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پایسعادتمند
به ماجرای
الکس نوری
باز شد!

ماجدی چندان بهتر از عزیزی خادم نبوده است

دردسر بزرگ برای دو عضو هیأت مدیره استقالل

هواداران یارگیریها را از چشم
مظلومی و مؤمنی میبینند

با توجــه به اینکــه در میان مدیــران کنونی اســتقالل
چیزی تحت عنــوان کمیته فنی وجود نــدارد و هیچکدام
از اعضــای کادر مربیگــری فصل گذشــته هم در اســتقالل
باقی نماندهاند ،کام ًال مشــخص است بازیکنانی که بدون
انتخــاب ســرمربی مد نظــر اســتقاللیها قــرار گرفتهاند و
زمینه برای عقد قرارداد با آنها فراهم میشــود از نظر فنی
زیــر ذرهبین محمــد مؤمنــی و پرویــز مظلومــی بودهاند.
دو عضــو هیأت مدیــره باشــگاه اســتقالل که ســابقه بازی
و مربیگــری در ایــن تیــم را دارند .قطعــاً در مــورد انتخاب
نفــرات جدید ســایر مدیــران بــه حرف ایــن دو نفــر توجه
بسیاری میکنند چون آنها را دارای نظر فنی میدانند ولی
همین مســأله میتواند برای مؤمنــی و مظلومی در آینده
دردســرآفرین شــود چون اگر بازیکنانی که قبل از انتخاب
ســرمربی جدید جــذب میشــوند کارآیی الزم را نداشــته
باشــند قطعــاً همــه هــواداران ایــن انتخابها را از چشــم
اعضای فنی هیأت مدیره میبینند و مؤمنی و مظلومی را
مورد مؤاخذه قرار خواهند داد که چرا بازیکنان ضعیفی را
در فصل نقل و انتقاالت به خدمت گرفتند؟ البته فراموش
نکنیم اگر فورواردی همچون ســجاد شــهباززاده در فصل
پیش رو عملکرد خوبی برای اســتقالل داشته باشد باید به
این مســأله هم اذعان کرد کــه گزینش او بواســطه انتخاب
درست همین دو نفر بوده است.

نگرانی در اردوی ملوان

نوری و زارع ادامه میدهند؟

ملوان پس از ســقوط به لیگ یک اوضاع نابسامانی
داشــت و بــه نظر میرســید کــه در رقابــت با باشــگاههای
متمول کار خیلی سختی برای بازگشت به لیگ برتر دارد،
ولی با آمــدن زوج پژمان نــوری و مازیار زارع این باشــگاه
متحول شــد .نوری بهعنــوان مدیرعامــل و زارع بهعنوان
ســرمربی شــخصیت ملوان را ارتقا دادند و فصل گذشــته
این تیم با اقتدار بــه لیگ برتر صعود کرد .هــواداران امید
داشــتند که این روند در فصل جدید هم ادامه داشته باشد
و ملــوان در لیگ برتر هم عملکرد خوب فصل گذشــته را
تکــرار کند ،ولی حاال خبر میرســد که کاپیتانهای ســابق
ممکن است برای ادامه همکاری خواهان تضمین باشند.
مدیرعامل و سرمربی ملوان برای ادامه همکاری فرصتی
 ۱۰روزه از هیــأت مدیــره این باشــگاه خواســتهاند .پس از
لیگ برتری شدن ملوان ،جلســه هیأت مدیره این باشگاه
با حضــور این دو نفر برگزار شــد و زارع و نــوری فرصتی ۱۰
روزه بــرای اســتراحت و تصمیمگیــری در خصوص ادامه
همــکاری بــا ملوان خواســتند .بــا توجه به تفاوت ســطح
فنی و سختافزاری لیگ برتر با لیگ یک ،این دو ملوانی
محبوب روی ســکوهای ورزشگاه ســیروس قایقران برای
ادامــه همــکاری با قوهای ســپید انزلــی مردد هســتند و از
هیأت مدیره ملوان خواســتهاند تا به آنهــا زمان برای فکر
کردن دهند .اگر این همکاری ادامه پیدا نکند ،ملوان برای
موفقیت در لیگ برتر کار سختی خواهد داشت.

ضعیفترین فدراسیون فوتبال سالهای معاصر

سرمقاله

وصال روحاني

بیــان کار فدراســیون فوتبال ایران از اســفند
ســال  1400کــه سرپرســتی ایــن نهــاد به میرشــاد
ماجــدی و بعضــی افراد همســو و غیرهمســو با او
ســپرده شــد ،به قــدری منفی اســت کــه بیگمان
میتوان عنوان ضعیفترین فدراسیون سالهای
معاصــر ایــن ورزش را در کشــورمان بــه ایــن نهاد
اطالق کرد.
بنیاد و ریشــه اولیه این خرابــی را البته رئیس
فدراســیون قبلی گذاشــت .شــهابالدین عزیزی
خادم چنان تکســو و متمرکز بر خود و براســاس
شــعارهایی غیرواقعــی بــر فوتبال حکــم راند که
حتی همراهانش از وی زده شــدند و پس از بیخبر
مانــدن آنها از همه جــا و همه کس و اتخــاذ تقریباً
تمامی تصمیمهای اصلی توسط شخص عزیزی
خادم و تقسیم شدن پولهای فراوان تحت عنوان
پاداش به وابســتگان وی به شــکلی مبهم ،رأی به
بیکفایتــی او دادند .بــا این حال آنچه پــس از کنار
رفتن عزیزی خــادم روی داده ،حتــی از دوران وی
هم ناامیدکنندهتر بوده اســت .از یک سو ماجدی
هیچ کار مهم و دســتاورد بزرگــی را در چهار ماهی
که از زمامــداری وی میگذرد ،موجب نشــده و در
دوره وی بوده که تیم ملی امید حتی از گروهش در
فوتبال قهرمانی زیر  23ســال آســیا باال نیامده و از
عهده «قدرقدرت»هایی(!) در حد ترکمنســتان و
ازبکستان هم برنیامده است .بر سر دیدار دوستانه
تیم ملی بزرگســاالن مقابل کانادا هم که اص ًال سر
نگرفت ،چنان دوستان فدراسیوننشین ذوقزده
شــدند که برای گرفتــن ویزای ســفر به این کشــور،
شتابزده به ترکیه سفر کردند غافل از اینکه دولت

کانــادا در راســتای اهــداف سیاســیاش تصمیــم
فدراســیون فوتبــال این کشــور را وتو کــرده و بازی
تدارکاتی فوق را منتفی ساخته است.

هزار وعده خوبان یکی وفا نکند
عجبــا کــه در میــان همــان چهار پنــج عضو
هیأت رئیسه فدراسیون شــاید فقط یکی دو نفر به
طور نصف و نیمــه با ماجدی همراه باشــند و بقیه
با او همنظــر نیســتند .روابط عمومی فدراســیون
مشــتی شــعار و وعــده میدهد کــه معمــوالً اجرا
نمیشــود و دپارتمــان بینالملــل فدراســیون که
یکی از وظایفش تســهیل و تســریع روابط با ســایر
کشورها به قصد ارائه پیشنهاد بازیهای تدارکاتی
به آنها و جور کردن انجام این مســابقات است ،هر
روز قــول برگــزاری دیدارهایی با این تیــم و آن تیم
را میدهــد اما از هزار وعده خوبــان حتی یکی هم
عملی نمیشــود .آن تک پیشنهادهای خوب هم
از جانب کشورهایی میرسد که برای رفتن به آنجا
باید  20ساعت سفر هوایی داشت و در نتیجه فقط
جنازه ملیپوشــان به آنجا خواهد رسید و بدیهی
اســت که دراگان اســکوچیچ آن را نپذیرد و از خیر
این سفرهای سنگین و بدخیم بین قارهای بگذرد.
از حرفهای پوچ تا کرامات سازمان لیگ
احســان اصولی که از اســتان خراســان آمده
و یــک شــبه ره صد ســاله رفته و به ســبب ریاســت
هیــأت فوتبــال ایــن اســتان ابتــدا بــه سرپرســتی
موقتــی باشــگاه شــهرخودرو (و به قولــی پدیده)
منصوب شــده و سپس به ریاســت کمیته فوتسال
و عضویت هیأت رئیســه و ســخنگویی فدراسیون
ارتقــای درجــه یافتــه ،دائمــاً در حــال مصاحبه و
ســخنوری و بیــان اظهاراتــی اســت کــه پشــتوانه

اجرایی چندانی ندارد و پوچ اســت و کفیل دبیری
فدراســیون هم که حســن کامرانیفر یعنی همان
کمــک داور ســابق اســت ،اگرچه قصــد صداقت
در گفتــار را دارد امــا بــه هیــچ یــک از حرفهایش
نبایــد امید بســت زیرا نــه خودش قــدرت اجرایی
چندانی دارد و نه مقامهای باالدست از او حمایت
میکنند .کمیتههای انضباطی ،استیناف و اخالق
فدراسیون مشــغول صدور آرایی هستند که لزوماً
چندان بــا یکدیگر همســویی نــدارد و شــماری از
آنهــا ناقــض آرای آن یکی اســت و ســهیل مهدی
در کامل کــردن برنامه لیگ برتر چنان به مشــکل
برخــورد کرد که نتیجه ســه دیدار واپســین لیگ نه
در زمین چمن و در میدان مســابقه بلکه در کمیته
انضباطی تعیین شد و سه تیم با نتیجه  3-0برنده
اعالم شدند بدون اینکه دو تیم حتی یک ضربه به
توپ بزنند زیرا تصور میرفت که رقبایشان با عدم
حضــور در میــدان قانونشــکنی کردهانــد و البته
اینها همگــی از کرامات کمیته تقریبــاً خودمختار
موسوم به «سازمان لیگ» است.

همچنان خبری از خصوصیسازی نیست
مریم ایراندوست ،سرمربی تیم ملی فوتبال
زنــان ایران به جــای اینکه بالفاصلــه بعد از حذف
این تیــم در همان مرحله گروهــی جام ملتهای
آسیا و آن هم در دســتهای سه تیمی استعفا بدهد،
بــه تازگــی و البتــه بــدون ارتبــاط بــا آن ناکامــی از
ســمت خود کنار رفته و صمد مرفاوی در شرایطی
سرمربی تیم ملی جوانان شده که با وجود پیشینه
اخالقی روشنش و کار در سطوح باالی باشگاهی،
دو ســه سالی اســت که ســکاندار هیچ تیمی نبوده
و ســابقهای هم در زمینــه کار درازمدت در ردههای
سنی «پایه» ندارد.

حذف ســرخابیها از لیــگ قهرمانان آســیا
کــه در دوره درخشــان(!) کار عزیــزی خــادم روی
داد ،هنوز توســط فدراســیون جانشــین وی جمع
و جــور و ترمیــم نشــده و اصول خصوصیســازی
این دو باشــگاه و بسیاری از باشــگاههای دیگر ما با
وجود گذشــت  7مــاه از صدور حکم شــوکهکننده
حــذف پرســپولیس و اســتقالل و گلگهــر از لیگ
قهرمانــان آســیا  2022هیچ پیشــرفتی نداشــته و
کوچکتریــن تــکان و تحــول قابــل ذکــری در آن
ایجاد نشــده اســت .با اینکه در اجرای دوره بعدی
این لیگ یک سال تأخیر افتاده و این جام آسیایی
در ســال  2024بازگشــایی خواهــد شــد ،امــا بعید
اســت با فدراســیونی که اینــک در صحنــه حاضر
میبینیــم ،تغییــری در وضعیــت موجــود ایجاد
شــود و «فاقدان شــرایط» بــه «واجدان شــرایط»
تبدیل شوند و از ســوی « »AFCبه مجوز حرفهای
نائل گردند.

شانسی که ماجدی آورده است
در مجمــع فوقالعــاده اخیر فدراســیون در
دهــه اول خردادمــاه ،تنهــا کاری کــه انجــام شــد،
قطعی و نهایــی کردن کار خلع عزیــزی خادم بود
و تعییــن تکلیــف ماجــدی و چنــد پســت دیگر به
گردهمایــی بعــدی در شــهریورماه موکول شــد.
شــرایط از دورانی که ســکاندار وقت ورزش کشــور
در دوئل شــخصیاش بــا محمــد دادکان ،رئیس
فدراســیون فوتبــال وی را به بهانــه ضعیف بودن
نتایــج تیم ملــی در جام جهانــی ( 2006آن نتایج
آنقدرهــا هــم ضعیف نبــود) خلع و از ایــن طریق
تعلیق فوتبال ایران توســط فیفا را پایهگذاری کرد،
اگر بدتر و بیثباتتر نباشد ،قطعاً بهتر هم نیست
ولی شــانس ماجدی این اســت که فوتبالدوستان

تالش برای بخشودگی مجدد مدافع تیم ملی

کنعانی شهریور هم محروم است

اینــک بــه مســائل دیگــری مثــل رقابت همیشــه
داغ ســرخابیها بــر ســر قهرمانی لیــگ و خرید و
فروشهــای «پیشفصــل» چشــم دوختهانــد و
نحــوه هدایــت فدراســیون دلمشــغولی اول آنها
نیســت .ظاهراًفیفا هم آنقدر مشغول رسیدگی به
دهها دعوی و شــکایت بازیکنان و مربیان خارجی
از باشــگاههای ما اســت که وقت نــدارد وضعیت
کلــی فدراســیون مــا را چــک و بــرای ایــن نهادها
تصمیمگیری کند زیرا اگر وقت داشــت و رسیدگی
میکرد ،االن فوتبال ما به سبب انباشت مشکالت
داخلــی و خارجی و انبــوه شــکایات بینالمللی و
بــرآورده نکــردن بخشــی از آیینهــای اجتماعی
مــورد اهتمام و تأکیــد فیفا اینک مثل ســال 2006
تعلیق شــده و یک کمیته انتقالی تازه را مصدر کار
و بازگرداندن نظم به فوتبال کشور «بازتعریف» و
ترمیم اساسنامه فدراسیون کرده بودند.
اما خورشید پشت ابر نمیماند
بله ،ماجدی و ســایر فدراسیوننشینان بسیار
خوشاقبالند که ایــن مشــغلههای جانبی وجود
دارد و فیفا فع ًال مجازاتشــان نکــرده ولی همان
طور که پنهان شــدن پشت صعود بسیار سریع تیم
ملی به مرحله نهایی جــام جهانی  2022عزیزی
خادم را از خلع شــدن نجات نداد ،بعید اســت که
پناه گرفتن جانشینان وی نیز پشت بعضی مسائل
به ظاهر مثبت دیگر ،خورشــید را همچنان پشــت
ابــر نگه دارد و از کنــار رفتن دیر یا زود ســران فعلی
فوتبال کشــور جلوگیری کند .فرامــوش نکنیم که
تعدادی از همین مدیــران در دوران عزیزی خادم
هم مصدر کار بودند و امضا و نشانههای تأییدشان
پــای برخــی تصمیمهــای غریــب و غیراصولــی
رئیس قبلی فدراسیون مشاهده میشود.

علیآبادیمخالفرفتنماسهنفربهجامجهانیبود

بختیاریزاده :بگذاریم ایتالیا جای ما به جامجهانی برود!

فساد در فوتبال ایران بیداد میکند؛ نتیجه فساد همین میشود که شخصیتهای سالمی مانند دادکان ،دایی و فردوسیپور در فوتبال نیستند
مصاحبه

ناصر قراگزلو

ســهراب ،ســهراب ،ســهراب ...چقــدر
افســوس میخوریم برای او .زمانی که بازیکن
بود ،بــه دلیــل اختــاف بــا بالژویــچ ،ماجرای
ترکیــه و به موقع نرســیدن بــه اردوی تیمملی،
مقدماتی جامجهانی  2002را از دســت داد .او
در مربیگری هم میتوانســت یکــی از بهترین
مربیان ایران باشــد اما روحیهاش با این شــغل
خیلی ســازگار نبود و در بسیاری موارد پیشنهاد
خــود را بــه مربــی دیگــری داد و باعــث شــد تا
افــراد دیگری رشــد کننــد .خالصه اینکــه نه در
دوران فوتبــال از او مناســب بهــره بردیــم و نــه
حاال در عرصه مربیگری ایــن مدافع با هوش و
خوشفکر را میبینیم .با سهراب بختیاریزاده
حــدود نیم ســاعت حــرف زدیــم .از وضعیت
فوتبــال ایران ناراضی بــود و علت اصلیاش را

فساد میدانست .این گفتوگو را بخوانید.
هــر روز که میگــذرد ،بــه جامجهانی قطر
نزدیــک میشــویم...اوضاع را چطــور
میبینی؟
اگر با همین شرایط پیش برویم ،آبروریزی
بزرگی در راه است .با این شرایط به جام جهانی
نرویم بهتر اســت چون آینــده خوبی در انتظار
تیــم ما نیســت( .بــا کنایــه) بهتــر اســت اجازه
بدهیم تیمی ماننــد ایتالیا به جام جهانی برود
یا تیمهایی که در صــدد حضور در جام جهانی
بودند اما به هر دلیل امکان حضورشان فراهم
نشد!
انگار دل پری از این فوتبال داری؟!
متأسفانه در فوتبال ایران فساد زیاد است؛
وقت صرف کردن برای این فوتبال حیف است.
فوتبال ما به همه چیز شــبیه شــده جز فوتبال.
وقــت صــرف کــردن بــرای ایــن فوتبــال یعنی
زمان و عمر خود را به بطالــتگذراندید و هیچ

بهرهای هم نصیبتان نمیشود.
تو را هیچ وقت تا این حد ناراحت ندیده
بودیم!
وقتــی میبینید کــه شــرایط زندگی مردم
سخت شده واقعاً صالح نیست که روی فوتبال
زوم کنیم و در موردش حرف بزنیم.
دادکان در مصاحبــهاش با ایرانورزشــی
گفته که در زمان مدیریت خودش ،به یک
بازیکن تیم ملی بــه بهانه برد در بازیهای
مقدماتی جام جهانی  2006چیزی نزدیک
بــه  7میلیون پــاداش میدادنــد که در آن
زمان معادل پول یک پراید بود.
بلــه ...آقــای دادکان کامــ ًا درســت گفته.
یکــی از دالیــل افــت فوتبــال مــا این اســت که
شــخصیتها و مدیــران ســالمی ماننــد آقــای
دادکان در فوتبال نیســتند؛ یا امثــال علی دایی
و عــادل فردوســیپور هــم در فوتبــال حضــور
ندارند.
حقیقــت دارد که شــما جزو ســه بازیکنی

بودی کــه علیآبادی مدیر وقت ســازمان
تربیت بدنی مخالــف حضورتان در جام
جهانی  2006بود؟
بلــه ...ایــن مســأله کام ًال درســت اســت و
صحت دارد.
قبول داری که مشــکالت مدیریتی فوتبال
ملی ما را خیلی اذیت میکند؟
بله مشــکل مدیریتی کــه همیشــه در این
ســالها وجود داشــته؛ حتــی زمــان دادکان که
یکی ازمدیران تحصیلکــرده و فوتبالی ما بود.
کمبودهایــی وجــود داشــت امــا او بــا درایت،
مشکالت را حل کرد یا به حداقل میرساند.
حرف آخر؟
باز هم دوست دارم این هشدار را بدهم که
اگر با شــرایط فعلی به جام جهانی برویم ،یک
فاجعــه ملی رقم میخورد .بایــد هر چه زودتر
جلــوی ایــن مشــکل گرفته شــود .تا دیر نشــده
باید فکــری به حال حل مشــکالت تیــم ملی و
فدراسیون کرد.

پــس از اتفاقاتــی کــه زمســتان ســال گذشــته رخ داد،
فدراســیون فوتبــال پرونده محمدحســین کنعانــیزادگان را
در اختیــار ارکان قضایی خود گذاشــت و در نهایت این بازیکن
از همراهــی تیــم ملــی در دو مســابقه محــروم شــد .البتــه بــا
پادرمیانی اسکوچیچ و اســتیلی قرار شد کنعانیزادگان اجازه
همراهی ایران در بازی با کره جنوبی و لبنان را داشــته باشد و به
جای آن دو مســابقه دوستانه را محروم شــود .یکی از جلسات
محرومیت محمدحســین هنــگام برگزاری بــازی تدارکاتی با
الجزایر ســپری شــد ولی هنوز یک جلســه محرومیت دیگر به
قوت خود باقی اســت و اگر شــرایط عوض نشود اولین مسابقه
تدارکاتی ایران در شهریور ماه را هم از دست میدهد به همین
خاطر مســئوالن تیم ملی به طور جدی در تالش هستند تا این
مشکل را برطرف کنند.

تأثیر حضور مجیدی

ایرانیها،تماشاگرتمریناتاالتحاد

حضور فرهاد مجیدی در رأس هرم مربیگری االتحاد
کلبا شــکل توجه رســانهای به این باشــگاه را به طــور کام ًال
محسوســی متغیر کرده اســت و حاال تیمی که تــا چند ماه
قبــل برای بالــغ بر  ۹۰درصــد فوتبالدوســتان ایرانــی کام ًال
ناشناخته تلقی میشــد ،به مجموعه شناخته شدهای بدل
شده است و اخبار آن نیز کم و بیش دنبال میشود .از سوی
دیگر ایرانیان مقیم دبی بویژه آنهایی که طرفدار اســتقالل
هستند نیز بواســطه حضور فرهاد شــرایط االتحاد را دنبال
میکنند .اتفاقاً مدیران این باشگاه میخواهند از وضعیت
ایجاد شــده بــرای افزایش روحیــه بازیکنان خود اســتفاده
کننــد و روی همیــن اصــل صحبتهایــی مطــرح اســت و
مــواردی در بخشهای رســمی اطالعرســانی االتحاد کلبا
دیده میشــود که پس از آغــاز تمرینات تاکتیکــی این تیم،
برخی روزهای هفته درهــای محل تمرین به روی هواداران
باز شــود و آنها بتوانند تمرین دادن فرهاد مجیدی را تماشا
کنند.

بحثهای مخفیانه در اتاقهای فدراسیون

اگر دادکان کاندیدا شود،
آجرلونمیآید

زمزمههــا بــرای ثبتنــام افــراد سرشــناس جهت
حضــور در انتخابــات فدراســیون فوتبــال آغــاز شــده و
قطعــاً طی روزهــای آینــده قضیــه جدیتر هــم خواهد
شــد چون در شــهریور ماه مجمع انتخاباتی فدراسیون
برای گزینش رئیــس جدید برگزار میشــود و رئیس تازه
کنترل مهمترین فدراسیون ورزشی کشورمان را برعهده
خواهد گرفت .قطعاً از اوایل تابســتان بحثها پیرامون
ثبتنام نامزدها ســر و شــکل جدیتری به خود میگیرد
و ترکیــب کاندیداها تا حد زیادی مشــخص خواهد شــد.
یکی از افــرادی که زمزمههای فراوانــی پیرامون احتمال
حضــورش در فدراســیون بــه گــوش میرســد ،محمــد
دادکان اســت .شــخصی که تابســتان ســال  ۸۵در خالل
برگزاری رقابتهای جام جهانی  ۲۰۰۶آلمان به شــکلی
عجیــب برکنار شــد و البته فوتبــال ایران تاوان ســنگینی
بابت آن تصمیم داد .دادکان هنــوز حرفی از آمدن نزده
ولی دیروز این بحث را در اتاقهای فدراســیون شــنیدیم
که اگــر رئیس اســبق فدراســیون بیاید آنگاه بــه احتمال
فــراوان چهرههایــی همچــون مصطفــی آجرلــو وارد
عرصه انتخابات نخواهند شــد البته این نکته را هم نباید
فراموش کنیم که خود آجرلو نیز تا امروز قاطعانه حرف
از حضور در انتخابات نزده است.
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