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اعتبار از دست رفته 
امیررضا واعظ آشتیانى
مدیرعامل سابق استقالل

در ماجراى آندره استراماچونى و استقالل 
باید قرارداد، اصول و قوانین حرفه اى را مالك 
تحلیل قرار دهیم. معناى قرارداد این اســت 
یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر 
تعهدى بدهند و با هدفى مشترك و طبق یک 
تفاهم نامه مشخص اقدام به همکارى کنند. 
با قــراردادى که امضا مى شــود رابطه جدید 
حقوقى برقرار مى شــود و طرفین با توجه به 
موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتى 
را انجام دهند. وقتى در یک همکارى که براى 
آن قرارداد امضا شده اشکالى به وجود مى آید،  
به سادگى مى توان فهمید که موضوع اجراى 
تعهدات زیر سوال رفته است. طبیعتا در چنین 
فضایى هر کدام از طرفین قرارداد که احساس 
کند حقوقش ضایع شــده ، با توجه به قوانین 
حرفه اى و بندهاى مربوط به شــرایط فسخ 
که در قرارداد گنجانده شــده اقدامات قانونى 
و حقوقى مورد نیــاز را انجام مى دهند. درباره 
استراماچونى و استقالل نیز همه مى دانند که 
باشگاه قطعا نتوانسته به هر دلیلى به تعهدات 
خود در زمان مقــرر در قرارداد عمل کند. اگر 
غیر از این بود مربــى ایتالیایى به هیچ عنوان 
نمى توانست برخالف قراردادى که امضا کرده 
است رفتار کند.  اســتراماچونى  در یک نظام 
فرهنگى پیشرفته از نظر قراردادهاى حقوقى 
و نظام مالى و ادارى شفاف تربیت شده است. 
مربى اى اســت که تمام قوانین حرفه اى را به 
خوبى مى داند و مبناى کارش نظم و انضباط 
است. در نقطه مقابل اما با سیستم پر از ایرادى 
روبه رو هستیم که فاصله اى چشم گیر با اصول 
حرفه اى دارد و کامال غیر شفاف عمل مى کند 
و همواره قانون قربانى مصلحت اندیشــى ها 
مى شود. با در نظر گرفتن این حقیقت به نظر 
من روزى که استراماچونى ایران را ترك کرد، 
براى این رفت که هیچ وقت برنگردد. او فهمید 
که دیگــر امکان همکارى با مدیــران آماتور 
فوتبال ایران را ندارد و همواره قرار است براى 
گرفتن حق و حقوقش با مشکالت قانونى رو 
به رو شــود. او وقتى به ایتالیا برگشت خیلى 

خوب مى دانست که فوتبال ایران و استقالل را 
با شوکى روبه رو کرده که مدیریت آن کار هر 
کسى نیست و حتى اگر خودش هم بخواهد 
برگردد کار بسیار سخت ترى خواهد داشت. 
با توجه به اینکه قرارداد خود را یکطرفه فسخ 
کرده بود، به این فکر افتاد که حق و حقوقش 
را کامل دریافت کند. ارایه پیشــنهاد کاهش 
مدت زمان قرارداد، دریافــت پول کامل یک 
سال از قراردادش به اضافه 50 هزار یورو بیشتر 
و گرفتــن تضامین مختلف ، هیــچ جایى در 
اصول بین المللى ندارد. او فقط مى خواست با 
این سناریو ثابت کند که استقالل در پرداخت 
حق و حقوق کامل قــرارداد او برخالف مفاد 
قرارداد عمل کرده اســت تا دســتش براى 
ثبت شــکایت در فیفا باز باشــد. اگر مدیران 
فوتبــال ایران هم رفتار حرفــه اى و قانونى را 
بلد بودند،  باید فکــر مى کردند که امکان دارد 
حتى در صورت پرداخــت پول هم این مربى 
تصمیم بگیرد بــه ایران نیایــد. در مدیریت 
باید تمام احتمــاالت را در نظر گرفته و براى 
آن برنامه ریزى شــود. هم چنیــن کارناوالى 
که براى مدیریت این مســاله و راضى کردن 
استراماچونى براى بازگشت اتفاق افتاد، اتفاقى 
بســیار بد براى فوتبال و جامعه ایران بود. اى 
کاش این سیستم، مدیرانى را پرورش مى داد 
یا از مدیرانى در باشگاه  بزرگ استقالل استفاده 
مى کرد که قواعد و قوانین حرفه اى و احترام به 
تعهدات قرارداد را به خوبى بلد باشند. آن وقت 
هیچ وقت کار به اینجا کشیده نمى شد و این 
ضربه بد روحى و روانى به هواداران اســتقالل 
زده نمى شد. اســتراماچونى در مصاحبه اى 
گفته است که در یکى از باشگاه هاى یونانى هم 
به او پول نداده بودند اما در همکارى دوطرفه 
هیچ دروغى گفته نشده بود. او با اشاره به این 
نکته، در این روزها بارها و بارها مدیران فوتبال 
ایران را به دروغ گویى متهم کرده اســت. در 
حال حاضر هم به نظر من عقد یک قرارداد بد 
و بى توجه به تعهدات باعث این آبروریزى بزرگ 
شــد. با اتفاقاتى که رخ داد به نظرم بازگشت 
استراماچونى به استقالل یک اشتباه بزرگتر 
خواهد بود. چون اعتماد به صورت کامل از بین 
رفته و دیگر توان مدیریت این مربى در ایران 

وجود ندارد. 

شــوراى عالى هالل احمر عصر دیروز شــنبه، 
23 آذرماه براى انتخــاب رئیس جمعیت هالل 
احمر کشورمان تشــکیل جلسه داد. به گزارش 
ایسنا، جلسه شــوراى عالى هالل احمر با حضور 

اکثریت اعضاء تشکیل شــد و در نهایت از میان 
گزینه هاى پیشــنهادى، سیدسلمان سامانى و 
محمدرضا نوروزى به عنوان دو گزینه این شورا 

انتخاب شدند.

بــه  شــوراى عالى  پیشــنهادى  گزینــه  دو 
رئیس جمهــورى معرفى خواهند شــد تا یکى 
از آنها به عنوان رئیــس جمعیت هالل احمر از 

سوى روحانى انتخاب شود.

حســین قهار| حدود ده روز از اعالم 
رســمى خبر فســخ قرارداد استراماچونى 
با اســتقالل و 6 روز از زمانى کــه او ایران را 
ترك کرد مى گذرد. این روزهاى ســپرى 
شــده پر بود از خبرهاى راســت و دروغ، 
مصاحبه،  مذاکره، تهدیــد، میانجیگرى، 
وعــده،  امیــدوارى و در نهایت بالتکلیفى. 
نتیجه اما پیامى ویدیویى بود که سرمربى 
ایتالیایى روز گذشته منتشر کرد و جامعه 
فوتبال ایران و هواداران اســتقالل را دوباره 
با یک شــوك منفى رو به رو کرد: «خسته 
شده ام. دیگر نمى توانم معامله اى با مدیران 
استقالل داشته باشم و دیگر سرمربى این 

تیم نیستم»

در روزهاى اخیر به دنبال وعده هایى که 
مدیران باشگاه اســتقالل به هواداران این 
تیم دادند،  خیلى ها امیدوار بودند پول این 
مربى به حســابش واریز شــود و او در روز 
بازى با شاهین بوشهر،  روى نیمکت این تیم 
بنشیند. این اتفاق اما رخ نداد. پس هواداران 
چاره اى نداشــتند که دوبــاره دلخوش به 
وعده هاى مدیران باشــند. دوبــاره همه با 
مصاحبه  با اخبار متنوع رو به رو شدند. ابتدا 
گفتند که 160 هــزار یورویى که به ترکیه 
بردند و در اختیار ســفارت ایران قرار دادند،  
به ایتالیا منتقل شده و آماده واریز به حساب 
استراماچونى اســت. حتى سند رسیدن 
این پول به بانک ســپه ایران در ایتالیا هم 
در رسانه ها و شبکه هاى اجتماعى منتشر 
شــد.  منتهى بعد از مدتى کوتاه دوباره  از 
سوى نزدیکان ســرمربى خبر آمد که هیچ 
پولى به حساب او واریز نشده است. سریال 
توضیحات مدیران وزارت ورزش و باشــگاه 
استقالل دوباره از نو شروع شد. این بار اعالم 
کردند که به خاطر تعطیلى بانک ها در آخر 
هفته و محدودیت هایى که انتقال این حجم 
از پول بــه ایتالیا وجود داشــت،  صبح روز 
دوشنبه تمام پول مورد نیاز استراماچونى با 

باز شدن بانک ها به حسابش واریز مى شود.

گزارش ایــن اتفاقــات و تالش ها براى 

بازگرداندن آندره استراماچونى اما صبح روز 
گذشته هم از سوى وزیر ورزش به بازیکنان 
استقالل داده شد. صبح دیروز مازیار ناظمى 
مدیــرکل روابط عمومــى وزارت ورزش و 
جوانان به اردوى استقالل در هتل المپیک 
رفت. تمام بازیکنان در سالن جمع شدند و 
وریا غفورى کاپیتان استقالل به نمایندگى از 
بازیکنان از طریق تماس ویدیویى،  با مسعود 
ســلطانى فر صحبت کرد. ابتدا وزیر ورزش 
ضمن تشکر از تالش هاى بازیکنان استقالل 
در روزهاى اخیر و رســیدن به موفقیت،  از 
آنها خواســت که در بازى با شاهین بوشهر 
هم تمام تالش خود را بــراى راضى کردن 
هواداران داشته باشند. سپس وزیر جزئیات 
تمام تالش هایى که براى تامین پول قرارداد 
اســتراماچونى و فراهم کــردن مقدمات 
بازگشــت این مربى انجام داده بود را براى 
بازیکنان این تیم تعریف کرد تا نشان دهد 
وزارت ورزش  از هیچ تالشى براى حمایت از 

تیم و رفع مشکالت دریغ نکرده است.
وریا غفورى هم به انتقــاد از وزیر ورزش 
پرداخت. گالیه بازیکنــان در رابطه با عدم 
تسویه حســاب پول قرارداد فصل گذشته،  
بى توجهى باشــگاه در انجام تعهدات مالى 
مربوط به قــرارداد فصل جــارى، امکانات 
بسیار ضعیف، تدارکات و پشتیبانى ناامید 
کننده و در نهایــت دروغ هایى که مدیران 
باشــگاه در این مدت به بازیکنان گفته اند 
را با وزیر در میان گذاشت. وزیر باز هم قول 
حل مشکالت بازیکنان را داد و تالش خود 
را کرد تا تمام سوءتفاهم هاى به وجود آمده 

برطرف شود.

بازیکنان اســتقالل فکــر مى کردند با 
صحبت هاى وزیر و توضیحاتى که مدیران 
باشگاه به آنها داده اند مشکالت حل شده و 
در روزهاى آینده استراماچونى را دوباره در 
تمرینات خواهند دید. منتهى در فاصله کمتر 
از یک ساعت مانده به شروع بازى با شاهین 
بوشهر،  اظهارات جدید استراماچونى دوباره 
همه چیز را به حالت بالتکلیفى برگرداند. 
سرمربى ایتالیایى استقالل با انتشار پیامى 

ویدیویى این صحبت هــا را مطرح کرد:« 
به خاطر یکســرى اخبار نادرســت که در 
روزهاى اخیر در رسانه هاى مختلف از جمله 
رســانه هاى ایرانى و ایتالیایى منتشر شده 
باید شفاف سازى کنم. بعد از نزدیک به 5 ماه 
کار در ایران مجبور شدم این کشور را ترك 
کنم. هر روز سعى کردیم با مدیریت باشگاه 
راه حلى براى حل مشکل مان پیدا کنیم تا 
دوباره به نیمکت اســتقالل بازگردم و یک 
بار دیگر کنار بازیکنانم باشــم تا خودمان و 
هواداران دوست داشتنى استقالل  یک بار 
دیگر از بازى هاى مــان لذت ببریم. با وجود 
تمام تالشــى که از جانب من انجام شــد، 
متاسفانه هیچ اقدام مناسبى از سوى باشگاه 
استقالل صورت نگرفت. با تمام احترامى که 
براى هواداران استقالل قائل هستم اما باید 
با ناراحتى بگویم که هیــچ چیزى در 9 روز 
اخیر تغییر نکرده است. من دیگر سرمربى 

استقالل نیستم. چون واقعا خسته شده ام»
قسمت پایانى صحبت هاى استراماچونى 
هم حاوى این جمالت بود:«در یک برنامه 
تلویزیونى ادعا شــد من پــول و طلبم را از 
اســتقالل دریافت کرده ام اما از همین جا 
اعــالم مى کنم که هیچ پولى از اســتقالل 
دریافت نکــرده ام. این بــراى من و وکالیم 
خیلى بد اســت که سخت تالش مى کنند 
تا از حق من به صورت قانونى دفاع کنند. از 
همین جا به صورت رسمى به هوادارانم اعالم 
مى کنم که نمى توانم هیچ معامله  دیگرى 
با باشگاه استقالل داشــته باشم. این اتفاق 
باعث شد که به چهره حرفه اى من به عنوان 
یک سرمربى لطمه وارد شود، من نمى دانم 
که این افراد اصال دوست دارند به استقالل 
برگردم یا نه، اما چیــزى که قطعا مى دانم 
این اســت که بابت این 5 ماه و این رفتارها  
از مدیریت باشگاه خسته شــدم. هر روز با 
بازیکنانم در استقالل در تماس هستم و از 
آنها مى خواهم که به خاطر استقالل بازى را 
ببرند و براى تیم شان بازى کنند. همیشه از 
صمیم قلب استقاللى خواهم بود و براى تیم 

و بازیکنان آرزوى موفقیت دارم»
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