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    گزارش
مي�����زب�ان 
يك جلسه مهم 
و حياتي براي فوتبال ايران است، مديران چهار 
نماينده كش�ورمان در ليگ قهرمانان آسيا به 
كوآالالمپور رفته اند تا با مسئوالن  AFC اتمام 
حج�ت كنن�د و بگوين�د، آنه�ا ي�ا تصمي�م 
توهين آميزشان را براي گرفتن حق ميزباني از 
ايران لغو مي كنند يا تيم هاي ايراني در نامه اي 
رسماً از حضور در اين مسابقات انصراف خواهند 
داد تا شيخ سلمان و حاميان سعودي اش خود 
آسياي ش�ان! قهرمان�ان  لي�گ  و  دانن�د 

»كوتاه نمي آييم« مديران تيم هاي ايراني حاضر 
در ليگ قهرمانان آسيا مي گويند اين حرف اول و 
آخرشان درباره حق ميزباني است، به خصوص كه 
پاي ادعاي واهي ناامني كشورمان در ميان است، 
ادعايي كه محلي از اعراب ندارد و تنها شده يك 
بهانه تا البي سعودي- صهيونيستي، عقده هاي 
سياسي را به زمين ورزش بكشاند تا حق ميزباني 

از تيم هاي ايراني در آسيا گرفته شود. 
AFC االكلنگ   

در چنين شرايطي كنفدراس��يون فوتبال آسيا 
سه شنبه شب در اقدامي كه نشانه هايي از كوتاه 
آمدن داشت، محل برگزاري بازي هاي استقالل و 
شهرخودرو با حريفانشان را در مرحله پلي آف در 
زمين بي طرف و كشور امارات و قطر تعيين كرد 
اما محل برگزاري مسابقات تيم هاي كشورمان در 
مرحله گروهي را بالتكليف گذاشت. اين مسئله 

سبب شد تا گمانه زني درباره اينكه ممكن است 
تا AFC در بازي هاي گروهي حق ميزباني را به 

باشگاه هاي ايراني برگرداند، باال بگيرد. 
با اين حال به گفته كارشناس��ان اش��اره نشدن 
به محل برگزاري مس��ابقات باش��گاه هاي ايران 
در مرحله گروهي در برنامه اعالم ش��ده توسط 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا تضميني بر دادن 
حق ميزباني در اين مرحله نيست، عالوه بر اين، 
طبق تصميم جديد AFCتيم هاي اس��تقالل و 
شهرخودرو نيز بايد در مرحله پلي آف با گذشتن 
از حق ميزبان��ي، در زمين بي ط��رف به مصاف 
حريف��ان برون��د، تصميمي كه بار ديگر نش��ان 
مي دهد كنفدراس��يون فوتبال آسيا همچنان با 
يك رويكرد سياسي به دنبال آلوده كردن ورزش 

به حب و بغض هاي سياسي است. 
   »نه« دوباره به تصميم سياسي

در چنين شرايطي همان طور كه پيش بيني  مي شد 
نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان با پافشاري بر 
مواضع اوليه شان، باز هم تأكيد كردند كه يا حق 
ميزباني به همه باشگاه هاي كشورمان برگردانده 
مي شود يا هر چهارتيم انصراف مي دهند. در اين 
راستا ديروز مهدي علي نژاد، سرپرست معاونت 
توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش 
در حاشيه مراسم كلنگ زني س��اختمان جديد 
فدراسيون فوتبال در مجموعه ورزشي آزادي، به 
تصميم جديد AFC واكنش نشان داد. علي نژاد 
درخصوص معرفي كشور امارات به عنوان ميزبان 
دو بازي تيم هاي فوتبال استقالل و شهر خودرو، 

در مرحله پلي آف ليگ قهرمانان آس��يا توس��ط 
AFC بار ديگر بر موضع باشگاه هاي ايراني براي 
بازي نكردن در كشور بي طرف تأكيد كرد: » ما در 

كشور ثالث بازي نمي كنيم.«
فرهاد حميداوي، مالك باشگاه شهر خودرو هم 
در گفت وگو با خبرگزاري ها اينطور به اطالعيه 
جديد كنفدراسيون فوتبال آسيا واكنش نشان 
داد: » مسئوالن كنفدراس��يون فوتبال آسيا مغز 
اعتراض ما را نفهميدند. ما گفتيم فقط در ايران 
بازي مي كنيم، آنها اع��الم كردند به قطر برويد. 
دوباره گفتيم در هيچ جاي ديگري به جز ايران 
به ميدان نمي روي��م، رأي داده اند كه در امارات 
ميزباني كنيد. مش��خص اس��ت كه حرف و مغز 

اعتراض ما را نفهميدند.«
حميداوي در پايان از تداوم ايستادگي مقابل ظلم 
AFC در حق باش��گاه هاي ايراني صحبت كرد: 
»در طول س��ال ۳۲ ميليون توريست در مشهد 
داريم كه از سرتاسر دنيا و كشورهاي عربي مانند 
بحرين، كويت و قطر به اين ش��هر مقدس سفر 
مي كنند و تاكنون كوچكترين مشكلي نداشتيم. 
به طور قاطع با تصميم AFC مخالف هستيم. با 
وجود اينكه يك باشگاه كاماًل خصوصي هستيم 
اما در كنار سه باش��گاه ديگر به هيچ وجه به اين 
ظلم و بي عدالتي كنفدراسيون فوتبال آسيا تن 
نخواهي��م داد و مقابل اين تصميم ايس��تادگي 
مي كنيم و تمام عواقب آن را نيز مي پذيريم و به 
هيچ وجه در كشور ديگر بازي نمي كنيم. اگر ما به 
اين رأي تن بدهيم، يك هفته بعد اعالم مي كنند 

كه تيم ملي ايران هم در زمين ثالث بازي كند و 
اين ظلم ها ادامه دار خواهد شد. بايد يكجا به طور 

قاطع مقابل اين زورگويي ها ايستاد.«
  جلسه براي گرفتن حق ميزباني

در چنين ش��رايطي امروز مديران باش��گاه هاي 
استقالل، پرسپوليس، س��پاهان و شهرخودرو و 
سرپرست دبيركلي فدراسيون فوتبال به عنوان 
نماين��دگان ايران در لي��گ قهرمانان آس��يا در 
كوآالالمپور در جلسه اي با دبيركل كنفدراسيون 
فوتبال آسيا، موضع ش��فاف نمايندگان ايران در 
ليگ قهرمان��ان را به اطالع AFCمي رس��انند، 
جلس��ه اي كه مس��ئوالن مذاكره كنن��ده ايراني 
اميدوارند كه با داليل و مداركي كه از واهي بودن 
ادعاي كويتي ها ارائه خواهند كرد، كنفدراسيون 
فوتبال آسيا در تصميم سياسي اش تجديد نظر 
كند، به خصوص كه با كنار كشيدن باشگاه هاي 
كشورمان، عالوه بر افت شديد كيفيت مسابقات، 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا از حضور پرش��ور 
تماشاگران ايراني كه همواره در ارائه گزارش هاي 
عملكرد اين نهاد به فيفا مورد توجه بوده اس��ت، 

محروم خواهد شد. 
حميداوي، مالك باشگاه شهر خودرو به اين سؤال 
كه آيا اميدي به شكسته شدن اين رأي وجود دارد 
يا خير، اينطور پاسخ داد: » ما هميشه اميد داريم اما 
كمترين هدف مان از اين سفر اين است كه صداي 
مردم ايران را به گوش مس��ئوالن كنفدراسيون 
فوتبال آسيا برس��انيم و عالوه بر اين ببينيم سر 

منشأ اين بي عدالتي و ظلم كجا است.«
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دفاع از امنيت ايران در مالزی دنيا حيدري

شيوا نوروزي

تكميل بحران چلسي با مصدوميت تامي آبراهام
اوضاع براي چلس��ي و فرانك لمپارد خوب پيش نمي رود و بعد از كسب 
يك امتياز در دو ديدار اخير، حاال مصدوميت بهترين گلزن اين تيم نيز به 
بدبياري هاي فرانك لمپارد در تيم چلسي اضافه شده است. تامي آبراهام در 
بازي برابر آرسنال در برخورد با تابلوهاي تبليغاتي دچار مصدوميت از ناحيه 
مچ پا شد تا بعد از هري كين و ماركوس راشفورد، سومين مهاجم تيم ملي 
فوتبال انگليس نيز در اين روزها مصدوم باشد. آبرهام در اين فصل بهترين 
گلزن تيمش در ليگ برتر بوده است و توانسته ۱۳ گل براي آبي هاي لندن 
به ثمر برساند و غيبت او مي تواند تيم لمپارد را با بحران جدي روبه رو كند. 

چلسي با 40 امتياز در رده چهارم ليگ جزيره قرار دارد. 

هري كين، چالش 250 ميليون يورويي بارسا و رئال
درخشش هري كين در سال هاي اخير و كسب عنوان آقاي گلي جام جهاني 
۲0۱8 باعث شده نام او هميشه در فهرست خريد باشگاه های بزرگ قرار 
داشته باشد. هم بارس��لونا و هم رئال مادريد به دنبال اين گلزن انگليسي 
هستند. هري كين اخيراً مصدوم شده و چند ماهي قادر به حضور در ميادين 
نخواهد بود، اما همچنان احتمال جدايي او از تاتنهام در تابس��تان وجود 
دارد. راديو كاتالونيا مدعي شد جدايي كين از تاتنهام غيرممكن نيست. 
اين باشگاه به دليل هزينه هاي هنگفت ساخت استاديوم جديد در مضيقه 
مالي قرار دارد، اما به هر حال اسپرز كمتر از رقم ۲50 ميليون يورو حاضر به 

فروش اين ستاره ۲7 ساله نخواهد بود. 

دي بروين گل سازترين بازيكن جزيره
كوين دي بروين ستاره بلژيكي منچسترسيتي به ركورد فوق العاده اي در 
ليگ برتر انگليس رسيد.دي بروين با يك پاس گل در پيروزی سيتی مقابل 
شفيلد، به اولين بازيكن در تاريخ ليگ برتر انگليس تبديل شد كه توانست 
در سه فصل حداقل ۱5 پاس گل براي تيمش ثبت كند تا او گل سازترين 

بازيكن سيتي در ليگ برتر نيز لقب بگيرد.

فدراسيون فوتبال نياز به جراحي دارد 
فدراس��يون فوتبال نياز به ي��ك جراحي و 
بازنگري كلي دارد. چه در اساس��نامه، چه 
آيين نامه ها و چه در انتخاب رئيس جديد 
و نايب رئيس ها و گواه ل��زوم اين بازنگري 
شرايط كنوني فوتبال ايران است. شرايطي 
كه نتيجه نداشتن كرسي ها و قدرت الزم در 
مجامع بين المللي است. فوتبال ايران نياز به 
يك مدير دارد، مديري كه در عين جواني 
تجربه الزم را داش��ته باشد، تحصيلكرده و 
آشنا به قوانين كنفدراسيون فوتبال آس��يا، فيفا، ioc  باشد و مهم تر از 
همه اينكه مسلط به زبان باشد تا مجبور نباشد در همه نشست ها مترجم 
ببرد؛ چراكه تأثير حرف هاي شما در مجامع بين المللي بستگي به نطقي كه 
مي كنيد، دارد. اينكه چطور با صحبت هايتان ديگران را تحت تأثير قرار داده 
و قانع كنيد؛ چراكه شما قرار نيست به مهماني برويد. قرار است برويد براي 
گرفتن حق فوتبال ايران و دفاع از كيان كشور كه اگر تا امروز به اين مسئله 
توجه مي شد و در كنار آن مراجع باالدست بازخواست مي كردند، مديران 
و نفراتي را كه براي حضور در مجمع بين المللي و مذاكرات مختلف راهي 
شده بودند بازخواست مي كردند، شايد امروز در چنين شرايطي قرار نگرفته 
بوديم. با اين وجود اما هنوز هم فرصت براي جبران هست. مي توان با انتخاب 
اصلح رئيس بعدي گام محكمي در حل مشكالت برداشت. به شرط آنكه 
بار ديگر نرويم دنبال نفرات امتحان پس داده اي كه تا به امروز هيچ گلي به 
سر فوتبال نزدند. هرچند كه تصور مي شود قرار است كما في السابق شاهد 
دست به دست شدن قدرت بين افراد تكراري و مشخصي باشيم اما انتظار 
مي رود با توجه به ش��رايطي كه فوتبال ايران امروز با آن دست به گريبان 
است، وزارت ورزش، كميته بين  المللي المپيك و ساير نهادها با بررسي هاي 
دقيق و كارشناسانه، با مشورت و توجه كردن به اهميت جايگاهي كه رئيس 
فدراسيون فوتبال در پيشبرد موفقيت هاي فوتبال ايران دارد، زمينه نشستن 
شخصي را بر صندلي رياست اين فدراسيون فراهم كنند كه به امور مربوط 
به فوتبال اشراف كامل داشته باشد و بتواند گليم فوتبال ايران را در مجامع 
بين المللي با توجه به دانش مديريتي كه دارد از آب بيرون بكشد تا ديگر 

شاهد اتفاقاتي اين چنين ناگوار در اين روزهای فوتبال ايران نباشيم. 

بهرام افشار زاده 

مديرعامل سابق باشگاه استقالل

طاليي فكر كنيد
رئيس كشتي به آينده سازان اين رشته توصيه كرد، براي رسيدن به قله هاي 
افتخار و موفقيت هاي بزرگ فقط و فقط به مدال طالي المپيك بينديشند. 
ملي پوشان نونهال دو تيم كشتي آزاد و فرنگي اين روزها در خانه كشتي شهيد 
صدرزاده اردويي فني، فرهنگي و آموزش��ي را پشت س��ر مي گذارند. طبق 
برنامه ريزي انجام شده در اين اردو عالوه بر شناسايي استعدادها، برنامه هاي 
فرهنگي نيز براي ملي پوشان در نظر گرفته شده است. نكته جالب اينكه عليرضا 
دبير شخصاً به اين اردو سر زده تا از نزديك شاهد كشف و پيشرفت استعدادهاي 
كشتي باشد. آقاي رئيس وقتي شور و شوق نونهاالن كشتي را ديد با يك توصيه 
پدرانه سعي كرد اعتماد به نفس و انگيزه آنها را افزايش دهد: »اگر مي خواهيد 
در كشتي موفق شويد، فقط به فكر كسب مدال طالي المپيك باشيد و هدفتان 
موفقيت در اين مسابقات باشد.« بدون شك نونهاالن امروز خيلي زود اميدهاي 
كشتي ايران در رده بزرگساالن خواهند بود و اگر نفرات مستعد كشف و پرورش 

داده شوند در آينده نگراني بابت پشتوانه سازي نخواهيم داشت.

كره جنوبی پل جهاني شدن هندبال

مهرام – پتروشيمي در ديدار انتقامي
هفته بيست و يكم      بسكتبال
ليگ برتر بسكتبال 
عصر امروز در شهرهاي شهركرد، كرمان، اصفهان، 
تهران، قم و قزوين برگزار مي شود كه در مهم ترين 
مسابقه مهرام و پتروشيمي تيم هاي چهارم و دوم 
جدول رده بندي در تهران و سالن آزادي به مصاف 
هم مي روند. در بازي رفت مهرامي ها برنده مسابقه 
شدند و در بازي برگشت هم براي سر و سامان دادن 
به وضعيت خود در جدول به دنبال پيروزي در خانه 

هستند و پتروشيمي نيز براي جبران شكست دور 
رفت و هم براي حفظ فاصله با ش��هرداري گرگان 
صدرنش��ين فقط به پيروزي مي انديشد. در ساير 
بازي ها رعد پدافند به مصاف پااليش نفت مي رود، 
مس كرمان با توفارقان ديدار مي كند و ذوب آهن 
ميزبان اويژه صنعت است. شيميدر با نيروي زميني 
ديدار مي كند و ش��هرداري قزوين از ش��هرداري 
گرگان پذيرايي مي كند و در نهايت اكسون در تهران 

با شهرداري بندرعباس روبه رو مي شود.

چهلمي��ن دوره رقابت ه��اي 
فريدون حسن

     کشتی
بين المللي كش��تي فرنگي جام 
تخت��ي  پهل��وان  جه��ان 
»گراميداشت دهه مبارك فجر« از امروز و به مدت دو روز در سالن 
شهيد دستغيب شهر شيراز برگزار مي ش��ود و كشتي گيراني از 
كشورهاي ارمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيكستان 
به همراه كشتي گيران مطرح و عنوان دار كشورمان در اين رقابت ها 
به ميدان مي روند. قرعه كشي تمامي اوزان فرنگي عصر ديروز برگزار 
و رقابت هاي مقدماتي تا مشخص شدن نفرات فيناليست ها صبح و 
عصر امروز برگزار مي شود؛ مس��ابقات شانس مجدد، رده بندي و 
فينال نيز روز جمعه برگزار خواهد شد.  كادر فني تيم هاي ملي 
ايران بر حض��ور تمامي نفرات داراي مجوز براي ش��ركت در اين 
مسابقات تأكيد كرده است و اين رقابت ها از مراحل اصلي انتخاب 
نفرات براي المپيك ۲0۲0 توكيو خواهد ب��ود. با توجه به اينكه 

محمد بنا،سرمربي تيم ملي شركت در مسابقات ايتاليا را لغو كرد، 
مسابقات جام تختي از اهميت بيشتري برخوردار شد. سرمربي تيم 
ملي از ابتدا هم روي اين مسابقات توجهي ويژه داشت و حالت بايد 
ديد شاگردانش تا چه حد مي توانند خواس��ته هاي او را تأمين و 
نظرش را براي رسيدن به دوبنده تيم ملي در المپيك ۲0۲0 توكيو 
فراهم كنند. در جم��ع تيم  هاي خارجي ش��ركت كننده در اين 
رقابت ها تيم ملي ارمنستان با تركيبي قوي پا به ميدان گذاشته و به 
نظر مي رسد، كشتي گيران اين كشور مسابقات جام تختي را بسيار 
جدي گرفته اند كه همين مس��ئله مي تواند محكي جدي براي 
فرنگي كاران ايران در رقابت هاي شيراز باشد. آنچه مسلم است نگاه 
محمد بنا به اين مسابقات جدي است، اما بايد منتظر ماند و ديد اگر 
فرنگي كاران نتوانستند خواسته هاي او را اجابت و نظرش را براي 
رسيدن به تيم ملي تأمين كنند، سرمربي سخت گير تيم ملي براي 

آينده و فرصت كم باقيمانده تا المپيك چه برنامه اي دارد.

آغاز رقابت هاي كشتي فرنگي جام جهان پهلوان تختي 

محك جدي شاگردان بنا در شيراز

ملي پوشان هندبال ايران امشب در 
حامد قهرماني

     چهره
حالي براب��ر كره جنوبي ب��ه ميدان 
مي روند كه براي صع��ود به مرحله 
نيمه نهايي رقابت هاي قهرماني آسيا و كسب جواز حضور در مسابقات 
جهاني بايد اين تيم را شكست دهند. هندباليست هاي ايران بعد 
از پيروزي مقتدرانه مقابل كويت ميزبان مسابقات در دومين 
بازي خود مقابل قطر شدند كه در يك مسابقه سخت، نفس گير 
و س��نگين با حس��اب ۳۱ بر ۲5 نتيجه را واگذار كردند و حاال 
امشب بايد مقابل كره جنوبي به ميدان بروند. با توجه به اينكه 
كره اي ها هم نتايج مشابهي مانند ايران كسب كرده اند آنها هم 
براي صعود به نيمه نهايي نياز به پيروزي دارند. بزرگ ترين 
مشكل امش��ب عليرضا حبيبي، س��رمربي تيم ملي لشكر 
مصدومانش است. سجاد استكي به دليل مصدوميت ديدار 
مقابل قطر را از دست داد و حاال هم ظاهراً هنوز به شرايط 
ايده آل نرس��يده است.  همچنين س��يدعليرضا موسوي، 
مجتبي كرميان، اهلل كرم استكي و مجتبي حيدرپور از ديگر 
مصدومان حاضر در تيم هس��تند كه كادر پزشكي در حال 
آماده س��ازي آنها براي بازي امشب هس��تند. سيدعليرضا 
موس��وي بازيكن تيم ملي در مورد بازي امشب گفت: »همه 
چيز براي صعود دست خودمان اس��ت. محكوم به پيروزي 
هستيم و فكر مي كنم مي توانيم كره جنوبي را شكست دهيم، 

چون واقعاً يك سر و گردن باالتر از حريف هستيم.« 

AFC امروز جلسه مهم مديران باشگاه هاي ايراني با مسئوالن كنفدراسيون فوتبال آسيا درباره تصميم سياسي 

حق مسلم فوتبال را از آسيا بگيريد
روز سرنوشت ساز فوتبال آس��يا با اتخاذ موضعي متحد و قاطع قطعاً به سود 
كشورمان تمام مي شود؛ چه ميزباني را از چهار تيم ايراني سلب كنند و ليگ 
قهرمانان قاره كهن از حضور تيم هاي كشورمان محروم شود، چه حق مسلم 
ميزباني را از چنگ دس��ت هاي پش��ت پرده دربياوريم و با عزت و افتخار به 
مصاف حريفان آسيايي برويم. در هر دو صورت پيروز اين نبرد ناجوانمردانه و 
غيرورزشي ما هستيم؛ مگر اينكه نمايندگان اعزامي مان به مقر كنفدراسيون 
فوتبال آسيا آن جديت و كاريزماي مورد انتظار را نداشته باشند و در مواجهه با 

شيخ سلمان و دارودسته اش ضعف نشان دهند. 
تصميم كامالً سياسي AFC و گرفتن حق ميزباني از تيم هاي فوتبال كشورمان 
در ليگ قهرمانان آسيا چالش جديدي است كه به لطف مديريت شيخ سلمان 
بحريني، يار قديمي رؤساي پيشين فدراس��يون فوتبال، براي ايران به وجود 
آمده و انتظار ملت اين است كه تحت هيچ ش��رايطي در مقابل زورگويي ها و 
فشارهاي سياسي – فوتبالي سرخم نكنيم. باتوجه به حساس بودن قضيه و 
اهميت باالي آن خوشبختانه تا اينجاي كار شاهد يك رويكرد متحد، مقتدر 
و سخت گيرانه از س��وي مقامات ورزش بوده ايم و تأكيد مديران چهار باشگاه 
كشورمان براي ميزباني در خاك ايران چه در مرحله پلي آف و چه در مرحله 
گروهي مسابقات موجب شد كه پس از اصرار كنفدراسيون آسيا بر سلب اين 
حق مسلم، مسئوالن همچنان بر كناره گيري از رقابت ها در جهت حفظ عزت 
و اعتبار كشورمان تأكيد كنند. كوتاه نيامدن در برابر خواسته هاي غيرمنطقي و 
از همه مهم تر نقض كننده امنيت و اقتدار ملي موجب شد كه آسيايي ها حساب 
كار دست شان بيايد و بفهمند كه فوتبال كشورمان از حق خود كوتاه نخواهد 

آمد. ارائه يك بسته پيشنهادي از سوي آسيا دقيقاً به همين دليل بود. 
البته البي هاي سياسي مخالفان ايران در مقر AFC آنقدر قوي هستند كه 
حتي در بسته هاي پيشنهادي نيز نفوذ كرده اند؛ برگزاري بازي هاي رفت در 
زمين حريفان آن هم به اميد تغيير نظر مسئوالن آسيايي درخصوص بازي هاي 
برگشت و بازي استقالل و شهر خودرو در كشور ثالث در هر دو بازي مرحله 
پلي آف! كاماًل مشخص است كه موضع محكم ما نگراني آسيايي ها را در پي 
داشته، اما در عين حال نفوذ جريان ضدايراني مانع از تغيير موضع آنها شده 
است. به هر صورت ايستادگي در مقابل گرفته شدن حق ميزباني از كشورمان 
گام محكمي بود در مقابل كشورهايي كه در قاره آسيا چشم ديدن مان را ندارند 
و براي ضربه زدن به كشورمان از هر طريقي وارد عمل مي شوند، منتها اين بار 
آنها انتظار چنين واكنشي را نداشتند؛ واكنشي كه اگر چند سال پيش در قبال 
زياده خواهي هاي آل سعود نشان داده بوديم جلسه امروزمان در كواالالمپور 
تا اين اندازه مهم نبود. در هر صورت رفتار نمايندگان فوتبال مان در اين جلسه 
مي تواند شرايط را به نفع كش��ورمان تغيير دهد؛ انتظار مي رود در وهله اول 
نمايندگان اعزامي با ارائه اسناد و مدارك مستند ضمن رد ادعاهاي دشمنان 
يك بار ديگر امنيت و آرامش ايران را به رخ آسيايي ها بكشند و با جديت تمام 
براي گرفتن حق ميزباني چهار تيم ايراني در ليگ قهرمانان و حضور پرشور آنها 
در اين رقابت ها تالش كنند تا از اين طريق بتوانند هشدارهاي الزم را نسبت 
به غيبت تيم هاي كشورمان و زير سؤال رفتن اعتبار فوتبال آسيا به مسئوالن 
AFC بدهند، اما اگر شيخ س��لمان و هم پيمانانش دس��ت از گزافه گويي، 
زياده خواهي و به كرسي نشاندن خواسته كشورهاي عربي برنداشتند، همه ما 
خواهان اين هستيم كه آقايان نماينده با تأكيد بر حق مسلم ميزباني، انصراف 
تيم هاي كشورمان را از ليگ قهرمانان اعالم كنند تا افتخار حضور در اين ليگ 
سياسي بماند، براي كش��ورهايي كه دم از فوتبال عاري از سياست مي زنند. 
فراموش نكنيم كه پذيرفتن بازي در زمين بي طرف جز ذلت و خواري عايدي 

براي فوتبال و ورزش كشورمان نخواهد داشت. 

 زد و بندهاي آشكار و نهان 
براي نشستن روي صندلي رياست

فوتبال بي در و پيكر و فدراسيون بي صاحب!
فوتبال ايران بدون ش�ك اين روزه�ا س�خت ترين دوران خود را 
س�پري مي كند اما در وانفس�اي مش�كالت متعدد، آقايان ساكن 
در س�اختمان فدراس�يون در پ�ي زد و بنده�ا و الب�ي بازي هاي 
خود براي كس�ب ق�درت در آخرين يك ش�نبه س�ال هس�تند!

زمان زيادي تا انتخابات فدراسيون فوتبال باقي نمانده است. يك چشم بر هم 
زدني بهمن را هم در تقويم پشت سر مي گذارد و روي ۲5 اسفند ايست مي كند 

براي شناخته شدن رئيس جديد مهم ترين فدراسيون ورزشي كشور.
    

مس��ئله امروز، رئيس بعدي است؛ رئيس��ي كه اگر مثل هميشه يكي از 
همين اطرافيان و حاضران در فدراسيون فوتبال باشد كه نه فقط دردي از 
فوتبال دوا نمي شود، كه بايد آماده شرايطي به مراتب بدتر از اين هم باشيم؛ 
مسئله اي كه اگر اندكي براي آقايان حائز اهميت باشد، با يك اعمال قدرت 
منطقي، نام خيلي ها را قبل از 8 تا ۱8 بهمن كه تاريخ ثبت نام كانديداها براي 
حضور در انتخابات فدراسيون فوتبال است، از دور خارج خواهد كرد قبل از 
آنكه اقدامي براي كانديداتوري بكنند تا اندكي اميد بماند براي تغيير اوضاعي 
كه به واسطه حضور متعدد و چرخشي همين آقاياني كه روي كار هستند، 

گريبان فوتبال را گرفته و آن را به بدترين شكل ممكن خاك كند!
    

اين روزها همه نگاه ها به وزارت ورزش و در رأس آن سلطاني فر است كه 
آيا براي يكبار هم كه شده تصميمي اساس��ي و جدي براي بهبود حال 
فوتبال مي گيرد؟ يا به عنوان متولي ورزش، گامي برمي دارد براي پايان 
دادن به اوضاع نابسامان فوتبال ايران كه نتيجه مديريت ناكارآمد مديران 
بي كفايتي است كه نه به واسطه توانمندي هاي خود، كه به واسطه البي 
بازي و رفاقت ها روي كار آمدن��د و جز خرابي و ناكام��ي و هزينه هاي 
هنگفت از خود به جاي نگذاشتند ؟ د ر واقع ۲5 اسفند مي تواند روز تازه اي 
باشد براي فوتبال ايران اگر انتخاب رئيس جديد باز هم كمافي السابق 
چرخشي نباشد و به شيوه صندلي بازي كودكان يكي از همين دايره و 
هر آن كه زودتر بتواند قبل از تمام شدن آهنگ بازي جاي خود را روي 
تنها صندلي محكم كند، برگزيده نشود كه در آن صورت  آش همان آش 
است و كاسه همان كاسه! مگر آنكه اين بار وزير ورزش كاري كند براي 

نجات جان فوتبال از چنگال مديران نااليق!
    

نگاهي گذرا به اوضاع فدراس��يون فوتبال و تقالي آقايان نشان مي دهد 
اميدي نبايد داشت به آنهايي كه اين روزها به هر عنوان رسمي و غير رسمي 
در اين ارگان مشغول كار هستند؛ چراكه از بهاروند، سرپرست بازنشسته 
فدراسيون گرفته تا ديگر اعضاي مجمع و حتي آنها كه عنوان نايب رئيسي 
را قانوني يا غيرقانوني )به دليل بازنشستگي( به اشغال خود در آوردند يا 
در پي كانديداتوري يا حمايت از ديگري هستند چرا كه به لحاظ سابقه و 
دانش مديريت تفاوتی با هم ندارند! البته توقع چنداني هم نبايد داشت از 
فدراسيوني كه بيشتر قس��مت هاي آن را بازنشسته هايی اداره مي كنند 
كه اعتقادي به قانون منع به كارگيري بازنشسته ها ندارند و حتي اگر در 
رأس امور هم نيستند استعفايي ندادند براي كنار رفتن و استعفايي هم 
اگر دادند، به اشكال مختلف بيشتر از هر كسي در امور دخالت دارند كه 
در خصوص مورد اول مي توان به كفاش��يان و مورد دوم به ساكت اشاره 
كرد؛ بازنشسته هاي كاركشته اي كه اين روزها در حال برگزاري پرحاشيه 
انتخابات هيئت فوتبال استان هاي مختلف هستند كه بي ترديد بي ارتباط با 

زد و بندهاي انتخاباتي براي ۲5 اسفند و برگزيدن رئيس جديد نيست!
    

مهم ترين مسئله امروز اين است كه وقتي آقايان قبل از برگزاري انتخابات 
به رغم شعارهاي متعدد در خصوص تابع قانون بودن حاضر به رعايت قانون 
نيستند كه اين مسئله به وضوح در برگزاري انتخابات هيئت هاي استان ها و 
ديگر موارد به طور مشهود ديده مي شود، چطور ممكن است بعد از برگزيده 
شدن با عنوان جديد در راستاي قانون قدم برداشته يا بتوانند باري از روي 
دوش فوتبال بردارند وقتي در روزهاي سخت كنوني، تنها هم و غم شان 
مهيا كردن شرايط براي رسيدن به رأي الزم در ۲5 اسفند است و گرفتن 
مجوزي كه به آنها اجازه نشستن بر مسند قدرت را به رغم بازنشسته بودن 
بدهد؛ نفراتي كه تا به امروز هيچ گلي به س��ر فوتبال نزده اند اما مصرانه 
خواهان حضور دوباره و البته با قدرتي به مراتب بيشتر هستند؛ اصراري كه 

بدون ترديد به سود فوتبال تمام نخواهد شد.


