
فوتبال ايران كلكسيوني 
دنيا حيدري
      گفت وگو

از اتفاقات و رخدادهاي 
عجيب و غريبي اس�ت 
كه شايد به ندرت بتوان نمونه آن را در اقصي نقاط دنيا 
يافت. اتفاقات تأسفباري كه نش�ان از عدم مديريت 
درس�ت اس�ت و بي قانوني همه گيري كه هرج و مرج 
عجيب و غيرقابل باوري را به دنبال داشته است. يكي 
از آن نمونه ه�اي جال�ب توجه اي�ن بي قانوني، عصر 
يك شنبه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رقم خورد 
كه با  حضور نيافتن س�پاهان)تيم ميزبان( در زمين 
بازي برابر پرسپوليس لغو ش�د تا شاهد يكي ديگر از 
بي قانوني ها در فوتبال هركي به هركي ايران باشيم. 
هرچند پنج ش�نبه ش�ب و پس از ك�ش و قوس هاي 
ف�راوان كميته انضباط�ي رأي به پي�روزي 3 بر صفر 
پرسپوليس داد اما هنوز ماجرا تمام نشده و به احتمال 
زياد س�پاهاني ها ح�اال كار را ب�ه كميته اس�تيناف 
مي كشانند تا هر طور شده قانون گريزي خود را توجيه 
كنند.»ج�وان« در گفت وگوي اختصاص�ي با محمد 
فنايي، پيشكسوت پرافتخار داوري ايران علل بروز 
اين اتفاقات را در فوتبال كشورمان بررسي مي كند. 

    
 لغو بازي سپاهان- پرسپوليس به دليل عدم 
حضور تي�م ميزب�ان در زمين ب�ازي يكي از 
اتفاقات نادر فوتبال ايران بود. فكر مي كنيد 
دلي�ل رخ دادن چنين اتفاقات�ي در فوتبال 

ايران چيست؟
اينكه ما در ايران قوانين را خوب اجرا نمي كنيم درست 
اس��ت كه گاهي اتفاقات به ش��كلي اس��ت كه از دست 
فوتبال خارج مي شود و در حال حاضر نيز جامعه به دليل 
ش��يوع بيماري كرونا در ش��رايط خاصي قرار گرفته كه 
تصميم گيري هاي خاصي را به دنبال داشته است اما در 
خصوص اين بازي خاص هم درصد باالي اتفاقات به دليل 

بي برنامگي مسئوالن فوتبال بود. 
يعني سپاهان در اين اتفاق مقصر نبود؟

قبل از يافت��ن مقصر بايد مس��ئله همه جانبه بررس��ي 
شود. در شرايط خاص، معموالً تصميم گيري ها دو، سه 
روز قبل به تيم ها اعالم مي ش��ود. مثاًل در خصوص لغو 
بازي ها. دراين مورد فدراسيون با در نظر گرفتن مسائل 
مربوط ب��ه تيم ملي، تصمي��م به برگزاري ب��ازي بدون 
تماش��اگر گرفت آن هم نه چند روز قبل، بلكه در ش��ب 
بازي و در حالي كه بليت فروش��ي هم شده بود و عجيب 

نيس��ت كه تيم ميزبان براي اس��تفاده از امتياز ميزباني 
آن هم در چنين بازي حساس��ي در پي لغو بازي باش��د 
و بخواه��د در زمان ديگري برابر پرس��پوليس به ميدان 
برود. درست اس��ت كه ديگر تيم ها نيز شرايط مشابهي 
را تجربه كردند. مثاًل شهرخودرو با همين شرايط با نفت 
مسجد س��ليمان و اس��تقالل با ذوب آهن بازي كرد اما 
مصاف سپاهان- پرس��پوليس يك بازي سرنوشت ساز 
بود و فينالي كه مي توانست تا حد زيادي سرنوشت تيم 

قهرمان را مشخص كند. 
 با اين وجود اما مسئله تمرد از قانون مطرح 
اس�ت آن هم در ش�رايطي كه تيم حريف در 
زمين مسابقه حاضر مي شود ديگر تالش براي 
لغو بازي آن هم به اين شكل خيلي منطقي به 

نظر نمي رسد.
بله، پرس��پوليس به اصفهان رفته بود، جلسه هماهنگي 
برگزار و در آن جلسه نيز مطرح  شده بود كه بازي بايد بدون 
تماشاگر برگزار شود. بدون شك اين تصميم حق ميزباني 
همه تيم ها را ضايع مي كند اما گاهي ش��رايط از دست ما 
خارج است. كما اينكه استقالل و شهرخودرو هم با همين 
شرايط به ميدان رفتند. هرچند شايد آنها هم اگر نتيجه را 

واگذار مي كردند به اين مسئله معترض مي شدند.
 اعتراض اما با عدم تمكين قانون و نرفتن به 

زمين تفاوت دارد، اينطور نيست؟
بايد قبول كنيم كه اصفهان يك قطب فوتبال اس��ت و 
وقتي بليت فروشي هم مي شود به سادگي حاضر نيست از 
خير استفاده از حق ميزباني خود بگذرد و به دنبال گرفتن 
امتياز از اين بازي است. قلعه نويي هم مربي پرافتخاري 
است كه وقتي كار گره مي خورد از توانمندي هاي خود با 
توجه به سوابق زياد و تجربياتي كه دارد استفاده مي كند. 
پس كاماًل طبيعي اس��ت كه هواداران فشار بياورند كه 
البته مسئله با حضور يگان ويژه حل  شد تا راه براي رفتن 

تيم به ورزشگاه باز شود. هرچند جايي خواندم فرمانده 
يگان انتظامي گفته بود مشكلي براي خروج تيم نبود.

 پس در چني�ن م�واردي كميت�ه انضباطي 
تصميم گيرنده است؟

هيچ كس اجازه و ح��ق اعالم نتيجه را ن��دارد. نماينده 
فدراس��يون و تش��كيالت داوري هم نمي توانند به تيم 
بگويند ش��ما برويد داخل رختكن بازي 3برصفر به نفع 
شما شده اس��ت. همه چيز بايد گزارش ش��ود. گزارش 
خيلي مهم اس��ت. نماينده فدراس��يون بايد در گزارش 
خود همه اتفاقات رخ داده را قي��د كند. اينكه فالن تيم 
كه در اين مورد پرس��پوليس بوده در زمين حاضر شده، 
تيم داوري هم آمده اند، پيش از آن هم طبق تماس هاي 

گرفته شده و توصيه ها از باال كه برگزاري بازي بوده نيم 
ساعت نيز زمان داده شده تا تيم مورد نظر به زمين بازي 
بيايد. بعد از آن نيز داور زمان��ي را در زمين بازي لحاظ 
كرده كه هم��راه تيم حاضر در ميدان صب��ر كردند. بعد 
از آن ديگر هيچ ك��س نمي تواند به تيمي ك��ه داوران و 
ناظران ب��ه آن گفتند ب��ه رختكن برويد خ��رده بگيرد. 
ديگر تركش ها به اين تيم نمي خورد. چون طبق قانون 
در زمين حاضر شده اس��ت. اما تصميم نهايي را كميته 
انضباطي و با توجه به گزارش هاي داده شده مي گيرد كه 
به دليل ماده آيين نامه فالن و با توجه به گزارش داور و 
نماينده فدراسيون اين اتفاقات رخ داده و پرونده اين را 
نشان مي دهد كه حكم بايد اين باشد. حكمي كه كميته 

انضباطي به درستي اعالم كرد و بازي 3 بر صفر به سود 
پرسپوليس شد. 

يعني بن�دي در قان�ون وجود ن�دارد كه در 
ش�رايط ع�دم حض�ور ي�ك تي�م در زمين 

بالفاصله بازي سه بر صفر اعالم شود؟
فكر مي كني��د با اين فدراس��يون ضعيف و سرپرس��ت 
و تش��كيالتي كه دارند توانايي اين كار وجود داش��ت؟ 
ناهماهنگي ها در تمام زمينه ها بوده، س��ازمان ليگ هم 
مش��كل داش��ته و به موقع نتيجه را اعالم نكرده است، 
متأس��فانه آقايان آنقدر قدرت ندارند كه قوانين را اجرا 
كنند. زماني يك تصميم بازدارنده گرفته مي شود كه يك 
قدرت بس��يار قوي در كميته انضباطي داشته باشيم نه 
اينكه مدام تصميمات را با فشارهاي وارده عوض كنيم!اما 
فوتبالي كه همه در آن دخالت مي كنند، از سياس��يون 
گرفته تا دولت، چه كسي مي تواند در آن تصميم بگيرد. 
سپاهاني ها مدعي شده بودند كه در راهرو گرم 
كرده و منتظر حضور دوباره پرسپوليس و تيم 
داوري در زمين بودند تا به ميدان بروند و چون 
اين اتفاق رخ نداد در زمين بازي حاضر نشدند.

ببينيد، طبق قانون نيم س��اعت بايد ب��ه تيم زمان داده 
شود. بعد از آن اين داور اس��ت كه طبق شرايط تصميم 
مي گيرد كه باز ه��م زماني را در نظر بگي��رد يا نه. البته 
مي توان دقايقي را هم اين طرف آن طرف كرد اما به شرط 
آنكه شواهد حاكي از تمايل تيم به بازي كردن باشد. تيم 
داوري وقتي در زمين است يا اعالم مي كند تيم بايد به 
ميدان بياي��د اما حتي تداركات تي��م مقابل هم در كنار 
زمين ديده نمي شود به منزله اين است كه انصافاً آن تيم 
قصد بازي نداشته و اينكه تيم در استاديوم و در رختكن 
بوده يا در راهروها مشغول گرم كردن بوده است دليل بر 
آماده بودن تيم نيست. قانون زماني اجرا مي شود)بازي 
برگزار مي شود( كه تيم در زمين حاضر شود، اما در اين 
بازي شاهد حضور تيم مهمان و تيم داوري در زمين بازي 
هستيم در حالي كه ميزبان در زمين حاضر نشده است. 

 در چنين مواردي اگر ناظر بازي خارجي باشد 
چه تصميمي مي گيرد؟ 

 من در اين پس��ت ها بودم. در ايران ناظران دستش��ان 
خيلي باز نيست و مدام بايد با باال تماس بگيرند اما ناظر 
خارجي يك بار حرف��ش را مي زند و همه موظف به اجرا 
هستند. ناظران داوري و فدراسيون در اين بازي بارها طي 
تماس هايي تالش به برگزاري بازي داشتند اما دست آخر 

با عدم حضور تيم ميزبان اين اتفاق رخ نداد.

رسم دنياي فوتبال بر اين اس��ت كه اگر در مسابقه يكي 
از رقبا حاضر نشد نتيجه به س��ود تيم حاضر اعالم شود. 
قوانين خاصي هم براي اين موضوع در نظر گرفته ش��ده 
تا حقي ضايع نشود؛ مثل اينكه نيم س��اعت منتظر تيم 
نرس��يده به ميدان مس��ابقه مي مانند. بعد نوبت به داور 
مسابقه مي رسد كه بنا به صالحديد مي تواند نيم ساعت 
ديگر هم منتظر بماند يا اينكه در پايان همان نيم ساعت 

اول نتيجه 3برصفر را اعالم كند. 
اين اتفاق بارها و بارها در فوتبال جهان رخ داده و طبيعي 
اس��ت كه تيم غايب و متضرر با ايجاد سر و صدا و حاشيه 
سعي در تغيير رأي و نتيجه به سود خود داشته باشد كه 
البته كاماًل بي فايده است. چون فوتبال حرفه اي دنيا قانون 
خود را دارد و در اجراي آن بزرگ و كوچك تفاوتي با هم 
نمي كند. اتفاقات يك شنبه گذشته ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان سبب ش��د تا نگاهي گذرا به يك مورد مشابه در 
دنياي فوتبال و ايران داشته باشيم و تفاوت برخوردها را 

مقايسه كنيم. 
  باخت، جريمه و تنبيه

الزم نيست سراغ كش��ور مطرح و صاحبنامي در فوتبال 
دنيا برويم كافي است نگاهي به اتفاقي كه هفته گذشته در 
فوتبال مصر افتاد بيندازيم تا متوجه شويم قانون مداري 
در فوتبال يعني چه؛ موضوعي كه ظاهراً در فوتبال ما اصاًل 

قرار نيست ديده شود. 

ماجرا از اين قرار بود كه باش��گاه الزمالك يكي از مدعيان 
اصلي قهرماني اين فصل مصر در بازي هفته گذشته خود 
برابر رقيب ديرينه به نام االهلي بنا به داليلي با تأخير به 
ورزشگاه رس��يد كه همين امر باعث  شد داور بازي بعد از 
30 دقيقه طبق قوانين بين المللي رأي به عدم برگزاري 
بازي و برنده شدن االهلي بدهد. نتيجه اي كه مي توانست 

سرنوشت قهرماني اين فصل را تغيير دهد. 
 مديران الزمالك در دفاع از خود مدعي ش��دند به دليل 
بارش شديد باران و ترافيك سنگين اتوبوس كاروان آنها 
با تأخير به ورزشگاه رسيده اس��ت اما فدراسيون فوتبال 
مصر با بررسي مستندات و شواهدي كه وجود داشت اين 
ادعاي الزمالك را رد كرد تا اين موضوع به جنجالي بزرگ 
در فوتبال مصر تبديل ش��ود. به نوش��ته رسانه ها كميته 
انضباطي عالوه ب��ر 3- 0 اعالم كردن اين بازي به س��ود 
االهلي، الزمالك را سه بازي خانگي نيز محروم و 100 هزار 
پوند مصر جريمه كرد كه بايد از سوي اين تيم به حساب 

فدراسيون واريز شود. 
الزمال��ك و  در مي��ان فضا س��ازي هاي مدي��ران 
حاشيه پردازي هاي آنها در رسانه ها و تهديد به كناره گيري 
از ليگ فوتبال اين كشور هم كوچك ترين تأثيري در آراي 
صادر شده نداشت و حكم هماني شد كه داور بعد از انتظار 
نيم س��اعته تيم خودش و االهلي صادر ك��رد و به تأييد 

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال مصر هم رسيد. 

نمونه هاي زياد ديگري را هم مي شود مثال زد اما مصري ها 
تازه ترين و داغ ترين اتفاق در اين خصوص را رقم زدند واال 
باش��گاهي چون اينترميالن نيز اخيراً با اين قانون بازنده 

اعالم شد. 
  ميان ماه من تا ماه گردون... 

اينجا اما در فوتبال ايران اوضاع كاماًل متفاوت است. اينجا 
سال هاست كه فوتبال اسماً حرفه اي شده است ولي خبري 
از حرفه اي گري نيست. نمونه اين اتفاق كه مقابل چشم 
ميليون ها نفر رخ داد در بازي فينال جام حذفي فصل قبل 

بين تيم هاي پرس��پوليس و داماش گي��الن افتاد؛ جايي 
كه حريف پرس��پوليس در اعتراض به اينكه هوادارانش 
نتوانسته بودند وارد ورزشگاه شوند به زمين مسابقه نيامد 
و حاضر به بازي نشد. پرسپوليس همراه تيم داوري وارد 

ميدان شد اما خبري از داماش نبود. 
طبق قاعده بايد كار تمام مي ش��د اما در اتفاقي كه تا آن 
روز رخ نداده بود و بعيد است كه ديگر هم در فوتبال جهان 
رخ دهد پرسپوليسي ها و تيم داوري چهار ساعت معطل 
ماندند تا هواداران داماش به ورزش��گاه وارد شوند و تيم 
حاضر به بازي شود و در نهايت هم بازنده ورزشگاه اهواز 

را ترك كند. 
دومين بار همين هفت��ه قبل بود. بعدازظهر يك ش��نبه 
و جالب اينكه باز هم پرس��پوليس يك سوي ميدان بود 
و با تيم داوري مس��ابقه معطل تا حري��ف بيايد و افتخار 
دهد و بازي كند. سپاهاني ها به بهانه هاي مختلف دير به 
ورزشگاه آمدند و وقتي هم كه آمدند وارد زمين نشدند تا 
رسماً به همه فوتبال ايران اعالم كنند حرف حرف ماست 
و بقيه و قانون تا زماني كه به سود ما و طرف ما نباشند هيچ 

ارزشي ندارند. 
درس��ت مثل بازي فينال جام حذفي پرسپوليس و تيم 
داوري در زمين حاضر ش��دند و نيم س��اعت اول سپري 
شد. داور از اختيارات خود استفاده كرد و نيم ساعت ديگر 
هم منتظر ماند اما باز هم خبري از سپاهاني ها نشد تا هم 
داور و هم ناظر بازي كار را تمام شده اعالم كنند. اما جالب 
اينجاست كه حاال همه منتظر كميته انضباطي بودند تا 
رأي را اعالم كند، در حالي كه نتيجه بايد 3 بر صفر به سود 

پرسپوليس اعالم مي شد. 
اينجاس��ت كه تفاوت هاي ما با بقيه دنيا آشكار مي شود. 
اينجاست كه مشخص مي ش��ود آنها چگونه قانون مدار 
هس��تند و ما چگونه قانون گريزيم و آن را به س��ود خود 
مصادره مي كنيم. اينجاس��ت كه معلوم مي ش��ود قانون 
3برصفر چگونه براي ما معنا مي شود مثل خيلي از قوانين 
ديگر فوتبال. بايد فشار باش��د يا حريف مثل پرسپوليس 
يك تيم بزرگ و پر هوادار تا بتواند حق��ش را بگيرد واال 
معلوم نبود اگر جاي پرس��پوليس تيم��ي ديگر بود چه 
سرنوشتي نصيبش مي شد. فوتبال ايران سال هاست در 
اسم حرفه اي ش��ده ولي حاال بهتر مي توان حرف مرحوم 
ناصر حجازي را بهتر درك كرد وقتي كه همان سال اول 
مثاًل حرفه اي شدن فوتبال گفت: » فقط شماره پيراهن ها 
خارجي شده و چيز ديگري تغيير نكرده است.« و جالب 
اينكه هنوز هم كه هنوز اس��ت اين حرف صادق اس��ت و 
فوتبال ايران فقط شماره هايش ش��بيه فوتبال حرفه اي 

دنياست و البته دريافتي هايش!
آنچه يك شنبه هفته گذشته در اصفهان رخ داد اوج قانون 
گريزي و س��وءمديريت و هرج و مرج در فوتبالي بود كه 
هيچ كجايش حرفه اي نيست؛ جايي كه حتي بديهي ترين 

قوانين بين المللي فوتبال به درستي اجرا نمي شود.
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اگر جاي پرسپوليس تيمي ديگر بود...؟!
از قانون مداري مصري ها تا قانون گريزي ما

در ايران ناظ�ران دستش�ان خيلي باز 
نيست و مدام بايد با باال تماس بگيرند اما 
ناظر خارجي يك ب�ار حرفش را مي زند 
و همه موظف به اجرا هس�تند. ناظران 
داوري و فدراس�يون در اين بازي بارها 
طي تماس هايي تالش به برگزاري بازي 
داشتند اما دست آخر با عدم حضور تيم 

ميزبان اين اتفاق رخ نداد

باش�گاه الزمالك يكي از مدعيان اصلي 
قهرماني اي�ن فصل مصر در ب�ازي هفته 
گذش�ته خود برابر رقيب ديرين�ه به نام 
االهلي بنا به داليلي با تأخير به ورزشگاه 
رس�يد كه همين امر باعث  شد داور بازي 
بعد از 30 دقيق�ه طبق قوانين بين المللي 
رأي به عدم برگزاري بازي و برنده ش�دن 
االهلي بدهد. نتيجه اي كه مي توانس�ت 
سرنوشت قهرماني اين فصل را تغيير دهد

گفت وگوي »جوان« با محمد فنايي پيشكسوت و كارشناس داوري درخصوص اتفاقات بازي سپاهان و پرسپوليس

فدراسيون قدرت اجراي درست، محكم و به موقع قانون را ندارد

ي��زي  نون گر قا
شيوا نوروزي

     نگاه
فرآيندي اس��ت 
عادي در فوتبال 
ايران كه تقريباً تمامي فعاالن اين رشته تجربه آن 
را مستقيم يا غيرمستقيم داشته اند. در اين گير و 
دار به نظر مي رسد برخي افراد و برخي باشگاه ها 
به اين فرآيند بي قانوني عادت كرده و از اين طريق 
به اهدافشان هم مي رس��ند. به رغم وجود چنين 
واقعيت هايي سال هاس��ت كه برخ��ورد قاطع و 

عبرت آموزي با خاطيان نمي شود!
رويارويي س��پاهان و پرس��پوليس سال هاس��ت 
به يك معض��ل بزرگ تبديل ش��ده؛ هر زمان كه 
اين دو تيم بايد به مصاف ه��م بروند كل فوتبال 
و حتي ورزش��مان ب��راي برگ��زاري هرچه بهتر 
و كم حاش��يه تر بس��يج مي ش��وند اما در نهايت 
مصدومان زيادي روي دست اورژانس مي مانند، 
فحش هاي زيادي نثار هواداران دو تيم مي ش��ود 
و حواش��ي بيرون زمين بازي بازيكن��ان را نيز به 
ش��دت تحت تأثير قرار مي دهد. اي��ن بار اگرچه 
ويروس كرونا جرقه اي بود براي حاشيه سازي ولي 
در آخر باز هم نبرد اين دو تيم مدعي را به حاشيه 
كش��اند و همه منتظر اعالم نظ��ر نهايي كميته 
انضباطي فدراسيون بودند. اينكه چه كساني در 
به وجود آمدن حواش��ي در بازي هفته گذش��ته 
نقش داشته اند موضوعي اس��ت كه بايد از سوي 
فدراس��يون فوتبال، كميته انضباطي و سازمان 
ليگ به صورت ويژه بررسي ش��ود و مسببان آن 
يك بار براي هميش��ه نقره داغ شوند. با اين حال 
پرواضح اس��ت قانوني كه از س��وي مس��ئوالن و 
مقامات تصويب مي ش��ود اج��راي آن براي همه 
آحاد جامعه الزم االجراست. اپيدمي بيماري كرونا 
هفته گذش��ته به حدي بود كه تمامي مسابقات 
ورزشي لغو يا بدون تماش��اگر برگزار شد. حتي 
ديدار حساس تيم ملي بسكتبال كشورمان مقابل 
قطر نيز در س��الن خالي از تماشاگر آزادي انجام 
شد. به همين ترتيب اجازه برگزاري چهار بازي در 
ليگ برتر فوتبال نيز به شرط عدم حضور هواداران 
صادر شد ولي از آنجا كه حمايت تماشاگران براي 
سپاهاني ها اهميت زيادي داشت مسئوالن باشگاه 
تا لحظه آخر براي لغو بازي با مس��ئوالن فوتبالي 
و غيرفوتبال��ي جنگيدند و در نهاي��ت هم پس از 
ناكامي در رسيدن به هدفش��ان تيم به موقع در 

زمين حضور نيافت!
در ش��رايطي كه همه بايد از قانون تمكين كنند 
مسئله اي س��اده به موضوعي بغرنج تبديل شد و 
حاال هر دو تيم براي احقاق حقشان مي جنگند. 
به اينكه حق با قرمزهاس��ت يا زردپوشان كاري 

نداريم اين وسط اجراي قانون برايمان مهم است. 
در اوضاعي كه كشورمان به جنگ ويروس كشنده 
رفته و همه جامعه درگير اين مس��ئله شده است 
چرا يك تيم فوتب��ال بايد مقاب��ل قانوني كه در 
جهت حفظ سالمت تماشاگران وضع شده است 
مقاومت كند؟! مگر نه اينك��ه همه مقابل اجراي 
قانون يكسان هستيم، چطور بعضي ها توقع دارند 
آنها بايد مس��تثني واقع ش��وند؟ وقتي مشكلي 
در كشور پيش مي آيد و س��المت اقشار مختلف 
مردم به خطر مي افتد وظيفه انس��اني، اجتماعي 
و قانوني هر فردي اس��ت ك��ه در جهت كمك به 
جامعه قدمي بردارد نه اينكه با تشويش اذهان و 
برانگيختن احساسات، بخشي از جامعه را مقابل 

قانونگذار قرار دهد. 
نكته اصل��ي كه بي��ش از همه چي��ز خودنمايي 
مي كند تكرار تخلفات مشترك از سوي تيم هاي 
فوتبال اس��ت. در س��ال هايي كه خيلي ها دم از 
حرفه اي گري زده اند مستطيل سبز ايران پر بوده 
از خاطياني كه بدون ترس و واهمه براي رسيدن 
به منافعش��ان قانون را دور مي زنند. همين افراد 
هر زمان كه منافعش��ان به خطر مي افتد با وسط 
كش��يدن پاي هواداران و فرافكني ش��رايط را به 
نفع خود پيش مي برند. اين اولين باري نبوده كه 
تيم ها با تحت فشار قرار دادن مسئوالن سعي در 
تغيير رون��د بازي داش��ته اند. از طرفي اين اولين 
باري نيس��ت كه كميته انضباطي در صدور رأي 
تعلل مي كند. ي��ك هفته از ديدار برگزار نش��ده 
سپاهان – پرس��پوليس گذشت تا در نهايت رأي 
آن اعالم ش��د. ناظر بازي همه م��وارد را گزارش 
كرده و پرونده حواشي بازي به كميته انضباطي 
رس��يده بود ولي هنوز معلوم نيس��ت چرا آقايان 
تا اين اندازه وقت كش��ي كرده و نتيجه نهايي را با 
تأخير اعالم كردند. تأخير در اعالم رأي اين شبهه 
را در ذهن همه ايجاد ك��رده بود كه برخي اعمال 
نفوذه��ا در رأي نهايي تأثيرگذار اس��ت. هرچند 
به رغم اعالم رأي آقايان ب��راي تغيير آن در حال 

رايزني هستند. 
 با اين ح��ال بازدارنده نبودن اح��كام انضباطي در 
فوتبال ايران يك معضل جدي محسوب مي شود. 
اين همان معضلي اس��ت كه خاطي��ان را به تكرار 
تخلفات گس��ترده ترغيب مي كند. اينكه كس��ي 
ترسي از آراي كميته انضباطي نداشته باشد براي 
فوتبال هر كشوري مثل يك سم مهلك است؛ سمي 
كه اثراتش در فوتبال ما به وضوح ديده مي ش��ود و 
آمار تخلفات، جرائم و حواشي نه تنها كاهش نيافته 
اس��ت، بلكه در يكي دو فصل اخير با ش��يوه هاي 
جديدي از قانون گريزي و تخلف هم آشنا شده ايم. 

 احكام بي تأثير كميته انضباطي 
مشوق قانون گريزان

فريدون حسن
      گزارش

     بازيكنان تيم االهلی مصر در انتظار بازيكنان الزمالك، ديداری كه بالفاصله 3برصفر به سود آنها اعالم شد.
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