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واکنش

سوژه روز

خطــر تعلیق فوتبال دوباره نزدیک شــد

کارها بردار آقای مجیدی! دســت از این 

مدیران فدراسیون از فیفا 20 روز زمان خواستند

پرسپولیس- پیکان؛ محسن قهرمانی، قربانی اتهام به داوران فوتبال در گفت وگو با »شهروند« به دفاع از مهدی سیدعلی پرداخت:  
نبرد مهیج لیگ 

فوتبال
بعد از برگزاری تک دیدار 
معوقه از هفته هفدهم 
میان فوالد و استقالل از 

امشب رسما رقابت ها با 
برگزاری دیدارهای هفته 

بیست ودوم آغاز خواهد شد 
و تنور لیگ فوتبال داغ تر 

از گذشته به روشنایی اش 
ادامه می دهد. در مهم ترین 
، پرسپولیس  مسابقه امروز

در ورزشگاه شهر قدس 
میهمان پیکان است. 

پرسپولیس صدرنشین که 
10 امتیاز اختالف ایجاد کرده 
و برای قهرمانی نیاز به چند 

پیروزی دیگر دارد، حاال مقابل 
پیکان ته جدولی قرار می گیرد؛ 

تیمی که برای بقا می جنگد و 
بی تردید نبرد سر و ته جدول 
جذابیت های زیادی خواهد 
داشت. برنامه کامل هفته 

 بیست ودوم به این
ح است:     شر
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بازداشت اصغر حاجیلو 
به دلیل شکایت 

نکونام
خبر عجیب روز گذشته درباره 

بازداشت اصغر حاجیلو، 
پیشکسوت استقالل به دلیل 

مصاحبه ای بود که چند ماه 
قبل علیه جواد نکونام انجام 

داد. نکونام که از حاجیلو 
شکایت کرده بود، این شکایت 

را پیگیری کرد. درنهایت به 
دلیل بی توجهی حاجیلو به 

احضاریه های دادگاه، او صبح 
دیروز با مراجعه به دادسرا 

بازداشت شد. البته بعد از چند 
ساعت و نشستن روبه روی 

قاضی حکم آزادی حاجیلو 
صادر و این ماجرا ختم به خیر 

شد. بعد از این اتفاق، برادر 
اصغر حاجیلو موضع گیری 

تندی علیه نکونام کرد که با 
واکنش وکیل نکونام مواجه 
شد: »رأی صادره غیابی بوده 

است. آقای حاجیلو در جلسه 
دادگاه شرکت نکردند و حتی 

الیحه دفاعیه هم نفرستادند. 
به محض اینکه از شکایت 
مطروحه و دادنامه صادره 

مطلع شدند، می توانستند 
واخواهی کنند که این کار را هم 

نکردند. این درحالی است که 
محسن حاجیلو، برادر ایشان 

حکم را کامل در مصاحبه ای 
توضیح دادند و این یعنی 

نه تنها شخص آقای اصغر 
حاجیلو بلکه خانواده ایشان 
هم از متن و محتوای پرونده 

مذکور و رأی صادره مطلع 
بودند که به پرداخت 4 میلیون 

تومان در حق صندوق 
دادگستری محکوم شده اند. 

پس جلب ایشان ربطی به 
نکونام ندارد.«

مجیدی  فرهاد  اتهام های  جمشیدی[  ]حسین   
به »مهدی سیدعلی« داور بازی فوالد و استقالل اگرچه 
او در پست  که  اما کدهایی  به صورت مستقیم نبود، 
جنجال  که  می داد  نشان  بود،  داده  اینستاگرامی اش 
جدیدی در راه است. با پست فرهاد مجیدی که در آن 
نوشته شده است: »ویالی امیردشت! کار در شهرداری 
به کمک آقای فامیل! عضو رایگان مدرسه فوتبال! معرف 
ویزای اسپانیا! شام و ناهار در رستوران تهرانسر!« همه 
به یاد دورانی افتادند که علی دایی در زمان سرمربیگری 
پرسپولیس به محسن قهرمانی اتهام زد و با جمله: »داور 
شد.  جریان ساز  حسابی  کرد!«  غش  حریف  سمت  به 
سرمربی استقالل که گفته در برابر ناعدالتی ها سکوت 
نمی کند، با پست اینستاگرامی خود اتهام بزرگی را نه تنها 
به مهدی سیدعلی  بلکه به جواد نکونام زده است و 
احتماال این ماجرا با واکنش آنها روبه رو خواهد شد. به 
همین بهانه با محسن قهرمانی، داور بازنشسته فوتبال 
که خودش چنین دورانی را سپری کرده است، همکالم 
شدیم. در ادامه مشروح گفت وگوی »شهروند« با محسن 

قهرمانی را می خوانید:   
را درباره قضاوت مهدی  از همه نظرتان   اول 
سیدعلی در دیدار جنجالی فوالد و استقالل بگویید.

قضاوت سیدعلی در این بازی از نظر من مشکل خاصی 
نداشت. متاسفانه مربیان و باشگاه ها یاد گرفته اند که 
بعد از هر باخت به داور حمله کنند، چون دیواری کوتاه تر 
از داور پیدا نمی شود. شاید به برخی از کارشناسان فوتبال 
بربخورد،  اگر من درباره مسائل فنی حرف بزنم، اما معتقدم 
تیم ها آمادگی 50 درصدی هم ندارند و می خواهند این 

پایین بودن آمادگی خود را گردن بقیه بیندازند.
 پس اعتقاد دارید تصمیم کلیدی داور در این 
استقالل  سرمربی  و  بازیکن  دو  اخراج  ازجمله  بازی 

درست بوده است؟
داور که بدون اشتباه نمی شود، اما وقتی صحنه ها 
را آنالیز کردم، متوجه شدم که در صحنه هایی که مدنظر 
شماست، داور تصمیم درستی گرفته است. فقط شاید 
او کمی می توانست در نوع برخوردش با بازیکنان و مربیان 
مالیم تر باشد. هجمه ای که علیه سیدعلی ایجاد شده، 
ناجوانمردانه است. چه معنی دارد که بعد از بازی در فضای 

مجازی چنین جنجالی به راه بیندازند؟
با  کردید فرهاد مجیدی  که اشاره  همان طور 
یک پست اینستاگرامی به صورت غیرمستقیم علیه 

سیدعلی موضع گرفته است.
آقای مجیدی، شمایی که این صحبت ها را علیه داور 
مطرح می کنی، بازیکنی به نام عارف غالمی را جذب کردی و 
در ترکیب تیمت قرار دادی که به سادگی خطا می دهد و بعد 
از آن هم بی جهت اعتراض می کند. جالب این  است که یک 
بازیکن جوان تر می خواست مانع او شود، اما نتوانست و 

داور مجبور شد عارف غالمی را به خاطر اعتراض با کارت زرد 
دوم روبه رو کند. بازیکنی که پول حرفه ای می گیرد، چطور 

رفتار حرفه ای ندارد؟ 
که شما   هنوز هیچ کس یادش نرفته است 
با  داشتید.  قرار  مشابهی  موقعیت  در  قبال  هم 
با  فدراسیون  برخورد  معتقدید  دارید،  که  تجربه ای 

این ماجرا چگونه باید باشد؟
شاید دوستان در فدراسیون ناراحت شوند، اما مهم 
نیست. روزی این صحبت ها علیه من مطرح شد و از طبقه 
همکف تا طبقه پنجم ساختمان سئول به من گفتند حق 
با تو است، اما نمی توانیم کاری انجام دهیم! خودشان این 
نوع رفتار را باب کردند. اگر در آن ساختمان پنج طبقه در 
سال های اخیر عزمی برای برخورد با این اتهام زنی ها بود، 
امروز شاهد این اتفاقات نبودیم. این روزها هر کسی برای 
فوتبال تصمیم می گیرد. اگر برخورد درستی می شد، باید 
یک تیم را اگر ادعایش ثابت نمی شد، حتی به خاطر این 

حرف ها و رفتار به دسته های پایین تر می فرستادند. 
 به نظر می رسد شما حسابی مدافع حقوق 

داوران هستید...
سیدعلی اشتباهی نداشت و انصاف نبود که با او 
این گونه رفتارشود. کمیته انضباطی و کمیته اخالق باید به 
این اتفاقات ورود کنند و اگر ادعایی که مطرح شده است، 
وجود خارجی ندارد، فردی که این صحبت ها را مطرح کرده 
است،  باید محروم شود. مگر بزرگ ترین بازیکنان و مربیان 
دنیا به خاطر بی احترامی به داور محروم نمی شوند؟ یادم 
می آید رونالدو دو  سال قبل که در رئال بازی می کرد، فقط 
برای داور دست زد و پنج جلسه محروم شد. مگر شما از 
زیدان بزرگ تر هستید که به خاطر یک اعتراض سه جلسه 

محروم می شود؟

با  سخت  و  سفت  برخورد  خواستار  پس   
فرهاد مجیدی هستید؟

از نظر من مهدی سیدعلی و تیمش خوب کار کردند 
و هجمه علیه داور بی انصافی است. فرهاد مجیدی 
هم بازیکن کوچکی نبوده و یکی از محبوب ترین های 
تاریخ استقالل است. به نظرم او در دوران بازیگری پسر 
تیمش  کمبودهای  خاطر  به  االن  اما  بود،  بامنطقی 
نتوانسته نتیجه بگیرد و حرف هایی از روی فشار زده 
است که باید ثابت شود. هیچ وقت هم این ادعاها ثابت 
نمی شود، اما از سوی کمیته انضباطی برخورد مناسبی 
دیگر  هفته  یک  باشید  مطمئن  نمی گیرد.  صورت 
می گویند چون استقالل چند محروم و مصدوم دارد، 
فرهاد مجیدی با توبیخی کتبی در پرونده اش می تواند به 

کار خود ادامه دهد. 
  به نظر می رسد داوران در روزهای پایانی لیگ 
به  که  اتهاماتی  بگیرند.  قرار  بیشتری  فشار  تحت 
سیدعلی وارد شده است، می تواند روی عملکرد او و 

سایر داوران تأثیر بگذارد؟
سیدعلی جزو داورانی است که تمرکز باالیی دارد و از 
تجربه اش برای ادامه کار استفاده می کند. اگر این اتفاق 
برای یک داور جوان رخ داده بود و این قدر تحت فشار قرار 
آینده  بازی های  در  او  تصمیمات  می گفتم  می گرفت، 
تحت تأثیر این اتفاقات خواهد بود، اما درباره سیدعلی این 
اتفاق رخ نمی دهد. جا دارد از اسماعیل صفیری، رئیس 
کمیته داوران هم تشکر کنم که بی جهت از داوران حمایت 
را درباره قضاوت سیدعلی  او  اظهارنظر  نمی کند. وقتی 
غ از تمامی این  خواندم، خیلی لذت بردم. سیدعلی فار
ایران  فوتبال  داوران  بهترین  از  یکی  می تواند  اتفاقات 

باشد. 

اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ   ]شهروند[ 
داد،  بار دیگر احتمال تعلیق فوتبال را باال برده است. 
روند  مذاکرات با فدراسیون جهانی به هیچ عنوان 
مثبت نبود و حاال وضع به قدری خطرناک شده که 
کوچک ترین  اشتباه و سیاست غلط هزینه های 
جبران ناپذیری به فوتبال ایران خواهد زد. فیفا دیگر 
تحت هیچ شرایطی نهاد  عمومی بودن فدراسیون 
را قبول نمی کند و اگر در سریع ترین زمان ممکن 
فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش،  مجلس و سایر 
نهادهای دولتی اقدامات الزم را درباره اساسنامه 

انجام ندهند و فکری اساسی برای تناقض موجود  بین قوانین بین المللی و داخلی نکنند، 
فوتبال ایران تعلیق خواهد شد. البته فدراسیون برای حل مشکل از فیفا  وقت بیشتری 

خواسته و منتظر جواب نهایی است.  

ین ایراد؛ بند یک جنجالی اصلی تر
یکی از مدیران عالی رتبه فدراسیون فوتبال که به دلیل شرایط حساس کنونی 
تمایلی به افشای نامش و مصاحبه  رسمی درباره اتفاقاتی که برای اساسنامه قرار 
گفت: »اعضای مجمع  عمومی در نامه ای  خ دهد، نداشت به »شهروند«  است ر
رسمی به فدراسیون پیشنهاد کردند که ماهیت بند یک نهاد عمومی غیردولتی 
باشد. وزارت  ورزش و سایر مسئوالن کشور هم همین نظر را داشتند و ما اساسنامه 
را با همین ماهیت برای فیفا ارسال کردیم.  حتی به ما گفته شد که به فیفا بگویید 
کمیته ملی المپیک هم در ایران نهاد عمومی غیردولتی است و این کار را  انجام دادیم. 
منتهی با استعالمی که فیفا از  IOC  گرفت مشخص شد کمیته المپیک به عنوان نهاد 
مستقل  غیردولتی غیرانتفاعی ثبت شده است. به همین ترتیب فیفا با ماهیت نهاد 
عمومی غیردولتی رسما مخالفت کرد  و دیگر امکان ندارد این بند را بپذیرد. االن هم 
ج است و نیاز مبرم به همراهی  مسئوالن کشور و  کار از دست فدراسیون فوتبال خار
مجلس برای حل این مشکل داریم. در غیراین صورت فیفا تصمیمات سختی برای 

 فوتبال ایران مثل تعلیق خواهد گرفت.« 

شرایط حساس برای مدیران فوتبال
مدیران فوتبال در موقعیتی تاریخی قرار دارند. 
حقیقت امر این است که هر اتفاقی رخ بدهد،  در 
نهایت اساسنامه را باید  دقیقا به همان شکلی که 
مدنظر فیفاست، بنویسند. یعنی حتی اگر فوتبال 
ایران تعلیق شود هم درنهایت  باید الزامات فیفا 
رعایت شود. اما از طرفی به دلیل اختالفات اساسی 
و نارضایتی مردم از عملکرد مدیران  فدراسیون و 
رعایت نکردن قانون بازنشستگی در فوتبال، فدراسیون نمی تواند به راحتی قوانین جمهوری 
اسالمی  ایران را نقض کند. طبق تعریف صریح قانون فدراسیون ها در ایران تنها می توانند نهاد 
عمومی غیردولتی باشند و  اگر برای اساسنامه عنوان دیگری نوشته شود، آن وقت دولت یک 

ریال هم نمی تواند به فوتبال کمک کند و باید تمام  امکانات خود را پس بگیرد.  

درخواست 20 روز زمان از فیفا
در این دو راهی بسیار سخت،  باید دید مسئوالن کشور برای حل این مشکل چه 
تصمیمی اتخاذ خواهند کرد. قبل از اینکه تعلیق شویم یا این  قضایا بدون مشکل و حاشیه 
حل می شود یا فوتبال ایران وارد پروسه تعلیق خواهد شد.  مدیران فدراسیون فوتبال طبق 
نامه رسمی فیفا تنها تا امروز وقت دارند اساسنامه نهایی شده را دقیقا طبق  الزامات تعیین 
شده برای فیفا ارسال کنند. با وجوداین، از دو روز قبل مذاکرات رسمی برای گرفتن وقت 
بیشتر  برای حل کردن مشکل از فیفا انجام شده است. منابع موثق خبری به خبرنگار 
»شهروند« اطالع دادند که مدیران  فوتبال ایران برای بررسی مشکل در مجلس و تالش برای 
تغییر قوانین و تصمیم گیری درباره وضع بحرانی  فدراسیون،  از فیفا 20 روز وقت خواسته اند تا 
جلوی تعلیق فوتبال کشور را بگیرند. فیفا البته تصمیم نهایی را در  این باره اتخاذ نکرده و روز 
دوشنبه با شروع هفته کاری جدید تصمیم نهایی درباره زمان جدید به فدراسیون  اتخاذ 

خواهد شد. 

ناراحتی نایب رئیس از رفتارهای مدیران فدراسیون

کفاشیان قید سرپرستی فوتبال را زد؟
علی  بازگشت  ]شهروند[ 
کفاشیان به فدراسیون فوتبال 
با عنوان نایب رئیس اول با پایان 
دوران محرومیت، در هفته های 
اخیر یکی از مهم ترین سوژه های 
مورد بحث در محافل فوتبالی 
او درباره  بوده است. مصاحبه 
احتمال سرپرستی فدراسیون تا 

زمان برگزاری انتخابات زیاد به مذاق برخی اعضای هیأت رئیسه، که مخالف بازگشت او 
بودند، خوش نیامد و ائتالف قدرتمندی علیه او شکل گرفت؛ حتی برخی اعضای 
به  کفاشیان  اتفاقات،  این  تمام  وجود  با  کردند.  استعفا  به  تهدید  هیأت رئیسه 
فدراسیون فوتبال رفت و در دفتر خود مستقر شد، اما مصاحبه های تند چند نماینده 
حضور  مشکالت  بازرسی  سازمان  مسئوالن  رسمی  پیگیری  و  او  علیه  مجلس 
کفاشیان را بیشتر کرد. درنهایت، فضا به سمتی رفت که این مدیر به صورت رسمی در 
به عنوان  تنها  بگیرد  تصمیم  و  بزند  را  فدراسیون  سرپرستی  قید  کنونی  شرایط 
نایب رئیس اول در فدراسیون حضور یابد و در جلسات هیأت رئیسه شرکت کند. 
کفاشیان برای بازگشت به فدراسیون شرط گذاشته بود که هم به فدراسیون کمک 
مالی شود، هم مسئوالن وزارت ورزش مشکل حق امضای او را در سازمان بازرسی و 
مجلس حل کنند که این موضوع منتفی شد. به این ترتیب، او هم در این شرایط 
نابسامان فدراسیون تصمیم گرفت مسئولیت اصلی اجرایی را به حیدر بهاروند واگذار 
کند تا پرونده های حقوقی بزرگ تری در دادگاه برای او باز نشود. اتفاق جالب حاشیه ای 
دیگر درباره بازگشت این مدیر به فدراسیون به رفتار عجیب مسئوالن در قبال او 
مربوط می شود. در اتفاقی حیرت انگیز برخالف خواسته کفاشیان،  مسئوالن هنوز 
مقدمات برگزاری جلسه رسمی هیأت رئیسه را فراهم نکرده  و اسناد و مدارک مربوط به 
مکاتبات با فیفا را برای اصالح اساسنامه به اطالع او نرسانده اند. این اتفاق به خوبی 
نشان می دهد که مخالفان کفاشیان به هیچ عنوان تصمیم ندارند او دخالت مستقیم 
او در  با حضور  احترام  بر حسب  تنها  و  باشد  اجرایی فدراسیون داشته  امور  در 
فدراسیون و رفت و آمدهایش موافقت کرده اند. با این حال، شواهد و قرائن نشان 
می دهد اوضاع به همین شکل پیش نمی رود و قطعا در آینده ای نه چندان دور شاهد 
اقدامات بسیار مهم کفاشیان برای تأثیرگذاری در معادالت مدیریتی فوتبال ایران 
خواهیم بود و هیچ بعید نیست تعداد قابل توجهی از اعضای مجمع در این راه او را 

همراهی کنند و شاهد یارکشی بین این دو جناح قدرت باشیم.

فرهادی زاد: حجیم شدن عضالت با شرایط زنان جور درنمی آید!

اظهارنظر معاون وزیر درباره زنان بدنساز
]شهروند[ زنان ورزشکار همواره با محدودیت های زیادی مواجه بوده اند. با اینکه 
ورزش زنان طی سال های گذشته رونق بیشتری گرفته است و ورزشکاران داخلی 
توانسته اند در میادین بین المللی توانایی هایشان را نشان بدهند و موفقیت های 
خوبی نیز به دست آورند، اما فعالیت زنان در برخی رشته ها همچنان ممنوع است. 
یکی از این رشته ها پرورش اندام است. به تازگی فدراسیون پرورش اندام تمهیداتی را 
اندیشیده که در بخش پاورلیفتینگ زنان بتوانند فعالیت داشته باشند، اما این 
مسأله هنوز با ابهام هایی مواجه است. با اینکه این فدراسیون نایب رئیس زنان دارد و 
امور را جلو می برد، اما مخالفت هایی با فعالیت زنان ایرانی وجود دارد. روز گذشته نیز 
مهین فرهادی زاد، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان به اظهارنظر در 
این باره پرداخت و گفت: »نامه کتبی سه رشته پاورلیفتینگ، بوکس و ورزش های 
زورخانه ای به وزارت ورزش رسیده است و ما در جلسه شورای مدیریت ورزش با حضور 
را بررسی کردیم. متاسفانه فدراسیون ها کار  افراد متخصص و مسئول موضوع 
مستندی ارایه نمی دهند و باید در جلسات مختلف اطالعات الزم را کسب و منسجم 
کنیم. عالوه بر این پیشینه رشته را هم در نظر می گیریم که در بخش زنان چگونه است، 
از طرفی به مالحظات فرهنگی هم توجه می کنیم. با توجه به اینکه در مبانی اعتقادی ما 
از زن به عنوان ریحانه یاد شده است، نمی توانیم رشته ای را قبول کنیم که کل سیستم 
بدنی و فیزیولوژی او را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین مسائل پزشکی و ورزشی  را بررسی 
می کنیم.« او به طور مشخص درباره پاورلیفتینگ نیز گفته است: »این رشته باید 
توضیح بدهد که در چه حوزه هایی به دنبال فعالیت است. اگر بحث پرورش اندام را در 
نظر دارند، به سرعت و پس از دریافت نامه پاسخ منفی می دهیم، چون بحث پرورش 
اندام و حجیم  شدن عضالت شیوه های خود را دارد که با شرایط زنان جور درنمی آید، اما 
مسئوالن پاورلیفتینگ سه حرکت را معرفی کرده اند که دالیل خود را هم دارند؛ ما هم از 

نظر فیزیولوژی و سالمتی آنها را بررسی می کنیم.«

بازیکن جنجالی، مشاور جدید مدیرعامل استقالل
سال 90 و در زمان سرمربیگری پرویز مظلومی در استقالل حضور یک بازیکن در 
اسم  به  بازیکنی  انداخت.  راه  به  زیادی  سروصدای  او  قرارداد  عقد  و  تمرینات 
سیدحسین علوی که به  عنوان سهمیه زیر 23  سال عضو استقالل شد. در آن 
مقطع در برنامه نود روی این بازیکن زوم شد و کار به جایی رسید که او نیز اعالم کرد به 
و  اجبار  هیچ  ولی  شده  معرفی  باشگاه  به  مجلس  نمایندگان  از  یکی  سفارش 
دستوری برای عقد قراردادش نبوده است. حاال اما با گذشت نزدیک به 10  سال از آن 
جنجال بزرگ این بازیکن در قالب مشاور به استقالل برگشته است. دیروز باشگاه 
استقالل خبر داد که با حکم احمد سعادتمند، سیدحسین علوی به  عنوان مشاور 

فرهنگی باشگاه استقالل منصوب شده و کارش را از امروز آغاز خواهد کرد.
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