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فوتبال چوار از 
آن دست وقايع 
تلخ جنگ تحميلي اس�ت كه به رغم شهادت 
تعدادي از فوتباليست ها و تماشاگران بازتاب 
زيادي در داخل و خارج از كشور نداشته است. 
اشاره دقيق و هوشمندانه رهبر معظم انقالب 
اس�المي به اين اتفاق مغفول مان�ده، اهميت 

حادثه چوار را نشان مي دهد. 
ديدار دست اندركاران كنگره  شهداي استان ايالم 
با حضرت آيت اهلل خامنه اي فرصتي بود براي اشاره 
ايشان به دالوري ها و ازخودگذشتگي هاي وصف 
نش��دني مردم اين خطه. رهبر فرزان��ه انقالب در 
بيانات خود از اس��تان ايالم در دوران دفاع مقدس 
به عنوان يك دژ مس��تحكم ياد كردند و به حادثه 
غم انگيز چوار اشاره داشتند: »كل استان ايالم جزو 
اَلّسابقون در دفاع مقدس است. حوادث بی شماری 
در استان ايالم به وقوع پيوست كه متأسفانه مردم 
خودمان ه��م خبر ندارند، چه برس��د به ديگران و 
خارج و ملت ه��اي ديگري كه مش��تاقند حوادث 
كشور ما را بدانند. آنها كه هيچ، حتي مردم خودمان 
هم از خيلي از اين قضاي��ا خبر ندارند. يكي همين 
قضايا بمباران مس��ابقه  فوتبال بچه ها بود، آن هم 
در بيست وس��وم بهمن ۶۵. دو تي��م ايالمي براي 
بزرگداشت يادبود هفتمين سال پيروزي انقالب، 
يك مسابقه اي به اين عنوان برگزار كردند و تعدادي 
از مردم هم جمع شدند و تماشا مي كردند. هواپيماي 
عراقي آمد باالي س��ر از نزديك، يعني با توجه به 
اينكه اينجا چه برنامه اي هست، نه اينكه همين  طور 
بمب بيندازند و تصادفاً بخورد به زمين فوتبال؛ نه. 
با توجه اينجا را زد و 10بازيكن و داور شهيد شدند. 
چند بچه ش��هيد ش��دند و بعضي از تماشاچيان 
هم شهيد ش��دند؛ اين حادثه  كوچكي نيست. اين 
حادثه  بزرگي است؛ جا دارد كه اينجور حوادث در 
ابعاد جهاني شناخته، گفته و تكرار شود. اين پيام 
مظلوميت شهداي ورزشكار ماست؛ جرم شان اين 
بوده كه براي سالگرد پيروزي جمهوري اسالمي و 

براي انقالب، مسابقه تشكيل دادند.«
  به رنگ خون

بمب هاي رژيم عراق در حالي روي س��ر مردم و 
ورزشكاران بي گناه شهر »چوار« ريخت كه به گفته 
مقام معظم رهبري هنوز خيلي ها از آن خبر ندارند 

و برخالف وعده هاي داده شده، مسئوالن فوتبال 
اقدام تأثيرگذاري براي معرفي و بازتاب ابعاد اين 
جنايت ضدبشري انجام نداده اند. روز 23 بهمن ماه 
س��ال 13۶۵ و در شرايطي كه ش��هرهاي مرزي 
كش��ورمان همچنان آماج حمالت و تجاوزهاي 
دشمن قرار داشتند، عده اي از جوانان استان ايالم 
براي روحي��ه دادن به مردم منطق��ه و همچنين 
برگزاري جش��ني به مناس��بت پيروزي انقالب 
اسالمي به فكر برگزاري يك بازي فوتبال افتادند، 

مسابقه ای كه رنگ خون به خود گرفت. 
دو تيم منتخب چوار و جوانان ايالم با اس��تقبال 
گسترده هواداران پا به زمين مسابقه گذاشتند با 
اين نيت كه شور، انگيزه و اميد را به مردم منطقه 
هديه دهند. تيم ايالم در نيمه اول بازي موفق به 
زدن دو گل مي شود. شهيد محمد كمالوند زننده 
يكي از اين دو گل بود. با شروع نيمه دوم، بازيكنان 
چوار با ه��دف تغيير نتيجه به مي��دان مي آيند و 
شهيد حسين هزاوه يكي از دو گل خورده را جبران 
مي كند )شهيد هزاوه هم سرمربي تيم چوار بود و 
هم بازيكن، هم كاپيتان و هم بخشدار شهر چوار(، 

اما اين بازي هرگز به دقيقه 90 نرس��يد، چراكه 
هواپيماهاي عراقي در دقيقه ۵۵ با بمباران، زمين 
را به خاك و خون كش��يدند. آخرين صحنه بازي 
وقتي بود كه تيم ايالم صاحب يك ضربه كرنر شد 
و باراني از بمب هاي دشمن اجازه زدن اين ضربه 
را ندادند. پنج تماشاگر، يك داور و 9 فوتباليست به 
شهادت رسيدند و تعداد زيادي نيز مجروح شدند. 

  55 دقيقه ابدي
با گذشت 3۵ سال از اين اقدام جنايتكارانه هنوز 
خبري از بازتاب  گسترده داخلي و بين المللي از اين 
واقعه نيست. به گفته حضرت آقا هنوز بسياري از 
هموطنان خودمان هم نمي دانند در بهمن ماه ۶۵ 
چه جنايتي در زمين فوتبال چوار رخ داده و شايد 
خيلي ها اسم اين ش��هر نيز به گوش شان نخورده 
باشد. در چند سال گذشته با اينكه اشارات جزئي 
به اين واقعه شده  است، اما مسئوالن فوتبال آنقدر 
درگير حواشي ريز و درشت اين رشته هستند كه 
اهميتي به مسائل فرهنگي، ترويج فرهنگ شهادت 
و معرفي شهداي چوار نمي دهند. بدون شك اگر 
رهبر انقالب در كنگره ش��هداي ايالم نس��بت به 

گمنامي شهداي ورزشكار چوار گاليه نمي كردند 
فدراسيون فوتبال همچون گذشته اشاره اي به اين 

اتفاق غم انگيز نمي كرد. 
جنايت حادثه فوتبال چوار و آن ۵۵ دقيقه ابدي بايد 
از س��ال ها پيش مورد توجه قرار مي گرفت تا همه 
جهان بفهمند كه در هشت سال دفاع مقدس مردم 
ايران، به ويژه ساكنان شهرهاي مرزي چه روزگاري 
را سپري كردند و بمب هاي دشمن چطور يك بازي 
فوتبال را به خاك و خون كش��يد. اگ��ر اين اتفاق 
در هر كش��ور ديگري رخ مي داد آوازه آن جنايت 
گوش فلك را كرده بود و س��االنه صدها تورنمنت، 
مسابقه، يادبود و همايش به ياد كشته شدگان برگزار 
مي شد. در عوض فدراس��يون فوتبال ما سال ها در 
خواب خرگوشي بوده، در صورتي كه مي توانست 
صداي مظلوميت ش��هدا و مجروحان حادثه چوار 
را به گوش همه دنيا برساند. انتظار مي رود با تذكر 
اخير مقام معظم رهبري، با اقداماتي جدي و به دور 
از شعارزدگي و هياهو از س��وي مسئوالن فوتبال 
و ورزش ايران پس از س��ال ها فرصت سوزي، حق 

مطلب در مورد شهداي چوار ادا شود.
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سعيد احمدياندنیا حیدري

باز هم دربي، باز هم جدال گل محمدي و مجيدي 

ببر و باال بمان
ديدار گل گهر سيرجان و سپاهان مي توانست نظرها را به خود جلب كند 
اگر مصاف صدرنشين با ياران قلعه نويي درست در روزي كه دربي پايتخت 
برگزار مي شود، نبود. سوت بازي هاي هفته هش��تم ساعت 1۵ امروز با 
رويارويي گل گهر سيرجان – سپاهان و هوادار – نفت مسجد سيلمان 
 زده مي ش��ود، اما گل  سرس��بد بازي هاي امروز بي هيچ شك و ترديدي 
صف آرايي استقالل مقابل پرسپوليس در آزادي است. ديداري كه سوت 

آن همزمان با بازي نفت آبادان – پيكان به صدا در مي آيد. 
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درست در اوج شلوغي خيابان هاي تهران، موعود بنيادي فر در سوت نود 
و هفتمين مصاف سرخابي هاي پايتخت مي دمد. 

استقالل خسته از تساوي هاي پي در پي كه حاال عدد آن به 4 رسيده در بازي 
سرنوشت برابر ياران يحيي قرار مي گيرد. تيمي كه بعد از افت و خيزهاي بسيار با 
دو برد پياپی و صعود به رده دوم جدول جاني تازه گرفته است. با اين حال نتيجه 
اين بازي نه براساس روند نتيجه گيري دو تيم تا هفته هفتم كه تنها به استراتژي 
و شرايط دو تيم در روز بازي و چگونگي استفاده بازيكنان از موقعيت هاي رقم 
خورده در مستطيل سبز بستگي دارد و بي هيچ شك و ترديدي تيمي مي تواند 
سربلند از ميدان خارج شود كه بتواند به بهترين شكل ممكن از موقعيت هاي 

خود سود ببرد، اما پيروزي در اين دوئل كار چندان آساني نيست. 
پرسپوليس از روزها قبل جسته و گريخته عدم حضور سيدجالل در دربي 
به واسطه مصدوميت را جا انداخته، اما حضور ياماگاه به جاي وريا، زننده 
تك گل بازي با نفت كه تعويضش در ميانه هاي بازي قبل سروصداي زيادي 
را به پا كرد در دربي مي تواند كار استقالل را سخت كند. غيبت سيدجالل در 
مصاف با استقالل از آن جهت براي سرخپوشان چالش برانگيز است كه اين 
تيم با پنج گل خورده در هفت بازي گذشته عملكرد چندان قابل قبولي را 
برخالف سابق از خود به نمايش نگذاشته و حاال بايد ديد زوج احتمالي علي 
نعمتي- فرشاد فرجي در شرايطي كه يحيي به بازي با دو دفاع برگشته در 
اين بازي حساس جواب مي دهد، آن هم در ديداری كه بنا بر حساسيت هاي 

خاص آن حالت تدافعي دو تيم همواره زياد است!
 آرايشي كه براي اس��تقالل تنها با دو گل خورده تا اينجا كه كار را پيش 
برده چندان سخت نيست، اما براي پرسپوليس دل مشغولي هاي ديگري 
هم به خصوص در خط حمله ايجاد مي كند، به ويژه اينكه اين تيم به رغم 
9گل  زده از مهاجمان فرصت طلب و وقت شناسي هم سود نمي برد و اين 
كار يحيي را در دوئل با مجيدي سخت مي كند. اما بايد ديد آل كثير و عبدي 
كه در صورت حضور همزمان در زمين جاي يكي از هافبك هاي تهاجمي 
تيم )اميد عاليش��اه( را تنگ مي كنند، مي توانند گلر جوان آبي پوشان را 
نيمكت نشين كنند يا عليرضا رضايي كه اين روزها به واسطه قهر تأييد 
نشده مجيدي با مظاهري و نيمكت نشين شدن حسيني فرصت عرض اندام 

يافته، مي تواند بهترين استفاده را از شرايط موجود ببرد.

تذكر مقام معظم رهبري نسبت به مغفول ماندن حادثه بمباران زمين فوتبال چوار:

»چوار« مظلوم را به دنیا بشناسانید

به جای عکس فوتبالی، حق فوتبال را بگیريد!
شهاب الدين عزيزي خادم هفته گذشته براي دومين بار در مدت 9 ماهي 
كه از زمان حضورش در فدراسيون فوتبال مي گذرد با رئيس فيفا ديدار و 
با جيواني اينفانتينو عكس يادگاري گرفت. نكته قابل تأمل و عجيب اينكه 
سايت فدراس��يون فوتبال از چنين ديدار مهمي تنها به انتشار يك خبر 
كوتاه بسنده كرده و هيچ اشاره اي به مباحث مطرح شده نكرده است. البته 
اينفانتينو در يكي از بخش هاي يادداشتي كه در شبكه اجتماعي لينكدين 
از سفرش به دوحه براي افتتاحيه جام عرب منتشر كرده، نوشته است با 
عزيزي خادم درباره فوتبال زنان، زيرساخت هاي كلي و توسعه كشورشان 
گفت وگو كرده تا مشخص شود در اين جلسه به نظر كوتاه كه صرفاً يك 

ديدار در حاشيه يك نشست بوده، چه نكاتي رد و بدل شده است. 
حال اين سؤال مطرح مي شود كه آورده چنين ديدارها و جلسات سرپايي براي  فوتبال 
ايران چه بوده است؟  فدراس��يون فوتبال كه در روزهاي اخير سعي در بزرگنمايي 
ديدار عزيزي  خادم با اينفانتينو دارد بايد توضيح  بدهد كه رئيس فدراسيون  از فرصت 
بزرگي كه براي هم صحبتي با رئيس فيفا  به دست آورده است، چه  قدمي توانسته 

براي فوتبال ايران بردارد و دستاوردهاي اين جلسه را تشريح كند. 
يكي از مهم ترين مطالبات فوتبال ايران از اينفانتينو، پول هاي بلوكه شده 
فدراسيون و باش��گاه هاي ايراني در فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسياست. 
مطالبه اي كه بايد عزيزي خادم پاسخ بدهد در دو جلسه اي كه با اينفانتينو 

برگزار كرده براي حل اين مشكل بزرگ چه كاری انجام داده است.
اين مشكل در سال هاي اخير و پس از روي كار آمدن دونالد ترامپ شدت پيدا 
كرد و فدراسيون جهاني فوتبال از چند س��ال پيش در تبعيت از تحريم هاي 
ظالمانه امريكا و غرب عليه كشورمان اجازه دسترسي به منابع مالي ايران در فيفا 
و كنفدراسيون فوتبال آسيا را نداده تا هم فدراسيون فوتبال و هم باشگاه هايي 
مانند استقالل و پرس��پوليس نتوانند از منابع مالی چندصد هزار دالر تا چند 
ميليون دالر پول بلوكه شده ای كه در فيفا و ای اف سی دارند، استفاده كنند. بلوكه 
شدن پول هاي فوتبال ايران نمونه بارز دخالت سياست دولت ها در ورزش است، 
مسئله اي كه در تضاد با اساسنامه فيفاست. در حالي فدراسيون جهاني فوتبال، 
كشورهايي را كه دولت شان در فوتبال دخالت كند تهديد به تعليق مي كند كه با 

فشار دولت قبلي امريكا به فيفا، پول هاي فوتبال ايران را بلوكه كرده است. 
در چنين شرايطي بايد از رئيس فدراسيون فوتبال پرسيد؛ آيا در ديدار با 
اينفانتينو به ظلم آشكار فيفا در حق فوتبال ايران اشاره كرده و خواستار 
پايان ظلم از سوي اينفانتينو شده است يا ذوق زدگي از عكس يادگاري با 

رئيس فيفا مانع مطرح كردن اين مطالبه شده است. 
اين در حالي است كه بلوكه شدن پول هاي فوتبال در فيفا به بهانه تحريم، 
ضربات زيادي به فدراسيون و باشگاه ها  زده است. استفاده از بودجه عمومي 
كش��ور كه در زمان عزيزي خادم با وجود وعده درآمدزايي چندميليون 
يورويي اش به اوج رسيده، تنها يك نمونه از چالش ها و مشكالتي است كه 
فيفا با بلوكه كردن پول فدراسيون فوتبال به وجود آورده است. در آن سو 
پرسپوليس بيش از 3 ميليون دالر از ای اف سی طلب دارد، رقم قابل توجهي 
كه مي توانست مشكالت بی شمار اين تيم را برطرف كند، اما با توجه به 

تحريم ها، اجازه دسترسي به آنها را ندارد. 
محروميت در استفاده از اين منابع مالي بلوكه شده در كنفدراسيون فوتبال 
آسيا و فيفا در كنار محدوديت هاي اقتصادي در كشور سبب شده امروز 
از فدراسيون فوتبال گرفته تا باشگاه هايي مانند پرسپوليس و استقالل، 
چشم به منابع دولتي براي پرداخت هزينه هاي شان داشته باشند، آن هم 
در شرايطي كه در صورت دسترسي به منابع مالي بلوكه شده، نه فدراسيون 
و نه باشگاه ها با مشكالت حاد مالي مانند امروز روبه رو نبودند. با توجه به 
اين مسئله، ديدارهاي سريالي عزيزي خادم با رئيس فيفا اگر منجر به رفع 
مشكل پول هاي بلوكه شده نش��ود، دردي از فوتبال دوا نمي كند و فقط 

عكس هاي يادگاري آن به درد مانورهاي تبليغاتي مي خورد!


