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تاریك خانه اي به نام فدراسیون فوتبال!

 برای ترسیم شــگفتی های رخ داده در فدراسیون فوتبال ایران، 
همین بس که هیئت رئیســه اش در اقدامی عجیب و شــتاب زده، 
با دســتوری از بیرون، تصمیم به عزل موقت رئیس فدراســیونش 
گرفت. در شــرایطی که تیم ملی ایران با پشت  سر گذاشتن تمامی 
رقبا، در رفاه کامل و البته آرامش نســبی، به عنوان تیم صدرنشین 
به جام جهانی رســید، اعضای هیئت رئیسه در اقدامی شبه کودتا، 
رأی به برکناری موقت شهاب عزیزی خادم، به عنوان رئیس دادند. 
جنــون رخ داده در ایــن تصمیم، این روزها خــودش را بیش از هر 
زمان دیگری نشــان داده است. گرچه آن روزها تعدادی از اعضای 
هیئت رئیســه، شــنل «بتمن» تن کرده و با شــعار مبارزه با فساد و 
حمایت از شــفافیت، پا به میدان گذاشتند، ولی رفته رفته خرابه ای 
را بــه عالقه مندان فوتبال تحویل داده و به آشــفتگی های موجود 
دامن زدند. شــهاب عزیزی خادم با تصمیم اعضای هیئت رئیســه 
فدراسیون فوتبال روز ۲۸ بهمن از کارش به طور موقت برکنار شد. 
او که با اســتناد به نتایج تیم ملی اعتقاد داشت بهترین نتایج تاریخ 
در راه رسیدن به جام جهانی را گرفته است، به ناگاه از «خودی» ها 
ضربه خورد و صندلی اش را ترک کرد. اعضای هیئت رئیســه در آن 
برهه عنوان کردند عزل موقت عزیزی خادم به دلیل بروز ۴۳ مورد 

تخلف بوده، ولی طولی نکشــید که پرده ها افتاد و مشــخص شد 
عزیزی خادم با تحریک بیرونی از سوی هیئت رئیسه عزل شده است.

کدهایی که مصطفوی و محمد دادکان دادند
اعضای هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال گذاشــتند تا مســیر 
صعــود تیم ملی بــه جام جهانی همــوار و قطعی شــود. وقتی 
موفقیت حاصل شــد، علیه شــهاب الدین عزیزی خادم شده و او را 
برکنار کردند. کســی هم مطالبه ای نکرد که اگر تخلف و فســادی 
رخ داده، پای اعضای هیئت رئیســه هم گیر است و نمی شود فقط 
یکی اشــتباه کرده و بقیه راه درســت را رفته باشــند. با وجود این، 
صحبت های داریوش مصطفوی اولین کدها را داد که عزل موقت 
رئیس به دســتور عاملی بیرونی بوده است. او با حضور در شبکه 
پنج تلویزیون از شــخصی فعال در اطالعات سپاه نام برد و گفت: 
«من به این آقایی که از اطالعات سپاه آمده دنبال این کار، می گویم 
ما دیگر آب از ســرمان گذشته است. فدراسیون فیلمی را در اختیار 
دارد کــه در آن خواهید دید همــه دارند می گویند با زور از ما برای 
برکنــاری عزیزی خادم امضا گرفتند». اندکــی بعد، محمد دادکان، 
رئیس ســابق فدراســیون فوتبال هم این موضــوع را تأیید کرد و 
گفت: «من به یکی از افراد هیئت رئیســه گفتم شــما به این نتیجه 

پرسپولیس اسیر توهم توطئه!

طبق شــنیده ها، بازرسی کل کشور، گزارش عملکرد مالی یک سال 
مدیریت فدراســیون را مورد تأیید قرار داده و اشــاره ای به تخلف 
نکرده اســت. حاال در شــرایطی که بازرسی کل کشــور ایرادی بر 
عملکرد مالی فدراســیون نگرفته، اعضای هیئت رئیســه با استناد 
به کدام تخلف ها رأی به عزل موقت داده اند؟ ُپر واضح اســت که 
این سطور به معنای تطهیر شــخصی خاص از جمله شهاب الدین 
عزیزی خادم نیست، بلکه اصراری بر شفاف سازی است که اعضای 
هیئت رئیســه یا مدارکی برای تخلف دارند یــا ندارند؛ اگر دارند که 
چــرا آنها را منتشــر نمی کنند و اگر ندارند به کــدام تخلفات مالی 

اشاره کرده اند؟
از فاجعه مشهد چه خبر؟

تاریك خانه بودن فدراســیون فوتبال به همین جا ختم نمی شود. 
بعد از عزل موقت رئیس فدراســیون، کار به دستان میرشاد ماجدی 
به عنوان سرپرست ســپرده شده و شخصی مثل احسان اصولی نیز 
قدرت بیشتری گرفته و عالوه بر ســمت سخنگو  بودن، آن قدر توان 
پیدا کرده که با همکاری سرپرســت موقت فدراسیون، میزبانی تیم 
ملــی را از تهران گرفته و به شــهر مورد عالقــه اش که روزگاری در 
شــورای شــهر آن خدمت کرده است، یعنی مشــهد می برد. نکته 
اما اینجاســت که بــدون هماهنگی های الزم این اتفــاق می افتد و 
در نهایت منجر به فاجعه مشــهد می شــود. شواهد نشان می دهد 
احســان اصولی و میرشــاد ماجدی، بیشــترین تقصیرهــا را در این 
آبروریزی بین المللی داشــته اند، ولی جالب اینجاســت که برخالف 
وعــده اولیه مبنی بر برخورد با مســببان اتفاق مشــهد، هنوز هیچ 
رأیی صادر نشده اســت. تنها موضوعی که در این بین شایعه شده، 
این اســت که به زودی قرار است احســان اصولی از کار برکنار شود. 
اینها منهای غیبت عجیب و غریب میرشاد ماجدی در رسانه هاست. 
سرپرستی که نقش کمی در اتفاقات مشهد ندارد، غیب شده و حاضر 
به پاســخ گویی درباره اتفاقات عجیب و غریب فدراسیون، از داستان 
مشهد گرفته تا مسدودشدن حســاب فدراسیون و البته رخدادهای 

عجیب در هیئت رئیسه نیست.
بیچاره تیم ملی

در کنار تمامی این موارد، اگر پذیرفته شــود که منفعتی شخصی 
در این بین نبوده، بیچاره تیم ملی ایران که قرار است به زودی راهی 
جام جهانی شود، ولی نه فدراســیون پولی در بساط دارد که بتواند 
اردوهای مورد نیاز را برگزار کند و نه اصوال مدیریتی درخور که بتواند 
زمینه را دست کم برای برگزاری چندین بازی تدارکاتی مناسب فراهم 
کند. اعضای هیئت رئیسه در این مقطع وارد جنگی درونی شده اند و 
حاال هم که با بازداشت شهره موسوی شایعه شده رسما اعتبارشان 
را از دســت داده و وظیفه اداره امور به دســت مجمع فدراســیون 
فوتبال افتاده اســت. حاال پرسشی که ذهن را آزار می دهد، این است 
که کدام عقل ســلیمی تیمی را که با روحیه مناســبی مســافر جام 

جهانی شده است، تا آستانه رهاشدگی پیش می برد؟
مجلس به خواب رفته است؟

پیش از عــزل موقت شــهاب الدین عزیزی خادم، چنــد نماینده 
مجلــس اگر نگوییم به صورت روزانــه، بلکه به صورت هفتگی در 
تلویزیون حاضر بوده و کارهای فدراسیون را مورد نقد قرار می دادند. 
چه شــده کــه پــس از اتفاقــات عجیب و غریب در فدراســیون که 
بی شباهت به فاجعه نیســت، نمایندگان مذکور روزه سکوت گرفته 
و چشم هایشــان را بر واقعیت موجود بســته اند؟ آیا این سکوت در 
راستای شــایعه ای اســت که خبر می داد آنها در حال هموارکردن 
مسیر برای گزینه مدنظر خود هستند؟ وضعیت برای دیگر نمایندگان 
هم مشابه اســت؛ هیچ کدام از آنها دغدغه ای برای شفافیت در این 
زمینه ندارند؛ نه پیگیر انتشار تخلفات احتمالی شهاب عزیزی خادم 
هســتند و نه کاری بــه رخدادهای پیچیده این روزهای فدراســیون 
فوتبال دارند. حتی بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال هم آنها را 
به تکاپو نینداخته تا مطالبه ای داشته باشند که حداقل به خاطر تیم 
ملی هم که شده، وضعیت روشن شود. چطور آنها مطالبه ای برای 
بازخواســت افرادی که فوتبال ملی را به این حال و روز انداخته اند، 
ندارند؟ آیا مصلحتی در میان اســت که باعث شده آنها فقط حکم 

ناظر را داشته باشند؟

فدراسیون فوتبال ایران در آستانه جام جهانی شباهتی به نهاد بزرگی که باید امور فوتبال آن هم در آستانه جام 
جهانی را اداره کند، ندارد. رئیس این فدراسیون با یک معمای بزرگ عزل موقت شده، سرپرست از انظار پنهان 
شده و هیئت رئیسه به اختالف خورده است که دو نفر از آنها صالحیت نداشته اند؛ یکی بازداشت شده و دیگری 
هم قرار اســت به زودی از کار برکنار شود. این سرنوشت فدراسیونی است که تیمش باید چند ماه دیگر در جام 
جهانی قطر به مصاف رقبای گردن کلفتی همچون انگلیس و آمریکا برود. چه بر سر نهادی آمده که همواره یکی 

از دو فدراسیون بزرگ تاریخ ورزش ایران بوده است؟

 شهرام وزیری: پرسپولیس مدت هاست که همه جوره پشت هم دارد کم می آورد؛ چه 
روی نیمکتش و چه پشــت میزهای مدیریتش... پنــداری هرچه ظرفیت تحملش کم 
و کمتر می شــود به جای آنکه تالش کند با خودنگری و خودشناســی این خأل ظرفیت 
جبران شــود بیشتر اسیر توهم های خودســاخته مدام دارد ناکامی هایش را حواله به 

دشمنان فرضی و خیالی می کند!
البته مثل پرسپولیس کم نیستند تیم هایی که برای توجیه شکست ها و ناکامی های 
خود بیشــتر در جهــت انحراف افــکار عمومی به زمیــن و زمان چنــگ می زنند اما 
پرســپولیس با توجه به خیل هواداران و به تبع ناکامی های اخیرش بیشــتر از هر تیم 
دیگری با دادن آدرس غلط و علم کردن دشمنانی فرضی  گویی راهی جز مظلوم نمایی 

و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های درونی و بیرونی خود در نزد هوادارانش ندارد!
پرســپولیس ایــن روزها جدا از اســارت در چنیــن توهمات خودســاخته از درون 
ناکارآمــد خــود هم کم ضربه نخــورده و به تبع آن کم به خود نباخته اســت. باختن 
به مدیریت های کلیشــه ای و عدم کارایی مدیران ســریالی، مدیرانــی که با بوق و کرنا 

نزول اجالل می فرمایند که به اعتباری قاتل نانش باشــند هیهات که هنوز نیامده قاتل 
جانش می شوند... باختن به مدیرانی هزینه ساز با بدهی ها و دیون های به ارث گذاشته. 
فصــل به فصل مدیرانی که از ســر ناآگاهی به مقوله فوتبــال حرفه ای با اتخاذ روش 
روزمرگی نتیجه عملشــان چنین که رفته بســتن پنجره های نقل و انتقاالت و صدالبته 
بازگذاشــتن در و دروازه این تیم جهت نزول اجالل دالالن معزز و چوب حراج زدن به 
داشــته های ارزشمند این تیم مردمی بوده است. طارمی ها و بیرانوندها و خلیل زاده ها 
و کنعانی زادگان هــا و نوراللهی ها و شــیری ها و علیپور هــا و محرمی ها و مغانلو ها و 
رادوشــوویچ ها ووووو نمونه هایی بارز از این حراج است! البته از آنجایی که خودکرده 
را چه تدبیر اســت... جدا از منفعت طلبی واسطه گران به ظاهر غیرخودی! جا دارد که 
تدبیــر خودی های محترم این تیم هم مورد نقد قــرار گیرد که در این معامله های یک 
سر سود برای دالالن و شرکا! و همه سر ضرر برای پرسپولیس این سوداگری ها به تأیید 
فنی کدام مدیر و کدامین ســرمربی و مربی و آدم فوتبال شناس بی نظر و بانظر بوده! تا 
به ازای حراج آن همه جنس مرغوب در ویترین پرسپولیس چنین بی تدبیرانه از ته انبار 

خاک گرفته دالالن اجناس نامرغوب و وازده خریده شود!؟
آن هــم نه یکی و دوتا؛ از درون دروازه و مدافعانش بگیر تا برســی به خط میانی 
و مهاجمانش تا به اعتباری ســرتاپای ساختار تیمی پیروزمند چنین با بی تدبیری جارو 

شود!
مشکل پرسپولیس یکی دو تا نیست؛ آنچه بیشتر از هرچیز هواداران آگاه را در پس 
ناکامی ها و شکســت ها آزرده خاطر کرده نگاه از باال در دل خودشیفتگی های کادر فنی 

در توجیه ناکامی ها و شکست هاست!
چنانچه رفت و برگشت های تکراری گل محمدی در دل استعفا های نخ نماشده اش 
نه تنها تحبیبی برای او و پرسپولیس نیست بلکه تهدیدی برای تشدید نابسامانی ارکان 

تیم و بیشتر دلسردی بازیکنان است!
و نیز در کنــارش اظهارنظر های فنی و توجیهات مطهری مربی این تیم اســت که 
در پــس هر پیــروزی یا ناکامی به قولی برای اینکه فهمت بــرود باال! جنابش چنان با 
خودشیفتگی سطح نازل این فوتبال بومی را به عرش می برد که پنداری وسط ویمبلی 

لندن کنار گری لینه گر دارد لیورپول کلوپ یا من سیتی گواردیوال را برایت آنالیز می کند!
البته وقتی مدیرعامل عالی جاه این تیم بگوید؛ همیشــه پرســپولیس در مسیر های 
ســخت و پرپیچ وخم بهتر حرکت می کند و دشمنان می خواهند شک و تردید به جان 

پرسپولیس و هواداران بیندازند!
تــو بخوان دیگر در پی چنیــن نوع مدیریت ها و افکار نوبرانه چه انتظار که مســیر 
ســخت پرسپولیس آســان و هموار و پیچ وخم های پیش رویش صاف گردد... بنابراین 
چه انتظار با چنین تز و نظریه های تیم داری شــک و تردید افتاده به جان هوادارانشان 

رفع شود!؟
چگونه خیل خلیل هوادارانی را که نســل به نســل از آن شاهین پرشکسته و ایضا 
پرســپولیس دربســته! همچنان عشق و دلدادگی شــان را سینه به ســینه به این تیم 
پاســداری کرده و می کنند، چگونه می شــود در پی این همه سال شک و تردیدشان را 
در پی ســریالی از مدیران ورشکسته در دل وعده و وعید های نخ نماشده به یقین تبدیل 

کرد!؟

سه شنبه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

 چه کسی بهترین بازی ساز لیگ است؟
مهــدی ترابی و مهدی مهدی پور رقابــت جذابی در جدول 
بازی ســازهای لیگ با هم دارند. به گــزارش فوتبال ۳۶۰، با هر 
سبک و با هر تاکتیک و ایده ای که یک تیم فوتبال بازی کند، نیاز 
به یک بازیکن خالق و بازی ساز در تیم وجود دارد. بازیکنانی که 
با توانایی ارسال پاس های طالیی و نهایی موقعیت گل بسازند. 
اگر در گذشــته این وظیفه فقط برعهده هافبک های میانی بود، 
در فوتبال روز دنیا، مدافعان و حتی دروازه بان ها هم در ارســال 
این پاس ها مؤثر هســتند؛ اما در فوتبال ایــران همچنان بار این 
وظیفه بیشــتر بر دوش هافبک هاســت. در این گزارش بررسی 
کرده ایــم که کــدام هافبک هــا در اجرای این وظیفــه موفق تر 

بوده اند.
صدرنشینی ترابی در روزهای افت

شاید شــنیدن نام بهترین بازی ساز لیگ کمی تعجب برانگیز 
باشــد. بازیکنــی که این فصل با افت مواجه شــده اســت؛ اما 
همچنــان توانســته عنوان بهتریــن را از آن خــود کند. مهدی 
ترابی با میانگین ۲٫۶ پاس کلیدی در هر بازی بهترین بازی ســاز 
لیگ اســت. ترابی با هشــت پاس گل سومین پاسور لیگ است. 
البته اگر مهاجمان پرســپولیس قدر موقعیت هایشــان را بهتر 
می دانســتند، قطعا تعداد پاس های او دورقمی می شــد. با این  
حال با همین وضعیت هم پرســپولیس تا اینجای فصل عنوان 
بهتریــن خط حملــه را از آن خود کرده و بخــش زیادی از این 
آمار را مدیون بازیکنی اســت که انتقادات زیادی را هم تحمل 

کرده است.
بازی سازی از فاز دفاعی برای آبی ها

حضور یک بازیکن اســتقالل در رده دوم نشــان می دهد که 
بازیکن بازی ســاز تا چه حد در جایگاه یک تیم در جدول نقش 
دارد. مهــدی مهدی پور هافبک دفاعی آبی هــا با میانگین ۲٫۲ 
پاس کلیدی در هر بازی بهترین بازی ســاز این تیم بوده اســت. 
البته او این رتبه را با دومین پاســور لیگ یعنی محســن آذرباد 
شــریک است. البته مهدی پور فقط پنج پاس گل به نامش ثبت 
شده است و آذرباد ۹ پاس گل و شاید دلیل اختالف را هم بتوان 
در خط حمله دو تیم جســت وجو کرد. از اســتقالل امیرحسین 
حســین زاده هم با میانگین ۱٫۷ پاس کلیدی در میان ۱۰ بازیکن 
برتر جا دارد تا استقاللی ها با حضور دو بازی ساز شرایط بهتری 

نسبت به سایر تیم ها داشته باشند.
بهترین پاسور لیگ، سوم شد

همان طور که مهاجم فرصت ســوز می توانــد فرصت ثبت 
پــاس گل را از هافبک ها بگیرد، برعکــس آن هم می تواند رخ 
بدهد. نمونــه بارز آن را می تــوان در تیم گل گهر دید. ســعید 
صادقی بهترین پاسور لیگ در رده سوم بازی سازها قرار دارد. او 
با میانگین دو پاس کلیدی در هر بازی توانسته ۱۰ پاس گل را به 
نام خودش ثبت کند. البته از آن ســو هم بازیکنانی مانند امین 
پورعلی و نوید عاشــوری و یونس شــاکری هم با پاس هایشان 
کمک کرده اند تا صادقــی عنوان بهترین گل زن تیم را هم از آن 

خودش کند.
در رده هــای بعدی این جــدول به نام هایی مانند مســعود 
شجاعی، فرشاد احمدزاده و معین عباسیان می رسیم. از نکات 
جالب این جدول حضور نداشتن بازیکنی از سپاهان در میان پنج 
بازیکن اول لیگ است. البته در این تیم بازیکنانی مانند سروش 
رفیعی با میانگین بیش از دو پاس کلیدی حضور داشــتند؛ اما 
به دلیل اینکه زمان بازی  شــان به حد نصــاب بیش از ۱۵ بازی 
نرسیده بود، در این فهرست قرار نگرفتند. سجاد شهباززاده هم 
به عنوان بهترین پاسور تیم محرم نویدکیا جایی در میان ترین ها 
نداشت و تقسیم وظیفه میان بازیکنان سپاهان برای بازی سازی 

را شاید بتوان یکی از دالیل این غیبت دانست.

کارت دانشجویی   فرزند عیسی 
با شماره دانشجویی ۹۷۲۱۱۹۵۰۴۰ از دانشگاه علوم 

پزشکی ایران رشته پرستاری در مقطع کارشناسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی مدرک تحصیلی 
دانشنامه تحصیلی  

فرزند علی رحم به شمار شناسنامه ۶۹۷۵۴ و کد ملی ۰۰۳۳۰۱۶۹۳۳ 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی صادره از دانشگاه 

شهید بهشتی تهران، مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه شهید بهشتی تهران ارسال نماید.

 برگ گواهینامه وکالت دادگستری به نام
 به شماره پروانه ۱۳۸۴۷ 

 به تاریخ صدور ۱۳۸۷/۱۰/۰۸ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودروی  کامیونت  ون  سیستم  زامیاد تیپ 
 Z24NIB مدل ۱۳۹۷ به رنگ آبی روغنی به شماره پالک

 ۳۶ ق ۹۱۳ ایران ۹۴ شماره موتور Z24767890Z و شماره 
شاسی NAZPL140BJO502433 بنام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
سند کمپانی  خودرو  چری  TIGGO7  رنگ سفید روغنی 

مدل ۱۳۹۸ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۳۷۳ د ۱۷ و شماره 
موتور MVME4T15BADK008661 و شماره 

 شاسی NATGBACR1K1008332 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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رســیدید که ایشان را بردارید، اما مهم این اســت که در آمدن نفر 
بعدی آیا شما نقشــی دارید؟ آن شخص (میرشاد ماجدی) مکث 
کرد و من خودم جواب دادم به خدا اگر کوچک ترین نقشــی داشته 
باشــید. به ایشان گفتم با دست شما عزیزی خادم را برمی دارند، اما 
بدون اندیشــه و تفکر شما، آدم بعدی را می گذارند سر کار». اتفاق 
عجیب در این پرونده اینکه با گذشت چندین ماه از کودتای اعضای 
هیئت رئیســه که همچنان باید تأکید کرد بنا بر درخواست عواملی 
بیرون از فدراسیون فوتبال رخ داده، هنوز مدرکی دال بر اشتباهات 
و فسادهای عزیزی خادم رو نشــده است. مسئله اینجاست که اگر 
مدرکی مبنی بر تخلف رئیس وجود دارد، چرا اعضای هیئت رئیسه 
که مدعی شــفافیت هستند، آن را منتشــر نمی کنند؟ نکته جالب، 
پاســخ به این سؤال اســت که چه شــده که بعد از ماه ها، شهاب 
عزیزی خــادم تصمیــم گرفته از اعضــای هیئت رئیســه به کمیته 
اخالق شــکایت کند؟ او یــک هفته قبل، به ایــن دلیل که اعضای 
هیئت  رئیسه ادله ای برای عزل موقت او ارائه نداده و بدون مدرک، 
رأی بــه عزل موقتش داده اند، شــکایت کرده اســت. عزیزی خادم 
اعتقاد دارد کاری که اعضای هیئت رئیســه کرده اند، تخلف است و 
باید به تخلف آنها رسیدگی شــود. نکته درخور در این مورد، عدم 
شفاف سازی درباره ابهامات مالی فدراسیون در زمان عزیزی خادم 
است. اعضای هیئت رئیسه مکرر روی این بند تأکید داشته و گفته اند 
با فساد مالی مبارزه می کنند، ولی همین چند روز پیش، یکی دیگر 
از این اعضا، یعنی شهره موسوی، به دلیل تخلفات مالی و با اتهام 
کالهبرداری راهی بازداشتگاه شده اســت. این اتفاق در حالی رخ 
داده که همچنان مدارکی دال بر تخلف مالی عزیزی خادم منتشــر 
نشــده اســت. به این موضوع باید ایــن نکته نیز اضافه شــود که 


