شیخ دیاباته توسط فکری کنار گذاشته شد
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شیخ دیاباته به علت حواشی پیشآمده در بازی استقالل مقابل فوالد در اختیار باشگاه قرار گرفت .به دلیل عدم تمکین شیخ
دیاباته از دس��تور محمود فکری در بازی با فوالد ،این بازیکن از حضور در تمرین دیروز (ش��نبه) آبیها منع ش��د و در اختیار
مدیران باشگاه استقالل قرار گرفت .با توجه به این مسأله ،شیخ دیاباته در تمرینات روز شنبه آبیپوشان پایتخت حضور نداشت.

ورزشی

اخبار

عبور سخت پرسپولیس از سد
صنعت نفت

تیم فوتبال پرسپولیس دومین دیدار خود در لیگ
برتر بیستم را با یک پیروزی سخت پشت سرگذاشت
ت��ا از رده دوازدهم جدول چند پلهای باالتر بیاید و در
رده چهارم قرار بگیرد .روز سوم از هفته دوم لیگ برتر
ت نفت
عصر شنبه با دیدار تیمهای پرسپولیس و صنع 
در ورزشگاه آزادی پیگیری شد که این بازی با برتری
یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید .سیامک نعمتی
( -۴۳پنالتی) برای پرس��پولیس گل زد .سرخپوشان
تهرانی که در نخس��تین دیدار خود برابر سایپا متوقف
ش��ده و با یک امتیاز در رده دوازدهم جدول ردهبندی
جا گرفته بودند ،برای رسیدن به باالی جدول به دنبال
پیروزی برابر صنعت نفت بودند و بازی را از همان ابتدا
هجومی آغاز کردند.
در حالی که پرس��پولیس به دنبال رسیدن به گل
زودهنگام بود ،نفتیها با دفاعی چندالیه تالش کردند
تاکتی��ک گلمحمدی را خنثی کنند .به همین خاطر
در یکسوم دفاعی خود الیههای دفاعی تشکیل دادند
و اجازه ندادند این تیم به دروازهش��ان نزدیک ش��ود.
پرس��پولیس در نیم��ه اول بارها تا آس��تانه باز کردن
دروازه صنعت نفت پیش رفت اما مدافعان و دروازهبان
تیم خوزس��تانی اجازه ندادند توپهای این تیم به گل
تبدی��ل ش��ود .در دقیقه  ۳۸پرس��پولیس در یکی از
موقعیتهایش با شوت سیامک نعمتی دروازه صنعت
نفت را هدف قرار داد اما دروازهبان حریف با واکنش��ی
خوب توپ را به کرنر فرس��تاد اما در دقیقه  ۴۰فش��ار
حمالت سرخپوشان کار خودش را کرد و مدافع صنعت
نفت روی محمدحسین کنعانیزادگان مرتکب خطای
پنالت��ی ش��د .این ضربه پنالتی در دقیقه  ۴۳توس��ط
سیامک نعمتی به گل برتری سرخپوشان تبدیل شد.
این نخستین گل پرسپولیس در لیگ جاری بود .نیمه
دوم اما ش��رایط متفاوتی داشت .سرخپوشان برخالف
نیمه اول روی دروازه حریف خیمه نزدند و بیش��تر به
فکر حفظ بازی و مراقبت از گلی بودند که در نیمه اول
به ثمر رسانده بودند .در مقابل صنعت نفت قصد حمله
به س��وی دروازه میزبان را داشت اما حمالت این تیم
زهر الزم را برای به خطر انداختن دروازه سرخپوشان
نداش��ت .در دقایق پایانی صنعت نفت فشار حمالتش
را زی��اد ک��رد و در  5دقیقه پایانی صاحب چند ضربه
ایستگاهی شد که طالب ریکانی ،کاپیتان نفتیها این
ضربات را با کمدقتی به بیرون زد.
در آخرین دقیقه از وقتهای اضافه خطای مدافعان
پرسپولیس روی صنعت نفت باعث عصبانیت و واکنش
گلمحمدی شد که او پس از شوت کردن توپ از کنار
زمی��ن ب��ا کارت قرمز داور مواجه ش��د تا بازی بعدی
تیمش را از روی س��کو دنبال کند .پرس��پولیس که با
تساوی در هفته اول برابر سایپا در رده دوازدهم جدول
ردهبندی قرار گرفته بود با جهش��ی کمس��ابقه به رده
چهارم جدول صعود کرد و با تفاضل گل بهتر شرایط
خود را سروسامان داد.

موسوی رسم ًا به پیاچنزا پیوست

س��تاره تی م ملی ایران راهی لیگ والیبال سری A
ایتالیا شد .باشگاه پیاچنزای ایتالیا با انتشار خبری در
سایت رسمی خود اعالمکرد سیدمحمد موسوی ،ستاره
تی م ملی والیبال ایران در فصل جدید س��ری  Aبرای
این تیم به میدان خواهد رفت .موس��وی پیش از این
در ابتدای فصل با عقد قراردادی به تیم سایپای تهران
پیوسته بود .این دومین تجربه موسوی به عنوان لژیونر
اس��ت ،او فصل گذشته نیز برای تیم اولشتین لهستان
در پالسلیکا توپ میزد.

دبیر :همگام با اتحادیه جهانی کشتی
پیش بروید

جلسه کمیسیون داوران کشتی کشور صبح دیروز با
حضور رئیس فدراسیون کشتی برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی فدراس��یون کش��تی ،در این جلسه که
در محل س��الن کنفرانس خانه کشتی شهید ابراهیم
هادی برگزار ش��د ،نمایندگان جامعه داوری کش��ور،
موضوعات و موارد مربوط به داوری را بررس��ی کردند.
رئیس فدراسیون کشتی درباره بحث انتخاب مدرسان
داوری کش��تی کش��ور تصریح کرد :همگام با اتحادیه
جهانی پیش بروید ،نه جلوتر و نه عقبتر و هر میزان
ک��ه اتحادیه جهانی نیاز به مدرس دارد ،داوری ما نیز
به نسبت آن باید مدرس داشته باشد.
وی درباره درآم��د داوران از طریق تبلیغات گفت:
طب��ق قانون هر درآمدی در زیرمجموعه فدراس��یون
کش��تی متعلق به فدراسیون کش��تی است اما در این
باره ،کار را به کمیس��یون داوران و سرپرست آن آقای
مصالییپور سپردم تا مبالغ به دست آمده از این راه را
برای کمیسیون و همچنین داوری کشور هزینه کند.
دبیر با بیان اینکه به داوری کش��ور اعتقاد راسخ دارم،
اظهار داشت :برای اینکه تیمی قدرتمند در رقابتهای
جهانی و المپیک داش��ته باشیم باید داورانی قوی و با
نفوذ از کشورمان در اتحادیه جهانی حضور داشته باشند
و من بهعینه این موضوع را در مسابقات مختلف دیدهام
ک��ه داوری چقدر تأثیرگذار بوده و از ش��ما میخواهم
روزبهروز جهت رش��د و ارتقای داوری کش��ورمان در
جه��ان گام بردارید .در این جلس��ه نف��رات حاضر از
جایگاه داوری کشور دفاع کردند و گفتند جامعه داوری
یک قش��ر زحمتکش و بیادعا در کش��تی است .اعضا
همچنین بر افزایش کیفیت شاخصهای ارزیابی برای
تعیین مدرسان داوری و همچنین درجههای مختلف
کشتی تأکید کردند.

باختغافلگیرکنندهدراهواز استقاللیهاراواقعبینکرد

راه دور خوشبختی
اس��تقالل در حالی به مصاف فوالد رفت که محمود فکری
جز یک جابهجایی اجباری و جایگزینی محمدحسین مرادمند
با سیاوش یزدانی مصدوم ،تغییر دیگری در ترکیب اصلی ایجاد
نکرده بود .از اوضاع تمرینات پیش از بازی مش��خص بود شیخ
دیاباته و داریوش ش��جاعیان ناآمادهتر از آن هس��تند که توان
 ۹۰دقیقه حضور در زمین را داش��ته باش��ند .محمد نادری و
سیداحمد موسوی هم فعال درگیر قرنطینه کرونایی هستند تا
مربی استقالل گزینههای متعددی برای انتخاب ترکیب اصلی
نداشته باشد اما ترجیح مرادمند به دانشگر و حضور حسینی به
عنوان سنگربان اصلی ،از نکات جالب توجه ارنج استقالل بود .در
نیمه اول ،نمایش آبیها ناامیدکننده بود .مشکل بزرگ استقالل
از جایی آغاز ش��د که فوالد با  ۴بازیکن یعنی پریرا ،احمدزاده،
قاس��مینژاد و آبشک که در اکثر دقایق جلوتر از پاتوسی بازی
میکرد ،مدافعان استقالل را بشدت پرس میکردند و عمال مانع
انتقال توپ میش��دند .تقریبا در تمام نیمه اول ،استقالل هیچ
راهحلی برای خالص ش��دن از ایده نکونام پیدا نکرد .به همین
دلیل بود که  ۴هافبک استقالل در این دقایق ،هیچ موفقیتی
در تغذیه مهاجمان نداشتند و تنها موقعیت این تیم هم فقط
از روی یک کرنر به دس��ت آمد .ضعف دیگری که در استقالل
وجود داشت ،فاصله زیاد ارسالن مطهری با مهدی قائدی بود.
ارسالن تحت تأثیر جریان بازی ،در اکثر دقایق تبدیل به هافبک
پنجم ش��ده بود و دور بودن او از دروازه ،مشکل بزرگی بود که
به توان تهاجمی اس��تقالل لطم��ه زد .این واقعیت را نمیتوان
ان��کار کرد ک��ه در غیاب علی کریمی ،هافبکهای اس��تقالل
با «بحران خالقیت» دس��ت به گریبان هس��تند .عالوه بر آن،
فرشید اسماعیلی و آرش رضاوند در کانالهای کناری ،مهرههای
کمتأثیری نشان دادند که در  ۴-۴-۲محمود فکری ،قابلیتهای

چندانی ندارند .بعد از پنالتیای که از تیزهوشی قائدی به دست
آمد ،راهکار فکری برای حفظ نتیجه ،اضافه کردن دانش��گر به
خط دفاعی و ادامه بازی با  ۵مدافع بود اما نقطه ضعفی که از
س��ال گذشته در خط دفاعی استقالل وجود داشت ،همچنان
بدون تغییر باقی ماند .مدافعان اس��تقالل در فصل گذشته هم
بیشتر از سایر مدعیان ،در ارسالها و زدن ضربات اول ضعیف
ظاهر میشدند و این بار هم به سادهترین شکل ممکن ،به فرشاد
احمدزاده کوتاهقد اجازه دادند در تیر اول ،ضربه سر بزند .در گل
اول فوالد ،واکنش نداشتن فرشید باقری و تماشا کردن صحنه
منج��ر به گل ،باور نکردنی بود .فارغ از پنالتیای که زاهدیفر
در دقیقه پایانی اعالم کرد ،نمایش استقالل
در این ب��ازی ضعیفتر از حد انتظار
بود .به نظر میرس��د این تیم برای
تبدیل ش��دن به مدعی قهرمانی،
راهی بس��یار طوالن��ی در پیش
دارد .در واقع اس��تقالل الاقل در
 ۴پس��ت نی��از به بازنگ��ری دارد
و از آن مهمت��ر ،تیم��ی که برای
قهرمانی قدم به لیگ میگذارد ،باید
«شخصیت تیم برنده» را داشته باشد.

■■دلیل عصبانیت فکری از دیاباته

اواخر دیدار اس��تقالل و فوالد
خوزستان محمد دانشگر به دلیل
اصابت تابلوهای تبلیغاتی به
ساق پایش دچار مشکل و با

برانکارد راهی رختکن تیم استقالل شد .در این بین آبیپوشان
ح��دود  10دقیقه  10نفره بازی کردند و به خاطر این اتفاق
بعد از پایان بازی انتقادات فراوانی به کادر فنی تیم استقالل
وارد ش��د .اینکه چرا سرمربی استقالل در آن دقایقی تعویض
نکرد یک سوال است اما ظاهرا اتفاقات عجیب باعث ناراحتی
محمود فکری از دیاباته شده است .از آنجا که بعد از مصدومیت
دانشگر قرار بود تعویض دیگری انجام شود ،سرمربی استقالل
دیاباته را به کنار زمین فراخواند تا او را به زمین بفرستد .مهاجم
استقالل هم کنار خط آمد و تابلوی تعویض هم باال رفت اما در
همان لحظه فرشید اسماعیلی به کادر فنی اعالم کرد زانویش
درد دارد و نمیتوان��د به بازی ادامه بدهد.
با این اتفاق کادر فنی استقالل برای
حضور دیاباته در زمین دست نگه
داشت تا شرایط را برای جایگزینی
اسماعیلی بررسی کند ،بعد از این
اتفاق فکری بالفاصله خواس��تار
حضور دیاباته در زمین ش��د اما
مهاجم اس��تقالل ب��رای تعویض
کفشه��ای خود راه��ی رختکن
ش��ده بود! ش��یخ که با حضور کنار
خط متوجه شده بود نمیتواند با آن
اس��توکها بازی کند به رختکن
رفت و کفشهایش را عوض کرد
اما سرمربی استقالل از این
اتفاق بشدت عصبانی شد.
طرح :هادیحکمتیان ،وطنامروز

تصاویر منتشرش��ده روی جلد یکی از روزنامههای ورزشی از
فکری و دیاباته نشاندهنده ناراحتی شدید سرمربی از مهاجم
استقالل است .فکری بعد از چند دقیقه که دیاباته از رختکن
بازگش��ت با عصبانیت بر س��ر وی فریاد زد که در این دقایق
کجا بوده که مهاجم اس��تقالل اعالم کرد به رختکن رفته بود
ت��ا کفشهایش را عوض کند! نکته عجیبتر اینجا بود که باز
هم هنگام ورود دیاباته ،فوالد خوزس��تان  ۲تعویض همزمان
انجام داد و تا مراحل تعویض این بازیکنان طی ش��ود ،دیاباته
در دیرترین زمان ممکن به زمین رفت.
■■فحاشی دردسرساز

اما حاشیه بزرگ این بازی مربوط به فیلمی بود که بالفاصله
پس از خاتمه آن منتش��ر ش��د .محمود فکری وقتی با یکی
از بازیکنان نیمکتنش��ین فوالد دس��ت میدهد ،لفظ بسیار
زشتی را علیه کادر فنی فوالدیها به کار میبرد .این فیلم در
ش��بکههای اجتماعی به صورت گسترده پخش شد و مطابق
انتظار باشگاه فوالد خواستار ورود کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال به قضیه فحاش��ی ش��د .البته خبر احضار او به کمیته
انضباطی روز گذشته از سوی سایت فدراسیون مخابره شد اما
این پایان کار نبود ،چرا که دیروز شنبه طرفین ماجرا بیشتر
وقت خود را به مصاحبه اختصاص دادند و یکدیگر را متهم به
رفتار غیراخالقی کردند .با این وجود به نظر میرس��د فکری
خیلی زودتر از آن چیزی که انتظارش میرفت در اس��تقالل
به غول حاشیه برخورد کرد و اگر نتواند خیلی زود تیمش را
از این وضعیت نجات دهد ،شاید پایان تلخ دیگر مربیان ایرانی
چند سال اخیر ،در انتظارش باشد .از قلعهنویی تا مظلومی و
منصوریان میتوانند برای او توضیح دهند مسیر سقوط چگونه
به همین سادگی ساخته میشود.

ماجرای جعل ایمیل وکیل ویلموتس توسط ایران در کمیته انضباطی فیفا

بررسی حقیقت

عملکرد ضعیف مدیران فدراسیون فوتبال
گزارش
در عقد قرارداد مارک ویلموتس و همینطور
مواجهه با شکایت این سرمربی بلژیکی دارای ابعاد مختلفی است.
عالوه بر غرامت  6/2میلیون یورویی در پرونده ویلموتس ،اکنون
فدراسیون فوتبال با اتهام جعل ایمیل طرف مقابل مواجه شده
که در نهایت با وجود تکذیب فدراسیون ،از طریق کمیته تعیین
وضعی��ت فیفا به دیگر نهاد قضایی این س��ازمان یعنی کمیته
انضباطی ارجاع ش��ده اس��ت .این ادعا ماهها قبل توسط مشاور
حقوقی سابق این فدراسیون تکذیب شد و او مطرح شدن چنین
موضوعی را بهانهای برای زیر سوال بردن حسننیت فدراسیون
فوتبال از سوی وکالی ویلموتس به منظور تحت تاثیر قرار دادن
داور این پرونده خواند .اما واقعیت چیست؟
■■ادع�ای ویلموتس درباره جعل ایمیل و تکذیب فدراس�یون
فوتبال

موضوع از این قرار اس��ت که در میان ایمیلهای رد و بدل
شده میان طرفین که به عنوان مدرک در اختیار کمیته تعیین
وضعیت قرار گرفته ،مارک ویلموتس مدعی اس��ت در یکی از
ایمیلها دست برده شده است .ویلموتس فدراسیون فوتبال ایران
را متهم کرده ایمیل «فرانسیسکو راپ» مشاور حقوقی ویلموتس
را در ارسال مجدد ( )forwardبه این سرمربی بلژیکی جعل
کرده است (در ایمیلها ،هنگام پاسخ و فوروارد ایمیل فرستنده
شخص دوم به شخص سوم ،اطالعات به صورت متنی در نامه

برخی معتقدند فدراسیون در این زمینه اشتباه کرده و مرتکب
جعل شده است ،چرا که در ایمیل وکیل ویلموتس نوشته شده
که «تاکنون با آمدن ویلموتس به ترکیه موافقت نشده است»
اما فدراسیون مدعی است در بخش پایانی نوشته شده «در عین
حال ،فدراس��یون فوتبال ایران در ترکیه برای استقبال از آقای
ویلموتس حضور خواهد داشت؟ لطفا مشخص کنید میخواهید
آقای ویلموتس در کدام بانک حساب باز کند» .از طرفی ،ویلموتس
در ادام��ه برای دریافت مطالبات خود به ترکیه میآید و بعد از
افتتاح حساب ،مطالبات خود را دریافت میکند.
■■داور تحت تاثیر ادعای ویلموتس قرار گرفت؟

درج میش��ود که میتوان آن را تغییر داد) .ویلموتس معتقد
است هدف فدراسیون فوتبال از اضافه شدن این جمالت ،برای
مجاب کردن فیفا در آمادگی ویلموتس برای سفر به ترکیه و
بازگشت به کارش بوده که به معنی خودداری از فسخ قرارداد
اس��ت .از سویی ،فدراس��یون فوتبال این اتهام را قبول ندارد و
معتقد است سرمربی بلژیکی با طرح این موضوع به دنبال جلب
نظر داور پرونده و زیر سوال بردن حسننیت این فدراسیون در
عمل به تعهداتش است.

■■مناقشه بر سر چیست؟

تفاوت ادعای طرفین در این جمله است« :آیا فدراسیون فوتبال
ایران در ترکیه برای اس��تقبال از آقای ویلموتس حضور خواهد
داشت؟ لطفا مشخص کنید میخواهید آقای ویلموتس در کدام
بانک حساب باز کند».
فدراسیون فوتبال میگوید این جمله بخشی از ایمیل وکیل
ویلموتس است اما س��رمربی بلژیکی و وکالیش این مطلب را
مصداق بارز جعل سند میدانند.

گفته میشود وجود چنین شائبهای در مناقشه طرفین ،موجب
رای داور کمیته تعیین وضعیت به سود ویلموتس شده و صحت
ادعاهای ایران را زیر سوال برده است ،چرا که ایران مطابق یکی
از بندهای این قرارداد مبنی بر پرداخت  ۳ماه دستمزد در صورت
فسخ قرارداد ،مدعی بود نباید بیش از این مبلغ به این سرمربی
غرامت پرداخت شود اما ویلموتس وجود این بند در قرارداد را هم
جعلی دانسته بود .در نهایت داور پرونده به علت وجود جمله «یک
مبلغ مشخص» ( )certain feeدر انتهای این بند ،آن را مجهول
دانسته و غرامت  6/2میلیون یورویی را از ایران مطالبه کرده است.
مشخصا در حال حاضر فدراسیون فوتبال عالوه بر پیگیری این
محکومیت سنگین در دادگاه داوری ورزش ( ،)CASباید درباره
اتهام جعل ایمیل در کمیته انضباطی فیفا نیز از خودش دفاع کند.

وزارتورزشتماشاگرافتضاحاتمدیرانسرخابی

گافهای ادامه دار

معضل مدیریت در ورزش ایران فقط مربوط
سرخابی
به امروز نیست؛ معضالتی که شاید در گذشته
هم بوده و تا این حد نمایان نمیشد اما امروز با توجه به در دسترس
بودن ابزارهای رسانهای ،این معضالت نیز بزرگتر دیده میشود.
با این حال سوال اینجاست :راهحل مقابله با این معضالت چیست
و چه کسی باید این مشکالت را از پیشرو بردارد .به عنوان مثال
مش��کالتی که در اس��تقالل و پرسپولیس رقم میخورد و بخش
عم��دهای از جامع��ه را با خود همراه میکند .اتفاقات  2باش��گاه
استقالل و پرسپولیس در چند ماه اخیر نمایانگر چالشهای بزرگ
مدیریتی در این  ۲باشگاه است .فقط اتفاقات در برنامه فوتبال برتر و
لزاده،رئیسهیأتمدیرهباشگاهاستقالل
صحبتهایاسماعیلخلی 
و احمد سعادتمند ،مدیرعامل پیشین این باشگاه نشان داد یکی
از باشگاههای بزرگ ایران درگیر چه سوءمدیریتی است؛ از مشکل
لوفصل پرونده شکایت آندرهآ استراماچونی و وینفرد شفر گرفته
ح
تا گم شدن پول ،نقل و انتقاالت و مشکالت ریز و درشت دیگری
که هر کدام دردنامهای جداگانه است.
نمونه همین اتفاقات را چند ماه پیش در پرسپولیس شاهد بودیم
که درباره شکایت برانکو ایوانکوویچ به وجود آمد و باعث بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالتی این باشگاه شد؛ موضوعی که فینالیست شدن
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را هم تحتالشعاع قرار داده و
باشگاه النصر این حکم فیفا را دستاویزی برای شکایت از پرسپولیس

کرده و هواداران این تیم با هر شکایت استرس حذف احتمالی از
آسیا را دارند .این سوءمدیریتها ،سناریویی تکراری در  2باشگاه
استقالل و پرسپولیس است .هم در گذشته و هم در عصر فعلی،
توپنجه نرم کردهاند .جالب است
این  2باشگاه با این مشکالت دس 
هر مدیری که روی کار آمده ،صحبت از مشکالت مدیریتی پیش از
خودش کرده و برای جلوگیری از تکرار اتفاقات گذشته لب گشوده
اما در عمل کوهی از مشکالت را پشت سر گذاشته و رفته است؛
مدیرانی که دیروز توسط سازمان تربیت بدنی و امروز توسط وزارت
ورزش و جوانان انتخاب میشوند .حاال با
توجه به این انتخابها ،باید پرسید نقش
وزارت ورزش و جوانان در این معضالت
و مشکالت چیست؟
گفته شده اخیرا تعدادی از مدیران
سابق استقالل و پرسپولیس به نهادها
و سازمانهای قضایی و نظارتی معرفی
ش��دند تا تخلفات احتمالی آنها مورد رس��یدگی قرار بگیرد .با
ای��ن حال با چند درص��د این مدیران برخورد میش��ود؟ این
برخوردها ش��امل حال چه افرادی میشود و آیا مقصران اصلی
ماجرا محاکمه خواهند شد یا نه؟ سابقه نشان داده هیچ کدام
از مدیران متخلف یا مدیرانی که با سوءمدیریت ،این معضالت
و مش��کالت را ایجاد کردند ،محاکمه یا بازخواست نمیشوند.

حت��ی در م��واردی وزارت ورزش و جوانان ب��ا ارتقای جایگاه
مدیریت��ی آنها ،ای��ن پیام را میدهد که هر چقدر اش��تباهات
بزرگتر باشد ،جایگاه شغلی باالتری خواهند گرفت .نمونه آن
ایرج عرب و امیرحس��ین فتحی است که پس از بهجا گذاشتن
کوهی از مشکالت در استقالل و پرسپولیس به عنوان مقصران
اصلی پرونده برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر -که پنجره نقل و
انتقاالتی  ۲باشگاه را بست -به مدیریت فدراسیون دوومیدانی
و مجموعه ورزشی انقالب رسیدند.
در ای��ن بی��ن با مش��کالت موجود،
هیچگاه با رفتن و تغییر مدیریت شاهد
حل مساله نبودیم .پس آیا بهتر نیست
وزارت ورزش و جوانان کمی هم در این
معضالت به نقش خود توجه داشته باشد
و ریشه این اتفاقات را پیدا کند و بیش از
این تماشاگر دعواها و افتضاحات نباشد؟
■■اکرانی جدید از مدیریت رفاقتی

در نگاه اول سعی کردیم به خود بقبوالنیم که این آشفتهبازار
لزاده و سعادتمند) سروسامانی خواهد گرفت اما هر
(بگو مگوی خلی 
چه میگذشت آرزویمان در رویایش آرام گرفت! سالهاست سکان
فوتبال ما به دست این دست مدیران افتاده است! شخصیتهایی
که نگاه مثبتی به اصل فوتبال ندارند و حیات و ممات فوتبال ما

به تصمیمات آنها گره خورده است .توضیحات شما با هر ترفند و
روشی ،هیچچیز را موجه نمیکند .در ناتوانی شما ،با حرفهایتان
سرپوش گذاشته نمیشود .شما در مبارزه با خودتان هرگز پیروز
نش��ده و نخواهید ش��د ،و همه پیشبینیهایتان درست از آب
درنمیآید .فوتبالمان با شماها هنوز درگیر این است که آیا باید
ویرگ��ول را درون پرانتز یا باید بیرون آن قرار دهد؟ فوتبال ما اگر
از تمام امراض نابودگر بشر و مصائب آن جان سالم به در ببرد ،از
«خوددرگیری» بدون تردید قسر در نخواهد رفت .در حالی که هیچ
یک از این گفتهها مرهمی بر هیچ دردی نیست ،شما با حرفهای
نابجا ،اعماق تاریک و دوردست خیال را جابهجا کردید.
سرمنشأ این همه آشوب و بلوا کجاست؟ این همه جلز و ولز برای
چیست؟ مدتهای مدیدی است مدیریت در فوتبال ایران ،بدون
«فن» است .بدون آگاهی از صنعت تیمداری .حاشیه مدیریتی در
فوتبال ایران حد و مرزی ندارد؛ باتالقی وسیع در مسیری بیانتها.
این دغلبازیها به قیمت از دس��ت دادن آرامش اس��ت ،که شور
و ش��وق را در این فوتبال خواهد خشکاند .خوددرگیری منتج به
مصیبت میشود .مدیران تصمیمگیر نباید به زبان خودشان حرف
بزنند .نباید با اعمال هذیانآلود ،مشکالت را ،هم به فراموشی سپرد
و هم بر آن افزود .با خلیلزادهها و سعادتمندها ،این حلقه باطل
همینطور ادامه پیدا خواهد کرد .چون مدیریت «رفاقتی» در ورزش
ایران ،هیچ جای سالمی نگذاشته است.

