
شهاب و 
شکستی که 
نمی پذیرد!
عزیزی خادم در فدراسیون در نقش یک 

بازنده قرار گرفته و به هیچ قیمتی نمی توان 
این حقیقت را تغییر داد

پــس از کنار رفتــن از صندلــی مدیریــت 
فدراسیون فوتبال، عزیزی خادم برای مدتی 
ســکوت کرد تا شــاید بتواند در آرامش این 
جایگاه را پــس بگیرد، اما بعــد از برگزاری 
مجمع و تأیید حکم محرومیت او از ســوی 
کمیته اخالق، باالخره ســکوت رئیس سابق 
هم شکست و او مواضع بسیار تندی را علیه 
اعضای هیأت رئیسه مطرح کرد. عزیزی خادم 
به نوعی مدعی شــد که یــک کودتا در بین 
اعضای هیأت رئیسه صورت گرفته و همه با 
هم برای عزل او نقشــه کشیده اند. درست یا 
نادرست بودن این ادعا، تأثیری روی کیفیت 
کاری عزیزی خــادم در مهم تریــن جایگاه 
فوتبال ایران ندارد. او فرصت نســبتا خوبی 
داشت تا فدراسیون را در وضعیت مطلوبی قرار 
بدهد و مشــکالت بزرگی را از سر راه فوتبال 
بردارد، اما آیا واقعا ایــن کار را انجام داد؟ او 
به گفته خودش »پاک  ترین« و »موفق ترین« 
فدراسیون فوتبال را داشته اما آیا صرفا نتایج 
تیم ملی در انتخابی جام جهانی، معیار خوبی 
برای قضاوت عزیزی خادم است؟ حقیقت آن 
است که او با وعده های بسیار بزرگی روی کار 
آمد اما حتی به عمل کردن بــه این وعده ها 
نزدیک هم نشد. او همان مردی بود که قبل 
از انتخابات فدراســیون مدام از »دیپلماسی 
ورزشــی« صحبت می کرد اما هیچ قدمی در 
این راســتا برنداشــت. در این دوران نه تنها 
برخــورد نهادهای مختلف بــا فوتبال ایران 
تلطیف نشد، بلکه ای.اف.ســی بارها در این 
دوران آرای ســختی علیه فوتبال ایران داد. 
در ایــن دوران هم تیم هــای ایرانی فرصت 
میزبانی از رقبای خارجی را از دســت دادند، 
هم تیم ملــی برای ســپری کردن مقدماتی 
جام جهانــی به بحرین تبعید شــد و هم در 
نهایت باشــگاه های ایرانی مجــوز حرفه ای 
حضور در لیگ قهرمانان را از دست دادند. این 
نتیجه دیپلماسی ورزشی فدراسیون »موفق« 
عزیزی خادم بود. او همچنین قبل از انتخابات 
از درآمد چندین میلیون دالری فدراســیون 
فوتبال صحبت می کرد اما هرگز نتوانســت 
فدراســیون را به لحاظ مالــی حداقل کمی 
ارتقا بدهد. حامیان مالی تیم ملی هم در آن 
دوران، حضور مؤثری در کنار تیم نداشتند و 
حضورشان در تیم ملی بیشتر نمایشی به نظر 

می رسید.
عزیزی خادم با اصرار عجیب و باورنکردنی  اش 
بــر عبارت هایــی مثــل »خوبــان عالم« 
موفقیت های تیم ملی را به حاشیه می برد. او 
حتی بیشتر از بازیکنان، کادر فنی و هوادارها، 
به خاطر هــر نتیجــه خوبان عالــم را مورد 
ســتایش قرار می داد! عزیزی خادم حتی در 
گفت وگوهای زنده رابطه اش با افرادی را که 
با »نفس حق« به تیم ملی »کمک« می کنند 
 هم رد نکرد؛ موضوعی که نشان می دهد روش 
مدنظر او برای مدیریت مشــکالت فنی، یک 
روش فنی و اصولی نیست و بیشتر به مسائل 
ماورایی تکیه دارد. البته که روند برکناری این 
مدیر، باید کمی شــفاف تر شود و اگر تخلفی 
وجود دارد، مــردم هم بایــد در جریان قرار 
بگیرند اما عزیزی خــادم قبل از برکناری اش 
هم بیشتر از طرفداران تیم ملی، به مشاورانش 
کمک کرده بود. پرداخت پاداش های نجومی 
به مشاورها در اوج مشکالت مالی فدراسیون 
و درحالی که بازیکنان پاداش شان را به موقع 
دریافت نمی کردند، از شــاهکارهای رئیس 
سابق فدراســیون فوتبال به شمار می رفت. 
مردی که امروز در موضع طلبکار نشســته 

اما بدهکاری سنگینی به فوتبال ایران دارد.
جالب  تــر از همه، اشــاره عزیــزی خادم به 
موفق شــدن با مربی »200هــزار دالری« 
اســت. او ارزان بودن دراگان اســکوچیچ را 
هم یــک دســتاورد برای خــودش می داند 
اما هیچ جــای دنیا کار کردن بــا یک مربی 
ارزان به خودی خــود افتخارآمیز نیســت. 
عزیزی خادم این فرصت را داشت که تردیدها 
را در مورد تیم ملی برطرف کند و به سراغ یک 
مربی با کارنامــه ای قابل توجه برود اما هرگز 
دســت به نیمکت نزد و به رابطه پرنوسانش 
با اسکوچیچ ادامه داد. جالب اینکه این مربی 
ارزان قیمت حتی بیشتر از خود عزیزی خادم 
در فوتبال دوام آورد! بهتر است رئیس سابق 
فدراسیون فوتبال ایران، شکست در مدیریت 
را بپذیرد. این شکســت به هر دلیلی که رقم 
خورده باشــد، دیگــر اتفاق افتــاده و راهی 
برای بازگردانــدن زمان به عقــب برای این 
مدیر وجود نخواهد داشت. شــاید او دوباره 
صاحب پســتی در فوتبال شــود و همه  چیز 
را جبران کند اما نمی توانــد تاریخ را تغییر 
بدهد و عملکردش را در فدراســیون بهتر از 
آن چیزی که بود، بــه دیگران عرضه کند. او 
در فدراسیون در نقش یک بازنده قرار گرفته و 
به هیچ قیمتی نمی توان این حقیقت را تغییر 
داد. حتی خوبان عالم هم نتوانســتند بعد از 
همه ضعف های مدیریتی، عزیزی خادم را در 

سمت رئیس فدراسیون ابقا کنند!
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ممکن است کابوس جام جهانی آلمان 

را تکرار کند

19

 حفظ مدافع برزیلی اتفاق بسیار خوبی 
برای خط دفاعی استقالل است اما این جشن 

با ماندن عارف غالمی کامل می شود

یک گابریل دیگر در آرسنالجشن توافق با سیلوا
در ورزشگاه امارات اگر گابریل را 
صدا بزنید، چندین نفر همزمان 

سر می چرخانند

 روز مانده تا 
جام جهانی

لیگ ملت های والیبال

ایران

لهستان
22:30

لیگ ملت های والیبال

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

پخش زنده

برنامه بازی

پرسپولیس به شدت خواهان تمدید 
قرارداد رضا اسدی است اما نه با 
شرایط فصل گذشته

تأکید یحیی 
 برای حفظ
شماره 8

مرحله  آخر
 تيم ملي واليبال از امشب در
 هفته سوم ليگ ملت ها به 

 مصاف لهستان، ايتاليا، اسلووني
  و صربستان مي رود

 ايران براي صعود به جمع 8تيم 
حداقل بايد به 2پيروزي برسد

غول
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چهره روز


