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Шановні друзі!
Ситуація, що складалася навколо виборів Президента ФІДЕ, спонукала мене звернутись до вас з цим листом.
Я багато разів звертав увагу заціківлених федерацій та керівників ФІДЕ на
необхідність проведення нагальних реформ системи керівництва ФІДЕ та прозорої взаємодії
зі спонсорами та компаніями, які бажають співпрацювати з ФІДЕ на взаємовигідній основі.
На жаль, колишній президент ФІДЕ Кірсан Ілюмжинов категорично відхиляв будь-які спроби змінити систему управління ФІДЕ, а взаємодія із зовнішніми структурами залишалась
прерогативою одноосібних рішень президента. Нічим не завершились наші спроби обмежити
можливість обиратись президентом двома каденціями поспіль. Всі ці обставини не могли не
привести до стагнації та кризи всередині ФІДЕ.
Поряд з цим, я вважаю, що відсторонення з посади пана Ілюмжинова та обрання нового президента дають усім нам шанс змінити цю ситуацію на краще, особливо якщо
конструктивні та прагматичні сили об'єднаються щоб запобігти продовженню катастрофічної
політики, яка тривалий час проводились паном Ілюмжиновим.
Проте, один з претендентів на посаду президента пан Дворкович збирається продовжувати саме таку деструктивну політику. Численні повідомлення свідчать про те, що команда пана Ілюмжинова, що надійшла у розпорядження пана Дворковича, має намір використовувати ті самі методи ведення виборчої кампанії, які неодноразово використовувались в минулому, а саме залучення російських державних структур, посольств та інших установ для
усілякого сприяння кандидатурі пана Дворковича та спроб "переконати" федерації голосувати за пана Дворковича. Напевно, у процесі цього "переконання" будут використовуватися ті
ж методи, які перевірені російськими "фахівцями з переконання" у багатьох інших випадках,
зокрема, у взаємодії з ФІФА.Нагадаю, що більшість колишніх керівників ФІФА, які необачно
реагували на пропозиції Москви, зараз перебувають за ґратами, під кримінальним провадженням, санкціями, або змушені піти у ганебну відставку.
Той факт, що Кремль підтримує кандидатуру пана Дворковича та його команду не
викликає жодного сумніву.
Підтверджені численні факти спроб підкупу і тиску з боку пана Дворковича та його
прихильників, а також державних та недержавних установ РФ, намагання маніпулювати низкою федерацій. Запрошення керівників деяких федерацій на матчі Чемпіонату світу з футболу (з відшкодуванням витрат, звичайно), натяки на можливість організації чартерних рейсів
для делегатів Генеральної асамблеї ФІДЕ в Батумі та обіцянки певних бізнес-пропозицій
президентам або делегатам шахових федерацій – що це, як не відкритий підкуп?
Як "послугу в обмін на послугу", серйозний тиск і втручання у справи незалежної
ФІДЕ потрібно розглядати особисте звернення президента Путіна до прем'єр-міністра

Ізраїлю Натан'яху з проханням підтримати кандидатуру пана Дворковича ізраїльською
федерацією шахів в обмін на зворотню підтримку в організації спортивного заходу. Зайве
казати, що такі дії суперечать принципам чесних виборів, яких повинна дотримуватись будьяка спортивна організація, визнана МОК, включно звісно із ФІДЕ.
Можна з упевненістю стверджувати, що у разі обрання пана Дворковича, ФІДЕ стане
своєрідною корпорацією, де головним акціонером буде путінська Росія, а вибори президента
ФІДЕ на кілька десятиріч перетворяться на фікцію, як це власне сталося з президентськими
виборами в самій Росіі.
Я також хотів би нагадати всім, що сам пан Дворкович включений до попереднього
санкційного списку Казначейства США, що опублікований 30 січня 2018 року, а це означає,
що санкції проти нього можуть бути застосовані в будь-який момент. Така перспектива,
м'яко кажучі, не піде на користь світових шахів.
Деякі наші колеги висунули Найджела Шорта на посаду президента ФІДЕ. Я поважаю їх вибір. Проте, в ситуації, що склалася, я хочу звернути увагу на наступні обставини.
Безумовно, гросмейстера Шорта і команду, що підтримує його, поважає вся шахова
спільнота. В той же час, реальність полягає в тому, що пан Шорт не може серйозно розраховувати на перемогу в цьому виборчому циклі. Я впевненний, що навіть його найбільш
віддані прихильники погодяться з цим. Тому, об'єктивно, участь гросмейстера Шорта в цих
виборах працює на користь пана Дворковича і живить надії останнього перемогти на виборах
та продовжити політику свого попередника, але вже в більш жорсткій прокремлівській
редакції.
Я повністю усвідомлюю, що кандидатура виконуючого обов'язки президента ФІДЕ
Георгіоса Макропулоса може викликати неоднозначну реакцію з боку деяких наших колег,
включно з командою пана Шорта. Однак, зважаючи на поточну ситуацію і будучи реалістом,
я маю констатувати, що тільки пан Макропулос зможе захистити незалежність ФІДЕ і протистояти спробам поглинання ФІДЕ з боку Росіі.
Звертаючись до своїх колег, я закликаю небайдужі та здорові сили ФІДЕ і федерацій
об'єднатись, щоб захистити ідеали та цінності ФІДЕ, протидіяти гібридними загрозам, які
несе Росія не тільки на полі бою.
Я впевнений, що не існує проблем, які не можуть бути вирішені, якщо на те є добра
воля, і що зараз настав той самий момент, коли тактичні розбіжності мають поступитись досягненню спільної стратегічної мети.
Високо ціную ваш час та увагу.
Щиро ваш,
Віктор Капустін,
Президент Федерації шахів України

