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گفت و گو

بررسي علل بيدفاع بودن فوتبال ايران در مجامع بينالمللي در گفتوگوي «جوان» با حسن غفاري ،عضو سابق كميته مسابقاتAFC

نبایدبهعربستانفرصتسوءاستفادهبدهیم
آنها همیشه فقط  10تا 15درصد شانس دارند
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اولينب�اري نيس�ت ك�ه مس�ئوالن
كنفدراسيون فوتبال آسيا در صدور آرای
انضباط�ي از تيمه�اي عرب�ي و بهوي�ژه
س�عوديها حمايت ميكنند .محروميت
آلكثير گلزن پرسپوليس در ليگ قهرمانان تازهترين
موردي است كه براي فوتبال ما پيش آمده است و يكبار
ديگر بيدفاع بودنمان را در AFCبه همه نشان داد.
سالهاس�ت ب�ه خاط�ر نداش�تن كرس�ي ق�وي در
كنفدراس�يون نميتواني�م از ح�ق و حق�وق فوتبال
كش�ورمان دفاع كنيم .آقاياني هم كه به پس�تهاي
تشريفاتيشان در AFCمينازند ،عم ً
ال قدرتي ندارند
و فقط دلخوش به سمتهاي تشريفاتيشان هستند.
در عوض س�عوديها و اماراتيها با الب�ي قوي و خرج
كردن دالرهاي نفتي هر زمان كه اراده كنند AFCبه
سمتشان غش ميكند .بيدفاع بودن فوتبال ايران در
مجامع بينالمللي و نداشتن مهرههاي بانفوذ درAFC
موضوع گفتوگويمان با حس�ن غفاري ،عضو س�ابق
ب�ود.
AFC
مس�ابقات
كميت�ه

نفوذ مس�ئوالن عربس�تان در كنفدراسيون
فوتبال آس�يا و محروميت يك�ي از بازيكنان
پرس�پوليس لي�گ قهرمان�ان را تحتتأثير
قرار داد .اعالم رأي چند س�اعت قبل از بازي
شائبهبرانگيز نيست؟
من مس��ئول برگزاري مس��ابقات در جامهاي جهاني زير
 20سال در كانادا و هلند و همچنين جامكنفدراسيونها
در فرانس��ه بودهام و با تجربهاي كه دارم ميگويم اين رأي
يك دفعه صادر نشده است .در تورنمنتهايي كه به صورت
متمركز برگزار ميش��وند ،كميتههاي انضباطي در محل
مسابقات حضور دارند؛ چراكه هر يك از اعضاي اين كميته
در كشورهاي مختلف زندگي ميكنند و اين در حالي است
كه مس��ابقات به فاصله چند روز از هم انجام ميشود .در
نتيجه اعضاي كميته انضباطي به محل برگزاري تورنمنت
ميآيند و در آنجا مس��تقر ميشوند .مس��ئوالن برگزاري
مسابقات براي ارسال گزارشها يك س��اعت وقت دارند.
در واقع آنها مسئوليت بررسي برخي مس��ائل را از جمله
بررسي كارتهاي زرد دارند .همانطور كه ديديد محروميت
سيامك نعمتي بخشيده شد .پس سرعت عملي كه دارند
در اين دوره به خرج دادهاند ،تنها به خاطر ايران نبوده است.
قانوني براي زمان اعالم رأي وجود ندارد؛ از زماني كه بازيكن
مرتكب خطايي ميشود ،كميته انضباطي اجازه صدور رأي
گزارش

كــ�اش مديــران بـاش�گـاهها
قرارداده�اي اس�تانداردي را در
حد قراردادهاي تيمه�اي اروپايي
امض�ا كنند ك�ه اگر بازيك�ن كارت
زرد بيم�ورد بگيرد ،جريمه ش�ود
ت AFCسرعت عمل بيشتري در
را دارد .البته انتظار ميرف 
اين مسئله نشان دهد و رأي آلكثير را زودتر اعالم كند .هر
چند كه اگر دو روز قبل هم اين رأي اعالم ميشد ،تغييري
در بحث محروميت ايجاد نميشد.
نق�ش عربس�تان در رأي ص�ادر ش�ده عليه
پرسپوليس و همچنين آرای صادر شده عليه
فوتبال ايران تا چه اندازه تأثيرگذار است؟
من س��ابقه عضويت و نايب رئيس��ي در كميته مسابقات
 AFCرا دارم .اگر كسي بگويد داشتن كرسيهاي خوب
د ر AFCو فيفا كمك نميكند ،كام ً
ال اشتباه است .كمك
ميكند ،ولي اينگونه نيست که چون سعوديها نفوذ زيادي
در آسيا دارند همه رأيها به خاطر آنها تغيير ميكند 10 .تا
 15درصد تأثير دارد .سالها قبل يك موضوعي د رAFC
پيش آمد كه امارات بايد جريمه ميش��د ،ولي گفتند اگر
امارات از اسپانسري اين رقابتها كنار بكشد ،كل رقابتها
لغو ميش��ود ،به همي��ن خاطر با يك درج��ه تخفيف در
موردشان رأي صادر ش��د .نميگويم بيتأثير است ،ولي
در كميته انضباطي AFCفقط نماينده عربستان حضور

ندارد ،كساني هم هستند كه به خاطر عربستان همه چيز
را زير پا نميگذارند .به نظر من بايد نقطه ضعفهايمان را
برطرف كنيم ،قراردادهاي حرفهاي ببنديم و مديراني را
در باشگاهها بگذاريم كه به اين مسائل آشنا باشند .حاال كه
آنها  10تا  15درصد شانسشان در كنفدراسيون بيشتر
است ،ما نبايد به آنها فرصت سوءاستفاده دهيم.
در بحث شكايت النصر عربستان از پرسپوليس
و ادع�اي آنها درخص�وص مش�كلدار بودن
قراردادهاي اين تيم نيز همين نظر را داريد؟
چقدر خوب است كه ايرادات را برطرف كنيم تا ديگر اتفاقات
تلخي برايمان رخ ندهد .بهتر اس��ت از يك منظر ديگر به
قضيه نگاه كنيم؛اي كاش مديران باش��گاهها قراردادهاي
اس��تانداردي را در حد قراردادهاي تيمهاي اروپايي امضا
كنند كه اگر بازيكن كارت زرد بيمورد بگيرد ،جريمه شود.
يكجا بازيكن براي آنكه تيمش گل نخورد ،خطا ميكند و
كارت ميگيرد ،يك جا بازيكن بيهوده و بهعنوان مثال به
خاطر درآوردن پيراهن كارت ميگيرد ،بايد مؤاخذه شود.
اين موضوع بايد در قراردادها گنجانده ش��وند .ديگر همه

ميدانند درآوردن پيراهن كارت زرد دارد .پس بهتر است از
اين اتفاقات درس بگيريم .اين مسائل براي مربيان هم بايد
مهم باشد .سرمربي پرسپوليس ميتوانست با آلكثير به
خاطر درآوردن پيراهن برخورد كند تا بقيه بازيكنان جوان
هم ياد بگيرند .متأسفانه باشگاههاي ما آكادمي ندارند تا اين
موارد به بازيكنان آموزش داده شود .حاال كه آكادمي ندارند،
حداقل در باشگاهها اين موارد را به بازيكنان ياد دهيم.
اگر فوتبال ايران هم در كنفدراس�يون آسيا
فردي با نفوذ داشت ،ميتوانست از صدور آرای
جانبدارانه جلوگيري كند؟
باز هم ميگوي��م در اينگونه بحثه��ا فوقش تا 15درصد
ميتوان تأثير گذاش��ت؛ چراكه يك نف��ر تصميمگيرنده
نيس��ت .پنج تا هفت نفر در كميتهه��اي AFCحضور
دارند و تصميم ميگيرند .ربط دادن همه مسائل به البي
عربستان براي پوشاندن نقاط ضعف بهترين بهانه است،
ولي در اينكه در AFCو فيفا ضعيف هس��تيم و نماينده
قوي نداريم ،شكي نيست .منتها اين تمام موارد نيست و
نبايد همه ضعفها را گردن ديگران بيندازيم.

شاديگل آلكثيرمستحقاينجريمهسنگين
بود؟
بحث من اين است كه چرا ما بهانه دست عربها وAFC
ميدهيم؟ ما كه ميدانيم قدرت گذش��ته را نداريم و در
 AFCضعيف هس��تيم ،ميدانيم اگر امارات و عربستان
كمكهاي ماليشان را از AFCبگيرند AFC،نميتواند
از پس هزينههايش بربيايد و به همي��ن خاطر در چنين
مواردي ميتواند رأي به نفع آنها باش��د ،چ��را بايد كاري
بكنيم كه بهانه دستش��ان بدهيم؟ حتي گفتند اين نوع
شادي گل توهيني به بازيكنان ازبكستان هم بوده است.
يكبار شانس آورديم با وجود محروميت بازيكن تيم بازي
به وقت اضافه كشيده شد و در ضربات پنالتي به پيروزي
رسيديم ،ولي در بس��ياري از موارد چنين محروميتي به
باخت تيم منجر ميشود .بايد از اين اتفاقات درس بگيريم.
حتي ميتوانم بگويم ش��ادي گل كنعان��يزادگان پس از
زدن اولين پنالتي نيز ميتوانس��ت منجر به محروميت و
جريمهاش شود؛ چراكه در كتاب آیيننامه داوري نوشته
شده است حركتي كه باعث تمسخر حريف يا خودي شود،
اخطار و جريمه دارد .متأس��فانه به بازيكنان اين مسائل
تذكر و آموزش داده نميشود.

نگاهی به رأی های ناعادالنه  AFCعلیه ایران در سالهای اخیر

توپ سیاست در زمین فوتبال

سعيد احمديان
محروميت شوكهكننده عيسي آلكثير
به دليل ش��ادي بع��د از گل��ش مقابل
پاختاكور كه نژادپرستانه تشخيص داده
ش��د ،تنها چند س��اعت مانده به بازي
پرس��پوليس  -النصر عربس��تان در نيم��ه نهايي ليگ
قهرمانان آسيا بار ديگر پرونده قديمي نداشتن كرسيهاي
بينالمللي را باز كرده و س��بب شده اس��ت تا اين سؤال
مطرح شود كه تا چه زمانی قرار است فوتبال ايران از اين
ضعف ضربه بخورد .سالهاست برخي كشورهاي عربي
منطقه تا جايي كه توانستهاند شكستهاي داخل زمين
بازي را در بيرون زمي��ن با پولهاي نفت��ي و البيهاي
سياس��ي پوش��اندهاند و چه باش��گاهها و چه تيم ملي
كشورمان را با مش��كالت زيادي روبهرو كردهاند .اين در
شرايطي اس��ت كه با وجود چنين مصائبي كه از حضور
نداش��تن مدي��ران ايران��ي در پس��تهاي تأثيرگ��ذار
كنفدراسيون فوتبال آس��يا و فيفا سرچشمه ميگيرد،
تالش��ي براي كس��ب كرس��يهاي تأثيرگ��ذار صورت
نميگيرد و تنها به كسب پستهاي تشريفاتي كه نقشي
در تصميمهاي كنفدراسيون فوتبال آسيا يا فيفا ندارد،
بسنده شده است .پس��تها و عناويني كه اگر چه براي
فوتبال باشگاهي و ملي دستاوردي نداشته ،اما براي اين
مديران منفعتهاي شخصي فراواني داشته است ،از حق
جلس��هها و حقوقهاي چند هزار دالري ت��ا پروازهاي
بيزينس كه سبب ش��ده اس��ت تا چنين افرادي حتي
نيمنگاه��ي به اس��تفاده از هم��ان تأثيرگذاري ش��ايد
اندكش��ان هم براي جلوگيري از بيعدالتي در صدور
رأيهاي سياسي در فوتبال نداشته باشند!
وقتي كشور امن را ناامن جلوه ميدهند
زمستان  94يكي از سياسيترين رأيهاي كنفدراسيون
فوتبال آسيا صادر ش��د ،حمله برخي از عناصر تندرو به
سفارت عربس��تان در تهران و كنسولگري اين كشور در
مشهد در دي ماه آن سال ،به بهانه اعتراض به اعدام شيخ
نمر از رهبران شيعيان اين كشور سبب شد تا عربستانيها
بار ديگر پاي سياس��ت را به ورزش باز كنند .چند هفته
پس از اين حمله قرار بود مرحله گروهي ليگ قهرمانان
آسيا در فصل  2016 -2015از چهارم اسفند  96كليد
بخورد و نمايندگان ايران مانند س��الهاي گذش��ته در
گروهي قرار گرفت��ه بودند كه يك تيم عربس��تاني هم
حضور داشت .الهالل با تراكتورسازي هم گروه بود ،النصر
عربس��تان با ذوبآهن ،فوالد با االتحاد و االهلي هم در
صورت برنده ش��دن نفت برابر الجيش ،با اين تيم ايراني
هم گروه ميشد.
در آستانه ش��روع مس��ابقات بود كه فدراسيون فوتبال
عربستان در اقدامي سياسي ،حمله به سفارت اين كشور

رأي سياسي كنفدراسيون فوتبال آسيا
كهحقباشگاههايايرانيراازميزبانيزير
پا گذاشت ،بار ديگر اين واقعيت حضور
نداشتنمديرانكشورماندركرسيهاي
مهم در س�طوح مديريتي فوتبال آسيا
و جه�ان را پي�ش رويم�ان گذاش�ت
را در تهران بهانه كرد و به دليل واهي نداش��تن امنيت
و امن نبودن ايران ،به درخواس��ت باش��گاههاي الهالل،
النصر ،االتحاد و االهلي نامهاي به كنفدراسيون فوتبال
آسيا ) (AFCارسال كرد تا بازيهاي اين تيمها مقابل
تيمهاي ايراني در ليگ قهرمانان آسيا در زميني بيطرف
برگزار شود .عربس��تانيها هر چند س��عي كردند ديگر
كشورهاي عربي را نيز در اين حركت سياسي با خودشان
همراه كنند ،اما اين تنها امارات بود كه در كنار سعوديها
قرار گرفت و در نامهاي به  AFCخواهان اين ش��د كه
بازيهاي نمايندگان اين كشور هم مقابل تيمهاي ايراني

در كشور ديگري برگزار شود.
بهانه ناامن بودن كشورمان در شرايطي بود كه برگزاري
مس��ابقات بينالمللي ب��ا حض��ور تيمهاي زي��ادي از
كشورهاي مختلف ،واهي بودن ادعاي سعوديها را نشان
ميداد .با وجود واضح بودن حركت سياسي سعوديها،
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا با اين توطئه عربستانيها
همراه شد .بهمن سال  94در ش��رايطي كه فدراسيون
فوتبال ايران تأكيد كرد كه ايران امنترين كشور منطقه
است و هيچ مشكلي متوجه برگزاري مسابقات نخواهد
بود .سعود المهندي ،رئيس كميته مسابقات كنفدراسيون
فوتبال آسيا و نايب رئيس فدراسيون قطر در اظهارنظري
عجيب اعالم كرد كه آراي اكثر اعضاي حاضر در جلسه
بررسي تقاضاي عربستانيها ،برگزاري مسابقات در زمين
بيطرف است.
رأي سياسي كنفدراسيون فوتبال آسيا كه حق باشگاههاي
ايراني را از ميزباني زير پا گذاش��ت ،بار ديگر اين واقعيت
حضور نداشتن مديران كش��ورمان در كرسيهاي مهم
در س��طوح مديريت��ي فوتبال آس��يا و جه��ان را پيش
رويمان گذاشت .با گذشت پنج سال از تصميم سياسي
كنفدراسيون فوتبال آسيا ،اين رأي همچنان پابرجاست
و تيمهاي كشورمان در چهار س��ال اخير با توجه به اين
رأي از حق ميزبانيشان محروم شدهاند ،مسئلهاي كه در

صورت حضور يك مدير قوي از كشورمان در فوتبال آسيا
يا رخ نميداد يا سبب نميش��د تا پنج سال بعد از حمله
گروهي اندك به سفارت عربستان ،سعوديها با يك بهانه
واهي همچنان كشورمان را ناامن نشان دهند و  AFCهم
با آنها همراه شود.
باز هم امنيت بهانه شد
چهار س��ال پس از رأي سياسي كنفدراس��يون فوتبال
آس��يا و برگزاري بازيهاي تيمهاي ايراني و عربستاني
در زمين بيطرف ،زمستان گذشته سرنگوني هواپيماي
اوكراين��ي بهانه ديگري ش��د تا اينب��ار  AFCتصميم
بگيرد ،باشگاههاي ايراني را به صورت كامل از ميزباني در
آسيا محروم كند و تيمهاي كشورمان در زمين بيطرف
بازيهايش��ان را برگزار كنند .اينب��ار هم دليل تصميم
كنفدراسيون فوتبال آسيا ،ناامن بودن كشورمان عنوان
شد و بهانهشان هم سرنگوني هواپيماي اوكرايني به دليل
خطاي انساني بود .اگرچه تيمهاي استقالل ،پرسپوليس،
س��پاهان و ش��هرخودرو پس از اين اقدام سياسي اعالم
كردند كه در صورت عملي شدن چنين تصميمي در ليگ
قهرمانان شركت نميكنند ،با اين حال در ادامه مشخص
شد كه اين تهديد با توجه به تبعاتي كه ميتوانست براي
فوتبال باشگاهي كشورمان در رقابتهاي ليگ قهرمانان
داشته باشد ،يك شعار بيشتر نبوده است.

در شرايطي كنفدراسيون فوتبال آسيا با البي سعوديها،
بر ناامن بودن آسمان ايران تأكيد داشت كه روزانه صدها
پرواز داخلي نيز با امنيت كامل در آسمان ايران در حال
انجام بود و نامه رياس��ت س��ازمان هواپيمايي كشور به
 AFCارس��ال ش��د كه در اين نامه نيز قيد ش��ده بود،
خطوط هوايي ايران از امنيت كامل برخوردار است.
با اين حال همانطور كه پيشبيني ميشد كنفدراسيون
فوتبال آسيا تصميم سياس��ياش را گرفته بود و در اين
راستا در اولين گام بازيهاي پليآف تيمهاي دو نماينده
كش��ورمان كه به جاي ايران در كشور ثالث برگزار شد و
استقالل و الكويت و ش��هرخودرو با نماينده بحرين در
زمين بيطرف به مصاف هم رفتند .سياس��يكاريهاي
كنفدراسيون فوتبال آسيا با ش��روع مرحله گروهي هم
ادامه پيدا كرد و با وجود رايزنيهاي مختلف ،طبق حكم
 ،AFCچهار نماينده ايران در ليگ قهرمانان آسيا قرار
شد در بازيهاي رفت مرحله گروهي از ميزباني محروم
ش��وند و مهمان باش��ند و تصميمگيري درباره ميزباني
نمايندگان ايران در بازيهاي برگشت به پايان دور رفت
بازيها موكول شد.
هرچند در ادامه كرونا سبب شد كه شكل بازيهاي ليگ
قهرمانان كام ً
ال عوض شود ،اما با اين حال رأي سياسي
 AFCكه حتي ميزباني بازيهاي تيم ملي كش��ورمان
در انتخابي جامجهاني را هم تهديد كرد ،نشان ميداد كه
البيها و دالرهاي نفتي سعوديها حرف اول را در چنين
تصميمگيريهايي ميزند و كشورمان با توجه به نداشتن
يك مدير صاحب نفوذ در سيستم مديريتي فوتبال آسيا
قرباني چنين رأيهايي ميشود.
مديراني كه بود و نبودشان فرقي نميكند
در حالي كشورمان به دليل نداشتن كرسي تأثيرگذار در
فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا ضربات زيادي خورده
است كه در يك دهه اخير علي كفاشيان و مهدي تاج به
عنوان نايب رئيس  AFCفعاليت داشتهاند .با اين حال
همانطور كه گفته شد اين پستهاي تشريفاتي كه تنها
براي تاج و كفاش��يان آورده دالري و سفرهاي مختلف
داش��ته ،براي فوتبال كش��ورمان فايدهاي نداشته است
و اين دو رئيس س��ابق فدراس��يون فوتبال نتوانستهاند
حضور تأثيرگ��ذاري در سيس��تم تصميمگيري فوتبال
آس��يا براي جلوگيري از صدور رأيهاي ناعادالنه عليه
كشورمان داشته باشند .اين در شرايطي است كه با توجه
به ادامه رأيهاي ناعادالنه كنفدراسيون فوتبال آسيا عليه
فوتبال كشورمان كه با مقاصد سياسي صورت ميگيرد،
كسب كرسيهاي بينالمللي در  AFCو فيفا در اولويت
برنامههاي مديران فوتبال قرار بگي��رد تا مانند امروز به
بهانههاي واهي مانند ناامن بودن يا يك شادي گل ،حق
باشگاههاي كشورمان زير پا گذاشته نشود.

يادداشت

راهي كه ما
براي سوءاستفاده باز گذاشتهايم!

دنيا حيدري
نخستينبار نيست .آخرينبار هم
نخواهد بود .فوتبال ايران پيشتر نيز
بارها و بارها بابت حكمهاي ناعادالنه
 AFCمتضرر شده است؛ آن هم به
دليل سمبه پ ر زور و البيها و نفود عربستانيها .اين در
واقع يك جنگ نابرابر است؛ جنگي كه البته در تمام
اين سالها هرگز براي تجهيز كردن خود در آن تالشي
نكردهايم و هميشه با قبول اين واقعيت كه سعوديها
در  AFCو حتي  FIFAنفوذ دارند ،دست روي دست
گذاش��ته و به تماشا نشس��تهايم و براي مقابله با اين
اتفاقات تا توانس��تهايم از كثافتكاريهاي عربستان و
البيهايي ك��ه با توجه به كرس��يهايي ك��ه دارند و
خرجهاي هنگفتي ك��ه ميكنند به س��ود آنها تمام
ميشود ،گفتهايم.
بيترديد بايد به بازيكنان خ��ود ياد بدهيم كه برخي
رفتارها ميتواند گزك دست دشمنان داده و فرصتي
براي سوءاس��تفاده امثال عربس��تان باشد .حركاتي
چون ش��ادي گل آلكثير كه بيترديد در خواب هم
نميديد كاري كه به خاطر برادرزادهاش انجام ميدهد
اينچنين تاوان س��نگيني را براي خود و تيم تازهاش
داشته باش��د .با اين وجود ثابت كردن اينكه حركت
مهاجم پرسپوليس نژادپرستانه نبوده به هيچ عنوان
كار سختي نبود ،اما يكبار ديگر ثابت شد سمبه رقباي
ايران تا چه اندازه پرزور است كه قبل از ارائه مدارك
و توضيحات پرسپوليسيها براي دفاع از خود حكمي
اينچنين سنگين برايش بريده ميشود .البته اينبار
ميگويند پاي پاختاكوريها هم در ميان بوده است،
اما حتي به فرض اينكه در همين يک مورد ازبكستان
قبل از عربستان اقدام كرده باشد هم نه فقط دردي دوا
نميشود بلکه داستان تأسفبارتر هم ميشود كه حتي
البي و زور ازبكستان هم از ايران قويتر است!
آنچه ب��راي آلكثير و پرس��پوليس رخ داد ،نمونهاي
كوچك از اتفاقات تأسفباري اس��ت كه فوتبال ايران
طي س��الهاي اخير تجربه كرده است .داستان بازي
در زمين بيطرف به خواست س��عوديها و دريافت
نکردن ضرر و زيانهاي اين تصمي��م هنوز هم يكي
از تلخترين و توهينآميزترين حكمهايي اس��ت كه
براي فوتبال و حتي ورزش ايران بريده ش��ده اس��ت
و واكنش مس��ئوالن فوتب��ال و ورزش اي��ران به آن
تنها برش��مردن خصلته��اي وقيحانه عربس��تان و
سرسپردگي كنفدراس��يون فوتبال آسيا بوده است.
حال آنكه هر كدام از تصميم��ات ناعادالنه  AFCو
ديگر نهادهاي ورزش��ي دنيا تا به امروز ميتوانس��ت
انگيزه خوبي براي فراهم كردن شرايط مقابله و هموار
كردن راه دستيابي به كرسيهاي مهم در نهادهايي
چون AFC ، FIFAو IOCباشد كه بدون ترديد اگر
در تمام طول اين سالها ايران در اين نهادهاي مهم
بينالمللي كرسيهايی داشت ،امروز شاهد اين حجم
از بيعدالتي در حق فوتبال و ورزش ايران نبوديم.
نشدني نيست؛ ورزش ايران پيشتر صاحب كرسيهاي
مطرح و مهمي بوده و از داش��تن آن نيز همواره سود
برده اس��ت و خوب ميداند كه تكرار اين موقعيت تا
چه اندازه ميتواند به اين داستانهاي تلخ پايان دهد،
اما تأسفبارتر از بيعدالتي كنفدراسيون فوتبال آسيا
و البيهاي كثي��ف و مغرضانه عربس��تان بيتفاوتي
مسئوالن داخلي به حمايت و كسب اين جايگاههاي
ارزش��مند اس��ت .هر چند ك��ه طي چند م��اه اخير
حرفهاي زيادي براي حمايت از نمايندههاي ايران
در نهادهاي بينالمللي و حتي كسب كرسيهاي مهم
زده شده است ،اما فوتبال و ورزش ايران به حرف نياز
ندارد و گوش��ش از اين حرفهاي قشنگ و حماسي
پر اس��ت .ورزش ايران به اقدام ني��از دارد .به تالش
مسئوالن براي كس��ب جايگاههاي مهم در نهادهاي
بينالملل��ي نياز دارد ت��ا ديگر در پ��ي كوچكترين
فرصتي به واسطه البيهاي كثيف امثال عربستان با
چنين احكامی چون محروميت شش ماهه آلكثير به
اتهام اقدام نژادپرستانه مواجه و حقش بيهيچ دليل
منطقي خورده نشود.
امروز ديگر وقت آن رسيده كه به جاي گرفتن انگشت
اتهام به س��مت عربس��تان و  AFCخوديها را زير
سؤال برده و يقه مسئوالن داخلي را بگيريم كه يكبار
ديگر به دليل كمكاري ،حمايت نکردن و برنامهريزي
اصولي براي كسب كرسيهاي مهم در كنفدراسيون
آسيا و مانور دادن روي كسب كرسيهاي بياهميت
و خنثي زمين��ه را براي خوردن ح��ق فوتبال ايران
مهيا كردند.
انتقاد از كنفدراس��يون فوتب��ال آس��يا دردي را دوا
نميكند .حتي برشمردن خصوصيات عربستانيهايي
كه كثافتكاريهايش��ان براي نيل به هدف بر كسي
پوشيده نيس��ت .يك عمر ديگر هم اگر به بد و بيراه
گفتن به آنها بنشينيم ،نه فقط چيزي تغيير نميكند
كه اوضاع از ايني كه است هم بدتر ميشود .مشكل را
بايد در خودمان جستوجو كنيم .تنها راه كوتاه كردن
دست سعوديهاي مغرض و مقابله با حقخوريهاي
AFCداشتن كرسيهاي مهم و پرنفوذ است كه در
چنين مواقعي اهرم بازدارندهای در قبال تصميمات
ناعادالن��ه و غيرقابل توجيه باش��د! راه��ي كه قدم
برداشتن در آن همت ميخواهد؛ همتي كه البته تا به
امروز در مسئوالن فوتبال ايران ديده نشده است ،اما
شايد وقت آن رسيده تا آقايان به واسطه باالسريها
هم كه شده به انجام وظيفه خود به جاي شانه خالي
كردن از زيربار مسئوليت با مطرح كردن توجيهاتي
چون س��مبه پر زور عربستان كه س��الها پيش بايد
مچ آن را ب��ا قوي كردن خ��ود ميخوابانديم ،موظف
شوند ،اما متأسفانه اين كار را نكرديم تا حريف بيهيچ
دردسري روز به روز وقيحتر شود.

