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فوتبال ایران زیر ذرهبین
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خبر

قضاوت  ۳داور ایرانی
در جام ملتهای
فوتسال آسیا

ZOOM
حمله تند طالقانی به
سرپرست فدراسیون

برکناریام برای
مهندسی انتخابات
است

ماجدی ،نقش اول بازی انتخابات

میرشاد چطور رأی جمع میکند؟
بــازی انتخاباتــی کاندیداهــای ریاســت فدراســیون فوتبــال پیچیــده شــده اســت .تــاج نتوانســت آنطور کــه برنامهریزی کــرده بــود روی موفقیت تاریخــی وکالی پرونده ویلموتــس مانور دهــد و از طرفی میرشــاد ماجدی تا
توانســت در گزارشــی کــه بــرای وزارت ورزش نوشــته بــود ،اوضــاع را بــرای تــاج ســختتر کــرد و شــانس خــود را بــاال بــرد .او البتــه در کنــار این موضــوع تکههای دیگــری از پــازل انتخابات را بــرای خود جفت و جــور میکند.
به محض ورود مهدی تاج به گردونه
رقابت برای ریاست فدراسیون فوتبال،
میرشاد ماجدی گرچه از ثبتنام در
انتخابات انصراف داد اما خیلی زود
برگشت ،ثبتنام کرد و حاال در قامت
سرپرستفدراسیونفوتبالازهیچکاری
برای هموارسازی مسیرش برای رسیدن
به ریاست کوتاهی نمیکند.
همزمانی این اقدامات ماجدی با صدور
رأیمارکویلموتسواستفادهاوازتقصیر
مهدی تاج و هیأت رئیسهاش در فاجعه
ویلموتس،خواهناخواهتصمیمگیریهای
او را از خواستههای فردی و رقابتهای
انتخاباتی به سمت مطالبات ملی پیش
برده است و همین باعث میشود کمتر
مورد این اتهام قرار بگیرد که تمام این
اقدامات را در جهت رسیدن به هدف
شخصیاش پیش میبرد.
با این حال اما برکناری عبدالکاظم
طالقانی ،از ریاست هیأت فوتبال استان
خوزستان بعد از  8سال ریاست در این
سمت ،طرح شائبهها و اتهامات علیه

غرضهای شخصی ماجدی را جدیتر
مطرح کرد .هرچند که همچنان طالقانی
را بازمانده مسببین پرونده ویلموتس
میدانیم و از این جهت شاید عدهای
هم بگویند حتی اگر با نیت شخصی
انجام شده باشد ،حذف امثال طالقانی
از فوتبال تصمیم خوبی است! که این
هم از خوششانسی ماجدی است که
در چنین برههای قرار گرفته تا براحتی
بتواند هدفهای شخصیاش را تحت
لوای میل به خدمت ،عرضه کند .فقط
کافی است با هم مروری داشته باشیم
به تصمیمهای اخیر ماجدی تا ببینیم او
در هفتههای اخیر از جایگاهی که دارد تا
چه اندازه در جهت هموارسازی مسیرش
برای ریاست استفاده میکند.

برکناری حیدر بهاروند

میرشاد ماجدی ،سرپرست فدراسیون
فوتبال بعد از پایان ثبتنام نامزدهای
ریاستفدراسیونفوتبالواعضایهیأت
رئیسه ،در حکمی رأی به برکناری حیدر

بهاروند از ریاست سازمان لیگ داد .او
 ۴۸ساعت قبل از پایان مهلت ثبتنام،
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
شرکتکردوازماجدیوقنبرزادهبهعنوان
نواب خود یاد کرد اما فدراسیون فوتبال
خیلی زود این خبر را تکذیب کرد و این
موجبشدتاحیدربهاروندثبتنامخودرا
پس بگیرد .به نظر میرسد برکناری حیدر
بهاروند بیربط با مصاحبه او نباشد که
گفت« :اسامی نامزدها را دیدم و به نظر
من در بین این نامزدها مهدی تاج بهترین
گزینه برای اداره فدراسیون فوتبال است.
او میتواند بخوبی فدراسیون را اداره کند
و به ساحل آرامش برساند».

انتخاب مرفاوی و آزمون

انتخاب صمد مرفاوی و مریم آزمون،
بهعنوان سرمربیهای دو تیم جوانان
و زنان برای میرشاد ماجدی در حکم
جلب دو رأی مثبت برای رسیدن به
ریاستش بود .این موضوع از همان زمان
انتخاب مشخص بود و اتفاقا ًهر یک از

این انتخابها هم جنجالهای خاص
خودش را در پی داشت .صمد مرفاوی
که رسما ًرفیق دیرینه میرشاد ماجدی
بود که برادر میرشاد را هم بهعنوان
دستیارش معرفی کرد و انتخابش حرف و
حدیثهایزیادیبهجاگذاشت.انتخاب
مریم آزمون به جای مریم ایراندوست
هم با خبرهایی که درباره قطع همکاری
عجیب فدراسیون با ایراندوست منتشر
شده بود ،باز هم جنجالی شد و آنجا هم
ردیازمصلحتانتخاباتیدراینانتصاب
به چشم میخورد.

حتی حفظ اسکوچیچ!

حاال که فکر میکنیم ،شاید حتی بتوان
به شائبههایی که عدهای درباره مقاصد
انتخاباتی ماجدی در جریان وتوی رأی
کمیته فنی درباره اسکوچیچ مطرح
میکردند،جدیترنگاهکرد.اونمیتوانست
در آستانه انتخابات یکی از رأیهایش را
بسوزاند! از کجا معلوم بود که علی دایی،
جواد نکونام ،قلعهنویی یا حتی کیروش که

ازگزینههایاحتمالیجایگزینیاسکوچیچ
بودند به او رأی میدادند؟

و حاال برکناری طالقانی

دوره ریاست چهار ساله عبدالکاظم
طالقانى در خردادماه سال جارى به
پایان رسیده بود اما وی تمایلى به برگزارى
انتخابات هیأت فوتبال خوزستان و ترک
این سمت نداشت تا اینکه سرانجام
عبدالعظیم آ لکثیر از داوران سابق و
سرپرست کمیته داوران هیأت فوتبال
خوزستان بهعنوان سرپرست جدید این
هیأت و جانشین رئیس غیرقانونى این
هیأت انتخاب شد .با این حال طالقانی
معتقد است که او را به طور غیرقانونی
برکنا ر کرد ها ند  .برکنا ری طا لقا نی
بهعنوان آخرین بازمانده از هیأت رئیسه
فدراسیونی که زیر قرارداد ویلموتس را
امضا کرده بودند ،یک بار دیگر شائبه
رد صالحیت تاج را هم قوت بخشیده اما
همه اینها نقش امیال شخصی ماجدی
در این برکناری را کتمان نمیکند.

عبدالکاظم طالقانی
میگوید« :طبق بند
 ۹ماده  ۲۳اساسنامه
هیأتهای استانی
زمانی که رئیس هیأتی
دوران چهارساله
مدیریتش به پایان
میرسد ،به کار خود در
هیأت تا زمان برگزاری
مجمع انتخاب رئیس
هیأت فوتبال آن استان
ادامه میدهد و بر
این اساس سرپرست
فدراسیون یعنی
ماجدی حق برکناری
من را نداشت .ضمن
اینکه در حال حاضر
فدراسیون فوتبال
هیأترئیسهای برای
مهای اینچنینی
تصمی 
ندارد .من این موضوع
را از طریق مراجع
ذیصالح پیگیری
خواهم کرد».
او تأکید کرد« :برنامه
آقای ماجدی ،مهندسی
انتخابات است زیرا او در
این قضیه ذینفع است
و در حال اقداماتی
است که افرادی را
تعیین کند که آرا در
مجمع انتخاب رئیس
فدراسیون فوتبال به
سمت خودش باشد و
برکناری من نمونهای
از تخلف آقای ماجدی
است .ضمن اینکه هر
ه برکناری من
کسی نام 
را امضا کرده باشد ،او
هم تخلف کرده و کار
آنها ناعادالنه بوده
است».

ناصر ابراهیمی:

عباس چمنیان:

رسول کربکندی:

دنبال سوراخ موش نگردید!

لیگ برتریها را به تیم امید دعوت نکنیم

شرایط تیم ملی هم بهتر از امیدها نیست

ناصر ابراهیمی ،سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره حواشی
قرارداد ویلموتس گفت« :تاج ،سلطانیفر ،اعضای هیأت رئیسه سابق
فدراسیون و مدیربرنامهای که این مربی را به ایران آورد ،مقصر هستند.
باید دلیل عقد چنین قراردادی مشخص شود و هیچ کس نباید برای پنهان
شدن دنبال سوراخ موش باشد یا اینکه بخواهند موضوع را گردن همدیگر
بیندازند .با این کارها چیزی حل نمیشود».

چمنیــان ،ســرمربی ســابق نوجوانــان ایــران ،گفــت« :در مقطعی پیشــنهادی به
فدراســیون دادم؛ از آنجــا کــه در شــرایط فعلــی قابل انجام نیســت و باشــگاهها
بازیکــن در اختیــار تیــم امیــد قــرار نمیدهنــد؛ پیشــنهادم ایــن بــود کــه حداقل
یکبــار بازیکنــی از لیگ برتر به تیم امید دعوت نکنیم .این پیشــنهاد جســارتی
میخواســت کــه باعــث شــد ایــن پــروژه عملــی نشــود .ضعــف مــا عــدم وجــود
ستارهها نیست ،ضعف ما در جمع کردن بازیکنان و «تیم» شدن امید است».

رســول کربکنــدی ،در مــورد انصــراف تیــم فوتبال امید از رقابتهای همبســتگی
کشورهای اسالمی گفت« :انتخابات فدراسیون فوتبال و کاندید شدن سرپرست
فعلی ســبب شــده تیم امید در اهمیت کمتری قرار بگیرد .قطعا ًبا این وضعیت
تیم بزرگسال ما هم شرایطی بهتر از امیدها ندارد و برخالف همه دنیا که بهترین
برنامهریزی و کار درازمدت را برای تیمهای خود انجام میدهند ،ما هیچ برنامهای
نداریم .انتظار بیخودی هم اســت که فدراســیون به این مســائل رسیدگی کند».
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مصاحبه

ضرباالجل  AFCدرباره لیگ قهرمانان آسیا

هیأت رئیسه تکلیف باشگاهها را مشخص کند
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به جای
برگزاری در سال  2023در فصل 2023-24
برگزار خواهد شد که این تغییر تقویم ،مطابق
غرب آسیا و به سود تیمهای باشگاهی ایران
است.
طبق تغییرات زمان برگزاری لیگ قهرمانان
آسیا ،تا زمان برگزاری دوره بعدی این
مسابقات ،قهرمانان دو دوره از لیگ و جام
حذفی فوتبال ایران مشخص شدهاند و هیأت
رئیسه فدراسیون فوتبال باید سازوکاری
برای انتخاب سهمیههایش از میان تیمهای
باشگاهی تعریف کند.
با همه تأکیدی که به لزوم تعریف این
سازوکار تا پیش از مشخص شدن قهرمان

لیگ و جامحذفی در فصل گذشته شده بود،
هیأت رئیسه هیچ تصمیمی در این خصوص
نگرفت .حاال فدراسیون فوتبال ایران باید
هر چه سریعتر در مورد ساز و کار معرفی
نمایندگان باشگاهی ایران برای حضور در
لیگ قهرمانان آسیا تصمیمگیری کند.
سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان
لیگ در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص
گفته است« :کنفدراسیون فوتبال آسیا یک
ضرباالجلی درباره معرفی نمایندگان لیگ
قهرمانان دارد ،اما مهمتر از آن این است که
قبل از شروع لیگ این اتفاق بیفتد و صرفنظر
از ضرباالجل  AFCما اگر این وظیفه را به
اتمام برسانیم ،تقریبا ًباشگاهها وارد رقابتها

نشدند و شک و شبههای در این خصوص به
وجود نمیآید که ما به این سمت میرویم تا
باشگاه خاصی را مدنظر قرار دهیم .معموال ً
این اتهامات زرد پیش میآید و ما امیدواریم تا
قبل از شروع لیگ این کار نهایی و پیشنویس
آن آماده شود .متأسفانه ما در آستانه
شروع لیگ یکسری مشکالت مانند شرایط
آمادهسازی ورزشگاهها و ...داریم که خیلی
از لیگهای رقیبمان ندارند».
این مسـأله باید خیلی سـریعتر روشـن شـود و
از طرفی فدراسیون فوتبال بهدلیل از اکثریت
افتـادن نفـرات هیـأت رئیسـه ،نمیتوانـد
جلسـه رسـمی برگـزار کنـد .بـا ایـن حـال اگـر
ضرباالجـل  AFCمیتوانـد خطرآفریـن شـود

و فرصـت حضـور در لیـگ قهرمانـان آسـیا را
از باشـگاهها بگیـرد ،در ایـن زمینـه اعضـای
هیـأت رئیسـه بایـد شـرایط را بررسـی و اگـر
راهـکاری وجـود دارد ،تصمیمگیـری کننـد.
فوتبـال باشـگاهی ایـران اکنـون در ایـن زمینـه
در شـرایط اضطـراری قـرار دارد و شـاید بتـوان
بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه اعضـای فعلـی هیأت
رئیسـه تصمیمـی اتخـاذ کـرده ،سـاز و کار
معرفی نمایندگان ایران را به  AFCاعالم کنند
و پیـش از شـروع لیـگ موضـوع بـه باشـگاهها
ابلاغ شـود .پـس از انتخابـات فدراسـیون
فوتبـال و بـه اکثریـت رسـیدن هیـأت رئیسـه،
روال قانونی آن و تصویب تصمیم اتخاذ شده
در هیـأت رئیسـه بـه نتیجـه برسـد.

مســا بقا ت جــا م ملتهــا ی
فوتســال آســیا از ششــم تا  14مهر
در کویــت برگــزار میشــود و تیــم
ملــی ایــران در گــروه  Cبــا لبنــان،
چیــن تایپــه و اندونــزی همگــروه
شــد .کنفدراســیون فوتبــال آســیا
بــا ارســال نامــهای بــه فدراســیون
فوتبــال ،از ســه داور فوتســال
کشــورمان یعنــی ابراهیــم محرابی
افشــار ،گالره ناظمــی و زری فتحی
دعــوت کــرده اســت کــه در جــام
ملتهــای آســیا قضــاوت کننــد.
همچنیــن صدرالدیــن موســوی
نیــز بهعنــوان ناظــر داوری راهــی
رقابتهــا خواهــد شــد.
برنا مــه د ید ا رهــا ی تیــم ملــی
کشــورمان در مرحلــه گروهــی جام
ملتهــای آســیا  2022بــه شــرح
زیــر اســت:
 6مهر
ایــران  -اندونــزی ،ســاعت ،17:30
ســالن باشــگاه الکویــت
 8مهر
ایران  -چین تایپه ،ســاعت ،21:30
ســالن باشگاه الکویت
 10مهر
ایــران  -لبنــان ،ســاعت ،19:30
ســالن باشــگاه الکویــت
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سوژه

نامزد نایب رئیسی تاج از
نفت استعفا نکرد

زمزمههای مجدد
ردصالحیتقنبرزاده

انتخابــات فدراســیون فوتبــال
بــرای تعییــن رئیــس و چنــد عضــو
هیأت رئیســه روز  8شهریور برگزار
خواهــد شــد تــا ترکیب جدیــد تیم
مدیریتــی فدراســیون مشــخص
شــود.
منصــور قنبــرزاده کــه یکــی از
مدیــران باســابقه ورزش اســت و
ســالها در مجموعــه تربیت بدنی
نفــت فعالیــت کــرده اســت ،بــه
دلیــل عــدم اســتعفا از مســئولیت
مدیــرکل ســامت و تربیــت بدنــی
وزارت نفــت از گردونــه انتخابــات
خــارج خواهــد شــد.
بــا توجه به اینکه برابر درخواســت
کمیتــه بــدوی انتخابــات منصــور
قنبــرزاده حاضــر بــه اســتعفا از
مســئو لیت خــو د د ر مد یر یــت
ســامت و تربیــت بدنــی وزارت
نفت نشــد ،به احتمال فراوان حق
حضــور در انتخابــات فدراســیون
فوتبــال را نخواهــد داشــت.
او از مدیــران باســابقه و ورزشــی
و تابــع مقــررات اداری اســت و در
ســوابق خــود مدیرعاملــی باشــگاه
نفــت تهــران در لیــگ برتــر فوتبــال
ایــران و حضــور در لیــگ قهرمانــان
با شــگا هها ی آ ســیا  ،عضو یــت
هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبال
و سرپرســتی دبیرکلــی فدراســیون
را در کارنامــه دارد و در حــال حاضر
عضو هیأت رئیســه ســازمان لیگ
فوتبــال اســت.

