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از بيانيه كانون مربيان تا ...
س��اعتي از اين ماجراها نگذش��ته ،جو عمومي
بيش از پيش به س��وي اسدي و ش��عار معترضان به
تصميم فدراسيون بيش��تر شد .البته يك شب قبل
از صدور حكم فدراسيون نيز كانون مربيان با انتشار
بيانهاي به حمايت از اسدي برخاسته و از فدراسيون
خواس��ته بود در قبال اين مسأله حساسيت به خرج
بدهد و حرمت اي��ران و ايراني را حفظ و از توهين به
آنها جلوگيري كند.
مرد پنجپستي فدراسيون!
همسو با انتقاد از انتصاب س��اكت به اين سمت
جدي��د (با توجه به پر مش��غله ب��ودن وي كه به جز
دبيري فدراسيون و چهار پست ديگر هم در اين نهاد
دارد) صداي اعت��راض اهالي فوتبال به تصميم تازه
تاج سايتهاي خبري را اشغال كرد و فدراسيون نه
تنها بايد پاس��خي به اين سؤال بيايد كه چرا ساكت
بهطور همزمان رئيس سازمان تيمهاي ملي ،عضو
كميته فني و توس��عه فوتبال ،عضو كميته توسعه
فوتبال و فوتبال س��احلي و عضو سازمان اقتصادي
فدراس��يون هم هست بايد پاسخگوي اين نكته هم
باش��د كه چرا هرك��س ايراد به حق��ي به كيروش
ميگيرد و از او ميخواهد به ايرانيها توهين نكند،
از صحنه به بيرون رانده ميش��ود .جواب تاج به اين
س��ؤال منطقي ش��ايد يكي از آن حرفهاي كلي و
مبهمي باشد كه معموالً در مواجهه با چنين شرايط
ميزند ام��ا حرفه��اي معترضان سرراس��تتر و
صريحتر بوده است .حرفهايي از اين جنس و مايه:
روشن :كيروش سلطانيفر و تاج را هم
بركنار ميكند
حسنروشنگوشراستدهه1350تيمفوتبال

اس��تقالل تهران گفت :با اين بس��اط كه ميبينيم
يك س��ال ديگر بگذرد ،كيروش سلطانيفر و تاج
را هم بركنار خواهد كرد .امام خميني(ره) راس��ت
ميگفت كه خارجيپس��ند نباش��يد و متأسفانه به
اين توصيه مش��فقانه ايشان توجه الزم نشده است.
وي اف��زود :ما فرانك اونارل را در ايران داش��تيم كه
س��ابقه س��رمربيگري منچس��تريونايتد داشت و
هيچگاه اين طور حكومت نك��رد ولي كيروش كه
نفر دوم و س��وم اين تيم بوده است .حاال اينطور در
فوتبال ما جوالن ميدهد.
دكتر اين مملكت (اش��اره به اس��دي) را بركنار
كردند فقط ب��ه اين جرم كه حقيق��ت را ميگفت.
اين را بدانيد كه كيروش قبل از قرعهكشي مرحله
نهاي��ي انتخابي جامجهاني  2018از س��مت خود
اس��تعفا داد ولي به محض اينك��ه ديد قرعه خوبي
آورده ،ماندني شد تا صعود به نام او تمام شود.

تاج ،ساكت و اسالميان است.
عابدين��ي كه در  20تيرماه  95مديريت تاج را در فدراس��يون فوتبال موفق و عارفانه(!) خوانده بود ،اضافه
كرد :ميش��د بركناري اسدي را به ش��كل بهتر و محترمانهتري انجام داد و مث ً
ال بهطور رو در رو به او گفت كه
چون در دوره علي كفاش��يان آمدهاي و با ما هماهنگ نيستي ،برو .با ش��رايط فعلي آينده خوبي را در انتظار
فوتبال نميبينيم و معناي پست جديدي را هم كه به اسدي دادهاند از علي پروين بپرسيد!

عزيزي :بدبختيم كه پول كالني ميدهيم
و دشنام هم ميشنويم
خ��داداد عزيزي يك��ي از عوام��ل اصلي صعود
ايران در مرحله نهايي جام جهاني  1998هم اظهار
داش��ت :آقاي كيروش حقيقت ما در اين است كه
يك نفر بايد با شما برخورد كند .متأسفم كه بگويم
ذوالفقارنس�ب! نحوه مديريت كيروش توس�ط فدراس�يون
ما اينقدر بدبختيم كه
*اگربرايحذفاسديبهيكدليلنهايي تأسفآور است
هم پ��ول كالني بدهيم
بيژن ذوالفقارنسب كارش��ناس و مربي مورد احترام فوتبال كشورمان كه
و ه��م از ط��رف تح��ت و ق�وي احتياج بود ،اتفاقي ك�ه افتاد بهترين
مش��اور وزير ورزش هم هس��ت ،دلش از حكم فدراس��يون به درد آمد و گفت:
اس��تخداممان دشنام
نمونه از اين قماش بود و اگر ميخواس�تند براي فدراسيون فوتبال متأس��فم كه چنين تصميمي گرفت .اصوالً مديريت
ميش��نويم .وي افزود:
س��رمربي تيم ملي و كارهاي او توس��ط فدراس��يون طي اين م��دت عجيب و
آقاي تاج شما كه مدعي بافت فدراس�يون و رؤساي آن را يكدست
تأس��فآور بوده است .بعيد نيست كه با اين بساط كيروش ،بهزودي تاج را هم
هستيد آدم ديندار بايد و كام ً
ال همس�و كنند ،مقدمهس�ازي آن نيز بركنار كند.
در فدراسيون كار كند،
آيا ديندارتر از اس��دي بايد رويدادي از همين دست ميبود
كيروش :اتفاقات اخير محصول تصميمهاي شخصي تاج است
هم داش��تيم؟ كمي هم
در نهايت كارلوس كيروش هم با انتش��ار بيانيهاي تازه مدعي شد تصميم
او را قبول نداش��تيد زودتر از اينها همش��هريتان
اخير مهدي تاج رئيس فدراسيون فوتبال در زمينه بركناري عليرضا اسدي از پست دبيري فدراسيون و روي
(س��اكت) را به عن��وان دبير فدراس��يون منصوب
كار آوردن محمدرضا ساكت به جاي وي ،اقدامي در جهت همسويي با وي در ستيزش با اسدي نبوده و توسط
ميكردي��د .واقعاً باي��د به حال س��رمربي تيم ملي
خود تاج و براساس مالحظات خود او تعيين و اعمال شده است.
تأس��ف خورد كه هر روز به يك نفر حمله ميكند و
در بخش��ي از اين بيانيه آمده اس��ت :بايد روش��ن س��ازم كه تصميمهاي آقاي تاج برگرفت��ه از رهبري و
آقاي تاج هم به او اجازه اين كارها را ميدهد.
مسئوليت خود ايشان بوده است ،وي شخصيت ،قدرت و عزم و اراده خود را بر مسند رياست فدراسيون نشان
داده و در نتيجه هر ترديدي در اين خصوص ناعادالنه بوده و بازتاب حقايق نيس��ت .وي ادامه داده اس��ت :به
مايليكهن ،وقاحت تا اين حد نديده بودم
عنوان س��رمربي تيم ملي ايران هدف و وظيفه من با توجه به مهارتها و تواناييهايم بهبود و گسترش كارها
بديه��ي ب��ود ك��ه محم��د مايليكه��ن منتقد
نيز نظر آقاي تاج بوده است و اين اتفاق در آينده هم رخ خواهد داد .همچنين من اطمينان دارم كه با اين روال
هميش��گي كيروش از منتقدان ماج��راي ديروز
قادر به گذراندن بهترين دوره آمادهسازي خود براي جام جهاني  2018هستيم.
باشد .س��رمربي اس��بق تيم ملي گفت :اينطور كه
از شواهد پيداست كيروش توان بركناري آدمهاي
بزرگتر از ت��اج را هم دارد .در مورد كيروش تمايلي
به صحبت كردن ندارم و فق��ط متعجبم كه چرا در
قبال اين همه توهين و منجمله اتفاق جديد سكوت
اختيار كردهاند و چيزي به ك��يروش نميگويند.
وقاح��ت تا اين ح��د نديده ب��ودم .درضمن توصيه
ميكنم تمام مش��اغل و پس��تهاي فدراس��يون
را دربس��ت به آقاي س��اكت بدهند ت��ا قضايا كام ً
ال
يكطرفه شود!
عابدين�ي :حلق�ه 3نف�ره اصفهاني بر
فدراسيون حكومت ميكنند
امي��ر عابدين��ي سرپرس��ت كميت��ه اقتصادي
فدراس��يون نيز به حمايت از اس��دي برخاس��ت و
گفت كه مهدي تاج فدراس��يون را سياسي ،امنيتي
و غيرفوتبالي كرده و يك حلقه س��ه نفره اصفهاني
براي اين نهاد تصميمگيري ميكند كه مشتمل به
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