
تصميم كنفدراسيون 
سعید احمدیان

    گزارش
فوتبال آس�يا براي 
گرفت�ن ميزبان�ي 
باشگاه هاي ايراني در آس�يا به بهانه ادعاي واهي 
نداشتن امنيت، بار ديگر آلوده به سياست بودن 

فوتبال آسيا را نشان داد. 
دخالت سياست در ورزش شايد خيلي وقت است كه 
تنها يك شعار است كه فقط روي كاغذ مي آيد و در 
عمل به وضوح مي توان ديد كه به خصوص چطور در 
فوتبال آسيا در سال هاي اخير، ورزش را با سياست 
پيوند داده اند و بر اس��اس آن تصميم گيري و رأي 
صادر مي كنند، رأي هاي سياسي اي كه روح ورزش 
را آلوده كرده و سبب شده حكام عرب كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، عقده های سياسي شان را اين 
بار در زمي��ن فوتبال خالي كنن��د. مانند امروز كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از رأي به برگزاري 
بازي هاي نمايندگان ايران و عربستان در چهار سال 
اخير در زمين بي طرف، قرار است كل ميزباني هاي 

كشورمان در آسيا را لغو كند. 
  رسمي كه سعودي ها كليد زدند

سال 94 بود كه براي اولين بار كنفدراسيون فوتبال 
آسيا در بيانيه اي بر اساس ادعاي واهي سعودي ها 
درباره ع��دم امنيت در اي��ران، رأي ب��ه برگزاري 
بازي هاي تيم ه��اي ايراني و عربس��تاني در ليگ 
قهرمانان در زمين بي طرف داد. سعودي ها پس از 
حمله به كنسولگري اين كشور در مشهد در دي ماه 
94، در نامه اي به كنفدراسيون فوتبال آسيا با ادعاي 
واهي نداش��تن امنيت در ايران خواهان برگزاري 

بازي هاي تيم هاي باشگاهي ش��ان با نمايندگان 
ايران در زمين بي طرف شدند. هر چند در واكنش 
به اين درخواست، تيم هاي ايراني حاضر در آسيا، 
تهديد به كناره گيري از ليگ قهرمانان كردند اما در 
نهايت همان طور كه پيش بيني مي شد با توجه به 
البي قوي سعودي ها، AFC اسفند 94 در بيانيه اي 
به خواسته سعودي ها تن داد. از آن تاريخ به بعد در 
چهار فصل اخير ليگ قهرمانان، تيم هاي ايراني و 
عربستاني در كشور ثالث كه به ميزباني قطر، امارات 
و عمان انجام شده، به مصاف هم رفته اند و با وجود 
امنيت كامل كشورمان، كم كاري و اهمال مسئوالن 
فدراسيون فوتبال سبب شده تا رأي كنفدراسيون 

فوتبال آسيا همچنان پابرجا بماند. 
  تكرار ادعاي واهي اين بار از سوي كويتي ها

در شرايطي كه تصور مي شد با گذشت چهار سال، 
سرانجام كنفدراسيون فوتبال آسيا رأي به لغو اين 
طرح بدهد اما به نظر مي رسد سناريوي قابل تأملي 
در اين رابطه با تأكيد بر تكرار ادعاي واهي امنيت 
نداشتن ايران، در حال شكل گيري است، سناريويي 
كه گفته مي ش��ود براي محروميت كامل ايران در 
ميزباني رقابت هاي ليگ قهرمانان در حال نوشته 
شدن اس��ت. چنين طرحي با اخبار روزنامه هاي 
كويتي در آستانه بازي دوشنبه اين هفته الكويت 
و اس��تقالل در مرحله پلي آف لي��گ قهرمانان به 
ميزباني تهران كليد خورده اس��ت.  روز پنج شنبه 
بعضي از رس��انه هاي عربي به نقل از روزنامه الرأي 
كويت نوشتند كه باشگاه الكويت با توجه به شرايطي 
كه كشور ايران دارد، قصد ندارد راهي تهران شود و 

برابر استقالل بازي كند و به همين خاطر درخواست 
برگزاري بازي در زمين بي طرف را داده است. 

24 ساعت پس از ادعاي واهي كويتي ها براي عدم 
س��فر به ايران، در ادامه اجراي سناريوي سياسي 
گرفتن ميزباني از تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان، 
وليد الفراج مجري تلويزيوني عربستاني كه برنامه اي 
با عنوان ليگ با وليد را در شبكه SPC اجرا مي كند، 
از لغو ميزباني ايران خب��ر داد: » از منابع آگاه خبر 
رسيده كه كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم گرفته 
باشگاه هاي ايراني از امتياز ميزباني در ليگ قهرمانان 
آسيا محروم شوند.« در ادامه رسانه ها خبر دادند 
طبق نظر كميته مسابقات كنفدراسيون فوتبال 
آس��يا ديدار ش��هر خودرو و الرفاع بحرين كه قرار 
بود اول بهمن در مشهد برگزار شود و نيز مسابقه 
اس��تقالل تهران مقابل الكويت كويت در مرحله 
پلي آف ليگ قهرمانان آسيا درتاريخ 30 بهمن، بايد 

در زمين بي طرف برگزار شود. 
  تصميم سياسي AFC تأييد شد

س��رانجام ديش��ب بود ك��ه فدراس��يون فوتبال 
به گمانه زنی ها پاي��ان داد و نامه كنفدراس��يون 
فوتبال آسيا مبني تصميم اين نهاد براي گرفتن 
ميزباني هاي باشگاه هاي ايراني در ليگ قهرمانان 
را تأييد كرد. در بخش��ي از اين بيانيه آمده است: 
» فدراسيون فوتبال امروز نامه اي رسمي از سوي 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا دريافت كرده است 
و به موجب آن اعالم ش��ده كه كميته مس��ابقات 
كنفدراسيون فوتبال آسيا تصميم دارد مسابقات 
ليگ قهرمانان آسيا به ميزباني تيم هاي ايراني در 

فصل جديد را در كشور بي طرف برگزار كند. مقرر 
گرديد در روز شنبه جلس��ه ديگري در اين باره با 
حضور مديران چهارباشگاه نماينده ايران در فصل 
جديد ليگ قهرمانان آس��يا برگزار شود و تصميم 
مقتضي با اعالم نظر باش��گاه هاي پرس��پوليس، 
سپاهان، استقالل و شهر خودرو اتخاذ گردد. موضع 
نهايي باشگاه هاي ايراني ظرف روزهاي آينده و پس 
از تصميم گيري قطعي كنفدراسيون فوتبال آسيا از 
طريق سايت رسمي فدراسيون فوتبال اطالع رساني 

خواهد شد. «
 اسماعيل خليل زاده، سرپرست باشگاه استقالل 
در واكنش به تصميم سياسي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا گفت: » ايران امن ترين كشور منطقه است و با 
تبليغات دروغين كشورهاي عربي اين واقعيت انكار 
نمي شود. تن به بازی در زمين بی طرف نمی دهيم 
و  آن را تن دادن به ذلت می دانيم. « محمدحسن 
انصاری فرد، مديرعامل باشگاه پرسپوليس ديگر 
نماينده ايران در ليگ قهرمانان هم به سايت اين 
باشگاه گفت: » ايران امن ترين كشور در خاورميانه 
و غرب آسيا اس��ت و اجازه نمي دهيم به ميزباني 
تيم هاي ايراني در آسيا خدش��ه وارد شود. « حاال 
همه در انتظار تصميم نهايي باشگاه هاي كشورمان 
در واكن��ش به بازي سياس��ي كش��ورهاي عربي 
هستند، به خصوص كه تصميم قطعي AFCدر 
محروميت باشگاه هاي ايراني از ميزباني مي تواند 
لكه سياهي بر كارنامه كنفدراسيون فوتبال آسيا 
باشد كه با توطئه هاي سياسي كشورهاي عربي، 

فضاي فوتبال را به سياست آلوده كرده است. 
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فوتبال در زمين آلوده به سياست

 فريدون حسندنيا حيدري

نمایندگان مجلس حق ورزش را برگردانند
ژاله فرامرزيان، معاون وزير ورزش و جوانان در خصوص كاهش قابل توجه 
سهم ورزش و فوتبال از محل درآمدهای تبليغات تلويزيونی در بودجه سال 
آينده گفت : » اميدوارم نمايندگان مردم در صحن علنی مجلس احقاق حق 
كنند و س��هم درآمدی ورزش را از محل تبليغات تلويزيونی به 50 درصد 
برگردانند. حداقل درآمد ورزش و فوتبال از حق بايد ساليانه 200 ميليارد 
تومان باشد. تقسيم درآمد تلويزيونی بين صدا وسيما و وزارت ورزش و جوانان 
در ابتدا به نسبت 50 - 50 در قانون بودجه سال ۱399 بود كه در كميسيون 
تلفيق به نسبت 30 به 70 رسيد و اميدوارم با رأی و نظر نمايندگان مجلس 
دوباره به همان نسبت مساوی بازگردد چرا كه درآمد بيشتری برای رشد و 

كمك به فدراسيون های ورزشی و توسعه ورزش كشور است.«

بودجه ورزش ناعادالنه تقسيم می شود
محمد بيداريان، مربی تيم ملی شنا گفت: »متأسفانه بودجه ای كه وزارت 
ورزش به فدراسيون شنا اختصاص می دهد كفاف سه رشته زيرمجموعه 
اين فدراسيون را نمی دهد. برخی رشته ها، شرايط بهتری برای آماده سازی 
و كسب سهميه داشتند اما بعد از گذشت 44 سال و حال كه 4۸سال شده 
است، متأسفانه صعود به المپيك بازمانده اند. بودجه و بيت المال مملكت را 

صرف رشته هايی كردند كه هيچ نتيجه ای در پی نداشت.«

ورزشکار مقابل مردم مسئول است
حضور ورزشكاران در بين آحاد جامعه فاصله 
آنها با مردم را كاهش می دهد اما متأسفانه 
در ورزش ما اهميت چندانی به اين موضوع 
مهم داده نمی ش��ود. تعدادی از قهرمانان 
ملی در يك سال گذشته به مناطق محروم 
رفتند. جالب اين است  كه خيلی از مردم اين 
قهرمانان را نمی شناختند. از پول مردم برای 
ورزشكاران هزينه می شود اما عمر ورزشی 
ورزشكار به پايان می رسد و ورزشكار دنبال 
كار شخصی خودش می رود. اتفاقاتی كه اخيراً افتاده و به نظر غيرمنطقی رشد 
می كند، خروج ورزشكاران است كه اين موضوع به ما پيام می دهد پيوندی كه 
بايد بين شخصيت های اجتماعی و مردم باشد يك جايی قطع می شود. يعنی 
ما به قهرمان ملی مان نفهمانده ايم فارغ از هر مسئله ای، ورزشكار يا شخصيت 
اجتماعی مقابل مردم مسئول است. به نظرم وقتی كار قهرمانی ورزشكاران 
تمام می شود مسئوليت های اجتماعی آنها شروع می شود چون خيلی از 
خألهای عاطفی را كه در جامعه وجود دارد همين ورزشكاران و قهرمانان 
می توانند حل كنند. اين خأل در رشته های ورزشی به وضوح ديده می شود. ما 
موضوع قهرمان ملی و مسئوليت اجتماعی را در ايران نداشتيم، در حالی كه 
كشورهای ديگر خيلی خوب اين مسئله را حمايت می كنند. وقتی نا اميدی 
در جامعه هست، قهرمانان ملی می توانند نقش مهمی ايفا كنند و نگذارند 
سطح اميد اجتماعی مردم پايين بيايد. ما قهرمانانی داريم كه اين كار را شروع 
كرده اند. ما به روستايی به نام ممبين در استان خوزستان رفته بوديم و آنجا 
كسی كميل قاسمی قهرمان المپيك را نمی شناخت و فقط گفتند چند نفر 
خير از تهران آمده بودند و كمك كردند. اين مسائل واقعاً دردآور است كه 

اينقدر ارتباط بين ورزشكار و مردم قطع است.

رسول خادم

رئيس سابق فدراسيون كشتی

شهدا شناسنامه نظام هستند 
پنجمين مراسم يادواره شهدای تكواندو سراسر كشور و تجليل از خانواده 
معظم شهدای تكواندو كرمان با عنوان » قهرمان ماندگار«، روز پنج  شنبه 
برگزار شد. در اين مراسم از خانواده معظم ۱0شهيد شاخص تكواندو كرمان، 
شهيدان محمد علی خواجه، س��عيد بنی آزاد، مصطفی پورمحی آبادی، 
سيدجعفر هاشمی، فرزين حس��ين خانی، علی حس��ين خانی، نوراهلل 
داوند، س��يدحبيب اهلل عليزاده، غالمرضا لنگری زاده و جواد عسكری با 
عنوان »قهرمان ماندگار « تجليل به عمل آمد. سيد محمد پوالدگر، رئيس 
فدراسيون تكواندو در اين مراسم با اشاره شهادت سردار سليمانی گفت : 
 »شهيد سليمانی يك اسطوره در جهان اس��الم و يك شهيد كم نظير در 
تاريخ انقالب اسالمی است. اين بزرگان، اسطوره    ها وشناسنامه نظام اسالمی 
و ملت ايران هستند و بايد تالش كنيم جوانان مان اسطوره های خود را بهترو 
بيشتر بشناسند. خدا را شاكريم در رشته ای خدمتگزار مردم هستيم، كه 
بيش از 500 شهيد را در راه حفظ امنيت و آرامش كشور، تقديم كرده است. 
برگزاری مراسم    هايی به منظور شناساندن اين بزرگان به جوانان و زنده نگه 

داشتن نام و خاطره اين عزيزان، وظيفه ما در فدراسيون تكواندو است.«

مرخصی طوالنی از ژانویه تا نوروز!

اولين پيروزی هندباليست     ها در قهرمانی آسيا
هندباليست های        هندبال
كش��ورمان ب��ا 
كس��ب پيروزی پرگل مقابل نيوزيلند شروعی 
قدرتمندانه در قهرمانی آسيا داشتند. رقابت های 
قهرمانی هندبال آسيا و انتخابی جام جهانی، از روز 
پنج  شنبه در كويت آغاز شده و مردان ملی پوش 
ايران در نخستين ديدار به مصاف نيوزيلند رفتند. 
در اين بازی شاگردان عليرضا حبيبی با درخشش 

خود موفق به كسب پيروزی 53بر 2۱ شدند. 
تيم ملی هندبال كه در گروه يك رقابت     ها قرار 
دارد ام��روز )۱3:30( بايد رودروی تيم ملی 
بحرين قرار بگيرد. مصاف با بحرين هميشه 

حساس��يت های زيادی برای هندبال ما داشته 
است. با توجه به شرايط مسابقات، قرار گرفتن در 
بين چهار تيم برتر رقابت     ها به منزله گرفتن جواز 

حضور در جام جهانی خواهد بود. 

شهرداری گرگان صدرنشين ليگ برتر 
شیوا نوروزی
      بسکتبال

باقی مان��د. در پايان هفت��ه نوزدهم 
رقابت  ها، مدعيان اين فصل با پيروزی 
برابر حريفان جايگاه خود را حفظ كردند. در يكی از مهم  ترين بازی ها، 
شيميدر در قم پذيرای شهرداری گرگان بود كه در نهايت تيم ميهمان 
۸6 بر ۸0 ميزبان را شكس��ت داد تا همچنان رتب��ه اول جدول را در 
اختيار داشته باشد. در تهران هم دو بازی برگزار شد؛ اكسون در مصاف 
با پتروشيمی بندر امام 53 بر ۸2 تن به شكست داد. شاگردان فرزاد 
كوهيان با اين برد 35 امتيازی شدند و در رده دوم جدول باقی ماندند. 
سرمربی پتروشيمی در گفت وگو با خبرگزاری صداوسيما در خصوص 
اين بازی گف��ت: » نبودن بازيكنان خارجی روی تيم اكس��ون تأثير 
گذاشته بود، ولی بازی منسجمی را به نمايش گذاشتند. شوت های 
سه امتيازی ما وارد سبد شد و بازيكنان هم پاسكاری و كار تيمی خوبی 
انجام دادند. همين باعث برتری ما نسبت به حريف شد. ليگ امسال 
دشوار است و همه تيم    ها برای همديگر، رقيب سرسختی هستند. ما 

از بازی گذشته چهار مصدوم به همراه داشتيم و سعی كردم تا جای 
ممكن از اين بازيكنان كمتر استفاده كنم كه آسيب آنها بيشتر نشود.«  
مهرام از امتياز ميزبانی اش استفاده كرد و ۸0 بر 5۸ مس كرمان را برد. 
مصطفی هاشمی، سرمربی اين تيم با اش��اره به شرايط بازی اظهار 
داشت:»من از زمان بازيگری ياد گرفته ام هر روز بايد تالش كنم. اين 
كار هر روز ماس��ت و تا آخر ليگ هم ادامه می دهيم. اينكه پيشرفت 
می كنيم يا نه، در ادامه مش��خص می شود. صمد نيكخواه در بازی با 
آبادان از دقيقه ۱2 كمرش درد گرفت. او و ارسالن كاظمی به بازی 
مقابل مس نرس��يدند. « مهرام با 34 امتياز تيم س��وم جدول است. 
پااليش نفت در ديداری سخت ۸3 بر ۸۱ به سختی از سد آويژه صنعت 
گذشت تا تيم سامری كماكان يكی از چهار تيم باالنشين جدول باشد. 
ذوب آهن با هدايت مهران حاتمی باز هم شكس��ت خورد؛ نماينده 
اصفهان در خانه 66 بر 6۸ مغلوب شهرداری بندرعباس شد. شورا و 
شهرداری قزوين 63 بر 56 توفارقان آذرشهر را برد و رعد پدافند هم 

در شهركرد 72 بر 60 نيروی زمينی را با شكست بدرقه كرد. 

 تداوم رقابت تنگاتنگ مدعيان 
در ليگ بسکتبال

س��رمربی تيم ملی واليبال با 
اشرف رامین

     چهره
خي��ال راح��ت ب��ه هم��راه 
دس��تيارانش ب��ه تعطيالت 
طوالنی مدت رفت. ايگور كوالكووي��چ در حالی تهران را به 
مقصد مونته نگرو ترک كرد كه از نظ��ر او صعود دوباره به 
بازی های المپيك موفقيتی بزرگ برای او و تيمش است. 
هفته پيش بود كه بلندقامتان كش��ورمان با درخشش در 
بازی های انتخابی المپيك جواز حض��ور در توكيو 2020 را 
كس��ب كردند. كوالكوويچ پس از موفقيت ش��اگردانش از 
منتقدانش خواست كه س��كوت كنند و دست از 
انتقاد بردارند. اين در حالی اس��ت كه تيم ملی 
واليبال ع��الوه بر اينك��ه دوره گذش��ته نيز 
المپيكی شده بود، تيم های بزرگ اين رشته 
را نيز شكس��ت داد. عجيب اينجاست كه 
فدراسيون مخالفتی با تعطيالت طوالنی 
ايگور و دستيارانش نداش��ته و قرار است 
آنها هفت��ه دوم فروردين ماه ب��ه ايران 
برگردند و پيگير بازی های مرحله نيمه 
نهايی و نهايی ليگ برتر شوند! اينكه 
چرا آقای س��رمربی بازی های مهم 
ليگ قبل از مرحل��ه نيمه نهايی اين 
رقابت   ه��ا را زير نظر نمی گي��رد ابهام 
عجيبی است كه داورزنی به عنوان رئيس 

فدراسيون بايد به آن واكنش نشان دهد. 

محروميت فوتبال، محروميت ورزش حاشيه اي بر گرفتن ميزباني باشگاه هاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا به بهانه عدم امنيت
تحريم فوتبال ايران از ميزباني رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا ميراث شوم 
مهدي تاج براي فدراسيون فوتبال است. مهدي تاجي كه به بهانه مشكل 
قلبي از زير بار مسئوليت و پاس��خگويي فرار كرد اما فقط دو هفته بعد از 
استعفا با همان قلب مثالً ناكوكش با هواپيما راهي مالزي مقر كنفدراسيون 

فوتبال آسيا شد تا مبادا يكي از سفرهايش مفت بپرد. 
امروز فوتبال ايران و نمايندگان آسيايي اش در حالي ميزبانی هايشان 
در ليگ قهرمانان را از دست داده اند كه طي سال های گذشته هر بار به 
مهدي تاج تذكر داده شد كه بايد جلوي اين تضييع حق روشن بايستد، 
با آسمان و ريسمان به هم بافتن فقط الطائالت گفت و هيچ اقدامي نكرد 
همان طور كه پيش از او علي كفاشيان فقط به اين حق خوري خنديد و 

با خنده هايش آتش مان زد. 
حاال در اوج بازی سياسی كنفدراسيون فوتبال آسيا جناب تاج در مالزي به سر 
مي برند. هرچه نباشد نايب رئيس ای اف سي در غرب آسياست؛ همان پستي 
كه با هزار دبدبه و كبكبه از آن ياد مي كرد. حاال اين گوي و اين ميدان آقاي تاج 
از حق فوتبال ايران به عنوان نايب رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا دفاع كن. 
در زمان رياست فدراسيون كه عرضه چنين كاري را نداشتي، حداقل حاال 
براي فوتبال ايران كاري بكن. هرچند كه خوب مي دانيم حتي توانايي بيان 

مشكل فوتبال ايران را هم نداري چه رسد به دفاع از آن!
اين همان ديپلماسی ورزشي است كه هميشه از آن گفته ايم و هميشه 
شنيده نش��ده. همان موضوعي كه رقباي ما به خوبي از آن بهره مي برند 
و ما فقط تماشاگر آنها هستيم. جالب اينكه اگر كاري هم بكنيم برعكس 
جواب مي دهد و بيشتر به ضررمان تمام مي شود تا اينكه بخواهيم سودي 
از آن ببريم. حاال كار به جايي رس��يده كه كش��ورهاي ريز و تحقير شده 
طي دهه هاي قبل هم براي ورزش ايران شاخ و شانه مي كشند و آنها كه 
دشمنی شان با ملت ايران بر همه روشن است با سوء استفاده از تهديدهاي 
آنها اهداف بزرگ تر را دنبال مي كنند. در حالي كه اينجا در ايران مسئوالن 
ورزش فقط نشسته اند و بيانيه صادر مي كنند. مي گويند كه طرف مقابل 
كاري نمي تواند انجام دهد و يا اينكه طرف مقابل بايد ميزباني ما را قبول 
كند و چقدر اين ادعاهاي مضحك آقايان تكراري و حال به هم زن است تا 
يادمان بوده هر وقت اينگونه حرف زده اند چنان محروم شده ايم كه حتي 

خود كشورهاي مدعي هم باورشان نمي شده است. 
حاال هم قصه همين اس��ت. بي كفايت هاي بازمانده از زمان مهدي تاج در 
فدراسيون فوتبال نشسته اند و طرف مقابل به ش��دت براي محروم كردن 
فوتبال ايران از ميزباني فعال است تازه اگر جلوتر از اين هم رفتند اصالً تعجب 
نكنيد چون اينجا فدراسيون فوتبال هيچ تواني براي مقابله با آنها را ندارد و از 
اول هم نداشت. سال هاست كه ندارد چه در زمان كفاشيان و چه در دوره تاج و 

چه امروز كه بازماندگان شان در اين فدراسيون سرا پا فساد حضور دارند. 
بايد به اميد جاي ديگري بود. جايي كه به قول معروف حرفش برو باشد و 
بتواند حق فوتبال را بگيرد. ديپلماسي ورزش بايد حاال فعال شود. همين 
چند روز پيش بود كه نوشتيم فعال شدن اين نيست كه برويم مثالً با بزرگان 
تصميم گيرنده ورزش جهان بنشينيم و لبخند بزنيم و عكس بگيريم و بعد 
آنها برداشت هاي خودشان را از لبخند هاي مسئوالن ما به خوردمان بدهند 
و ما هيچ نگوييم. ديپلماسي يعني اينكه با قدرت حق تضييع شده تمام اين 
سال های ورزش ايران را باز پس بگيريم. مشكل يكي، دو تا نيست اما امروز 
مشكل پيش آمده براي فوتبال بايد حل و فصل شود. وزير ورزش كه مدعي 
ارتباط خوب با رئيس فيفاست بايد دست به كار شود و ثابت كند مي تواند از 
اين ارتباط به درستی استفاده كند. حاال وقت اثبات شايستگي ها و مديريتي 

است كه آقايان دم از آن مي زنند.
 گرفتن ميزباني يعني سقوط آزاد فوتبال ايران سقوطي كه ابتدا با باشگاه ها 
شروع و بعد حتماً به تيم ملي ختم مي شود و حتماً مي تواند رشته هاي ديگر 
ورزش كشورمان را هم تهديد كند. امروز وظيفه وزارت ورزش و حتي كميته 
ملي المپيك ايستادن پاي حق مسلم ورزش كشور و جلوگيري از فضاسازی 
عليه ايران در مجامع بين المللی ورزش است كاري كه با ديپلماسي قوي 
حتماً نتيجه خواهد داد، به شرط آنكه آقايان پشت ميزنشين و مدعي داشتن 

سمت و كرسي فقط به منافع خودشان فكر نكنند.

اعالم زمان برگزاري مجمع انتخاباتي فدراسيون 
گامي رو به جلو یا راهي براي فرار ؟!

فدراسيون فوتبال سرانجام به برگزاري خارج از موعد مجمع انتخاباتي 
براي مشخص شدن رئيس جديد رضايت داد. هرچند كه زمان برگزاري 

مجمع دو ماه ديگر است و آقايان خيلي هم زود دست به كار نشدند. 
فدراس��يون فوتبال طي اطالعيه ای، خبر از برگ��زاري مجمع انتخاباتي 
در تاريخ 25 اسفند براي مشخص ش��دن رئيس جديد مي دهد؛ خبري 
كه مي تواند نشان از كوتاه آمدن فدراسيون از برگزاري سر موعد مجمع 
انتخاباتي )ارديبهشت ماه( داشته باشد. اما تاريخ در نظر گرفته شده براي 

برگزاري اين مجمع كه آخرين روزهاي سال است، جاي سؤال دارد. 
نگاهي گذرا به برگزاري مجامع انتخاباتي فدراس��يون ها كافي است تا 
بدانيم اين پروسه همواره ماه ها به طول مي انجامد و هر از چندگاهي نيز با 
عقب افتادن مجمع در آخرين لحظات آن قدر به درازا مي كشد كه حوصله 
سر بر مي شود. در همين راستا خيلي عجيب نيست كه فدراسيون براي 
كم كردن بار فشارها آخرين روزهاي سال را براي برگزاري مجمع در نظر 
گرفته باشد تا با اولين دليل براي به تعويق افتادن آن كار به سال بعد بكشد 
و از آنجايي كه دو هفته ابتدايي س��ال اكثر مراكز، به خصوص رسانه ها 
تعطيل هستند ، از لحاظ بعد خبري فدراس��يون تا نيمه دوم فروردين 
چندان مورد فشار نخواهد بود و يك تعلل كوچك و يك بهانه مي تواند كار 
برگزاري مجمع را به همان موعد مقرر )ارديبهشت( بكشاند. يعني مطابق 
ميل و خواسته اعضاي فدراسيون و اصراري كه بعد از استعفاي تاج براي 
برگزاري مجمع در تاريخ مشخص ش��ده قبلي داشتند. هرچند كه اين 
مي تواند نگاهي بدبينانه باشد اما تجربه اثبات شده در خصوص برگزاري 
مجامع فدراسيون هاي مختلف دليل اين طرز نگاه است كه دو ماه ديگر 

مشخص مي شود بدبينانه بوده يا آينده نگری بر اساس تجربيات.
    

در هر صورت اقدام فدراس��يون مي تواند كورسوي اميدي براي روشن 
شدن هر چه زودتر تكليف فدراسيون فوتبال باشد؛ مسئله اي كه مي تواند 
تأثير مستقيم در سرنوشت تيم ملي فوتبال در مسير جام جهاني داشته 
باش��د. خصوصاً كه بعد از كس��ب نتايج ضعيف با ويلموتس و جدايي 
بحث برانگيز اين مربي بلژيكي، نيمكت تيم ملي بالتكليف سرمربي جديد 
است و مشخص شدن رئيس مي تواند اوضاع را اندكي آرام كند. هرچند 
كه آقايان تصميم گيرنده در فدراسيون فوتبال پيشتر اعالم كرده بودند 
كه تا پايان دي ماه )يعني قبل از انتخاب رئيس جديد( تكليف نيمكت 
تيم ملي روشن خواهد شد، اما ظواهر امر نشان می دهد هيچ پيشرفت 

قابل توجهی در اين راستا صورت نگرفته است.
    

درحالي كه با مطرح شدن زمان برگزاري مجمع براي انتخاب رئيس جديد 
همه نگاه ها به سمت فدراسيون است و رايزني در خصوص رئيس جديد كه 
چه كسي مي تواند باشد و چه وظايفي دارد، اوضاع تيم ملي هم از موارد بسيار 

مهمي است كه در اين شلوغي نبايد به دست فراموشي سپرده شود. 
فدراسيون فوتبال كه سال هاست به واسطه مديريت ضعيف رؤساي خود 
چالش ها و حاشيه هاي سخت زيادي را پش��ت سر گذاشته، در شرايط 
س��خت فعلي به يك مدير كار بلد نياز دارد تا به جاي دادن ش��عارهاي 
رنگارنگ و وعده های پرتعداد، مرد عمل باش��د و در راستاي سازندگي 
فوتبال گام بردارد تا بعد از چند سال آقايي در آسيا و دو حضور پي در پي 
در جام جهاني، با روزمرگي و درجا زدن و سرانجام سقوط به دره ناكامي 
مواجه نشويم. خصوصاً در شرايطي كه كشورهاي عربي حاشيه خليج 
فارس مترصد فرصتي هستند براي سرخورده كردن فوتبال ايران و كنار 

زدن آن از جمع مدعيان قاره. 
    

حفظ جايگاه به مراتب سخت تر از به دست آوردن آن است و فوتبال ايران 
حاال كار سختي براي حفظ جايگاهي كه سال هاست در آسيا از آن خود 
كرده دارد، چرا كه عدم انتخاب درست سرمربي باعث شد كار اين تيم 
براي سومين صعود پي در پي به جام جهاني به اما و اگر بكشد و باوجود 
آنكه بازی های دور برگشت هنوز باقي است، استفاده بهينه حريفان در 
جمع آوری امتيازها و ناكامي ايران باعث ش��ده تيم ملي اوضاع چندان 
جالبي نداشته باشد و بدتر از همه اينكه در اين وانفسا هم نيمكت تيم 
ملي بالتكليف سرمربي است و هم صندلي مديريت فدراسيون بالتكليف 
رئيسي كه در بحبوحه مشكالت فرار را بر قرار ترجيح داد تا از پاسخگويي 
به مديريت ضعيف خود و عواقب ناش��ي از آن قسر در برود و حاال همه 
نگاه ها به برگزاري مجمع انتخاباتي براي برگزيدن رئيس جديد است و 
تصميم تازه اي كه قرار است براي رهايي نيمكت تيم ملي از بالتكليفي 
گرفته شود كه در خصوص اين دومي اميد چنداني نيست وقتي بعد از 
مانوري كه روي گزينه هاي داخلي داده شد، گفته مي شود آقايان براي 
فرار از مهلكه بار ديگر سراغ برانكو رفتند اما بعد از يك پيشنهاد عجيب 
200هزار دالري و درخواست براي گذشتن از 400 هزار دالر از طلبش از 

پرسپوليس، اوضاع را پيچيده تر و مبهم تر از قبل كردند.
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