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بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد
سازمان لیگ برتر والیبال طی اطالعیه ای باشگاه بانک سرمایه را به عنوان قهرمان
بیست و نهمین دوره لیگ برتر والیبال معرفی کرد ...
هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصویب کرد:

انتخابات  11اردیبهشت
برگزار شود

Mar 15, 2016

سال بیست و یکم شماره 5719

تحت فشار وزارت و چند نهاد دیگر بودم
رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه از سوی وزارت ورزش و چند نهاد دیگر برای
شرکت نکردن در انتخابات تحت فشار بوده است گفت :مرا به جلسات ...

هفته سیام لیگ دسته اول فوتبال

توقف پیکان و فجرسپاسی ،پیروزی پرگل پاس
خونه به خونه بدون میثاقیان شکست خورد

بـا تصویـب هیـات رییسـه فدراسـیون فوتبـال
انتخابـات ایـن فدراسـیون در تاریـخ یازدهـم
اردیبهشـت برگـزار میشـود.
به گزارش خبرنگار ورزشـی خبرگزاری دانشـجویان
ایران (ایسـنا) ،شـهرام دبیـری پس از پایان جلسـه
هیـات رییسـه فدراسـیون فوتبـال از برگـزاری
انتخابـات ایـن فدراسـیون در تاریـخ یازدهـم
اردیبهشـت مـاه خبـر داد.
در جلسـه دیـروز (دوشـنبه) فریـدون اصفهانیـان و
اسلامیان حضـور نداشـتند.
رئیـس فدراسـیون فوتبـال بـا تأکید بـر اینکه از سـوی وزارت
ورزش و چنـد نهـاد دیگـر بـرای شـرکت نکـردن در انتخابات
تحـت فشـار بوده اسـت گفـت :مرا بـه جلسـات زیـادی بردند
کـه در نهایـت تصمیـم گرفتـم ثبت نـام نکنم!
خبرگـزاری مهر،گـروه ورزش  -رضا خسـروی :مهلت ثبت نام
از نامزدهای انتخابات فدراسـیون فوتبال در شـرایطی شـامگاه
شـنبه  ۲۲اسـفندماه بـه پایـان رسـید کـه «علـی کفاشـیان»
رئیـس هشـت سـاله ایـن فدراسـیون بـرای حضـور در دوره
آینـده ثبـت نـام نکـرد .بـا ایـن حـال او یـک روز پـس از این
اتفـاق چـراغ سـبزی بـرای بازگشـت نشـان داد تـا مشـخص
شـود ماجـرای کنـار رفتـن او از فوتبـال بـه همیـن جـا ختـم
نمی شود و اتفاقات جدیدی در راه است.
علـی کفاشـیان در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر به پرسـش هایی
در مـورد دالیـل ثبت نـام نکردنش بـرای انتخابات فدراسـیون
فوتبـال ،فشـارهایی کـه بـه وی وارد شـد و جلسـاتی کـه روز
شـنبه داشـت پاسـخ داد .او البتـه از مسـائل دیگـری نیـز پرده
برداشت:
روز شـنبه بـر علـی کفاشـیان چـه گذشـت که در
نهایـت منجـر بـه ثبـت نـام نکردنش شـد؟
علـی کفاشـیان :شـنبه روز سـختی بـرای مـن بـود .رفـت و
آمـد زیـادی داشـتیم .کاندیداهـا هـم مـی آمدنـد نامنویسـی
مـی کردنـد و مـی رفتنـد .من هـم تا عصـر جمع بنـدی های
نهایـی را انجـام دادم و البتـه یـک تصمیـم شـخصی نگرفتم.
تصمیمـی گرفتـم بـرای فدراسـیون فوتبـال .ایـن تصمیم هم
در راسـتای تصمیماتـی بـود که در طول هشـت سـال گذشـته
گرفتـه بـودم و نیتـم ایـن بود که عملکـردم در راسـتای کمک
بـه فوتبـال باشـد .شـاید برخـی هـم نباشـد امـا نیت مـن این
بـود .ایـن شـنبه هـم باالخـره تصمیـم گرفتـم کـه کاری کنم
کـه بـه نفـع فوتبال باشـد .بـرای همیـن در انتخابـات ثبت نام
نکـردم .بـا وجود اینکه دوسـتان خیلـی اصرار داشـتند ثبت نام
کـن! امـا خـودم تصمیم گرفتـم کنـار بروم.
* این تصمیم را راحت گرفتید یا سخت؟
 خیلـی روی ایـن تصمیـم فکـر کـردم .تصمیم سـختی بود.بـه هـر حال هشـت سـال در فضایـی کار کرده بـودم و فوتبال
را مثـل بچـه ام بـزرگ کـردم و بـه اینجـا رسـاندم .بـا ایـن
حـال دیـدم بایـد بـه نفـع فوتبـال کار کنـم .بنابرایـن بـه این
تشـخیص رسـیدم کـه رفتـن من به نفـع فوتبـال اسـت .البته
نـه اینکـه شـاید در آینـده بهتـر شـود امـا در این مقطـع گفتم
بـروم تـا شـاید هجمـه هـای روی فوتبـال فروکـش کنـد و
ماموریـت هایـی که بـرای برگـزاری انتخابات و مسـائل دیگر
داریـم بـا آرامش انجام شـود.
* پرسـش مهـم بعد از ثبـت نام نکردن شـما این
بود که شـما روز شـنبه کجـا رفتید و با چه کسـانی
جلسـه داشـتید که چنین تصمیمی را گرفتید؟
 مـن روزهـای قبـل هـم جلسـه رفتـه بـودم .امـا روز آخـرشـرایط فـرق مـی کـرد .آخریـن جلسـه مـن در وزارت ورزش
بـود .در مـورد همیـن انتخابـات و نامـه سـازمان بازرسـی و ...
* چه کسانی در جلسه بودند؟
 مسـئوالن و نمایندگانـی از سـازمان بازرسـی کل کشـور،مسـئوالن وزارت ورزش و وزیـر ورزش هـم بـود.
* ایـن جلسـه چـرا زودتـر تشـکیل نشـده بـود و
بایـد در روز پایانـی ثبـت نـام تشـکیل می شـد؟
 دلیلـش را مـن نمـی دانـم .بـه مـن گفتنـد کـه بیـا وزارتورزش .خبـر نداشـتم چـه مواردی قرار اسـت در جلسـه مطرح
شود.
* صبح شنبه به شما گفتند بیاید وزارت ورزش؟
 نـه ،روز پنجشـنبه تمـاس گرفتنـد و گفتنـد شـنبه صبـح بیاوزارت ورزش .امـا نگفتنـد موضـوع چـه چیـزی اسـت .فقـط
گفتنـد شـنبه دفتـر وزیـر باش.
* چه مواردی در این جلسه مطرح شد؟
 اسـتدالل هـا و نامهنـگاری هـای کـه مطـرح شـده بـودرا ارائـه دادم .مـن دیـدم نیـاز اسـت کـه در مـورد اساسـنامه
اقداماتـی بـرای اخـذ مصوبـه دولـت انجـام بدهیـم .دیـدم اگر
مـن نباشـم بهتر مـی توانیم این موضـوع را پیگیـری کنیم که
حداقـل ایـن مصوبه انجام شـود .حتی اگـر بتوانم ایـن مصوبه
را بـه سـرانجام برسـانم هـم برایم کافـی بود .بـه همین خاطر
تصمیـم گرفتـم که نباشـم.
* یعنـی فقـط همیـن مـورد باعـث شـد شـما در
انتخابـات شـرکت نکنیـد؟
 مـورد دیگـری هـم وجـود دارد و اینکـه دیـدم مـن هشـتسـال در فدراسـیون فوتبـال بـودم و بایـد فضـا را بـه افـراد
دیگـری بدهـم تـا بیاینـد .شـاید آنهـا بتواننـد بهتـر کار را جلو
ببر ند .
* شـما از وزیـر ورزش نپرسـیدید چـرا در ایـن
مـدت دنبـال ایـن نبودید که مشـکل اساسـنامه را
حـل کنید؟
 موضـوع نامـه سـازمان بازرسـی بـود کـه گفتـه بودنـداشـکاالت قانونـی در اساسـنامه وجـود دارد کـه بایـد برطـرف
شـود .مـن بـه آنهـا هـم گفتم چـرا زودتـر بـه فکـر نبودید که
گفتنـد مـا قبلا هـم ایـن مـوارد را پیگیری کـرده ایـم .گفتند
اساسـنامه ای کـه گفتـه بودنـد قبلا تصویـب نشـده اسـت.
* آیـا واقعـا اساسـنامه بـه تصویـب هیـات دولت
نرسـیده بـود؟ بـه نظـر مـی رسـد یکـی در ایـن
ماجـرا دروغ گفتـه بـود؟
 مـن کـه آن زمـان در جریـان تصویب اساسـنامه نبـودم .آنزمـان اعضـای کمیته انتقالی بـه صحبت های رئیس سـازمان
تربیـت بدنـی وقـت اعتمـاد کـرده بودنـد .ایشـان گفتـه بـود
کـه اساسـنامه بـه تصویـب هیـات دولت رسـیده اسـت .آقای
علـی آبـادی شـفاهی بـه کمیتـه انتقالـی گفتـه بـود و آنها هم
اعتمـاد کردنـد .چـون مصوبـه ای در هیات دولت پیـدا نکردند.
بنابرایـن اسـتنباط مـن ایـن اسـت کـه آقـای علـی آبـادی

تیــم فوتبــال صدرنشــین پیــکان در چارچــوب هفتــه
ســیام لیــگ دســته اول مقابــل خیبــر خرمآبــاد
متوقــف شــد.به گــزارش خبرنــگار ورزشــی
خبرگــزاری فــارس ،هفتــه سـیام لیــگ دســته اول
فوتبــال عصــر دیــروز بــا برگــزاری  10دیــدار آغــاز
شــد کــه تیــم صدرنشــین پیــکان مقابــل خیبــر
خرمآبــاد بــا نتیجــه تســاوی بــدون گل متوقــف
شــد .همچنیــن تیــم خونــه بــه خونــه کــه بــا
تغییــرات در کادرفنــی خــود همــراه بــود و اکبــر
میثاقیــان از ایــن تیــم برکنــار شــد مقابــل فــوالد
یــزد شکســت خــورد .بــه ایــن ترتیــب در پایــان
ســال  94پیــکان بــا  57امتیــاز در صــدر جــدول
قــرار گرفــت و خونــه بــه خونــه و فجرسپاســی بــا
 51و  49امتیــاز بــه ترتیــب در ردههــای دوم و ســوم

قــرار گرفتند.هفتــه ســیویکم لیــگ دســته اول
فوتبــال نهــم فروردینمــاه برگــزار خواهــد شــد.
نتایــج کامــل مســابقات امــروز بــه شــرح زیــر
اســت:
فوالد یزد یک  -خونه به خونه بابل صفر
پارسه تهران صفر  -فجرسپاسی شیراز صفر
خیبر خرمآباد صفر  -پیکان صفر
ماشینسازی تبریز  - 2داماش گیالن یک
مس رفسنجان  - 2شهرداری اردبیل 2
گلگهر سیرجان یک  -مس کرمان یک
نساجی مازندران  - 4ایرانجوان بوشهر یک
آلومینیوم اراک  - 2صنعت نفت آبادان 2
آلومینیوم هرمزگان صفر  -پاس 3
نفت مسجد سلیمان  1 - 2گیتیپسند

انتخابات  11اردیبهشت برگزار شود
با تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال انتخابات این فدراسیون در تاریخ یازدهم
اردیبهشت برگزار میشود ...

ورزش امروز

بانک سرمایه قهرمان لیگ برتر والیبال شد
ســازمان لیــگ برتــر والیبــال طــی
اطالعیــه ای باشــگاه بانــک ســرمایه را
بــه عنــوان قهرمــان بیســت و نهمیــن
دوره لیــگ برتــر والیبــال معرفــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســازمان لیــگ
والیبــال طــی اطالعیــه اعــام کــرد:
ضمــن عــرض تســلیت بــه خانــواده
بــزرگ والیبــال بــه علــت درگذشــت
رضــا ابراهیمــی مربــی و بازیکــن
ســابق تیــم ملــی و تیــم والیبــال
پیــکان بدیــن وســیله بــه اطــاع
مــی رســاند صبــح دیــروز باشــگاه
فرهنگــی ورزشــی پیــکان طــی نامــه ای انصــراف خــود را از حضــور در فینــال لیــگ برتــر کــه
قــرار بــود ســاعت  16امــروز در خانــه والیبــال تهــران آغازشــود ،اعــام کــرد.
لــذا بــا توجــه بــه نبــود زمــان کافــی بــرای برگــزاری مســابقات در بعــد از تعطیــات ســال نــو و
عــدم امــکان آمــاده نگــه داشــتن بازیکنــان در شــرایط مســابقه تــا بعــد از تعطیــات و همچنیــن
آغــاز اردوهــای فشــرده تیــم ملــی از هشــتم فروردیــن مــاه جهــت حضــور در مســابقات انتخابــی
المپیــک ،بنابرایــن تیــم بانــک ســرمایه بــه عنــوان قهرمــان و تیــم پیــکان بــه عنــوان نایــب
قهرمــان لیــگ برتــر والیبــال ایــران در ســال  1394معرفــی مــی شــوند.

گفتگوی ویژه با علی کفاشیان :تحت فشار وزارت و چند نهاد دیگر بودم
از ماندن وزیر خوشحال میشوم

شـفاهی عنـوان کـرده و کمیتـه انتقالـی هـم پذیرفتـه اسـت.
شـاید بعـدا هـم یکـی بیایـد و بگویـد ایـن مصوبه هسـت.
* در ایـن مـدت هیچکـس تلاش نکرده بـا آقای
علـی آبـادی تمـاس بگیـرد و بپرسـد که آیـا واقعا
ایـن اساسـنامه تصویب شـده اسـت یـا نه؟
 فکـر نمـی کنـم کسـی ایـن موضـوع را پیگیـری کـردهباشـد .حتـی وزارت ورزش هـم از آقـای علـی آبـادی سـوال
نکـرده اسـت .البتـه وزارت ورزش از هیـات دولـت پیگیـری و
پـرس و جـو کـرده کـه آیـا ایـن اساسـنامه مصوبـه دارد یا نه
کـه آنهـا هـم گفته اند کـه چنیـن مصوبـه ای ما نداشـته ایم.
* ایـن اساسـنامه کـه قرار اسـت از طـرف وزارت
ورزش بـه هیـات دولـت بـرده شـود بـا اصالحات
مـد نظـر وزیـر ورزش ارسـال می شـود؟
 طبیعتـا بایـد اصالحاتـی انجـام شـود .بایـد نظـرات مختلفگرفتـه شـود .نظـر وزارت ورزش هـم لحاظ شـود و بعد بدهیم
بـرای تصویب.
* یـک روز بعـد از پایـان ثبـت نـام شـما عنـوان
کردیـد که اگـر حمایت شـوم برمی گـردم .به نظر
می رسـد شـما چنیـن نیتـی داریـد و مـی خواهید
برگردید؟
 البتـه مـن گفتـم اگر اساسـنامه اصالح شـود و به مـن اجازهبدهـد و اگـر از مـن بخواهنـد و حمایـت کننـد حرفـی نـدارم
برگـردم .بحـث مهـم من این اسـت که حمایـت باید شـود .تا
حمایـت نشـود همیـن هایی هم که اسـم نوشـته انـد اگر مورد
حمایـت قـرار نگیرند همین مشـکالت وجود خواهد داشـت .در
ایـن شـرایط فوتبال را به سـختی می تـوان جلو بـرد .به نظرم
دولـت تدبیـر و امیـد تفکـرش را روی فوتبـال بگـذارد تـا این
اساسـنامه را بـه تصویب برسـاند.
* منظـور مشـخص شـما ایـن اسـت کـه دولـت
تکلیفـش را بـا فوتبال و اساسـنامه مشـخص کند
کـه باالخـره کـدام را قبـول دارد؟
 بلـه همینطـور اسـت .بایـد مشـخص شـود کـه اداره فوتبالبـه چـه صورتـی باید باشـد .اگر ایـن اساسـنامه را قبـول دارند
امضـا و تصویـب کننـد تـا فوتبـال کارش را بکنـد .اگـر ایـن
اساسـنامه تصویـب شـود هر کسـی بیایـد خیالش راحت اسـت
کـه بـا همین اساسـنامه مـی توانـد بـا قـدرت کارش را بکند.
* روال تصویـب اساسـنامه در صـورت تغییرات به
چه صورت اسـت؟
 بـه نظـرم بایـد وقتـی اصالحـی در اساسـنامه صـورت مـیگیـرد هـم بـه دولـت ارسـال کنیـم و هم بـه فیفـا .البتـه بهتر
ایـن اسـت کـه ابتدا ایـن اساسـنامه به فیفا ارسـال شـود و بعد
از تاییـد بـه هیـات دولت ارسـال شـود.
* آیـا آقـای گودرزی مـی توانـد این اساسـنامه را
در مـدت زمـان کوتـاه بـه تصویـب هیـات دولـت
بر سا ند ؟
 ایشـان قـول دادند که ایـن کار را انجام دهند و اساسـنامه رابـه تصویب هیات دولت برسـاند.
* با اصالحاتی که مد نظر خودشان است؟
 نـه ،بـا اصالحاتی که باید پیشـنهاد شـود و ما بررسـی کنیم.در اساسـنامه آمـده اسـت کـه مجمع هـم باید ایـن اصالحات
را تاییـد کنـد .مـن فکـر مـی کنـم کـه بایـد ایـن اختیـار را از
مجمـع بگیریـم .ممکـن هـم هسـت حـاال کـه مـن کاندیـدا
نشـده ام همیـن اساسـنامه فعلـی را هـم بـه دولـت ببرنـد و
مصوبـه بگیرند.
* االن کلیـد ماجـرای انتخابـات فدراسـیون
اساسـنامه اسـت یـا مسـائل دیگـری اسـت؟
 قطعـا اساسـنامه اسـت .بـه نظـر مـن چیـزی که در جلسـهمطرح شـد و سـازمان بازرسـی هم روی آن تاکید داشـت این
بـود کـه برخـی مـوارد اساسـنامه قانونـی نیسـت .آنهـا اعتقاد
دارنـد اگـر انتخابـات براسـاس ایـن اساسـنامه باشـد دیـوان
عدالـت مـی توانـد انتخابـات را باطـل کند.
* براسـاس مصاحبـه ای کـه آقای گـودرزی انجام
داده انـد بـه نظـر می رسـد مشـکل اصلـی وزارت
ورزش شـخص شـما هسـتید نـه فوتبال؟
 خـودم هـم چون احسـاس مـی کردم ممکن اسـت مشـکلاصلـی خـودم باشـد بـه همیـن خاطـر تصمیـم گرفتـم در
انتخابـات شـرکت نکنـم تـا بتوانـم
آخریـن ماموریـت خـودم را هـم انجـام بدهـم .حداقلـش ایـن
اسـت کـه بتوانم اساسـنامه را ببـرم و مراحل تاییـد نهایی اش
را انجـام دهم.
* آقـای گـودرزی عنوان کـرده بودند که شـما مثل
حسـنی مبـارک هسـتید و مـی خواهیـد فوتبـال را
بـرای خودتـان نگـه دارید؟
 در هـر صـورت قصـد مـن مانـدن نبـود .حسـنی مبـارکشـرایطی داشـت کـه مـردم هـم نمـی خواسـتند بمانـد امـا
شـرایط مـن فـرق مـی کـرد و اعضـای مجمـع می خواسـتند
مـن بمانـم .فـرق مـن بـا حسـنی مبـارک ایـن اسـت.
* مجمـع مـی خواسـت امـا وزیـر ورزش
نمی خواست؟
 بـه هـر حـال همـه کـه نباید یک نظر داشـته باشـند .شـایدبرخـی از اعضـای مجمـع هـم مـن را نخواهند امـا مهم همان
اکثریـت اسـت .وقتی حسـنی مبـارک هم رفت همه کشـورش
بهـم ریخت.

* در ایـن هشـت سـال چـه چیـزی بیشـتر از همه
شـما را اذیـت کرد؟
 همیـن ناهماهنگـی هـا .در واقـع عـدم حمایـت از فوتبـالبیشـترین اذیـت را بـرای مـا داشـته اسـت .ضمـن اینکـه
تغییـرات زیـادی در وزارت ورزش انجـام شـد و همین تغییرات
اذیت ها را بیشتر کرد.
* یعنی آب خوش از گلوی فوتبال پایین نرفت؟
 به هر حال خیلی اذیت شدیم.* بعـد از اتفاقـات اخیـر این گمانه زنی مطرح شـد
کـه بـرای تصویـب اساسـنامه جدید زمانبر اسـت
و ایـن احتمـال وجود دارد کـه انتخابات بـه تعویق
بیفتـد .تحلیـل شـما در این مورد چیسـت؟
 بـه نظـرم اگر انتخابات به تعویق بیفتد درسـت اسـت .شـایدهـم تصمیـم بگیرنـد کـه انتخابـات برگـزار شـود و بعـد از آن
اساسـنامه اصالح شـود.
* چـه کسـی باید تصمیـم نهایـی در این مـورد را
بگیر د ؟
 -هـم مجمـع و هـم هیـات رئیسـه باید بـا هماهنگـی وزارت

می شوید یا از ماندنش؟
 االن از ماندنـش خوشـحال مـی شـوم چـرا که بایـد تکلیفایـن اساسـنامه مشـخص شـود .االن چنـد سـال جنگیدیـم تا
تکلیف اساسـنامه مشـخص شـود .بـه نظرم هر چـه زودتر باید
تکلیـف ایـن موضوع مشـخص شـود .االن احسـاس مـن این
اسـت کـه دیگـر مشـکلی بـا وزیـر نـدارم .مشـکل االن من با
اساسـنامه و دولت اسـت .چـون االن نهادهای دیگری هسـتند
کـه آمـده انـد در فوتبـال دخالـت مـی کننـد .ایـن نهادهایـی
کـه دارنـد دخالت مـی کنند مـی گویند ایـن اساسـنامه قانونی
نیست .
* آقـای گـودرزی اشـاره داشـتند کـه برخـی رفته
انـد در فیفـا و به آنهـا گـزارش داده اند کـه دولت
مـی خواهـد در فوتبـال دخالـت کند ،آیـا منظورش
شـما بودید؟
 اصلا نیـازی بـه رفتن ما نیسـت .همیـن امروز اگـر مطلبیدر رسـانه هـای مـا منتشـر شـود ایـن مطالـب در رسـانه های
خارجـی هـم منتشـر می شـود و فیفـا رصد مـی کنـد .ما یک
مورد اعدام در ورزشـگاه داشـتیم در رسـانه ها منتشـر شده بود

ورزش در ایـن مـورد تصمیـم گیـری کنند.
* چقـدر زمـان مـی برد کـه به ایـن نتیجه برسـید
کـه انتخابـات به تعویـق بیفتد یـا نه؟
 اگـر همیـن اساسـنامه فعلـی را به تفاهم برسـیم کـه ببرند ودر هیـات دولـت تصویـب کنند دیگر مشـکلی نیسـت .اگر این
اتفـاق تـا اواخـر فروردیـن رخ بدهد بـرای برگـزاری انتخابات
مشـکلی نخواهیـم داشـت .امـا اگـر بخواهنـد تغییـرات انجام
بدهنـد و اساسـنامه برود و بیایـد و نهادهای مرتبـط تایید کنند
ممکـن اسـت ایـن امـر زمـان بیشـتری بخواهـد و بـه یازدهم
اردیبهشـت نرسد.
* اگـر انتخابـات بـه تعویـق بیفتـد آیـا بازهـم
فدراسـیون را شـما اداره خواهیـد کـرد یـا اینکـه
سرپرسـت خواهنـد گذاشـت؟
 تـا زمـان انتخابات فدراسـیون فوتبـال هیچ کجا سرپرسـتیتعریف نشـده اسـت .تـا زمان انتخابـات بنده رئیس فدراسـیون
هستم .
* برخـی عنوان مـی کنند علی کفاشـیان در مقاطع
حسـاس بـازی را برگردانـده و ایـن بـار هم بحث
تعویـق انتخابـات را مطـرح کرده تا بازهم شـرایط
به سـود خـودش تغییر کند .شـاید هم پیـش بینی
علـی کفاشـیان این اسـت که تـا آن زمـان محمود
گـودرزی از وزارت ورزش مـی رود و شـرایط کامال
تغییر خواهـد کرد.
 اگـر وزیـر بخواهـد بـرود کار ما بیشـتر طول خواهد کشـید.فدراسـیون از االن بالتکلیـف مـی شـود .مـن قبـل از ایـن
همیشـه مـی گفتـم بـا قـدرت مـی مانـم بـه همیـن خاطـر
مجموعـه فوتبـال کار خـودش را مـی کـرد امـا حـاال کـه من
اسـم نویسـی نکـرده ام شـرایط بهـم مـی ریـزد .اگر هـم این
موضـوع طول بکشـد فدراسـیون به سـمت بالتکلیفـی خواهد
رفـت .البتـه مـن مثـل همیشـه سـفت و محکـم کارم را انجام
خواهـم داد.
* اگـر انتخابـات بـه تعویـق بیفتـد آیا بازهم شـما
بـه انتخابـات برخواهیـد گشـت و بـرای ریاسـت
ثبـت نـام خواهیـد کرد؟
 ممکـن اسـت .بسـتگی دارد بـه درخواسـتی کـه از مـنمی شود و قولی که برای حمایت خواهند داد.
* چقـدر برگشـتن شـما و ثبـت نـام کردنتـان بـه
مانـدن وزیـر ورزش بسـتگی دارد؟
 هیـچ ربطـی بـه ایـن موضـوع نـدارد .بحـث مـن االن ایـناسـت کـه چـه وزیـر بمانـد چـه بـرود دولـت بایـد تکلیفش را
بـا فوتبـال مشـخص کنـد .دولت باید اساسـنامه را به رسـمیت
بشنا سد .
* اگـر انتخابـات بـه تعویـق بیفتـد و وزیـر ورزش
هـم بنابردالیلـی کنـار بـرود ،آیـا شـما ثبـت نـام
خواهیـد کرد؟
 االن نمـی توانـم در ایـن مـورد اظهـار نظر کنم .نمـی توانمتصمیم قطعـی بگیرم.
* االن شـما از رفتـن وزیـر ورزش خوشـحال

کـه فیفـا از مـا سـوال کرد ماجـرا چیسـت؟ دنیای امـروز دیگر
نیـازی بـه این ندارد کـه ما برویم گـزارش کنیـم .االن هم در
کنفدراسـیون آسـیا و هـم در فیفـا مـا ایرانـی هایـی داریم که
دارنـد کار مـی کننـد .گزارش هایی که اینجا منتشـر می شـود
آنجـا هم منتشـر می شـود .حتـی رفتـه بودند در کنفدراسـیون
آسـیا گفتـه بودنـد کـه مـن در انتخابـات فیفـا به فـرد دیگری
رای داده بـودم یـا فـرد دیگری جـای من رای داده اسـت.
االن دیگـر شـرایط فـرق کـرده اسـت .طبیعـی اسـت کـه در
هـر مسـئله از مـن توضیـح مـی خواهنـد .بـه محـض اینکـه
اتفاقـی بیفتـد فیفـا یا کنفدراسـیون آسـیا از ما سـوال می کند.
پاسـخی هـم که مـا می دهیـم باید براسـاس اسـناد و مدارک
باشـد .نمـی شـود که هـر چیزی خواسـتیم جـواب بدیـم .آنها
مـی رونـد بررسـی مـی کننـد و اگـر اشـتباه گفتـه باشـیم که
اوضـاع بدتـر می شـود .باید چیزی کـه واقعیـت دارد را بگویم.
اینطـور نیسـت که کسـی جایی بـرود و چیزی گفته باشـد .آنها
خودشـان متوجـه می شـوند.
* از صحبـت های شـما اینطور برداشـت می شـود
که تـا تکلیف اساسـنامه با دولت مشـخص نشـود
این انتخابـات برگزار نخواهد شـد؟
 اسـتنباط و اعتقـاد مـن همین اسـت .اگر بخواهیـم این روندرا ادامـه دهیـم اسـتخوان الی زخـم گذاشـته ایم .اگـر تکلیف
اساسـنامه روشـن شـود رئیـس بعـدی هـم تکلیف خـودش را
مـی داند .هشـت سـال اسـت دارنـد می گوینـد این اساسـنامه
قانونـی نیسـت .بـا ایـن حـال مـا بـا همیـن اساسـنامه پیـش
رفته ایم اما از این به بعد باید تکلیف روشن شود.
* بعد از جلسـاتی که روز شـنبه برگزار شـد گفتند
که فشـارها کار خـودش را کـرد و کفاشـیان کناره
گیـری کـرد .ایـن فشـارها از طـرف چـه کسـانی
بـود؟ آیـا واقعا تحـت فشـار بودید؟
 صدرصـد .هـم وزارت ورزش بـود و هم نهادهـای دیگر .اینفشـار فقـط مربـوط بـه روز شـنبه نبـود و شـنبه هـای زیادی
ایـن فشـار وارد می شـد که من نباشـم .مدتهاسـت این فشـار
روی مـن بـوده اسـت .نزدیـک انتخابـات اما شـدت بیشـتری
پیـدا کرد.
* در همیـن روزهـای اخیـر شـما را به چند جلسـه
کشاندند؟
 شاید پنج تا هفت جلسه رفتم.* چند تا با وزارت ورزش بود؟
 یکـی دو جلسـه بـا وزارت ورزش بـود و بقیـه اش هـم بـاجاهـای دیگـر بـود.
* اینکـه عنـوان شـده به خاطر این فشـارها شـما
بـرای ثبت نـام اقدام نکردید درسـت اسـت؟
 نمـی توانـم بگویـم کـه بـه خاطـر ایـن فشـارها بوده اسـتکـه ثبـت نـام نکـردم .مـن چهـار سـال پیـش هم تحـت این
فشـارهای سـنگین بودم امـا آمدم ثبت نام کـردم و رای آوردم.
ولـی ایـن دفعـه دیگـر خـودم صلاح دیـدم کـه دیگـر فایده
نـدارد بـا ایـن همـه فشـار و ایـن همـه هجمـه کار را ادامـه
بدهـم .اصلا بـه نفـع فوتبـال نیسـت .فوتبـال مثـل بچه ای
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مـی مانـد کـه پـدر و مـادرش دعـوا کننـد و دودش به چشـم
بچـه بـرود .ایـن بود که بـه نفـع فوتبال دیـدم که کنـار بروم.
شـاید ایـن روال بهتـر شـود ،شـاید هـم مـن بـروم همـه چیز
درسـت شـود و مـن هـم خوشـحال می شـوم.
* فشـارهایی کـه روی شـما بود از ایـن جنس بود
که فقـط می خواسـتند کـه در انتخابات نباشـید یا
اینکـه بـه خاطر مسـائلی مثـل اتهام فسـاد مالی و
 ...شـما را تحت فشـار می گذاشـتند؟
 بـه هیـچ عنـوان ایـن نبـود که بـه مـن بگویند ایـن مدرکرا از شـما داریـم بـه همیـن خاطـر در انتخابـات شـرکت نکن.
هیـچ مدرکـی از مـن ندارنـد .اگـر هـم بـوده بدهنـد بـه قـوه
قضاییـه تـا رسـیدگی کنـد و ما هـم برویم پاسـخ بدهیم .حکم
ایـن اسـت کـه اگـر کسـی تخلفی کـرد قـوه قضاییه نبخشـد
و برخـورد کند.
* پـس این فشـارها از کجا نشـات گرفته اسـت؟
آقـای گـودرزی عنـوان کـرده بـود که مشـکلش با
فوتبـال نیسـت بلکـه بـا شـخص علـی کفاشـیان
ا ست .
 بیشـترش بـه خاطـر ایـن بـود کـه مـن در فوتبـال بـودم.مـن چـه مشـکلی بایـد بـا آقـای گـودرزی باید داشـته باشـم.
مـن اینجـا مجـری اساسـنامه فدراسـیون هسـتم .اگر ایشـان
بـا مـن مشـکل پیـدا مـی کنـد بـه ایـن خاطـر اسـت کـه
مـی خواسـتم اساسـنامه درسـت اجرا شـود .اگر مـواردی گفته
شـده کـه مـن انجـام نـدادم به خاطـر این بـوده که اساسـنامه
بـه مـن چنیـن اجـازه ای نـداده اسـت .یـا اینکه هیات رئیسـه
اجـازه نـداده اسـت .اگـر ایـن حـرف درسـت باشـد کـه آقـای
گـودرزی بـا مـن مشـکل دارد نـه با فوتبـال پس باید بـا رفتن
مـن همه مشـکالت حل شـود .ولی بـه نظر من این تـازه اول
مشـکالت اسـت .االن بایـد اساسـنامه بیایـد و بـرود تصویـب
شود.
* اینکـه مـی گویید تازه اول مشـکالت اسـت کمی
نگران کننده اسـت؟
 بـه هـر حـال ایـن تغییر و اصلاح اساسـنامه زمانبر اسـت ومشـکالت زیـادی دارد .بـا ایـن حـال فکـر مـی کنـم تصمیم
درسـتی گرفته ام.
* آقای گودرزی هم همین نظر را دارد؟
 این را باید از خودشان بپرسید.* وزیـر ورزش اعتقـاد دارد فسـادی کـه در فوتبال
وجـود دارد و برخـوردی کـه نمـی شـود عامـل
اختالفـش بـا شماسـت.
 مـن فسـادی را در فوتبـال نمـی بینـم .چنـد بـار هـم کـهبـه مجلـس رفتـم همیـن را گفتـم .جوابیـه ای هـم کـه برای
گـزارش کمیسـیون اصـل نـود تهیـه کردیـم همیـن را بـه
صراحـت تاکیـد کردیـم که فسـاد در فوتبـال را قبـول نداریم.
فوتبـال ورزش همگانـی و همـه گیـر اسـت و اگـر جایـی پول
زیـادی خـرج مـی شـود سیسـتم فوتبال اسـت .جاهـای دیگر
هـم پـول هـای زیـادی رد و بـدل مـی شـود .فسـاد تعریـف
خـاص خـودش را دارد .ممکـن اسـت معـدود نفراتـی در
فوتبـال بـا ایـن شـرایط باشـند کـه ما بـا آنهـا مقابلـه کردیم.
کمیتـه هـای مـا سـخت برخـورد کرده انـد .بـا این حـال این
را قبـول دارم ایـن موضـوع مـورد نظـر وزارت ورزش اسـت.
* از دید شما حرف وزارت ورزش چیست؟
 آنهـا اعتقـاد دارنـد نقـش وزارت ورزش در فوتبـال کم رنگاسـت .این گالیه آنهاسـت و گیر کار اسـت .البتـه این موضوع
اصلا به مـن ربطی نـدارد .این گیـر را باید اساسـنامه و هیات
دولـت حـل کننـد .مـا نباید سلایق شـخصی را اعمـال کنیم.
اگـر اساسـنامه را قبـول داریـم بایـد طبـق قانـون جلـو برویم.
همـه باید بـه قانون احتـرام بگذاریـم .من هم براسـاس قانون
و اساسـنامه جلـو رفتـه ام .گاهی اوقات همین اساسـنامه باعث
تقابـل من با وزارت ورزش شـده اسـت.
* یکـی از مـواردی کـه ممکـن اسـت در اصلاح
اساسـنامه مـورد نظـر قـرار بگیـرد این اسـت که
میـزان دخالـت وزارت ورزش در فوتبـال بیشـتر
شـود .آیـا ایـن بـرای فوتبـال مـا دردسرسـاز
نخواهـد شـد؟
 بایـد بـه نحـوی این اصالحـات در نظر گرفته شـود که موردتاییـد فیفا هم باشـد .مـن مطمئنم که مسـئوالن وزارت ورزش
هـم نمـی خواهنـد بـا فیفـا درگیـر شـوند .قطعـا کارشناسـانی
دارنـد نظرات را مـی دهند.
* االن ثبـت نـام نکـردن شـما در انتخابـات بـه
گـوش فیفـا رسـیده اسـت؟
 حـاال رسـیده باشـد یا نه مهم نیسـت .من ایـن کار را قانونیانجـام دادم .مـن ثبـت نـام نکـردم .ایـن یـک اتفـاق قانونـی
اسـت .کسـی هـم در این مورد تماسـی نداشـته اسـت.
* بـا نیامـدن شـما بـه انتخابـات سـوال در مـورد
ادامـه همـکاری کـی روش مطـرح می شـود .آیا او
بـه کارش در تیـم ملـی ایـران ادامـه مـی دهد؟
 ایـن برمـی گـردد بـه دو طرف .کـی روش هم بایـد تصمیمبگیـرد ادامـه بدهـد یـا نـه .نفـر بعـدی هـم کـه رئیس شـود
نظـرش مهـم اسـت .امـا مـن توصیـه مـی کنـم کـه حتمـا
همـکاری ادامـه داشـته باشـد .اگـر هـم کـی روش نبـود
می شود جانشینی برایش انتخاب کرد.
* پیـش بینـی شـما ایـن اسـت کـه کـی روش

بمانـد؟
 مـن نمـی توانـم در ایـن مـورد نظـر نهایـی را بدهـم .کـیروش هـم بایـد بـه در بـاغ سـبز رئیـس بعدی نـگاه کنـد .اگر
مثـل مـن امتیازاتـی بـه او بدهـد و بـا او راه بیایـد قطعـا مـی
مانـد .امـا اگـر کسـی بیاید کـه بخواهـد مثـل دکتر اسـدی با
او برخـورد کنـد قطعـا یـک روز هـم نخواهـد مانـد .امـا اگـر
کسـی باشـد کـه بگویـد شـرایط را برایـت فراهـم مـی کنیـم
قطعـا مـی ماند.
* در روز پایانـی علاوه بر شـما آقای دکتر اسـدی
هـم کـه گفتـه مـی شـد فـرد نزدیـک بـه وزارت
ورزش اسـت ثبـت نام نکـرد .در مورد ایشـان چه
اتفاقـی افتاد؟
 ایشـان هـم تصمیـم عاقالنـه ای گرفـت چون دیـد که فضابـرای حضورش مهیا نیسـت.
* مگـر ایشـان گزینـه نزدیـک بـه وزارت ورزش
نبو د ؟
 گزینـه وزارت ورزش هـم کـه باشـد بایـد ببیند فضـا برایشمهیـا هسـت کـه بیاید یـا نه.
* ممکـن اسـت در جلسـاتی که شـما مـی رفتید و
آقـای اسـدی هـم بودند به ایشـان هـم بگویند که
در انتخابـات شـرکت نکن؟
 نـه فکـر نمی کنم .کسـی بـه ایشـان نگفته بود امـا خودشاین تصمیـم را گرفت.
* کمـی عجیـب بـود نیامـدن دکتـر اسـدی بـه
انتخابـات؟
 بلـه عجیـب بـود .البتـه ایشـان از یـک مـاه قبـل تصمیـمگرفتـه بـود بـه انتخابات نیایـد .به همیـن خاطر اصلا فرم ها
را دریافـت نکـرد .دلیلـش هـم این اسـت کـه ایشـان االن در
فوتبـال هسـت .بعضـی هـا از بیـرون امدنـد و ثبت نـام کردند
و در فضـای فوتبـال نبودنـد ولـی ایشـان در فضـا بـود و دیـد
کـه ثبـت نـام نکنـد بهتر اسـت .من فکـر می کنـم تصمیمش
درسـت بود.
* حضـور شـما به عنـوان نایب رئیس در فهرسـت
مـورد نظـر دو کاندیدا هـم کمی عجیب اسـت .چرا
ایـن کار را کردید؟
 ایـن دو از مـن درخواسـت کردنـد کـه در انتخابـات باشـم.روحیـات مـن هـم اینگونـه اسـت کـه اگـر از فوتبـال بـروم
علیهـش کار نمـی کنـم بلکـه کار مـی کنـم و همـکاری دارم
تـا تجربیاتـم را در اختیـار رئیس بعـدی قرار بدهـم .این دو نفر
هـم از مـن درخواسـت کردنـد کـه بیایم مـن هم با این شـرط
کـه کار اجرایـی نکنـم گفتـم حرفـی نـدارم .مـن این ایـده را
نـدارم کـه همیشـه بایـد رئیـس باشـم .مـن در دوومیدانی هم
کـه بـودم  ۱۰سـال رئیـس بـودم امـا رئیـس بعـدی گفـت بیا
نایـب رئیسـم شـو مـن هـم قبول کـردم.
* خیلـی هـا عنـوان مـی کردنـد کـه فـردی بایـد
بـرای انتخابات بیاید که از کفاشـیان قویتر باشـد.
االن ایـن گزینـه هـا از شـما قویتر هسـتند؟
 نمـی شـود االن ایـن را تشـخیص داد .من هـم روز اولی کهآمـدم شـاید از اینهـا ناشـی تر بـودم و بعدا یـاد گرفتـم و بهتر
شـدم .ایرادهـای کاری کـه روزهای اول از من گرفته می شـد
خیلـی بیشـتر از روزهای آخـر کارم بود .اینها هم ممکن اسـت
از مـن بهتـر انجام بدهنـد .اینها مثل هندوانه دربسـته هسـتند
کـه نمـی توانیـم بگوییم درونش چه هسـت.
* فکـر مـی کنیـد کـدام یـک از ایـن گزینـه هـا
بتواننـد یـک رئیـس خـوب باشـند؟
 همـه اینهـا تجربـه دارنـد و کار کردند .من نمـی توانم رویفـرد خاصی نظـر بدهم.
* اگـر االن بخواهیـد بـه ایـن گزینـه هـا یـک
نصیحـت و توصیـه داشـته باشـید چه مـی گویید؟
 مـی گویـم تقـوا را رعایـت کننـد! اینهـا از فضـای بیـرونبـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه مـی تواننـد کار کننـد و فوتبـال
را مدیریـت کننـد .مـن بـه هیچکـس نمـی گویـم نیـا .حتـی
بـرای جمـع کـردن رای ها بـه همه زنـگ زدم و گفتـم به هر
نامـزدی بیشـتر از  ۱۰رای ندهیـد تـا فضـا بـرای همـه وجـود
داشـته باشـد تـا وارد انتخابـات شـوند .اینطـور نباشـد کـه بـه
یـک نفـر  ۳۰امضـا بدهیـد.
* پیـش بینـی شـما ایـن اسـت کـه وزیـر ورزش
مـی تواند اساسـنامه را بـه هیات دولت ببـرد و زود
مصوبـه را بگیرد؟
 اگر بخواهد می تواند .قدرتش را دارد چرا که وزیر ورزش است.* بـه نظـر مـی رسـد االن ورزش اولویـت دولـت
نبا شد ؟
 اگـر ورزش نباشـد قطعـا فوتبـال جـزو اولویـت هـای دولتاسـت .یـا اینکـه دولـت می گویـد برویـد بـا همین اساسـنامه
ادامـه بدهیـد تـا بعـدا رسـیدگی شـود کـه طبیعتـا همـه قبول
مـی کننـد .یـا اینکـه اساسـنامه را مـی برنـد و تصویـب
مـی شـود .اگـر اولی اتفـاق بیفتد که مشـخص می شـود فقط
مـی خواسـتند مـن نباشـم و زودکار انجام می شـود .اگر دومی
باشـد کـه زمـان زیاد طول می کشـد.
* بعـد از پایـان ثبـت نام روز شـنبه احسـاس می
شـد کـه دیگـر همـه چیـز تمـام شـده و فوتبـال
بـه آرامـش خواهـد رسـید امـا ظاهـرا ایـن اتفاق
نخواهـد افتاد؟
 بـه نظـرم مـن تـازه شـروع مشـکالت زیاد اسـت .ما سـالآینـده مسـابقات زیـادی داریـم کـه بایـد سـریعتر آرامـش در
فوتبـال برقـرار شـود .بایـد مدیریت سـریعتر مشـخص شـود و
کارهـا جلـو بـرود .ان شـاهلل کـه ایـن اتفـاق بیفتد.
* از پاسـخ های شـما مشـخص اسـت که فعال در
فوتبال ماندگار هسـتید؟
 طبیعتـا تـا زمانـی کـه انتخابات برگزار نشـود بنده بـه عنوانرئیـس به کارم ادامـه خواهم داد.

