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سرانجام رایی که همه در انتظارش 
بودند صادر شــد و ای.اف.سی تصمیم 
گرفت اســتقالل و پرســپولیس را از 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
حذف کند. باشــگاه گل گهر سیرجان 
که امیدوار بود با حذف این دو تیم راهی 
آسیا شــود نیز نتوانســت مجوزهای 
الزم را از ای.اف.ســی بگیرد. در نتیجه 
در این فصل فقط ســپاهان و فوالد به 
عنوان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان می روند. درست 
مثل همیشه در فوتبال ایران بعد از یک 
فاجعه بزرگ، همه در جســت وجوی 
مقصر هســتند. اگر کمی منصفانه به 
این ماجرا نگا کنیم و تنها حقیقت را در 
نظر بگیریم، متوجه خواهیم شد که در 
فوتبال ایران حتی یــک نفر هم وجود 

ندارد که مقصر این اتفاق نباشد.
وزارت ورزش

بدون تردید بیشــترین گناه برای 
این فاجعه تاریخی، روی دوش وزارت 
ورزش اســت. ای.اف.سی تاکید کرده 
کــه اصلی ترین دلیل کنار گذاشــتن 
این دو باشــگاه از آسیا، مساله مالکیت 
مشترک بوده و این همان مساله ای است 
که وزارت ورزش هرگز نتوانسته آن را 
رفع کند. بعد از حساسیت اخیر ای.اف.

سی، وزارت دست به یک تصمیم دقیقه 
نودی زد و دو باشگاه را به دو وزارتخانه 
واگذار کرد. وزیر ورزش به خیال خودش 
تصمیم هوشــمندانه ای گرفته بود اما 
کامال اشتباه فکر می کرد. چراکه برخالف 
تصورات، مساله ای.اف.سی فقط مالکیت 
مشــترک وزارت ورزش نبود و به طور 

کلی این دو تیم همچنان تحت مالکیت 
مشترک دولت قرار داشتند. از مسعود 
سلطانی فر که در هشت تاریخ مختلف 
وعده خصوصی ســازی پرسپولیس و 
اســتقالل را مطرح کرد اما حاضر نشد 
قدمی برای این کار بردارد تا سجادی که 
می توانست در اولین ماه های نشستنش 
بر کرسی وزارت تصمیم متفاوتی بگیرد 
اما به همان روند قبلی ادامه داد، همگی 
در این فاجعه مقصر هستند. بدون شک 
دولت رئیسی نیز باید به خاطر این اتفاق 
مورد انتقاد قرار بگیرد. تا اینجا انتخاب 
سجادی اصال انتخاب خوبی برای فوتبال 
ایران نبوده اســت. او در اولین ماه های 
کاری اش ثابــت کرد که بــرای چنین 
موقعیتی آماده نبوده و برنامه ای برای 
نجات استقالل و پرسپولیس از شرایط 

اسفناک فعلی ندارد.

فدراسیون فوتبال
بالفاصله بعد از حذف اســتقالل و 
پرسپولیس از آسیا، شهاب الدین عزیزی 
خادم روبه روی دوربین ها ظاهر شــد 
و با لحنی حق به جانــب، این حذف را 
یک تلنگر برای دو باشــگاه پرطرفدار 

فوتبــال ایران دانســت. عزیزی خادم 
نباید به همین سادگی به مردم آدرس 
غلط بدهد. آن چیزی که اســتقالل و 
پرسپولیس را از آسیا حذف کرد، ای.اف.

سی نبود. آن چه موجب حذف این دو 
باشگاه شد، شیوه اداره فوتبال ایران بود. 
فدراسیون فوتبال می توانست از مدت ها 
قبل یک هشدار جدی به دو باشگاه بدهد 
و آنها را وادار به اســتفاده از یک نقشه 
خاص برای بازگشــت به آسیا کند اما 
همین فدراسیون با اعطای مجوز داخلی 
به این تیم ها، روی شرایط بد آنها سرپوش 
گذاشت. فدراسیون عزیزی خادم بدون 
هیچ شک و تردیدی در این ماجرا مقصر 
است. فدراسیونی که از زمان شروع به 
کار، هرگز برخوردی جدی با بدهی های 
استقالل و پرسپولیس نداشته و همه 
تهدیدهایش علیه این دو باشگاه، کامال 

ساختگی و بی اثر بوده اند.
مدیران باشگاه ها

اولین واکنش مدیران اســتقالل 
و پرســپولیس به حذف از آسیا، اتهام 
زدن به دیگران و پیــدا کردن مقصر 
بوده اما مقصر واقعــی این وضعیت، 
همین مدیرانی هســتند کــه بدون 
تناسب با فوتبال، این پست ها را تحویل 
می گیرند. صدری می توانست خیلی 
زودتر با کالدرون تسویه حساب کند 
و آجورلو می توانســت بــه وضعیت 
حسابرسی استقالل سروسامان بدهد. 
این دو مدیر اما دســت روی دســت 
گذاشــتند و کاری کردند تا تیم شان 
به راحتی از آســیا کنار بــرود. کاری 
که یک جنایــت بــزرگ در حق دو 
تیم ایرانی بود و آبــرو و اعتبار فوتبال 
ایران در آســیا را هم زیر ســوال برد. 

جالب اینکه مســاله به همین جا ختم 
نمی شود و به احتمال بسیار زیاد این 
دو تیم در رقابت های فصل آینده لیگ 
قهرمانان هم شرکت نمی کنند. حتی 
این احتمــال وجــود دارد که جرایم 
بسیار سنگینی برای آنها در نظر گرفته 
شود. ای.اف.سی در بیانیه حذف این 
تیم ها، روی »تحقیقــات بعدی« در 
کمیته انضباطی اش تاکیــد کرده و 
این یعنی احتمال جعل ســند در این 
باشگاه ها بســیار زیاد بوده است. اگر 
این اتهام بزرگ به اثبات برســد، بعید 
نیســت که این سه باشــگاه با جرایم 
مالی و انضباطی وحشــتناکی روبه رو 
شــوند. با این روند به نظر می رســد 
هیچ باشگاهی به جز فوالد و سپاهان 
نمی تواند از لیگ برتر ایران به آســیا 
برود. در نتیجه هر ســال باید تیم ها 
برای رســیدن به سهمیه تالش کنند 
و در نهایت همان دو باشگاه خودشان 
را به رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 

برسانند.
مسئولین تاریخ گذشته

افرادی که برای تعیین و تبیین اصول 
مجوز حرفه ای در فوتبال ایران انتخاب 
شده اند، سال ها قبل در مدیریت فوتبال 
حضور داشته اند و حاال باید بازنشستگی 
و استراحت را پشت سر بگذارند. امثال 
مصطفوی و اولیایــی چهره های قابل 
احترامی هســتند اما دیگر دوران شان 
در فوتبال تمام شــده و اصال نمی توان 
انتظار داشت که آنها، با قوانین روز دنیای 
فوتبال به شکل دقیق و همه جانبه ای 
آشنا باشند. بهتر است به جای این افراد، 
چهره هایی در این پست ها قرار بگیرند 
که در زمینه فوتبال صاحب یک دانش 

وسیع حقوقی هستند. افرادی که بتوانند 
خودشان را با دانســته های روز دنیای 
فوتبال هماهنگ کنند و بدانند که در این 
پرونده دقیقا در چه نقطه ای ایستاده اند. 
با این دو نفر، بعید اســت فوتبال ایران 
در زمینه مجوز حرفه ای، کوچک ترین 

توفیقی به دست بیاورد.
صداوسیما

البته که نباید نقش رسانه ملی را در 
آشفته بازار امروز فوتبال ایران به هیچ 
قیمتی فرامــوش کرد. رســانه ملی با 
ندادن حق پخش بازی ها به باشگاه های 
مختلف، در شرایط مالی ناامیدکننده آنها 
سهیم است. مساله حق پخش آنقدر مهم 
به نظر می رسد که اگر همین حاال حق 
پخش تلویزیونی بهترین تیم های فوتبال 
انگلیس قطع شــود، آنها ورشکســته 
خواهند شد. این اواخر هم رییس سازمان 
خصوصی سازی تاکید کرده که بدون 
در نظر گرفتن رقم حق پخش، عرضه 
سهام استقالل و پرسپولیس در بورس 

محال خواهد بود. صداوســیما تا امروز 
هیچ برنامه ای برای این کار نداشته و هیچ 
قدمی برای بهبود شــرایط حق پخش 
برنداشته است. شاید اگر صداوسیما به 
کمک استقالل و پرسپولیس می آمد، 
مشکالت مالی این دو باشگاه هم حل 
می شد و آنها امروز به راحتی می توانستند 
با تیم های بزرگ غربی و شرقی در لیگ 

قهرمانان آسیا رقابت کنند.
رسانه ها

بــدون هیــچ شــک و تردیدی، 
رســانه ها هــم مقصر شــرایط فعلی 
هستند. رســانه های ورزشی تبدیل 
به »تحســین کده ای« بــرای اهالی 
فوتبال شــده اند و به وقتش بــه اندازه 
کافی از مدیران ناکارآمد و سیاست های 
غلط انتقــاد نمی کنند. این رســانه ها 
باید ســرنخ ماجرا را به دســت مردم 
می دادند و علیه وضعیــت موجود در 
مدیریت فوتبال موضــع می گرفتند 
اما اصال دســت به چنین کاری نزدند. 
رسانه ها باید شرایط را برای تغییر دادن 
ساختارهای مدیریتی در فوتبال ایران 
فراهم می کردند اما تنها به رویدادهای 
معمول فوتبال و دعواهای حاشــیه ای 
پرداختند. نتیجه این اتفــاق هم، این 
بود که کوچک ترین تغییری در شرایط 
باشگاهداری در فوتبال ایران به وجود 
نیامد و این فوتبال با تمام ســرعت به 

سمت آماتورتر شدن پیش رفت.
هواداران

شــاید باورنکردنی به نظر برسد اما 
بدون هیچ شــک و تردیدی، هوادارها 
هم در شرایط فعلی این باشگاه ها مقصر 
هستند. هوادارانی که به جای مطالبه 
برای حرفه ای شدن از تیم محبوب شان 
تنها خواهان جذب ستاره و هزینه کردن 
برای تقویت ترکیب هســتند، یکی از 
مقصران این شرایط به شمار می روند. 
نمی توان نقش هوادارها را هم در چنین 
شرایطی نادیده گرفت. آنها برای رفتن 
یک مربی دســت به تجمع می زنند و 
روبه روی ساختمان وزارت ورزش جمع 
می شوند اما در عین حال حاضر نیستند 
برای مساله ای به این بزرگی، هیچ توفانی 

به راه بیندازند.
بازیکن ها

نباید از نقش بازیکن ها هم در چنین 
ماجرایی به راحتی گذشت. شاید آنها 
مقصر اصلی این شــرایط نباشــند اما 
وقتی مدام دســتمزد میلیاردی طلب 
می کنند و به اینکه این دستمزها اصال 
از کجا آمده توجهی نشان نمی دهند، 
آنها را در فهرســت مقصران این ماجرا 
قرار می دهد. بازیکن ها در فوتبال ایران 
به اندازه کافی مسئولیت پذیر نیستند و 
تاثیر این مساله، حاال بیشتر از همیشه در 

این فوتبال به چشم می خورد.

تمام مقصران آبروریزی تاریخی فوتبال ایران

وقتی همه »خطاکار« بودند

اتفاق روز

فیلیپه کوتینیو باالخره با ترک بارسا، به رقابت های لیگ برتر 
بازگشت. بعد از خرید فران تورس، انتظار می رفت بارسا یک 
خروجی نسبتا مهم در بازار نقل و انتقاالت داشته باشد. ظاهرا 
در روزهای آینده باید در انتظار رفتن اومتیتی نیز از این باشگاه 
باشیم. در ماه های گذشــته نام های زیادی به عنوان مشتری 
جدی کوتینیو به چشــم می خوردند اما حاال او به استون ویال 
رفته است. رسیدن به پیراهن اســتون ویال از باشگاهی مثل 
بارسا، هرچه باشد »پیشرفت« نیست. هرچند که کوتی امیدوار 
است با درخشــش در این تیم، دوباره مورد توجه باشگاه های 

بزرگ قرار بگیرد.
داستان کوتینیو و بارسا هم باالخره تمام شده است. البته 
قرارداد کوتینیو با تیم جدیدش یک قرارداد قرضی به حساب 
می آید اما بعید اســت که این بازیکن دیگر به بارسا برگردد. تا 
پایان فصل آینده، اســتون ویال 65 درصد حقوق کوتینیو در 
بارسا را تقبل می کند. این بازیکن 35 درصد دیگر را هم به باشگاه 
بخشیده است. او دوران خوبی را در بارسا سپری نکرد و سرانجام 
از این تیم جدا شد. کوتینیو در حالی در نیوکمپ شکست خورد 

که لقب گرانقیمت ترین خرید تاریخ باشگاه را یدک می کشید. 
همه انتظار داشــتند او در این تیم به یک سوپراستار تبدیل 
شود اما این اتفاق هیچ وقت در زمین فوتبال رخ نداد. کوتینیو 
در حالی لیورپــول را ترک کرد که این تیــم برای چند فصل 
متوالی، حتی یک جام به دست نیاورده بود. به نظر می رسید 
او انتظار نداشت که تیم کلوپ این چنین اوج بگیرد و به یکی 
از قدرت های اصلی دنیای فوتبال تبدیل شــود. همان روزها 

کلوپ به کوتی وعده داد که اگــر در لیورپول بماند، روزی 
مجسمه اش را در این باشگاه می ســازند و اگر به یک تیم 
دیگر برود، تنها یک فوتبالیست معمولی در این تیم  خواهد 
بود. فیلیپه اما توجهی به این حرف ها نداشت و تصمیمش 

را گرفته بود. او همچنین دوست داشت در سمت 
چپ خط حمله بازی کند امــا با توجه به 

مثلث هجومی صالح، مانه و فیرمینو، 
این امکان برایش وجود نداشت. 

لیورپول بــا درآمد حاصل 
از فروش این ستاره، 
فن دایــک را برای 

خط دفاعی اش 
خرید و چند 
خرید دیگر 
انجام داد تا 
ترکیبش را 

کامال قدرتمند کند. در نگاه اول، شرایط در بارسا برای فیلیپه 
عالی به نظر می رسید. با رفتن نیمار، سمت چپ خط حمله برای 
او خالی شده بود. رابطه این بازیکن هم با مهره های تیم خوب 
بود و همه چیز آماده به نظر می رسید تا فیلیپه به یک ستاره در 

بارسا بدل شود اما این اتفاق هرگز رخ نداد.
شروع کوتینیو در نیوکمپ استثنایی بود. او در یک نیم فصل 
حضور در این باشگاه به یکی از ستاره های کلیدی 
تیم تبدیل شــد و نقش مهمی در موفقیت های 
بارسا داشــت. با این حال کوتی نمی توانست در 
اروپا برای تیمش بازی کند. از شروع فصل بعد اما 
همه چیز به بن بست کشیده شد و کوتینیو دیگر 
نتوانست درخشش قبلی را در این تیم نشان 
بدهد. فصل بعد او به صورت قرضی 
به بایرن مونیخ رفت و با این تیم 
به آرزوی همیشگی قهرمانی 
در فوتبال اروپا رســید. 
با این حال فیلیپه در 
این تیم فیکس نبود 
و نقــش پررنگی 
در ایــن موفقیت 
نداشت. او دوباره به 
بارسا برگشــت تا آخرین شانسش را برای 
درخشیدن در این تیم محک بزند اما موفق 

به انجام این کار نشــد. فصل گذشــته زیر نظر رونالد کومان، 
کوتینیو فصل را به عنوان یک مهره ثابت شروع کرد و در این تیم 
درخشید اما پس از چند هفته مصدوم شد و در نهایت دیدارهای 
تیمش را تا پایان فصل از دست داد. درست در همین نقطه، دیگر 
امیدی برای بازگشت کوتینیو به فرم ایده آل وجود نداشت. او در 
این فصل هم تالشش را انجام داد اما نتوانست به هدف کلیدی 
دوران فوتبالش برســد. حاال او باید در ترکیب استون ویال به 
میدان برود. تردیدی وجود ندارد کــه فیلیپه در این تیم یک 
مهره ثابت خواهد بود اما باید صبر کنیم و ببینیم چند درصد از 
آن ستاره درخشان قدیمی در لیورپول، در ویالپارک لندن احیا 
خواهد شد. کافی است کوتی فقط در چند ماه آینده بدرخشد 

تا فصل جدید را در یک باشگاه بزرگ تر انگلیسی شروع کند.
کوتینیو در استون ویال، شاگرد استیون جرارد می شود. 
به نظر می رســد همین ماجرا انگیزه قوی او برای پیوســتن 
به این باشگاه بوده اســت. جرارد و کوتینیو هر دو زمانی در 
لیورپول درخشیده اند و هر دو زیر نظر کلوپ هم بازی کرده اند 
اما هر دو نفر قبل از شــروع موفقیت های تاریخی این تیم، از 
لیورپول رفتند. حاال این دو نفر در کنار هم، یک زوج جذاب 
برای استون ویال می سازند. یک مربی جاه طلب و یک بازیکن 
که در زندگی اش چند بار روی پوست موز قرار گرفته است. 
هیچ کس از آینده باخبر نیست. شــاید هم روزی آنها دوباره 
دست در دست هم به مرسی ســاید برگردند و دوباره لباس 

لیورپول را بپوشند.

درباره شاگرد جدید استیوی جی

زندگی با پوست موز

بدون تردید بیشترین گناه 
برای این فاجعه تاریخی، 
روی دوش وزارت ورزش 
است. ای.اف.سی تاکید 

کرده که اصلی ترین دلیل 
کنار گذاشتن این دو باشگاه 

از آسیا، مساله مالکیت 
مشترک بوده و این همان 
مساله ای است که وزارت 

ورزش هرگز نتوانسته آن را 
رفع کند

اولین واکنش مدیران 
استقالل و پرسپولیس به 

حذف از آسیا، اتهام زدن به 
دیگران و پیدا کردن مقصر 

بوده اما مقصر واقعی این 
وضعیت، همین مدیرانی 
هستند که بدون تناسب 
با فوتبال، این پست ها را 

تحویل می گیرند
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 نيمه نهايي آسيا، 
هدف كمپدلي با ايران

الســاندرا کمپدلي ســرمربي ایتالیایي تیم 
ملي والیبال بانوان ایــران، بعد از امضاي قرارداد با 
فدراسیون، کارش را با برگزاري یک نشست خبري 
آغاز کــرد. او گفت وگویي با یکي از رســانه هاي 
 کشــورش هم داشــت. او در مصاحبه با ســایت

 softball new d1، بــه حجاب بازیکنان ایران 
و هدفگذاري اش در مســیر جدید اشاره کرد. او با 
اشاره به اینکه انتخاب به عنوان سرمربي تیم ملي 
ایران یک فرصت براي او اســت، درباره اهدافش 
چنین توضیح داد: »با هدف رسیدن به نیمه نهایی 
آسیا، کارمان را شــروع می کنیم. تیم های قدری 
چون چین، ژاپن، کره و تایلند در آســیا هستند 
که در بین 20 تیم برتر جهان قرار دارند. این یک 
هدف بلندپروازانه اســت اما من دوست ندارم به 
راحتی کنار بکشم.« او همچنین درباره زن بودن 
در ایران گفــت: »من می خواهم ایــن تصور را از 
بین ببرم که زن مطیع حجاب دارد و کار دیگری 
نمی تواند بکنــد. زنان در ایران آگاه هســتند که 
انتخاب می کنند نمادی را بپوشــند که بخشی از 
فرهنگ آنهاست. آنها نوع حجاب را کوتاه یا بلند، 
تیره یا رنگی می پوشند اما آن را به عنوان مسئولیت 
سخت احساس نمی کنند. هیچ کس تا به حال مرا 
مجبور به پوشیدن آن نکرده است، اما من این کار را 
به عنوان نوعی احترام انتخاب کرده ام و به هیچ وجه 

بر من تاثیر نمی گذارد.« 
    

ناظمی نامزد بهترين داور شد
سایت بین المللی »فوتســال پلنت« در پایان 
هر سال میالدی، برترین های بخش های مختلف 
فوتسال جهان را معرفی می کند و این روند را از دیروز 
آغاز کرده است. این سایت نامزدهای برترین داوران 
فوتسال جهان در سال 2021 را معرفی کرد که نام 
گالره ناظمی از ایران در این فهرست دیده می شود. 
ناظمی در ســال 2021 در  جــام جهانی لیتوانی 
قضاوت کرد و در تیم داوری دیدار فینال بین پرتغال 
و آرژانتین نیز حضور داشــت. نورالدین بوکوئف از 
قرقیزستان، محمد حسن از مصر، والریا پالما از شیلی، 
ماریا استفانیا از آرژانتین، آنتونی ریلی از نیوزیلند، 
خوسه گایاردو و آلخاندرو مارتینس فلورس از اسپانیا، 
چیارا پرونا از ایتالیا و ایرینا ولیکانووا از روسیه، سایر 
نامزدهای بهترین داور سال 2021 فوتسال جهان 

به شمار می روند.
    

پوالدگر، معاون جديد وزير 
بیســت ویکم آذرماه بود که حمید سجادي 
وزیر ورزش و جوانان اســتعفاي مهدي علي نژاد 
از ســمت معاونت ورزش قهرماني وزارت ورزش 
و جوانان را قبول کرد. پس از این ماجرا بسیاري 
معتقد بودند که سیدمحمد پوالدگر گزینه اصلي 
جایگزیني علي نژاد است اما از آنجایي که پوالدگر 
براي چندمین بار در انتخابات ریاست فدراسیون 
تکواندو شرکت کرده بود، ســمت مهم معاونت 
ورزش قهرماني تا روز گذشــته بالتکلیف بود و 
سرپرست به امور رسیدگي مي کرد. پوالدگر پس 
از 21 سال ریاست بر تکواندو، سرانجام رقابت را 
به هادي ســاعي در انتخاباتي حرف و حدیث دار 
واگذار کرد تا پرافتخارترین المپین ایران به عنوان 
رییس فدراسیون انتخاب شود. ساعي در حالي در 
انتخابات پیروز شــد که پوالدگر به شمارش آرا 
اعتراض داشت و این پرونده همچنان براي او باز 
است. اما از آنجایي که حاال رییس سابق تکواندو 
مســئولیت هاي مهمي در وزارتخانه دارد، بعید 
به نظر مي رسد براي پس گرفتن صندلي اش در 
تکواندو اقدام به شکایت کند. در هر حال باید گفت 
پوالدگر در حالي به عنــوان جایگزین علي نژاد 
انتخاب شــده اســت که این تصمیم سجادي، 
چندان مورد اقبــال قرار نگرفته اســت. چراکه 
پوالدگر به خصوص در ســال هاي اخیر عملکرد 
پرنقدي در تکواندو داشــته و این رشته از مسیر 
طالیي اش فاصله گرفته است. ناکامي در کسب 
مدال در بخش مردان در دو المپیک 2016 ریو 
و 2020 توکیو به تعداد منتقدان پوالدگر اضافه 
کرد؛ چراکه آنها معتقد بودنــد ضعف مدیریتي 
باعث کاهش کیفیت فني تکواندوي ایران شده 
است. با تمام این اوصاف مراســم معارفه معاون 
جدید وزیر ورزش روز گذشــته برگزار شد و باید 
امیدوار بود کــه پوالدگر برخــالف دورانش در 
تکواندو، در وزارتخانه عملکرد خوبي داشته باشد 

و به پیشرفت ورزش کمک کند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 


