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»هر کســی که به هــر طریقی به 
تیم ملی کمک کند، مــا این کمک را 
می پذیریــم. یک نفر بــا قدمش، یک 
نفر با قلمش و یک نفر بــا نفس اش«. 
این جواب رییس فدراســیون فوتبال 
در خصــوص اتهام جدی اســتفاده از 
»جادوگر« و رمال در اطراف تیم ملی، 
به شدت نگران کننده به نظر می رسد. 
وقتی مجری برنامه فوتبــال برتر این 

سوال را از عزیزی خادم پرسید، انتظار 
می رفت او این شــایعات را به سرعت 
تکذیب کند و حتی پاسخ کنایه آمیزی 
به این اتهام بدهد اما مرد اول فدراسیون 
فوتبال، عمال چنین صحبتی را رد نکرد 
و حتی حاضر نشد علیه پدیده ای به اسم 
رمالی در فوتبال کلمه ای به زبان بیاورد. 
همین ماجرا موجب شــده که شایعه 
حضور رمال ها در فدراســیون از حالت 
یک زمزمه صرف خارج شــود و شکل 
جدی تری به خودش بگیرد. اتفاقی که 

حتی نمایندگان مجلس را هم به شدت 
حساس کرده اســت. ظاهرا قرار شده 
وزیر ورزش به مجلــس برود و در اولین 
تذکر جدی برای وزرای دولت جدید، 
پاســخگوی این اتفاق باشد. هرچند 
که اگر قرار به پاســخگویی شود، خود 
عزیزی خادم بهتر می توانــد ماجرا را 
موشکافی کند. اگر واقعا چنین اتفاقی در 
اردوی تیم ملی افتاده، خیلی زود زمان 
ناامیدی از فدراسیون جدید از راه رسیده 
اســت. همه جای دنیا چنین اتفاقی، 

به اســتعفا یا برکناری همــه مدیران 
فدراسیون فوتبال می انجامد.

رمال مدنظر کیست
فردی که ایــن روزها اســمش در 
شایعه ها به عنوان رمال فدراسیون شنیده 
می شــود، سابقه ای نســبتا طوالنی در 
فوتبال ایران دارد. سابقه ای که البته هیچ 
ارتباطی با خود فوتبال ندارد و به مسائل 
حاشیه ای مربوط می شود. ظاهرا این فرد، 
همان فردی است که سال ها قبل با یک 
مربی سرشــناس در باشگاه پاس تهران 

همکاری می کرد. میزان نفوذ او روی این 
مربی به حدی بود که حتی ترکیب اولیه 
تیم و تعویض ها با تصمیم او اتفاق می افتاد. 
این باشگاه آن روزها به موفقیت هایی در 
فوتبال ایران هم رسید اما این موفقیت ها 
در نهایت ادامه دار نبودند و آن مربی هم 
دیگر روزهای درخشــانی را در فوتبال 
تجربه نکرد. بسیاری از بازیکنانی که در 
اوایل دهه 80 برای پاس یا ســایپا بازی 
کرده اند، به خوبی می دانند که گاهی نام 
مادرشان حتی بیشتر از توانایی های فنی 
در رفتن به زمین برای تیم موثر بوده است.

خوبان عالم، پسران تیم ملی اند
اینکه رییس فدراسیون فوتبال بعد 
از هر برد قبل از همــه از »خوبان عالم« 
تقدیر می کند، به تنهایی شبهه برانگیز 
است. این اتفاق در درجه اول تالش های 
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی را زیر سوال 
می برد. اگر واقعا قرار اســت خوبان عالم 
کار را برای مان دربیاورند، بهتر است یک 
مربی داخلی را جایگزین اسکوچیچ کنیم 
و بدون ســتاره های شاغل در لیگ های 
خارجی روبه روی رقبا قرار بگیریم. چنین 
نگاهی در فوتبال اساسا یک نگاه سم آلود 
اســت که تالش های یک مجموعه را به 
بازی می گیرد. خوبــان عالم در عرصه 
فوتبال، پســران تیم ملی و البته نفرات 
حاضر در کادر فنی این تیم هستند. اگر 
می بریم، با تالش آنهــا برده ایم و اگر هم 
شکست بخوریم، آنها باید مواخذه شوند. 
گره زدن این اتفاق ها به مسائل ماورایی، 
برای آینده تیم ملی به شدت نگران کننده 

خواهد بود.
شعارهای معلق

همــه مشــکالت ایــن روزهــای 
فدراسیون را هم نمی توان در این ماجرا 
خالصه کرد. حقیقت آن است که عزیزی 
خادم با شــعارهای بزرگی روی کار آمد 
که یکی از جدی ترین شان، آزاد کردن 
پول های بلوکه شده فدراسیون فوتبال 

ایران در حساب های بین المللی بود. حاال 
اما نه تنها خبری از این اتفاق نیست، بلکه 
مشاور حقوقی فدراسیون وارد کردن یک 
لنگه »جوراب« به کشور را دردسرساز 
می داند. اگر عزیزی خادم و گروهش قبل 
از انتخابات از این مشکالت خبر داشتند، 
طبیعتا نباید آن شــعارهای عجیب و 
بزرگ را ســر می دادند و اگــر هم خبر 
نداشتند، بهتر بود اصال به عرصه انتخابات 

ورود نکنند.
وی.ای.آر ویران

فدراسیون فوتبال نسخه »آفالین« 
کمــک داور ویدئویی را با ســروصدای 
زیادی به ایران آورد اما شرایط به گونه ای 
رقم خورد که حاال حتی همان شرکت هم 
دیگر خواهان ادامه همکاری با فدراسیون 
نیست. در چنین شرایطی، تست وی.ای.
آر عمال جواب نــداده و فوتبــال ایران 
همچنان این قابلیت را در اختیار نخواهد 
داشت. جالب اینکه دیدار بعدی تیم ملی 
در لبنان با حضور کمک داور ویدئویی در 
زمین حریف برگزار می شود. با این روند 
باید منتظر ار دست رفتن میزبانی های 
آینده تیم ملی در رقابت های بین المللی 
باشیم. درست همان طور که باشگاه های 
ایرانــی از مدت ها قبل، عمال شــانس 

میزبانی را از دست داده اند.

یک شایعه ترسناک در اطراف فدراسیون فوتبال

خوبان »دردسرساز« عالم
از همان اولین روزهای روی کار آمدن فدراسیون جدید، زمزمه هایی غیررسمی درباره ظهور »رمال ها« در اطراف 

فدراسیون به گوش می خورد. چنین صحبت هایی اساسا برای مدت زیادی جدی گرفته نشدند اما زمانی که شهاب الدین 
عزیزی خادم در استودیوی برنامه زنده تلویزیونی حاضر به رد کردن این شایعه نشد، دیگر امکان جدی  نگرفتن ماجرا وجود 

نداشت. حاال صحبت از فراخوانده شدن وزیر ورزش و رییس فدراسیون فوتبال به مجلس است. یک اخطار جدی برای گروهی 
که قصد داشتند در فوتبال تحول ایجاد کنند اما فعال موفقیت های تیم ملی را به خرافات گره زده اند.
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 كوميته تيمي 
دنبال چهارمين قهرماني

تیم ملي کاراته ایران طي روزهاي 25 تا 30 آبان 
در رقابت هاي کاراته قهرماني جهان شرکت کند. 
مســابقاتي که دوبي امارات میزبان آن اســت. در 
همین راستا سیدشهرام هروي سرمربي تیم ملي 
کشورمان ترکیب کومیته تیمي براي این رقابت ها را 
اعالم کرد. بر همین اساس ذبیح ا... پورشیب، سجاد 
گنج زاده، علی اصغر آسیابری، مهدی خدابخشی، 
صالح اباذری، کیوان بابان و مهدی عاشوری ترکیب 
کومیته تیمی آقایان را در مسابقات جهانی امارات 
تشــکیل می دهند. در بخش انفرادی نیز تاکنون 
نماینده وزن ۷5- کیلوگرم مشــخص شــده و در 
ســایر اوزان رقابت های انتخابی هشتم آبان انجام 
می شود. ملی پوشان کاراته کشورمان در سه دوره 
قبلی مسابقات جهانی کاراته موفق شده اند در بخش 
کومیته تیمی آقایان عنوان قهرمانی را کسب کنند 
و حاال آنها براي چهارمین قهرماني متوالي در جهان 

آماده مي شوند. 
    

ايران در بهترين هاي المپيك نبود
مجمع عمومی انجمن کمیتــه ملی المپیک 
کشورها در یونان در حال برگزاری است و از کمیته 
ملی المپیک ایران، رضا صالحی امیری رییس کمیته 
ملی المپیک به همراه پیمان فخری رییس مرکز 
نظارت بر تیم های ملی، محمد علیپور عضو هیات 
اجرایی و فرید فتاحیان مسئول امور بین الملل کمیته 
ملی المپیک در این نشست حضور دارند. در حاشیه 
این نشست، جایزه بهترین ورزشکاران و کشورها در 
المپیک که شامل بهترین تاریخ سازی زنان، بهترین 
تاریخ سازی مردان، بهترین تیم زنان، بهترین تیم 
مردان، بهترین ورزشکار زن، بهترین ورزشکار مرد، 
بهترین ورزشــکار، بهترین کمیته ملی المپیک و 
جنبش المپیک مي شــد، توکیو اهدا شد که ایران 

سهمی در آن نداشت.
    

صعود نوشاد به رنك 69 جهان
فدراســیون جهانی تنیــس روی میز آخرین 
رنکینگ جدید بازیکنان را اعالم کرد و بر اساس این 
رنکینگ، نوشاد عالمیان صعود کرده اما نیما بدون 
تغییر در جایگاه قبلی خود باقی مانده است. به این 
ترتیب که نوشــاد از رده ۷4 به رده 69 رسید و نیما 
عالمیان در رده 125 باقي ماند. امیرحسین هدایي 
نیز بدون تغییر در رده 164 ایستاد. در رده سنی 19 
سال هم نوید شمس با دو پله صعود در جایگاه 14 
قرار گرفت. او در رده سني زیر 1۷ سال نیز بدون تغییر 
جایگاه در رده هفت باقي ماند. در رنکینگ بانوان نیز 
ندا شهسواری و شیما صفایی تغییری نداشته اند و 

به ترتیب در رده هاي 213 و 332 جهان ایستادند. 
    

 مدال آوران المپيك 
پاداش مي دهند؟

بحث مالیات در پاداش مــدال آوران المپیک 
مدت هاست که مطرح است و البته همیشه مورد 
اعتراض ورزشــکاران بوده است. موضوعي که بار 
دیگر ژالــه فرامرزیان معاونت پشــتیانی و منابع 
انسانی وزارت ورزش و جوانان به آن واکنش نشان 
داده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا به حواله 
پاداش مــدال آوران المپیک و پارالمپیک مالیات 
تعلق می گیرد یا خیر؟ عنوان کرد:»در حال رایزنی 
هستیم تا حواله پاداش مدال آوران به حساب خزانه 
واریز شود تا از پاداش ورزشــکاران مبلغی کسر 
نشود، البته براساس قانون به پاداش مالیات تعلق 
می گیرد، حتی اگر ما پول را به حساب ورزشکاران 
واریز کنیم چون باید تک تک فیش واریزی را در 
اختیار سازمان مالیاتی قرار دهیم، باز هم مالیات در 
نظر گرفته می شود. تالش بر این است که با خزانه 
هماهنگ کنیم تا حواله پاداش مدال آوران المپیک 
و پارالمپیک در »سرفصل کمک به ورزشکاران« 
در نظر گرفته شود تا به آن مالیات تعلق پیدا نکند. 
اما اگر به عنوان پاداش باشد، شامل قانون مالیات 
می شــود.« فرامرزیان در پایان گفت:»به دنبال 
رایزنی هستیم تا نحوه واریز پاداش به مدال آوران 
المپیک و پارالمپیک به گونه ای باشد تا کم ترین 
آســیب از نظر مالیات متوجه ورزشــکار شــود. 
هرچند این مســاله ارتباطی بــه وزارت ورزش و 
جوانان و فدراسیون ها ندارد و به سازمان مالیاتی 
برمی گردد اما با توجه به تعهدی که به ورزشکاران 
داریم سعی می کنیم تا ورزشکار از این قضیه زیاد 

متزلزل نشود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

فردی که این روزها اسمش 
در شایعه ها به عنوان رمال 

فدراسیون شنیده می شود، 
سابقه ای نسبتا طوالنی در 

فوتبال ایران دارد. سابقه ای 
که البته هیچ ارتباطی با 

خود فوتبال ندارد و به 
مسائل حاشیه ای مربوط 

می شود

اتفاق روز

چهره به چهره

خجالت آور. این مناسب ترین عبارت برای توصیف شرایط 
این روزهای منچستریونایتد و بارسلونا است. اگر درست به 10 
سال قبل برگردیم، یونایتد را با فرگوسن و بارسا را با پپ، در دومین 
فینال اروپا ظرف سه سال می بینیم. حاال اما اوله گنار سولسشر و 
رونالد کومان، روزهای سیاهی را برای این دو باشگاه رقم زده اند. 
البته که این دو نفر، تنها دالیل سقوط آزاد بارسا و یونایتد نیستند 
اما حاال که بودن آنها به نفع دو تیم نیست، شاید جدایی این دو 
مربی معمولی بتواند این باشگاه ها را در مسیر درستی قرار بدهد.

بارسا و یونایتد، با  شرایط نسبتا مشابهی به دیدارهای بزرگ 
روز یکشــنبه رســیدند. قرمزها در اولدترافورد با یک کام بک 

تماشــایی برابر آتاالنتا شکســت را به پیروزی تبدیل کردند. 
تیمی که با باخت دو بر صفر به رختکن رفته بود، در نهایت برد را 
روبه روی حریف ایتالیایی اش جشن گرفت. بارسا هم به سختی 
در خانه دیناموکیف را شکست داد تا اولین پیروزی اش در لیگ 
قهرمانان را به دست بیاورد و با توجه به شکست بنفیکا، دوباره به 
جدول گروه برگردد. با این حال هم کارشناسان و هم طرفداران دو 
تیم، به خوبی می دانستند که نباید این نتایج را بیش از حد جدی 
گرفت. در انگلیس، پل اسکولز به شدت از اوله و شاگردها انتقاد 
کرد و توانایی فنی همبازی سابقش را زیر سوال برد. او معتقد بود 
که منچستر روبه روی رقبای بزرگ تر خرد می شود و نمی تواند 
این پیروزی را مقابل رقیبی مثل لیورپول تکرار کند. در بارسلونا 
هم همه همچنان نسبت به تیم کومان بدبین بودند و باور داشتند 
شکست دادن والنســیا و دیناموکیف در دو مسابقه متوالی، 
چیزی را تغییر نمی دهد. دو تیم در چنین شرایطی به یکشنبه 
حساس و سرنوشت ساز رسیدند و مطابق انتظار، دو شکست تلخ 
را تجربه کردند. بارسا برای »دومین بار« در تاریخ، بازنده چهار 
دوئل متوالی روبه روی رئال مادرید شد. سه شکست از این چهار 
شکست، در دوران رونالد کومان اتفاق افتاده و او حاال به لحاظ 
شروع در کالسیکوها، بدترین مربی تاریخ بارسا به شمار می رود. 
تیم کومان در حالی این مسابقه را با یک اختالف گل واگذار کرد 
که اگر بی دقتی بنزما و نمایش معمولی مهاجم های رئال نبود، این 

نتیجه به مراتب سنگین تر می شد. آنها همچنین برای اولین بار 
در نیوکمپ به آنچلوتی باختند و از صدر جدول اللیگا هم دورتر 
شدند. شرایط منچستریونایتد حتی ناامیدکننده تر بود. آنها برای 
اولین بار در همه تاریخ شان، در نیمه اول یک مسابقه لیگ برتری 
در خانه با »چهار گل« از حریف عقب افتادند و در نهایت روبه روی 
کلوچ و تیمش، پنج گل دریافت کردند. یک شکست دردناک 
که آخرین روزنه های امید برای اوله و تیمش را از بین برد. تیمی 
که انتظار می رفت با ورود ستاره ای مثل رونالدو، برای قهرمانی 

مبارزه کند اما در حال بازتولید همان ناکامی های قبلی است.
زجرآلودتریــن قاب مســابقه یونایتــد و لیورپــول برای 
منچستری ها، زمانی شکل گرفت که بعد از دریافت گل پنجم، 
سر الکس فرگوسن با قیافه ای ماتم زده از روی سکوها شکار شد. 
درست همان طور که در ال کالسیکو، لوئیس انریکه روی سکوها 
با چهره ای بهت زده به تماشای شکست تیم سابقش نشسته بود. 
اوله و کومان، مهره های مهمی برای تاریخ بارسا و یونایتد بودند. 
این دو نفر، گل قهرمانی های تاریخی تیم شــان در اروپا را به ثمر 
رسانده اند. اوله دروازه بایرن را در فینال اروپا باز کرده و رونالد در 
همین مرحله، به سمپدوریا گل زده تا تیمش را قهرمان قاره کند. 
با این حال سوابق گذشته دیگر کمکی به این دو نفر نخواهد کرد. 
سولسشر قابلیت هدایت چنین تیم پرستاره ای را ندارد. یونایتد 
یکی از پرهزینه ترین تیم های چند سال اخیر فوتبال اروپا بوده و در 
همه خطوط ستاره های زیادی را به خدمت گرفته است. طبیعی به 
نظر می رسد که اوله برای هدایت چنین تیمی کوچک باشد. مردی 
که تنها سابقه مربیگری اش در کشور انگلیس، سقوط به رقابت های 
چمپیون شیپ با هدایت کاردیف بوده است. کومان در بسیاری از 

تجربه های کاری اش شکست خورده و اصال از کاریزمای الزم برای 
هدایت این بارسلونا برخوردار نیست. حتی ستاره هایی مثل فرانکی 
دی یونگ زیر نظر این مربی به مهره هایی کامال متوسط و بی فایده 
تبدیل شده اند. باقی ماندن این دو نفر در سمت فعلی شان، فقط 
و فقط از میزان محبوبیت شان خواهد کاست. آنها به مرور زمان 
در حال تبدیل شدن به چهره هایی کامال منفور در بین هواداران 
باشگاه می شوند. هر دو نفر هم در ظاهر مورد حمایت مدیران تیم 
هستند اما صبر کردن در مورد آنها، دیگر نتیجه خاصی نخواهد 
داشت.به یک دلیل مشــخص، مدیران بارسا و یونایتد هنوز به 
سراغ برکناری این دو مربی نرفته اند. آن دلیل این است که تقریبا 
همه مربیان سرشناس و درجه یک دنیای فوتبال، در حال حاضر 
تیم دارند و به سادگی تیم فعلی شان را رها نمی کنند. با این حال 
اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، این باشگاه ها حتی انتخاب یک 
مربی متوسط را به ادامه کار با این مربی ها ترجیح خواهند داد. 
مردانی که ظاهرا تنها نقشه تحقیر شدن را در جیب های شان 

پنهان کرده اند.

درســت در همان یکشــنبه ای که فوتبال 
اروپــا غــرق در لــذت و هیجان مســابقه های 
بزرگ، اســتادیوم های مملو از هــوادار و نتایج 
غیرقابل پیش بینی بود، در فوتبــال ایران هم دو 
مسابقه برای انجام دادن وجود داشت. آن چه در 
این دو مسابقه اتفاق افتاد به تنهایی خالصه دقیق 
همه آن چیزهایی بود که این روزها در فوتبال ایران 
رقم می خورند. بازی اول بین نفت مسجدسلیمان 
و سپاهان در شــرایطی برگزار شد که نفتی ها از 
زمین استانداردی برای انجام این مسابقه برخوردار 
نبودند. تا صبح روز انجام بازی حتی یک نفر هم 
نمی دانست که این مســابقه باالخره کجا برگزار 
می شود و سپاهانی ها هم به شدت سردرگم شده 
بودند. سرانجام تصمیم بر این شد که بازی در اهواز 

صورت بگیرد و دو تیم در این شهر با هم مسابقه 
بدهند. اتفاق عجیب تر اما وقتــی رقم خورد که 
خبر لغو مسابقه دوم از راه رسید. دیدار تیم های 
پدیده و مس رفســنجان به دلیل ســفر نکردن 
بازیکنان تیم مشهدی به رفسنجان، لغو شد تا یکی 
از زودهنگام ترین لغو  بازی های تاریخ لیگ برتر 
رقم بخورد. شاید این رفتار به شدت غیرحرفه ای 
باشــد اما مهره های پدیده هم حق دارند که در 
چنین شرایطی به کار ادامه ندهند. لیگ برتر بعد 

از مد ت ها انتظار شروع شده اما هنوز معلوم نیست 
طرف حساب این بازیکنان چه نفراتی هستند. لیگ 
برتر شروع شده اما شرایط مالکیت و حتی »اسم« 
این باشگاه در رقابت های لیگ برتر معین نشده 
است. در نتیجه هر اتفاقی می تواند در مورد این تیم 
رخ بدهد و اصال عجیب نیست اگر نفرات این باشگاه 
راضی نباشند تیم شان را در اولین مسابقه خارج از 

خانه فصل همراهی کنند.
معلوم نیســت چرا فدراســیونی ها یک بار 

برای همیشه با تیم هایی که فاقد منابع مالی یا 
استادیوم استاندارد هستند، برخورد نمی کنند. 
اگر تیمی حتی یک ورزشگاه معمولی برای انجام 
یک مسابقه فوتبال ندارد، بهتر است از لیگ برتر 
کنار بکشد یا از سوی سازمان لیگ کنار گذاشته 
شــود. اگر تیمی نمی تواند هزینه کند و قراردد 
بازیکنان شــان را بدهد، بهتر است از لیگ برتر 
کنار برود یا کنار گذاشته شود. اگر هم تک تک 
تیم ها چنین مشکالتی دارند، پس بهتر است به 
طور کلی لیگ را تعطیل کنیم و قید این فوتبال 
سراسر مشکل را بزنیم. یک بار برای همیشه باید 
تکلیف تیم ها در این فوتبال روشــن شود. اگر 
سازمان لیگ تبلیغات محیطی را به آنها واگذار 
نکند و همچنان به درآمدزایی میلیاردی اش از 

فوتبال ادامه بدهد، اگر رسانه ملی دست از انحصار 
برندارد و همچنان اصرار داشــته باشد که حق 
پخش را ندهد، شرایط تغییر نخواهد کرد. برانکو 
ایوانکوویچ، چند سال قبل پیش بینی کرده بود 
که فوتبال ایران به زودی در مسیر آماتور شدن 
قرار می گیرد و هیــچ راهی برای نجات خودش 
ندارد. باور کنیم یا نه، ایــن پیش بینی در حال 
تبدیل شدن به واقعیت مطلق است. فوتبالی که 
حتی یک مسابقه اش در شرایط استاندارد برگزار 
نمی شود، فوتبال ایده آلی نیست و با تمام سرعت 
به سراغ آماتور شدن رفته اســت. فوتبالی که 
هیچ کس در آن سر جای خودش نیست، هیچ راه 
نجاتی را پیش روی خودش نمی بیند و محکوم به 

یک سقوط همه جانبه است.  

این دو نفر هرچه زودتر باید بروند

تحقير سبك، تحقير سنگين

خالصه چند ساعته لیگ برتر ایران

بی پول، بی زمين، بی برنامه

آریا طاري 


