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درگیری های لفظی کی روش با اســدی این روزها اخالق را هم شــرمنده کرده 
اســت. بیانیه پشت بیانیه و انتقاد پشــت انتقاد. یک سوال. آیا هیچ کس در این 
کشور نیســت که یک بار برای همیشــه به این بی حرمتی ها و جنگ با اهداف 

شخصی پایان دهد؟
شــاید همه قبول داشته باشــند که کا ر لوس کی روش، مربی توانمندی است و 
در طول ســال های حضورش در فو تبا ل ایران خدمات متعددی به فو تبا ل ملی 
ایران ارائه کرده است. او تیم  ملی ایران را جوان کرده، به بازیکنان جوان فوتبال 
جسارت داده و روح جنگندگی را به فو تبا ل ملی ایران برگردانده است، اما آیا این 
کارنامه می تواند دلیلی باشد بر اینکه به عنوان یک مربی خارجی شاغل در فوتبال 
یک کشور، همه هنجارها را در هم شکسته و در فدراسیون و فو تبا ل ملی ایران 
یکه تازی کند. او تقریبا در این ســال ها هر کاری که خواسته انجام داده، بی آن 

که کسی توان ایستادن مقابل او را داشته باشد.
کا ر لــوس کی روش پرتغالــی ثابت کرده که هنــر جنگیدن را خــوب می داند و 
می داند چگونه از ابزار موجود برای پیشبرد اهداف و سیاست های کاری و حتی 
شــخصی اش بهره ببرد. او در طی این سال ها فراگرفته که چگونه با استفاده از 
فرهنگ ایرانی ها به هر موضوعی که بخواهد ورود کند و با هر کسی که بخواهد 
درگیر شود بی آن که نگران عواقبش باشــد. او آموخته است که چگونه هر چه 

که بخواهد را با سیاست گفتاری و تهاجم رو به جلو پیش ببرد.
این روزها کی روش یکه تاز فو تبا ل ایران اســت و به نظر می رسد هیچ حریفی را 
هم همسطح خود نمی بیند. آیا این شــأن و جایگاه فو تبا ل ایران است که همه 
امورش حتی مدیریت آن نیز تحت تاثیر رفتار و گفتار یک مربی آن هم یک مربی 
خارجی حتی درجه یک باشــد؟ آیا واقعا هیچ فردی در ورزش کشــور نیست که 
یک بار برای همیشه به این تنش ها و حاشیه ها پایان دهد و فو تبا ل را بر اساس 
قواعد و ضوابط آن از نو تعریف کند تا هر کس در هر جایگاهی متناســب با شأن 

و وظایفش، گفتار و رفتار کند.
پس از صحبت های کی روش در آخرین برنامه تلویزیونی "90" و منتسب کردن 
آغاز پیگیری قضایی پرونده اش در ارتباط با دریافت پول از آل اشپورت به دبیرکل 
فدراسیون فو تبا ل، جنگ تازه ای میان اسدی و کی روش شروع شد. جنگی که 
تاکنون همه عواید رسانه ای آن به نفع کی روش بوده است. فارغ از این که مطابق 
با عرف و قانون اتهام زنی به یک فرد بدون اجازه پاسخ دادن به او در همان شرایط، 
جرم اســت و می تواند تبعات حقوقی و قضایی به همراه داشــته باشد اما به نظر 

می رسد که کی روش تا اینجا به خوبی توانسته جبهه جدیدی را در این ماجرا 
باز کند و اصل موضوع را به حاشیه ببرد.

کی روش به اذعــان همه صاحبنظــران در موضوع 
آل اشپورت پیش از ورود این شرکت 

آلمانــی به ماجــرا با 
حملــه بــه ایــن 

شــرکت تولید 
کننده لباس 
در جریــان 
اردوی تیم 

ملی در آفریقا توانســت به هدفش دســت یابد، نفس اینکه آیا دریافت این پول 
قانونی بــوده یا غیرقانونی موضوعی اســت جــدا، اما اینکــه اکنون کی روش 
حاضر نیســت تبعات احتمالــی دریافت چنین پولی را بپذیــرد و با حمله به دبیر 
کل فدراســیون اصل رویداد را به حاشــیه کشانده نکته ای اســت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
شاید دردناک ترین رفتار کی روش به عنوان مربی تیم  ملی که این رفتارها حتما 
هم باید با ضوابط و چارچوب رفتاری و حتی گفتاری همراه باشــد این است که 
او این روزها به خود اجازه می دهد در مورد جایگاه و شــخصیت مدیران فو تبا لی 
کشور نیز اظهارنظر کند. سوال این است که او با به راه انداختن این درگیری میان 

مدیران فو تبا ل ایران به دنبال چه چیزی است؟
کی روش اصرار دارد که بگوید دبیرکل فدراســیون با چتــر نجات فردی خارج 
از فدراســیون به فو تبا ل آمده اســت اما این موضوعی اســت که بارها از سوی 
خود دبیرکل به آن اقرار و اذعان شــده اما کــی روش با طرح مجدد آن به دنبال 

با طــرح این موضوع چیست؟ شاید کی روش 

می خواهــد به پیروزی نهایی برســد. پیروزی که همه را مقهــور رفتار و قدرت او 
خواهد کرد تا بواســطه آن بیــش از این هر چه بخواهد، بکنــد و بر همه جوانب 
فوتبال ایران حکومت کند. او می خواهد دبیرکل جدید نباشد. او از دبیرکل سابق 
تعریف می کند. او میان اعضای هیات رییســه فدراسیون اختالف انداخته. او 
می خواهد القاء کند که کفاشیان خوب اســت و دبیرکل بد. او می خواهد عضو 
هیات رییســه خوب و عضو هیات رییســه بد بســازد البته با معیارها و ضوابط 
شــخصی خودش. واقعیت این اســت که او نمی خواهد بازنده باشــد در جنگ 
بی فرمانده این روز های فوتبال ایران. اما آیا براستی یک مربی در همه کشور ها 

دارای چنین قدرتی در عرصه عمل و گفتار است؟
او در بیانیه ای که اخیرا برای مهدی رحمتی منتشر کرده به صراحت اعالم کرده 
که انتخاب اســدی در فو تبا ل ایران بر اساس شخصیت و استعداد نبوده است و 
حضور او را هدیه ای در تاریکی نامیده است. هرچند این اظهارات در واکنش به 
دخالت بی قاعده اسدی در تیم ملی و تاکید دبیرکل بر حمایت از حضور رحمتی در 
تیم ملی است که حتما هم اظهارنظری اشتباه و دخالت گونه در وظایف کی روش 
بوده اســت اما آیا اظهارات کی روش در وصف شــخصیت دبیرکل در چارچوب 
قراردادش بیان شده؟ اصال تصور کنید اسدی هیچ درکی از فوتبال و مدیریت در 
فوتبال ندارد، آیا این وظیفه سرمربی خارجی تیم ملی است که انتخاب او در پست 
دبیرکل فدراسیون را تهی از شخصیت و استعداد بداند؟ آیا این اظهارات در فضای 
سردرگم فوتبال عرض اندام خارج از وظایف نیست؟ مربی تیم  ملی بر اساس چه 

استداللی چنین اتهامات شخصیتی را به دبیرکل منتسب کرده است؟
او هم چنین در بیانیه جدید خود علیه اســدی از گزینه های روی میز ســخن 
گفته، ادبیاتی که برای ایرانی ها یادآور ظلم و زور اســت. بخواهیم یا نخواهیم 
او بازی را به زمین دبیر کل ســابق، رییس فدراسیون فو تبا ل، اعضای هیات 
رییسه و وزارت ورزش و جوانان کشیده  اســت. اما سوال این است که موضوع 
ساده دریافت پول ســرمربی از آل اشپورت چگونه ممکن است این همه تبعات 

گسترده شخصیتی و اداری برای مدیران فوتبال کشور داشته باشد؟
با تاکید بر هیچ گونه قضاوت و پیش داوری تنها پرسشی که مطرح است، این 
که آیا سرمربی تیم  ملی در یک کشور دیگر جهان سومی هم این اجازه و اختیار 
را دارد که شــخصیت و مدیریت مدیران فو تبا ل و ورزش آن کشــور را زیر سوال 
ببرد؟ آیا بر اساس قرارداد و قواعد و مقررات یک فدراسیون سرمربی یک تیم  ملی 
نباید مصاحبه های انجام شــده اش را با مدیران فو تبا ل و فدراسیون هماهنگ 
کند و دایره اظهاراتش کنترل شده باشد؟ او این روز ها پارافراتر از دایره اختیاراتش 
گذاشته است. آیا اینکه تنها به پشتوانه فنی یک مربی اجازه تاخت و تاز گسترده 

به او در عرصه مدیریت فو تبا ل داده می شود، رفتار صحیحی است؟
پاسخ این پرسش ها هر چه که باشد حتما تمام آن موید رفتارها و اظهانظر های 
کــی روش و اســدی نخواهد بود. موضوعی که به نظر می رســد یــک بار برای 
همیشــه باید به آن خاتمه داده شــود و مدیران باهوش! فو تبا ل کشور با در 
دســت گرفتن افســار پرتالطم مدیریتی فو تبا ل، تنها دیدگاه ها و 
نگاه های حاکمیتی و ملی ایران را پیش ببرند نه این که در 
موج بی انتها و رفتار های قدرت طلبانه و شخصی 

افراد، فوتبال ملی را مدیریت کنند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

دورتموند با درخشش مارکو 
رویس و با برتری 3-1 برابر 
برمن به یک قدمی بایرن 
مونیخ رسید.

تیتر دو

فرکی از سپاهان جدا شد
همکاری باشگاه ســپاهان اصفهان با حسین فرکی 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه با توافق دو جانبه به 
پایان رسید. این تصمیم پس از نتایج هفته های اخیر 
و در نشست صبح امروز یکشنبه با مدیرعامل باشگاه 
گرفته شد. در جلســه امروز یکشــنبه اصغر باقریان 
مدیرعامل باشگاه و حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال 
بزرگساالن سپاهان، با توافقات انجام شده همکاری 
دو جانبه به پایان رسید. مدیر عامل باشگاه سپاهان 
اصفهان همچنین از زحمات حســین فرکی تقدیر و 
برای این مربی شایســته و پرتالش فوتبال ایران در 

ادامه آرزوی موفقیت کرد. 
مدیرعامل و هیات مدیره باشــگاه بــه زودی در مورد 
انتخاب سرمربی جدید تصمیم گیری می کنند. این 
همکاری در حالی به پایان رســید که حسین کفعمی 
نایب رئیس هیات مدیره باشــگاه سپاهان اصفهان 
در گفتگوی صبح امروز یکشــنبه خود با خبرگزاری 
مهر اعالم کرد باید فکری به حال رهبری تیم کرد تا 
در ادامه راه شــاهد کسب چنین نتایجی نباشیم. تیم 
فوتبال سپاهان اصفهان بعد از پیروزی در هفته پنجم 
برابر ســایپا، در هفته های بعدی ابتدا در خانه مقابل 
تراکتورسازی متوقف شد، سپس در زمین صبای قم 
با یک گل شکســت خورد، بعــد از آن در خانه مقابل 
ســیاه جامگان پیروز نشــد، در بازی بعدی در زمین 
ملوان به تساوی رضایت داد، در هفته دهم در خانه با 
3 گل مغلوب استقالل تهران شد و شنبه شب هم در 
خانه استقالل اهواز قعرنشین، پیروزی یک بر صفر 

با با تساوی یک بر یک عوض کرد. 
حسین فرکی در مورد دالیل کناره گیری اش از هدایت 
تیم فوتبال ســپاهان گفت: به هر حال امروز به این 
نتیجه رسیدم که باید در نشستی با مسئوالن باشگاه 
تکلیف را مشــخص کنم. به همیــن خاطر خودم از 
مسئوالن خواستم تا با اســتفعایم موافقت کنند و در 
شرایطی توافقی از یکدیگر جدا شویم. وی در پاسخ به 
این پرســش که آیا برای کناره گیری از این تیم تحت 
فشار بودید گفت: اصال فشاری وجود نداشت و بنده 
خودم خواستم تا به همکاری ام خاتمه دهم. این اتفاق 
در کمال دوســتی رخ داد و هیچ مشــکلی هم وجود 
ندارد. فرکی در پاسخ به پرســش دیگر خبرنگار مهر 
مبنی بر اینکه آیا پشیمان نیستید که در ابتدای فصل 
و بعد از قهرمانی در فصل گذشته از این تیم جدا نشدید 
گفت: االن صحبت کردن در مورد پشیمانی و یا سایر 
موارد درســت نیســت. به هر حال من ابتدای فصل 
از خیلی چیزها گذشــتم و تصمیم گرفتم ســرمربی 

سپاهان بمانم.

 رقابت شانه به شانه 
در صدر جدول اللیگا

تیم فوتبال بارسلونا در دیدار مقابل ختافه در چارچوب 
هفته دهــم رقابتهای اللیگا با دو گل برنده شــد. در 
این دیدار که در ورزشــگاه آلفونسو پرس با حضور 10 
هزار ۸9 تماشــاگر برگزار شد، بارســلونا با گل های 
لوییس ســوآرس )3۷( و نیمــار)۵۸( مقابل میزبان 
خود به برتری رسید. بارسا با این پیروزی ۲۴ امتیازی 
شد اما همچنان به دلیل تفاضل گل کمتر پشت سر 
رئال مادرید با ۲۴ امتیاز در رده دوم جدول اللیگا قرار 
دارد. رئال مادرید پیش از این دیدار موفق شده بود با 
سه گل ایســکو )۴(، کریستیانو رونالدو )1۴( و خسه 
رودریگس )۴3( مقابل تک گل هرنان سانتانا )3۸( 
مقابل میهمان خود الس پالماس با نتیجه 3 بر یک 
به برتری برسد. در دیگر دیدارهای برگزار شده شنبه 
شب، والنسیا با سه گل از سد لوانته گذشت و ویارئال 

با حساب دو بر یک مقابل سویا به برتری رسید.

اینتر با شکست رم 
صدرنشین سری آ شد

تیم فوتبال اینتر با پیروزی مقابل رم در هفته یازدهم 
رقابتهای ســری آ ایتالیا صدرنشــین این مسابقات 
شد. تیم های فوتبال اینتر و رم شنبه شب در دیداری 
حســاس به مصاف یکدیگر رفتند. در این بازی که به 
میزبانی اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا برگزار شد تیم 
اینتر با حساب یک بر صفر حریف خود را شکست داد 
و جای این تیم را در صدر جدول رده بندی گرفت. تنها 
گل این دیدار را گری مدل در دقیقه 31 به ثمر رساند. 
در دقیقه ۷3 بازی نیز میرالم پیانیچ، مهاجم ارزشمند 
تیم رم کارت زرد دوم را دریافت کرد و اخراج شد. اینتر 
با این برد ۲۴ امتیازی شد و جای رم را در صدر جدول 
گرفت. رم و ناپولی به ترتیب بــا ۲3 و ۲1 امتیاز دوم و 
سوم هستند. در دیگر دیدار مهم این هفته تیم فوتبال 
یوونتوس دربی شهر تورین را در دقیقه 9۴ فتح کرد. 
تیم های یوونتوس و تورینو شــنبه شــب دربی شهر 
تورین را برگزار کردند که این بازی در نهایت با برتری 
۲ بر یک شــاگردان ماکس آلگری پایــان یافت. پل 
پوگبار در دقیقه 19 یووه را پیش انداخت ولی ســزاره 
بووو در دقیقه ۵1 کار را به تســاوی کشاند. این بازی 
تا دقیقه 90 مســاوی در جریان بود تا اینکه کوادرادو 
گل پیروزی یوونتوس را به ثمر رساند. یوونتوس با این 
برد 1۵ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.

 آقای معمولی 
مچ آقای خاص را خواباند

یم های فوتبال چلســی و لیورپول عصر امروز شنبه 
در چارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال 
برابر یکدیگــر صف آرایی کردند که ایــن بازی را تیم 
لیورپــول در پایان با حســاب 3 بر یک به ســود خود 
خاتمه داد. این نخســتین بــرد یورگن کلوپ در لیگ 
برتر انگلیس بود. گل نخســت بــازی را رامیرس در 
دقیقه ۴ برای چلسی به ثمر رســاند اما در دقیقه ۴۵ 
فیلیپ کوتینیو کار را به تســاوی کشاند. در نیمه دوم 
نیــز کوتینیو )۷۴( و کریســتین بنتکــه )۸3( دو گل 
دیگر به ثمر رســاندند تا لیورپول به بردی ارزشمند در 
ورزشگاه استمفورد بریج دســت یابد.لیورپول با این 
برد 1۷ امتیازی شــد و موقتا در رده هفته جدول قرار 
گرفت. چلســی نیز با متحمل شدن ششمین باخت 
فصــل در یازده بازی، در امتیاز یــازده باقی ماند. این 
تیم فعال پانزدهم است.بدین ترتیب آقای خاص که 
بدترین روزهای مربیگری خود را با چلسی سپری می 
کند برابر آقای معمولی هم شکست خورد تا در آستانه 

برکناری از چلسی قرار گیرد.

همه نگران بهداد
هنوز جامعه ورزش ایران از شــوک مصدومیت بهداد سلیمی خارج 
نشــده است. در فاصله کمتر از یک سال به المپیک ریو و در آستانه 

رقابت های جهانی وزنه برداری بزرگترین شــانس کســب مدال 
کاروان ایران مصدوم شــد و حاال هــر روز اخبار جدیدتری 

از میزان مصدومیت اش منتشــر می شود. او در تازه ترین 
مصاحبه خود اعالم کرده که هم مینیســک و هم رباط 

صلیبی دست اش را باید جراحی کند.

بحران خودساخته!
آیا کسی توان مهار مربی پرتغالی را دارد؟

باشگاه استقالل تهران با انتشار بیانیه ای نسبت به اظهارات 
و بیانیه اخیر کارلوس کی روش علیه مهدی رحمتی شدیدا 
واکنش نشــان داد در بیانیه این باشگاه آمده است: "در پی 
اظهارات غیرمســئوالنه کارلوس کی روش درباره مهدی 
رحمتی کاپیتان استقالل و عدم مدیریت الزم در برخورد با وی 
در فدراسیون فوتبال، باشگاه استقالل بیانیه ای را صادر کرد. 
متن بیانیه به شرح زیر است: سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 
در طول یک هفته ای که پشت سر گذاشته ایم چندین و چند 
مصاحبه انجام داده و بیانیه های متعدد صادر کرده است؛ 
مصاحبه ها و بیانیه هایی که با تندترین الفاظ نگاشته و به زبان 
آورده شده است. توهین، تحقیر، از بروز عصبانیت گرفته تا 
خشم، گویا کی روش این روزها بیش از هر زمان دیگری به 

آن چیزی شبیه شده که خوِد واقعی اوست.
کارلوس کی روش مدتهاست که ارکان مختلف فوتبال ایران 
را از جمله دبیرکل فدراسیون، بازیکنان و مسئوالن ورزش 
کشور را به تمسخر گرفته و متاسفانه هیچگاه او خودش را 
ملزم به پاسخگویی ندانسته است. او در آخرین اظهاراتش در 
مورد کاپیتان استقالل مطالب سخیفی را در ساعاتی از شب 
و با محتوای عجیب عنوان کرده که باعث تعجب از احوال 
کی روش و رنجش میلیون ها تن از هواداران استقالل شده 
است. ســرمربی تیم ملی می تواند از نظر فنی یا سیستم مد 
نظر خودش بازیکنی را دعوت یا از بازیکنی چشم پوشی کند 

اما حق توهین به شخصیت هیچ بازیکنی را ندارد. آیا این همه 
حاشیه و بیانیه و توهین مستقیم آن هم با چنین ادبیاتی نشان 
از شخصیت کی روش است؟ شــاید بتوان گفت کی روش 
متاسفانه این بار پس از درخشش مهدی رحمتی دیگر بهانه 
فنی را برای عدم دعوت از او بالموضوع دیده و در تنگی قافیه 
گرفتار شــده و شعری بی قافیه ســروده است و متاسفانه به 
تخریب شخصیت رحمتی روی آورده است که همین شیوه، 
تصور قبلی از اصولگرا بودن او را به شــدت زیر ســوال برده 
است و حتی کسانی که تا به حال تصوری از اصول کی روش 
داشتند حاال تا حد زیادی در این موضوع دچار تردید شده اند. 
در حقیقت کی روش با توهین هایش، خودش و انگیزه هایش 
را زیر ســوال برده و مردود کرده است. به عبارت دیگر شعور 
اجتماعی و اخالق انســانی حکم می کند که به عنوان یک 
مهمان خارجی به ایرانی و فرهنــگ ایرانی احترام بگذارد. 
حضور کی روش در تیم های بزرگ اروپایی نه تنها برای وی 
شخصیتی ایجاد نکرده بلکه توهم بزرگ آن، ایشان را احاطه 
کرده است. با تمام احترامی که برای جایگاه سرمربی تیم ملی 
ایران قایلیم اما کی روش پایش را از گلیم خود فراتر گذاشته و 

لقمه ای بزرگ تر از دهان خود را برداشته است.
اکنون زمان آن فرا رسیده که بدانیم رفتارهای عوامفریبانه 
این فرد مثل به دست گرفتن پرچم ایران و یا درگیری با مربی 
تیم حریف و یا داور مســابقه همگی زشــت و ناپسند بوده و 

خیلی از ما فقط به خاطر عرق ملی چشمهای مان را به روی 
واقعیت بستیم. از فدراســیون فوتبال و کارلوس کی روش 
انتظار می رود اظهارات سخیف سرمربی تیم ملی را تکذیب 
یا پس گرفته و از باشــگاه، ســید مهدی رحمتی و هواداران 
میلیونی اســتقالل پوزش بطلبد. در صورت ادامه این گونه 
صحبت ها و بکاربردن ادبیات ناشایست از سوی سرمربی 
تیم ملی، باشگاه استقالل ضمن پاسخگویی و برخورد قانونی 
با این گونه هتاکی ها، ملی پوشان خود را در اختیار این گونه 
شــخصیت ها قرار نخواهد داد! اگر چه به نظر می رسد که 
پشت هیاهوی روزهای اخیر ســرمربی تیم ملی تاکتیکی 
نهفته اســت که قصد دارد بهانه هایی را بــرای خروج از تیم 
ملی ایران فراهم کند. اظهارات کی روش درباره رحمتی آنجا 
شگفت انگیز است که به نظر می رسد برای انتخاب بازیکنان 
توسط سرمربی تیم ملی ، فاکتور سومی هم دخیل است که 
آن را رحمتی اجرا نکرده اســت ! هنگامی که گفته می شود 
رحمتی شــخصیت الزم برای حضور در تیــم ملی را ندارد، 
عمال به ده ها مربی ایرانی که نظر مخالف سرمربی تیم ملی 
را دارند، توهین شده است. یادمان نمی رود مربیان بزرگ و 
با شخصیتی مانند علی دایی، حسین فرکی ، غالمحسین 
پیروانی و افشین قطبی یا برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی بعنوان 
ســرمربی با ســید مهدی رحمتی کار کرده اند و همگان از 

شخصیت وی به نیکی یاد کرده اند.

بیانیه باشگاه استقالل در واکنش به حرف های کی روش علیه رحمتی

بازیکن به تیم ملی نمی دهیم اگر ...

ورزش


