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تیم ملی پس از انتخابات چه مسیری را طی میکند؟

سرمقاله

فرشاد کاسنژاد

@Farshadcasnejad

انتخابـــات فدراســـیون فوتبـــال کـــه تمـــام شـــود ،اولیـــن پرونـــده
روی میـــز رئیـــس فدراســـیون ،پرونـــده تیـــم ملـــی ایـــران و جامجهانـــی
قط ــر اس ــت ،پرون ــدهای پیچی ــده ب ــا زوای ــای گوناگ ــون ک ــه ه ــر ک ــدام از
نامزده ــای انتخاب ــات احتم ــاالً ب ــه طری ــق خ ــود وارد آن میش ــوند و در
آن پرونـــده نقـــش ایفـــا میکننـــد.
از تغییـــر ســـرمربی تـــا ادامـــه راه بـــا دراگان اســـکوچیچ از اولیـــن
تصمیمـــات رئیـــس بعـــدی فدراســـیون فوتبـــال اســـت ،تصمیمـــی کـــه
بخ ــش مهم ــی از سرنوش ــت رئی ــس جدی ــد در مدیری ــت فدراس ــیون را
میســـازد .دراگان اســـکوچیچ اگرچـــه تـــا صعـــود بـــه جامجهانـــی بـــا
فدراســـیون فوتبـــال قـــرارداد دارد امـــا ایـــن بحـــث میتوانـــد مطـــرح
ش ــود ک ــه کدامی ــک از نامزده ــای فدراس ــیون فوتب ــال گرای ــش احتمال ــی
ب ــه تغیی ــر س ــرمربی دارن ــد و البت ــه ای ــن بح ــث نی ــز قاب ــل ط ــرح اس ــت
ک ــه آی ــا اساس ــاً فک ــر ک ــردن ب ــه تغیی ــر س ــرمربی در فرص ــت باقیمان ــده
ت ــا برگ ــزاری بازیه ــا منطق ــی اس ــت ی ــا خی ــر .اس ــکوچیچ گزینــهای ب ــود
ث و جدله ــای بس ــیار ب ــرای تی ــم مل ــی انتخ ــاب ش ــد
ک ــه در می ــان بحــ 
و آنچـــه او را بـــه نیمکـــت تیـــم ملـــی رســـاند ،بیســـامانی فدراســـیون و
ناتوان ــی مال ــی در انتخ ــاب س ــرمربی بع ــد از م ــارک ویلموت ــس و البت ــه
شـــناخت اســـکوچیچ از فوتبـــال ایـــران بـــود .مشـــخص نیســـت کـــه
رئی ــس آین ــده فدراس ــیون مقاب ــل ای ــن انتخ ــاب چ ــه موضع ــی داش ــته
باش ــد.
چگونگـــی برگـــزاری اردوهـــا و بازیهـــای دوســـتانه در فرصـــت
باقیمانـــده تـــا بازیهـــای تیـــم ملـــی مقابـــل هنگکنـــگ ،بحریـــن،
کامب ــوج و ع ــراق از مس ــائل مه ــم تی ــم مل ــی اس ــت .تی ــم مل ــی ت ــا خ ــرداد
 ۱۴۰۰بایـــد اردوهـــا و بازیهایـــی را پشـــت ســـر بگـــذارد و رئیـــس جدیـــد
فدراس ــیون مس ــئول جدی ــد ای ــن برنامــه اس ــت ،برنامــهای ک ــه در واق ــع
هیـــچ نشـــانی از آن در فدراســـیون پیـــدا نمیکنیـــد .همهگیـــری کرونـــا
برگـــزاری بازیهـــای تدارکاتـــی را دشـــوار کـــرده اســـت و البتـــه نبایـــد
فرام ــوش کنی ــم ک ــه پی ــش از کرون ــا نی ــز برگ ــزاری بازیه ــای تدارکات ــی
ب ــرای فدراس ــیون ش ــبیه ب ــه عملی ــات غیرممک ــن ش ــده ب ــود و اردوه ــا و
بازیهـــای تدارکاتـــی کیفیـــت چندانـــی نداشـــت.
امـــا مســـأله مهمتـــر بـــرای تیـــم ملـــی در راه جامجهانـــی شـــاید
مح ــل برگ ــزاری بازیه ــا باش ــد .تی ــم مل ــی ای ــران بای ــد  ۳ب ــازی خ ــود را در
ته ــران برگ ــزار کن ــد ام ــا برگ ــزاری متمرک ــز بازیه ــا ای ــن فرص ــت ب ــزرگ را
از ای ــران س ــلب میکن ــد .بعی ــد ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه فدراس ــیون ت ــوان
گرفتـــن میزبانـــی متمرکـــز بازیهـــا را داشـــته باشـــد .فـــارغ از امکانـــات،
ش ــیوع کرون ــا در ته ــران نی ــز مان ــع بزرگ ــی ب ــرای میزبان ــی ای ــران خواه ــد
ب ــود .تی ــم مل ــی ای ــران  ۱۳خ ــرداد  ۱۴۰۰ب ــا هن ــگ کن ــگ ب ــازی میکن ــد۱۷ ،
خ ــرداد مقاب ــل بحری ــن و  ۲۱خ ــرداد براب ــر کامب ــوج ب ــه می ــدان مــیرود.
 ۲۵خ ــرداد نی ــز تی ــم مل ــی ای ــران ب ــا ع ــراق روبـ ـهرو میش ــود ام ــا ای ــن
بازیه ــا اگ ــر در بحری ــن ی ــا ه ــر کش ــور دیگ ــری برگ ــزار ش ــود ،ای ــران امتی ــاز
میزبان ــی را از دس ــت خواه ــد داد .اگرچ ــه بازیه ــا بیتماش ــاگر خواه ــد
ب ــود ام ــا ب ــازی در ورزش ــگاه خ ــودی صاح ــب اهمی ــت و ارزش اس ــت و
در نتیج ــه میتوان ــد تأثیرگ ــذار باش ــد .رئی ــس جدی ــد فدراس ــیون فوتب ــال
بای ــد بیوقف ــه و از روز اول کاریاش پیگی ــر موض ــوع میزبان ــی باش ــد.
تیـــم ملـــی بـــرای صعـــود بـــه جـــام جهانـــی پیشتـــر کار خـــود را
بســـیار ســـخت کـــرده و نبایـــد فرامـــوش کنیـــم کـــه در خطـــر حـــذف از
فهرســـت آســـیایی جامجهانـــی اســـت .ایـــن اتفـــاق میتوانـــد تأثیـــر
مخـــرب و بزرگـــی بـــر فوتبـــال ایـــران بگـــذارد و کیفیـــت و انگیـــزه را در
آین ــده فوتب ــال ن ــازل کن ــد .ب ــرای فوتب ــال ای ــران ک ــه ب ــه ان ــدازهای بس ــیار
زی ــاد دچ ــار بحرانه ــای اقتص ــادی و مدیری ــت اس ــت و ب ــا ممنوعی ــت
اســتخدام مربــی خارجــی در لیــگ ،کیفیــت فنــی نیــز نــزول کــرده ،فقــط
صعـــود کـــردن بـــه جامجهانـــی میتوانـــد امیدهـــا را زنـــده نگـــه دارد و
فرصته ــای ت ــازهای را ب ــرای آین ــده بس ــازد .رئی ــس جدی ــد فدراس ــیون
بـــدون فرصـــت درخشـــش فوتبـــال در جامجهانـــی ،کارش را بـــا یـــک
بح ــران ب ــزرگ آغ ــاز خواه ــد ک ــرد .بنابرای ــن اولی ــن پرون ــده روی می ــز او را
از امـــروز میشناســـیم :پرونـــده یـــک صعـــود.
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ابدی هیأت فوتبال تهران

تی ــم مل ــی فوتب ــال ای ــن روزه ــا بالتکلی ــف اس ــت .تیم ــی
ک ــه اس ــکوچیچ میخواس ــت بس ــازد فع ـ ً
ـا از یاده ــا رفت ــه ی ــا
دســـتکم کمرنـــگ شـــده .کرونـــا بـــه ورزش ایـــران – مثـــل
ســـایر حوزههـــای دیگـــر در ایـــران و جهـــان – ضربـــه زد امـــا
ح ــاال بع ــد از گذش ــت بی ــش از ی ــک س ــال از زم ــان ش ــیوع ای ــن
ویـــروس ،اکثـــر رشـــتهها و تیمهـــا قامـــت راســـت کردهانـــد،
ب ــه ج ــز تی ــم مل ــی فوتب ــال.
اســـکوچیچ انـــگار طلســـم شـــده اســـت .او ســـعی
میکنـــد همچنـــان حضـــورش در ورزشـــگاهها را حفـــظ کنـــد
و بازیهـــای لیـــگ را از نزدیـــک تماشـــا کنـــد (کاری کـــه نـــه
کـــیروش انجـــام مـــیداد و نـــه ویلموتـــس) امـــا بالتکلیفـــی
تیـــم ملـــی حـــاال یکســـاله شـــده.
مربـــی کـــروات تیـــم ملـــی  17بهمـــن  1398بـــود کـــه
بـــا فســـخ یکطرفـــه قـــراردادش بـــا نفـــت آبـــادان ،بـــه تیـــم
ملـــی پیوســـت .آن زمـــان نفتیهـــا نتایـــج بســـیار درخشـــانی
گرفتـــه بودنـــد و خیلیهـــا اعتقـــاد دارنـــد نتایـــج خـــوب ایـــن
فصلشـــان هـــم در ادامـــه همـــان تیمـــی اســـت کـــه دراگان
س ــاخته ب ــود ام ــا تقدی ــر ای ــن ب ــود ک ــه اس ــکوچیچ از آب ــادان دل
بکن ــد و ب ــه ته ــران بیای ــد ت ــا هدای ــت مهمتری ــن تی ــم فوتب ــال
کش ــور را ب ــه دس ــت بگی ــرد؛ تی ــم مل ــی.
رســـانهها بـــه ایـــن انتخـــاب انتقـــاد داشـــتند .اوضـــاع
در آن روزهـــا بـــه دلیـــل نتایـــح بـــد مـــارک ویلموتـــس خـــوب
نبـــود .تیـــم ملـــی در آســـتانه حـــذف از مرحلـــه اصلـــی
انتخابـــی جـــام جهانـــی بـــود .نتایـــج طـــوری بودنـــد – و
هســـتند  -کـــه ایـــران نیـــاز دارد همـــه بازیهایـــش را ببـــرد تـــا
در مرحلـــه اصلـــی انتخابـــی باشـــد .روزنامههـــا و ســـایتها
ک ــه نمیخواس ــتند اش ــتباه زم ــان آم ــدن ویلموت ــس را تک ــرار

کنن ــد و انتقادهایش ــان را در خف ــا مط ــرح کنن ــد ،ب ــه ص ــورت
واض ــح و عی ــان ای ــن انتخ ــاب را زی ــر س ــؤال بردن ــد ام ــا فوتب ــال
ایـــران آبســـتن حـــوادث مهمتـــری بـــود.
کرون ــا باع ــث ش ــد ت ــا وضعی ــت جه ــان دگرگ ــون ش ــود.
فوتبـــال و تیـــم ملـــی هـــم از ایـــن ویـــروس در امـــان نبودنـــد.
بازیه ــای انتخاب ــی ب ــه تعوی ــق افتادن ــد .ق ــرارداد اس ــکوچیچ
ت ــا پای ــان خ ــرداد (پای ــان آخری ــن ب ــازی انتخاب ــی) ب ــود و تی ــم
مل ــی بالتکلی ــف ش ــد.
ای ــن بالتکلیف ــی ی ــک س ــال بع ــد همچن ــان ادام ــه دارد.
گرچـــه اســـکوچیچ ابقـــا شـــده و قـــرار اســـت در بازیهـــای
انتخاب ــی روی نیمک ــت تی ــم مل ــی بنش ــیند ام ــا تعوی ــق دوب ــاره
ای ــن مس ــابقات ب ــه خ ــرداد  1400ح ــاال نگرانیه ــا را افزای ــش
داده.
تــا چنــد روز دیگــر انتخابــات ریاســت فدراســیون فوتبــال
برگ ــزار میش ــود و ای ــن فدراس ــیون بع ــد از نزدی ــک ب ــه ی ــک
س ــال و نی ــم بیق ــراری ،باالخ ــره رئی ــس خ ــود را میشناس ــد.
ه ــر ک ــدام از کاندیداه ــا ک ــه انتخ ــاب ش ــوند ،فدراس ــیون
پـــس از ســـالها رئیســـی تـــازه بـــه خـــود میبینـــد .رئیســـی
ک ــه ممک ــن اس ــت بط ــور کل ــی س ــاختار فدراس ــیون را تغیی ــر
ده ــد.
شـــاید اگـــر بازیهـــای تیـــم ملـــی در همیـــن فروردیـــن
پیـــشرو برگـــزار میشـــد ،نگرانـــی خاصـــی از ایـــن بابـــت
وجـــود نداشـــت امـــا حـــاال ممکـــن اســـت تمایـــات رئیـــس
جدیـــد ،روی تیـــم ملـــی و نیمکتـــش هـــم تأثیـــر بگـــذارد.
اســـکوچیچ نیـــاز دارد تـــا بـــرای عبـــور از ایـــن مرحلـــه و
بخص ــوص کس ــب پی ــروزی مقاب ــل ع ــراق و بحری ــن ،حمای ــت
کام ــل فدراس ــیون فوتب ــال را پش ــت س ــر خ ــودش ح ــس کن ــد.
هرگونـــه شـــایعه آمـــدن مربـــی بزرگتـــر و یـــا خبرهایـــی
از ای ــن دس ــت ممک ــن اس ــت ب ــه ط ــور مس ــتقیم روی کار او در
بازیهای ــی ک ــه ق ــرار اس ــت در خردادم ــاه برگ ــزار ش ــود ،تأثی ــر
بگ ــذارد.

جـــدای از ایـــن ،تعویـــق دوبـــاره مســـابقات ،بالتکلیفـــی
اس ــکوچیچ را بیش ــتر ه ــم ک ــرده.
او تـــا همیـــن چنـــد روز پیـــش نقشـــههای زیـــادی بـــرای
بازیهـــای فروردیـــن  1400کشـــیده بـــود امـــا حـــاال مجبـــور
اســـت بـــه یـــک اردوی تدارکاتـــی بســـنده کنـــد .اردویـــی کـــه
چ ــون از قب ــل مش ــخص نب ــود بازیه ــای رس ــمی ب ــه تعوی ــق
میافت ــد ،فع ـ ً
ـا ب ــازی تدارکاتــیای ه ــم در دل خ ــود ن ــدارد ت ــا
بدی ــن ترتی ــب  2فیف ــادی دیگ ــر ه ــم از بی ــن ب ــرود.
مســـأله مهمتـــر امـــا شـــاید محـــل برگـــزاری بازیهـــا
باشـــد .بنـــا بـــر اعـــام کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا دیـــدار
تیـــم ملـــی در برابـــر هنگکنـــگ کـــه قـــرار بـــود  5فروردیـــن
در اســـتادیوم آزادی تهـــران برگـــزار شـــود بـــه بهانـــه شـــیوع
ویـــروس کرونـــا لغـــو شـــده اســـت و قـــرار اســـت بازیهـــای
گـــروه ایـــران خـــرداد مـــاه بـــه صـــورت متمرکـــز در یکـــی
از کشـــورها برگـــزار شـــود .ایـــران هـــم یکـــی از نامزدهـــای
میزبانـــی اســـت امـــا بـــه نظـــر میرســـد در نهایـــت کمیتـــه
اجرایـــی کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا تصمیمـــش بـــر ایـــن
باشـــد کـــه بازیهـــای هـــر گـــروه در کشـــور بیطـــرف برگـــزار
شـــود.
ای ــن مس ــأله یعن ــی ای ــران ک ــه اکث ــر بازیه ــای دور رف ــت
را در خان ــه رقب ــا برگ ــزار ک ــرد و امی ــد داش ــت ت ــا ب ــا میزبان ــی از
هنگکنـــگ و عـــراق و بحریـــن در تهـــران ،از حربـــه میزبانـــی
اس ــتفاده کن ــد ،از ح ــق میزبانــیاش مح ــروم ش ــود.
یـــک ســـال و نیـــم پیـــش وقتـــی کار ایـــران در مرحلـــه
انتخاب ــی گ ــره خ ــورد ،هم ــه منتظ ــر بودی ــم ت ــا ب ــا پ ــر ک ــردن
ورزش ــگاه آزادی جل ــوی رقب ــای اصل ــی ،ی ــار تی ــم مل ــی ب ــرای
رســـیدن بـــه مرحلـــه دوم باشـــیم امـــا حـــاال کرونـــا نـــه تنهـــا
ح ــق حض ــور تماش ــاگران را از فوتب ــال ای ــران گرفت ــه بلک ــه ب ــه
احتم ــال زی ــاد حت ــی ح ــق ب ــازی در ورزش ــگاههای خ ــودی را
هـــم از تیـــم ملـــی دریـــغ میکنـــد تـــا بدیـــن ترتیـــب بـــه غیـــر
از یـــک بـــازی ،بقیـــه بازیهـــای انتخابـــی ایـــران در ایـــن دور،

خـــارج از کشـــور برگـــزار شـــده باشـــد!
 AFCقـــرار اســـت  25اســـفندماه میزبـــان بازیهـــای
باقیمانـــده از مرحلـــه نخســـت انتخابـــی جامجهانـــی را
ب ــه ط ــور رس ــمی اع ــام کن ــد .ای ــران ه ــم ب ــه ص ــورت کتب ــی
درخواســـت میزبانـــی گـــروه خـــودش را داده ولـــی خبرهـــای
غیررس ــمی حاک ــی از آن اس ــت ک ــه میزبان ــی ب ــه ط ــور متمرک ــز
در قطـــر یـــا امـــارات برگـــزار خواهـــد شـــد.
ای ــن یک ــی از مش ــکالت اصل ــی ای ــران در  4ب ــازی پی ـشرو
اســـت .شـــاید اگـــر ایـــران در بازیهـــای رفـــت میزبـــان بـــود،
ای ــن مش ــکالت پی ــش نمیآم ــد و اتفاقــاً وضعی ــت ب ــه نف ــع
مـــا هـــم میشـــد و مجبـــور نبودیـــم در منامـــه و بغـــداد بـــه
مص ــاف رقب ــا بروی ــم ام ــا ح ــاال قرع ــه ش ــانس ب ــه ض ــرر م ــا
عم ــل ک ــرده.
دیگ ــر مس ــأله نگ ــران کنن ــده درب ــاره تی ــم مل ــی ای ــن اس ــت
ک ــه ای ــن تی ــم در حال ــی بای ــد خ ــود را آم ــاده مس ــابقات مه ــم در
خردادم ــاه کن ــد ک ــه وضعی ــت لژیونره ــا ه ــم نگ ــران کنن ــده ب ــه
نظ ــر میرس ــد .در ح ــال حاض ــر ب ــه ج ــز مه ــدی طارم ــی ک ــه در
پورت ــو گل کاش ــته ،بقی ــه ملیپوش ــان ای ــران در اروپ ــا وضعی ــت
چن ــدان مناس ــبی ندارن ــد .بیرانون ــد ،دروازهب ــان ش ــماره ی ــک
تی ــم مل ــی ک ــه در افت ــی عجی ــب ب ــه س ــر میب ــرد .جهانبخ ــش
مدتهاســـت بـــازی نمیکنـــد و یـــک ماهـــی مصـــدوم بـــود.
ســـردار آزمـــون هـــم بـــه درخشـــانی فصـــل پیـــش نیســـت و
همـــه اینهـــا کار اســـکوچیچ بـــرای رســـاندن تیـــم ملـــی بـــه
س ــاحل آرام ــش را س ــخت ک ــرده.
فوتب ــال ای ــران در حال ــی ای ــن روزه ــا ب ــه انتخاب ــات هی ــأت
رئیســـه فدراســـیون فوتبـــال نزدیـــک میشـــود کـــه بیشـــتر
کاندیداهـــا روی درآمـــد ناشـــی از صعـــود ایـــران بـــه جـــام
جهانـــی حســـاب کردهانـــد .درآمـــدی  13میلیـــون دالری
ک ــه ب ــا ن ــرخ ای ــن روزه ــای دالر بال ــغ ب ــر  320میلی ــارد توم ــان
میشـــود و عـــدم صعـــود ایـــران بـــه جـــام جهانـــی 2022
میتوان ــد ای ــن درآم ــد حیات ــی را از فوتب ــال ای ــران دری ــغ کن ــد.

پیام بازگرداندن اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط هیأت دولت

دیگر خبری از فوتبال دولتی نخواهد بود؟
مدیریت ورزش

هیــأت دولــت بــا بازگردانــدن اساســنامه فدراســیون فوتبــال به مجمــع عمومی
نشــان داد که به شــعار فوتبال غیر دولتی پایبند و آن را راهکاری برای عبور از تصمیمات
فدراسیون بینالمللی تعریف نمیکند.
به گزارش ایرنا ،اساسنامه فدراسیون فوتبال در چند سال گذشته به مناقشه ورزش
ایران و فدراســیون بینالمللــی فوتبال (فیفا) تبدیلشــده بود؛ مناقشــهای که در برخی
مواقع ســایه تعلیق را بر سر این رشته گسترانید .هرچند که در یک دوره زمانی و به خاطر
برخی از عــزل و نصبهای دســتوری ،فوتبال ایران و هــواداران آن طعم تلــخ تعلیق را
چشــیدند و در نهایت بند غیردولتی در اساسنامه وارد شــد اما تأکید بر فوتبال غیردولتی
تنهــا زمانی مــورد توجه قرار گرفت کــه به خاطر قوانیــن داخلی ایران جایــگاه برخی از
مســئوالن با خطر مواجه و فدراسیوننشــینها با اســتناد به این بند بــرای ماندن در میز
مدیریت به نهادهای بینالمللی ورزش پناه میبردند.
این بند برای مدیران پیشین فدراســیون یک سپر اطمینان بود ،سپری که از آن برابر
قوانین داخلی محافظت میکرد و کمترین گزندی به کرســی ریاست آنان وارد نمیشد
اما فیفا در بزنگاه انتخابات فدراســیون فوتبال تمام معادالت آنــان را به هم ریخت و با
اعالم اینکه اساســنامه فدراســیون اشــکاالت جدی دارد به مجمع فرصت داد تا در یک
زمان مشخص اشکاالت را رفع کند.
یکــی از مهمترین ایرادهای اساســنامه قدیمــی بند حضور وزیــر ورزش و حق رأی
او در مجمع انتخاباتی بود؛بندی که بیش از ســایر ایرادها توســط رســانهها و کارشناسان
برجســته شــد .هر چند که وزیــر ورزش و جوانان با چشمپوشــی از حق خــود در مجمع
انتخاباتــی عم ًال کلید فوتبــال غیردولتی را به اعضــای مجمع انتخاباتــی داد اما برخی
این کار را یک اقدام نمایشــی برای دور زدن ایرادهای فیفا قلمــداد کردند اما دولت برای

محقق کــردن فوتبــال غیردولتی مصمم بــود و با برگرداندن اساســنامه فدراســیون به
مجمع نشــان داد که از مواضع خود نه تنها کوتاه نخواهد آمــد بلکه با قانونی کردن این
اقدام به دنبال آن است که دست سیاسیون را از این رشته پرطرفدار کوتاه کند.
دولت با بازگرداندن اساسنامه فدراســیون به مجمع عم ًال اعالم کرد که بنا به اصل
یکم اساسنامه ،فدراســیون فوتبال بهعنوان نهادی مســتقل ،غیرانتفاعی ،غیردولتی و
دارای شخصیت حقوقی شناخته شده است و دولت بنایی برای دخالت در آن را ندارد.
هرچنــد که برخی ایرادهای قانونی را به این بند وارد دانســته و آن را مغایر با قوانین
داخلــی میدانند اما دولــت با تصمیم خــود این پیام را برای مســئوالن کنونــی و آینده
فدراســیون صادر کرد کــه بند غیردولتی بــودن فوتبال تنها برای عزل و نصبها نیســت

بلکه این فدراســیون بایــد بهعنوان نهادی غیردولتی ،مســتقل از دولــت و بودجه آن به
حیات ورزشی خود ادامه دهد.
ســیگنالهایی هم دولت با این اقدام خود برای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
فرســتاد که اگــر دولت و مجلس شــورای اســامی بند یک اساســنامه را مطابــق قوانین
داخلی کشــور اصالح کنند آنگاه فدراسیوننشــینها نیز باید نســبت به قوانین مصوب
قوه مجریــه و مقننه پایبند و بــه آن احترام بگذارند؛ قوانینی که در ســال  ۱۳۹۸از ســوی
فدراسیون دور زده شد .در این سال و در حالیکه بسیاری از رؤسای فدراسیونها به خاطر
قانــون منع بهکارگیری بازنشســتگان داوطلبانه کنــار رفتند رئیس فدراســیون فوتبال با
استناد به بند غیردولتی بودن این فدراسیون قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان را
نادیده گرفت.
دولت با بازگرداندن اساســنامه فدراســیون به مجمع عمومی فوتبال با یک تیر دو
نشان را زد .اقدام دولت نهتنها دست سیاسیون آینده را از فوتبال کوتاه خواهد کرد بلکه
از ریخت و پاشهای دولتی نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد.
بر اســاس قانون کمک دولــت به فدراســیونها کــه از طریــق وزارت ورزش انجام
میشــود ،تنها باید در بخش اســتعدادیابی ،توســعه زیرســاخت و ورزش آماتور هزینه
شــود و دولت اجازه کمک به ورزش حرفهای را ندارد .با این شرایط فدراسیون فوتبال به
عنوان نهاد غیردولتی باید در زمینه اقتصادی خود به دنبال کسب درآمد باشد ،درآمدی
که دیگر از جیب دولت و صندوقهای خاص نیســت و هزینه تصمیمات غیر کارشناسی
مسئوالن فدراسیون از جیب مردم پرداخت نخواهد شد.
اقدام کابینــه دولت تدبیر و امیــد در غیر دولتــی اعالم کردن فدراســیون فوتبال به
صورت رسمی نشــان داد که تدبیر این دولت یک امید در مردم را به وجود آورد که مانند
گذشــته دیگر نگران دخالت و عزل و نصبهای جهتدار در فدراسیون نباشند بلکه بنا
به اساسنامه مورد تأیید فیفا امورات فدراسیون به مجمع واگذار خواهد شد.
منبع :ایرنا

از آتش عبور کن

اسکوچیچ

و همان منوی همیشگی
یادداشت

سعیدآقایی
دراگان اسکوچیچ شاید بدشانسترین
مربی تاریخ فوتبال ایران باشد .پس از
انتخاب ناگهانی و شبانه او به عنوان
سرمربی تیم ملی ایران که همه معادالت را
برهم زد ،اسکوچیچ بسیار کوشید تا از میان
اتمسفر وهم آلود و محاصره انرژیهای
منفی پیرامون این انتخاب جدلآور خود
را آرام آرام و ذره ذره اثبات کند و با کنش
و رفتارهایش و مصاحبههای امیدوار
کننده و خوشبینانه ،افکار عمومی را با
خود همراه سازد .دراگان اما امیدوار بود
با آغاز دور برگشت انتخابی جام جهانی و
دو بازی آسان برابر هنگ کنگ و کامبوج
بتواند حکم تأیید رسانهها و منتقدان
خردهگیر را دریافت کند اما سایه شوم و
منحوس پاندمی کرونا همه برنامههای
مربی خوشبین کروات را بر هم زد.آوار
بدبیاریهای دراگان اما کماکان ادامه دارد
و ظاهراً پایانی بر آن نیست .بعد از تعویق
 6ماهه رقابتها ،قرار بود دور برگشت از
فروردین  1400آغاز شود اما کرونای نحس
دوباره بازیها را تا نیمه خرداد به تعویق
انداخته .بدبیاری بزرگتر آنجاست که با تنگ
شدن زمان AFC ،تصمیم گرفته رقابتهای
دور برگشت را به شکل متمرکز برگزار کند و
بدشانسی بزرگتر اینکه ایران به دلیل تحریم
و مشکالت حق پخش و البته وضعیت قرمز
کرونایی تقریباً هیچ شانسی برای میزبانی
نخواهد داشت .این بدان معناست که
اسکوچیچ و تیمش  2بازی سرنوشتساز
برابر بحرین و عراق را باید دور از خانه برگزار
کند .دو نبردی که فوتبال ایران بعد از دو
شکست تلخ دور رفت روی میزبانی در بازی
برگشت حساب ویژهای باز کرده بود.در این
میان وضعیت بالتکلیف فدراسیون فوتبال
و انتخابات پیشرو وضعیت را مبهمتر
جلوه میدهد و شرایط را برای اسکوچیچ
پیچیدهتر خواهد کرد .او در دامگه حوادث
کبود و غیرمنتظره باید به مأموریت دشواری
فکر کند که بیتردید بزرگترین آزمون زندگی
اوست و نقش مهمی در آینده حرفهای او
بازی خواهد کرد .به نظر میرسد در این
بلبشوی عجیب و غیرمنتظره اسکوچیچ
چارهای جز پناه بردن به همان مؤلفههای
قدیمی نخواهد داشت و باید به همان نفرات
و البته ستارههای تکراری و تاکتیک امتحان
پس داده متوسل شود چراکه هیچ فرصتی
برای آزمون و خطا و ریسک وجود ندارد.
اولویت سرمربی کروات تنها و تنها عبور از
این گردنه خطرناک است ،گردنهای که تنها
با اعتماد به همان پکیج سابق میتوان از آن
به سالمت گذر کرد و هر تغییری ولو کوچک
شاید بهایی بزرگ داشته باشد .فرصت برای
تغییر بسیار است به شرط آنکه اسکوچیچ از
آتش به سالمت عبور کند.

