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بنیتمیمکاندیدانمیشود؟!

با گذشت دو روز کاری از شروع نام نویسی از 
نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی همچنان 
امیررضا خادم تنها فردی اســت که رسما اعالم 
کاندیداتوری و ثبت نام کرده است. جالب اینکه 
او در همان اولین ســاعت این کار را انجام داد؛ در 
واقع امیررضا خادم خودش را برای ثبت نام آماده 
کرده بود و حتی مدارکش را هم در دست داشت 
تا به محض اعالم وزارت ورزش وارد گود شــود. 
جالب اینجاست که یکی،دو ماه قبل امیر خادم 
در کنفرانس مطبوعاتی خود از عالقه نداشــتن 
برای ورود به کشتی سخن گفته بود، اما مشخص 
نیســت چه اتفاقی در این مدت رخ داده که او را 
مجاب کرده تا به عنوان نخستین نامزد ثبت نام 
کند. با اینکه قبل از شروع ثبت نام از نامزدها، نام 
افرادی همچون علیرضا دبیر، علیرضا حیدری، 
حمید بنی تمیم و... مطرح می شد، تا دیروز ظهر 
هیچ کدام از آنها رســما پا پیش نگذاشته بودند. 
گفته می شد حمید بنی تمیم، سرپرست فعلی 
فدراســیون و نایب رئیس خادم در ســال های 
اخیر مورد حمایت او در انتخابات است، اما گویا 
شرایطی به وجود آمده که خبر انصراف بنی تمیم 
از کاندیداتوری دست به دست می چرخد. در این 
میان تعدادی از پیشکسوتان حمایت خود را از 
رئیس شدن بنی تمیم اعالم کرده بودند. حال باید 
منتظر ماند و دید سرپرست فدراسیون، وارد گود 

رقابت می شود یا خیر.
    

سابردرپیستشکست
در ادامه رقابت های شمشیربازی جایزه بزرگ 
ایتالیا علی پاکدامن، مجتبی عابدینی و محمد 
فتوحی در دیدار با حریفان خود شکست خوردند 
و حذف شــدند. عابدینی و پاکدامن که به جمع 
64 بازیکن برتر صعود کرده بودند، برای رسیدن 
به یک شانزدهم نهایی مقابل حریفان خود قرار 
گرفتند. عابدینی در دیدار با لیلین تئودوسیو 15 
بر 13 شکســت خورد و علی پاکدامن نیز مقابل 
یاگودکا از اوکراین 15 بر 14 نتیجه را واگذار کرد. 
محمد فتوحی دیگر نماینده کشــورمان هم در 
این مرحله مقابل درشــویتز از آمریکا 15 بر 12 
باخت و از رسیدن به یک شانزدهم نهایی بازماند. 
سابریست های ایران بعد از بازی های آسیایی در 
میدان هایی که حضور پیدا کردند، دور از انتظار 
بودند. شاید یکی از دالیل اصلی این عملکردها 
به بی انگیزگی مربوط باشد که چند وقتی است 
وزارت ورزش در خون ورزشکاران تزریق می کند. 
با این حال فضل اهلل باقرزاده رئیس فدراســیون 
شمشیربازی معتقد اســت شمشیربازی ایران 

افت نکرده است. 
او دربــاره باخت هــای نگران کننــده این 
روزهای شمشیربازان گفت:»ما خودمان را برای 
اردیبهشــت آماده می کنیم که مسابقات اصلی 
کسب سهمیه المپیک آغاز می شود. قصد داریم با 
توجه به قوانین موجود تمرکزمان را روی سهمیه 
تیمی بگذاریم که در صورت رخ دادن این اتفاق 
سه نفر هم می توانند در بخش انفرادی المپیک 
2۰2۰ شــرکت کنند. این باال و پایین ها جای 
نگرانی ندارد. شمشــیربازان ما خیلی نزدیک و 
به برترین های دنیا باختند و اینطور نیســت که 
افت کرده باشند. باید جایگاه خود را بین 6،هفت 
تیم اول رنکینگ حفظ کنیم تا در جدول کسب 

سهمیه وضعیت خوبی داشته باشیم.«
    

تکلیففینالمشخصشد
باالخره زمان و مکان برگــزاری دیدارهای 
فینال و رده بندی لیگ برتر والیبال مشــخص 
شد. به این ترتیب تیم های حاضر در دیدار فینال 
یعنی سایپا تهران که مخالف تغییر مکان فینال 
بود و شــهرداری ورامین روز 22 اسفند تمرین 
خود را در سالن 12 هزار نفری آزادی مسابقات 
برگزار می کنند و دیدارهای اول و دوم فینال در 
روزهای 23 و 25 اسفند برگزار می شود. اگر نیاز 
به برگزاری دیدار سوم باشــد، این دیدار روز 26 
اسفند برگزار خواهد شد. سرپرست سازمان لیگ 
همچنین روز شنبه 25 اســفند را روز برگزاری 
دیدار رده بندی اعالم کــرد و در این روز تکلیف 
تیم سوم نیز مشخص خواهد شد. به دلیل اینکه 
سازمان لیگ والیبال ابتدا تبریز را محل برگزاری 
فینال انتخاب کرده بود و دقیقه 9۰ نظر خود را 
تغییر داد، فینال لیگ به تعویق افتاد و به روزهای 

شلوغ تر انتهای سال موکول شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

اســتعفای رئیس کمیته داوران، 
اولین استعفای خبرساز در فدراسیون 
فوتبال بود. برخالف تصــورات اولیه، 
کنار رفتن فریدون اصفهانیان واکنشی 
به مشکالت ادامه دار داوری در فوتبال 
ایران نبود. اگر اصفهانیان قصد داشت 
بــرای واکنش نشــان دادن به بحران 
داوری لیگ برتر از ســمتش استعفا 
بدهد، باید این کار را مدت ها قبل انجام 
می داد. این اســتعفا پیش از برگزاری 
مجمع، به دلیل قانون منع به کارگیری 

بازنشســتگان صورت گرفت. پس از 
فریــدون اصفهانیان، نوبــت به علی 
کفاشیان رســید که از ســمتش در 
فدراسیون فوتبال استعفا بدهد. درباره 
این موج اســتعفاها، گمانه زنی های 
زیادی وجود دارد. در ابتدا تصور می شد 
این تالشی برای تعلیق فدراسیون در 
اعتراض به رفتار وزارت ورزش اســت 
اما به نظر می رسد کنار رفتن مدیران 
بازنشسته اتفاقا گامی در جهت فراهم 
آوردن رضایت وزارت است. سلطانی فر 
در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال 
حاضر شده و پس از دیدار با مهدی تاج، 

به حرف و حدیث ها در مورد رابطه اش 
با رئیس فدراســیون پایان داده است. 
به نظر می رســد مدیران بازنشســته 
فدراســیون یک به یک کنار رفته اند 
تا اختالف نظرها در مورد اســتفاده از 
چهره های بازنشســته در این نهاد به 
حداقل برسد. با این وجود مهدی تاج 
توانســته مجوزهای الزم را برای باقی 
ماندن در سمتش به دست بیاورد و با 
مســئوالن وزارت برای حفظ کرسی 
ریاســت به توافق نهایی دســت پیدا 
کند. در ماه های گذشــته زمزمه های 
زیادی در مــورد جدایی احتمالی تاج 

از فدراســیون به گوش می رسید اما او 
به هیچ قیمتی کنار نرفت و حتی پای 
رئیس فیفــا را به ایران باز کــرد تا در 
معرض جدایی اجباری از صندلی اش 
قــرار نگیرد. تــاج این روزهــا پس از 
موفقیت در ماموریت حفظ جایگاهش، 
برای به دســت آوردن کرســی های 
بین المللی در فیفا نیز تالش می کند. 
با این وجود تیم ملی ایــران هنوز هم 
سرمربی ندارد و هیچ تصمیمی در این 

مورد گرفته نشده است!
با وجود اســتعفای علی کفاشیان، 
قرار نیســت میــان او و فوتبال فاصله 

پررنگــی به وجــود بیایــد. برخالف 
تصورات اولیه، از ســمتش در کمیته 
فوتسال استعفا داده تا همچنان درگیر 
کارهای اجرایی فدراســیون باشــد. 
او بر اســاس قانون منع بــه کارگیری 
بازنشستگان، نباید در بدنه فدراسیون 
حضور داشته باشد اما عضویت در هیات 
رئیســه در واقع یک »شغل« نیست و 
کفاشــیان همچنان در جلسه هیات 
رئیسه دیده خواهد شد. درست مثل 
روســای هیات فوتبال شهرستان ها، 
علی کفاشــیان نیز در هیات رئیســه 
فدراســیون باقی می ماند تا همچنان 
در متن تصمیم هــای کالن و کلیدی 
فوتبال ظاهر شود. فریدون اصفهانیان 
نیز دیگــر در کمیته داوران ســمتی 
ندارد اما به عنوان مشــاور مهدی تاج، 
به حضور در  فدراسیون فوتبال ادامه 
می دهد. مدیران فدراســیون پیش از 
این بارهــا تاکید داشــته اند که از این 
نهاد حقوقی دریافت نمی کنند. معلوم 
نیست این همه اصرار برای باقی ماندن 
در فدراسیون و استفاده از همه بندها 
و تبصره هــای قانونی بــرای پرهیز از 
جدایی احتمالــی، با چــه انگیزه ای 
صورت می گیرد. ظاهرا شــرایط کار 
کردن در فدراســیون فوتبــال آنقدر 
خوب و ایده آل است که وقتی یک مدیر 
به آن وارد می شود، دیگر نمی خواهد 
به هیچ قیمتی آن را تــرک کند و در 
معــرض جدایی از صندلــی اش قرار 
بگیرد. کفاشیان نیز به فوتبال و البته به 
»فدراسیون« وابسته شده و همچنان 
در جلســه های هیات رئیسه، حضور 

پیدا خواهد کرد.
داستان علی کفاشــیان و فوتبال، 
داستان عجیب و غریبی به نظر می رسد. 
او ســال ها قبل و در شــرایطی که در 
کمیته ملی المپیک فعالیت می کرد، 
با تصمیمی که از سوی یک مدیر دیگر 
گرفته شــد خودش را به فدراسیون 

رساند تا به نوعی نماینده رئیس وقت 
سازمان تربیت بدنی در فوتبال باشد. 
همه تصمیم های اولیه کفاشــیان نیز 
با نظر همان مدیر اتخاذ شــدند. با این 
وجود بعد از مدتی راه مدیر مورد نظر 
از ورزش ایران جدا شد و ناگهان همه 
تصمیم ها روی دوش خود کفاشــیان 
قرار گرفــت. مرد »خنــده رو« بعد از 
چند ســال، تازه به فوتبال ابراز عالقه 
کرد و رفته رفته چهره های مشــهور 
فوتبال را شناخت! او البته به جز خنده، 
کارهای زیاد دیگری نیــز برای انجام 
دادن داشت. کفاشــیان در نقش یک 
سیاســتمدار تمام عیار، برنامه هایش 
را در فدراســیون بــه اجــرا درآورد و 
جایگاهش را محکم کرد. او حتی پس 
از پایان دورانش نیــز به کمک مهدی 
تاج از طرح پوتیــن - مدودف بهره برد 
و به عنوان نایب رئیس، از تشــکیالت 
فوتبال جدا نشد. شــاید او به خواست 
خودش مدیر فدراسیون فوتبال نشده 
بود اما حاال دیگر عالقــه این چهره به 
فدراسیون آنقدر زیاد است که او به هیچ 
قیمتی از این نهاد جدا نمی شود. اکنون 
پس از شنیدن خبر استعفا، خیلی ها در 
تصور خروج کفاشیان از  فوتبال هستند 
اما چســبی که او را در فدراسیون نگه 
داشته، محکم تر از آن است که به این 

راحتی ها کم اثر شود!

کفاشیان فوتبال را رها نمی کند!

فوتبال، بدون کفاشیان؟

سوژه روز

چهره روز

موج استعفاها در بین مدیران فدراسیون فوتبال، حاال به علی کفاشیان رسیده است. پس از رئیس کمیته داوران که 
قبل از برگزاری مجمع عمومی فدراسیون از سمتش استعفا داد، علی کفاشیان نیز استعفایش را به رئیس فدراسیون 
فوتبال تقدیم کرد. با این وجود گفته می شود او هنوز از هیات رئیسه فدراسیون جدا نشده و در جلسه های این هیات 

حضور خواهد داشت. رئیس سابق و نایب رئیس فعلی، هنوز هم تمایلی به جدا شدن از فوتبال ندارد.

آریا رهنورد

این روزها در فوتبال ایران همه راه ها به »ستاره 
مربع« ختم می شــوند. اهالی فوتبال به محض 
روشــن کردن تلویزیون، با انبوهی از برنامه های 
ورزشی برخورد می کنند که هر چند دقیقه یک 
بار برای ارسال پیام کوتاه در جهت »حمایت« از 
تیم محبوب مردم تاکید دارند. در جریان پخش 
بازی ها، بارها زیرنویس های مربوط به این سامانه ها 
روی آنتن می رود و حتی گزارشــگرها در حال 
گزارش بازی، بیشتر هوش و حواس شان را به تبلیغ 
ســامانه ها می دهند. در نهایت هم روی پیراهن 
بازیکن ها و در مصاحبه های بعد از هر بازی، نشانی 
از »ستاره مربع« وجود دارد. فوتبال ایران حاال با 

چنین روشی مدیریت می شود.
اواخر دهه 6۰ و اوایل دهه 7۰، یک تئوری خاص 
در مورد نحوه مدیریت و درآمدزایی سرخابی ها 
وجود داشت. تصور می شــد اگر هر هوادار مبلغ 
بســیار کمی را به تیم محبوبــش کمک کند، 

استقالل و پرسپولیس ثروتمند می شوند و همه 
بدهی های شــان را نیز صاف خواهنــد کرد. در 
شهرستان ها، کمک های مالی مستقیما به رختکن 
تیم ها می رسید و البته در نهایت تنها به چند چهره 
خاص تعلــق می گرفت. مدتی بعد اســتقالل و 
پرســپولیس با اعالم شماره حســاب رسمی، از 
هواداران شان خواستند که حساب های بانکی  دو 
باشگاه را پر کنند و به یاری تیم مورد عالقه بشتابند 
اما نتیجه این تصمیم، چیزی به جز ناامیدی مطلق 
نبود. چراکه هیچ کس از حساب شخصی اش برای 
پر کردن جیب فوتبالیست ها استفاده نمی کرد. 
حاال بعد از گذشــت چندین و چند سال، تئوری 
درآمدزایی دو باشــگاه درست همان است و تنها 
شیوه اجرای آن تغییر کرده و کمی »فریبکاری« 
به آن اضافه شده اســت. پرسپولیس و استقالل 
هنوز برای اداره شــدن به »جیب مــردم« نگاه 
می کنند اما این بار مردم به جای حضور در بانک ها 
و واریز پول به حساب ســرخابی ها، این مبلغ را از 
طریق عضویت در سامانه های هواداری اپراتورها 

می پردازند. این سامانه ها به صورت ماهانه رقمی 
را از حساب اعضای شان خارج می کنند و حقیقت 
آن است که بســیاری از اعضا، حتی روح شان هم 
از این ماجرا خبر ندارد و بعد از اولین برداشــت، 
متوجه اصل قضیه می شوند. سامانه ها در ازای این 
برداشت البته خدمات اندکی را نیز به مخاطبان 
ارائــه می کنند اما این خدمات هرگز نســبتی با 
رقم های دریافتی آنها ندارد. نه فقط در پرسپولیس 
و استقالل، بلکه حتی در چند باشگاه شهرستانی 
نیز روشی به جز تبلیغ سامانه پیامکی و استفاده از 
آن برای اداره تیم وجود ندارد. هنوز هم همه چیز 
به پول مردم وابسته است و اگر همه مردم همزمان 
عضویت در ســامانه ها را لغو کنند، باشگاه ها در 
معرض ورشکستگی مطلق قرار خواهند گرفت. 
حیرت آور به نظر می رســد که راه درآمدزایی در 
فوتبال ایران، هنوز هم از متدهای دهه شــصتی 

فاصله نگرفته و هرگز مدرن نشده است.
اگر همــه درآمد ســامانه های هــواداری به 
باشــگاه های قرمز و آبی اختصاص داده می شد، 

تحمل کلیت ماجرا ســاده تر بود اما بر هیچ کس 
پوشیده نیست که پرســپولیس و استقالل تنها 
بخشــی از این مبلغ را دریافت می کنند. در واقع 
مردم با نیت کمک به باشــگاه ها به عضویت این 
سامانه ها درمی آیند اما ناخواسته بخش مهمی 
از این پول را به جیب نهادهــای دیگر می ریزند. 
اگر همه چیز سالم و منطقی انجام می شود، چرا 
هیچ وقت گزارش شفافی از تعداد دقیق اعضای 
سامانه هواداری هر باشگاه در اختیار رسانه ها قرار 
نمی گیرد؟ چرا رقم دقیق درآمد این سامانه ها هرگز 
مشخص نمی شود؟ چرا هرگز اعالم نمی شود که 
چه درصدی از این مبلغ، به دو باشگاه اختصاص 
پیدا کرده اســت؟ با این تعداد عضو در ســامانه، 
چرا پرســپولیس و اســتقالل هنوز با مشکالت 
مالی روبه رو هســتند و بازیکنان شان مدام برای 
دریافت حقوق قانونی شان دســت به اعتصاب 
می زنند؟ جذب اسپانسر، بدیهی ترین روش برای 
درآمدزایی در دنیای فوتبال محسوب می شود اما 
در ایران، بزرگ ترین برندهای باشگاهی نه تنها از 
اسپانسر پولی دریافت نمی کنند، بلکه حتی درصد 
مهمی از سودشان را نیز در اختیار حامیان مالی 
قرار می دهند. در واقع حامی مالی متعهد به فراهم 
آوردن شرایط دریافت عضویت مردم می شود و 
در ازای آن، درصد زیادی از ســود دو باشگاه را به 

خودش اختصاص می دهد. مســدود شدن همه 
راه های حرفه ای درآمدزایــی و »دولتی  بودن« 
فوتبال، پرسپولیس و استقالل را به چنین روزی 
انداخته است که برای رسیدن به درآمد، خودشان 
را به دامان اپراتورها بیندازند و به دست آنها مورد 

سوءاستفاده قرار بگیرند.
فوتبال ایران این روزها به یــک بنگاه بزرگ 
شرط بندی شبیه شده اســت. تلویزیون از یک 
طرف و باشگاه ها از طرف دیگر، هواداران فوتبال 
را به این ضیافت بزرگ پیامکی دعوت می کنند. 
این وســط، پول از جیب هواداران فوتبال خارج 
می شود و بخش اعظم آن به جیب افرادی می رود 
که با فوتبال ســروکار ندارند. در این ماجرا چند 
قرعه کشی نیز با تبلیغات گسترده صورت می گیرد 
تا انگیزه بیشتری برای شــرکت در این اتفاق به 
هواداران فوتبال بدهد. »مدیریت سامانه ای« اما 
هرگز در فوتبال دوام نخواهد آورد. باشگاه ها تنها 
تا چند سال می توانند روی این روش حساب باز 
کنند. این مسکن موقت، تنها دوران بیماری آنها 
را طوالنی تر می کند و هرگز نمی تواند روشی برای 
برطرف کردن مشکالت اصلی سرخابی ها باشد. 
تا زمانی که آنهــا از روش های اصولی درآمدزایی 
استفاده نکنند، شرایط شان نسبت به امروز تغییر 

نخواهد کرد.

هفته های دشوار و دور از انتظار دورتموند، همچنان ادامه 
دارند. زنبورها عصر یکشــنبه تا یک قدمی امتیــاز دادن به 
اشتوتگارت پایین جدولی نیز پیش رفتند اما در نهایت با گل پاکو 
آلکاسر و البته درخشش کریستین پولیشیچ، موفق به شکست 
دادن این رقیب شدند. حتی با وجود این پیروزی خانگی اما صدر 
جدول بعد از مدت ها از دست زردها خارج شد. بایرن در مسابقه 
همزمان، 6بار دروازه رقیب اش را باز کرد و به کمک تفاضل گل 
بهتر، باالترین رده جدول بوندس لیگا را به دست آورد. این اتفاق 
در حالی رخ داد که تا همین چند ماه قبل، قهرمانی لیگ آلمان 
به یک ماموریت غیرممکن برای بایرن تبدیل شده بود. حاال اما 

بردن این جام کامال در دسترس به نظر می رسد. صدرنشینی 
در بوندس لیگا بیشتر از آن که نتیجه تحول بزرگ باورایایی ها 
باشد، به خاطر افت شدید دورتموند اتفاق افتاده است. زنبورها 
در شــروع ســال جدید، نتایج مطلوبی به دســت نیاوردند. 
دورتموندي ها این فصل برای بردن سه گانه تالش می کردند اما 
از جام حذفی کنار رفتند و از لیگ قهرمانان اروپا هم حذف شدند 
و حاال در صورت از دست دادن بوندس لیگا، ممکن است یک 
فصل بدون جام را پشت سر بگذارند. بایرن مونیخ بعد از شکست 
هفته بیستم در جدال با لورکوزن، 5پیروزی متوالی را در لیگ 
آلمان کسب کرده است. آن ها در هفته های لغزش دورتموند به 

کمک این پیروزی ها، دوباره اوج گرفته اند و حاال امیدوار به بردن 
این فصل بوندس لیگا هستند. بایرن در لیگ قهرمانان اروپا نیز 
توانسته در آنفیلد به یک نتیجه تساوی در برابر لیورپول برسد و 
این هفته شانس اش را برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی، 

محک خواهد زد.
نیکو کواچ شروع خوبی روی نیمکت بایرن نداشت و درست 
در هفته هایی که زمزمه اخراج لوپتگی از رئال مادرید به گوش 
می رسید، در آستانه جدایی اجرایی از نیمکت تیم اش بود. با این 
وجود او در گذر زمان آرامش را به تیم برگرداند و از مهره های 
بایرن به خوبی برای رسیدن به نتایج مطلوب استفاده کرد. شاید 
اگر رئالی ها نیز به سبک مونیخی ها به سرمربی شان برای عوض 
کردن اوضاع فرصت می دادند، امروز کهکشانی ها نیز در شرایط 
به مراتب بهتری نسبت به وضعیت فعلی شــان قرار داشتند. 
مدیران بایرن عالقه ای به اخراج زودهنگام مربی نداشــتند و 

اجازه ندادند نارضایتی چند بازیکن، قدم های کواچ را سست 
کند. کواچ که خودش را یک مربی جنگجو توصیف کرده تا امروز 
روی نیمکت اف سی هالیوود دوام آورده اما به خوبی می داند که 
حتی قهرمانی بوندس لیگا نیز برای باقی ماندن در این جایگاه 
کافی نخواهد بود. او برای حفظ نیمکت بایرن، باید در اروپا نتایج 

ایده آلی به دست بیاورد. 
با این وجود کنار زدن دورتموند از مسیر قهرمانی فوتبال 
آلمان در اولین فصل ســرمربیگری بایرن، یک موفقیت برای 
کواچ تلقی خواهد شد. تیم این مربی هنوز فوق العاده نیست اما 
نسبت به شروع فصل، »بایرنی تر« فوتبال بازی می کند و دیگر 
در خانه به سادگی به هیچ حریفی باج نمی دهد. آن ها در این 
فصل هنوز از هیچ جامی حذف نشده اند و حتی شانس بردن 
سه گانه را دارند. شانسی که البته برای این تیم چندان زیاد به 

نظر نمی رسد.

روش درآمدزایی امروز فوتبال ایران، در دهه 60 ابداع شده است

جنگاعصابباستارهمربع!

مربی جنگجو، خودش را نجات داد 

...وسرانجامبایرن

کفاشیان بر اساس 
قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان، نباید در بدنه 
فدراسیون حضور داشته 

باشد اما عضویت در هیات 
رئیسه در واقع یک »شغل« 
نیست و کفاشیان همچنان 

در جلسه هیات رئیسه 
دیده خواهد شد
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