بعد از آن فغانپور، مس��ئول حقوقی 
فدراس��یون رقم غرامت را 600 ه��زار دالر اعالم 
کرد و در مرحله بعد حرف از خس��ارت 400 هزار 
دالری زد. در تازه ترین اخبار منتشر شده نیز بحث 
بر سر این است که بند گرفتن غرامت در قرارداد 
مذکور گنجانده شده یا خیر. محمدجواد پاینده، 
سرپرست روابط عمومی فدراسیون در مصاحبه ای 
مدعی شده در خصوص این مسئله استعالم کرده 

است و این بند در قرارداد وجود دارد. 
تغیی��رات اجب��اری در برنامه تیم مل��ی و نقش 
تصمیمات سیاسی در فوتبال اگرچه از موضوعات 
مهم بازی لغو ش��ده هس��تند، ولی ابهامات زیاد 
و تناقض  در اظهانظرها، بح��ث دریافت غرامت را 
حساس تر از گذشته کرده است. متأسفانه هر بار در 
پرونده های بین المللی فوتبالمان ادعاهای بزرگ 
مطرح شده و به س��رعت خود را برنده یک چالش 
حقوقی دانسته ایم، اما نه تنها پیروز نشده ایم، بلکه 
طرف مقابل با ارائه اسناد و تکیه بر مفاد قراردادی 
که خودمان امضا کرده ایم دس��تمان را در پوست 
گردو گذاشته است. فغانپور، سرپرست دپارتمان 
حقوقی فدراسیون در اولین واکنش به لغو بازی با 
کانادا گفت: »دوستان ما در مصاحبه های مختلف 
گفتند اگر ما به کانادا نروی��م باید غرامت بدهیم. 
طبیعی است اکنون که فدراسیون کانادا بازی را لغو 
کرده باید غرامت بدهد. در قرارداد خسارت  دیده 

شده، اما مبلغی دیده نشده اس��ت. قرار بود کانادا 
برای این بازی 400 ه��زار دالر به ما پرداخت کند 
و کمترین حدش این است که همین مبلغ را به ما 
به عنوان خسارت بدهد. شاید هم با هزینه رفت و 
آمد، این مبلغ به 600 هزار دالر برسد.« الزم به ذکر 
است، پرداخت 400 هزار دالر منوط به انجام بازی 
با کانادا و در واقع سود ایران از این بازی بود که گویا 
مسئول حقوقی فدراس��یون به این موضوع توجه 
نکرده چرا که بحث پرداخت غرامت با درآمد حاصل 

از بازی کامالً متفاوت است. 
بعد از آن سرپرست دپارتمان حقوقی یک ادعای 
جدید مطرح کرد؛ در قرارداد دیدار ایران و کانادا 
نظر بخش حقوقی این فدراس��یون اعمال نشده 
اس��ت! همین مس��ئله واکنش تند سرپرس��ت 
فدراسیون را به همراه داش��ت. میرشاد ماجدی 
این روزها سخت مشغول حواشی برگزاری مجمع 
فدراسیون و آینده پس��ت ریاست این فدراسیون 
اس��ت و بنا بر ادع��ای خودش، آقای سرپرس��ت 
از صبح اول وقت تا پاس��ی از ش��ب در ساختمان 
خیابان سئول مشغول رتق و فتق امور است. با لغو 
بازی ایران – کانادا و حواشی ناشی از آن، ماجدی 
تازه فهمیده دور و برش چه خبر است. او دیروز در 
گفت و گویی تلویزیونی به ادعای فغانپور و گرفتن 
غرامت از کانادا با لحنی تند واکنش نش��ان داد: 
»غرامت در صورت فس��خ در متن ق��رارداد دیده 
شده است. عدد غرامت در قرارداد ذکر نمی شود 
و بندها را در اختیار معاون حقوقی گذاشته ایم. از 
فغانپور بسیار بسیار ناراحتم. او باید به ما کمک کند، 

اما تعجب می کنم که حرف های غیرواقعی زده و 
یک عضو فدراسیون علیه فدراسیون صحبت کرده 
است. همه مدارک الزم را به سرپرست دپارتمان 
حقوقی فدراسیون ارسال کرده ایم. او به ما گفت، 
قرارداد را ترجمه کنید که این کار را کردیم. فوتبال 
به شرایطی افتاده که همه کارها باید در رسانه ها 
مطرح شود و اگر این اتفاق نیفتد، همه به دنبال 
س��هم خواهی هس��تند. قبل از امضای قرارداد، 
آن را برای فغانپور فرس��تادم و فقط روی برخی 
جزئیات مانند درآمد خالص یا اتاق های هتل نکاتی 
مطرح کرد. برای خودم متأس��فم، کسانی را کنار 
خودم گذاش��تم که به جای کمک به فدراسیون، 
راه دیگ��ری را می رون��د. می گویند فدراس��یون 
می توانست 5 یا 8 میلیون دالر درآمد داشته باشد، 
مگر برای درآمدزایی بازی می کنیم. برخی دوستان 
می خواهند سهم خواهی کنند. وقتی برخی افراد 
به عنوان هیئت رئیسه برای آرمان های فوتبال کنار 
هم جمع می شوند باید کنار هم باشند، اما جز یکی، 

دو عضو، سایر نفرات به ما کمک نمی کنند.«
در گیرودار و کشمکش های مدیران فعلی فدراسیون 
و اوضاع بلبش��وی حاکم بر این نهاد فوتبالی باید 
خیلی زود مشخص ش��ود چه اندازه می توان روی 
ادعای مطرح شده در مورد گرفتن خسارت مالی از 
کانادا حساب کرد. انتظار می رود همانطور که آقایان 
از هفته ها قبل با قیافه حق به جانب و ژس��ت های 
طلبکارانه حرف از درآمد دالری این بازی می زدند 
با همان شفافیت و قاطعیت، ابهامات بحث غرامت 

را نیز برطرف کنند.
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شمیم رضوان

فريدون حسن

ثبات، رمز موفقیت ملوان و مس

بازگشت به لیگ برتر 
تکلیف صعود مدعیان لیگ یک برای حضور در سطح اول فوتبال کشور 
مشخص شد. دو هفته دیگر تا بسته شدن پرونده این فصل از رقابت های 
لیگ یک باقیمانده که مس و ملوان جش��ن صعود گرفتند، آن هم در 
شبی که تساوی سایپا و ویستاتوربین و همچنین شکست رایکا مانع از 

خوابیدن التهاب سقوط در بین فانوس به دستان لیگ شد. 
  پرواز قوی سپید بر فراز لیگ برتر

پرافتخارترین تیم فوتبال ای��ران در رقابت های جام حذفی با کس��ب 
سه عنوان قهرمانی بعد از سال ها به لیگ برتر بازگشت. آخرین حضور 
سفیدپوشان بندرانزلی در سطح نخست فوتبال کشور به سال 94-95 
برمی گردد، آن هم در شرایطی که سال گذشته شرایط نابسامانی را در 
لیگ یک تجربه کردند و با حضور در رده یازدهم به کار خود پایان دادند. 
با این وجود حمایت پژمان نوری به عنوان مدیرعامل باش��گاه از مازیار 
زارع نتیجه داد و ملوان با پیروزی 2 بر صفر مقابل ماشین سازی تبریز 
در هفته سی و دوم رقابت های لیگ یک، صعودش را بعد از هفت سال به 
لیگ برتر قطعی کرد. مازیار زارع، بازیکن سابق ملوان و پرسپولیس که به 
شوت های سهمگین شهره بود، بعد از دو سال تالش سرانجام به نتیجه ای 
که می خواست رسید تا شب به یادماندنی را برای انزلی چی ها رقم بزند. 
تیمی که جشن صعود را در تبریز گرفت تا با دست پر راهی بندرانزلی 
شود، اما کار برای قوی سپید انزلی هنوز تمام نشده و تساوی صدرنشین 
و کاهش فاصله ملوان با مس کرمان امید این تیم شمالی را برای باال بردن 
جام قهرمانی افزایش داده است. قهرمانی با چاشنی صعود که می تواند 
خستگی یک فصل تالش را از تن زارع و شاگردانش بزداید. تیمی که با 
18 برد، 11 مساوی و س��ه باخت سایه به سایه مسی های کرمان پیش 
رفته و تنها با یک باخت در ازای تس��اوی مس از این تیم کرمانی عقب 
افتاده است. فاصله ای که با کاهش آن به یک امتیاز، امید زارع و یارانش را 
برای به زیر کشیدن مس و تکیه زدن بر صدر جدول برای باال بردن جام 
امیدوار کرده است. اواخر فروردین ماه بود که زارع با وجود صدرنشینی 
و فاصله 13 امتیازی با تیم سوم جدول به شاگردانش اولتیماتوم داد که 
کسی حق پاپس کشیدن ندارد، چراکه کار هنوز تمام نشده است. او امروز 
شادمان از برپایی جشن صعود در خیابان های انزلی می گوید که بدهی 
خود را به این تیم و مردم داده است: »حقمان بود صعود کنیم و کردیم. 
بچه ها خیلی تالش کردند. رقابت همچنان با مس کرمان وجود دارد و 
به هیچ عنوان پاپس نمی کشیم و می جنگیم تا اتفاق بعدی هم رخ دهد. 
حاال هدف قهرمانی است و تا رسیدن به آن از تالش دست نمی کشیم. کار 
امسال به مراتب سخت تر  بود. سال قبل تیمی با 60 امتیاز لیگ برتری 
شد و االن ما با 65 امتیاز و حضور در رده دوم جدول به این مهم دست 

یافته ایم که خود نشان از سطح کیفی لیگ یک دارد.«
  جمع کرمانی ها با صعود مس کامل شد 

شب صعود مس اما با پیروزی همراه نبود. نماینده کرمانی لیگ با یک امتیاز 
هم کارش راه می افتاد و صعودش تضمین  می شد، اما توقف برابر شهرداری 
آستارا به زیر کشیدن کرمانی ها و گرفتن شانس قهرمانی از این تیم را محتمل 
کرد. کسب نوزدهمین پیروزی می توانست قهرمانی مس را تا حد زیادی 
تضمین کند، اما در مهم ترین بازی هفته، مس کرمان به تساوی بدون گل در 
خانه حریف )شهرداری آستارا( رضایت داد تا داستان قهرمان به هفته های 
آخر بکشد. در حالی که داستان صعود می توانست با شیرینی قهرمانی همراه 
باشد. اتفاقی که با وجود صدرنشینی، اما مس هنوز نمی تواند در خصوص 
آن اطمینان داشته باشد. سقوط مس به رقابت های لیگ یک در سال 93 
اتفاق تلخی بود که شش سال زمان برد برای جبران آن و حاال کرمانی ها در 
شرایطی که دو نماینده دیگر در لیگ برتر دارند، صعود خود به رقابت های 
لیگ برتر را در آستارا جشن گرفتند، اما جشنی با کسب حداقل امتیاز ممکن 
برابر تیمی از میانه های جدول و این کار فرزاد حسین خانی را برای رقم زدن 
پایانی شیرین سخت می کند. هرچند بعید است سرمربی کرمانی ها ترسی 
از سختی های راه داشته باشد. مس کرمان سال ها تالش هایش برای بازگشت 
به لیگ برتر ناکام مانده بود، اما این فصل با حضور چهره هایی از نسل قدیم 
خود افتخار بزرگی را ثبت کرد. فرزاد حسین خانی که با ماندگاری نزدیک به 
20 ساله در تیم مس کرمان به نوعی نماد این تیم در فوتبال ایران محسوب  
می شود در دومین سال رسمی مربیگری خود توانست طلسم صعود به لیگ 
برتر را بعد از سال ها برای کرمانی ها بشکند. موفقیتی که از هفته ها قبل تأکید 

داشت به سود کل کرمان است، نه فقط مس آن!

همه ابهامات گرفتن خسارت مالی از کانادا

بلوف غرامت!

آسمانخراش ها به خط شدند
تمرینات تیم ملی بسکتبال زیر نظر کادر فنی جدی از روز گذشته در سالن 
بسکتبال آزادی آغاز شد. سعید ارمغانی، سرمربی جدید تیم ملی دیروز 
شاگردانش را به خط کرد تا آنها را آماده حضور در پنجره سوم انتخابی جام 
جهانی و دیدار مقابل قزاقستان و سوریه کند. ایران در اولین بازی خود از این 
مرحله مغلوب قزاقستان شد و باید برای جبران این شکست وارد میدان شود، 
دیدارهایی که در تیر ماه برگزار می شود. آسمانخراش های ایران بعد از این 
مسابقات باید آماده حضور در مسابقات کاپ آسیا شوند. تیم ایران در ماه های 
گذشته و با هدایت مصطفی هاشمی عملکرد چندان مناسبی نداشت و حاال 

باید دید تحت هدایت ارمغانی چه نتایجی کسب خواهد کرد.

 7 مدال رنگارنگ 
حاصل تالش دختران دوومیدانی

تیم ملی دوومیدانی اعزامی ایران به مس��ابقات آذربایجان هفت مدال در 
ماده های مختلف کسب کرد. فدراسیون دوومیدانی، چهار ورزشکار زن را 
به مسابقات بین المللی آذربایجان اعزام کرد که در پایان موفق به کسب سه 
طال، سه نقره و یک برنز شدند. در روز اول مسابقات پریچهر شاهی در 2هزار 
و 500 متر با ثبت زمان 4:34:94 دقیقه به مدال طال رسید. کژان رستمی در 
400متر با زمان 57/97 متر اول شد. سارینا ساعدی در پرش سه گام با حد 
نصاب 12/38 متر دوم شد و ساناز امیری پور در 100 متر با زمان 12/31 ثانیه 
در جایگاه دوم قرار گرفت. در روز دوم پریچهر شاهی در ماده 3 هزار متر با حد 
نصاب 9:54:11 دقیقه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی بزرگساالن 
ایران را بعد از 12 سال ارتقا داد. رکورد س��ابق این ماده با زمان 10:06:01 
دقیقه در اختیار لیال ابراهیمی بود که در این مسابقات به عنوان مربی تیم 
ملی را همراهی کرد. کژان رستمی و ساناز امیری پور در 200 متر به ترتیب با 
زمان های 25/06 ثانیه و 25/53 ثانیه دوم و سوم شدند. سارینا ساعدی هم 

در پرش طول بارکورد 5/69 متر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

اخراج از مدرسه به خاطر تیم ملی
محمدمهدی شاکر، شمشیرباز نوجوان ایران که سال گذشته در اردوی تیم 
ملی حضور داشته است اکنون با مش��کل تحصیلی مواجه شده و به گفته 
پدرش، مدیر مدرسه مانع حضور این ورزشکار در امتحان نهایی پایه نهم 
شده است. محمدمهدی برادر امیرحسین شاکر، ملی پوش سابر بزرگساالن 
است. پدر این ورزشکار می گوید: »پسرم از شهریور تا اسفند در اردوی تیم 
ملی بود و هر زمان مربی اجازه می داد در کالس های آنالین مدرسه شرکت 
می کرد. نامه ای هم از سوی فدراسیون به آموزش و پرورش منطقه و مدرسه 
ارائه کردیم که او در اردوی تیم ملی است. از سال جدید هم مدارس حضوری 
و محمدمهدی در کالس ها حاضر شد، اما اکنون که امتحانات شروع شده، 

مدیر مدرسه مانع حضور او در امتحان نهایی پایه نهم شده است.«

نایب قهرمانی بسکتبال باویلچر
تیم ملی بسکتبال باویلچر کشورمان با شکست مقابل استرالیا، نایب قهرمان 
مسابقات آسیا و اقیانوسیه شد. ملی پوشان ویلچرنشین ایران در  مرحله 
فینال رقابت های آسیا و اقیانوسیه 2022 تایلند به مصاف تیم استرالیا 
رفتند و در یک بازی نزدیک و س��خت با نتیجه 56 بر 50 مغلوب حریف 

قدرتمند خود شدند و به نایب قهرمانی این مسابقات اکتفا کردند.

مدال آسیا و المپیک را می خواهم

دریغ از یک پیام تبریک!
قهرمان کشتی آلیش بانوان آسیا از بی توجهی مسئوالن گالیه کرد.       خبر
سحر غنی زاده در رقابت های آسیایی قرقیزستان یک مدال طال و یک 
نقره به گردن آویخته است. او در گفت وگو با ایسنا گفت: »مردم قهرمانی ما را می بینند، اما مسئوالن 
توجه خاصی به رشته ما ندارند و شاید گاهی یک پیام تبریک را هم از ما دریغ  کنند، ولی این هدف و 
انگیزه است که باعث می شود حرکت کنیم و سختی ها را به جان بخریم. تیم ما در مسابقات جهانی و 
آسیایی روی سکوی قهرمانی رفت، اما آنگونه که باید حمایت نشد. این یکی از نگرانی های ماست که 

گاهی دلسرد می شویم، در حالی که اگر حمایتمان کنند، انگیزه مان بیشتر می شود.«

بانوان هندبال ایران امید زیادی      بازتاب
داشتند تا یکی از تیم های اعزامی 
به بازی های همبستگی کشورهای اسالمی باشند. رقابت هایی که از 
18 تا 27 مرداد ماه به میزبانی ترکیه و در قونیه برگزار می شود. کسب 
عنوان چهارمی آسیا برای نخستین بار و دستیابی به سهمیه قهرمانی 
جهان دلیل خوبی ب��ود برای این امی��دواری، ام��ا قوانین میزبان 
برگزار کننده این دوره از بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
مانع بزرگی بر سر راه هندبال بانوان ایران گذاشته است، هرچند کشور 
میزبان نیز به عنوان تأیید کننده نهایی تأثیر بسزایی در کنار گذاشتن 
بانوان هندبال ایران از این رقابت ها داشت. طبق قانون در رشته های 
تیمی تنها هشت رنک نخست می توانند در این رقابت ها حاضر شوند. 
مسئله ای که با وجود ادعاهای اولیه در خصوص فراهم شدن شرایط 
حضور بانوان هندبال در ترکیه، آب پاکی را روی دست آنها ریخت، 
خصوصاً که اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در این رقابت ها نیز 
صراحتاً گفت حت��ی در صورت انصراف احتمال��ی یک تیم باز هم 

هندبال ایران نمی تواند مانند والیبال بانوان حضور در این رقابت ها را 
تجربه کند و تنها در صورت کنار کشیدن پنج، شش کشور که اتفاقی 
نادر است، می تواند در این رقابت ها حاضر شود. مسئله ای که دلخوری 
پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال را به دنبال داشته است: »نمی دانم 
متر و معیارشان چیس��ت که ابتدا از حضور هندبال بانوان ایران در 
بازی های کشورهای اسالمی گفتند و س��پس منکر شدند و آن را 
تکذیب کردند. تأیید حضور هندبال بانوان در این رقابت ها شادمانی 
ملی پوشان را به همراه داشت و باعث افزایش انگیزه و روحیه آنها شده 
بود. به یک مرتبه اما س��تاد بازی ها اعالم کرد تنها هشت تیم اول 
رنکینگ جهان در بخش کشورهای مسلمان اجازه حضور در این 
رویداد را دارند و تیم هندبال بانوان ایران این شرایط را ندارد، حتی اگر 
به آخرین رنکینگ ما در مسابقات جهانی هم نگاه کنند ما جزو هشت 
تیم هستیم. این مس��ئله هنوز برای ما روشن نیس��ت و موضوع را 
پیگیری کردیم که براساس کدام استدال هندبال بانوان ایران جزو 

هشت تیم نیست، در حالی که آقایان هستند!«

 واکنش پاکدل 
به تصمیم ستاد بازی های کشورهای اسالمی

هندبال بانوان باید راهی ترکیه شود

قهرمان بوکس کشور سودای قهرمانی آسیا      چهره
و کسب مدال المپیک را در سر دارد. مهدی 
خسروی همان کولبر زحمتکشی است که پس از انتشار تصاویرش و با 
حمایت فدراس��یون بوکس فعالیتش در این رش��ته را به صورت جدی 
پیگیری کرد تا پس از پوش��یدن پیراهن ملی، مقام قهرمانی مسابقات 
کشوری را به دست بیاورد. این ملی پوش بوکس در گفت وگو با تسنیم 
ابراز امیدواری کرد در ترکیب نهایی تیم اعزامی به قهرمانی آسیا 
حضور داشته باشد و روی سکو برود: »سطح مسابقات قهرمانی 
کش��ور بس��یار باال بود و بهترین های بوکس ایران از تمامی 
استان ها در مسابقات حاضر شده بودند و شاهد رقابت های 
بسیار جذاب و دیدنی تا فینال بودیم. من نیز برای قهرمانی 
در این مسابقات چهار مبارزه سنگین برگزار کردم و خدا را 
شکر توانستم به مدال طال دس��ت پیدا کنم. از همه مردم 
ایران تش��کر می کنم که از من حمایت کردند. در زندگی 
خیلی سختی کشیدم، اما هیچ وقت تسلیم نشدم و توانستم 
به مدال طالی کشور برسم. تمام تالشم را می کنم بعد از این 
مدال موفق به کسب مدال آسیایی و المپیک شوم. امیدوارم 
در بین مسافران قهرمانی آسیا باشم. کادر فنی خیلی خوبی 
داریم و علیرضا اس��تکی و مربیان عزیز زحمات زیادی برای 
ملی پوشان می کش��ند و امیدوارم در قهرمانی آسیا موفق به 

کسب نتایج خوب شویم.«

دنیا حیدری

پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن 
مدیریت سالم و اصولی، ارکان مشخصی دارد که ورزش ایران آشنایی 
چندانی با آن ندارد! انتقادپذیری و مطالبه گری، دو اصل مهمی است که 
می تواند مانعی باشد بر سر راه مدیران ناکارآمد، اما نه وقتی با نخستین 
گوشزد اش��تباهات به جای حل مشکل، صورت مس��ئله پاک می شود 
و شخص منتقد را به س��ادگی برکنار می کنند! سرنوش��تی که بعد از 
صحبت های فغانپور، یقه سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال 
را گرفت تا کمتر از 24 ساعت چرخش 90 درجه ای او را شاهد باشیم. 
اتفاقی که به وضوح ثابت می کند چرا افراد تا زمانی که دس��تی بر آتش 
دارند، لب از لب باز نمی کنند و کالمی به انتقاد نمی گویند، از آن جهت 
که به خوبی می دانند کوچک ترین حرفی که برخالف میل باالدستی ها 
باشد، می تواند به معنای پایان کار آنها باشد و در مقابل سکوت و چشم 

بستن بر اشتباهات بقای آنها را به دنبال خواهد داشت!
اگرچه در مورد مطرح شده، نمی توان صراحتاً گفت تمام آنچه سرپرست 
دپارتمان حقوقی فدراس��یون در خصوص بی اطالع��ی به زبان آورده، 
درس��ت باش��د. همانطور که نمی توان به صراحت گفته های ماجدی، 
سرپرست فدراسیون از مطلع بودن فغانپور اطمینان داشت. با این وجود 
مسئله عدم انتقادپذیری آقایانی اس��ت که با اولین جمله اعتراضی به 
جای حل مشکل، ریشه منتقد را از بیخ و بن می زنند. روند تأسف باری 
که در ورزش ایران ریشه دوانده و باعث شده بسیاری تنها برای حفظ 
سمتی که دارند چشم بر اش��تباهات ببندند و فکر اعتراض و مقابله با 
ایرادات را به ذهن ش��ان هم راه ندهند، چراکه باالدستی ها این قدرت 
را دارند که هر زمان ش��رایط بر وفق مرادش��ان نبود با ایجاد تغییرات، 
منتقدان خود را کنار بزنند و آنها را درس عبرتی کنند برای سایرینی که 

شاید گوشه ذهن شان به انتقاد کردن از شرایط می اندیشیدند.
مطالبه گری و انتقاد همواره نباید از س��وی رسانه ها یا مردم باشد. این 
اتفاق می تواند به شکلی کاربردی تر با ایستادگی ارکان خود فدراسیون 
صورت گیرد. البته به شرط آنکه شخص منتقد حاشیه امنیت داشته 
باشد و نانش بابت اعتراض به اش��تباهات بریده نشود تا دیگر کسی به 

اینگونه اعتراض ها فکر هم نکند.

دلمان برای ماجدی هم تنگ می شود؟
تنها دو روز دیگر تا برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال زمان باقی 
مانده، مجمعی که ظاهراً قرار است عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون 

فوتبال را نهایی و بستر را برای مجمع انتخاباتی آینده آماده کند.
خب تا اینجای کار مشکلی نیست، از اول هم چنین قراری بود و همه هم 
سفت و سخت ایستاده بودند که کار رئیس قبلی را تمام کنند، اما...، اما حاال 
اوضاع متفاوت است و تمام آنهایی که متحد شدند و نسخه کار عزیزی خادم 

را به درستی پیچیدند، امروز مثل کارد و پنیر به جان هم افتاده اند.
 اوضاع فدراسیون فوتبال در زمان عزیزی خادم خراب بود، اما حداقل خیالمان 
راحت بود که یک رئیس باالی سر کار هست که امور را جمع وجور کند، ولی 
این روزها فدراسیون فوتبال بدون رئیس و با سرپرستی  که حتی خودش هم 
در خوشبینانه ترین حالت تصور به دست گرفتن عنان ریاست فدراسیون را 
نمی کرد  اداره می شود. امروز فدراسیون فوتبال بی برنامه تر از هر زمانی به 
یکی از حساس ترین مجامع خود نزدیک می شود. راستی یک سؤال و آن 
اینکه چطور می توان از این جمع آشفته و پراختالف، توقع برکناری قطعی 
عزیزی خادم را داشت، در حالی که رئیس معلق شده در این مدت به شدت 

تالش کرده تا رأی اعضای مجمع را برای خود جمع کند.
در کار فدراسیون فوتبال مانده ایم؛ اینکه این چه فدراسیونی است که بعد 
از هر تغییر دلمان خیلی زود برای مدیران ناالیق قبلی تنگ می شود. زمان 
کفاشیان را به یاد بیاورید، قرار بود بهتر از دادکان باشد و حاشیه نداشته باشد، 
اما زود هوای دادکان را کردیم، وقتی کفاشیان رفت و تاج آمد ظرف چند 
ماه به این نتیجه رسیدیم که کفاشیان بهتر بود. تاج هم رفت و عزیزی خادم 
آمد، اما با وجود افتضاحی که فدراسیون تاج به بار آورد، عزیزی خادم کاری 
کرد که همه گفتند خدا پدر مهدی تاج را بیامرزد. حاال هم اوضاع بر همان 
مدار می چرخد. این روزها همه می گویند صدرحمت به عزیزی خادم با تمام 
فساد های مالی اش حداقل فدراسیون س��روصاحب داشت. راستی از این 

فدراسیون و این فوتبال می توان توقع درست شدن داشت؟
تنها دو روز دیگر تا زمان برپایی مجمع باقی مانده و اوضاع فدراسیون فوتبال 
خراب تر از هر زمان دیگری است. فوتبال تا چند ماه دیگر بزرگ ترین رویداد 
خود را در پیش دارد، اما فدراسیون روی هواست و تیم ملی هم بی برنامه. 
وقتی فدراسیون روی هوا باشد، تیم ملی چرا باید روی زمین گام بردارد. 
امید های فوتبال تا چند روز دیگر باید به مصاف حریفان آسیایی بروند، اما 
با کدام حمایت و با کدام پشتیبانی کسی به درستی نمی داند. اینجا اوضاع 

خراب است، خراب تر از آنچه تصورش را دارید.
قرار است مجمع برگزار شود. می گویند اولویت با برگزاری مجمع است تا 
تکلیف همه چیز مشخص شود، اما آیا به راستی این فدراسیون با مدیران 
پرحاشیه و هدف گم کرده اش می تواند تکلیف فوتبال کشور را روشن کند؟ 
روزهای سخت تر در راه اس��ت و فعاًل دوران خوش خوشان فوتبال ایران 
است، دورانی که همه بعدها حسرت آن را خواهیم خورد، حسرت روزها و 
فرصت هایی که برای درست کردن بنیادی فوتبالمان از دست دادیم. راستی 
بعید نیست با برگزاری مجمع روز دهم خرداد و متعاقب آن برگزاری مجمع 
انتخاباتی و انتخاب رئیس جدید خیلی زود مجبور شویم، بنویسم که دلمان 

برای دوران مدیریت میرشاد ماجدی تنگ شده است!


