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دنیا حیدری 

 سراب مدارس فوتبال 
در تعطیالت تابستان

زرق و برق فوتبال چند سالی است که خانواده ها را بر آن داشته تا 
به امید رقم زدن آینده ای مرفه ب��رای فرزندان خود زمینه حضور 
آنها را در این رشته محبوب مهیا سازند. اشتیاقی که شرایط را برای 
فعالیت سودجویان فراهم س��اخته و دس��ت آنها را در این راستا، 
به خصوص در فصل تابستان باز گذاشته اس��ت، به طوری که طی 
سال های اخیر شاهد رش��د قارچ گونه مدارس فوتبال در شهرها و 
استان های مختلف هستیم. مدارسی که بسیاری از آنها فاقد مجوز 
الزم هس��تند، اما با توجه به تقاضاهای بسیار به خصوص در فصل 
تعطیالت مدارس می توانند به واس��طه تبلیغ��ات فریبنده جذب 
باالیی داشته باش��ند. اما از آنجایی که کیفیت برای شان کمترین 
اهمیتی ندارد و آنچه مدنظر دارند کمیت است و استفاده حداکثری 
از این زمان کوتاه شاهد اتفاقات و اخبار ناگوار بسیاری در این راستا 
هستیم. مشکالتی که تنها به مس��ائل فنی ختم نمی شود و گاهی 
مش��کالت اخالقی را در پی دارد که به دلیل ایرادهای ساختاری و 
عدم دریافت مجوزهای الزم، امکان پیگیری و شکایت را به طرف 

حساب خود نمی دهد.
اگرچه س��هم خانواده ها در انتخاب مدارس فوتبال برای فرزندان شان 
غیرقابل انکار اس��ت، بی هیچ تردیدی انتخ��اب خانواده ها باید اصولی 
باشد، نه براس��اس تبلیغات فریبنده ای که اساساً نتیجه مثبتی در پی 
ندارد. در اصل گرفتن استعالم از هیئت های فوتبال در خصوص مجوز 
مدارس فوتبال اصلی ترین اقدامی اس��ت ک��ه خانواده ها می توانند در 
راستای ثبت نام فرزندان خود انجام دهند. با این وجود نمی توان نقش 

هیئت های فوتبال را نیز در این زمینه نادیده گرفت.
یک��ی از بزرگ ترین معضالت در این راس��تا اعط��ای بی هدف مدرک 
مربیگری، آن هم بی هیچ فیلتر، نظارت و بازنگری اس��ت. مس��ئله ای 
که در رش��د روزافزون و قارچ گونه مدارس فوتبال تأثیر بسزایی دارد. 
مدارسی که به واسطه مربیان ناکارآمدی دایر می شود که کوچک ترین 
تجربه، دانش و تعهد اخالقی ندارن��د و اتفاقات ناگواری را رقم می زند 
که گاهاً جبران ناپذیر است. حال آنکه در صورتی که دقت نظر بیشتری 
در خصوص اعطای مدرک مربیگری و از آن مهم تر صدور مجوز برای 
مدارس فوتبال انجام ش��ود، می توان به ش��کل قاب��ل توجهی مقابل 
اتفاقات ناگوار را گرفت و نتیجه به دست آمده از دایر شدن این مدارس 

را هدفمند کرد.
اما به رغم اهمیت بس��یاری که عملکرد مدارس فوتبال دارد، بسیاری 
از هیئت ها با چشم بستن بر این مهم، تنها به صدور مجوز می پردازند. 
مجوزهایی که نه اصول و باید ها را رعایت کرده و نه نظارتی بر آن وجود 
دارد. مسئله ای که به جای ترویج فرهنگ فوتبال و تربیت نسل آینده 
تنها گردش مالی این رشته را باال برده و جیب سودجویان و دالالن را 
پر می کند و در کنار آن گاهی اتفاقات ناگواری را هم شاهد هستیم که 
کار را به شکایت و دادگاه هم می کشاند، اما عدم رعایت اصولی این روند 
باعث می شود تا نه شاکیان دست شان به جایی برسد و نه این اتفاقات 
درس عبرتی شود برای برچیده شدن بساط مدارس غیرحرفه ای و فاقد 

مجوز فوتبال!
بی شک اما زرق و برق فوتبال و ارقام نجومی که طی سال های اخیر در 
این رشته رد و بدل شده سهم بسزایی در ایجاد شوق و عالقه در بین 
خانواده ها برای ثبت نام در مدارس فوتب��ال دارد. اقدامی که بی هیچ 
تردیدی در راستای ایجاد آینده ای مرفه برای بچه ها انجام می شود، اما 
به دلیل عدم رعایت سلسله مراتب نه فقط نمی تواند آینده روشنی در 
پی داشته باشد که عالوه بر صرف هزینه هنگفت می تواند گاهی عواقب 
جبران ناپذیری را هم برای خانوارها در به دنبال داشته باشد. حال آنکه 
در صورت نظارت جدی ادارات ورزش اس��تان ها و هیئت های فوتبال 
بر عملکرد مدارس دارای مجوز قانونی نه تنها می توان بساط مدارس 
غیرحرفه ای را برچید که می ت��وان گامی بلند در راس��تای هدفمند 
کردن تربیت نس��ل تازه فوتبال برداشت. نس��لی از بین عالقه مندان 
جوان و نوجوانی که باید روی اس��تعدادهای آنها سرمایه گذاری کرد، 

نه بر سر آن معامله!

 تنها 11 دقیق�ه از مصاف با پاکوش دفری�را باقیمانده 
بود که با تصمیم س�رمربی راهی میدان شد. تعویض 
دیرهنگامی که بیشتر برای حفظ نتیجه و وقت کشی 
انجام می شود، البته نه برای علیپور، مهاجم تیم ملی 
ایران که مترصد کوچک ترین فرصت بود برای به رخ 
کشیدن توانمندی هایش در گلزنی. در حالی که تنها 
ش�ش دقیقه از حضورش در زمین می گذش�ت و پنج 
دقیقه تا به صدا درآمدن سوت پایان بازی زمان باقی 
بود، یک ضربه کافی بود تا نتیجه به سود ژیل ویسنته 
خاتمه یابد. گلی سه امتیازی که نه فقط برتری در این 
میدان را نصیب ژیل ویسنته کرد که علیپور را به گزینه 
نخس�ت خط حمله تبدیل ک�رد. گزین�ه ای که حتی 
حضورش در دقیقه 79 بازی نیز می تواند لرزه بر اندام 

حریف بیندازد و برگ برنده ای باشد برای تیمش.

خودنمایی 3  امتیازی در ۶ دقیقه
قاب

تقویم پربار و متفاوت وزنه برداری ایران
فدراسیون وزنه برداری تقویم ساالنه خود را با برنامه ای جامع برای 
استعدادیابی منتشر کرد. براساس این برنامه، 15 مسابقه داخلی 
برای رده های سنی مختلف در دو گروه زنان و مردان، چهار اعزام 
بین المللی، چهار س��مینار سراسری، شش دوره آموزشی برای 
داوران و مربیان و هشت ماه برگزاری مستمر اردوهای تیم ملی 
و همزمان فعالیت کمیته استعدادیابی، مهم ترین سرفصل های 

این تقویم ساالنه است. 
همچنین بعد از چندین سال، برگزاری مسابقات قهرمانی کشور 
در بخش های زنان،مردان و پیشکسوتان برگزار می شود. عالوه 
بر آن اعزام های برون مرزی )همبس��تگی کش��ورهای اسالمی،
قهرمانی بزرگساالن آسیا، قهرمانی بزرگساالن جهان و مسابقات 

قهرمانی پیشکسوتان جهان( در دستور کار قرار دارد.

تیم ملی والیبال ایران نخس��تین پیروزیش در بازی های همبس��تگی 
کشورهای اس��المی را به دس��ت آورد. تیم »ب« والیبال کشورمان به 
قونیه اعزام شده و شاگردان عظیم جزیده در اولین گام موفق به شکست 
قاطعانه قطر شدند. ملی پوشان موفق شدند 3 بر صفر این تیم را شکست 
دهند و با یک برد روحیه بخش به استقبال سایر حریفان بروند. تیم ایران 
فردا با پاکستان روبه رو می شود. همچنین در فینال تمام ایرانی تنیس روی 
 میز انفرادی مردان، امیرحسین هدایی موفق شد با شکست نیما عالمیان 
مدال طال را از آن خود کن��د. در این بازی هدایی در مص��اف با عالمیان به 
پیروزی 4 بر 3 دست یافت و روی سکوی قهرمانی ایستاد. نیما عالمیان دیگر 
نماینده ایران هم به مدال نقره رس��ید تا بعد از نقره ندا شهسواری و طالی 
امیرحسین هدایی، سومین مدال کاروان تنیس روی میز ایران در رقابت های 
همبستگی کشورهای اسالمی حاصل شود.در رشته تکواندو ناهید کیانی 
و حسین لطفی طالیی شدند و مهدی حاج موسایی در وزن 54- کیلوگرم 
با شکست برابر نماینده میزبان به مدال برنز بسنده کرد. همچنین نسترن 

ولی زاده در وزن 57- کیلوگرم مدال برنز را به گردن آویخت. 
مسابقات کشتی بازی های کشورهای اسالمی امروز آغاز می شود و شاگردان 
پژمان درستکار در پنج وزن نخست به عنوان اولین گروه از ملی پوشان کاروان 
کشتی روی تشک می روند. بر این اساس مدعیان اوزان 57، ۶5، 74، ۸۶ و 
۹7 کیلوگرم کشتی آزاد برای کسب مدال های خوشرنگ رقابت شان را آغاز 
می کنند و مسابقات سایر اوزان نیز فردا برگزار می شود. از جمله نکاتی که 
باید به آن اشاره کرد، پرداخت پاداش پای س��کو به مدال آوران است. کادر 
سرپرس��تی کاروان اعزامی ایران به قونیه، جلسه ای را با حضور مدال آوران 
کشورمان و مسئوالن فدراس��یون های آنها برگزار و پاداش نقدی مصوب 
کمیته المپیک را به مدال آوران پرداخت کرد. براساس مصوبه هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک، مقرر شده از سوی این کمیته به مدال آوران طال، نقره 
و برنز این رقابت ها به ترتیب هزار و 500، هزار و 200 و ۸00 یورو به عنوان 

پاداش نقدی در همان محل برگزاری بازی ها پرداخت شود.

پاداش ارزی پای سکو پرداخت می شود

 هدایی برنده فینال ایرانی
 در قونیه

ثبت نام داورزنی در انتخابات کمیته  ملی المپیک

 همه منتظر
 نامزدهای اصلی هستند

اشرف رامین

شیوا  نوروزی

رئیس فدراسیون والیبال هم وارد گود انتخاباتی کمیته  ملی المپیک شد. 
فرآیند ثبت نام انتخابات کمیته ملی  المپیک همچنان ادامه دارد و فردا به 
پایان می رس��د. روز گذش��ته پنج نفر دیگر به جمع نامزدها در پست های 
مختلف پیوستند. محمدرضا داورزنی شناخته شده ترین گزینه دیروز بود، 
رئیس فدراسیون والیبال برای پس��ت هیئت اجرایی ثبت نام کرد. داوود 
عزیزی، رئیس فدراس��یون تنیس هم یکی از نامزده��ای هیئت اجرایی 
شد و مهین فرهادی زاد نیز با استفاده از امتیاز نخبگان ورزش برای پست 
نایب رئیس��ی ثبت نام کرد. بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی و مجید 
شایسته رئیس سابق فدراسیون تنیس تنها نفراتی بودند که با ثبت نام در 

پست ریاست شانس خود را محک می زنند. 
هنوز خبری از نامزدهای اصلی و پرحاشیه نشده است. جامعه ورزش امروز 
و فردا منتظر است تا گزینه های پشت  پرده پا پیش بگذارند و ثبت نام کنند. 
حمید سجادی، وزیر ورزش سفرش به قونیه را لغو کرده و گفته می شود این 

تصمیم احتماالً به دلیل حضور او در انتخابات کمیته است. 
داورزنی که فعاًل فقط س��ودای عضوی��ت در هیئت اجرای��ی را دارد علت 
ثبت نامش در انتخابات را جای خالی برخی  رش��ته ها عنوان کرد: »جای 
برخی رشته ها در هیئت اجرایی خالی است و ما اساساً در هیئت اجرایی، 
نماینده ای از رشته های توپی نداشتیم. حضور یک یا دو نفر از فدراسیون 
ورزش های توپی در هیئت اجرایی که احتمال حضور آنها در المپیک هم 
وجود دارد، می تواند نقش بسزایی در رشد ورزش کشور داشته باشد و نقش 

مهمی در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ایفا کند.«
مجید شایسته هم مدعی ش��د نامزد نمایشی نخواهد بود: »کسی که برای 
ریاست ثبت نام می کند اگر برنامه ای نداشته باشد معنای خوبی ندارد. طبیعتاً 
یک برنامه چهار ساله خوب و منسجم وجود دارد که از آن دفاع خواهد شد و 
اگر در هیئت اجرایی به تصویب برسد قابلیت اجرایی خوبی خواهد داشت. 
اگر مسئولیتی برعهده می گیریم صرف اینکه در زمان مسئولیت اتفاقاتی رخ 
دهد و نمایشی وجود داشته باشد نیست، بلکه کار پایه ای می کنیم. اگر باشیم 
یا نباشیم اثرات باید برای جامعه ورزش بماند. در کمیته هم همین طور است، 
در چهار سال گذشته کارهای اساسی انجام شد که به توسعه ورزش کمک 
می کند. احترام به پیشکسوتان و توجه به ورزشکاران فعلی ارکانی هستند 
که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. نمایشی ثبت نام نکرده ام و 
هدف دارم که امیدوارم براساس آن اقدامات الزم را انجام دهم. اعضای مجمع 
هر تصمیمی بگیرند قابل احترام است و براساس آن هر کمکی که از دستم 

بربیاید برای جامعه ورزش انجام می دهم.«
رئیس فدراس��یون هاکی نیز صراحتاً اعالم ک��رد در صورت حضور حمید 
س��جادی در انتخابات به نف��ع وزیر ورزش کن��ار خواهد کش��ید: »وزیر 
ورزش از جنس ورزش اس��ت و تعجب کردم از اینکه تمام قوانین هاکی را 
می دانست. اگر برای انتخابات کمیته بیاید انصراف می دهم. رئیس کمیته 
ملی المپیک هم در میدان اقتص��ادی و فرهنگی خیلی خوب عمل کرد و 
تعامل خوبی داشت، اگر او هم ورود کند من حضور پیدا نمی کنم. باید به 
دنبال کرسی های کاربردی جهانی و آسیایی باشیم و در زمینه اقتصادی 
و فرهنگی، یار و یاور فدراسیون ها باشیم. هاکی جزو سه رشته پرطرفدار 
دنیاست، اما در ایران پشت دروازه است. در سال ۹2، بودجه ما 250میلیون 
بود، االن 750 میلیون است، اما باز هم میدان اقتصادی ما فقیر دیده شده 
است. در دانشگاه آزاد به من اختیاراتی داده شد، ورزش اولویت اصلی بود و 

همین نقش پدرانه را باید در کمیته ملی المپیک هم ایفا کنیم.«

 از توریست های ناظر و لباس های بی کیفیت 
تا پنکه های نجات  بخش!

مراس��م افتتاحیه پنجمی��ن دوره بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی دیشب برگزار 
شد، اما مش��کالت میزبانی ترکیه و حواشی 
زیاد کاروان کشورمان در قونیه به قوت خود 

باقی است. 
ایران کاروانی حدوداً 500 نفره به قونیه، محل 
برگزاری ای��ن دوره از بازی های کش��ورهای 
اسالمی اعزام کرده و با یک حساب سرانگشتی 
می توان حدس زد حضور ورزشکاران، مربیان، 
داوران، کادر پزشکی و سایر مسئوالن وطنی 
چ��ه هزینه ای را روی دس��ت ورزش کش��ور 
گذاشته است. البته تعویق بازی های آسیایی 
هانگژو 2022 به سود ورزش ایران بود و حضور 
در بازی ه��ای قونیه می توان��د تیم های ملی 
را تا حدودی از رک��ود و ناامیدی نجات دهد، 
اما برخالف گفته ه��ا و اظهارنظرهای برخی 
مدیران و رؤس��ای فدراس��یون ها، به ویژه در 
برخی رشته ها، سطح فنی و کیفی و همچنین 
ارزش و اعتبار مدال های بازی های کشورهای 
اس��المی قابل قیاس با بازی های آس��یایی و 
جهانی نیست. در چنین شرایطی باید ببینیم 
حض��ور در قونیه چه س��ود و زیان هایی برای 

ورزش ایران به همراه خواهد داشت. 
    

اع��زام زودهن��گام برخ��ی از اعض��ای کادر 
سرپرستی کاروان به قونیه و میزبانی ضعیف 
ترکی��ه دو چالش مهم این بازی ها به ش��مار 

می رود. اصغر رحیمی، هادی ساعی و عاطفه 
اسالمیان خیلی زودتر از س��ایرین در محل 
برگزاری بازی ها مس��تقر شدند با این توجیه 
که مش��کالت پی��ش روی کاروان را برطرف 
کنن��د و به میزب��ان بی تجربه ن��کات مهم را 
آموزش دهن��د، اما پ��س از ورود اولین گروه 
از تیم های ایرانی مشخص شد 10 روز زودتر 
اعزام ش��دن آنها تنها هزینه روی دس��تمان 
گذاشته اس��ت، چراکه مشکل هوای شرجی 
و گرم��ای بی��ش از ح��د اتاق  مح��ل اقامت 
ورزشکاران کشورمان با خرید پنکه از سوی 
مسئوالن ایرانی حل ش��د، در حالی که این 
وظیفه میزبان بود و هزینه سنگین پنکه ها را 
ما نباید از بیت المال پرداخت کنیم. از طرف 
دیگر کمیته  ملی المپیک اصاًل به پرواز چارتر 
ب��رای کاروان فکر هم نکرده ک��ه در غیر این 
صورت اعضای کاروان مجبور نبودند از تهران 
به آنکار بروند و بعد با اتوبوس مسیر نزدیک به 
300 کیلومتر را طی کنند تا به قونیه برسند. 
سفر 13 س��اعته، آن هم به کش��ور همسایه 
حاصل برنامه ریزی مدیرانی است که مدعی 
آموزش به کشور میزبان هستند. خیلی زشت 
است که س��رمربی خارجی تیم ملی هندبال 
)وویویچ( بعد از دیدن امکانات بس��یار پایین 
اتاق ها و شرایط بد اسکان تهدید به ترک محل 
بازی ها و بازگشت به کشورش کند. مگر قرار 
نبود نفراتی که زودتر از بقی��ه به قونیه رفته 

 بودند مش��کالت را حل و فصل کنند. هادی 
ساعی که پسرش را با خود به ترکیه برده در 
روزهایی که باید به مسائل کاروان رسیدگی 
می کرد از ترکیه به بلغارستان رفت و در محل 
برگزاری مسابقات جهانی تکواندوی تیم های 

پایه حضور داشت. 
بر فرض که پ��رواز چارتر گران اس��ت و جور 
کردنش سخت، اما الاقل  لباس��ی مناسب با 
شرایط آب وهوایی و در شأن ورزش ایران برای 
کاروان در نظر گرفته  می ش��د. عقد قرارداد با 
تولیدی »صمد نیکخواه بهرامی« اتفاق خوبی 
بود، ولی به گفته ورزش��کاران و حاضران در 
قونیه کیفیت البسه کاروان بسیار پایین است 
و حتی گفته ش��ده برخی فدراسیون ها برای 
تیم های خود لباس جداگان��ه تهیه کرده اند. 
از طرفی شنیده ش��ده برند SNB لباس های 
باکیفیتی هم داشته منتها معلوم نیست البسه 
بی کیفیت چطور و چگونه سر از کاروان ایران 

درآورده است.   
اوج بی برنامگی و اختالفات داخلی را می توان 
در انصراف تیم فوتبال امید دید. مهدوی کیا 
حاضر نش��د ش��اگردانش را بدون تدارکات 
مناسب، بازی های دوستانه و در اختیار داشتن 
همه نفرات به قونیه اع��زام کند. خبر انصراف 
رسمی تیم امید باعث ش��د جریمه 10 هزار 
دالری از س��وی میزبان برایمان لحاظ شود. 
ضمن اینکه مبلغ نزدی��ک به 20 هزار دالری 
که بابت اسکان تیم امید پرداخت شده بود نیز 

از کفمان رفت. 
از همه این مس��ائل که بگذری��م، نمی توان 
نسبت به اعزام توریست های ناظر بی تفاوت 
بود. البت��ه دبیرکل کمیته مل��ی المپیک از 
اعزام اعضای هیئت اجرایی بدون فدراسیون 
این کمیته ب��ه قونیه حمایت کرده اس��ت. 
کاروان ورزش کش��ورمان در حال��ی ب��ه 
بازی های همبستگی کش��ورهای اسالمی 
اعزام ش��ده که همانند س��فرهای خارجی 
گذش��ته افراد اضافی و مدیران توریست در 
این سفر نیز حضور دارند. علی دادگر، مجید 
کیهانی، س��یدعبدی افتخ��اری و علیرضا 

رحیمی نفراتی هس��تند که مدت هاست در 
هیچ فدراس��یونی س��مت ندارند، اما طبق 
معمول تحت عن��وان اعضای هیئت اجرایی 
از همان ابتدا عملکرد ورزشکاران ایرانی را از 
محل برگزاری مسابقات نظاره می کنند. این 
در حالی است که وزیر ورزش به رغم دعوت 
رسمی کشور میزبان در مراس��م افتتاحیه 
دیش��ب غایب بود. به رغم هم��ه انتقادهای 
مطرح شده کیکاووس سعیدی نظر دیگری 
دارد. آق��ای دبیرکل ضم��ن توجیه حضور 
اعضای هیئت اجرایی به نقش نظارتی آنها در 
کنار کاروان ایران اشاره کرد:  »تعداد کاروان 
ما 475 نفر اس��ت که 300 نفر ورزش��کار و 
بقیه کادر فنی، داور، کادر پزش��کی و کادر 
سرپرستی هس��تند. معموالً اعضای هیئت 
اجرایی هم در بازی ها حضور دارند و در همه 
ادوار این مس��ئله وجود داشته است. هیئت 
اجرایی طبق اساس��نامه وظیف��ه هدایت و 
راهبرد فعالیت ه��ای کمیته ملی المپیک را 
برعهده دارد. نقش تصمیم  سازی و نظارتی 
دارد. این دوس��تان نیز از منظ��ر نظارتی در 
بازی ها حضور پی��دا می کنند که هم کمک 
فکری دهن��د و هم نقش خ��ود را ایفا کرده 
باشند. البته برخی از اعضای هیئت اجرایی 
هم نرفتند مانند نایب رئیس بانوان. برخی از 
اعضا هم رئیس فدراسیون هستند. برخی ها 
نیز در فدراسیون مسئولیتی ندارند، اما عضو 
کمیته ملی المپیک هستند. آنها برای مدت 
زمان کوتاهی می روند و همزمان هم نرفتند و  
برای چند روز در قالب تیم سرپرستی حضور 
دارند و شرایط را رصد و بررسی می کنند. در 
کاروان حدود 500 نفری اعزام س��ه، چهار 
نفر که اعضای هیئت اجرایی هستند شاید 
آنچنان تأثیر چندانی نداشته باشد. کاروان 
با ش��رایط خوبی حضور پیدا کرده اس��ت.« 
دبیرکل کمیته ملی  المپیک در ش��رایطی 
حضور این افراد در قونی��ه را موجه خوانده 
ک��ه در ادوار و تورنمنت ه��ای گذش��ته نیز 
اعزام اف��راد اضافی و غیرمس��ئول به همراه 

ورزشکاران سروصدای زیادی بپا کرده بود.

 سفر پرحاشیه 

و پرهزینه به قونیه چه 

سودی برای ورزش ما دارد؟

این روزها تا دلتان بخواهد از انتخابات پیش روی 
ریاست فدراسیون فوتبال خبر به گوش می رسد. 
از تالش های جمعی که می خواهند هر طور شده 
دوباره به قدرت برس��ند تا تالش های افرادی که 
می خواهند به هر قیمت ممک��ن در قدرت باقی 
بمانند و مطامع باالدس��تی های خ��ود را تأمین 
کنن��د و از عده ای ک��ه فقط آمده اند تا باش��ند و 
اگر شد در فدراس��یون دیگران پستی برای خود 

دست و پا کنند.
    

نیم نگاهی به گزینه های موجود نش��ان می دهد 
آینده فوتبال ایران با امثال مهدی تاج، میرش��اد 
ماجدی و عزیزمحمدی چیزی جز سیاهی و تباهی 
نخواهد بود. از مهدی تاج و اطرافیانش که تا دلتان 
بخواهد نوشته ایم و البته می توانیم بنویسیم. آنها 
این روزها هر کاری می کنند تا خود را ناجی فوتبال 
ایران نشان دهند، مثالً اینکه دسته جمعی بروند به 
دادگستری استان تهران و از دولت امریکا و ترامپ 
ش��کایت کنند! راس��تی اگر این خیمه شب بازی 
نیست چه عنوان دیگری را می توان برای آن پیدا 
کرد. شلوغ بازی و ایجاد حاشیه کارهایی است که 
تیم مهدی تاج اس��تاد آن است. نمونه دیگرش را 
می توان در برکناری طالقانی از ریاس��ت هیئت 

فوتبال خوزستان دید. مدیری که بالفاصله دست 
به کار شد و با سروصدا شکایت کرد تا بتواند حتی 
برای چند روز بیشتر صندلی مدیریتی اش را نگه 
دارد، در حالی که وقت��ی رئیس بود خبری از این 
همه تالش نبود. تازه مدعی ش��ده که چند برابر 
پول ویلموتس را از ترامپ می گیرد! تاج و تیمش 
)هیئت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال( این روزها 
با همکاری تیم رسانه ای شان سخت مشغول کارند 
و متأسفانه باید عنوان کنیم که از پیروزی خود در 

انتخابات هم مطمئن هستند.
    

در جناح مقابل فدراسیون نشینان کنونی هستند. 
میرشاد ماجدی، سرپرست کنونی فدراسیون که 
حاال همه خوب می دانند با توصیه چه کس��ی در 
آخرین ساعات نامنویسی وارد مبارزه انتخاباتی 
ش��د. حاصل مدیریت دوران سرپرس��تی جناب 
میرش��اد ماجدی، بلبشو و دودس��تگی به وجود 
آمده در تیم ملی است. تیمی که قرار است تا چند 
ماه دیگر در جام جهانی مقابل حریفان قدرتمند 
خ��ود صف آرایی کند، اما ام��روز در بی توجهی و 
سوءمدیریت حاکم بر فدراسیون، بازیکنانش هم 
برای سرمربی تعیین تکلیف می کنند و هم برای 
مجلس نشینان و وزرای دولت که چه کاری انجام 

دهند یا چه کاری انجام ندهند! بگذریم که این دو 
یا چنددستگی در جمع بازیکنان هم به طور حتم 

بر عملکرد تیم ملی تأثیرگذار خواهد بود.
از تیم ملی ک��ه بگذریم باید به تیم امید اش��اره 
کنیم که از سر بی برنامگی و بی خیالی سرپرست 
فدراسیون هیچگونه تالشی برای آماده سازی آن 
صورت نمی گیرد و باید منتظر شکست این تیم در 
مسابقات مقدماتی المپیک و افزوده شدن چهار 
سال دیگر به حسرت حضور نداشتن در المپیک 
باش��یم. نکته جالب اینکه گفته می شود میرشاد 
ماجدی با حضور مهدوی کیا در تیم امید موافق 
نیس��ت، اما سرپرست فدراس��یون حتی قدرت 

اعمال نظر هم ندارد.
    

اما ضلع سوم این انتخابات، یعنی عزیزمحمدی 
که از آخرین حضورش در فدراس��یون فوتبال و 
سازمان لیگ سال هاست که می گذرد. کاندیدای 
س��اکت این روزها که کوچک ترین نش��انی از او 
یافت نمی شود. کاندیدایی که به طور حتم نسبت 
به بقیه رقبا نه شانسی برای پیروزی در انتخابات 
دارد و نه در قواره ریاس��ت فدراس��یون فوتبال 
است. کاندیدایی که از همان روز اول منتظر کنار 

کشیدن او به سود یکی از دو طرف هستیم.

در این میان س��ه گزین��ه دیگر ه��م بودند امیر 
واعظ آشتیانی، اس��دی و محمد  آخوندی که بنا 
به دالیلی که هنوز هم مشخص نیست از گردونه 
انتخابات بیرون گذاشته شدند تا ثابت شود فوتبال 
باید به آدم های خاص خودش برسد، همان ها که 
سال هاست هس��تند و کاری برای فوتبال انجام 
نمی دهند. ح��اال و با توجه به آنچه گفته ش��د و 
ش��رایط امروز حاکم بر فوتبال کشور این سؤال 
در اذهان عمومی و عالقه مندان به فوتبال شکل 
گرفته است که آینده فوتبال با به قدرت رسیدن 

هر کدام از این گزینه ها چه خواهد شد؟
آنچه مسلم است اینکه به قدرت رسیدن هر کدام 
از این کاندیداها چی��زی جز تباهی برای فوتبال 
ایران به دنبال نخواهد داش��ت؛ اولی بزرگ ترین 
دستاوردش بدهی 1۹0 میلیاردی به ویلموتس 
است، دومی حاصل دوران سرپرستی اش حاکم 
شدن چنددس��تگی و ناامیدی در تیم های ملی 
است و س��ومی هم که گویا فقط آمده که بگوید 
من هم هستم و در وقت الزم به سود کاندیدایی 
که او را رئیس دوباره س��ازمان لی��گ کند کنار 
خواهد رف��ت. حاال ش��ما بگویی��د حاصل این 
انتخابات ب��ا این گزینه ها آیا چی��زی جز تباهی 

فوتبال خواهد بود؟
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