پرسه در هیاهو

وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال پاسخگو باشند

 حامد فرضعلی بیک

مشکوک،مثل همیشه...

)۱مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اس��تعفا کرد،آن هم برای بار پنجم،آن هم به صورت کتبی و رسمی...علی
اکبر طاهری این بار گویا مصمم به رفتن اس��ت و اس��تعفایش فقط به منظور ناز کردن یا تحت فشار گذاشتن
وزارت ورزش صورت نگرفته.گرچه او چند وقتی اس��ت بابت بحث اسپانسر با معاون وزیر اختالف و درگیری
دارد اما در کل صالح را در ترک باشگاه و سمتش دیده که این هم دلیل دارد...
پس از س��الها رفت و آمدهای پیاپی در رده مدیریتی باش��گاه پرسپولیس،این مجموعه صاحب مدیری شده
که ثبات نس��بی را به آن هدیه داده و تیمی مدعی و قابل احترام س��اخته است.پرس��پولیس بعد از نزدیک به
یک دهه،قهرمانی در لیگ برتر را جشن گرفت و برای اولین بار به جمع چهار تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا راه
یافت.این اتفاقات در زمان مدیریت علی اکبر طاهری رقم خورده و به این س��بب وی نقش یک “ناجی” را در
پرسپولیس دو سه سال اخیر ایفا کرده است...
ِ
شاید منطقی این باشد که در “اوج” کنار کشید و اجازه نداد افتخارات به دست آمده خدشه دار گردد.باالتر از
قهرمانی در لیگ برتر در فوتبال داخلی نداریم و در آسیا هم همین که تیم برای اولین بار تا آستانه فینال پیش
رفته،شاید به راحتی قابل تکرار نباشد،لذا عقل و منطق طاهری می گوید که دیگر نماند و ادامه ندهد...
برخی مشکالت دارد سر از تخم بیرون می آورد و شاید تبعاتش تمام کرده های طاهری را ناکرده کند.همین
محرومیت طارمی و اثبات تخلف و اهمال باشگاه در رابطه با قرارداد جدید او و ،...نمونه ای از مواردی است که
می تواند اوضاع را  ۱۸۰درجه برای طاهری تغییر دهد.
بازیکنان مدتهاست پولی از باش��گاه دریافت نکرده اند و شکایات قدیمی مختلفی هم در راه است.شنیده ها
از آن حکایت دارند که در تنظیم قراردادهای فعلی مواردی ابهام برانگیز وجود دارد که به زودی دردسرس��از
می ش��ود.اینها را بگذارید کنار فاکتور بازنشسته بودن طاهری که گویا این بار سازمان بازرسی نمی خواهد از
کنارش به سادگی بگذرد...
در بحث مالی نیز طاهری عالقمند به ادامه کار با ایرانس��ل اس��ت اما داورزنی از وزارتخانه گویا به وی تکلیف
کرده با همراه اول قرارداد بسته ش��ود.این وسط پای فردی به نام شیرازی وسط است که رفاقت دیرینه ای با
داورزنی دارد و همین مساله تبدیل به چالشی بزرگ شده است...
بعی��د می دانیم طاهری این بار به کارش ادامه دهد مگر اینکه واقعاً دس��تور بیاید که باید بماند.اما اگر قرار بر
رفتن باش��د،باید همه چیز شفاف سازی ش��ود و بعد وی را بدرقه کرد.این که مدیرعامل پرسپولیس این بار
رس��می و طی نامه ای محرمانه استعفا کرده است،نش��ان از وجود حقایقی دارد که شاید امروز پنهان باشد و
پس فردا یقه پرسپولیس را بگیرد.خیلی از نزدیکان به باشگاه پرسپولیس می گویند استعفای پنجم طاهری
در واقع یک “فرار رو به جلو” اس��ت و وی می خواهد مشکالت پیش رو دامنش را نگیرد.این آیا نباید شاخک
های خیلی ها را تیز کند...؟
)۲وقتی چند هفته قبل خبر محرومیت  ۴ماهه طارمی از حضور در میادین و نیز بس��ته ش��دن دو پنجره نقل
و انتقاالتی باشگاه پرس��پولیس منتشر شد،خیلی از اطرافیان این تیم و بازیکن،طبق معمول ابراز امیدواری
کردند که تخلف یا اتهامی متوجه او و پرس��پولیس نیست و وکیل محترم این مشکل را رفع می کند اما از آنجا
که پای فیفا وس��ط بود و این نهاد نیز احکامش جای حرف و حدیثی باقی نمی گذارد،بعد از چندی مشخص
شد تمام وعده ها پوچ بوده و تخلف صورت گرفته “محرز” است...
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ایناثباتتخلفبازیکنوباشگاهپرسپولیس،توسط
فیفا با جریمه و محرومیت مواجه شد اما سوال این
است که چرا فدراس��یون فوتبال نسبت به آن هیچ
واکنشی نشان نداده و نمی دهد؟
فدراس��یونی که به عکس خانوادگ��ی بازیکنان یا
قلیان کش��یدن آنها حساس اس��ت و در این رابطه
بالفاصل��ه وارد عمل می ش��ود،چرا از کن��ار اینکه
قرارداد س��ال قبل طارمی با پرس��پولیس همراه با
اش��کال و تخلف بوده،با بی خیالی عبور کرده و اص ً
ال
به روی خود نمی آورد؟
این که پرس��پولیس قهرمان ایران اس��ت و طارمی
نی��ز ملی پوش و مهره ای تاثیرگذار به حس��اب می
آید،آیا باید باعث گردد چشم بر تخلفی بزرگ بسته
شود؟
در حالی که در نشست خبری محسنی اژه ای بحث
این تخلف پیش کشیده می شود و عنوان می گردد
حتی قوه قضاییه ممکن اس��ت به این مس��اله ورود
کند،چرا فدراسیون هیچ نظری در این باره ندارد؟!
آیا قضیه “مشکوک” نیست...؟!

)۳در لحظات��ی ک��ه مش��غول ن��گارش مطل��ب
هستیم،حکم کمیته انضباطی در ارتباط با اتفاقات
دربی،ح��اوی محرومی��ت  ۳بازیکن و نیز باش��گاه
استقالل اس��ت.زکی پور،ش��جاعیان و خلیل زاده
یک بازی از همراهی تیمش��ان محروم ش��ده اند و
اولین بازی خانگی اس��تقالل در لیگ برتر هم باید
بدون تماشاگر برگزار شود.
در ای��ن باره یک��ی دو مورد نظرها را ب��ه خود جلب
می کند...اول اینکه آیا ای��ن حکم ضمانت اجرایی
دارد و ب��دون تغییر و “مالحظ��ه” اعمال می گردد
یا تا لحظه چاپ مجله،دستخوش تجدید نظرهایی
می گردد؟
همین چند روز قبل بود که حکم دادند وریا غفوری
و محسن مس��لمان از حضور در دربی محرومند اما
به فاصله چن��د روز،همه چیز رنگ باخت،به طوری
که انگار نه انگار از روز اول محرومیتی در نظر گرفته
شده اس��ت.در آن ماجرا غفوری با اس��تناد به یک
عکس محروم ش��ده بود،در حالی که عکسی مشابه
از کامیابی نیا و احمدزاده هیچ واکنش��ی از س��مت
کمیته انضباطی به دنبال نداشت!
ای��ن تناق��ض ه��ا در نهایت منج��ر به وتو ش��دن
حکم صادره گش��ت،اتفاقی که واقع��اً برای کمیته
انضباطی و فدراس��یون فوتبال “عیب” به شمار می
رود.حاال مجددا ً حکمی صادر شده که حسمان می
گوید دچار تغییر و تجدید نظر خواهد ش��د،آن هم
به این دلیل که نام اس��تقالل و پرسپولیس در میان
اس��ت.خود حکم صادره نیز ش��ائبه های��ی دارد،از
جمل��ه اینکه چ��را رای مربوط به ش��جاعیان چند
س��اعت دیرتر اعالم ش��د و یا چرا تخل��ف هواداران
پرسپولیس دیده نشد؟
همی��ن چراها در نهای��ت حکم را دچ��ار تغییر می
کند و اینجاست که سوال پیش می آید تصمیمات
در چه شرایطی گرفته می ش��ود که پس از چندی
مجبور می شوند اصالحش کنند و تغییرش دهند؟
م��ورد دوم هم به این بر می گ��ردد که محرومیت از
انجام بازی با تماش��اگر چه س��ودی داش��ته و دارد
که کمیته انضباطی دس��ت از س��ر آن برنمی دارد
و همچنان این محرومیت “پر ض��رر” را اعمال می

