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کریس رونالدو شب  گذشته در مراسمى که شبکه MTV میزبانش بود با لباس هاى رنگارنگ حضور 
یافت و جلب توجه کرد. او که به همراه نامزدش به این مراســم رفته بود، کت  و شلوارى قرمزرنگ به تن 
داشت و جواهراتى بســیار گران قیمت همراهش بود که سوژه رسانه ها شــد. بنا بر اعالم سایت مارکا، 
جواهرات فوق ستاره فوتبال دنیا و همسرش شامل ساعت، گردن بند، دستبند، گوشواره و... ارزشى بالغ بر 

یک میلیون دالر داشت که این موضوع مورد توجه مخاطبان این  برنامه تلویزیونى قرار گرفت.

جواهرات میلیاردى 
رونالدو سوژه شد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـاى 
سـکونت خود (مثال پـارك ها 
یـا سـوله هـا) را بـراى مواقع 

کنیـد. شناسـایى  بحرانـى 

گفت وگوى «شهروند» با غالمرضا صادقیان، مدیرعامل تراکتور درباره اتفاقات سکوهاى یادگار 

فقط کار آن 7 نفر را دیدید؟
 هواداران تراکتور از خیلى ها میهن پرست ترند، باید از آنها تشکر کنیم

ت
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گ

امیر صادقى پنــاه| اتفاقاتى که روى ســکوهاى 
ورزشگاه یادگار امام تبریز رخ داد و تعدادى از هواداران 
تراکتور در جریان دیدار با اســتقالل رفتارهایى خارج 
از عرف انجام دادند، هنوز نقل محافل ورزشــى است. 
شعارهاى قومیتى و مغایر با ارزش هاى اخالقى و شرعى 
جامعه باعث شــد تا دو وزارتخانه کشور و ورزش نیز به 
ماجرا ورود کنند و حتى گفته شد که 7 تماشاگر خاطى 
نیز بازداشت شــده اند. از این رو شــاهد درگیرى هاى 
مجازى میان طرفداران تراکتور بــا تیم هاى دیگر نیز 
بوده ایم که مجموعه ایــن اتفاقات جو بدى را علیه تیم 
محبوب آذربایجان  شــرقى ایجاد کرده اســت. براى 
پیگیرى این ماجرا با غالمرضــا صادقیان، مدیرعامل 
باشگاه تراکتور دقایقى همکالم شــدیم که ماحصل 

صحبت هاى او را در ادامه مى خوانید:  
 آقای صادقيان! طی روزهای گذشته خيلی ها 
نسبت به اتفاقات ورزشگاه يادگار در بازی تراکتور 
و استقالل موضعگيری کردند؛ نظر شما به عنوان 
مديرعامل باشگاهی که هوادارانش اين رفتارها را 

کردند،  چيست؟
قبل از هر چیز من از تمام رسانه ها و نمایندگان شان و 
حتى رسانه ملى خواهش مى کنم موضوعات را آن طور 
که هســت بازتاب بدهند؛ نه چیزى از آن کم کنند و نه 
آن را بزرگ کنند. یک اتفاقى افتاده که مستندات نشان 
مى دهد از بین 80 هزار جمعیت حاضر در ورزشــگاه 
تنها 7 نفر تخلفاتى انجام دادند که از دید ما نیز محکوم 
است، اما یک مســأله ناراحت مان مى کند و آن هم این 
اســت که چرا آن رفتارهاى خوبى که 79 هزار و 993 
نفر دیگر انجام دادند، دیده نشده است؟  چرا وقتى تیم 
ما با آن جمعیت شکســت بدى را تجربه مى کند، اما 
همه با شعار «عیبى یوخ» تیم شان را تشویق مى کنند، 
کسى درباره شان حرفى نمى زند؟  وقتى هواداران تمام 
زباله هاى خــود را جمع کرده و به بیرون از ورزشــگاه 
مى برند، شایسته تقدیر نیستند؟ فقط کارى که آن 7 نفر 

خاطى انجام دادند، باید بررسى شود؟ 
 قطعا انجام کارهای خوب هواداران هم از چشم 
رسانه ها دور نمانده اما کاری که آن ٧ نفر به قول 

شما انجام دادند، قابل توجيه نيست.
من که گفتم کارشــان را محکوم مى کنیم. مگر ما 
گفتیم کار خوبى کردند؟  اتفاقا باید شدیدترین برخورد 
را هم با آن تماشاگرانى که بى احترامى و توهین کردند، 
انجام شــود. حرف من چیز دیگرى است؛ این که نباید 
تخلف یک عده معدود را این قدر حاد نشان داد تا تبعات 
بعدى داشــته باشــد. ما با کمترین امکانات هر بازى 
ورزشگاه مان را پر مى کنیم، این نشان از عشق و عالقه 
مردم آذربایجان به تیم شان است. ما نباید به خاطر یک 
اتفاق همه چیز را زیر سوال ببریم. احساس شخصى ام 
این است که برخى رسانه ها خصوصا در پایتخت نسبت 
به تراکتور و هوادارانش موضعگیرى  مى کنند و این اصال 

خوب نیست.
 وقتی برخی از افراد در صفحه شخصی شان به 
شعارهای نامناسب واکنش نشان می دهند، آيا 

می شود همه چيز را گردن رسانه ها انداخت؟
بگذارید من یک چیز بگویم و خیال تان را راحت کنم؛ 
هواداران تراکتور میهن پرست هستند و کشورشان را 
خیلى بیشتر از خیلى ها دوست دارند. این حرف هایى که 
برخى مطرح مى کنند هم از روى خیرخواهى نیست. ما 
در دیارى تیمدارى مى کنیم که ستارخان ها، باقرخان ها 
و شهید باکرى ها داشته است؛ این چه حرف غلطى است 

که درباره هواداران تراکتور مى زنند؟ آیا مى شود رفتار 
تعدادى معدود را به همه تعمیم داد؟ به نظر من هواداران 
تراکتور یک سرمایه ملى هستند که باید ملى به آنها نگاه 
شود. شخصا هم به عنوان نماینده باشگاه بابت حضور 

پرشورشان در ورزشگاه از آنها تشکر مى کنم.
 با اين حال مسائل ديگری هم وجود داشت که 
مجموعه اتفاقات باعث شــد تا اين تنش ها در 
فضای مجازی پيش بيايد؛ مثال گزارشــگر بازی 
به اين مســأله دامن زد و البته برخی صفحات 
هواداری در فضای مجازی هم دردســر درست 

کردند.
من جواب سوال شما را طور دیگرى مى دهم؛ وقتى 
که یک ماه پیش از سوى یک سایت معتبر تیم تراکتور 
پنجمین تیم پرتماشاگر جهان انتخاب و معرفى شد، آیا 
رسانه ملى حرفى به زبان آورد؟  چرا هیچ کس درباره این 
موضوع حرف نزد؟  اگر استقالل و پرسپولیس بود هم این 
اتفاق مى افتاد؟ غیر از این است که اگر تماشاگران تراکتور 
رکورد شکسته اند، یک افتخار ملى براى ایران است؟ حاال 
گزارشــگر بازى آمده و با استناد به موضوعى که همان 
رســانه  ملى به آن ن پرداخته حرف زده اســت. آیا باید 
این اتفاقات را رقم بزنیم. من به شما اطمینان مى دهم 
که هواداران تراکتور براى وطن شــان هر کارى انجام 
مى دهند و بهتر است موضوعات دیگر را نیز بزرگنمایى 
نکنیم. متاسفانه رسانه ملى در یکى از بخش هایش به 
جاى نشــان دادن زیبایى ها و این که تماشاگران فهیم 
تراکتور چــه کارهایى انجام دادند، مســائل دیگرى را 

مطرح کرده است که این ناراحت کننده است.
 آيا می توانيد تضمينی بدهيد که در آينده شاهد 

تکرار اتفاقات اخير نباشيم؟
 در همه ورزشــگاه هاى ایران اتفاقات مختلفى رقم 
مى خورد و براى این که همه مشکالت روى سکوها حل 
شود، نیاز به زمان براى فرهنگسازى است. ما باید کارى 
کنیم که برخى تماشاگرنماها اجازه ندهند زیبایى هاى 
ورزش گرفته شــود. من فقط از رسانه ملى درخواست 
دارم همان طور که بازى هاى استقالل و پرسپولیس را 
نشان مى دهد، پخش بازى هاى تراکتور را هم در اولویت 
قرار دهد. همه جا مى گویند دیکته نانوشته غلط ندارد 
ولى ما براى این موضوعــات راهکار داریم و فرهنگى را 
در هواداران ایجاد مى کنیم  که خود آنها ایرادات شــان 

را بگیرند.
 صحبت خاصی باقی مانده است؟

من یک بار دیگر تأکید مى کنم که هواداران تراکتور 
را باید ارج بنهیم و درباره  آنها کم لطفى نکنیم. از وقتى 
تراکتور به لیگ برتر برگشــته انرژى و شور و شوق هم 
تزریق شده است. مشــکالت هم وجود دارد که باید با 
رسیدن به راهکار مناسب آنها را حل کنیم. در خیلى از 
کشورها براى حضور تماشاگران هزینه مى کنند ولى 
هوادار ما با عالقه وارد ورزشــگاه مى شود باید قدر این 

سرمایه را بدانیم.

شهروند| سپاهان و تراکتور امروز حساس ترین بازى هفته 
نهم و یکى از جذاب ترین بازى هاى این فصل از رقابت هاى لیگ 
برتر را در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهند کرد و برنده این 
دیدار مى تواند در پایان هفته دهم صدرنشین رقابت هاى لیگ 
برتر شــود. به هرحال هر دو تیم براى قهرمانى بسته شدند و با 
قدرت مى توان گفت که پرُمهره ترین تیم هاى لیگ به حساب 
مى آیند. آنها در شرایطى لیگ را با قدرت آغاز کرده اند که اخیرا 
در بازى هاى خود با لغزش روبه رو شــده اند. سپاهان دو بازى 
متوالى است که مقابل سایپا و پارس جنوبى جم مساوى کرده و 
تراکتور هم همین چند روز قبل در خانه با شکست سنگین چهار 
بر دو مقابل استقالل روبه رو شد. بنابراین شکست در این مسابقه 
مى تواند حسابى هر کدام از این تیم ها را وارد بحرانى بزرگ کند و 
آنها را از شرایط خوبى که دارند دور کند. از تقابل هاى جذاب این 
مسابقه هم مى توان به رویارویى امیر قلعه نویى و مصطفى دنیزلى 
اشاره کرد؛ دو مربى صاحب سبک و کاربلد که باید دید تفکرات 
تاکتیکى کدام یک بر دیگرى در این مسابقه غلبه خواهد کرد. 
خط حمله هر دو تیم در 9 مسابقه قبلى توانسته 11 گل به ثمر 
برساند. سپاهان فقط یک بار از روى نقطه پنالتى در این فصل 

دروازه اش باز شــده و تراکتور هم 6 گِل خورده در کارنامه اش 
ثبت شده و این مسأله نشان مى دهد خط دفاعى تیم دنیزلى 
نسبت به سپاهان آسیب پذیر تر است. سپاهان تا اینجاى فصل، 
پنج بُرد و چهار مساوى در کارنامه اش ثبت شده و تراکتور پنج 
بُرد، دو مساوى و دو شکست داشته است. به این ترتیب باید دید 
آیا تیم دنیزلى مى تواند نخستین شکست فصل را به قلعه نویى و 

شاگردانش در نقش جهان تحمیل کند یا خیر.
استقالل به دنبال پنجمین بُرد متوالى

اســتقالل و صنعت نفت آبــادان دیگر بازى مهــم امروز را 
برگزار خواهند کرد. قضاوت این مسابقه برعهده محمدحسین 
زاهدى فر است. آبى پوشــان که بعد از بحران ابتدایى فصل با 
اســت راماچونى به روزهاى اوج خود بازگشته اند ، بعد از پیروزى 
شــیرین چهار بر دو مقابل تراکتور در تبریز،  امروز در ورزشگاه 
آزادى میزبان صنعت نفت آبادان یکى از تیم هاى شگفتى ساز 
لیگ برتر تا به اینجاى فصل هســتند و بــه همین دلیل باید 
گفت که کار راحتى در پیش ندارند. صنعت نفت با اسکوچیچ 
در 9 بازى قبلى چهار برد، چهار تســاوى و تنها یک شکست را 
تجربه کرده و مثل پرسپولیس و شهر خودرو 16 امتیازى است. 

استقالل هم با چهار برد، سه مســاوى و دو باخت 15 امتیازى 
است و براى قرار گفتن در کورس قهرمانى و حفظ روند گرفتن 
نتایج درخشان،  باید سه امتیاز این بازى خانگى را هرطور شده از 
آِن خود کند تا از این هفته به بعد رسما به عنوان یکى از مدعیان 

کسب عنوان قهرمانى در کورس قرار بگیرد.
سایر بازى ها

پنج مســابقه باقیمانده هفته دهم لیگ برتــر در روزهاى 
پنجشــنبه و جمعه برگزار مى شــود. ســایپا و پیکان جدال 
خودروسازها را در روز پنجشنبه برگزار مى کنند. بازى تیم هاى 
ماشین سازى با ذوب آهن،   شهر خودرو با پارس جنوبى جم، نفت 
مسجدسلیمان با نساجى مازندران و شاهین بوشهر با گل گوهر 

سیرجان هم روز جمعه برگزار خواهد شد. 

سپاهان- تراکتور در حساس ترین بازى هفته دهم لیگ؛ استقالل هم میزبان نفت آبادان است

برخورد کهکشان ها در نصف جهان

حسین قهار| از روزى که على کفاشیان از سمت خود استعفا 
داد ، تمام جامعه فوتبال به دنبال رســیدن به جواب یک سوال 
بودند؛ رئیس فدراسیون فوتبال چه کسى را به عنوان نایب رئیس 
اول به مجمع عمومى معرفى خواهد کرد؟ االن البته 8ماه از طرح 
این سوال گذشته و کسى به جواب آن نرسیده است. مهدى تاج 
به دالیلى نامعلوم براى صندلى نایب رئیسى اول هیچ تصمیمى 
اتخاذ نکرده و انگار قرار نیســت مدیریت فدراسیون مطابق با 
اساسنامه کار خود را جلو ببرد. این ابهام البته در رابطه با صندلى 
دبیرکلى فدراسیون هم وجود دارد و االن 11ماه و سه روز است 
که مهم ترین پســت اجرایى فدراســیون را با سرپرستى اداره 

مى کنند.
ادامه همکارى مدیران بازنشسته با فدراسیون

قانون ممنوعیت بکارگیرى بازنشستگان در فدراسیون فوتبال 
به شکلى کامال متفاوت از سایر فدراسیون هاى ورزشى اجرا شد. 
در تمام فدراسیون ها از رئیس فدراسیون گرفته تا دبیر و اعضاى 
هیأت رئیسه و کارمندان،  هرکسى که بازنشسته بود، ناچار به 
استعفا شــد و در چند مورد هم وزارت ورزش و جوانان قانون را 
با برکنارى مدیران بازنشسته و انتخاب سرپرست اقدام به اجراى 
قانون کرد. داســتان فدراسیون فوتبال به خاطر تهدید رسمى 
فیفا و AFC از همان ابتدا متفاوت با بقیه فدراســیون ها بود و 
تقریبا مى توان گفت که تمام مدیران بازنشسته با تفسیرى خاص 
از قانون و حتى تغییر در شکل کارى خود، دارند به همکارى با 
فدراسیون فوتبال ادامه مى دهند. تنها قربانى این قانون اما على 
کفاشیان بود که مجبور شد از سمت ریاست سازمان فوتسال 
و نایب رئیسى اول استعفا بدهد و بعد از سال ها از این مجموعه 
جدا شود. محمدرضا ساکت هم به خاطر بازنشستگى از سمت 
بســیار مهم دبیرکلى در تاریخ 15 آذر 97 اســتعفا کرد اما به 
همکارى خود با فدراسیون با همان نفوذ و چندشغله شدن در 

این مجموعه ادامه داد.
چرا فدراسیون نایب رئیس ندارد؟

خیلى ها دوســت دارند بدانند که چرا مدیران فدراســیون 
فوتبال عالقه اى ندارند ترکیــب مدیریتى این مجموعه دقیقا 
براســاس مفاد اساسنامه باشــد. جامعه فوتبال انتظار داشت 
که بالفاصلــه بعد از جدایى کفاشــیان،  تکلیف صندلى خالى 
نایب رئیسى اول با گزینه پیشنهادى تاج مشخص شود، البته 
شاید تاج و همکارانش به انتخابى بودن نایب رئیس اول توسط 
مجمع عمومى اشاره داشته باشند و تأکید کنند تعیین جایگزین 
کفاشیان حتما باید در زمان برگزارى مجمع عمومى فدراسیون 
انجام شــود تا ر أى گیرى درباره گزینه پیشــنهادى تاج انجام 
شود، منتهى در همین زمان ریاست تاج در فدراسیون،  راه حل 
این مشــکل هم به جامعه فوتبال داده شــده بود. در انتخابات 
دوره قبلى که تاج در آن برنده شــد،  او، کفاشیان و اسالمیان را 
به عنوان نایب رئیس اول و دوم پیشنهادى به مجمع معرفى کرد 
که محمود اسالمیان از مجمع رأى اعتماد نگرفت و از ورود به 
هیأت رئیســه بازماند! پس از مدتى درگیرى هاى پشت پرده و 
فشار و سفارش هاى مختلف به مهدى تاج به قدرى زیاد شد که 
او با مشورت با اعضاى هیأت رئیسه تصمیم گرفت حیدر بهاروند، 
عضو هیأت رئیسه را به عنوان سرپرست سازمان لیگ و سرپرست 
نایب رئیسى دوم اننتخاب کند. به این ترتیب در تصمیمى عجیب 
که جنجال برانگیز هم بود، محمود اسالمیان را این بار به عنوان 
عضو موقت به هیأت رئیسه فدراسیون اضافه کرد. درنهایت بعد 
از چندماه مجمع عمومى و انتخابات براى پســت نایب رئیسى 
اول و عضویت هیأت رئیسه برگزار شد. بهاروند که بدون مشکل 
از مجمع رأى گرفت. محمود اسالمیان اما در رقابتى پیچیده و 
جنجالى درشرایطى که چندماه قبل از همین اعضاى مجمع 
رأى اعتماد نگرفته بود، این بار در انتخابات برنده اش کردند و وارد 
هیأت رئیسه شد. حاال سوال اینجاست که چرا با گذشت 8ماه،  
مهدى تاج براى پست نایب رئیسى اول، سرپرست تعیین نکرده 

است؟ چرا این صندلى ماه هاى طوالنى خالى مانده است؟ نکته 
قابل تأمل اینجاست که دوره چهارساله ریاست تاج در فوتبال 
ایران کمتر از 6ماه دیگر به پایان مى رسد و درشرایط کنونى هیچ 
اطالعیه اى هم درباره برگزارى مجمع عمومى سالیانه در رسانه ها 
منتشر نشده و احتماال این مجمع در زمستان برگزار خواهد شد 
و در آن زمان هم دیگر انتخاب نایب رئیس براى دو یا ســه ماه تا 
انتخابات، کمکى به مدیریت فوتبال ایران نمى کند. پس سکوت 
و بى تفاوتى تاج و مدیریت فدراسیون نسبت به این مسأله بسیار 

مهم و امرى مشکوك و البته حیرت انگیز است.
برخى شایعات حکایت از این مسأله دارد که رابطه بین مهدى 
تاج و وزارت ورزش در پشت پرده خوب نیست. به  هر حال همه 
مى دانند که رئیس فدراسیون براى انتخاب جانشینى محمدرضا 
ساکت در پست دبیرکلى حاضر شد طبق سفارش هایى که به او 
شده بود، عمل کند و زیر بار هیچ کدام از گزینه هاى پیشنهادى 
به خودش نرفت. براى این اتفاق هم البته در یک  سال گذشته 
به شدت تحت فشار قرار گرفته و نه تنها هزینه هاى زیادى داده 
اســت بلکه براى دریافت کمک مالى از دولت و وزارت ورزش و 
دریافت بودجه نیز با مشــکالتى مواجه شده است. البته نباید 
فراموش کرد که تــاج و همکارانش چند بــار اعالم کردند که 
دولت باید دست از ســر فوتبال بردارد و در کار فوتبال دخالت 
نکند و اجازه بدهد که طبق اساسنامه و خواسته فیفا استقالل 
داشته باشند. او حتى گفته بود عملکرد فدراسیون از بسیارى از 
نهادهاى دولتى بهتر بوده است؛ پس این تحت فشار قرارگرفتن 

هم انتخاب خود تاج بوده است.
ماجراى دبیرکل تشریفاتى

دست زدن به ترکیب هیأت رئیسه در شرایط کنونى با توجه به 
نزدیک شدن به زمان انتخابات مى تواند هزینه هاى سنگینى روى 
دست تاج و همکارانش بگذارد. انتخاب نکردن نایب رئیس اول 
جدید البته طبق اساسنامه بى قانونى نیست اما عرف و عقالنى 
و اصولى هم نیست که یک صندلى در فدراسیونى در حدواندازه  
فوتبال بیش از 8 ماه خالى باشــد. داستان انتخاب دبیرکل هم 
از این قاعده مستثنى نیســت. تاج بعد از استعفاى محمدرضا 
ســاکت در پانزدهم آذر 97 در تصمیمى بحث برانگیز ابراهیم 
شکورى (فوتبالیست بازنشسته  تحصیلکرده در مقطع دکترى) 
را به عنوان سرپرست دبیرکلى فدراســیون فوتبال انتخاب و 
معرفى کرد. این جوانگرایى از یک طرف با حمایت اهالى فوتبال 
همراه شد منتها همه مى دانند که شــکورى اختیار زیادى در 
فدراسیون ندارد و بیشتر مثل یک ماشین امضا کار مى کند و به 
اندازه توانایى و انگیزه اى که دارد به او فرصت کارکردن داده نشده 
اســت. ولى از همان ابتدا انتقادهاى زیادى به انتخاب او صورت 

گرفت؛ چراکه طبق ماده 60 اساسنامه فدراسیون دبیرکل باید 
حداقل 10سال سابقه مدیریتى در کارنامه اش داشته باشد و به 
زبان انگلیسى هم مسلط باشد. این در حالى است که نخستین 
تجربه جدى مدیریتى شکورى همین دبیرکلى در فدراسیون 

است و او 10 سال سابقه مدیریتى را ندارد.
قانون چه مى گوید؟

تاج و دوســتان بر این باور هستند که شکورى، سرپرست 
دبیرکلى است، نه دبیرکل فدراسیون! پس به عنوان سرپرست 
مى تواند کارهاى دبیرکل را انجام بدهد و اساسنامه هم جلوى 
آنها را نگرفته اســت. آنها با همین حربه انتقاد و فشــارها را 
پشت سر گذاشتند؛ منتها عرف و منطق مى گوید که دوران 
سرپرستى هم باید زمانى مشخص داشته باشد و همیشگى 
نباشد. یک قانون نانوشته در تمام کشور اجرا مى شود و آن این 
است که معموال وقتى کسى سرپرستى مسئولیتى را بر عهده 
مى گیرد،  بیشتر از 6 ماه دوران سرپرستى او طول نمى کشد 
و سپس درباره پست تصمیم براساس قانون گرفته مى شود. 
درباره دبیرکلى فدراسیون اما االن 11 ماه است که شکورى 
سرپرست است و دبیرکل رسمى معرفى و انتخاب نشده است. 
اینجا حتى دیگر نیاز به برگزارى مجمع عمومى هم نیست و 
رئیس فدراسیون باید گزینه پیشنهادى خود را به هیأت رئیسه 
معرفى کند. البته تاج باز هــم براى انتخاب دبیرکل جدید از 
طرف اشخاص حقیقى و حقوقى مختلفى تحت فشار است. نام 
چندین و چند نفر براى دبیرکلى که مهم ترین پست اجرایى 
فدراسیون را بعد از ریاست برعهده دارد در رسانه ها مطرح شده 
ولى تاج در این باره هم انگار قصد ندارد قدمى قانونى و درست 

بردارد. 
دلیل این همه تأخیر چیست؟

مهدى تاج در اواسط خرداد  سال جارى در حاشیه برگزارى  
کنفرانســى خبرى به صورت رســمى وعده داد که به زودى 
دبیرکل جدید فدراســیون را معرفى خواهد کــرد. االن 5 ماه 
از این وعده او گذشــته و باز هم خبرى از اجراى قانون و تعیین 
رسمى دبیرکل نیست. مدیریت فدراسیون وظیفه دارد که درباره 
تمام ابهامات و مواردى که مربوط به اجراى درســت اساسنامه 
مى شود به جامعه فوتبال و رسانه ها پاسخگو باشد. حاال هم باید 
شفاف سازى مناسب درباره صندلى نایب رئیسى اول و دبیرکلى 
انجام شــود و بگویند دلیل این همه تأخیر در اجراى درســت 
اساسنامه ربطى به سیاست ها و برنامه هاى انتخاباتى در فاصله 
چند ماه مانده به انتخابات فدراسیون فوتبال دارد یا خیر! به هر 
حال تاج خوب مى داند که از سوى نهادهاى نظارتى هم تحت 

فشار قرار گرفته که در این باره  تعیین تکلیف کند.

گزارش «شهروند» از خالى نگه داشتن طوالنى مدت دو صندلى مهم

مدیریت تک نفره فوتبال
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