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حرف های تلخ بهترین مربی 
تاریخ ورزش ایران

بخش ورزش- هادی رضایی، سرمربی خوش فکر و پرافتخار تیم ملی 
والیبال نشسته می گوید از فضای به وجود آمده و توقعات بیش از حد 
خسته شده و نمی خواهد به کارش در این تیم ادامه دهد. او که همراه 
با این تیم هفتمین طالی پارالمپیکی والیبال نشسته را در توکیو آن هم 
فقط با یک ست باخته کسب کرد، در تمام 9 دوره ای که ایران توانسته 
پارالمپیک روی سکو برود، به عنوان بازیکن، مربی یا سرپرست کنار ملی 

پوشان حضور داشته است.
دقایقی با هادی رضایی همکالم شدیم تا درباره اتفاقات و حواشی قبل، 
ادامه مشروح  در  بپردازیم.  به صحبت  او  با  پارالمپیک  از  بعد  و  حین 
صحبت های سرمربی تیم ملی والیبال و البته سرپرست کاروان ایران در 

پارالمپیک توکیو را در گفت و گو با »ورزش سه« می خوانید.
 

18 روز در یک زندان بودیم!
پارالمپیک توکیو برای ما از دو جهت نسبت به دوره های قبلی متفاوت 
های  پروتکل  بود  شده  باعث  که  بود  کرونا  ماجرای  همه  از  اول  بود. 
سختگیرانه ای برای تیم ها و ورزشکاران در نظر گرفته شود. انگار ما 
در یک زندان بودیم و تیم ملی والیبال نشسته حدود 18 روز به جز 
تمرین و مسابقه از دهکده بیرون نرفت. به هر حال این اتفاقات روی 
روحیه بازیکنان تاثیرگذار است و کار مربیان را به خاطر فشارهای روانی 
سخت تر می کند. مورد دیگری که نسبت به دوره های قبلی تفاوت 
داشت، تغییر سیاست کشورها در قبال پارالمپیک بود. شاید بیش از 
100 کشور از 162 کشور شرکت کننده به دنبال کیفی گرایی بودند و 
برایشان کسب نتیجه در توکیو بسیار مهم بود. قبال اما فضا اینطور نبود 
پارالمپیک را به یک شکل یک جنبش  از برگزاری  و خیلی ها هدف 

قلمداد می کردند.

بعد از قهرمانی گفتند چرا آن یک ست را واگذار کردید!
قله  به  که  بار  اولین  برای  شاید  می چسبد.  آدم  به  قهرمانی  همیشه 
اورست صعود می کنید، هیجان زده هستید، اما صعودهای بعدی هم 
بدون هیجان نیست. ما 200 روز اردو داشتیم و با یک سال تاخیر به 
توکیو رفتیم. واقعا این طال به ما چسبید. از آن بیشتر نتیجه کلی کاروان 
عالی بود و خدا را شکر همه با موفقیت بازگشتند. اما جالب است برایتان 
بگویم که بعد از قهرمانی اولین سوال خبرنگاران از من این بود که چرا 

آن یک ست را واگذار کردید!

بهترین تیم تاریخ هستیم، اما نصف پاداش می گیریم
ایران  تاریخ ورزش  تیم  بهترین  والیبال نشسته  ملی  تیم  اینکه  گفتن 
است، شاید درست باشد، اما این توقع بیش از حد را روی دوش تیم می 
گذارد. هنوز به مسابقات نرفته بودیم همه می گفتند طال را برای شما 
کنار گذاشتیم. جالب اینکه می گویند شما بهترین تیم جهان و بهترین 
تیم ورزش ایران هستید، اما پاداش بچه های ما نصف دیگر ورزشکاران 
بهتری  به توکیو رفت، تیم  البته که من هم معتقدم تیمی که  است! 
نسبت به تیم هایی بود که در 6 دوره قبلی قهرمان پارالمپیک شده 
بودند. ما واقعا سرعتی ترین تیم مسابقات بودیم و در پاس های کوتاه و 

دوبل پشت خط فوق العاده عمل کردیم.

نباید این تیم را رها کرد
نمی توان گفت که موفقیت های والیبال نشسته تا کجا ادامه دارد. این 
تیم اگر رها شود، دیگر به جایی نخواهد رسید. از همین حاال باید برنامه 
ریزی سه ساله برای پارالمپیک بعدی داشته باشیم. دو ماه دیگر مسابقات 
قهرمانی آسیا برگزار می شود و اواخر سال هم مسابقات قهرمانی جهان 

است که حکم ورودی پارالمپیک پاریس را دارد، انجام خواهد شد.

قیافه من برای خیلی ها تکراری شده!
ها  خیلی  برای  من  قیافه  کنم  می  فکر  نیستم چون  دیگر  گفتم  من 
تکراری شده است و همه از من توقع دارند. از خبرنگاران بگیر تا دوستان 
و بازیکنان قدیمی ام که انتظار دارند روی نیمکت تیم ملی بنشینند. 
این ها فشارهای مضاعفی را روی من می گذارد. بحث اختالف وجود 
ندارد و من بیش از حد خسته هستم. از سوی دیگر حرف و حدیث ها 

هم اذیتم می کند.

مگر مهرزاد یک تنه می تواند تیم را قهرمان کند؟
مرتضی مهرزاد بازیکن خوبی است و در این دوره نیز به عنوان بهترین 
بازیکن مسابقات انتخاب شد، اما توجه بیش از حد به او هم خودش و 
هم سایر بازیکنان را اذیت می کند. تیم ما 12 بازیکن دارد. اگر دریافت 
کننده یا پاسور خوب نداشته باشیم، مگر مهرزاد می تواند اسپک بزند؟ 
با یک نفر تیم قهرمان نمی شود. ما 12 ستاره داشتیم که در راس آن 
بود.  از داوود علی پوریان تشکر کنم که یک ستاره بی بدیل  باید  ها 
من سه دوره کاپیتان تیم ملی بودم، اما از نظر من او کاملترین بازیکن 
تاریخ والیبال نشسته ایران است. وقتی می بینیم بعد از مسابقه از 20 
خبرنگار 18 نفر می خواهند با مرتضی مهرزاد صحبت کنند، باید این 

فضا مدیریت شود تا خود او هم ضربه نخورد.

چرا باید ورزشکاری اعزام کنیم که به خط پایان نرسد؟!
در پایان هم دوست دارم درباره عملکرد خوب کاروان ایران در پارالمپیک 
صحبت کنم. من سرپرست کاروان بودم و ما در این دوره تصمیم گرفتیم 
یک کاروان کیفی را اعزام کنیم که نتیجه اش را هم دیدیم. وقتی 50 نفر 
می خواهند به قله صعود کنند، شاید فقط 4 نفر بتوانند، پس ما دلیلی 
ندارد آن 46 نفر باقی را هم با خود ببریم. ما باید در بخش المپیک و 
پارالمپیک هزینه کنیم، اما برای کیفی گرایی. هزینه های دیگر باید در 
بخش جوانان و استعدادیابی صورت بگیرد؛ نه اینکه ورزشکار اعزام کنیم 
تا از بین 64 نفر در رده 63 قرار بگیرد یا اینکه یک نفر را اعزام کنیم که 
فقط افتخار حضور در چهارمین المپیک نصیبش شود یا اینکه یک نفر 

اصال به خط پایان نرسد! واقعا دلیل این افراد منطقی دارد؟

عزلت سپیدرود در فراموشخانه لیگ دو

تیمی با نداشتن های بسیار
رادنی دیدار 

تیم سپیدرود رشت به عنوان قدیمی ترین تیم فوتبال گیالن زمین و یکی 
از معدود تیم های خصوصی کشور چند سالی است که در چرخه باطل 
پرده  و در پس  مالک حقیقی و مشخص گیر کرده است  نداشتن یک 
تمام این مشکالتش بی مالکی و مالکان ضعیف مخرج مشترک مصائب 

سپیدرود رشت است.
ماجراهای قدیمی ترین تیم فوتبال استان گیالن درست شبیه سریال های 

درام ایرانی است؛ هرچند که از همان ابتدای کار 
می توانیم ته قصه پر سوز و گداز را حدس بزنیم 
اما با اشتیاق و توام با یک امیدواری گاه مضحک 
تا آخر داستان را دنبال می کنیم که شاید این بار 
که  باشد  آنی  ماجرا  ته  و  باشد  غلط  مان  حدس 
می خواهیم، و البته همیشه داستان پایانی تلخ دارد 
و بس! و چه تلخ که سپیدرود هم سرنوشتش با 
همین پایان بندی های درام مانوس شده و همیشه 

قصه یک غصه ی تکراری است؛ قصه ی بی کسی!
سپیدرود از بدو تولدش در دهه ی چهل تا امروز 
همیشه تنها بوده و همیشه طرف بی پول و بی 
پشتیبان ماجرا ایستاده است و اگر نبودند مردانی 
از جنس مهربانی و خلوص که در دهه های مختلف 
پناهی های  بی  این  بسا  چه  شوند  رسانش  یاری 
مداوم و مفرط نفسش را گرفته بود و کار را تمام 

می کرد.
دوری از ثروت و قدرت، به سبک سپیدرود

دهه های  آن  در  چه  رشتی  سپید های  و  سرخ   
طالیی پنجاه و شصت که یک شهر را در ورزشگاه 
شان جای می دادند و چه در قریب دو دهه عزلت 
نشینی، انگار بچه سر راهی مسؤوالن وقت بودند 
و چون قانونی نانوشته همیشه باید جایی باشند 

که ثروت نیست، طرفی بمانند که حمایت نیست، گوشه ای بایستند که 
امکانات نیست و مدلی زندگی کنند که فقط زنده بمانند و حاال چه باک 
که هم دوره ای هایی همچون سپاهان و تراکتور و نساجی سال هاست که 

در اوج خوشبختی زیست می کنند!
سپیدرود به جز آن دو سالی که دو اردیبهشت طالیی را رقم زدند و از قعر 
به صدر آمدند و آن دو سالی که در صدر فوتبال ماندند هرگز آب خوش 
به گلوی یاران وفادار شان نریختند و صد البته هم آن دوران همیشه درد 

بی مالکی و بی کسی همچنان دغدغه ذهنی بود و سوهان روح!
شما فقط یک نمونه نه فقط در در دنیای فوتبال و ورزش که هر مجموعه 
اقتصادی و اجتماعی دیگری را مثال بیاورید که مالک نداشته باشد و از 
فرش به عرش برود، مالک نداشته باشد و در عرش بماند و مالک نداشته 
باشد و از عرش به فرش بازگردد و باز هم مالک نداشته باشد و در فرش 
زنده بماند!؟ اگر به جز سپیدرود به نامی دیگر رسیدید بدانید که آنجا هم 
معجزه ای از جنس عشق روی داده و صد البته که معجزه همیشه اتفاق 

نخواهد افتاد.
داستان از جایی شروع شد که در میانه های لیگ برتر فصل 96-9۷ به 
دستور مسعود رهنما مدیرکل وقت اداره ورزش و جوانان گیالن مالکیت 
سپیدرود از میرشهاب مومنی به بیات به صورت موقت انتقال داده شد 
و خیلی زود همه دریافتند که این فرد نمی تواند این تیم را اداره کند و 

سپیدرود را از او پس گرفتند و به تن زاده دادند.
ماجرا به همین جا ختم نشد و پس از بازستاندن سپیدرود از تن زاده و 
واگذاری اش به فردی به نام نوین در فاصله چهار هفته سپیدرود از او هم 
پس گرفته شد و دوباره سر و کله بیات به عنوان یک ناجی پیدا شد که 
این بار با آمدن علی کریمی به عنوان مالک مساله خیلی زود ختم به خیر 

شد و بیات از سپیدرود فاصله گرفت.
قرارداد ترکمانچای و حراج اصالت تیم

 اما تمام مشکالت از زمانی شدت گرفت که علی کریمی مایل به ادامه 
تیم داری نشد و سپیدرود را در یک قرارداد ترکمانچای گونه دوباره به 
بیات واگذار کردند و انگار در گیالن و رشت قحط الرجال است که هیچ 

فرد واجد شرایط دیگری برای اداره یکی از محبوب ترین تیم های فوتبال 
ایران وجود ندارد و در قرارداد آمده بود که بیات باید یک میلیارد تومان از 
چک های کریمی را پرداخت کند و در صورت واگذاری به نفر بعدی باید 

دو میلیارد تومان دیگر هم به کریمی پرداخت شود.
تیمی که در نهایت به لیگ یک سقوط کرد با بیش از 6 میلیارد تومان 
بدهی و 3 میلیارد هم تعهد به کریمی سرجهازی اش شده بود بدون شک 
هر خریدار عاقلی را فراری می داد و این وسط سود اصلی را کیومرث بیات 

بود  تیمی شده  و کمال  تمام  مالک  دیناری  پرداخت  بدون  می کرد که 
که تا همین چند سال پیش حضور در تمرینات این تیم برایش آرزویی 

محال بود.
بیات که مطمئن بود با این قرارداد کسی یارای در اختیار گرفتن سپیدرود 
را نخواهد داشت شروع کرد به تکه تکه کردن بخش های محتلف تیم 
ریشه دار شهر رشت و امیدها را به یکی داد و نوجوانان را به دیگری و در 
نهایت حکم مدیرعاملی را به نام مسعود حیدری زد و در مدت کوتاهی 
تمام هزینه ها  تعهد که  این  با  ناظمی صادر کرد  نام  به  را  همان حکم 

برعهده شما خواهد بود!
تمام این اتفاقات در حالی رقم خورد که درست چند روز پس از سقوط 
به  نامه ای کتبی  انتشار  با  بهار سال 98 وی  در  برتر  لیگ  از  سپیدرود 
بعد  از مالکیت استعفا داد و چند ماه  مدیرکل ورزش و جوانان گیالن 
هم نامه ای با همان مضمون به رییس سازمان لیگ فرستاد و آنجا هم از 
تمام مسؤولیت های مالکیت شانه خالی کرده بود اما بازهم در پایان فصل 
گذشته حکم عزل مدیرعاملی ناظمی را صادر کرد و این در حالی بود که 
عالوه بر استعفاهایش، پروانه مالکیتی که برایش صادر شده بود از اسفند 

سال 98 پایان یافته و خود او صالحیت صدور چنین حکمی را نداشت.
سقوط های مدیریتی

 چنین فردی با عملکرد مدیریتی پر حرف و حدیث در 3 سال گذشته 
پرغلط  با مصاحبه های  و  بوده  اصلی مشکالت سپیدرود  از عوامل  یکی 
و وعده های غیرقابل اجرا که نتیجه ای جز ضربه زدن به برند سپیدرود 
نداشت با ثبت دو سقوط پیاپی از لیگ برتر به دسته دوم به عنوان مالک، 
بدون تردید تبدیل به یکی از بزرگ ترین دشمنان تاریخ 53 ساله سپیدرود 

شده است.
مالکی که هرگز ساده ترین و پیش پا افتاده ترین اصول مدیریتی را رعایت 
در  زمین  گیالن  باشگاه  قدیمی ترین  پیشینه  گرفتن  با سخره  و  نکرده 
مصاحبه ای حضور این تیم را در لیگ برتر اشتباه دانسته بود و به جای 
حل مشکالت تیمش به سان یک مدیربرنامه تمام 2 فصل گذشته را در به 
در دنبال گرفتن حق انتقال محمد بلبلی بود و برای فهمیدن اوج فاجعه 

کافی است بدانید که تمام هزینه ای که به گفته خودش برای سپیدرود 
کرده حدود 9 میلیون تومان بود که تازه این رقم را در راه شکایت از بلبلی 

پرداخت کرده است.
شما را به تمام مقدسات تان یکی به ما بگوید که این خیل عظیم هیأت 
و شهردار،  اعضای شورا  نماینده های مجلس،  ورزش،  اداره کل  فوتبال، 
فرماندار و استاندار و سایرین به کدام مسؤولیت اجتماعی شان در قبال 
یکی از پرهوادارترین تیم های فوتبال ایران عمل کردند وقتی که این تیم 
اداره  از پس  بیشترشان  که  مالکانی  بین  در 
دست  به  دست  نمی آمدند  بر  هم  دکه  یک 
می شد و بدهی روی بدهی تلمبار می شد و 

سقوط پشت سقوط؟
برجسته  حقوقی  جایگاه های  و  نام های  این 
کجای داستان بودند که در پنج سال رکورد 
از  بیشتر  و  زده شد  تیم  این  مالکیت  تغییر 
15 بار جابجایی صورت گرفت. )از نجفی به 
گروه بهمن و از آنها به جهانی و بعد صیاد و 
سپس غالمی و بعد پورمحسن و دوباره غالمی 
تن  و  بیات  بعد  و  مومنی  و  فوتبال  و هیأت 
زاده و نوین و بیات و کریمی و دوباره بیات 
و حیدری و ناظمی و آقازاده( وقتی سپیدرود 
دست به دست می شد آنها کجای کار بودند؟

چه طور وقتی سپیدرود در حال اوج گرفتن 
در  ورزش  و  فوتبال  متولیان  روز  هر  بود 
پیشانی صحنه حضور داشتند و خود را عامل 
که  است  سالی  اما سه  می دانستند  موفقیت 
نا  خیالش  کسی  و  گرفته اند  سکوت  روزه 
برتری گیالن  لیگ  تیم  تنها  نیست که  آرام 
به دسته اول و بعد دوم پرتاب شده و بدهی 
را  اعتبارش  و  ساختند  برایش  بدهی  پشت 
آسیب زدند و کار به جایی رسیده که هر تازه از راه رسیده ای این گستاخی 
را پیدا می کند که خود را خواهان این تیم بداند و با اندک موجودی و 
اعتباری مدعی خریداری سپیدرود شود تا چاهی تازه برای این عزیزدردانه 

رشتی ها بکند!
تیمی با نداشتن های بسیار

سپیدرود را فصل گذشته با روش ابداعی و من در آوردی هیأت امنایی 
بدون دفاع به جنگ فرستادند و یک سال مهدی آقازاده مدیرعامل جوان 
و بازیکن پیشین این تیم با دست خالی به میدان رفت و علی رغم عدم 
صعود، کارنامه مالی و مدیریتی نسبتا قابل قبولی از خود بر جای گذاشت 
اما باید بدانیم که فقط یک بار می شود با یک راه حل اشتباه به جواب نیمه 

درست رسید و دفعه های بعدی این فرمول جواب نخواهد داد!
امسال سپیدرود برای دومین سال متوالی باید در فراموشخانه لیگ دو 
نفس بکشد و بیشتر از دو ماه است که از پایان فصل پیشین گذشته و نه 
هنوز وضعیت مالکیت سپیدرود مشخص است و نه مدیرعامل و سرمربی 

و بازیکنانش معلوم است که چه کسانی می خواهند در این تیم بمانند؟
تیم پرهوادار مرکز استان همه ی نداشتن های عالم را این روزها یکجا دارد! 
سه سال است که از داشتن ورزشگاه محبوبش محروم است! سال هاست 
دست  رویایی  برایش  سالیان  مصوب  بودجه  ندارد!  مشخصی  مالک  که 
نیافتنی است! عمر مدیریت مدیرانش گاه به چند هفته هم نمی رسد! هر 
سال سرمربی عوض می کند! بازیکنان ستاره و جوانش به سادگی فسخ 
می کنند و دیناری به باشگاه نمی رسد! برای امروز تا فردایش برنامه ندارد 
و یک چیز دارد که همیشه فقط آن را در تمام سن 53 ساله اش داشته 
و آن هم فوج فوج هوادار عاشق و وفادار که جز به دوش کشیدن این غم 

بی پایان هیچ کاری از دستشان بر نمی آید!
سپیدرود این روزها نیازمند یک همت عمومی و یک اراده راسخ در میان 
همه ی مسؤولین استان است تا خیلی زود ابتدا دردش را تسکین دهند 
و بعد به جمع بزرگان فوتبال ایران برش گردانند که فوتبال ایران بدون 
سپیدرود همیشه یک چیزی کم دارد و به قول عاشقانش اگر سپیدرود 

بخشکد ماهی ها می میرند!

بخش ورزش- معاون حقوقی باشگاه سپیدرود رشت توضیحاتی را در 
خصوص پرونده محمد بلبلی و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی فوالد 

خوزستان ارائه کرد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه سپیدرود، بهروز عزیزی 
پنجره  بودن  بسته  خصوص  در  باشگاه  این  وکیل  فرد 
نقل و انتقاالتی اظهار داشت: باید به هواداران پرشمار و 
متعصب سپیدرود رشت اطالع دهم که علی رغم تمامی 
جوسازی ها توسط تیم مدیریتی فوالد خوزستان مبنی 
بر باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی، هنوز هیچ اقدامی 
آنها  پنجره  و  نگرفته  انضباطی صورت  کمیته  سوی  از 

همچنان بسته است.
وی تصریح کرد: با توجه به تخلف محرز و آشکار باشگاه 
فوالد خوزستان و همچنین استقالل تهران در خصوص 
پرونده نقل و انتقاالتی محمد بلبلی با دفاعیات مناسب و 
بدون توجه به جوسازی های ناجوانمردانه که هم اکنون 
انتقاالتی فوالد خوزستان  و  نقل  پنجره  دارد.  ادامه  نیز 
به علت عدم رعایت اصول حرفه ای فوتبال در باب عقد 
مهم  این  است.  بسته  قرارداد،  تحت  بازیکن  با  قرارداد 
انتقال و  مصداق بارز تخلف از ماده 18 مقررات نقل و 

تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 است.
وکیل سپیدرود گفت: همانگونه که هواداران عزیز بهتر از 
همه اطالع دارند قراردادهای فوتبالی در سیستم یکپارچه 
در هیات فوتبال استان و سازمان لیگ ثبت می شود و در 

سیستم TMS به سادگی شرایط استعالم هر بازیکنی وجود دارد. تنها 
در صورتی باشگاه ها متوجه تحت قرارداد بودن بازیکن نخواهند بود که 
قصد دور زدن قوانین و عدم پرداخت حقوق باشگاه های بازیکن پرور را 
داشته باشند. برای مثال باشگاه فوالد خوزستان علی رغم هزینه وکالیش 
و مخصوصا هزینه سنگین دادگاه CAS با وکیل ایتالیایی هم قرارداد 
منعقد کرده، اما حقوق باشگاه سپیدرود رشت را پرداخت نکرده و بهتر 
بود به جای این هزینه های سنگین حقوق حقه باشگاه سپیدرود رشت را 
پرداخت می کرد که یقینا آن مبلغ به مراتب مناسب تر از هزینه هایی بود 

که باشگاه فوالد خوزستان تا به امروز داشته است!
عزیزی فرد عنوان کرد: اما این باشگاه در خصوص ضرری که به باشگاه 
کهن و مردمی سپیدرود رشت وارد کرده، امروز مجازات این عمل نکوهیده 

و غیر حرفه ای را تحمل می کند. تاکید دارم در خصوص حقوق مادی و 
معنوی و شان و جایگاه 53 ساله باشگاه پرطرفدار سپیدرود رشت با هیچ 
باشگاه  این  بازیکنی مماشات نمی کنیم و برای احقاق حقوق  یا  باشگاه 

تمامی ابزارهای قانونی را بدون هیچ درنگی اعمال خواهیم کرد.
معاون حقوقی باشگاه سپیدرود در خصوص فسخ های یک طرفه بازیکنان 
کردن  وسوسه  در  ورزشی  ایجنت های  و  مربیان  از  بعضی  تحرکات  و 
بازیکنان تیم اظهار داشت: گویا به تازگی تعدادی از باشگاه های لیگ 1 و 
لیگ 2 با تحرکات غیرحرفه ای و تطمیع برخی از ایجنت هایی که به دنبال 

ممر درآمد هستند. آینده باشگاه و بازیکنان برای این افراد به هیچ عنوان 
مهم نیست و مانند پرونده های مشابه در فوتبال قصد تطمیع و ترغیب 

تعدادی از جوانان و سرمایه های سپیدرود رشت را دارند.
وی افزود: به این باشگاه ها و علی الخصوص بازیکنان 
آینده دار سپیدرود، هشدار می دهیم؛ چنانچه به هر 
باشگاه  حقوقی  معاونت  یا  و  مدیریت  برای  طریق 
احراز شود)که با توجه به در دسترس بودن تمامی 
ابزارها و استعالمات به سادگی میسر است(بدون هیچ 
چشم پوشی یا مماشاتی بر علیه باشگاه های متخلف 
قرارداد،  از  متخلف  بازیکن  همچنین  و  احتمالی 
باید  و  می گیرد  صورت  سریعا  الزم  قانونی  اقدامات 
شخصا پاسخگوی حقوق باشگاه سپیدرود، هواداران 

و آینده فوتبالی شان باشند.
دوستی  و  ورزش وحدت  فوتبال  گفت:  فرد  عزیزی 
بوده و در تمامی آیین نامه های داخلی و بین المللی 
احترام  فیرپلی،  فوتبال،  بر رعایت صحیح روح  فیفا 
شده  تاکید  حرفه ای  رفتار  و  باشگاه ها  حقوق  به 
بازیکنان جوانی که به علت عدم تجربه الزم  است. 
و  تیم های غیرحرفه ای  برخی  یا تطمیع  استوری  با 
ناآگاه به قوانین روز فوتبالی از جمع باشگاه بزرگ و با 
قدمت 53 ساله و آخرین تیم گیالنی حاضر در لیگ 
برتر فوتبال ایران خداحافظی و هواداران پرشمار را 

دل نگران می کنند.
باشگاه  حقوق  احقاق  برای  که  همانگونه  باشند  آگاه  کرد:  تصریح  وی 
سپیدرود رشت در پرونده محمد بلبلی با تمام ابزارهای الزم پیروز بودیم، 
برای احقاق حقوق این امانت مردمی از هیچ کوششی جهت پاکسازی این 
محیط غیرحرفه ای و به دور از روح فوتبال دریغ نخواهیم کرد. در آخر به 
هوادارن عزیز و متعصب اطالع می دهم بازیکنان سپیدرود همگی دارای 
قرارداد مشخص و حرفه ای بوده و حقوق بازیکنان طبق قرارداد پرداخت 
شده است. هیچ نگرانی برای هواداران و گریزی برای متخلفان احتمالی از 

چنگال عدالت محور قانون وجود نداشته و نخواهد داشت.

معاون حقوقی باشگاه سپیدرود:

تخلف فوالد و استقالل در پرونده بلبلی آشکار است


