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کارلوس کی روش کارلوس کی روش 
عوض شده است؟عوض شده است؟

تیم ملی فوتبال ایران قرار اســت در مسیر جام جهانی دو بازی بسیار حساس را همین 
روزهــا برگزار کنــد. اولین بازی، دیداری اســت که فردا از ســاعت ۱۹:۳۰ در اتریش برگزار 
می  شــود و به مصاف اروگوئه، یکی از قدرت هــای آمریکای جنوبی می رود. این بازی اولین 
دیدار ایران در فیفادی جاری اســت و پنج روز بعد از آن هم ملی پوشــان باید برابر سنگال، 
یکــی از بهترین تیم های آفریقایی، صف آرایــی  کنند. فارغ از مباحث و جذابیت هایی که این 
بازی می تواند داشــته باشــد، عمده ترین موضوعی که برای مخاطب فوتبال دوست ایرانی 
اهمیــت دارد، رفتار فنی کارلوس کی روش در این دو بازی اســت. واقعیت این اســت که 
بازی با تیم های اروگوئه و ســنگال زمانی نهایی شــد که هنوز دراگان اســکوچیچ هدایت 
تیــم ملی را بر عهده داشــت. او برنامه ریــزی کرده بود تا روی نیمکت تیــم ملی ایران در 
این بازی های تدارکاتی بنشــیند و تیمی را که به جام جهانی رســانده بود، آماده تر به قطر 
بفرســتد. با این حال، نداشــتن کاریزمای الزم از یک ســو و جو منفی بازیکنان تیم ملی علیه 
ســرمربی از سوی دیگر، کاری کرد که عمر مربیگری دراگان نه تنها به جام جهانی، بلکه به 
همین بازی های اتریش هم قد ندهد. حاال کارلوس کی روش قرار اســت برای این دو بازی، 
بازی احتمالی با روســیه در آبان و بازی های تیم ملی در جام جهانی روی نیمکت بنشیند. 
به این ترتیب او در عمل انجام شــده قرار گرفته و مشــخص نیست اگر پیش تر هدایت تیم 
ملی را بــر عهده می گرفت آیا می پذیرفت با دو تیم قدرتمنــد در فاصله تقریبی دو ماه به 
شروع جام جهانی بازی کند یا خیر. این مورد در شرایطی بیان می شود که از زمان بازگشت 
کی روش به فوتبال ایران، بســیاری از تغییرات این ســرمربی حرف می زنند. کارلوس که به 
زعم مخالفانش، مربی ای تندخو است، در این مدت بسیار آرام نشان داده و لحظه ای لبخند 
از گوشــه لبش محو نشده اســت. او با خبرنگاران هم دست دوســتی داده و حتی شجاع 
خلیل زاده ای را که علیه اش مصاحبه کرده نیز به تیم ملی فراخوانده اســت. کارلوس گفته 
دلخوری از کســی ندارد و گذشته ها را فراموش کرده است. او حتی این روزها برندی ایرانی 
به تن می کند و کوچک ترین اعتراضی به کیفیت لباس های تیم ملی نداشــته است. مهدی 
تاج را هم در مخمصه نگذاشــته که هر طور شده تیمش باید یکی از سه برند معروف دنیا 
را در جام جهانی تن کند. این موارد را باید کنار دســتمزد مالی به نســبت کم او گذاشت تا 
مشخص شود این کارلوس، همان کی روشــی که ۹ سال روی نیمکت تیم ملی می نشست 
نیســت. با این حال آیا این رفتارها به معنای آن اســت که کی روش عوض شده است؟ شاید 

برای پاسخ قطعی این سؤال باید منتظر نتایج احتمالی او در جام جهانی بود. اگر کی روش 
موفق نشــان دهد و قراردادش با فدراســیون فوتبال ایران را تمدیــد و بلندمدت کند، آیا او 
همین رفتار دوستانه و لبخندهای ژکوندش را حفظ می کند؟ تا رسیدن به آن زمان و پذیرش 
فعلــی این مورد که او تغییر کرده اســت، دو بازی پیش رو زمان مناســبی برای ارزیابی این 

حقیقت است که آیا فلسفه مربیگری کارلوس کی روش هم عوض شده است؟
در دنیای فوتبال، کی روش را به عنوان مردی می شناســند که روی انسجام خط دفاعی 

تأکیــد زیــادی دارد. منتقدانش زمانی که هدایــت تیم ملی را بر عهده داشــت از او گالیه 
می کردنــد که بیش از اندازه تیــم ملی ایران، به عنوان یکی از قدرت های آســیا را تدافعی 
کرده اســت؛ به طوری که حتی در بازی های ساده برای رقبایی همچون سوریه هم کی روش 
ابتدا تأکید به گل نخوردن داشــت. با این حال، بازی های به نســبت قابــل قبول تیم ملی در 
دو جــام جهانی تحت هدایت کی روش، بســیاری را موافق این ســبک کارلوس کرد. حاال 
موافقان چنین تفکراتی می گویند اگر قرار باشــد ایران شانسی در جام جهانی داشته باشد، 
تمرکز روی انســجام خط دفاعی باید در اولویت باشــد. رفتار و اخالق کارلوس کی روش در 
بازگشــت مجدد به ایران تغییر کرده، ولی آیا رفتار فنی او دســتخوش تغییر می شود؟ حاال 
او ســه مهاجم در کالس جهانی دارد که برخالف ادوار گذشــته تجربه الزم در سطح باالی 
اروپا را هم به دســت آورده اند. مهدی طارمی، ســردار آزمــون و علیرضا جهانبخش، هر 
ســه عالوه بر کسب تجربه بیشــتر در مقایسه با جام جهانی روســیه، در تیم های مطرحی 
بــازی می کنند و طعم حضور در لیــگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا را هم چشــیده اند. حاال 
دیگر تمرکز صد درصدی روی کارهای تدافعی شــاید از دور خارج کردن توانایی قابل قبول 
مهاجمان ایران باشد. دقیقا به همین دلیل است که بازی با اروگوئه و سنگال که روی کاغذ 
از تیم ملی ایران قوی تر هستند، می تواند پاسخ روشنی به این پرسش بدهد که آیا کارلوس 
کــی روش در این زمینه هم تغییر کرده اســت یا خیر؟ ایران باید در جــام جهانی با رقبای 
سرسختی همچون انگلیس، ولز و آمریکا روبه رو شود و بدیهی است که کار دشواری برای 
صعود داشته باشد. مســئله اما اینجاست که کی روش با علم به دشواری کار، هدایت تیم 
ملی را پذیرفته و حاال فرصت خوبی دارد تا نشــان دهد چه طرح و برنامه ای برای صعود 

ایران از مرحله گروهی جام جهانی دارد.
ایران در جام جهانی روسیه با هدایت کارلوس کی روش، چهار امتیاز در مرحله گروهی 
کســب کرد و به اندازه توپی کــه مهدی طارمی از کنار تیــر دروازه پرتغال در دیدار آخر به 
بیرون فرســتاد، فاصله داشــت تا به مرحله بعدی صعود کند. دشواری گروه ایران در جام 
جهانی پیش رو، به اندازه دشــواری همان جام اســت، ولی حاال هــم کارلوس آن طور که 
خودش می گوید آبدیده تر شــده و هم شــاگردانش. تا رسیدن به جام جهانی و اولین تقابل 
با تیم ملی انگلیس، شــاید همین دو بازی با اروگوئه و ســنگال کافی باشد تا روشن کند آیا 

کی روش روش جدیدتری برای فوتبال ایران در دستور کار دارد یا خیر؟

پنجشنبه
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۸۱

فدراسیون فوتبال تأیید کرد: 
بازی ایران - اروگوئه بدون تماشاگر

پس از نشست هماهنگی سرپرستان تیم های ملی فوتبال ایران و اروگوئه 
اعالم شــد این دیدار بدون حضور تماشــاگران برگزار می شــود. فدراســیون 
فوتبال نوشــت: نشست هماهنگی سرپرســتان تیم های ملی فوتبال ایران و 
اروگوئه پیش از ظهر دیروز برگزار و مهدی محمدنبی در این جلســه حضور 
داشت. در این نشســت نکات مختلفی که طبق قوانین و مقررات فیفا مالک 
عمل خواهد بود، مطرح شد. در این جلسه شرایط برگزاری مسابقه دوستانه 

دو تیم ملی فوتبال ایران و اروگوئه در روز جمعه یکم مهرماه بررسی شد.
در نهایــت مقرر شــد تا ایــن دیدار بدون حضور تماشــاگر برگزار شــود. 
ملی پوشــان ایران با پیراهن یکدست قرمز برابر آبی پوشان اروگوئه به میدان 
می روند. دیدار دو تیم از طریق شــبکه سوم سیما به صورت مستقیم پخش 
می شــود. پس از پایان این نشست سرپرســتان دو تیم لوح یادبود فدراسیون 
فوتبال ایران و اروگوئه را به یکدیگر اهدا کردند. شــاگردان کارلوس کی روش 
در اولین بازی خود روز جمعه از ساعت ۱۸ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت 

تهران) در ورزشگاه NV Arena به مصاف اروگوئه خواهند رفت.

اخـبـار  بـرگـزیـده

این بازی ها را از دست ندهید
در انتظار آغاز جذاِب پاییز برای ایران و رقبا

تیم ملی فوتبال ایران در کنار سه رقیبش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در روزهای آینده 
بازی های دشــواری را در پیش دارند. به گزارش فوتبال ۳۶۰، در آخرین فیفادی رسمی 
پیش از آغاز جام جهانی، تیم های ملی در تالش هســتند تا با رسیدن به باالترین سطح 
آمادگی، در مهم ترین تورنمنت فوتبالی جهان شــرکت کنند؛ تیم ملی فوتبال ایران یکی 
از ۳۲ تیم شرکت کننده در جام جهانی قطر خواهد بود که برای گذراندن آخرین اردوی 
آماده ســازی پیش از آغاز رقابت ها، به کشــور اتریش ســفر کرده و قرار است شاگردان 
کــی روش دو بازی دوســتانه را در اردوی تدارکاتی برون مرزی خود به انجام برســانند. 
ایــران در گــروه دوم جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بــا تیم های ملی انگلیــس، ولز و آمریکا 

هم گروه است که هر چهار تیم در فیفادی ماه سپتامبر به میدان می روند.
*ولز چراغ اول را روشن می کند

شــاگردان راب پیج در تیم ملی ولز، در میان تیم های شرکت کننده در گروه دوم جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر، اولین تیمی اســت که در فیفادی ماه سپتامبر مسابقه خود را برگزار 
می کنــد؛ ولزی ها در ادامه مســابقات لیگ ملت های اروپا باید امشــب (پنجشــنبه ۳۱ 
شــهریورماه) از ســاعت ۲۲:۱۵ به مصاف تیم ملی بلژیک بروند. ولز با کسب یک امتیاز 
در آســتانه حذف از سطح اول لیگ ملت های اروپا قرار دارد و آنها به کسب پیروزی در 

مسابقه فردا شب نیاز مبرمی دارند.
*آمریکایی ها در ژاپن استارت می زنند!

تیم ملی فوتبال آمریکا که در تالش برای شبیه ســازی مســابقه حساس با تیم ملی 
ایــران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اســت، جمعه اول مهرماه و ســاعتی پیش از تقابل 
تیم های ملی ایران و اروگوئه، در کشور ژاپن میهمان این تیم خواهد بود؛ تقابل تیم های 
ملی آمریکا و ژاپن از ســاعت ۱۵:۵۵ آغاز می شود. نکته جالب  توجه اینکه در فیفادی 
ماه ســپتامبر، تمرکز آمریکایی ها به رویارویی با رقبایی اســت تا بتوانند شــرایط بازی با 

ایران را شبیه سازی کنند.
*شروع مجدد «کی روش» مقابل یاران سوارس

کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی و کهنه کار دنیای فوتبال در بازگشت دوباره اش 
به نیمکت تیم ملی ایران باید جمعه شــب یوزهای ایرانی را در مقابل تیم ملی اروگوئه 
هدایــت کند؛ کی روش که امیدوار اســت بتواند روزهای خوبی را همــراه تیم ملی در 
جام جهانی تجربه کند، در شــرایطی مقابل اروگوئه قرار می گیرد که این مسابقه پیش 
از انتخاب او، تعیین و هماهنگ  شــده بود و حاال ســرمربی پرتغالی باید شاگردانش را 
برای انجام این مسابقه دشوار در کشور اتریش آماده کند. تیم های ملی ایران و اروگوئه، 

جمعه اول مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰ مقابل هم صف آرایی می کنند.
*«ساوت گیت» و پسران تنور فیفادی را داغ می کنند

تیــم ملی انگلیس در آخرین تقابل از دور نخســت دیدارهــای ملی در فیفادی ماه 
ســپتامبر، جمعه شــب در مقابل تیم ملی ایتالیا قرار خواهد گرفت؛ مســابقه ای که در 
جریان رقابت های لیگ ملت های اروپا به انجام می رسد و انگلیسی ها در تالش هستند 
تــا در مقابل غایب بزرگ جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر، آمادگی فنی خــود را محک بزنند و 
بتوانند در ورزشــگاه سن سیرو، نتیجه خوبی را به  دســت آورند. تیم های ملی انگلیس 

و ایتالیا جمعه اول مهرماه و از ساعت ۲۲:۱۵ مقابل یکدیگر به میدان خواهند رفت.

راز شکست گرایی در جهانی بلگراد
دارنده مدال طالی المپیک توکیو در کشتی فرنگی تنها دلیل شکست خود در مقابل 
نماینده صربستان در وزن ۶۷ کیلوگرم را غفلت دانست و گفت: تمام حریفان را با اقتدار 
شکســت دادم؛ اما عجله در اجرای فن موجب پیروزی رقیبم در فینال شد. محمدرضا 
گرایی در گفت وگو با ایرنا گفت: امســال رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان برای 
من پایان خوشــی نداشت؛ زیرا با وجود شکســت رقیبان در دیدارهای پیش از فینال در 

مسابقه نهایی روی یک غفلت مدال طال را از دست دادم.
او ادامه داد: در دیدار فینال با وجود آنکه چهار امتیاز از رقیب خود جلو بودم، تالش 
کــردم تا زودتر این مبارزه را به پایان برســانم؛ اما در اجرای فن کمرگیری دچار اشــتباه 
محاسباتی شدم و در یک لحظه غفلت، امتیاز را به حریفم دادم و در ادامه نتوانستم آن 

را جبران کنم. تنها همین عجله در اجرای من مدال طال را از من گرفت.
گرایی تصریح کرد: رقابت های جهانی بلگراد امســال از ســطح باالیی از لحاظ فنی 
برخوردار بود و تمام تیم ها نیز برای قهرمانی با تمام قوا در بلگراد حاضر شــده بوند. با 
توجه به اینکه این مســابقات در صربستان برگزار می شد، به طور طبیعی فضای رقابت 

را برای من سنگین کرده بود.
دارنده مدال طالی المپیک ۲۰۲۰ توکیو و جهانی ۲۰۲۱ اسلو درخصوص برنامه های 
خود نیز گفت: یکی از مهم ترین رقابت های سال آینده، مسابقات کسب سهمیه المپیک 
اســت که تیم ها با نفرات کامل در آن حضور خواهند داشت و به همین دلیل کار سختی 

را پیش رو خواهیم داشت.
او درخصــوص «محمد بنا» در کشــتی فرنگی گفت: کارنامه محمد بنا در کشــتی 

فرنگی روشن و شفاف است و افتخارات کشتی را نیز به نوعی مدیون او هستیم.
دارنده مدال نقره جهانــی بلگراد همچنین درخصوص علــت ناکامی محمدعلی 
(برادرش) در وزن ۷۷ کیلوگرم گفت: تنها باید گفت که شــانس با او یار نبود و دستش 
از مدال کوتاه ماند. برای حضور در رقابت های جهانی ســال آینده به طور قطع بر روی 

نقاط قوت و ضعف خودمان کار خواهیم کرد.
رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهــان از ۱۰ تا ۱۸ ســپتامبر (۱۹ تا ۲۷ 
شهریور) در شهر بلگراد پایتخت صربستان برگزار شد. تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان 
در این رقابت ها دو نشــان نقره از ســوی محمدرضا گرایی در وزن ۶۷ کیلوگرم و امین 
میــرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم و یک برنز از ســوی محمدهادی ســاروی در وزن ۹۷ 
کیلوگرم کســب کرد. علیرضا نجاتی در وزن ۶۳ و ناصر علیزاده نیز در وزن ۸۷ کیلوگرم 
پنجم شــدند. پویا دادمرز، مهدی محسن نژاد، محمدرضا مختاری، محمدعلی گرایی و 
پژمان پشــتام نمایندگان وزن های ۵۵، ۶۰، ۷۲، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم از دور رقابت ها حذف 
شــدند. نماینده کشــورمان در پیکارهای جهانی در مرحله مقدماتی پس از استراحت 
در دور نخســت، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر امانتور اســماعیل اف از قرقیزســتان را 
مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. او در این مرحله با نتیجه ۵ بر صفر 
هان ســو ریو دارنده مدال طالی جهان از کره  جنوبی را از پیش رو برداشت و به مرحله 
نیمه نهایی راه یافت. گرایی در این مرحله جانی ختسوریانی از گرجستان را در همان سه 

دقیقه نخست با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به فینال راه یافت.
گرایی دارنده طــالی جهان و المپیک در مبارزه فینــال وزن ۶۷ کیلوگرم به مصاف 
ماته نمس دارنده مدال برنز جهان از صربستان رفت. مرد یخی اتحادیه جهانی کشتی، 
در مبــارزه فینال مبارزه را با برنامه و آرامش همیشــگی آغــاز کرد و در همان ۳۰ ثانیه 
نخســت با اشتباه حریف، دو امتیاز با خاک کردن حریف گرفت و در ادامه به سراغ کنده 
فرنگی حریف صربستانی رفت که با تاباندن حریف داور امتیازی به او نداد که با چلنج 
مربیان، هیئت ژوری دو امتیاز دیگر به نماینده کشورمان دادند. گرایی سه دقیقه نخست 

با میدان داری و گرفتن سر و گردن حریف اجازه هیچ حرکتی را به او نداد.
او در آغاز وقت دوم قصد کمرگیری داشــت که با اشــتباهی خطرناک در خاک قرار 
گرفت و اجازه زدن ســوبلس را به نمس نداد؛ اما حریف صربســتانی دو امتیاز گرفت. 
در ادامه نمس صربســتانی که در وقت دوم با برنامه و با آنالیز دقیق گرایی پا به تشک 
گذاشته بود، یک امتیاز پوئن اخطار را گرفت و با اجرای بارانداز، امتیاز خود را به ۵ رساند. 
قهرمان المپیک در ادامه چند مرتبه اقدام به کمرگیری کرد و ناموفق بود و حتی داوران 
می توانستند اخطار به حریف صربستانی بدهند که این کار را نکردند. در ثانیه های پایانی 
دیگر رمقی برای نماینده کشورمان باقی نمانده بود و در نهایت این مبارزه را با نتیجه ۵ 
بر ۴ واگذار کرد و به مدال نقره رسید. نمس با کسب این طال، چهارمین طالی صربستان 
را در پیکارهای قهرمانی جهان کســب کرد. نمس حریف صربســتانی گرایی در فینال، 
سیزدهمی المپیک توکیو، برنز جهانی ۲۰۱۹، طالی اروپا ۲۰۲۱ و برنز امیدهای اروپا ۲۰۱۶ 

را در کارنامه دارد.

امروز ۳۱ شــهریور، همان روزی اســت که قرار اســت پرونده 
اتفاقــات دیدار ایران و لبنان که در مشــهد برگزار شــد، در کمیته 
انضباطی فیفا مورد بررســی قرار بگیرد. نهــاد بین المللی فوتبال، 
۱۵ اردیبهشت با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران خواستار 
توضیح جدی به همراه ســند و مدرک برای اتفاقات مشهد شد. در 
بــازی ای که در فروردین از مرحلــه انتخابی جام جهانی بین ایران 
و لبنان برگزار شد، مســئوالن فدراسیون فوتبال با پیشنهاد عجیب 
احسان اصولی، عضو هیئت رئیسه کنونی، بازی را به مشهد بردند تا 
این شهر هم میزبان یکی از دیدارهای ایران باشد. با توجه به تعهد 
پیشین ایران به فیفا مبنی بر راه دادن تماشاگران زن برای بازی های 
ملی، بســیاری منتظر بودند تا ببینند این اتفاق در شــهر مشــهد با 
سیاســت های خاص حاکم بر این شــهر، می افتد یــا خیر. اگرچه 
مســئوالن ظاهرا فکر اینجای کار را نمی کردنــد، ولی وقتی ماجرا 
جدی شــد، خبر رسید که به دلیل شــیوع ویروس کرونا قرار است 
این بازی بدون تماشــاگر برگزار شود. اندکی بعد خبر رسید که ۳۰ 
درصد گنجایش ورزشگاه را بلیت فروشی می کنند، ولی این رویه در 
ساعت های بعد باز هم تغییر کرد و بلیت فروشی با هیجان زیادی 
صورت گرفت. در این میان، تعداد درخور توجهی از زنان عالقه مند 
به فوتبال در شهر مشهد بلیت این بازی را تهیه کردند، ولی اندکی 
پیش از شــروع مســابقه، اتفاق ناگواری رخ داد؛ نه تنها زنانی که 
خودشان را به ورزشگاه رسانده بودند، راه ندادند بلکه با استفاده از 
اســپری فلفل آنها را متفرق کردند. تصویر برخورد زشت مسئوالن 
امر با زنان عالقه مند به فوتبال به ســرعت در رســانه های خارجی 
مخابره شــد. اگرچه احسان اصولی همان زمان گفته بود مشکلی 
فوتبال ایــران را تهدید نمی کند و نماینده فیفــا گزارش مثبتی (!) 
از میزبانی مشــهد نوشته، ولی بســیاری از کارشناسان این اتفاق را 
برای فوتبال ایران خطرناک توصیف کرده و حتی پیش بینی داشتند 
ممکن است فیفا تنبیهات شدیدی برای فوتبال ایران در نظر بگیرد. 
هم زمان با مخابره  شــدن آن تصاویر، مسئوالن دولتی و نمایندگان 
مجلس و البته ریاست جمهوری خبر رسیدگی سریع به این پرونده 

را داده و گفتند به  طور قطع با مقصران این ماجرا برخورد می شود. 
برخالف وعده های مذکور، رســیدگی ســریعی صــورت نگرفت و 
بعدها این ماجرا در اظهارات عده ای از مســئوالن «ماســت مالی» 
شــد تا مشــخص شــود عزمی برای جریمه کردن یا تــالش برای 
اســتعفا دادن وجود ندارد. این پرونده با وجود ابعاد گسترده ای که 
داشت، مشــمول گذر زمان شد و مسئوالن وقت فدراسیون فوتبال 
فکــر می کردند با فروکش کردن تب و تــاب اولیه، فیفا هم بی خیال 
فوتبــال ایران می شــود. بعد از تغییــرات صورت گرفتــه در بدنه 
فدراسیون فوتبال و روی کارآمدن مهدی تاج به عنوان رئیس جدید 
این مجموعه، او به طور رسمی خبر داد نامه ای که فیفا در این زمینه 
به فدراســیون فوتبال ایران فرستاده بسیار خطرناک بوده و ممکن 
است آن «اتفاق» بیفتد. منظور مهدی تاج از اتفاق، تعلیق فوتبال 
ایران در آســتانه برگزاری جام جهانی بود. با این حال، رئیس جدید 
گفت تیمی متشــکل از مسئوالن و حقوق دانان زوایای مختلف این 
موضوع را ارزیابی کرده و مستندات قوی ای ترتیب داده اند تا آن را 
به فیفا ارائه کنند. نکته ای که مهدی تاج در البه الی این صحبت ها 
به آن اشاره کرد، این بود که ظاهرا عده ای در این زمینه دستگیر هم 
شده اند. از صحبت های رئیس فدراســیون فوتبال می شد این طور 
برداشــت کرد که فیفا به دلیل اهمال مسئوالن فدراسیون و دولت 
ایران در تنبیه و جریمه افرادی که با زنان تماشاگر چنین برخوردی 
کرده اند، شاکی اســت. به همین دلیل فیفا رأسا وارد میدان شده و 
از مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران خواسته تا اگر اقدامی عملی در 
این زمینه صورت گرفته، مستندات آن ارائه شود. فدراسیون فوتبال 
روز ۲۱ شــهریور، یعنی درســت در روز پایانی خبر داد پاســخ نامه 
فیفا داده شده اســت. این پرونده طبق قرار قبلی مقرر است امروز 
۳۱ شــهریور در کمیته انضباطی فیفا بررسی شــود. حاال با توجه 
به اهمالی کــه در آن پرونده رخ داده و فضای نه چندان مســاعد 
اجتماعی این روزها در ایران، فقط باید امیدوار بود خبر بدی از فیفا 
به فوتبال ایران نرسد. این پرونده در شرایطی امروز بررسی می  شود 
که تیم ملی خودش را به اتریش رســانده و قرار اســت برای جام 

جهانی آماده شود. فدراسیون فوتبال ایران هم در حضور نمایندگان 
ای اف ســی و فیفا انتخابات ریاست  فدراسیون را برگزار کرده و فیفا 
هم ســالمت آن را تأیید کرده اســت. البته ماجرای این پرونده تنها 
داستانی نیست که این روزها فوتبال ایران را زیر ذره بین برده است. 
به تازگی نامه ای دیگر از فیفا به فدراســیون فوتبال ایران فرستاده و 
از طرف ایرانی خواسته  شده توضیح دهد چرا با وجود محکومیت 
در پرونده مارک ویلموتس بلژیکی، پول این مربی هنوز به حسابش 
واریز نشــده است. اگر پرونده اتفاقات زشت مشهد در زمان ریاست 
مهــدی تاج رخ نــداده، این یکی حاصل مدیریت شــخص مهدی 
تاج اســت. در زمان ریاســت او بود که مارک ویلموتس به عنوان 
جانشــین کارلوس کی روش انتخاب شــد و روی نیمکت تیم ملی 
نشست. کمتر از شش ماه بعد از این همکاری، ویلموتس به دلیل 
عدم پرداخت به موقع مطالباتش از سوی فدراسیون فوتبال ایران، 
قراردادش را به صورت یک طرفه فســخ کرد و به فیفا شکایت برد. 
فیفا ابتدا فدراســیون ایران را به پرداخت ۶٫۲ میلیون یورو جریمه 
محکــوم کرد، ولی بعد از اعتراض ایران به این رأی در دادگاه عالی 

ورزش، در نهایت رأی بر این شــد که فدراســیون فوتبال ایران باید 
۳٫۲ میلیون یورو به عنوان غرامت بــه ویلموتس بلژیکی بپردازد. 
رقمی سنگین که مهدی تاج گفته مورد خاصی نیست و این پول را 
از پــول پاداش تیم ملی در فیفا پرداخت خواهد کرد. حاال که فیفا 
به فدراســیون نامه زده که چرا پول ویلموتس پرداخت نمی شود، 
مهــدی تاج فیفا را متهم کرده و گفته باید محرومیت فوتبال ایران 
برداشــته شــود تا این رقم بــه ویلموتس پرداخت شــود. مهدی 
تاج، رئیس فدراســیون فوتبال، عصر چهارشنبه در حاشیه مجمع 
عمومی هیئت فوتبال استان مازندران درباره نامه فیفا به فدراسیون 
فوتبال مبنی بر پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس گفت: «نامه ای 
آمده که اگــر اعتراضی به نتیجه این پرونده داریم باید اعالم کنیم. 
اعتراض مان را نوشــتیم. اساس پرونده ویلموتس به خاطر تحریم 
ما بود و این باعث شــد نتوانیم پول را بدهیم. در رأی اعالم شــده 
به صراحت این مســئله اعالم شده اســت. ما همچنان هم تحریم 
بوده و خواهان این هســتیم که فیفا تحریم را بردارد، پول های ما را 

بدهد تا بتوانیم روند کارهای  خود را طی کنیم».

جلسه فیفا برای اتفاقات مشهد
کاش خبر بدی نرسد


