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سعید عبدولی از تیم ملی کنار گذاشته شد
به دلیل غیبتهای متوالی و بدون اجازه سعید عبدولی در اردوهای قبلی تیم ملی ،کادر فنی کشتی فرنگی از دعوت این کشتیگیر به اردوی جدید تیم ملی در راه آمادهسازی
رقابتهای قهرمانی آسیا خودداری کرد .به گزارش ایسنا ،اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن روزهای  28بهمن ماه تا  9اسفندماه در محل خانه کشتی عبداله موحد
مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

تجربه تلخ جام جهانی آلمان در روسیه تکرار می شود؟

سانتر از همه جا

یروش  2018در موقعیت برانکو 2006
ک 

اوکتاویو به احتمال قطع همکاری
با تیم ملی فوتبال ساحلی واکنش نشان داد

سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی تاکید کرد که به زودی برای ادامه
همکاری با فدراسیون فوتبال به ایران میآید.
به گزارش ایسنا ،رقابتهای فوتبال ساحلی پرشین کاپ در حالی به میزبانی ایران
برگزار شد که مارکو اوکتاویو سرمربی تیم ملی به دالیل شخصی نتوانست این تیم را
در این مسابقهها همراهی کند و دستیار او عباس هاشمپور سکان هدایت تیم ملی را
بر عهده گرفت.
اوکتاویو که بعد از کسب رده سوم رقابتهای بین قارهای امارات به مرخصی رفته
بود ،در بازگشت به ایران ماندگار نبود و باز هم تهران را ترک کرد تا این که محمدرضا
ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال درباره این که او بدون اجازه تهران را ترک کرده گفت:
اوکتاویو به دالیل شخصی تهران را ترک کرده اما این برای ما قابل قبول نبود و این
موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
او در واکنش به این موضوع که آیا با اوکتاویو قطع همکاری میکنند هم تاکید کرد
که این موضوع از سوی فدراسیون فوتبال مطرح نیست و فقط قرارداد اوکتاویو از نظر
قانونی پیگیری خواهد شد.
مارکو اوکتاویو اما در گفتوگو با ایسنا درباره اتفاقات ماههای اخیر و اظهارات
محمدرضا ساکت اظهار کرد :متاسفانه من به خاطر مسائل خانوادگی مجبور به ترک
اضطراری ایران شدم اما این موضوع را به اطالع دپارتمان فوتسال ساحلی رسانده بودم.
سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی با بیان این که بعد از نوروز  ۹۷به ایران
بازمیگردد افزود :بعد از بازگشت به ایران به سراغ پروژه بسیار زیبای خودمان که تا
جام جهانی ادامه دارد خواهیم رفت.
او با تشکر از ارکان فدراسیون فوتبال گفت :از ساکت ،تاج و خانم شهریاری به خاطر
حمایتهایی که از من در حل مشکالتم داشتند تشکر میکنم .به زودی به ایران
برمیگردم .تیمم را دوست دارم و عاشق ایران هستم.

حکم توقیف اموال باشگاه استقالل در دستان یک خانم!
کارمندان باشگاه استقالل دیروز با اتفاق عجیبی روبهرو شدند.
به گزارش تسنیم ،ظهر روز چهارشنبه خانمی بههمراه یک مأمور در محل باشگاه
استقالل حضور یافت و اعالم کرد که حکم توقیف اموال باشگاه استقالل را دارد .با
توجه به اینکه سیدرضا افتخاری مدیرعامل و پندار توفیقی معاون باشگاه در دوحه
بهسر میبرند ،کارمندان باشگاه از این اتفاق متعجب شده بودند .این خانم اعالم کرد
که وکیل کسی است که چک باشگاه استقالل را در دست داشته و چون این چک
پاس نشده ،حکم توقیف اموال باشگاه را گرفته است.
پیگیریها نشان میدهد که این چک را یکی از مربیان سابق استقالل خرج کرده و
چک هم به دست کسی افتاده که وقتی به بانک مراجعه میکند ،متوجه خالی بودن
حساب میشود.

ذوبآهن به محرومیت قلعهنویی اعتراض کرد
باشگاه ذوب آهن با انتشار نامه ای به محرومیت قلعه نویی اعتراض کرد.
به گزارش ورزش سه ،امیر قلعه نویی در جریان دیدار این تیم با سایپا از کنار خط
اخراج شد و به این ترتیب اجازه حضور در دیدار بعدی روی نیمکت را ندارد .به همین
دلیل این باشگاه با انتشار متنی در سایت رسمی این باشگاه نوشت :باشگاه فرهنگی
ورزشی ذوب آهن اصفهان در نامه ای رسمی به حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ
فوتبال کشور ،ضمن توضیح کامل مشکالت و مسائل غیرقابل توجیه داوری مسابقه دو
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران در هفته بیست و سوم لیگ برترفوتبال،
نسبت به آنچه منجر به اخراج امیر قلعه نوعی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان
گردید اعتراض نموده و خواهان تجدید نظر در مورد محرومیت سرمربی تیم فوتبال
ذوب آهن در دیدار بعدی این تیم شد.

بارها درباره یکی از مهم ترین جمالت جام جهانی 2006
نوشته شده ،این که عادل فردوسی پور در پایان بازی با
پرتغال فریاد زد خداحافظ جام جهانی ،خداحافظ برانکو
ایوانکوویچ.
به گزارش ورزش سه ،در آن زمان طرفداران فوتبال ایران
خشمگین از دو شکست تیم ملی در مقابل دو تیم مدعی مکزیک
و پرتغال ،در اعتراض به فضای پر التهاب تیم ملی به دنبال یک
قربانی برای تخلیه احساسات می گشتند .نقشی که در ابتدا به
ابراهیم میرزاپور و علی دایی رسید و سپس این فشار به دوش
سرمربی خارجی تیم ملی منتقل شد؛ برانکو ایوانکوویچ که پس از
 5سال فوق العاده با تیم ملی ،قهرمانی بازی های آسیایی بوسان،
صعود راحت به جام جهانی ،مقام سومی جام ملت های آسیا ،حاال
باید پاسخگوی احساسات جریحه دار شده مردمی می شد که از
تیم ملی انتظاری بیشتر از دو شکست در دو بازی اول داشتند.
در آن زمان عادل فردوسی پور همسو با مردم ایران به عنوان
تنها گزارشگر حاضر در جام جهانی  ،2006پروژه برکناری
ایوانکوویچ را رسمی کرد؛ او و صداوسیما این پروژه را پیش
بردند اگرچه مخالفت هایی جدی از سوی سازمان تربیت بدنی
و شخص علی آبادی روی برانکو وجود داشت و آن ها این
مربی کروات را فاقد کاریزما و دانش الزم برای هدایت تیم ملی
می دانستند .برانکو در پایان جام جهانی و بعد از بازی با آنگوال
از تیم ملی رفت و تا سالیان به ایران برنگشت و سپس تیم ملی
به امیر قلعه نویی رسید و پس از حذف از جام ملت ها ،مربیان
مختلفی از جمله منصور ابراهیم زاده ،علی دایی و افشین قطبی
تیم را در اختیار گرفتند و حاصل این دوره بلند چیزی جز
ناکامی نبود تا کارلوس کی روش با قرارداد بلند مدت در سال
 2011تاریخ را دوباره به صفحات درستش بازگرداند و تیم ملی
ایران را صاحب قدرت و صالبتی کرد که پیش از این در دوره
برانکو قابل مشاهده بود.
برانکو البته بعد از  10سال در هیات یک سرمربی باشگاهی به
ایران برگشت و این بار با پرسپولیس پروژه جدیدی را شروع کرد
.او در دوران غیبت در ایران نیز مربی موفقی بود و تجارب جدیدی
برای خود به ثبت رساند .اما با وجود تمام موفقیت ها کمتر مورد
عالقه و اقبال روزنامه نگاران فوتبال در ایران بود تا این که با
درخشش در پرسپولیس ،آن ها و البته هواداران پرتعداد فوتبال
در ایران را شیفته خود کند .یک حس جدید که در دوره قبلی
حضور او در ایران وجود نداشت؛ اگرچه در آن زمان برانکو موفق و
کم حاشیه کار خود را در ایران انجام می داد.
نکته مهم در این بازخوانی ،توجه کردن به این نکته است که

وضعیت کاپیتان تیم ملی برای جام جهانی نامشخص شد

برد در آزادی ،نباختن در خارج از خانه

مصدومیت و عمل جراحی دژاگه در انگلستان

راهکاری که مسیر صعود استقالل را هموار میکند

کاپیتان تیم ملی ایران دچار مصدومیت شده و به
همین دلیل تحت عمل جراحی قرار گرفته است.
به گزارش ورزش سه ،اشکان دژاگه که در آخرین ساعات
نقل و انتقاالت راهی ناتینگهام فارست در لیگ یک انگلستان
شده بود ،دچار مصدومیت شده است.
سرمربی تیم ملی با اعالم این خبر در صفحه رسمی فیس
بوک خود اعالم کرده که اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملی دچار
مصدومیت شده و به همین دلیل تحت عمل جراحی قرار
گرفته است.
سرمربی تیم ملی با انتشار متنی بی آنکه اشاره ای به مدت
دوری این بازیکن از میادین داشته باشد ،آورده است:
بعد از مصدومیت و عمل جراحی این بازیکن در انگلستان
زمان حمایت از اشکان بعد از مصدومیت برای ریکاوری است.
کارکنان تیم ملی از وضعیت اشکان آگاه هستند و امیدواریم او بتواند در اسرع وقت به تیم ملی اضافه شود .ما برای او بهترین ها
را آرزو می کنیم.
با توجه به نامشخص بودن میزان مصدومیت و وضعیت عمل جراحی این بازیکن نمی توان درباره آینده اظهارنظر کرد و مشخص
نیست که این عمل جراحی باعث از دست دادن جام جهانی می شود یا دژاگه می تواند دومین جام جهانی خود را تجربه کند.

شاگردان شفر با ادامه نباختن در خارج از خانه
می توانند مسیر صعود خود را هموار کنند.
به گزارش ورزش سه ،استقاللی ها در اولین دیدار خود
برابر تیم قدرتمند الریان موفق شدند یک امتیاز کسب کنند
تا مسابقات را بر خالف فصل گذشته با شکست آغاز نکرده
باشند .شاگردان شفر در دیدار با الریان نمایش امیدوار کننده
ای داشتند و آمار مسابقه حکم به برتری قاطع آنها در زمین
مسابقه می داد؛ اما عدم وجود تمرکز در نیمه اول باعث شد تا
آبی ها دو گل دریافت کنند و همین موضوع کار آنها را برای
کسب برد دشوار کرد .با این وجود اما نمی توان نتیجه تساوی
را برای استقالل خارج از خانه و در گروهی که هر چهار
تیم شانس صعود از گروه دارند را نتیجه ای ضعیف دانست.
آبی ها در فصل جاری لیگ قهرمانان دو مرتبه در آزادی به
میدان می روند و  4دیدار خود را باید در خارج از ورزشگاه آزادی انجام دهند و نباختن در بازی های خارج از خانه اتفاقی است که
می تواند مسیر صعود را هموار کند .این موضوع البته نیاز به یک پیش شرط مهم دارد و آن این است که استقالل در هر دو دیدار
متوالی خود در ورزشگاه آزادی العین و الریان را شکست دهد .شاگردان شفر هفته آینده کار مهم و سختی در ورزشگاه السیب
عمان برابر الهالل دارند اما در صورت شکست نخوردن در این دیدار می توانند شانس خود برای صعود از این گروه را افزایش دهند.

چرخش «ساکت» در گذر زمان

پتروشیمی با حامد حدادی برای غربآسیا به توافق رسید
ب آسیا خواهد
تیم بسکتبال پتروشیمی که نماینده ایران در رقابتهای غر 
بود با سنتر تیم ملی به توافق رسید ه است.
به گزارش ایسنا ،تیم بسکتبال پتروشیمی اسفند ماه باید به اردن برود و در
رقابتهای غربآسیا شرکت کند .این تیم برای حضوری قدرتمند در این تورنمنت
با حامد حدادی  ،ستاره بسکتبال کشور به توافق رسید ه است .پتروشیمی در دوره
گذشته غربآسیا نایب قهرمان شد ،در باشگاههای آسیا مقامی کسب نکرد و در لیگ
برتر نیز سوم شد .شاگردان مهران شاهینطبع حاال برای پس گرفتن قهرمانی از
الریاضی لبنان و کسب سهمیه باشگاههای آسیا در مسابقات غربآسیا شرکت میکنند.

خدمتی :حضور الزلو در ایران به ما کمک میکند
ملیپوش تیراندازی کشورمان گفت :بازگشت الزلو صد درصد به ما کمک
می کند چون وی  ۸سال در کنار تیراندازان بوده و حضورش کمک میکند.
توگو با تسنیم در خصوص لیگ برتر سالحهای بادی اظهار
نجمه خدمتی در گف 
داشت :لیگ در سه رده سنی بود و سطح باالیی داشت ولی چون سال بعد از المپیک
بود شرایط برای تکرار رکوردها سخت بود.
وی در ادامه در خصوص حضور چهرههای مستعد در لیگ گفت :کسانی که جدید
به لیگ و تیم ملی آمدند زیاد بودند ولی آرمینا صادقیان که در جوانان است رکورد
بزرگساالن را زد و عملکرد خوبی داشت .ملی پوش تیراندازی کشورمان تاکید کرد:
شرایط بازیهای آسیایی فرق کرده و تعداد تیراندازان کمتر شده است  .قبال در تیمی
 3نفر بودیم ولی در این دوره  2نفر شده است .هنوز مسابقات انتخابی برای بازیهای
آسیایی برگزار نشده ولی تالش میکنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم .بازیهای
آسیایی جاکارتا اولین مسابقه مهم است و تالش میکنیم تا در اوج آمادگی باشیم .در
حال حاضر هم برای حضور در جام جهانی در اردو هستیم .وی در خصوص بازگشت الزلو
گفت :بازگشت او صد درصد به ما کمک می کند چون الزلو  8سال در کنار تیراندازان
بوده و حضورش کمک میکند چون قبال هم کمک کرده و امیدوارم حضورش قطعی
شود .خدمتی یادآور شد :برای اسفند ماه عازم مسابقات دانشجویان هستیم اما وضعیت
فشنگ خوب نیست .با وجود تالشهای مسئوالن شرایط مثل روزهای قبل المپیک
است و مانند رقبا نیستیم .اینکه برای مسابقات کوچکی مانند دانشجویان مشکل داریم،
نمیدانم برای جاکارتا چه می شود .اگر همین طور باشد که خیلی سخته است.

همراهی با موج هواداری در ایران ،عموما نتیجه خوبی به همراه
نداشته است .همانطور که امروز کی روش با انتقادات تند علی
کریمی ،به ناگاه با جبهه ای از هواداران روبرو می شود و این
مسئله بیش از هرچیز ما را به روزهای جام جهانی  2006و پس
از آن می برد .دوره ای که اعتمادها به تیم ملی در حداقل خود
قرار گرفت و فضای مسموم اطراف کادرفنی و بازیکنان باعث شد
شکست تیم ملی دردناک تر جلوه کند .اگرچه برانکو برای عدم
درخشش مدنظر هواداران دالیل بسیاری داشت که بخش اعظم
آن به مصدومیت ستاره ها برمی گشت .اما در فضای تب زده پس
از جام جهانی ،هیچ کس حاضر به شنیدن حرف های درست
نبود؛ بنابراین سرمربی تیم ملی طوری مورد نفرت مردم قرار
گرفت که حتا جرات نکرد به ایران برگردد.
در حال حاضر نیز این بیم وجود دارد که پس از حرف های
علی کریمی و غلیان احساسات مردمی ،کارلوس کی روش هم
بعد از  7سال حضور کامال موفق در ایران و در حالی که بخش
اعظم هواداران را پشت خود می دید ،به ناگاه این هواداری خالصانه

و عالقه مندی بی پایان را از دست بدهد و این مسئله به شمایل
او به سرمربی بزرگ تیم ملی ایران ضربه وارد کند.
نکته اینجاست که اگرچه علی کریمی حرف های درستی درباره
نحوه کار سرمربی تیم ملی می زند اما سرمربی تیم ملی ایران نیز
باوجود همه مخالفت ها برای کارها و تصمیمات خود دالیلی دارد
و در نهایت با نتایج خود به انتقادات پاسخ می دهد.
اگر دوره کوتاه باقیمانده تا جام جهانی را در نظر بگیریم و فکر
کنیم مردم به هر دلیلی دست از حمایت از کی روش بکشند ،در
نهایت به سختی می توان انتظار داشت که به مقصد برسد .به
خاطر داشته باشیم در مرتبه قبلی در جام جهانی  2014تیم کی
روش با اوج حمایت مردم و انرژی مثبت یک ملت وارد مسابقات
شد و دو بازی عالی مقابل آرژانتین و نیجریه انجام داد .اما اگر به
هر دلیلی تیم  2018ایران قالب تهی کند و سرمربی از اقتدار
کمتر دیده شده خود فاصله بگیرد ،سقوطی سخت در انتظار تیم
ملی خواهد بود .به خصوص که سخت ترین گروه و دشوارترین
تیم ها در انتظار ما هستند.

در نهایت اگرچه علی کریمی و مناظره دوشنبه اش فریاد
نسلی هستند که از کلیت اداره کنندگان ایران و البته مدیران
فوتبال انتظار بیشتری دارند ،اما کافی است به این نکته فکر کنیم
که شاید نتیجه این اعتراضات از دست رفتن شرایطی باشد که
کارلوس کی روش به اتکای آن ،یک تیم ملی بزرگ و شکست
ناپذیر را سازمان داده است .پس بهتر است با منصف بودن نسبت
به انتقادات کریمی و البته توجه داشتن به نکات مثبت و در عین
حال تالش برای پیگیری مطالبات ،نهالی را که از  7سال پیش
توسط سرمربی تیم ملی ایران کاشته شده است را مورد آسیب
قرار ندهیم.
به خاطر داشته باشیم که یک بازی مشابه این در دوره زمانی
نه چندان دور انجام شده و اندوه عمومی را به جامعه ایران تزریق
کرده است .ای کاش این بار مسیر آنی نباشد که در دوره برانکو
در جام جهانی  2006بود .جایی که فریاد معدود روزنامه نگاران
هوادار برانکو شنیده نشد تا فوتبال ایران فترتی  6ساله را تجربه
کند.

همه تناقضگوییهای آقای دبیرکل!
دبیرکل فدراسیون فوتبال که حدود دو دهه در فوتبال ایران
حضور داشته ،این روزها سخنانی را مطرح میکند که در
مغایرت با اقدمات و اظهاراتش در سالهای گذشته است.
به گزارش ایسنا ،دبیرکل کنونی فدراسیون فوتبال و مدیرعامل
سابق سپاهان اصفهان از جمله افرادی است که «نان مدیریت دولتی»
در فوتبال را میخورد .او که از دوستان نزدیک مهدی تاج و محمود
اسالمیان و مدیران فوالدی اصفهان است ،در این سالها توانسته از
کنار دوستان نزدیکش به مناصب مختلفی در فوالد و فوتبال دست
پیدا کند.
محمدرضا ساکت از زمان مدیریت بر باشگاه سپاهان بر سر زبانها
افتاد و حاال که به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسیده منتقدان زیادی
دارد .او در همین مدت زمان کوتاه حضورش در فدراسیون فوتبال
عملکرد خوبی در تیمهای ملی نداشته و حضور او با ناکامی تیمهای
امید ،جوانان و  ...در رقابتهای مختلف همراه شده است.
دبیرکل فدراسیون فوتبال در بخشی از مناظرهاش با علی کریمی
بدون ارائه سند و مدرکی منکر بخش از گفتوگوی سه ساعته خود
که با حضور در دفتر اصفهان خبرگزاری دانشجویان ایران انجام داده
بود ،شد .او بیش از سه سال قبل از عملکرد اداری و اخالقی کیروش
به واسطه زیر سوال بردن امکانات تیم ملی انتقاد کرده بود اما بعد از
چند سال به یکباره و در یک مناظره به سادهترین حربه متوصل شده
و چنین اظهاراتی را منکر میشود.
ساکت در مدت زمان اخیر هم صحبتهای خود در سالهای
گذشته را به روشهای گوناگون زیر سوال برده است .به نظر میرسد
رییس سازمان تیمهای ملی حافظه خوبی ندارد که بعضا زیر
گفتههای خودش هم میزند.
در ادامه به چند نمونه از تناقضگوییهای گفتاری  -گفتاری یا
گفتاری  -رفتاری جناب دبیرکل! اشاره میکنیم.
از قرارداد اسپانسری با آدیداس تا خرید پوشاک
آخرین اظهار و عمل متناقض «ساکت» در قرارداد با شرکت
تولیدات پوشاک ورزشی آدیداس بود .او که از حدود  2سال قبل وعده

قرارداد اسپانسری با آدیداس را داده بود (سند مرتبط) ،در نهایت
یک قرارداد تبلیغاتی را با این شرکت آلمانی منعقد کرد و فدراسیون
فوتبال موظف به خرید پوشاک ورزشی است (سند مرتبط).
وقتی پشت تیم ملی امید خالی شد
موفقیت نسل اخیر تیم ملی جوانان با امیرحسین پیروانی در
رقابتهای قهرمانی آسیا و حضور در جام جهانی زیر ۲۰سال ،منجر
به این شد که ساکت طرح حضور تیم ملی جوانان در رقابتهای زیر
 ۲۳سال آسیا را مطرح کند .ساکت همان زمان اعالم کرد که هدف
از حضور جوانان زیر  ۲۰سال در رقابتهای زیر  ۲۳سال نتیجهگیری
نیست و تیم ملی با هدف کسب تجربه به این مسابقات میرود (سند
مرتبط) اما بعد از ناکامی تیم ملی امید به دور نهایی رقابتهای
قهرمانی آسیا ،کادر فنی و بازیکنان این تیم را کنار گذاشتند و ساکت
هم هیچ حمایتی از تیم ملی انجام نداد.
ساکت میتواند بازیکنانش را به تیم ملی ندهد اما سایر
تیمها نه
چند ماه قبل ،زمانی که علیرضا منصوریان بازیکنان خود را به دلیل
تداخل برنامههای باشگاهی با ملی ،به تیم ملی امید نداد ،محمدرضا
ساکت به عنوان رییس سازمان تیمهای ملی از هیچ اقدامی برای
جریمه کردن بازیکنان استقالل دریغ نکرد و در نهایت هم مانع
حضور سه بازیکن استقالل در نخستین بازی استقالل در فصل

جاری شد (سند مرتبط).
این در حالی است که ساکت ،در سال  ۸۹به دلیل تداخل
برنامههای تیم ملی با برنامههای باشگاهی ،به عنوان مدیرعامل
سپاهان اعالم کرد که این باشگاه بازیکنان خود را در اختیار تیم
ملی قرار نمیدهد.
اقدام برای خرید امتیاز لیگ برتری در قامت مدیرعامل
فوالد ماهان
ساکت در ابتدای فصل گذشته و فصل جاری به همراه مهدی تاج
مانع انتقال امتیاز نفت تهران به خارج از استان تهران شد اما خود او
در سال  ۹۱و در دوران تصدی مدیرعاملی فوالد ماهان اصفهان ،با
چندین تیم مختلف برای خرید امتیاز لیگ برتری مذاکره کرده بود
که امیر عابدینی ،مدیرعامل وقت داماش گیالن از اقدام او انتقاد کرد
(سند مرتبط) .حتی او در تالش بود تا بتواند با انتقال امتیاز سپاهان
و ذوب آهن به فوالد ماهان مجددا مدیرعاملی در لیگ برتر را تجربه
کند که این اتفاقات روی نداد و ساکت به سمت و سوی تیمداری در
سایر رشتهها رفت.
از برخورد نادرست با کاپیتان سابق تیم ملی تا پیشنهاد
برایتجلیل
دبیرکل فدراسیون فوتبال در ماجرای کنار گذاشتن مربیان ایرانی
توسط کارلوس کیروش که منجر به بی احترامی به پیشکسوتان
بزرگ فوتبال ایران مانند جواد نکونام و افشین پیروانی شد ،سکوت
کرد و به این جمله که «سرمربی تیم ملی کادر خود را انتخاب
میکند »،بسنده کرد .با این حال او در زمانی که سمتی در فدراسیون
فوتبال نداشت ،به واسطه حضور جواد نکونام در جمع نامزدهای
کسب جایزه برترین بازیکن آسیا ،پیشنهاد داده بود از جواد نکونام
تقدیر به عمل بیاید.
کیروش؛ مهندس امروز ،بیاخالق دیروز
او بعد از رسیدن به دبیرکلی فدراسیون و حضور در سازمان تیمهای
ملی ،در مصاحبههای مختلفی کیروش را عامل موفقیتهای فوتبال
ایران میدانست و معتقد بود او مهندس فوتبال ایران است که عملکرد

بسیار خوبی داشته (سند مرتبط) اما همین فرد حدود سه سال قبل
درباره کیروش گفته بود که عملکرد کیروش در بخش اداری و
اخالقی را نمیپسندد چرا که او با برخورد نادرست با بازیکنان و
مربیان فوتبال ایران و طرح مشکالت مروبط به لباس تیم ملی ،اعتبار
یک ملت و کشور را زیر سؤال برده است.
البته نباید از کنار این مساله ساده بگذریم که جناب ساکت پس
از گذشت بیش از سه سال از این اظهار نظرش درباره کیروش ،تازه
یادش آمده که آن را در برنامه تلویزیونی تکذیب کند!
از عدم جذب دروازهبان خارجی تا افزایش قیمت آنها
در مقطعی از فوتبال ایران ،منع حضور دروازهبان خارجی مطرح
شد که ساکت با دفاع تمام قد از این طرح موجب شد دروازهبانهای
متوسط فوتبال ایران با قیمت فزایندهای به تیمهای مختلف بپیوندند
اما بعد از گذشت چند سال ،مشخص شد این طرح به ضرر فوتبال
ایران بوده است (سند مرتبط).
عبور از سقف قرارداد در زمان مدیریت سپاهان
بعد از جدایی ساکت از باشگاه سپاهان ،رئیس هیات مدیره این
باشگاه تاکید کرد که ساکت برای جذب بازیکنان بزرگ ایران اقدام
به پرداخت مبالغ هنگفت و خارج از سقف قرارداد کرده بود (سند
مرتبط) و بازیکنان در فصل آینده حاضر نشدند با مبلغ سقف قرارداد
در این تیم اصفهانی بمانند .این در حالی است که ساکت همیشه
مدعی رعایت سقف قرارداد بود.
به تمام اینها ،میتوان اشتباههای بزرگ دبیرکل فدراسیون فوتبال
در برگزار جشنهایی چون برترینهای لیگ برتر  -که با مشکالت
بزرگ و اساسی همراه بود  -و جشن صعود تیم ملی به جام جهانی
 که با جریمه  AFCهمراه بود  -را اضافه کنیم .سلسله تناقضهایجناب محمدرضا ساکت ،نه مشکل اساسی فوتبال ایران اما یکی از
مشکالت فعلی آن است.
حضور فردی چون ساکت در پست دبیرکلی فدراسیون فوتبال ،در
صورتی که اینچنین نظرات متناقضش ادامه داشته باشد ،قطعا باعث
بروز مشکالت بزرگ در فوتبال ایران میشود.

