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اعتراضها ،هر روز به يك نفر

فوتبال رشت
داماش س�الها اس�ت كه گرفتار مشكالت مالي و مالكيتي اس�ت ،بحرانهايي كه
فوتبال رش�ت را رها نميكنند .حاال نقش�ه جديد در باش�گاه داماش اين است كه
با تغيير نام باش�گاه از بدهيهاي انباش�ته فرار كنند و بتوانند با امتياز داماش و با
نام ش�هر باران به تيمداري ادامه دهند ،كاري كه اگر فرار از بدهيها دليلش باشد،
رفتاري غيراخالقي اس�ت و مصداق كارهايي اس�ت كه نام خوبي نميتوان برايش
پيدا كرد .فارغ از اين ،در رشت عدهاي از دوستداران داماش به رغم آنكه «داماش»
يك برند تجاري اس�ت ،موافق نيس�تند كه نام تيم تغيير كند و داليلي مثل هويت
گرفتن اين تيم با نام داماش را مطرح ميكنند ،داليلي كه در عالم تجارت ورزش�ي
چندان محكمهپس�ند نيس�ت .داماش از روز اول بهعنوان نام يك برند تجاري در
فوتبال فعاليت كرد و بديهي اس�ت كه با پايان فعاليتش ،گروه جديد س�رمايهگذار
حاض�ر نباش�ند آن برند را تبليغ كنند .ب�ا اين حال ايران ورزش�ي از ديدگاههاي
مختل�ف در اين ب�اره اس�تقبال ميكند .دو يادداش�ت در اين ب�اره را ميخوانيد:
به بهانه تغيير نام داماش

تغيير هويتي كه هواداران برنميتابند
ميثم محبوب

Meysam Mahboob

بحث تغيير نام داماش ،يك هفتهاي اس��ت كه به س��وژه اول فوتبال رشت از مطبوعات
ت��ا هواداران داماش تبديل ش��ده .بحثي كه گويا «طرح مس��اله» آن به مذاق فوتباليهاي
اين شهر و بخصوص هواداران داماش خوش نيامده و البته پيشبيني اينكه چنين موضوعي
خوش��ايند و مورد قبول داماش��يها نباش��د چندان هم س��خت نبود اما با اين وجود باز هم
مطرح و اجرايي شد!
اين روزها و در س��طح اول فوتبال كش��ور اگر دقيق شويم ،در ليگ برتر هم تيمهايي را
ميبينيم كه قدمت زيادي ندارند و با حضور درس��طح اول فوتبال كشور هنوز هويت و غرور
فوتبالي هواداران و فوتبالدوس��تان شهر خود به حساب نميآيند اما اين دليلي نميشود كه
فكر كنيم فوتبالدوستان ما به راحتي به اين مساله عادت كنند!
بايد قبول كرد كه هويت يافتن يك تيم و از همه مهمتر جا كردنش در دل هواداران به
راحتي به دس��ت نميآيد كه به راحتي از بين برود و در اين ميان نميتوان هر چيزي را به
راحتي يا به اجبار به هواداران تحميل كرد ،بلكه هويت واقعي آن است كه يك هوادار آن را
باور داش��ته و از ته دل فريادش بزند ،حال چه تيمش در ابتداي جدول باشد چه در انتهاي
آن ،خواه در ليگ برتر باشد خواه در ليگ يك يا پايين تر.
ماجراي «پرس��پوليس» يا «پيروزي» را بايد يكي از نمونههاي بارز اين بحث ذكر كرد.
سالها در برخي مطبوعات و رسانهها نام اين تيم را پيروزي خطاب كردند و البته هواداران
اصيل اين تيم نامي جز پرس��پوليس را بر زبان نياوردند .در ش��عارهاي اس��تاديومي جز نام
پرس��پوليس در انواع و اقسام شعارها س��ر داده نشد و حتي يك بار هم كسي نام پيروزي را
نشنيد و البته پس از سالها باالخره هويت دلخواه و مورد قبول هواداران به رسميت شناخته
ش��د .ش��ايد اگر هواداران و عاش��قان يك تيم در خيلي از حوزههاي فني و غير فني دخيل
نباشند اما در اين حوزه به خواسته قلبي هواداران بايد احترام گذاشت.
در اين چند روز برخيها هم از زاويهاي ديگر به اين موضوع نگاه كردهاند و نام داماش
را هم يك برند تجاري دانسته و حق تغيير نام را براي سكانداران جديد قايل شدهاند اما بايد
قبول كرد كه در اين بحث نميتوان به سادگي از كنار هويتي كه داماش در فوتبال اين شهر
يافته ،گذش��ت .هويتي كه هواداران را روي سكوهاي استاديوم پير شهر باران كشانده است.
هواداراني كه از همان زمان ابتالي داماش به مشكالتش و هنگامي كه اين تيم در ليگ برتر
حضور داشت تا زماني كه با سقوط به ليگ يك رسيد ،در كنارش ماندند و در اين مدت كم
هم قطرهاي آب خوش از گلويشان پايين نرفت و البته كه دليل تحمل اين سختيها چيزي
جز همان هويت داماش نبود.
نميداني��م چقدر ديگ��ر توضيح دهيم اما بايد به هويت فوتبال اين ش��هر و خواس��ته
هوادارانش احترام گذاش��ت .واكنشها و عكس العملهاي فوتبالدوستان اين شهر در همين
چند روز نشان داده كه آنها اين تغيير هويت را بر نميتابند .حال كه در اين چند وقت گرهي
از مشكالت داماش باز نشده ،حداقل غرور و هويت فوتبال اين شهر را به چالش نكشيد.
نقشههاي عابديني براي بازگشت به رشت

ماندگاري نام داماش ،خواسته هواداران
سينا معتدل

Sina Motadel

در روزهاي اخير خبرهايي از حضور دوباره عابديني در رشت به گوش ميرسد .در ادامه
به جنبههاي مختلف اين موضوع خواهيم پرداخت.
پس از آخرين ديدار داماش در ليگ برتر مقابل مس كه با روز غمبار فوتبال رش��ت و
سقوط اين تيم به ليگ يك همراه بود موجي از اعتراضات در فوتبال رشت پديد آمد كه در
نهايت دامنگير باش��گاه داماش و افت روز به روز اين تيم ش��د ،تا جايي كه داماش در پايان
فصل بعدي رقابتهاي دس��ته اول حاضر بود با نجات يافتن از سقوط در آخرين ديدار خود
جشن بقا برپا كند ،جشني كه در فوتبال رشت بيسابقه بود .فوتبال رشت همواره تيمهايش
از شانسهاي مسلم صعود به ليگ برتر بودند.
تيم مديريتي داماش جسته و گريخته و با تعداد محدود و تنها در جهت رفع مشكالت
ابتداي��ي تي��م به فعاليت ميپرداخت چرا كه ش��رايط براي حضور آن��ان و در راس آن امير
عابديني در س��ال پس از سقوط داماش در رش��ت فراهم نبود .عالوه بر آن هواداران فوتبال
رش��ت حضور آن عوامل س��ابق را در اين تيم بر نميتابيدند .طي اين دوس��ال عالقهمندان
فوتبال رش��ت عالوه بر كنار راندن كادر مديريتي قبلي س��عي بر فراهم آوردن شرايط براي
حضور حاميان جديد در اين تيم داش��تند ،از جمله تش��كيل كميته مردمي كمند يا رايزني
با عوامل ش��هرداري و ش��وراي شهر براي به دس��ت گرفتن زمام امور كه گويا اين كالف سر
درازي داشته و در نهايت هيچ كدام از مسووالن استاني توانايي به نتيجه رساندن اين تغيير
را نداش��تند .البته در اين امر مس��ووالن هيات فوتبال استان گيالن و همكاريشان با برخي
عوامل داخل باش��گاه بيتاثير نبود ،تا جايي كه هواداران داماش نابودي اين تيم را به عينه
ميديدند.
حال پس از اين دوس��ال زمزمههايي از بازگش��ت امير عابديني وكادر مديريتي ايشان
البته به نحوي ديگر و با روپوش ديگري (ش��ركت آهن و فوالد لوش��ان) به گوش ميرسد تا
دوباره پس از به بن بس��ت رس��يدن در اين شهر با عنوان ناجي وارد عمل شده و راه را براي
فعاليت خودشان در اين باشگاه تا حدودي هموار سازند .ناجي همان كساني هستند كه خود
عامل آن شرايط بحراني بودند.
در اين ميان ش��نيده ميشود صحبت از تغيير نام تيم داماش گيالن به شهرباران براي
از بين بردن برخي مس��ائل حقوقي گذش��ته وجود دارد كه برخي ه��واداران داماش پس از
اين اتفاق با حضور در باش��گاه داماش و اعالم موض��ع خود با هر گونه تغيير نام تيم داماش
مخالفت كرده و عنوان كردهاند حاضرند تيم فوتبال شهرشان به دسته دوم سقوط كند ولي
باتغيير نام تيم روبهرو نشوند.
عابديني در محافل خصوصي از بازگش��ت نام داماش پس از مدتي سخن گفته و هدف
خود براي فصل آينده در رقابتهاي دس��ته اول را حضور در جمع مدعيان و صعود به ليگ
برتر دانس��ته است! اين يعني باز هم امير عابديني با روشهاي خودش ميخواهد وارد بازي
شود و چهرهاي موثر و مفيد از خود نزد تماشاگران بسازد ،كاري كه بارها انجام داده و نتايج
تاسفبارش را در فوتبال رشت ديدهايم.

ادامه جريانسازی عليه فوالد!
سمیرا شیرمردی

Samira Shirmardi

فوالد خوزس��تان مدتهاست كه مشكل دارد و
نتيجه نميگيرد .اين تيم نه تنها در ليگ برتر ،بلكه در
جام حذفي هم نتوانست انتظارات را برآورده كند و هر
روز هواداران را نااميدتر از قبل كرده.
در ابتدا خيليها اين مشكل را به نقل و انتقاالت
ارتب��اط ميدادن��د و اينكه خريدهاي اش��تباه باعث
ش��د فوالد نتيجه نگيرد .بعد از آن ،مشكل به دراگان
اس��كوچيچ ارتب��اط پيدا ك��رد و اينك��ه نميتواند از
بازيكنانش به خوبي بهره بگي��رد .خيليها به او ايراد
ميگرفتند و ميگفتند س��رمربي فوالد خوزستان با
وجود اينك��ه تيمش در بازيها ميبازد اما دس��ت به
تركي��ب نميزند و همچنان از نفرات قبلي اس��تفاده
ميكند .البته ش��ايد محدوديت بازيكن باعث چنين
مشكلي ش��ده بود اما جالب اين بود كه سيستم بازي
هم تغييري نميكرد .به هر حال اعتراض هواداران هر
روز بيش��تر از قبل و شديدتر ميش��د اما هيچ اتفاقي
نميافت��اد .خيليها حت��ي انتظار ميكش��يدند كه
دراگان اس��كوچيچ از فوالد اخراج ش��ود اما مديريت
باشگاه به خاطر قرارداد باالي او دست به چنين كاري
نميزد.
ب��ه همين دليل انتقادها  2جانبه ش��ده بود .اين
بار هواداران هم به دراگان و تيمش اعتراض داشتند و
هم به مديريت باش��گاه .اعتراضها داشت رنگ و بوي
خاصي ميگرفت و احتمال هر اتفاقي وجود داش��ت.
در اين حين خبر رسيد كه باشگاه سپاهان به دنبال به
خدمت گرفتن دراگان اسكوچيچ است.
اين خبر ش��ايد براي خيليه��ا باورنكردني بود
اما كامال ج��دي پيگيري ش��د .هم منوچه��ر نيكفر
رييس هيات مديره باشگاه سپاهان از حضور دراگان
اسكوچيچ در ميان گزينههاي سرمربيگري سپاهان
خبر داده بود و هم اصغر باقريان مديرعامل باشگاه.
در هر ص��ورت همه چيز داش��ت خ��وب پيش
ميرفت و حتي توافق براي جدايي دراگان اسكوچيچ
از فوالد خوزستان هم انجام شد كه ناگهان يك شرط
همه چيز را تغيي��ر داد .دراگان كه انگار به يكس��ري
مس��ائل ش��ك كرده بود ،ترجيح داد قبل از توافق با
س��پاهان و امضاي قرارداد با اين باشگاه ،قراردادش با
فوالد خوزستان را فسخ نكند .در نهايت هم مديرعامل
باشگاه فوالد اين شرط را قبول نكرد تا دراگان زمان را

از دست بدهد و فرصت از بين برود.
نكته جال��ب در اين اتفاقات اين بود كه باش��گاه
س��پاهان كه خيلي اصرار به جذب دراگان اسكوچيچ
داش��ت ،براي مهلت حضور اين س��رمربي كروات در
اصفهان حتي چند س��اعت هم آن را تمديد نكرد .به
اين ترتيب دراگان نتوانس��ت تا پايان روز سهش��نبه
خ��ود را به اصفهان برس��اند و در نهايت هم او در اهواز
ماندني شد.
بعد از اينكه دراگان اس��كوچيچ در اهواز ماندگار
شد ،باشگاه س��پاهان خيلي زود با ايگور استيماچ به
توافق رسيد و قراردادش را امضا كرد .در مصاحبههاي
استيماچ يك نكته جالب به چشم ميخورد كه كمي
هم عجيب ب��ود .اس��تيماچ در مصاحبههايش گفته
بود كه از  10روز قبل با مس��ووالن باش��گاه سپاهان
به صورت مس��تقيم وارد مذاكره شده بود و خيلي زود
به توافق رس��يد .اين مساله نش��ان ميداد كه حضور
دراگان اسكوچيچ در سپاهان چندان جدي نبود .در
واقع س��پاهانيها با اس��تيماچ به توافق رسيده بودند

ام��ا ظاهرا با منظورهاي ديگر نام دراگان اس��كوچيچ
را مطرح كردند.
خيليها معتقدند دليل اصلي اين اتفاق اين بود
كه گزينه س��پاهانيها تا روز امض��اي قرارداد مخفي
بماند تا مشكلي ايجاد نش��ود اما در اهواز شايعه شده
به خاطر اينكه اصغر باقريان قبال در فوالد خوزس��تان
حضور داش��ت و ظاهرا همچنان نسبت به اين باشگاه
عرق دارد ،دس��ت به چني��ن كاري زده .در واقع گفته
ميش��ود باقريان با اين كارش ميخواست به باشگاه
فوالد لطف كند تا به تيم ش��وك وارد شود و تيم قرمز
خوزس��تاني از آن حال و هواي انتقادي خارج ش��ود.
ظاهرا اين ش��وك هم به خوبي ج��واب داده چون بعد
از ماندن دراگان اس��كوچيچ در فوالد خوزستان ديگر
از انتقاد خبري نيست .البته انتقاد به سرمربي كروات
فوالد خوزستان.
به نظر ميرس��د در اين بازي ،دراگان اسكوچيچ
به خوبي توانس��ت پوئنهاي مثبت را به دست بياورد.
چرا كه بع��د از ماندن او در تيم ،ديديم كه هواداران به

تمرين��ات رفتند و به جاي انتقاد از سرمربيش��ان ،او
را تش��ويق و حمايت كردند .البته انتقادها تمام نشد
و نوك پيكان آن حاال تنها به س��وي مديريت باشگاه
است .به صورتي كه تجمعهاي اعتراضآميز هم رنگ
و ب��وي جديدي پيدا ك��رده .قبال ه��واداران هر چند
بار كه به باش��گاه ميرفتند و اعتراضش��ان به حضور
دراگان اس��كوچيچ بود ام��ا حاال اي��ن اعتراضها به
عليرضا اژدريزاده مديرعامل باشگاه فوالد خوزستان
اس��ت .در همين زمينه هم چند روزي اس��ت كه در
صفحههاي اجتماع��ي هواداران فوالد ميبينيم كه از
تجمع خبر دادهاند .حاال باي��د ديد اين اعتراضها در
نهايت به كجا ميانجامد.
اژدريزاده ميرود يا اينكه از او همچنان حمايت
ميش��ود تا اعتراضها ادامه داشته باشد .باز هم نكته
اصلي در فوالد اين اس��ت كه چرا ليدره��ا ميتوانند
براي باش��گاه فوالد جريانهاي مخرب راه بيندازند؟
چرا باش��گاه فوالد مقابل اين جريانسازيها محكم
نميايستد؟

دوگانگي در تصميمات براي تخلفات سربازي بازيكنان

پوئن تراكتور ،بالی جان تراكتور!

پرون��دهاي كه براي جعل معافيت س��ربازي برخي بازيكنان
فوتبال باز ش��د در نهايتتر وخش��ك را با هم س��وزاند و كارت
معافيت خيلي از بازيكنان باطل ش��د .در اي��ن بين به طور حتم
بازيكناني بودند كه واقعا در دريافت كارت معافيت سربازي مرتكب
هيچ گناهي نش��ده بودند و صد البته مس��تحق هيچ مجازاتي هم
نبودن��د اما وقتي آتش دامن كارتهاي معافيت فوتباليس��تها را
گرفت ،برخ��ي از اين بازيكنان هم در اين آتش س��وختند اما به
صورت كلي خيلي از اين بازيكنان دانسته و با خواسته خود اقدام
به جعل يك سند رسمي كشور كرده بودند و به نظر ميرسد كه
در برخورد با اين بازيكنان مماش��ات بسيار زيادي صورت گرفت
و متاسفانه همين باعث شد تا حاال اوضاع يكي از تيمهايي كه از
اين بازيكنان بهره ميگيرد ،بحراني شود .بازيكني كه با جعل يك
سند رسمي در طي سالهاي گذشته منافع زيادي كسب كرده و
بارها و بارها قرارداد ميلياردي بسته بود ،بعد از باطل شدن كارت
معافيت س��ربازياش ،بي سرو صدا و بدون هيچ مجازات مدني
به تيمي بهتر رهس��پار شد اما جالب است كه در گذشته نه
چندان دور ،س��ازمان وظيفه عمومي كشور در برخورد
با يك تخلف عادي به مراتب شديدتر برخورد كرده

بود و در اين مورد مماشات را از حد گذراند.
چند سال پيش زماني كه ايمان مبعلي دراوج فوتبالش قرار
داش��ت و يكي از س��تارههاي تيم ملي محس��وب ميشد و البته
قراردادي يكس��اله با فوالد خوزستان داشت ،با غيبت شش ماهه
به خدمت س��ربازي رفت و همين موضوع باعث ش��د تا مسووالن
نظ��ام وظيفه از حضور او در ليگ برت��ر جلوگيري كنند و مبعلي
بهعنوان س��تاره جوان تيم ملي مجبور شد عطاي ليگ برتر را به
لقايش ببخشد و راهي ليگ يك و تيم نيروي زميني شود .شرايط
آن زمان ليگ يك هم كامال مشخص است ،اگر پاي صحبتهاي
ايمان مبعلي كه هنوز هم يكي از بهترينهاي ليگ برتر به ش��مار
ميرفت بنش��ينيد ،خواهيد فهميد كه براي غيبت چند ماهه در
رفتن به س��ربازي ،چ��ه زحماتي و دش��واريهايي را تحمل كرد.
نگرفتن حقوق ،خوابيدن در خوابگاه س��ربازان ،اس��تفاده از جيره
غذايي س��ربازي و  ...مهمتر از همه ب��ازي در ليگ يك در حالي
كه س��تاره تيم ملي بود .عجيب اس��ت كه چند س��ال بعد برخي
بازيكنان با خواس��ته خود و با درك اينكه سندي از اسناد رسمي
كش��ور را جعل ميكنند ،اقدام به پرداخت پول و  ...براي دريافت
كارت معافي��ت كردند اما برخوردي متفاوت با اين بازيكنان ش��د

تا جايي كه برخي از آنها ،به نوعي تش��ويق ش��دند و در تيمهايي
حضور پيدا كردند كه حتي ش��ايد در حالت عادي به اين شرايط
نميرس��يدند .مجازات س��ازمان وظيفه عمومي براي غيبت چند
ماه و جعل س��ند ،عجيب بود ،عجيب از اين نظر كه ايمان مبعلي
بدترين سختيها و مجازاتها را ديد ولي برخي فوتباليستهايي
كه س��ند جعل كرده بودند ،به تيمي مانند تراكتورس��ازي اعزام
ش��دند و حاال به جاي موثر بودن در اين تيم ،تراكتورس��ازي در
طول يازده هفته گذش��ته از ليگ برتر هنوز نتوانسته نتايج مورد
انتظار را كس��ب كند و بدتر اينكه همين بازيكنان حواشي زيادي
براي اين تيم تبريزي ايجاد ميكنند.
تراكتورسازي اين روزها سرش��ار از حاشيه است و خبرهاي
خوبي از تبريز به گوش نميرس��د ،در حالي كه بيش��تر بازيكنان
اين تيم س��رباز هس��تند و تراكتورس��ازي حق پرداخت پولي به
آنه��ا ندارد .حاال در اين تيم س��ربازهايي كه س��ند جعل كردند،
قه��ر ميكنن��د و انگي��زهاي ب��راي ب��ازي ندارن��د ،در حالي كه
حض��ور در تراكتورس��ازي لطف ب��ي پاياني ب��ود كه برخي
مس��ووالن تراكتورس��ازي و س��ازمان وظيف��ه عموم��ي
در حق آنها كردند.

مدرس فيفــا :داور چهـارم بازي ذوب  -پرسپوليس مقصر است!

محروميت داوران و گم شدن  5هزار دالر
فيفـــا دركالس توجيهـــي

کمیته انضباطی

پيكان ،نفت مسجد سليمان و فوالد يزد جريمه شدند

در ب��ازي دو تي��م پي��كان ته��ران و
صنعت مس رفس��نجان از سري رقابتهاي
ليگ دس��ته اول از سوي برخي از مسووالن
باش��گاه پي��كان تخلفاتي مبني ب��ر ورود به
رختك��ن داوران به همراه سرپرس��ت تيم و
اهان��ت ب��ه داوران ب��ازي رخ داد .بر همين
اساس باش��گاه پيكان تهران طبق ماده 57
آيين نامه انضباطي به پرداخت  30ميليون
ريال جريمه نقدي محكوم شد .راي صادره
قطعي اس��ت .همچنين در مس��ابقه دو تيم
نفت مس��جد س��ليمان و پارس��ه تهران از
سوي تماش��اگران تيم نفت مسجد سليمان
تخلفات��ي مبني بر فحاش��ي ب��ه داور بازي
رخ داد .اي��ن تيم طبق م��اده  79آيين نامه
انضباط��ي به پرداخ��ت  70ميلي��ون ريال
جريمه نقدي محكوم شد.
كميته انضباط��ي اعالم كرد در صورت
تك��رار تخلفات در مس��ابقات آتي ،برگزاري
مس��ابقات خانگي اي��ن تيم ب��دون حضور
تماش��اگران خواهد بود .عالوه بر آن س��يد

ف��راز فاطمي ،مرب��ي تيم پارس��ه تهران به
دليل اعتراض و اهان��ت به داور بازي بعد از
پايان مسابقه ،طبق بندهاي  4و  5ماده 66
آيين نامه انضباطي به يك جلسه محروميت
از همراهي تيم خود و پرداخت  10ميليون
ريال جريمه نقدي محكوم شد .عالوه بر دو
بازي كه ذكرش��د در بازي دو تيم فوالد يزد
و پي��كان ته��ران از س��ري رقابتهاي ليگ
دسته اول از سوي تماشاگران تيم فوالد يزد
فحاشي نسبت به داور مسابقه صورت گرفت.
اين تيم طبق ماده  79بايد مبلغ  70ميليون
ريال جريمه نقدي پرداخت كند .در صورت
تكرار تخلفات تماشاگران در مسابقات آتي،
طبق صراحت آيين نامه انضباطي ،بازي اين
تيم در ديدارخانگي بدون حضور تماشاگران
خواه��د ب��ود .همچني��ن محم��د ان��واري،
سرپرس��ت تيم ف��والد يزد به دلي��ل رفتار
زننده و غير ورزش��ي طب��ق بند  5ماده 66
آيين نامه انضباطي به پرداخت  10ميليون
ريال جريمه نقدي محكوم شد.

بازي تيمهاي مقاومت تهران و شهداي
جويبار از س��ري رقابتهاي ليگ دسته دوم
فوتبال برگزار شد و از سوي مهدي تقي زاده،
پزشكيار تيم شهداي جويبار تخلفاتي مبني
بر رفتار غير مس��ووالنه ،اهانت و فحاشي به
بازيكن��ان تيم مقابل و پرتاب كيس��ه يخ به
ص��ورت داور كه موجب وقفه  6دقيقهاي در

بازي شد و در نهايت اين پزشكيار از مسابقه
اخراج شد ،رخ داد.
طب��ق اعالم كميت��ه انضباطي اين فرد
ب��ه  4جلس��ه محرومي��ت از همراهي تيم
خ��ود و حضور در مس��ابقات محروم بوده و
باي��د مبلغ  10ميليون ري��ال جريمه نقدي
پرداخت كند.

محروميت  4جلسهاي براي پزشكيار تيم شهداي جويبار

مهديه دريابيگي

Mahdiye Daryabeigi

م��درس فيفا آم��ده بود تا ب��ا پخش كردن كليپه��اي داوري
اش��تباهات داوري ايران را در كالس توجيهي مشخص كند .نماينده
فيفا ميدانست كه جو فوتبال ايران به خاطر بازي پرسپوليس و ذوب
به هم ريخته و چند داور محروم ش��دهاند .مس��ووالن كميته داوران
ه��م داوران ليگ برتر را دع��وت كردند تا بعد از تعطيالت دوباره جو
بازي به خاطر اش��تباه داوري به ه��م نريزد اما در اين كالس داوران
بزرگي حضور نداش��تند .از يدا ...جهانب��ازي كه چهره جنجالي بازي
پرس��پوليس و ذوب بود و اين روزها اس��مش بر س��ر زبانها است تا
كرمانش��اهي كه شركت نكردن در اين كالس برايش گران تمام شد
و بازي پرس��پوليس و استقالل اهواز را از او گرفتند و به خورشيدي
دادن��د! (تركي ،فغان��ي ،قهرماني ،جهانبازي و كرمانش��اهي) غايبان
ب��زرگ اي��ن كالس بودند .فيفا براي اي��ن كالس  5هزار دالر هزينه
در نظ��ر گرفته بود ،لباسهاي داوران توس��ط فيف��ا به اين كالسها
فرس��تاده ش��ده بود و از اين لحاظ براي نخس��تين بار در اين فصل
داوران مش��كل نداش��تند .هزينه رفت و آمد مدرس را هم فيفا داده
بود اما با اين همه برنامهريزي دقيق فيفا معلوم نش��د كه چرا داوران
را به خوابگاهي بردند كه شبيه پادگان بود و نوع برخورد با آنها باعث
ش��د تا همه داوران ياد دوران سربازي بيفتند! از اتاقهايي كه براي
داوران در نظ��ر گرفت��ه بودند تا غذايي كه براي آنها تهيه ش��ده بود
همين ذهنيت را در آنها ايجاد ميكرد و همه از هم ميپرسيدند پس
 5هزار دالري كه فيفا براي اين كالسها در نظر گرفته شد كجا رفت
و چرا با چنين امكاناتي از داوران پذيرايي كردند!
در كنار جو نامناسب خوابگاه و غيبت داوران بزرگ ،يك مساله
ديگ��ر هم فض��اي اين كالس را تحت تاثير قرار داد .گفته ش��د قرار
است تست گرفته شود ،تعدادي از داوراني كه مصدوم بودند از جمله

ح��قوردي و حاج��ي پور نزد عنايت رفتند و ماج��را را با او در ميان
گذاش��تند عنايت هم به آنها اجازه داد كه با ارائه گواهي پزشكي در
تست ش��ركت نكنند اما حرف اصفهانيان چيز ديگري بود و حتي با
گواهي پزش��كي هم داوراني كه در تست شركت نكردند را از حضور
در ني��م فصل محروم كرد! ماجراي تس��ت گرفت��ن از داوران از اين
ق��رار بود ك��ه نماينده فيفا اعالم كرد هر داوري كه ش��رايط تس��ت
ندارد ميتواند اطالع بدهد و در تس��ت شركت نكند اما وقتي تعداد
داوراني كه نميخواس��تند در تست ش��ركت كنند زياد شد نماينده
فيف��ا گفت كه اين موضوع را گزارش ميكند و همين مس��اله باعث
شد تا اصفهانيان حضور در تست را اجباري كند و در اين ميان حق
داوراني كه گواهي پزشكي ارائه داده بودند ضايع شد.
به گواه ش��اهدان و مصاحبههاي مس��ووالن كميته داوران حق
وردي و حاجيپور به دليل مش��كل مصدوميت و س��يدعلي ،عيوض
محمدي و سيفا...پور به دليل آماده نبودن در تست از لحاظ كميته
داوران محروم��ان داوري تا نيم فصل هس��تند! در حالي كه پيش از
اجراي تست عنايت قبول كرده بود داوراني كه گواهي پزشكي دارند
در تس��ت شركت نكنند .در اين شرايط و با توجه به اينكه در كالس
اسامي محرومان مطرح شد صداي اعتراضها باال رفت و داوراني كه
در كالس حضور داش��تند به ش��ركت نكردن بعضي از داوران اشاره
كردند و در اين حين بود كه عنايت اعالم كرد« :جهانبازي ،قهرماني
و كرمانش��اهي» نيز به دليل نيامدن در كالس محروم ميشوند و تا
نيم فصل قضاوتي نخواهند داش��ت! خالصه اينكه بازار محروميت در
كالس توجيهي داغ بود و مس��ووالن كميته داوران براي اينكه نشان
دهند س��فت و سخت ايس��تادهاند و تا پايان فصل به داوران سخت
خواهند گرفت داوران زيادي را از قضاوت محروم كردند!
در مي��ان هياه��وي محروميته��ا و دلخ��وري داوران از عدم
هماهنگي رييس دپارتمان و كميته داوران اما تدريس مدرسان فيفا
براي داوراني كه فصل س��ختي را ش��روع كرده بودند جالب و پر بار

بود .فيلم بازي جنجالي پرسپوليس و ذوب را به مدرس فيفا دادند تا
در مورد اش��تباه گروه داوري بحث كند ،اين بحث كه يك ساعتي به
طول انجاميد نكته قابل توجهي داش��ت .برخالف اينكه طي روزهاي
گذش��ته جهانبازي و ميرزابيگي مورد هجمه قرار گرفتند و به داور و
كمك داور جنجالي ليگ معروف شدند ،اتفاقا خطاب مدرس فيفا به
اين دو نفر نبود و بيش��تر بحث او روي داور چهارم بازي بود .مدرس
فيفا معتق��د بود كه داور چهارم فقط نقش باال و پايين بردن تابلوي
تعوي��ض را در كنار زمين ندارد و باي��د در كنار زمين دايما در حال
رفت و آمد باشد و خيلي از تصميمات را او به داور گوشزد كند .بعد
از اينكه مدرس فيفا كلي به مهدوي داور چهارم بازي گير داد از دور
بودن داور به صحنهها و اضافه وزن او گاليه داش��ت و معتقد بود در
اين صحنه جهانبازي در دادن كارت قرمز عجله كرده اس��ت! مدرس
فيفا به اين نكته اش��اره داش��ت كه شما چهار داور و هشت چشم در
زمين هستيد و نبايد به همين راحتي نكتهاي از نظر شما دور بماند.
در كل كليپهايي توس��ط مدرس فيفا پخش شد و تدريس او مورد
توجه داوران قرار گرفت و آنها به اين نكته اشاره كردند كه اي كاش
در ابتداي فصل اين كالس برگزار ميشد.
اما نكته ديگري هم در اين كالسها و در گرفتن تس��ت وجود
داش��ت! در هنگام تست يك مساله حاش��يهاي به وجود آمد .پيروز
سيفا ...پور كه در هنگام تست دچار افت فشار شد و وقتي ماموران
آمبوالنس خواس��تند براي اين داور س��رم وص��ل كنند صداي داد و
بي��داد طرفين تمام نگاهها را به خود جلب كرد .س��يفا ...پور معتقد
بود كه مامور آمبوالنس مبتدي اس��ت و قادر نيست سرم وصل كند
كه همين مس��اله به مشاجره لفظي طرفين تبديل شد و با وساطت
اطرافيان غائله ختم به خير ش��د هرچند كه بعد از آن ديگر سيفا...
پور در كالس ش��ركت نكرد .به اين ترتيب كالس توجيهي داوران با
تمام حرف و حديثها و حاش��يههايش روز ش��نبه به پايان رسيد تا
داوران دوباره خود را براي قضاوت در ليگ آماده كنند.
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پرسش و پاسخ
كدهاي رحمان براي افشاگري اتفاقات جام جهاني:

در اين جريانها ،نه رحمتي
مقصر است ،نه من

رحم�ان احمدي بعد از جدايي رحمتي از تيم ملي،
بهعن�وان دروازهب�ان اول تي�م ملي انتخاب ش�د و در
روزهاي س�خت تيم ملي در راه جام جهاني توانست با
محافظت از دروازه تيم ملي و كلين ش�يت در سه بازي
حساس ،يكي از موثرترين بازيكنان در راهيابي به جام
جهاني لقب بگيرد .مخصوص ًا نمايش احمدي در بازي با
كره جنوبي تماش�ايي بود ام�ا در كمال تعجب عليرضا
حقيقي در هر س�ه بازي جام جهاني درون دروازه تيم
ملي ايس�تاد و در نهايت تيم ملي با قرار گرفتن در رده
آخر گروه به كشورمان بازگشت .همان زمان صحبتها
و ش�ايعاتي در باره كنار گذاشتن احمدي از دروازه تيم
ملي وجود داشت .اما بعد از ماهها حاال احمدي كمي از
اتفاقات قبل از حضور در جام جهاني را افشا ميكند.
اين فصل زي�اد درون دروازه س�پاهان نبودي ،در
اين باره صحبت ميكني؟
مسائل كلي از اول فصل وجود داشت و يك شرايطي
بود كه فركي تشخيص داد شهاب بازي كند .براي شخص من
مهم نبود چه كس��ي بازي كند بلكه مهم اين بود كه سپاهان
موف��ق باش��د .از اينكه بازي نميكردم بهعن��وان يك بازيكن
حرف��هاي ناراحت بودم اما اين تصمي��م كادرفني بود ،با اين
حال قرار بود در جام حذفي من بازي كنم .در نهايت اتفاقاتي
افتاد كه منجر به جابجايي آقاي فركي و آمدن استيماچ شد.
االن هم  2روز اس��ت با اين مربي كار ميكنيم .زمان ميبرد
تا اس��تيماچ بتواند تفكراتش را در تيم پياده كند و اميدوارم
هرچه سريعتر بچهها با تفكرات اين مربي اخت شوند تا زودتر
به شرايط ايدهآل برسيم.
مربي جديد را چطور ميبيني؟
نميش��ود با  2روز كار كردن تش��خيص داد كه مربي
خوب اس��ت ي��ا بد .اين مورد زمانبر ب��وده و بايد صبر كرد تا
مشخص ش��ود اهداف و تاكتيكي كه ميخواهد در تيم پياده
كند ،چگونه بوده و اين موارد را بايد درنظر گرفت .در مجموع
ب��ا  2روز كار نميتوان گفت مربي اس��تثنايي اس��ت يا مربي
چيزي نميداند .بايد اين پروسه را پشت سر گذاشت و سپس
در اين مورد اظهارنظر كرد.
در م�ورد جداي�ي فركي ،از نويدكي�ا زياد صحبت
ميش�ود اما چ�ه اتفاقي افتاد كه س�رمربي س�پاهان
ترجيح داد از تيم جدا شود؟
اينكه ع��دهاي توهين كنند ،از فصل قبل هم بود .هر
زم��ان چند بازي ميبردي��م از وجود اين اف��راد در تمرينات
خبري نبود اما تا مس��اوي ميكرديم يا ميباختيم ،س��روكله
اين عده پيدا ميش��د .اين عده ميخواستند به سپاهان ضربه
بزنند و فرقي هم نميكند كه فركي سرمربي باشد يا هر فرد
ديگري .برايشان مهم نبود چه كسي هست يا نيست.
اين اتفاقات براي برگشتن محرم نبود؟
خير .محرم هم برگش��ت و فركي ه��م ديگر نبود اما
توهينه��ا ادامه پي��دا كرد .پس فرقي نك��رد .نميتوان گفت
مح��رم بهانه بود .اگر اين طور بود ،چرا باز هم توهين كردند؟
مطمئن باشيد جلوتر هم برويم باز هم اين افراد هستند و اين
كارها را ادامه ميدهند.
ش�ايعاتي اي�ن روزها مطرح ش�ده كه به واس�طه
رفاقت ب�ا بنگ�ر و نورمحمدي احتماالً به پرس�پوليس
بپيوندي�د .در اي�ن مورد نام ش�ما اي�ن روزها در صدر
اخبار قرار دارد.
خيلي واضح و روش��ن بگويم كه از باشگاه پرسپوليس
هيچ مس��وول يا كادرفن��ي يا بازيكني با م��ن تماس نگرفته
اس��ت .من و محس��ن بنگر از شموشك نوش��هر با هم رفيق
هس��تيم و رفت و آمد خانوادگي داريم اما اين دليل نميشود
كه او به من زنگ زده باشد و بگويد به پرسپوليس بيا .به هيچ
عن��وان اين موضوع صحت ندارد و كذب محض اس��ت .هيچ
ش��خصي از پرسپوليس تا اين لحظه با بنده براي پيوستن به
اين تيم تماس��ي نگرفته است .در ضمن من بازيكن سپاهان
هستم و با اين باشگاه قرارداد دارم و به قراردادم هم پايبندم.
اگر باشگاهي من را ميخواهد بايد با باشگاه مذاكره كند.
در خص�وص اتفاقات�ي كه اين روزه�ا در خصوص
دروازه تيم ملي ميافتد چه نظري داري؟ عدهاي اعتقاد
دارند كه شايد اگر كيروش كمي به تو اعتماد ميكرد،
اين حق تو بود كه در جام جهاني هم بازي كني؟
م��ن جام جهان��ي رفتم ام��ا اين پروس��هاي كه قرار
ب��ود از تيم ملي فاصله بگيرم يك پروس��هاي بود كه با زمان
خداحافظي رحمتي با تيم ملي همزمان ش��د و اين پروسه از
همان زمان يا قبلتر استارت خورده بود تا اتفاقاتي بيفتد.
يعني چه؟ چه پروس�ه و توسط چه كسي قرار بود
اجرا شود؟
مس��ائلي هس��ت كه نميخواهم االن ب��از كنم چون
اگر اين اتفاق بيفتد بايد يكس��ري براي هميش��ه كنار بروند.
فق��ط ميتوانم بگويم كه در جريانات اخير نه مهدي رحمتي
مقصر اس��ت و نه من .فقط همي��ن را بگويم كه پس از بازي
ايران و كرهجنوبي برخي به اتاقش��ان رفتند و براي رس��يدن
به خواستههايشان نقشه كش��يدند و جلسهاي ترتيب دادند.
همين را بنويسيد آن كسي كه بايد ،خودش ميفهمد.
نقشه به چه منظوري؟
براي اينكه خواستههايشان عملي شود.
يعني براي جدايي ش�ما از تيم ملي نقشه كشيده
بودند؟
خير .براي اينكه در تيم ملي بازي كنند نه براي اينكه
من كنار بروم.
در چه پستي؟
باالخره ...اگر مساله را باز نكنم بهتر است و اگر همين
را بنويس��يد ،طرف خودش متوجه خواهد ش��د .بنويس��يد تا
طرف فكر نكند ما نفهم بوديم و از اتفاقات خبر نداشتيم.
يعن�ي ك�يروش تحت تاثي�ر تصميم�ات ديگران
بوده؟
البت��ه بحث كيروش نيس��ت و بحث مس��ائل ديگر
اس��ت .من با كيروش مشكلي ندارم .اين مربي در چند بازي
س��نگيني كه پشت سر گذاش��تيم به من خيلي كمك كرد و
خدا را ش��كر من هم توانستم وظيفهام را به خوبي پشت سر
بگذارم.
از كيروش ناراحتي؟
ناراحت هس��تم .چرا نباش��م؟ اما هرچه
بوده تمام شده .فقط اميدوارم تيم ملي بتواند با
اين جوانگراي��ي كه كرده دوباره به جام جهاني
برسد.
نميخواهي اين مسائل را باز كني؟
اگر ميخواس��تم مطمئن باش��يد
واض��ح ميگفتم و صالح نيس��ت االن در
اي��ن خصوص صحبت كن��م .اين موضوع
خيلي مهم اس��ت اما فعال بازگو نميكنم و
مس��ائل را پيش خودم نگه ميدارم اما فكر
نكنند م��ا چيزي نميدانيم و از مس��ائل بي
اطالع هستيم.
قطع� ًا اي�ن ف�رد مس�وول
فدراس�يون ي�ا كادرفن�ي نب�وده و
منظورت بازيكن تيم ملي بوده؟
بله؛ بازيكن بود .من به مس��وول و
كادرفني كاري ندارم .بازيكني بود كه پس
از ب��ازي با كرهجنوبي بالفاصله كه به هتل
رس��يديم جلس��هاي را در اتاق خودش با
حضور دو بازيكن ديگر گذاشت تا نقشهاش
را عملي كند و به خواستهاش برسد.
منظورت�ان گلر اول اي�ن روزهاي
تيم ملي است؟
م��ن ديگ��ر در اين م��ورد صحبتي
ندارم .همين قدر كه گفتم كافي است.

