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منهای فوتبال

بنیتمیم کاندیدا نمیشود؟!

با گذشت دو روز کاری از شروع نامنویسی از
نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی همچنان
امیررضا خادم تنها فردی اســت که رسما اعالم
کاندیداتوری و ثبتنام کرده است .جالب اینکه
او در همان اولین ســاعت این کار را انجام داد؛ در
واقع امیررضا خادم خودش را برای ثبتنام 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
برایورودبهکشتیسخنگفتهبود،امامشخص
نیســت چه اتفاقی در این مدت رخ داده که او را
مجاب کرده تا به عنوان نخستین نامزد ثبتنام
کند .با اینکه قبل از شروع ثبتنام از نامزدها ،نام
افرادی همچون علیرضا دبیر ،علیرضا حیدری،
حمید بنیتمیم و ...مطرح میشد ،تا دیروز ظهر
هیچکدام از آنها رســما پا پیش نگذاشته بودند.
گفته میشد حمید بنیتمیم ،سرپرست فعلی
فدراســیون و نایبرئیس خادم در ســالهای
اخیر مورد حمایت او در انتخابات است ،اما گویا
شرایطیبهوجودآمدهکهخبرانصرافبنیتمیم
ازکاندیداتوریدستبهدستمیچرخد.دراین
میان تعدادی از پیشکسوتان حمایت خود را از
رئیسشدنبنیتمیماعالمکردهبودند.حالباید
منتظرماندودیدسرپرستفدراسیون،واردگود
رقابتمیشودیاخیر.

سابر در پیست شکست

درادامهرقابتهایشمشیربازیجایزهبزرگ
ایتالیا علی پاکدامن ،مجتبی عابدینی و محمد
فتوحیدردیدارباحریفانخودشکستخوردند
و حذف شــدند .عابدینی و پاکدامن که به جمع
 64بازیکن برتر صعود کرده بودند ،برای رسیدن
به یکشانزدهم نهایی مقابل حریفان خود قرار
گرفتند.عابدینیدردیداربالیلینتئودوسیو15
بر 13شکســت خورد و علی پاکدامن نیز مقابل
یاگودکا از اوکراین 15بر 14نتیجه را واگذار کرد.
محمد فتوحی دیگر نماینده کشــورمان هم در
این مرحله مقابل درشــویتز از آمریکا  15بر 12
باخت و از رسیدن به یکشانزدهم نهایی بازماند.
سابریستهای ایران بعد از بازیهای آسیایی در
میدانهایی که حضور پیدا کردند ،دور از انتظار
بودند .شاید یکی از دالیل اصلی این عملکردها
به بیانگیزگی مربوط باشد که چند وقتی است
وزارتورزشدرخونورزشکارانتزریقمیکند.
با این حال فضلاهلل باقرزاده رئیس فدراســیون
شمشیربازی معتقد اســت شمشیربازی ایران
افتنکردهاست.
او دربــاره باختهــای نگرانکننــده این
روزهای شمشیربازان گفت«:ما خودمان را برای
اردیبهشــت آماده میکنیم که مسابقات اصلی
کسبسهمیهالمپیکآغازمیشود.قصدداریمبا
توجهبهقوانینموجودتمرکزمانرارویسهمیه
تیمی بگذاریم که در صورت رخ دادن این اتفاق
سه نفر هم میتوانند در بخش انفرادی المپیک
 ۲۰۲۰شــرکت کنند .این باال و پایینها جای
نگرانی ندارد .شمشــیربازان ما خیلی نزدیک و
به برترینهای دنیا باختند و اینطور نیســت که
افت کرده باشند .باید جایگاه خود را بین،۶هفت
تیم اول رنکینگ حفظ کنیم تا در جدول کسب
سهمیهوضعیتخوبیداشتهباشیم».

تکلیف فینال مشخص شد

باالخره زمان و مکان برگــزاری دیدارهای
فینال و ردهبندی لیگ برتر والیبال مشــخص
شد .به این ترتیب تیمهای حاضر در دیدار فینال
یعنی سایپا تهران که مخالف تغییر مکان فینال
بود و شــهرداری ورامین روز  22اسفند تمرین
خود را در سالن  12هزار نفری آزادی مسابقات
برگزار میکنند و دیدارهای اول و دوم فینال در
روزهای  23و  25اسفند برگزار میشود .اگر نیاز
به برگزاری دیدار سوم باشــد ،این دیدار روز 26
اسفندبرگزارخواهدشد.سرپرستسازمانلیگ
همچنین روز شنبه  25اســفند را روز برگزاری
دیدار ردهبندی 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  90نظر خود را
تغییر داد ،فینال لیگ به تعویق افتاد و به روزهای
شلوغترانتهایسالموکولشد.

آدرنالین 7

کفاشیان فوتبال را رها نمیکند!

فوتبال ،بدون کفاشیان؟
موجاستعفاهادربینمدیرانفدراسیونفوتبال،حاالبهعلیکفاشیانرسیدهاست.پسازرئیسکمیتهداورانکه
قبلازبرگزاریمجمععمومیفدراسیونازسمتشاستعفاداد،علیکفاشیاننیزاستعفایشرابهرئیسفدراسیون
فوتبالتقدیمکرد.بااینوجودگفتهمیشوداوهنوزازهیاترئیسهفدراسیونجدانشدهودرجلسههایاینهیات
حضورخواهدداشت.رئیسسابقونایبرئیسفعلی،هنوزهمتمایلیبهجداشدنازفوتبالندارد.

آریا طاری

اســتعفای رئیس کمیته داوران،
اولین استعفای خبرساز در فدراسیون
فوتبال بود .برخالف تصــورات اولیه،
کنار رفتن فریدون اصفهانیان واکنشی
به مشکالت ادامهدار 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 مدتها قبل انجام
میداد .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 ،گمانهزنیهای
زیادی وجود دارد .در ابتدا تصور میشد
این تالشی برای تعلیق فدراسیون در
اعتراض به رفتار وزارت ورزش اســت
اما به نظر میرسد کنار رفتن مدیران
بازنشسته اتفاقا گامی در جهت فراهم
آوردن رضایت وزارت است .سلطانیفر
در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال
حاضر شده و پس از دیدار با مهدی تاج،

به حرف و حدیثها در مورد رابطهاش
با رئیس فدراســیون پایان داده است.
به نظر میرســد مدیران بازنشســته
فدراســیون یک به یک کنار رفتهاند
تا اختالف نظرها در مورد اســتفاده از
چهرههای 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 ماههای گذشــته زمزمههای
زیادی در مــورد جدایی احتمالی تاج

از فدراســیون به گوش میرسید اما او
به هیچ قیمتی کنار نرفت و حتی پای
رئیس فیفــا را به ایران باز کــرد تا در
معرض جدایی اجباری از صندلیاش
قــرار نگیرد .تــاج این روزهــا پس از
موفقیتدرماموریتحفظجایگاهش،
برای به دســت آوردن کرســیهای
بینالمللی در فیفا نیز تالش میکند.
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
حضورداشتهباشداماعضویتدرهیات
رئیســه در واقع یک «شغل» نیست و
کفاشــیان همچنان در جلسه هیات
رئیسه دیده خواهد شد .درست مثل
روســای هیات فوتبال شهرستانها،
علی کفاشــیان نیز در هیات رئیســه
فدراســیون باقی میماند تا همچنان
در متن تصمیمهــای 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
میدهد .مدیران فدراســیون پیش از
این بارهــا تاکید داشــتهاند که از این
نهاد حقوقی دریافت نمیکنند .معلوم
نیست این همه اصرار برای باقی ماندن
در فدراسیون و استفاده از همه بندها
و تبصرههــای قانونی بــرای پرهیز از
جدایی احتمالــی ،با چــه انگیزهای
صورت میگیرد .ظاهرا شــرایط کار
کردن در فدراســیون فوتبــال آنقدر
خوب و ایدهآل است که وقتی یک مدیر
به آن وارد میشود ،دیگر نمیخواهد
به هیچ قیمتی آن را تــرک کند و در
معــرض جدایی از صندلــیاش قرار
بگیرد .کفاشیان نیز به فوتبال و البته به
«فدراسیون» وابسته شده و همچنان
در جلســههای هیات رئیسه ،حضور
پیدا خواهد کرد.
داستان علی کفاشــیان و فوتبال،
داستانعجیبوغریبیبهنظرمیرسد.
او ســالها قبل و در شــرایطی که در
کمیته ملی المپیک فعالیت میکرد،
با تصمیمی که از سوی یک مدیر دیگر
گرفته شــد خودش را به فدراسیون

كفاشيانبراساس
قانونمنعبهکارگیری
بازنشستگان،نبایددربدنه
فدراسیون حضور داشته
باشد اما عضویت در هیات
رئیسه در واقع یک «شغل»
نیستوکفاشیانهمچنان
درجلسههیاترئیسه
دیده خواهد شد
رساند تا به نوعی نماینده رئیس وقت
سازمان تربیت بدنی در فوتبال باشد.
همه تصمیمهای 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
تصمیمها روی دوش خود کفاشــیان
قرار گرفــت .مرد «خنــدهرو» بعد از
چند ســال ،تازه به فوتبال ابراز عالقه
کرد و رفته رفته چهرههای مشــهور
فوتبال را شناخت! او البته به جز خنده،
کارهای زیاد دیگری نیــز برای انجام
دادن داشت .کفاشــیان در نقش یک
سیاســتمدار تمامعیار ،برنامههایش
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 نمیشود .اکنون
پس از شنیدن خبر استعفا ،خیلیها در
تصورخروجکفاشیاناز فوتبالهستند
اما چســبی که او را در فدراسیون نگه
داشته ،محکمتر از آن است که به این
راحتیها کماثر شود!

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

جنگ اعصاب با ستارهمربع!
آريا رهنورد

اینروزهادرفوتبالایرانهمهراههابه«ستاره
مربع» ختم میشــوند .اهالی فوتبال به محض
روشــن کردن تلویزیون ،با انبوهی از برنامههای
ورزشی برخورد میکنند که هر چند دقیقه یک
بار برای ارسال پیام کوتاه در جهت «حمایت» از
تیم محبوب مردم تاکید دارند .در جریان پخش
بازیها،بارهازیرنویسهایمربوطبهاینسامانهها
روی آنتن میرود و حتی گزارشــگرها در حال
گزارشبازی،بیشترهوشوحواسشانرابهتبلیغ
ســامانهها میدهند .در نهایت هم روی پیراهن
بازیکنهاودرمصاحبههایبعدازهربازی،نشانی
از «ستاره مربع» وجود دارد .فوتبال ایران حاال با
چنینروشیمدیریتمیشود.
اواخردهه 60واوایلدهه،70یکتئوریخاص
در مورد نحوه مدیریت و درآمدزایی سرخابیها
وجود داشت .تصور میشــد اگر هر هوادار مبلغ
بســیار کمی را به تیم محبوبــش کمک کند،

استقالل و پرسپولیس ثروتمند میشوند و همه
بدهیهایشــان را نیز صاف خواهنــد کرد .در
شهرستانها،کمکهایمالیمستقیمابهرختکن
تیمهامیرسیدوالبتهدرنهایتتنهابهچندچهره
خاص تعلــق میگرفت .مدتی بعد اســتقالل و
پرســپولیس با اعالم شماره حســاب رسمی ،از
ی دو
هوادارانشان خواستند که حسابهای بانک 
باشگاهراپرکنندوبهیاریتیمموردعالقهبشتابند
امانتیجهاینتصمیم،چیزیبهجزناامیدیمطلق
نبود.چراکههیچکسازحسابشخصیاشبرای
پر کردن جیب فوتبالیستها استفاده نمیکرد.
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
میکنندامااینبارمردمبهجایحضوردربانکها
و واریز پول به حساب ســرخابیها ،این مبلغ را از
طریق عضویت در سامانههای هواداری اپراتورها

میپردازند .این سامانهها به صورت ماهانه رقمی
راازحساباعضایشانخارجمیکنندوحقیقت
آن است که بســیاری از اعضا ،حتی روحشان هم
از این ماجرا خبر ندارد و بعد از اولین برداشــت،
متوجهاصلقضیهمیشوند.سامانههادرازایاین
برداشت البته خدمات اندکی را نیز به مخاطبان
ارائــه میکنند اما این خدمات هرگز نســبتی با
رقمهایدریافتیآنهاندارد.نهفقطدرپرسپولیس
و استقالل ،بلکه حتی در چند باشگاه شهرستانی
نیزروشیبهجزتبلیغسامانهپیامکیواستفادهاز
آن برای اداره تیم وجود ندارد .هنوز هم همه چیز
بهپولمردموابستهاستواگرهمهمردمهمزمان
عضویت در ســامانهها را لغو کنند ،باشگاهها در
معرض ورشکستگی مطلق قرار خواهند گرفت.
حیرتآور به نظر میرســد که راه درآمدزایی در
فوتبال ایران ،هنوز هم از متدهای دهه شــصتی
فاصلهنگرفتهوهرگزمدرننشدهاست.
اگر همــه درآمد ســامانههای هــواداری به
باشــگاههای قرمز و آبی اختصاص داده میشد،

تحمل کلیت ماجرا ســادهتر بود اما بر هیچکس
پوشیده نیست که پرســپولیس و استقالل تنها
بخشــی از این مبلغ را دریافت میکنند .در واقع
مردم با نیت کمک به باشــگاهها به عضویت این
سامانهها درمیآیند اما ناخواسته بخش مهمی
از این پول را به جیب نهادهــای دیگر میریزند.
اگر همه چیز سالم و منطقی انجام میشود ،چرا
هیچوقت گزارش شفافی از تعداد دقیق اعضای
سامانههواداریهرباشگاهدراختیاررسانههاقرار
نمیگیرد؟چرارقمدقیقدرآمداینسامانههاهرگز
مشخص نمیشود؟ چرا هرگز اعالم نمیشود 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 روبهرو هســتند و بازیکنانشان مدام برای
دریافت حقوق قانونیشان دســت به اعتصاب
میزنند؟جذباسپانسر،بدیهیترینروشبرای
درآمدزاییدردنیایفوتبالمحسوبمیشوداما
در ایران ،بزرگترین برندهای باشگاهی نهتنها از
اسپانسرپولیدریافتنمیکنند،بلکهحتیدرصد
مهمی از سودشان را نیز در اختیار حامیان مالی
قرارمیدهند.درواقعحامیمالیمتعهدبهفراهم
آوردن شرایط دریافت عضویت مردم میشود و
در ازای آن ،درصد زیادی از ســود دو باشگاه را به

خودش اختصاص میدهد .مســدود شدن همه
ی بودن»
راههای حرفهای درآمدزایــی و «دولت 
فوتبال ،پرسپولیس و استقالل را به چنین روزی
انداختهاستکهبرایرسیدنبهدرآمد،خودشان
را به دامان اپراتورها بیندازند و به دست آنها مورد
سوءاستفادهقراربگیرند.
فوتبال ایران این روزها به یــک بنگاه بزرگ
شرطبندی شبیه شده اســت .تلویزیون از یک
طرف و باشگاهها از طرف دیگر ،هواداران فوتبال
را به این ضیافت بزرگ پیامکی دعوت میکنند.
این وســط ،پول از جیب هواداران فوتبال خارج
میشود و بخش اعظم آن به جیب افرادی میرود
که با فوتبال ســروکار ندارند .در این ماجرا چند
قرعهکشینیزباتبلیغاتگستردهصورتمیگیرد
تا انگیزه بیشتری برای شــرکت در این اتفاق به
هواداران فوتبال بدهد« .مدیریت سامانهای» اما
هرگز در فوتبال دوام نخواهد آورد .باشگاهها تنها
تا چند سال میتوانند روی این روش حساب باز
کنند .این مسکن موقت ،تنها دوران بیماری آنها
راطوالنیترمیکندوهرگزنمیتواندروشیبرای
برطرف کردن مشکالت اصلی سرخابیها باشد.
تا زمانی که آنهــا از روشهای اصولی درآمدزایی
استفادهنکنند،شرایطشاننسبتبهامروزتغییر
نخواهدکرد.

چهره روز
مربی جنگجو ،خودش را نجات داد

 ...و سرانجام بایرن

هفتههای دشوار و دور از انتظار دورتموند ،همچنان ادامه
دارند .زنبورها عصر یکشــنبه تا یک قدمی امتیــاز دادن به
اشتوتگارتپایینجدولینیزپیشرفتندامادرنهایتباگلپاکو
آلکاسروالبتهدرخششکریستینپولیشیچ،موفقبهشکست
دادناینرقیبشدند.حتیباوجوداینپیروزیخانگیاماصدر
جدول بعد از مدتها از دست زردها خارج شد .بایرن در مسابقه
همزمان6 ،بار دروازه رقیباش را باز کرد و به کمک تفاضل گل
بهتر ،باالترین رده جدول بوندسلیگا 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 میرسد .صدرنشینی
در بوندسلیگا بیشتر از آنکه نتیجه تحول بزرگ باورایاییها
باشد ،بهخاطر افت شدید دورتموند اتفاق افتاده است .زنبورها
در شــروع ســال جدید ،نتایج مطلوبی به دســت نیاوردند.
دورتمونديها این فصل برای بردن سهگانه تالش میکردند اما
ازجامحذفیکناررفتندوازليگقهرماناناروپاهمحذفشدند
و حاال در صورت از دست دادن بوندسلیگا ،ممكن است یک
فصلبدونجامراپشتسربگذارند.بایرنمونیخبعدازشکست
هفته بیستم در جدال با لورکوزن5 ،پیروزی متوالی را در لیگ
آلمان کسب کرده است .آنها در هفتههای لغزش دورتموند به

کمکاینپیروزیها،دوبارهاوجگرفتهاندوحاالامیدواربهبردن
این فصل بوندسلیگا هستند .بایرن در لیگ قهرمانان اروپا نیز
توانسته در آنفیلد به یک نتیجه تساوی در برابر لیورپول برسد و
این هفته شانساش را برای صعود به مرحله یکچهارم نهایی،
محک خواهد زد.
نیکو کواچ شروع خوبی روی نیمکت بایرن نداشت و درست
در هفتههایی که زمزمه اخراج لوپتگی از رئال مادرید به گوش
میرسيد،درآستانهجداییاجراییازنیمکتتیماشبود.بااین
وجود او در گذر زمان آرامش را به تیم برگرداند و از مهرههای
بایرنبهخوبیبرایرسیدنبهنتایجمطلوباستفادهکرد.شاید
اگررئالیهانیزبهسبکمونیخیهابهسرمربیشانبرایعوض
کردن اوضاع فرصت میدادند ،امروز کهکشانیها نیز در شرایط
بهمراتب بهتری نسبت به وضعیت فعلیشــان قرار داشتند.
مدیران بایرن عالقهای به اخراج زودهنگام مربی نداشــتند و

اجازه ندادند نارضایتی چند بازیکن ،قدمهای کواچ را سست
کند.کواچکهخودشرایکمربیجنگجوتوصیفکردهتاامروز
روی نیمکت افسیهالیوود دوام آورده اما به خوبی میداند که
حتی قهرمانی بوندسلیگا نیز برای باقی ماندن در این جایگاه
کافینخواهدبود.اوبرایحفظنیمکتبایرن،بایددراروپانتایج
ایدهآلی 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 فوقالعاده نیست اما
نسبت به شروع فصل« ،بایرنیتر» فوتبال بازی میکند و دیگر
در خانه به سادگی به هیچ حریفی باج نمیدهد .آنها در این
فصل هنوز از هیچ جامی حذف نشدهاند و حتی شانس بردن
سهگانه را دارند .شانسی که البته برای این تیم چندان زیاد به
نظر نمیرسد.

