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شب جنجالی تیم ملی در کالب هاوس

حریفهای پرسپولیس و استقالل در جام حذفی مشخص شدند

آشنایی با حریف دسته دومی پرسپولیس در جام حذفی

حریف تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی تیمی از لیگ دسته دو کشور
است .مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال ایران برگزار شد .براین اساس تیم پرسپولیس در این
مرحله باید در بوشهر به مصاف شاهین بندرعامری برود .این حریف در لیگ دسته دوم فوتبال ایران
حضور دارد و در مراحل قبلی این رقابتها ابتدا نیروی زمینی را دو بر صفر شکست داد و در مرحله یک
شانزدهم نهایی هم در ضربات پنالتی از سد استقالل مالثانی گذشت .رضا نظرزاده بازیکن سابق تیم
های شاهین بوشهر و برق شیراز در حال حاضر سرمربی شاهین بندرعامری است .این تیم تا پایان هفته
سیزدهم رقابتهای گروه دوم لیگ دسته دو با  5برد 6 ،مساوی 2 ،باخت و  21امتیاز در رتبه چهارم
قرار گرفته و با تیم صدرنشین مس شهربابک اختالف  5امتیازی دارد.
نقشه راه فرهاد برای موفقیت :توصیه به سکوت برای فرار از حاشیهها

یک مجیدی متفاوت

تیم فوتبال استقالل در حالی خود را برای رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا آماده میکند که در
آخرین دیدار خود از سری رقابتهای لیگ برتر و از هفته نوزدهم این رقابتها در تهران در مقابل پیکان
به یک تساوی بدموقع رسید تا در روزی که جدیترین رقیب این تیم یعنی پرسپولیس در مشهد امتیاز
از دست داده بود ،آبیها نیز ترکعادت نکرده و آنها هم در تهران امتیازات حساسی را از دست بدهند
تا در پایان هفته نوزدهم همچنان اختالف امتیازات بین سرخابیها چهار امتیاز باقی بماند .این درحالی
است که بعد از حضور فرهاد مجیدی در استقالل این تیم سه پیروزی پیاپی را در لیگ برتر و جام
حذفی بهدست آورده بود تا این تساوی ،اولینباری باشد که در بازگشت دوباره فرهاد به استقالل نصیب
آبیها میشود .با این حال جدای از نکات فنی و این موضوع که استقاللیها در این دیدار هرگز نمایش
دلپذیر و قابلقبولی را ارائه ندادند برخی موارد غیرفنی پیرامون این تیم و بهخصوص حول محور سرمربی
کاریزماتیک آبیها این روزها به اندازهای نظرها را بهخود جلب کرده است که جمله این موارد میتواند
هواداران استقالل را بیشتر از هر زمان دیگری به آینده این تیم امیدوار کند.
چرا استقاللیها مصاحبه نکردند؟

مجیدی برخالف گذشته این روزها نسبت به مسائل مختلف کمتر واکنش نشان داده و موضعگیری
چندانی نمیکند ،برای اینکه آبیها تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ کرده و بهدست خود
حاشیهسازی نکنند .از همینرو در روزهای ابتدایی سال ابتدا مصاحبه تمام بازیکنان و مربیان باشگاه
استقالل با رسانهها ممنوع اعالم شد و سپس در تصمیمی جالب بهصورت غیررسمی اعالم شد فعال هیچ
خبر و عکسی از تمرینات استقاللیها تا اطالع ثانوی حتی در رسانههای رسمی این باشگاه نیز منتشر
نخواهد شد .درواقع این تصمیم از این جهت گرفته شد تا آبیها با یک آرامش خاص به دیدارهای
آسیایی رسیده و تمام تمرکز خود را صرف موفقیت در این رقابتها کنند.
بر همین اساس و طبق شنیدهها گویا در یکی از جلسات تمرینی استقاللیها در عید نوروز ،فرهاد
مجیدی در جمع بازیکنان و مربیان این تیم از آنها خواسته است تا برای اینکه استقالل به آرامش نسبی
برسد فعال همگی سکوت کرده و درخصوص مسائل مختلف واکنش نشان ندهند .از سوی دیگر برخی
گمانهزنیها و استخراج موارد مختلف حاشیهای از مصاحبه بازیکنان و مربیان استقالل توسط رسانهها
قبل از عید باعث شد تا فرهاد همه را به سکوت وحدتبخش دعوت کند و این درحالی است که این
موضوع تا اندازهای جدی تلقی شد که حتی بازیکنان استقالل بعد از دیدار با پیکان نیز به صحبت
نپرداخته و با ذکر این جمله که ممنوعالمصاحبه هستیم ورزشگاه آزادی را ترک کردند.
آرامش و سکوت کلید موفقیت استقالل

فرهاد مجیدی سالیان سال و در برهههای زمانی مختلف در استقالل بازی کرده و حتی تجربه
سرمربیگری این تیم را نیز در کارنامه دارد .او هر بار که از جمع آبیها چه در زمان بازیگری و چه
در زمان سرمربیگری جدا شده ،این اتفاق حاشیههای زیادی را بهوجود آورده است .یکبار زمانی که
استقالل در پایان نیمفصل شانس اصلی کسب عنوان قهرمانی شناخته میشد او در ماجرایی عجیب که
هنوز پشتپرده آن نامشخص است استقالل را ترک کرد و به قطر رفت و یکبار دیگر درحالی که روی
فرم بود و شرایط خوبی داشت برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد .در زمان سرمربیگری نیز در
آخرین دوره درحالی که هواداران چشم امید به تدابیر فنی او برای پایان بخشیدن به ناکامی چندساله
تیم داشتند بار دیگر در این باشگاه دچار چالش شد و عطای ماندن را به لقایش بخشید و از سرمربیگری
استقالل در پایان فصل نوزدهم کنارهگیری کرد ،البته چالش بهوجود آمده به همین سادگی نبود و
درنهایت اتفاقها بین مدیریت و کادرفنی در آن برهه زمانی باعث شد تمرکز آبیها بههم ریخته تا در
پایان این فصل ناکامی دیگری از لحاظ کسب جام و عناوین برای استقاللیها پشتسر گذاشته شود و
دست آبیها از جام حذفی کوتاه بماند .با این حال فرهاد در بازگشت دوباره اینبار نشان داده که حسابی
متحولشده و رفتارهایش برای موفقیت به بلوغ رسیده است .در همین راستا آرامش و سکوتی که
پیشگرفته باعث شده است تا فعال در چنین فضایی کار را جلو برده و به موفقیت فکر کند.
بهانهگیری ممنوع

در چند فصل اخیر زمانی که فرهاد مجیدی سرمربیگری استقالل را تجربه کرد ،همواره بهصورت
آنی و لحظهای به برخی مسائل واکنش نشان میداد ،دعوا و اختالف با مدیران استقالل و موضعگیری
علیه داوران و حتی برخی مقامات فوتبال ایران او را بهعنوان یک شخص عاصی در فوتبال ایران معرفی
کرده بود .هنوز انتقادات این سرمربی از داوران فوتبال ایران را به یاد داریم اما حاال در بازگشت دوباره
مجیدی همانطورکه عنوان کردیم به یک بلوغ خاص رفتاری رسیده و هرگز اتفاقات قبلی را تکرار
نمیکند و حتی در همین دیدار اخیر مقابل پیکان و بعد از نمایش ضعیف شاگردانش بهانهگیری را کنار
گذاشته و فقط به بازی بسته پیکان بهعنوان عامل اصلی کسب نتیجه رقم خورده اشاره کرد .او از همان
ابتدا اعالم کرد که میخواهد شخصیت قهرمانی را به استقالل بازگرداند و در این راه به برخی حواشی و
موانع ممکن کاری ندارد و با قدرت کارش را پیش میبرد تا به این هدف برسد.
دلیل اصلی قهر فرهاد در زمان سعادتمند

احمد سعادتمند ،مدیر عامل سابقه باشگاه استقالل درحالی به کار خود در این باشگاه پایان داد که شاید
بتوان مجادله ایجادشده بین او و مجیدی که درنهایت ناکامیهای پیاپی را برای باشگاه استقالل به همراه داشت
را بهعنوان مهمترین دلیل برای برکناری وی عنوان کرد .در همان زمان درخصوص اخالق شکننده توأم با
ظرافت فرهاد مجیدی انتقادهایی عنوان و اینطور مطرح شد که اگر فرهاد صبوری میکرد و در مقابل برخی
اختالفات و مشکالت محکم میایستاد و به کارش ادامه میداد شاید هرگز آن اتفاقات پیش از فصل پیش
نمیآمد و در ادامه این موضوع عنوان شد که فرهاد نباید بهراحتی جا میزد حتی اگر مدیرعامل برای پیدا
کردن جایگزین او برای فصل آینده راهی ایتالیا شده باشد ،اما نزدیکان مجیدی در آن برهه زمانی اعالم کردند
که فرهاد احساس کرد که به او خیانت شده است وگرنه هر مدیرعاملی این اختیار را دارد تا برای سرنوشت
باشگاه تحت امر خود تصمیمگیری کند .درواقع مجیدی بیشتر بهخاطر حرفهای خالف واقع سعادتمند و این
موضوع که چرا مدیرعامل وقت استقالل از همان اول حقیقت را درخصوص مذاکره با استراماچونی نگفته و
به بهانه گرفتن تخفیف و مذاکره برای حلوفصل مسائل مالی راهی ایتالیا شده اما در ادامه با او برای پذیرفتن
سکان هدایت باشگاه استقالل به رایزنی پرداخته است.
با این حال هرچه بود برخی رفتارها مثل قهر مجیدی درست در روزهای پایانی فصل و درحالی که
چند روز به دیدار فینال جام حذفی باقی مانده بود ،شاکله این تیم را از هم پاشیده و موجب شد تا درنهایت
ناکامیهای داخلی و آسیایی را برای این تیم به همراه داشته باشد .درواقع در آن زمان مجیدی در یک
شرایط نامطلوب و غیرنرمال از استقالل جدا شد و این درحالی است که اگر برخی موضعگیریها و انتقادات و
مصاحبههای او نبود شاید کار تا جایی پیش نمیرفت که استقالل بدون فرهاد و مجیدی بدون استقالل لیگ
بیستم را آغاز کنند .با این حال مهمترین نکتهای که از رفتارشناسی فرهاد میتوان تا اینجای کار از آن درک
کرد این است که وی با درس گرفتن از اتفاقات گذشته نشان داده که خیلی عالقهای به حاشیهسازی ندارد
و با خلوتکردن دوباره اطراف تیم میخواهد نقشه راه موفقیت استقالل را ترسیم کند .نکته دیگر اینکه سال
گذشته وقتی در رسانهها مطرح شد که فراز کمالوند قصد دارد تا بهعنوان دستیار مجیدی در استقالل کارش
را آغاز کند این موضوع با انتقادات رسانهها و عقبنشینی سرمربی استقالل همراه شده است ،اما فرهاد در
بازگشت دوباره اینبار کمالوند را بهعنوان مدیر فنی منصوب کرد تا ضمن اینکه نشان بدهد کمالوند را بهطور
کامل قبول دارد ،این موضوع را هم به اثبات برساند که به انتقادات غیرفنی اهمیتی نمیدهد.
ناراحتی از عدمانتقال قاسمینژاد هرگز بروز داده نشد

فرهاد مجیدی بهمحض بازگشت به استقالل و در همان ابتدا بهصراحت اعالم کرد که امین
قاسمینژاد را میخواهد حتی از این موضوع که سرمربی آبیپوشان درخواست کرده است تا هر چه
سریعتر میلیچ به ایران بازگردد و زمینههای تمدید قرارداد او فراهم شود اما درنهایت نه قاسمینژاد
استقاللی شد و نه تا این لحظه میلیچ با این تیم تمدید کرده است .با این حال با شناختی که از مجیدی
داریم اگر فرهاد سال قبل در استقالل سرمربیگری میکرد مطمئنا این اتفاقات حواشی جدیدی را
ش گرفته با وجود دلخوری
بهوجود میآورد اما فرهاد مجیدی با الگوپذیری از رفتار جدیدی که در پی 
و ناراحتی از این  2اتفاق ترجیح داد تا سکوت کرده و در ادامه و چهبسا در پایان فصل درخصوص این
اتفاقات صحبت کند.
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انتقادات به آخرین انتصاب فدراسیون؛

خبر كوتاه
قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور عصر امروز در سالن روابط
عمومی سازمان لیگ برگزار شد و تیمهای حاضر در این مسابقات حریفان خود را شناختند.
قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی (یادواره آزادسازی خرمشهر) از ساعت  ۱۵امروز
(سهشنبه) در سالن روابط عمومی سازمان لیگ و به صورت آنالین و غیرحضوری صورت گرفت .براین
اساس تیمها طبق برنامه زیر به مصاف هم میروند:
* استقالل تهران  -ذوبآهن اصفهان
* گلگهر سیرجان  -پارس جنوبی جم (میزبان این بازی با قرعهکشی مشخص خواهد شد)
* قشقایی شیراز  -فوالد خوزستان (میزبان این بازی با قرعهکشی مشخص خواهد شد)
* تراکتور تبریز  -آلومینیوم اراک (میزبان این بازی با قرعهکشی مشخص خواهد شد)
* پرسپولیس تهران  -شاهین بندر عامری (میزبان این بازی با قرعهکشی مشخص خواهد شد)
* خوشه طالیی ساوه  -سپاهان اصفهان
* نساجی مازندران  -ملوان بندرانزلی
* خیبر خرمآباد  -صنعت نفت آبادان
قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با حضور و همراهی محسن خلیلی و مهدی
امیرآبادی انجام شد .دیدارهای این مرحله در روزهای  ۸و  ۹اردیبهشت  ۱۴۰۰برگزار میشود.

ورزش

در شرایطی که نیمروز روز دوشنبه خبر
انتخاب مجتبی خورشیدی ،مربی سابق تیم فوتبال
ماشین سازی در صدر اخبار فوتبال ایران قرار
گرفت ،دوشنبه شب تعداد زیادی از فعاالن حوزه
مطبوعات ورزشی و عالقهمندان به فوتبال در این
باره به اظهار نظر پرداختند.
بحث جانبی این روم ،انتخاب امیر جدیدی
بازیگر سینما برای حضور در مسابقات انتخابی
تیم ملی تنیس بود .این بحث ابتدا با نقل قولی از
یکی از سیاسیون آغاز شد که این دو انتخاب نشان
میدهند که شان همه چیز میشود چقدر آسان
زیر سوال برود .سپس افراد مختلف درباره هر دو
مسئله به اظهار نظر پرداختند .در این بین خروشی
رئیس سابق فدراسیون تنیس حضوری جدی در
میان بحث ها به خصوص حضور عجیب و غریب
یک بازیگر در جمع افراد نامزد برای حضور در تیم
ملی تنیس داشت.
عالوه بر علیرضا خروشی ،چهره های دیگری
نیز از ملی پوشان تا کارشناسان ورزش تنیس
در ایران حدود یک ساعت درباره این ورزش و
مشکالتش صحبت کردند و روزنامهنگاران ورزشی
هم با مطرح کردن سواالت خود ،درخصوص
ورزش تنیس که کمتر در ایران درباره اش صحبت
میشود ،کنکاش داشتند.
اما بحث اصلی از حوالی ساعت  12شب تا
نزدیکیهای سپیدهدم در تهران ،بر سر انتخاب
سرپرست جدید تیم ملی و اتفاقات پیرامون
فدراسیون فوتبال بود .بحث با صحبت های پژمان
راهبر سردبیر “ورزش سه” آغاز شد که این انتخاب
را اشتباه میدانست و همچنین از نقش اسکوچیچ
در این ماجرا میگفت .حاضران در روم ،اتفاق
نظر داشتند که در این نابسامانی و انتصاب های
عجیب و غریب دراگان اسکوچیچ هم نقش دارد و
از شخصیت سازشگر او نباید گذشت.
پژمان راهبر سردبیر “ورزش سه” در این
باره گفت« :حتی اگر آقای عزیزی خادم مجتبی
خورشیدی را انتخاب کرده باشد ،او نباید حضور
در چنین پستی را که یکی از مهم ترین پست های
اجرایی فوتبال ایران است را قبول کند».
همچنین رامتین جباری فعال رسانهای پای
کارلوس کیروش را هم به بحث باز کرد و گفت که
شاید حاال بتوان درک کرد که چرا سرمربی پرتغالی
در مسائل مدیریتی نیز مداخله میکرد .این گفته
او موافقان و مخالفانی داشت که هر کدام دالیل
خود را بیان کردند.

پندار خمارلو مدیررسانه ای سابق پرسپولیس
نیز در این بحث مشارکت میکرد و باتوجه به
حضور سه ساله روی نیمکت پرسپولیس ،به
نقش سرپرست در تیم های مهم پرداخت و گفت:
«برانکو هرگز اجازه نمیداد تصمیماتی مثل تغییر
سرپرست بدون اطالع او انجام شود».
علیرضا ابراهیمی مدیررسانهای تیم آلومینیوم
اراک به نقش هیئت رئیسه پرداخت و گفت:
«هیئت رئیسه باید در ماجرا دخالت و خورشیدی را
برکنار کند» و در پاسخ به او محمد همتی خبرنگار
“ورزش سه” ،گفت که در این صورت «اقتدار
رئیس تازه فدراسیون زیر سوال خواهد رفت و با
ادامه حضور خورشیدی هم کارآمدی تصمیم های
عزیزی خادم زیر سوال میرود و شاید بهتر باشد
که عزیزی خادم از انتصاب خورشیدی صرف نظریا
او را مجبور به استعفا کند».
در بخشی از بحث ساالر علیخواه روزنامهنگار
از افراد مشارکت کننده در بحث خواست که نام
های مدنظرشان برای پست سرپرستی را اعالم
کنند .این موضوع با واکنش پژمان راهبر و چند
روزنامه نگار مواجه شد و آن ها به اتفاق گفتند که
نفرات مناسب تری در فوتبال ایران حضور دارند.
در ادامه فرهاد عشوندی به اسم نادر محمدخانی
کاپیتان سابق تیم ملی اشاره داشت و نویداستاد
رحیمی گزارشگر برنامه نود ،محمد خاکپور را
فردی موجه برای این پست دانست.
پژمان راهبر همچنین با ذکر خاطره ای از تیم
ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002
گفت« :در حالی که همه چیز برای صعود ایران

به جام جهانی کره-ژاپن آماده بود ،ما در بحرین
به واسطه ضعف سرپرستی و مسائلی که برای تیم
پیش آمد ،موقعیت برتر خود در جدول را از دست
دادیم و به بازی های پلی آف رفتیم .من در بازی
های آسیایی بوسان با یکی از خبرنگاران بحرینی
صحبت کردم که او گفت دو شب قبل از بازی
تعدادی از بازیکنان شما را در سواحل شهر منامه
در حال کشیدن سیگار و قدم زدن کنار دریا دیده
که این موضوع برای او غیرقابل هضم بوده است».
او گفت« :مرحوم رنجبر انسان خوشنامی بود
اما در شرایط سنی و برش الزم برای حضور در
پست سرپرستی تیم ملی نبود و تیم بالژوویچ از
این موضوع لطمه بزرگی خورد».
در آخرین دقایق بحث بود که هیوا یوسفی
سردبیر روزنامه همشهری ورزشی هم وارد بحث
شد و مثل بقیه به انتقاد از این تصمیم پرداخت.
او اشاره کرد که البته چنین تصمیماتی عجیب
نیستند و در تیم های دیگر هم انتصاب افراد این
چنینی انجام شدهاند .سردبیر همشهری همچنین
گفت« :انتظار تغییر معنادار در انتخابات فدراسیون
فوتبال را نداشتم».
فرهاد عشوندی سردبیر خبر آنالین نظرش
درباره این انتخاب را به این شکل تشریح کرد:
«انتخابی است که اتفاق افتاده ،هرجوری حساب
کنیم ،این افراد جزو  ۱۰۰۰انتخاب اهالی فوتبال
ایران هم نخواهد بود .یکی مثل اکبر استاد اسدی با
تمام ویژگی هایش ،به خاطر  40بازی ملی و حضور
در بازی معروف مقابل استرالیا ،امتیاز بیشتری از
کسی مثل مجتبی خورشیدی دارد».

وی همچنین افزود« :وقتی آقای عزیزی خادم
چنین انتخابی میکند ،قواره مدیریتی اش را نشان
میدهد .هر جوری که فکر میکنم این انتخاب
وامداری آقای عزیزی خادم به گروههایی است که
به او رأی دادهاند».
علی خطیر آخرین فردی بود که روی استیج
کالب هاوس آمد و او هم این تصمیم شهاب الدین
عزیزی خادم را زیر سوال بُرد .از دیگر مشارکت
کنندگان در بحث میتوان به روزنامه نگارانی چون
کسرا احراری ،احمدرضا خلیلی ،کیاوش عزیزی و...
اشاره کرد .همچنین در بسیاری از دقایق هواداران
فوتبال روی استیج آمدند و عالوه بر اظهارنظر،
سواالت خود را با اهالی فوتبال و روزنامه نگاران
مطرح کردند.
سیامک رحمانی روزنامه نگار باسابقه ورزشی
در ادامه بحث عنوان کرد« :انتخابهای عزیزی
خادم در آغاز راه ریاست در فوتبال ،باورنکردنی
و ناامیدکننده است .او یا نمیداند کجا آمده
یا میداند و با آگاهی دارد چنین تصمیماتی
میگیرد که در هر دو حال فاجعه است .تیم ملی
ایران در حساسترین شرایط باید به بحرین برود
و با کمترین غفلت به دنبال همه امتیازات باشد.
این هم یعنی نیاز به یک سرپرست کارکشته و
درجهیک برای تیمملی .اما عزیزی خام با برگزیدن
یک فرد کمتجربه و شناخته نشده در این حوزه،
عمال میخواهد تیم ملی را دستبسته به قفس شیر
بفرستد».
رحمانی همچنین افزود« :مجتبی خورشیدی
هیچیک از فاکتورهای الزم برای سرپرستی تیمملی
را ندارد و معلوم نیست از چه مسیری به این جایگاه
راه پیدا کرده .رفاقت ،توصیه ،بدهبستانهای پشت
پرده یا چشم داشتن به مسائل دیگر ،آنچنان
که بعضی ادعا میکنند .هر کدام باشد ،انتخاب
سرپرست تیمملی چیزی فراتر از بدسلیقگی است.
نهایت بیمسئولیتی است .با این شیوه مدیریت
که عزیزی خادم در پیش گرفته ،به نظر میرسد
فوتبال روزهای تاریکی در پیش دارد .تباهتر از آنچه
تا امروز به چشم دیدهایم».
همچنین در پایان ،بحثی درباره واکنش برنامه
فوتبال برتر به این انتخاب در گرفت که مجری
برنامه در دقایق پایانی و پس از پایان مصاحبه
سعید آذری در این خصوص صحبت کرد و
خواستار پاسخگویی فدراسیون فوتبال شد.
سرانجام در نزدیکی های ساعت چهار صبح
روز سه شنبه ،این بحث به پایان رسید.

چه کسی همدست مهدی تاج است؟
اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال ایران در زمان ریاست مهدی
تاج رخ داده ،آنقدر زیاد است که میشود چندتایی را به عنوان
گل سرسبدش بیرون کشید و مطرح کرد؛ با این حال ،هیچکدام از
شاهکارهایی که مهدی تاج و مدیران نزدیکش در فدراسیون فوتبال
قبلی رقم زدهاند ،به اندازه قرارداد «ویلموتسچای» مشهور نشده است.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران بعد از قطع همکاری با کارلوس
کیروش به سراغ مارک ویلموتس رفت و این مربی را که به قول
خودش «نجابت از سر و رویش میبارید» به عنوان سرمربی تیم ملی
ایران معرفی کرد .با معرفی ویلموتس به عنوان سرمربی جدید ،شایعه
شد فدراسیون فوتبال ایران قرارداد هنگفتی را با این مرد بلژیکی
امضا کرده که این شایعه با واکنشهای تند مهدی تاج و رفقایش در
فدراسیون فوتبال روبهرو شد و آنها همواره بر اینکه قرارداد ویلموتس
بسیار مناسب و حتی کمتر از قرارداد کارلوس کیروش است ،تأکید
داشتند .ابهام درباره رقم قرارداد ویلموتس تا زمانی که او پایش را
در یک کفش کرد تا قسط قراردادش را نگیرد حاضر به نشستن
روی نیمکت تیم ملی نیست ،وجود داشت؛ آن زمان اما فدراسیون
فوتبال از یکی از زیرمجموعههای شرکت «شستا» مجبور شد رقم دو
میلیون یورو قرض بگیرد تا ویلموتس را راضی به ادامه همکاری کند.
ویلموتس بعد از گرفتن دو میلیون یورو روی نیمکت برای یک بازی
نشست و بعد با بستن چمدانهایش راهی بلژیک شد؛ برای همیشه و
البته با شکایت از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا برای دریافت غرامت
6.2میلیونیورویی! با درخواست ویلموتس که به تأیید فیفا رسید،
مشخص شد تمام مواردی که مهدی تاج و نزدیکانش در فدراسیون
فوتبال شایعه میخواندند ،واقعیت داشته و یکی از بزرگترین کالههای
ورزشی سر فوتبال ایران رفته است .شرایط بهگونهای شد که قرارداد
ویلموتس رویهمرفته  8.2میلیون یورو رقم خورده و فیفا تأکید دارد
طرف ایرانی باید این رقم را بپردازد .از طرفی مسئوالن ورزش ایران با
کشاندن این پرونده به دادگاه عالی ورزش امیدوارند غرامت ویلموتس
را نپردازند؛ موضوعی که با توجه به سابقه پروندههای ورزشی ایران در
دادگاه عالی ورزش بعید است پایان خوشی داشته باشد.
در این بین تازهترین اتفاق رخداده مربوط به اقدام قضائی شستا
فدراسیون مهدی تاج
برای بازپسگیری دو میلیون یورویی است که به
ِ
قرض داده است .فدراسیون قبلی به هزار و یک بهانه از پرداخت این
رقم طفره رفت تا اینکه سرانجام خبر رسید شستا حکم توقیف اموال
را گرفته و قرار است ساختمان فدراسیون فوتبال را به مزایده بگذارد.
اگرچه اسفند سال گذشته با کدخدامنشی قرار شد به فدراسیون
مهلت دهند ولی حاال خبر میرسد شستا برای زندهکردن طلبش
نهتنها ساختمان فدراسیون فوتبال بلکه بخشی از ساختمان باشگاه

امین قاسمی نژاد پس از درخشش در
شهرخودرو مورد توجه چند باشگاه مطرح قرار
گرفت اما مشهدی ها اجازه خروج او را در آغاز
لیگ ندادند .در نقل و انتقاالت زمستانی اما بحث
جدایی قاسمی نژاد بیش از پیش جدی تر شد و
استقالل در یکقدمی جذب این بازیکن قرار گرفت.
مشکالت عجیبی که رخ داد باعث شد
تا قاسمی نژاد علی رغم ابراز عالقه های متعدد
و حضور در باشگاه استقالل ،از حضور در تیم
محبوبش بازماند تا با شهرخودرو ادامه دهد .او در
هفته نوزدهم نیز موفق شد تک گل تیم رحمتی را
مقابل پرسپولیس به ثمر رسانده و روزهای خوب
خود در لیگ بیستم را با وجود شرایطی که برایش
پیش آمد را حفظ کند.
او که میهمان دوشنبه شب برنامه فوتبال برتر
بود ،در خصوص این اتفاقات صحبت کرد:
سکوت می کنم...

به نظرم بعضی مواقع سکوت شرافتی دارد که
گفتن ندارد .من احساس می کنم که سکوت کنم

پرسپولیس را که آنهم تملکش در اختیار فدراسیون است ،زیر سر
گذاشته و در حال نهاییکردن آنها برای انتقال سند به نفع خودش
است!
بالی جدید در شرایطی نازل شده که بسیاری به همین سرعت
فراموش کردهاند احتماال مسبب اصلی این اتفاقات مهدی تاج ،رئیس
سابق فدراسیون فوتبال ایران است .او قراردادی بحثبرانگیز با مارک
ویلموتس بست و بعد هم به بهانه قلبدرد از سمتش استعفا داد و
رفت .با وجود کنارهگیریاش از فدراسیون فوتبال اما گفته میشد
بهزودی مقصران این پرونده ننگین معرفی شده و به سزای اعمالشان
میرسند! وعدهای که تا االن بینتیجه از آب درآمده و کسی ظاهرا
حتی نتوانسته به مهدی تاج بگوید «باالی چشم شما ابروست!».
همین موضوع حاال فرضیهای را به صورت جدی مطرح میکند که
آیا مهدی تاج ،همدست یا همدستانی در این پرونده داشته که مانع
از رسیدگی کامل به آن میشود؟ این پرسش موضوعی است که
نهادهای ناظر و سازمان بازرسی شاید روزی به آن پاسخ دهند ولی
دستکم از روی نشانهها میتوان به این امر پی برد که برای انعقاد
این قرارداد سنگین ،مهدی تاج چندان هم مستقل عمل نکرده است.
برای شروع میشود از نامه وزارت ورزش به مهدی تاج برای
«بهرهبرداری از مارک ویلموتس» حرف زد .همان زمان عنوان شد
مرکز فرهنگی ایران و هلند نامهای به وزیر ورزش فرستاده و ابراز
عالقه کرده برای منعقدکردن قرارداد با ویلموتس به فدراسیون فوتبال
ایران کمک کند .وزیر ورزش هم نامه را به مهدی تاج «پاس» میدهد
و مینویسد «جهت بهرهبرداری» .این موضوع حاال تفسیرش سخت
شده و مشخص نیست که آیا دستوری بوده یا برای بررسی .وزارت
میگوید جهت بررسی بوده ولی مهدی تاج اعتقاد داشت چندان هم
برای بررسی نبود .تاج آن زمان درباره این نامه گفت« :اینکه بگوییم
وزارت ورزش هیچ ارتباطی ندارد ،خیلی درست نیست .اینکه بگوییم
صددرصد فدراسیون بر اساس نامه وزیر عمل کرده نیز درست نیست».
موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که مهدی تاج با توصیه
«عدهای» همان مرکز فرهنگی ایران و هلند را «دور» میزند و
مستقیما با ویلموتس آنهم با رقمی «غیرمتعارف» مذاکره میکند
و قرارداد میبندد .اینکه «عدهای» که به تاج چنین توصیهای
کردهاند در زمره کدام افراد قرار میگیرند به ظاهر مشخص نیست
ولی یکی مثل علی دایی از نقش پررنگ «آقازادهها» در قراردادهای
کالن فدراسیون فوتبال حرف میزند و از عدم استقالل مسئوالن
وقت فدراسیون فوتبال گالیه میکند .اگر ادعای علی دایی درست
باشد ،خود دلیلی مضاعف بر قوتگرفتن این شایعه است که به غیر از
مهدی تاج و مدیران وقت فدراسیون فوتبال ،عدهای دیگر هم در این

پرونده و قرارداد عجیبی که بسته شده ،نقش داشته و احتماال ذینفع
هستند .دست آخر موردی که شاید برای گمراهکردن اذهان از مسیر
اصلی باشد نقش «ب.ز»« ،بروس» یا بهروز زنجانی در قرارداد مارک
ویلموتس است .مهدی تاج که بهروز زنجانی را عالقهمند به تیم ملی
معرفی میکند ،حتی در مذاکره با مارک ویلموتس در سفارت ایران
در بلژیک ،او را همراه خودش داشته است و بعدها در جلسه با وزیر
ورزش هم همراه همین بهروز زنجانی شرکت کرده تا درباره زوایای
قرارداد مارک ویلموتس اظهار نظر کند .هنوز بهطور کامل نقش این
«ب.ز» در قرارداد ویلموتس مشخص نشده ولی با توجه به اینکه
بررسی این پرونده از سوی نهادهای نظارتی خیلی طوالنی شده است،
شاید روزی پاسخ این پرسش هم مشخص شود.
نکته عجیبتر درباره پرونده قرارداد ویلموتس این است که حتی
همین االن که خطری فدراسیون فوتبال و فوتبال ایران را تهدید
نمیکند (با توجه به برگزاری انتخابات و رویکارآمدن فدراسیون
جدید) هنوز هم نهادهای نظارتی و بازرسی از رسیدگی جدی به
پرونده ویلموتس سر باز میزنند .این دو نهاد پیشتر و زمانی که فیفا
(احتماال با ارسال پیام از داخل) تهدید به تعلیق فوتبال ایران کرد،
خیلی جدی روی این پرونده کار میکردند و حتی هشت نفر را به
عنوان مقصران اولیه به دادگاه معرفی کردند ولی بعد با فروکشکردن
عطش و البته تهدید فیفا ،پیگیریها یا صورت نگرفت یا اینکه به
صورت مخفیانه در دستور بررسی قرار گرفت .البته از آنجا که احتمال
بروز فساد در این پرونده وجود داشت ،حتی به صورت علنی و مستقیم
هم (مثل کاری که بسیاری از دولتها برای پاکسازی فدراسیون
فوتبال کشورهایشان انجام دادند) میشد به این پرونده رسیدگی و
مقصران احتمالی را جریمه کرد .هرچه هست ،فعال هیچکدام از این
فعلها صورت نگرفته؛ نه کسی مقصر و همدست را معرفی کرده و نه
گرهای از مشکالت بیشمار این فوتبال که اتفاقا هنوز هم تعدادی از
مدیران فدراسیون قبلی را در دل خود دارد ،باز کرده است.
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بهتر است .پیشنهادی که به من شد باعث افتخارم
بود و آن را قبول کردم .ولی خب بهتر است که سر
این قضیه سکوت کنم.
من را خیلی وارد گوشه رینگ نکنید

وی در مورد ادعای جدید باشگاه استقالل که
از درخواست پول نقد توسط باشگاه شهرخودرو
برای صدور رضایتش خبر داده است ،گفت :من
را خیلی وارد گوشه رینگ نکنید .بگذارید سکوت
کنم! ببینیم خدا چه می خواهد .اگر پول می رسید
صد در صد مشکلی نداشتند .من چندین بار هم با
آقای رحمتی صحبت کردم و بحث پول نقد و این
جور چیزها بود.
هر چه بود به خدا واگذار کرم

هر چه بود به خدا واگذار کرم .قسمت این
بود و منم مشکلی ندارم .فعال مهم این است که
بازیکن شهرخودرو هستم .طی جلساتی که با آقای
وطنخواه داشتم تصمیم بر این شد که من حتی
بهتر از نیم فصل اول برای شهرخودرو بازی کنم.
انشاهلل که اتفاقات خوبی رخ بدهد.

روی مبلغ سه میلیارد توافق کردیم

قاسمی نژاد در واکنش به دو برابر شدن مبلغ
رضایت نامه اش که با موافقت باشگاه استقالل نیز همراه
بود اما خواسته این باشگاه ،پرداخت به صورت چکی بود،
گفت :نمی دانم منظور شما از دو برابر چیست؟ (میثاقی
در پاسخ به این سوال به  3میلیارد شدن مبلغ رضایت
نامه قاسمی نژاد اشاره کرد ).ما طبق آخرین صحبت
ها روی مبلغ سه میلیارد توافق کردیم .باشگاه استقالل
هم پذیرفت .با دریافت فسخ سال بعد از باشگاه پدیده و
با توجه به صحبتهای مدیران استقالل کار این مهاجم
بابلی را برای حضور در استقالل فصل بعد باید تمام شده
دانست.قاسمینژاد در بازی پدیده  -پرسپولیس ضمن
نمایش کیفیت با نمایش عدد  4نشان داد که مقصدش
را تعیین کرده است.
رحمتی فسخ سال بعد من را گرفت

او در خصوص اینکه برخی ها معتقدند سید
مهدی رحمتی مانع از حضورش در استقالل شد،
تاکید کرد :آقای رحمتی اوکی داده بود .من بعد هم
فصل قرارداد دارم اما گزینه فسخ در آن هست .خود

آقای رحمتی کمک کردند و فسخ سال بعد من را
گرفتند .من اول فصل می خواستم بروم اما آقای
رحمتی گفتند که امسال کمکم کن .البته قرارداد
داشتم و می توانستند بگویند که بمان و جایی نرو
من هم راهی نداشتم .آقای رحمتی فسخ را گرفتند
و من هم قول دادم تمام تالشم را می کنم .حاال می
خواستم جدا شوم واتفاقاتی افتاد که االن تصمیم بر
این شد که تا آخر فصل بمانم و در پایان فصل در
مورد پیشنهاداتی که شده فکر کنم .انشاهلل ببینم خدا
چه می خواهد و قسمت بشود و یک تصمیم منطقی
گرفته و با دلی خوش از شهرخودرو جدا شوم.
قاسمی نژاد در پاسخ به این سوال که دو بار در
باشگاه استقالل حضور یافتی (چایی خوردی؟) گفت:
بله! چایی شان خیلی خوب بود! پیشنهاد می
کنم باهم برویم!
وی هم همچنین در خصوص پیشنهاد
پرسپولیس تاکید کرد :در اول فصل به صورت
رسمی پیشنهاد نداشتم .در نیم فصل دوم هم به
صورت غیررسمی پیشنهاد داشتم.

