
پورتو هم  به جمع مشتریان طارمی اضافه شد

ملی پوش ایرانی و یک دوراهی جذاب فوتبالی

]شهروند[ نخستین  سال حضور مهدی طارمی در فوتبال اروپا با اتفاقات خوبی 
خبرها  در  که  می شود  چندماهی  و  شد  همراه  ملی پوش  بازیکن  این  برای 
می خوانیم چند باشگاه مطرح خواهان به خدمت گرفتن او هستند. طارمی در 
تاریخ اول مرداد 1398 در شرایطی راهی فوتبال پرتغال شد و با ریوآوه قرارداد امضا 
کرد که هیچ تضمینی برای موفقیت او در این تیم وجود نداشت. با اینکه خیلی ها 
به توانایی های فنی او ایمان داشتند اما این عقیده  هم مطرح بود که ریوآوه تیمی 
نیست که بتواند مهدی را به آرزوهای فوتبالی که برای درخشش در اروپا دارد، 
برساند. با وجود این، از همان ابتدا او توانست عملکرد تأثیرگذاری در ترکیب ریوآوه 
داشته باشد و به ماشین گلزنی تیم تبدیل شود. در اکثر مسابقاتی که به میدان 
رفت، از بهترین بازیکنان تیمش بود و  همین مسأله باعث شد که پس از چندماه 
اخباری درباره احتمال حضور او در تیم های بزرگ تر در رسانه ها منتشر شود. ابتدا 
خبر آمد که آستون ویال و بیرمنگام دو باشگاه با سابقه انگلیسی به دنبال جذب 
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران هستند که اخبار مربوط به این انتقال خیلی زود 
فراموش شد، اما ادامه عملکرد مثبت مهدی طارمی شرایطی را فراهم کرد که نام او  
در رادار تیم های بزرگ و مطرح فوتبال پرتغال هم قرار گرفت. همین چند هفته قبل 
بود که به دنبال مصدومیت لوئیس فیلیپ مهاجم اسپورتینگ لیسبون،  
نشریات پرتغالی خبر دادند این باشگاه بزرگ که کریستیانو رونالدو و ستاره های 
نام آشنا دنیای فوتبال سابقه بازی در این تیم را دارند، درحال بررسی شرایط جذب 
مهدی طارمی است که این قضیه هنوز منتفی نشده است. البته در این بین 
شایعاتی درباره پیشنهاد باشگاه بوردو فرانسه به ریوآوه نیز در رسانه ها دیده شد 
از عالقه جدی باشگاه بزرگ پورتو برای به  آبوال پرتغال  و حاال نشریه معتبر 
خدمت گرفتن مهدی طارمی که سابقه گلزنی به این تیم را هم در کارنامه دارد، پرده 
برداشت. به این ترتیب شواهد و قرائن نشان می دهد که اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، در پایان فصل به احتمال بسیار زیاد مهدی طارمی از بین پورتو و اسپورتینگ 
لیسبون با رسمی شدن مذاکرات،  یک تیم را برای انعقاد قرارداد انتخاب خواهد 
کرد. البته فراموش نکنیم که قرارداد این بازیکن 27ساله با ریوآوه دوساله بوده و 
هنوز یک فصل دیگر از آن باقی مانده است. به این ترتیب مبلغ رضایت نامه 
قرارداد او که توسط باشگاه کنونی اش تعیین خواهد شد، نقش بسیار مهمی در 

انتقالش به یک تیم بزرگ تر در پایان فصل خواهد داشت.

[  کمیته روابط بین الملل در فدراسیون های   ]حسین قهار
ورزشی مختلف برخالف عرفی که در ایران وجود دارد،  یکی 
از مهم ترین کمیته ها است؛ منتهی به نظر می رسد همین 
کم توجهی رسانه ها به وظایف این کمیته حساس،  باعث شده 
در فوتبال اتفاقاتی رخ بدهد که کل این جامعه پرمخاطب ضرر 
کند. این روزها که فدراسیون فوتبال  مشکالت برون مرزی 
زیادی را با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیدا کرده و هرروز 
اخبار ناامیدکننده ای درباره  روابط موجود میان مقامات ایرانی 
با مسئوالن نهادهای بزرگ بین المللی شنیده می شود بیشتر 
از هر زمان دیگری  نقش کمیته بین الملل به چشم می آید. 
حقیقت ماجرا هم مربوط به اشتباهات تاریخی است که در 
عملکرد این  بخش بسیار مهم فدراسیون فوتبال شاهد 
هستیم. البته اشتباهاتی که انگار قرار نیست هیچ وقت 
جریمه و تاوان  خاصی داشته باشد و هر مسئولی در ساختار 
باالترین نهاد مدیریت فوتبال کشور اجازه دارد اشتباه کرده 
و به  کارش با قدرت ادامه بدهد. از آنجایی که همواره گفته اند 
مشت نمونه خروار است،  بررسی چهار گاف تاریخی  روابط 
بین الملل فدراسیون که تبدیل به بحران در فوتبال ایران 
شده به خوبی نشان می دهد که در این مجموعه  چه می گذرد.

نخستینگافمسئولکمیتهبینالملل
وقتی در اسفندماه سال گذشته فیفا با ارسال نامه ای به 
فدراسیون فوتبال دستور لغو انتخابات و اصالح اساسنامه 
در  کردند  تالش  فدراسیون  مدیران  کرد،   ابالغ  ایران  به   را 
مکاتبه با فدراسیون جهانی هر طور که شده مجوز  برگزاری 
انتخابات را در تاریخ بیست وپنجم اسفند بگیرند و سپس با 
روی کار آمدن تیم مدیریتی جدید اقدامات الزم برای  اصالح 
اساسنامه انجام شود. این اتفاق باعث شد فیفا در نامه 
دوم خود به فدراسیون پرده از اتفاقی عجیب  بردارد. در نامه 
فیفا آمده بود: »به نظر می رسد که میان نسخه های فارسی و 
انگلیسی اساسنامه فدراسیون فوتبال  جمهوری اسالمی 
ایران و مستندات مربوط به فرآیند ثبت نام کاندیداها برای 
تصدی پست خالی )ریاست  فدراسیون( که در تاریخ سوم 
  AFC  فوریه سال 2020 از سوی فدراسیون فوتبال ایران در اختیار
قرار گرفت،  مغایرت هایی وجود دارد.« پس از این نامه حمیرا 
اسدی، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون در بیانیه ای 
 توضیحاتی جنجالی ارایه داد و گفت: »در مکاتبه اخیر  AFC  از 
فدراسیون فوتبال کشورمان درخواست شد آخرین  نسخه 
اساسنامه فدراسیون،  قوانین و مقررات انتخابات، قوانین 
و مقررات کمیته اخالق و قوانین و مقررات  انضباطی فوتبال 
کشورمان برای  AFC  ارسال شود .   براساس بررسی هایی که 
به عمل آمد و با توجه به »فورس  ماژور« بودن موضوع ضمن 
  آخرین نسخه اساسنامه فعلی و 

ً
هماهنگی با  AFC  صرفا

  AFC  دیگر قوانین مصوب  فدراسیون به زبان فارسی برای
ارسال شد. با طرح موضوع مغایرت نسخه فارسی و انگلیسی 
اساسنامه  فدراسیون جمهوری اسالمی ایران از سوی فیفا، 
این سوال مطرح می شود که نسخه انگلیسی کدام اساسنامه 
  AFC  است؟ چرا که پس از درخواست  AFC  در دست فیفا یا
 نسخه 

ً
برای ارسال اساسنامه به دلیل کمبود زمان، اساسا

انگلیسی  اساسنامه فعلی برای  AFC  یا فیفا ارسال نشده 
است.« نخستین گاف این مقام مسئول این بود که اعتراف 
کرد  فدراسیون در هشت سال گذشته برخالف ادعای تمام 

مسئوالن به هیچ عنوان نسخه انگلیسی اساسنامه را برای 
فیفا  ارسال نکرده است. همچنین باید این شائبه مشخص 
در  فدراسیون  بین الملل  امور  است  درست  آیا  که  شود 
 اشتباهی تاریخی نسخه فارسی آیین نامه های مدنظر فیفا و

AFC  را برای آنها ارسال کرده است؟

بیاحترامیبهمقاماتفیفا
فیفا  با  رسمی  مکاتبات  به  مربوط  ابهامات  ماجرای 
البته به این موارد ختم نمی شود. فدراسیون جهانی سال 
اساسنامه  اصالح  برای  را  خود  گذشته  نمایندگان 
فدراسیون به ایران فرستاد و جلسات بسیار مهمی در این 
رابطه برگزار  شد و درنهایت یک اساسنامه هم برای فوتبال 
ایران نگارش شد. در آن مقطع قرار بود مدیران فدراسیون 
 اقدامات الزم را برای تصویب اساسنامه نگارش شده با 
انجام بدهند.  آن  کردن  اجرایی  و  برگزاری مجمع عمومی 
خ نداد و پس از آن فیفا در حداقل چهار   منتهی این اتفاق ر
نامه پیگیری هایی بابت سرنوشت این اساسنامه انجام 
داد  که در اتفاقی حیرت انگیز به هیچ کدام از این نامه های 
بسیار مهم از سوی فدراسیون جوابی  شفاف داده نشد 
و  همین بی احترامی به فیفا مقدمات مخالفت را با برگزاری 
انتخابات فراهم کرد. یک مسأله کلیدی در این خصوص 
 هم این است که گفته می شود اساسنامه جدید مصوب 
شده در هیأت رییسه فدراسیون فوتبال هم توسط کمیته 

 بین الملل ترجمه نشده است! 

مکاتباتانگلیسی؟ درکپاییناز
سال 99 برای فدراسیون فوتبال با بحرانی بسیار بزرگ 
به دنبال تغییر دبیرکل همراه شد. وقتی مسئوالن  تصمیم 
گرفتند با ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی قطع همکاری 
کنند و این صندلی بسیار مهم مدیریتی را به  مهدی محمدنبی 
بدهند، به دنبال این فعل و انفعال  AFC  رسما دبیرکلی نبی 
را غیرقانونی اعالم کرد.  کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال 
سه نامه تند به فدراسیون ایران جزئیات کامل دلیل این 
انتصاب غیرقانونی را  تشریح کرد. پاسخ فدراسیون فوتبال و 

رایزنی های صورت گرفته اما مقدماتی فراهم کرد که  AFC  در 
اقدامی  غیرقابل باور در نامه سوم برای فدراسیون نوشت: 
»کنفدراسیون به صورت مستمر بر نقض انتصاب دبیرکل 
 فدراسیون ایران نظارت می کند و از طریق مکاتباتی که انجام 
است.  بدترین  نکرده  پیدا  دست  دقیقی  جواب  به  شده 
مورد این است که فدراسیون فوتبال ایران سوءتفاهم ها و 
تفسیرهای اشتباهی از نامه هایی که  AFC  ارسال  کرده، دارد و 
متوجه منظور ما نمی شود.« این نامه ارسال شده به خوبی 
مکاتبات  از  درک  فدراسیون  مسئوالن  که  می دهد  نشان 
انگلیسی با نهادهای بین المللی هم ضعف هایی دارند و این 

فاجعه و آبروریزی بزرگ برای  فوتبال کشور به حساب می آید. 

ماجرایشکایتکیروش اصلیدر مقصر
جامعه فوتبال ایران هنوز نتوانسته باور کند که کارلوس 
کی روش با شکایت به فیفا توانسته حکم محکومیت علیه 
 ایران برای پرداخت 200 هزار دالر پاداش سومی جام ملت های 
آسیا بگیرد. آن هم برای مسابقه ای که اصال  برگزار نشد و 
تیم ملی کشورمان در مسابقه رده بندی با شکست مقابل 
که  جالب  اینجاست  شد.  حذف  رقابت ها  گردونه  از  ژاپن 
محمود اسالمیان، عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال در 
مصاحبه ای این پاداش نقدی را که حدود   70 هزار دالر هزینه 
دادرسی و سود دیرکرد پرداخت هم به آن اضافه شده، حق 
کی روش دانسته است. عمق فاجعه  اما اینجاست که مدیران 
فدراسیون فوتبال بعد از جام جهانی روسیه که در فاصله 6ماه 
مانده به جام ملت  های  آسیا 2019 امارات اقدام به تمدید قرارداد 
سرمربی تیم ملی کردند،  آیا نمی دانستند که این تورنمنت 
مسابقه  رده بندی ندارد؟   این اتفاقات درحالی رخ داده که در 
آغاز  تا  سه سال  حدود  یعنی  می 2016  بیست وچهارم  تاریخ 
مرحله نهایی  جام ملت ها آیین نامه این مسابقات تدوین و به 
فدراسیون های عضو ابالغ و در سایت  AFC  هم منتشر شده 
که  نیست  باور  قابل  هیچ کسی  برای  ترتیب  این  بود.  به 
مسئوالن کمیته روابط بین الملل و سازمان تیم های ملی حتی 
 به خودشان زحمت نداده باشند که آیین نامه مسابقات را 

مطالعه و سپس بندهای قرارداد کی روش را تعیین کنند. 
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سوژه روز

کمیته»بحرانالملل«فدراسیونفوتبال

ریسکبزرگلژیونرهادرسالکرونایی
ج نشین والیبال به فکر بازگشت افتادند؟ چرا ستاره های خار

گزارش »شهروند« از اشتباهاتی که تاوان سنگینی برای ایران داشته است

ضرر 300 میلیون دالری 
   AFC  در انتظار

نشریه »االتحاد« امارات در 
گزارشی به نقل از منابع موثق 
در کنفدراسیون فوتبال آسیا 

اعالم کرد در صورت لغو 
 مسابقات لیگ قهرمانان 

آسیا 2020 به دلیل کرونا، ضرر 
مالی 300 میلیون دالری در 

انتظار  AFC  خواهد بود. 
 بیشترین ضرر مالی  AFC  در 

صورت لغو مسابقات از سوی 
شرکت های اسپانسری و 

قراردادهای تبلیغات محیطی 
و  رایت تلویزیونی خواهد بود. 

همچنین در صورت تکمیل 
بازی ها به روش های مختلف  
و غیرمعمول نیز ضرر  مالی به 

این نهاد وارد خواهد شد. 

مدیر استقالل حقوق 
13.5 میلیونی را 

برگرداند

پس از حرف و حدیث های 
به وجود آمده درباره حقوق 

دریافتی مدیران استقالل در 
 ، سال های گذشته تا امروز

احمد  سعادتمند مدیرعامل 
استقالل رقم دریافتی خود را 

در این باشگاه در صفحه 
شخصی  اینستاگرام خود 

منتشر کرد.  سعادتمند با 
انتشار این تصویر از حقوق 

13 میلیون و 500 هزار 
تومانی اش در باشگاه 

استقالل خبر داده است. در 
 این بین نکته جالب توجه آن 
است که مدیرعامل باشگاه 
استقالل کل حقوق دریافتی 

خود را به حساب باشگاه 
 بازگردانده است. 

و  دارد  پیشنهاد  جهان  والیبال  تیم های  بهترین  از  یکی  از  غفور  امیر  ]شهروند[ 
سیدمحمد موسوی بعد از کسب عنوان بهترین مدافع لیگ والیبال لهستان در مسیر 
بازگشت به لیگ ایران قرار گرفتند. در نگاه نخست، این تصمیم ستاره های والیبال ایران 
عجیب و غیرمنطقی به نظر می رسد، اما آنها پشت تصمیم خود دالیلی دارند که مربوط به 
شرایط ویژه این روزهای جهان است. در  سال قبل از المپیک به نظر  می رسد با شرایطی 
که کرونا ایجاد کرده است، لژیونرشدن یک ریسک بزرگ برای والیبالیست های ایرانی به 

حساب می آید؛ ریسکی که جوان ترها به جان خریدند، اما باتجربه ها قید درآمد دالری را زدند.

نارنجیپوشمیشوند موسویوغفور
سیدمحمد موسوی که با وجود تداوم طوالنی مدت خود در تیم ملی خیلی دیر تصمیم 
به لژیونرشدن گرفت، فصل گذشته نمایش درخشانی در ترکیب تیم اولشتین لهستان 
در میان ستاره های پالس لیگا داشت. این بازیکن باتجربه والیبال ایران توانست عنوان 
بهترین مدافع لیگ لهستان را از آن خود کند و همین موضوع باعث دریافت پیشنهاداتی 
از کشورهای دیگر برای او شد. موسوی که مدت زیادی را به علت لغو پروازها در لهستان 
مانده بود، به تازگی به ایران برگشته و با مسئوالن باشگاه سایپا جلسه داشته است. 

این طور که مصطفی کارخانه، سرمربی نارنجی پوشان می گوید موسوی تصمیم به بازگشت 
به لیگ ایران گرفته است و به زودی قراردادش را با سایپا امضا می کند. امیر غفور هم که 
 سال گذشته با قراردادی قابل توجه به تیم لوبه، قهرمان ایتالیا، اروپا و جهان پیوست، 
به علت مصدومیت مدت زیادی از ترکیب این تیم دور بود. قطعا پشت خط زن ایرانی باز 
هم می توانست به بازی در لیگ های اروپایی ادامه دهد، اما او هم مثل موسوی به علت 
بالتکلیفی لیگ های اروپایی ریسک نکرد و تصمیم به بازگشت به لیگ ایران گرفت. غفور 

هم با سایپا به توافق اولیه دست پیدا کرده است.

ریسکبزرگپدیدههایوالیبال
با اینکه خیلی از لژیونرها در مسیر بازگشت به ایران قرار دارند، این روزها دو بازیکن جوان 
تیم ملی والیبال قرارداد خود را با تیم قهرمان بلژیک امضا کردند. ابتدا جواد کریمی، پاسور 
دوم تیم ملی و سپس امیرحسین اسفندیار دریافت کننده ای که عنوان بهترین بازیکن 
جوانان جهان را در اختیار دارد، تصمیم گرفتند به لیگ بلژیک کوچ کنند. به نظر می رسد با 
توجه به بالتکلیفی لیگ های اروپایی به علت شیوع ویروس کرونا پدیده های والیبال ایران 
ریسک بزرگی را قبول کردند؛ آن هم در  سال قبل از المپیک که می تواند برای هر بازیکنی 
سرنوشت ساز باشد. حتی شنیده می شود این روزها بازیکنان جوان دیگری همچون 

امیرحسین توخته هم پیشنهاداتی از کشور ترکیه دریافت کرده اند.

احتمالیمعروف لیگپرستارهباحضور
با حضور سیدمحمد موسوی و امیر غفور در سایپا، لیگ ایران به مراتب پرستاره تر از 
قبل خواهد شد. حاال تصور کنید سعید معروف و میالد عبادی پور هم به علت همین وضع 
تصمیم به بازگشت به لیگ ایران بگیرند. اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا در سالی که همه 
بازیکنان برای قرار گرفتن در ترکیب 12 نفره تیم ملی برای حضور در المپیک توکیو تالش 
مضاعفی می کنند، لیگ ایران از جذابیت باالیی برخوردار خواهد بود. اگر تا شهریور ماه که 
زمان شروع لیگ جدید از سوی فدراسیون اعالم شده است، مجوز حضور تماشاگران در 

سالن مسابقات هم صادر شود، قطعا این جذابیت دوچندان خواهد بود. 

استارت رسمی مدعیان با تست کرونا
بعد از صدور مجوز برگزاری تمرینات تیم های لیگ برتری فوتبال روز گذشته 
تعدادی از باشگاه ها از اعضای تیم خود تست کرونا گرفتند. اعضای پرسپولیس، 
استقالل،  سپاهان، ذوب آهن، شاهین بوشهر و چند تیم دیگر روز گذشته در 
محلی که باشگاه هایشان هماهنگ کرده بودند، تست های غربالگری کرونا را 
پشت سر گذاشتند. این تست ها البته حواشی قابل توجهی نیز داشت. از اعتراض 
شدید حسین حسینی، دروازه بان استقالل به شروع دوباره لیگ برتر تا پنچرشدن 
خودرو احمد نوراللهی ، هافبک پرسپولیس که به کمک یکی از لیدرهای باشگاه 
ختم به خیر شد. قرار است جواب تست بازیکنان تیم ها فردا بیاید و باشگاه ها 

بتوانند از روز شنبه تمرینات شان را برای شروع لیگ برتر استارت بزنند. 

خبرگرافی


