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امروز در ورزش

 در ادامه رقابت هــای والیبال انتخابی قهرمانی جهان، 
ایران –قزاقستان )18:00( امروز مقابل هم قرار می گیرند.

 تیم ملی بسکتبال در رقابت های کاپ آسیا از ساعت 
20 امروز به مصاف اردن می رود.

 در دو بــازی پایانی هفته اول لیــگ برتر انگلیس 
نیوکاســل –تاتنهام )17:00( و منچستریونایتد – 

وستهام )19:30( به میدان خواهند رفت.
 در لوشامپیونه فرانســه کنگام – پاری سن ژرمن 
)23:30( بــه مصاف هم می روند که این مســابقه 

می تواند نخستین بازی نیمار برای پاریسی ها باشد.

تیتربازی

  جواد نکونام ســرمربی تیم دسته اولی خونه به 
خونه بابل شد.

  سعید عبدولی بعد از چند ماه غیبت ایرانی ها در 
رنکینگ برترین فرنگی کاران جهان در رده دوم وزن 

75 کیلوگرم قرار گرفت.
  نشریه دیلی میل انگلیس مدعی شد پائولینیو، 
 هافبک برزیلی ســابق تاتنهام با قراردادی در حدود 

40 میلیون یورو به بارسلونا پیوسته است.
  مروان حســین، مهاجم عراقی تیــم فوتبال 

سپاهان قرارداد خود را با این تیم ثبت کرد.
  تیم هــای مــردان و زنان ایــران از رقابت های 

بین المللی بدمینتون بلغارستان حذف شدند.
  کمیته استیناف فدراسیون فوتبال یک جلسه از 

محرومیت هواداران نساجی را تعلیق کرد.
  بابک حاتمی، مدافع پدیده که در دیدار دوستانه 
قبل از فصل با مصدومیت از ناحیه زانو روبه رو شده 

بود، پای خود را به تیغ جراحان سپرد.
  تیم ملی واترپلوی جوانان ایران با شکست مقابل 
مصر و ایستادن در جایگاه شانزدهم جهان به کار خود 

پایان داد.

اطالعیه ســازمان لیگ درباره درآمد 
پرسپولیس از بلیت فروشی| سازمان لیــگ 
فوتبال ایران میزان درآمد بلیت فروشــی باشگاه 
پرسپولیس در لیگ شــانزدهم را اعالم کرد. بر 
این اســاس، پرســپولیس در فصل گذشته در 
15 مســابقه لیگ برتر میزبان بود. یک بازی هم 
از داشتن تماشاگر محروم بود. بازی پرسپولیس 
و ســیاه جامگان بدون تماشــاگر برگزار شــد. 
آمار دقیقی که ناظران ســازمان لیــگ از تعداد 
تماشــاگران پرســپولیس در 14 بازی گزارش 
داده انــد، 658 هــزار و 500 نفــر بوده اســت. 
پرســپولیس فصل گذشــته در جام حذفی هم 
به دلیل حذف زودهنگام تماشــاگری نداشت. 
فصل گذشته 512 هزار و 648 قطعه بلیت برای 
مسابقات پرسپولیس فروخته شــده که درآمد 
حاصل از فــروش این تعداد بلیــت، 4 میلیارد و 
400 میلیون تومان است که پس از کسر 35 درصد 
شرکت برهان مبین، هزینه های نیروی انتظامی، 
شرکت واحد اتوبوســرانی، 10 درصد فدراسیون 
فوتبال، 5 درصد ســازمان لیگ و 5 درصد هیأت 
فوتبال درآمــد حاصله پرســپولیس از این رقم 

2 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است. 
ایران در مســابقات  قهرمانی کوراش 
آسیایی|  پنجمیــن دوره رقابت های قهرمانی 
کوراش جوانان آسیا جمعه 20مردادماه با حضور 
70 ورزشکار از 11 کشور به میزبانی سالن دانشگاه 
آزاد اسالمی شهرستان بجنورد و با قهرمانی تیم 
کشورمان به پایان رسید. براساس این گزارش، در 
پایان این رقابت ها تیم کشورمان با 3 طال، 4 نقره 
و 4 برنز بر سکوی قهرمانی ایستاد. ازبکستان با 3 
طال و یک نقره نایب قهرمان شد و ترکمنستان با 
طال، یک نقره و 8 برنز در جای ســوم قرار گرفت. 
کره جنوبی با یک نقره و یک برنز چهارم شــد و 

تایوان با یک برنز در جای پنجم ایستاد. 
کمیته  اساســنامه  پیش نویس  تایید 
المپیک توسط  IOC | جلســه هیأت اجرایی 
کمیته ملی المپیک با حضور اعضا برگزار شد و در 
مهمترین اتفاقی که در این جلسه رخ داد، اعالم 
این بود که پیش نویس اساســنامه کمیته ملی 
المپیک مورد تصویب IOC قرار گرفته اســت. 
وزارت ورزش و جوانــان در نظر دارد پیش نویس 
اساسنامه فدراسیون ها را به تصویب هیأت دولت 
برساند، به نظر می رسد تأکید کمیته ملی المپیک 
بر این موضوع به معنی تصویب تغییرات در مجمع 

عمومی فدراسیون هاست. 

خارج از گود  

کاپیتان  کیانــی،  مهدی 
استقالل  تراکتورسازی: 
فقــط در نیمــه اول چند 
فرصت داشــت ولی ما در 

نیمه دوم چند موقعیت مسلم 
گلزنی را از دست دادیم و حتی 

توپ را به تیر دروازه کوبیدیم ولی به گل نرســیدیم 
/ مشکل ما این است موقعیت هایمان تبدیل به گل 
نمی شود / به گل محمدی گفتم تمام تیم پشت تو 
ایســتاده، با قدرت به کارت ادامه بده / دیدار با نفت 

بازی مرگ و زندگی است

علیرضا جهانبخش،   هافبک 
آلکمار هلند: به پیشنهادها 
کاری نــدارم و فوتبالــم را 
برای آلکمار که با آنها قرارداد 
دارم بــازی می کنم / مردم 

فکر می کنند ما صعود خیلی 
آسانی به جام جهانی داشتیم ولی 

واقعا این طور نبود / در دو بازی آینده هم 6 امتیاز را 
می خواهیم تا با بهترین نتیجه ممکن به جام جهانی 
برســیم / صعود به دور دوم جام جهانی دشوار اما با 

تدارکات خوب برای تیم ملی شدنی است

ســید جالل حســینی، 
کاپیتان پرسپولیس: درد 
شدیدی دارم و مصدومیتم 
هنوز برطرف نشــده / در 
ندارد  امکان  پرســپولیس 

کســی عمــدا پــاس ندهد / 
ست باشگاه نفت آبروی فوتبال ایران را برده  ا

/ این که می گویند پرسپولیس از حاال قهرمان لیگ 
برتر می شــود اصال درست نیست و باید در تک تک 
بازی ها با قدرت برای ســه امتیاز حاضر شویم / این 
همه در نفت تهران اعتصاب کردند و دروغ گفتند، 

چه اتفاقی افتاد؟

احمدرضا عابــدزاده، دروازه بان 
ســابق تیم ملی: فعــال از 

آکادمی فوتبالم لذت می برم 
تا پیگیری مسابقات لیگ 
برتر / تمایلی به بازگشــت 
روی نیمکــت مربیگری در 

لیگ نــدارم /  رســانه ها باید از 
مسئوالن فدراسیون بپرسند در زمینه فوتبال پایه 
چه برنامه هایی دارند / بــا این بچه ها کار می کنم تا 

آینده فوتبال ایران را بسازند

تریبون

پرشورها، تنها امید یحیی
کــه  شــرایطی  در 
تراکتورســازی با 3 باخت 
متوالــی در لیگ هفدهم 
در  شــده،  قعرنشــین 
اتفاقــی جالب هــواداران 
تبریــزی از ســرمربی خود 
حمایت می کنند و به نتایجــی که داخل زمین 
رقم می خــورد، بی توجه هســتند. جوانگرایی 
در ترکیب این تیــم و همچنین محرومیتی که 
باعث تضعیف تراکتورسازی شــده، هواداران را 
حتی بعد از 3 باخت هم ناراضی نشان نمی دهد. 
هواداران تراکتورسازی که برای تشویق تیمشان 
به ورزشگاه آزادی آمده بودند، بعد از شکست برابر 
استقالل هم مثل بازی با پرسپولیس به تشویق 
بازیکنان تیــم خود پرداختند و شــعار »عیبی 
یوخ« سر دادند. این حمایت ها کار را برای یحیی 
گل محمدی راحت تــر کرده تا با وجود شــروع 
ضعیف در لیگ هفدهم با خیالی آسوده به ادامه 
راه خود در تراکتورسازی فکر کند و برای میدان 
دادن به جوان ها از چیزی نترســد. این اتفاقات 
در شــرایطی رقم خورده که در فصــول اخیر از 
هواداران تراکتورســازی چنین رفتــاری بعد از 
شکست مقابل سرخابی های تهران را کمتر سراغ 
داشتیم. باید نشست و دید که این حمایت ها بعد 
از 3 شکست که به اعتقاد کارشناسان با نمایش 
خوب تراکتورسازی همراه بوده، در هفته چهارم 
مقابل نفت تهران باالخره با نخســتین پیروزی 

سرخپوشان تبریزی همراه خواهد شد یا خیر. 

چهره روز

شهروند|  بعد از گذشت 3 هفته از لیگ هفدهم، 
می توان گفت 4 تیم شــانس دارند خود را به عنوان 

شگفتی ساز این فصل فوتبال ایران معرفی کنند. 
پارس جنوبی جم

تیم تازه وارد لیگ برتری که قبل از صعودش به 
لیگ هفدهم شاید کمتر کسی نام آن را هم شنیده 
بود، با 2 برد و یک تساوی در رده دوم جدول جای 
گرفته و بدون هیچ بازیکن اســم و رســم داری به 
درخشــش خود ادامه می دهد. شــاگردان مهدی 
تارتــار بعد از 2 بــرد متوالی در خانه ســپاهان به 
تساوی رســیدند تا همچنان به آینده و رقم زدن 

شگفتی های بزرگتر امیدوار باشند. 
سایپا

با این که علی دایی معمــوال اوایل هر فصل خوب 
نتیجه می گیرد و در نیم فصل دوم تیمش افت می کند، 
می توانیم امیدوار باشیم حســاب این سایپا از سایر 
تیم های یک دهه اخیر او جدا باشد. نارنجی پوشان با 
تکیه به بازیکنان جوان به یاد خاطرات یک دهه قبل 
که با آقای گل فوتبال جهان جام قهرمانی لیگ را باالی 
ســر بردند، نمایش خوبی در لیگ هفدهم داشتند و 
امیدوار به قرار گرفتن در میان مدعیان هستند. علی 
دایی جدالی کلیدی مقابل استقالل خواهد داشت که 
می تواند بار دیگر شایستگی خودش و شاگردانش را 

ثابت کند.
نفت آبادان

کمتر کســی تصور می کرد نفت آبــادان را بعد از 

گذشــت 3 هفته در رده چهارم جدول ببیند، اما این 
اتفاق با تیم متحول شده فراز کمالوند و کسب 2 برد 
از 3 بازی رخ داده است. تماشاگران آبادانی که عاشق 
تیمشان هستند، این روزها با داشتن 3 بازیکن برزیلی 
امیدوارند فوتبال درون زمین هم برایشان برزیلی پیش 
برود و آنها بتوانند بعد از سال ها انتظار یکی از مدعیان 
باالی جدول در پایان لیگ باشــند، نــه این که برای 

نیفتادن تالش کنند. 
پدیده

با این که رضا مهاجری و تیمش از 3 هفته ابتدایی 
فقط 4 امتیاز به دست آوردند، خیلی از کارشناسان 
اعتقاد دارند، این تیم می تواند مثل نامش در این فصل 
پدیده باشد. این تیم مشهدی که تا به این جای لیگ، 
عجیب ترین نتیجه را با شکســت 4 بر صفر سپاهان 
رقم زده، بــا ادامه نمایش خوب خود می تواند یکی از 

شگفتی سازان لیگ هفدهم لقب بگیرد.

شهروند| بازهم ال کالســیکو، اما این بار به 
شکل رســمی و البته برای تصاحب یک جام. 
چند روز بعد از رویارویی دوســتانه بارسلونا و 
رئال در آمریکا، این بار آنها در سوپرجام اسپانیا 

به مصاف هم می روند.
نیمار، غایب بزرگ

بعــد از دیــدار 2 هفته قبــل بارســلونا و 
رئال مادرید در آمریکا بــود که جدایی نیمار از 
جمع آبی  و اناری هــا رنگ و بوی جدی به خود 
گرفت و حتی ســتاره برزیلی که می دانســت 
آخرین تجربه اش در ال کالســیکو را پشت سر 
می گذارد، با حضــور در رختکن رئال از رقبای 
دیرینه خود خداحافظی کــرد. حاال یک ضلع 
 BBC دیگــر وجود نــدارد، اما MSN مثلث
رئالی ها بــا آمادگی کامل در ال کالســیکوی 

امشب حاضر خواهد شد. 

گام نخست برای فتح جام
رئــال مادرید به عنــوان قهرمــان اللیگا 
و بارســلونا به عنــوان قهرمان جــام حذفی 
امشــب در نیوکمــپ از ســاعت 30 دقیقه 
بامــداد دوشــنبه در چارچوب بــازی رفت 
سوپرجام اســپانیا مقابل هم قرار می گیرند. 
زیدان و شــاگردانش که با ثبات بیشتری در 
فصل نقل وانتقاالت حاضر شــدند، چند روز 
قبل ســوپرجام اروپا را با شکســت منچستر 
 از آن خــود کردند و حاال نوبت به شکســت 
بارسلونا با مربی جدیدش رسیده است. البته 
آبی  و اناری هــا چند هفته قبــل در جریان 
ال کالسیکوی دوســتانه در آمریکا توانستند 
رئال را 3 بر 2 از پیــش رو بردارند اما زیدان 
همان جا اعالم کرد که بازی رســمی و جدی 
برای آنها ســوپرجام محسوب می شود. شاید 
یک تساوی هم برای کهکشــانی ها در بازی 
امشب نتیجه نسبتا خوبی به شمار بیاید تا 3 
روز بعد در سانتیاگو برنابئو بتوانند تیر نهایی 
را به سوی کاتاالن ها شلیک کنند. به هرحال 
باید دید در جنگ ستارگان جهان که همواره 
جزو بزرگتریــن رقابت هــای فوتبال جهان 
بوده، مسی و یارانش در غیاب نیمار می توانند 
موفق عمــل کنند یا رونالــدو و همبازیانش 
در خانه حریــف از پس رقیب ســنتی خود 

برمی آیند.

بررسی عملکرد 4 تیمی که طرفداران فوتبال را شگفت زده کردند

سورپرایزهای لیگ برتر هفدهم
رئال و بارسا امشب در سوپرجام اسپانیا به مصاف هم می روند

MSN نخستین ال کالسیکو بعد از فروپاشی

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
  فاصله خط دفــاع و خط حمله لیورپول 

مثل فاصله علمی منو و پروفسور سمیعیه!
 پشتک بارویي که جباروف بعد از گلزنی 
زد، اگه حدادي فر و جباري مي خواســتن 
بزنن مي شد: آفتاب باالنس مهتاب باالنس، 
آمبوالنس و بعد خداحافظی مطلق از دنیای 

فوتبال!
 به خاطر خوشحالی ما بعد از قهرمانی به 
ما می گفتن جام ندیده؛ االن به خودشون به 
خاطر این حجم از خوشحالی بعد از یک برد، 

باید بگیم بُردندیده؟
 از سخنان گرانبهای اســتاد خیابانی 
یکیش اینه: وقتي خطا میشه داور مجبوره 

سوت بزنه! 
 خیابانی جوری می گفت تراکتورسازان 
تبریزی انگار ۲ ســاعت قبــل بازی این 
بنده خداها رو از خط تولید تراکتور آوردن تو 

ترکیب جلوی استقالل بازی  کنن!
 استقالل فقط استقالل ۱۰-۱۱سالگی من! 
نیکبخت کفششو درمیاورد، باهاش تلفن 

می زد! مثال خوشحالی بعد از گلش بود.
  هوادارای فوتبالی ما تو ورزشگاه حاضر 
نیستن دوتا شعار بدن برای حضور بانوان 
و ملی پوشــامون! حاال چه انتظاری داریم 

حرفامون تو فضای مجازی به ثمر برسه.
 فوتبال دقیقا همینه! همه آدم ها مساوی 
و در کنار هم و مهم نیست روحانی باشی یا 
قناد یا مهندس؛ مهم اینه که عاشق فوتبالی. 

فوتبال جناحی یا سیاسی نیست.

شهروند|  مهمترین قانونی که فیفا روی اجرای آن 
در تمام فدراســیون های تابع تأکید دارد، عدم دخالت 
سیاســیون در فوتبال یک کشور اســت. نهاد حاکم بر 
فوتبال جهان بارهــا و بارها کشــورهای مختلف را به 
خاطر نقض صریح این قانون تعلیق کرده اســت و همه 
به یاد دارند که بعــد از جام جهانــی 2006 آلمان و به 
دنبال برکناری محمد دادکان از ریاســت فدراســیون 
فوتبال توسط محمد علی آبادی، رئیس سازمان تربیت 
بدنی، فوتبال ایران مدت ها تعلیق شد. در روزهایی که 
خبر ورود فیفا به پرونده محرومیت احسان حاج صفی و 
مسعود شجاعی از حضور در تیم  ملی بازتابی گسترده در 
رسانه ها و محافل ورزشی داشته، خطر تعلیق ترس را به 
جان فوتبال ایران انداخته است. در این گزارش زوایای 
مختلف این پرونده بعد از ورود فیفا را بررســی خواهیم 

کرد.
تعلیق؛  پیام واضح اساسنامه فیفا

بررسی اساسنامه فدراســیون جهانی فیفا هم البته 
تمام ابهامات را در این زمینه برای اهالی فوتبال روشن 
می کند. این اساســنامه که فصل الخطاب قانونی برای 
تمامی فدراسیون های تابع اســت، در موارد متعددی 
به برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشارهای سیاسی 
اشاره کرده و فدراسیون های عضو هم در قبال تعهد به 
مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی در 
تصمیم گیری های فوتبالی، با فیفا همکاری دارند؛ اما این 

بند های قانونی اساسنامه فیفا چه می  گوید؟!
بر اساس ماده 8 آیین نامه انضباطی فیفا تمام نهادها 
و مقامات رسمی باید اساسنامه، مقررات، تصمیمات و 
مجموعه مقررات اخالقی فیفــا را در فعالیت های خود 
رعایت کنند. رعایت نکردن این موضوع ممکن اســت 
منجر به اعمال مجازات ها شــود؛ حتی اگر نفوذ طرف 
سوم ناشی از قصور عضو مربوطه نباشد. هر فدراسیون 
عضو نسبت به تمام رفتارهای نهادهای وابسته به خود 
که ناشی از قصور کلی یا سوءرفتار عامدانه اعضای خود 
بوده در قبال فیفا مســئول اســت. همچنین ماده 15 
اساسنامه فدراسیون های عضو فیفا نوشته که اساسنامه 
فدراسیون ها باید اصول مدیریتی مناسب را رعایت کرده 
و به  طور خاص، حداقل، باید دربردارنده مقررات مربوط 
به این مسائل باشد: »بی طرفی در امور سیاسی و مذهبی، 
منع کلیه اشکال تبعیض، مستقل بودن و جلوگیری از هر 
نوع دخالت سیاسی.« در ماده 19 آیین نامه فیفا نیز آمده 
اســت: »هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل 
بوده و تحت تأثیر غیرضروری هیچ نهاد یا شخص سومی 

قرار نگیرد.« 
اگر این اتفاقات در فدراسیون های فوتبال داخلی رخ 
ندهد،  می تواند منجر به تعلیق شــود. مسأله ای که در 
ماده 16 آیین نامه فیفا شفاف درباره اش بحث شده است. 
این ماده می گوید: »کنگره ممکن است یک فدراسیون 

عضو را تنها براساس درخواست شورا تعلیق کند. با وجود 
این، شورا، بدون رأی کنگره ممکن است یک فدراسیون 
را در صورت تخطی جدی و مکرر از تعهدات ناشــی از 
عضویتش با اثر فوری تعلیق کند. حکم تعلیق مصوب 
کنگره تا کنگره بعدی پابرجا می ماند؛ مگر این که شورا 
چنین تعلیقی را قبل از آن در این فاصله لغو کند.« ماده 
60 نیز هر گونه فرجام خواهی بعد از تعلیق را رد می کند: 
»کنفدراسیون ها، فدراســیون های عضو و لیگ ها باید 
تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارکان مربوط فیفا که بر 
طبق این اساسنامه قطعی بوده و تابع فرجام نیست را به 

 طور کامل رعایت کنند.«
سخنگوی فیفا: از ایران توضیح خواسته ایم

محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش نخستین کسی 
بود که خبر  محرومیت همیشــگی احسان حاج صفی 
و مسعود شجاعی را از تیم ملی داد. مصاحبه او به قدری 
بازتاب داشت که در رســانه های مشهور بین المللی هم 
بازنشر داده شد. معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش که 
در بخشی از صحبت های خود تأکید کرده بود پرونده حاج 
صفی و شجاعی به کی روش ارتباطی ندارد و نظام درباره 
این دو نفر تصمیم می گیــرد، با این حرف عمال بهترین 
بهانه را به دست فیفا داده است تا به این پرونده ورود کند. 
بعد از بازتاب جنجالی  این صحبت ها بود که سخنگوی فیفا 
در گفت وگو با خبرگزاری رویترز درباره پرونده دو بازیکن 
ملی پوش فوتبال ایران گفت: »فیفا همه چیز را می بیند. ما 
در حال حاضر به دقت در حال بررسی کردن این موضوع 
هستیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواسته ایم تا درباره 
این موضوع به مــا توضیح بدهد. در حــال حاضر هیچ 
اظهارنظری نمی خواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخگویی 

فدراسیون فوتبال ایران خواهیم بود.«
پیام واضح کی روش با سکوت

کارلــوس کــی روش دربــاره اتفاقــات اخیر فعال 
ســکوت کرده اســت و حتی یک بیانیه ســاده هم در 
صفحه فیس بوک خود منتشــر نکرده است. کی روش 
بیشــتر از تمام مدیران ورزش ایران با قوانین فوتبال و 
سختگیری های فیفا آشــنایی دارد. او بهتر از هر کسی 
می داند که قوانین فوتبال اجازه محرومیت شاگردانش 
را نمی  دهد؛ البته کی روش بعد از حدود 7  سال زندگی 
در ایران هم به خوبی درباره مسائل سیاسی و اعتقادی 
مردم ایران هم اطالعات کامل دارد و می داند بازی کردن 
حاج صفی و شجاعی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی 
چیزی نیست که در داخل کشــور به راحتی از کنار آن 
بگذرند. در چنین شــرایطی کی روش می داند هرگونه 
اظهارنظر او با بازتاب بین المللی همراه خواهد شــد و 
کار را برای فوتبــال ایران که تیم ملی اش به جام جهانی 
صعود کرده و قهرمان لیگ برتر ش در جمع 8 تیم برتر 
آسیا قرار دارد را سخت می  کند. سکوت کی روش پیام 
واضحی دارد؛ این که این پرونــده باید به دور از هر گونه 

هیاهوی رســانه  ای و جنجال های سیاسی- فوتبالی در 
داخل درباره اش تصمیم  گیری می شد؛ اما حاال مصاحبه 
محمدرضا داورزنی کار را برای فوتبال ایران ســخت تر 

کرده است.
دو دستگی

فیفا رسما از فدراسیون فوتبال درباره پرونده شجاعی 
و حاج صفی توضیح خواســته است. ســوال هایی که 
فدراسیون جهانی مطرح می  کند، طبق اساسنامه است 
و مدیران فدراسیون فوتبال هم باید طبق اساسنامه به 
فیفا جواب بدهند. در چنین مواقعی آن چیزی که مورد 
نظر و تأکید فیفا است، قوانین بین المللی فوتبال بوده 
که تمام کشــورها ملزم به اجرای درست آن هستند. 
حقیقت اینجاست که این روزها یک دو دستگی بزرگ 
در جامعه بر سر پرونده دو ستاره فوتبال ایران به وجود 
آمده است. برخی ها معتقد هستند آنها ارزش های نظام 
را نادیده گرفته اند و بایــد از حضور در تیم ملی محروم 
شوند. برخی ها با اشاره به قوانین فوتبالی اعتقاد دارند که 
شجاعی و حاج صفی مجبور بوده اند به تعهد حرفه ای و 
فوتبالی خود به باشگاه پایبند باشند و چاره ای جز حضور 
در این مسابقه نداشــته اند و رفتار آنها نباید به محروم 
شدن شان از تیم ملی ختم شود. در این میان نکته ای که 
هر دو طرف باید بدانند این است که مدیران فدراسیون 
فوتبال باید درنهایت تصمیمی فوتبالی برای دو بازیکن 
بگیرند. در غیراین صورت در جواب استعالم فیفا پاسخ 
قانع کننده ای برای ارایه نخواهند داشت و فوتبال ایران 

تعلیق خواهد شد.
کره  خواهان تعلیق فوتبال ایران

کره ای ها فوتبال را در زمین به ایران باخته اند و حاال با 
سوءاستفاده از اتفاقات اخیر درحال دامن زدن به پرونده 
حاج صفی و شجاعی هستند و خواهان تعلیق فوتبال 
ایران هستند. به طور مثال یک سایت کره ای نوشته است: 
»دولتی ها در فوتبال ایران دخالت کرده اند و این می تواند 
سرنوشت انتخابی جام جهانی را تغییر دهد. بعد از این که 
دو بازیکن ایرانی شــاغل در لیگ یونان و در باشــگاه 
پانیونیوس در بازی برابر مکابی تــل آویو بازی کردند، 
سران ورزش ایران به شــدت علیه این موضوع واکنش 
نشان دادند و درنهایت شاهد محرومیت این دو بازیکن 
از حضور در تیم ملی فوتبال بودیم. این خبر خوبی برای 
فوتبال کره جنوبی است تا به راحتی بتواند نهمین صعود 

پیاپی به جام جهانی را تجربه کند.«
فدراسیون باید تکذیب کند

بدون تعارف باید نوشت که مصاحبه تند محمدرضا 
داورزنی بدجوری کار دســت فوتبال ایران داده است. 
باشگاه پانیونیوس یونان اعالم کرده فیفا درباره پرونده 
دو بازیکن ایرانی آنها از فدراسیون فوتبال استعالم گرفته 
و منتظر پاسخ آنهاست. یکی روزنامه آلمانی هم البته با 
نامه نگاری با فیفا خواهان تصمیم گیری نهایی از سوی 

نهاد حاکم بر فوتبال پیرامون اتفاقات رخ داده شده است. 
فدراسیون فوتبال در شــرایط کنونی در تالش است تا 
نشان بدهد که هیچ حکم محرومیتی درباره حاج صفی 
و شجاعی صادر نشــده است. در نخستین قدم محمود 
شیعی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به این نکته 
اشاره و تأکید کرد: »ما کار عاقالنه ای باید در این خصوص 
انجام بدهیم و همان طور که فدراسیون فوتبال در نظر 
دارد قرار شده است این بحث فردی اظهارنظر نشود چون 
این درست نیست که هرکسی سلیقه شخصی خودش 
را بیان کند. مسلما فدراســیون فوتبال و هیأت رئیسه 
تشکیل جلسه خواهد داد و موضعشان را اعالم خواهند 
کرد. مــن چیزی درباره محرومیت ایــن دو بازیکن در 

فدراسیون نشنیدم.«
 بررسی حاالت مختلف

 سرنوشت حاج صفی و شجاعی
در شرایط کنونی اگر شــجاعی و حاج صفی محروم 
شوند، فوتبال ایران به احتمال فراوان تعلیق خواهد شد. 
اما حاال با توجه به ورود فیفا به پرونده چند راه برای فرار از 
این مخمصه وجود دارد. اول این که فدراسیون فوتبال به 
صراحت اعالم کند هیچ شخص ثالث حقیقی و حقوقی 
در کار آنها دخالت نمی  کند و از سوی مسئوالن کشور 
برای تصمیم گیری ها تحت فشار نیست. این به منزله 
تعهد دادن به فیفا در رابطه با این پرونده اســت. با این 
شــرایط حاج صفی و شــجاعی از فوتبال ملی محروم 
نخواهند شد. منتهی اگر در داخل تصمیم بر این گرفته 
شود که با شــجاعی و حاج صفی باید برخورد صورت 
بگیرد این اتفاق در بدترین شرایط می تواند با مرور زمان 
انجام بپذیرد. البته باید منتظر ماند و دید کی روش بعد 
از بازگشــت به ایران چه توافقی با مدیران فدراسیون 
فوتبال انجام خواهد داد. نکته دیگر این است که فیفا با 
دقت تمام زوایای مختلف این پرونده را زیر نظر خواهد 
گرفت و حتی اگر تصمیم به حذف تدریجی حاج صفی و 
شجاعی از تیم ملی گرفته شود باز هم فدراسیون جهانی 
بهانه برای ورود به پرونده به خاطر دور زدن قوانین خواهد 
داشت. نکته قابل تامل اینجاست که نه در اساسنامه فیفا 
و نه حتی در اساسنامه فدراسیون فوتبال، ماده ای قانونی 
وجود ندارد که براساس آن بتوان دو بازیکن ملی پوش 
را با محرومیت مواجه کرد. این چیزی است که مدیران 
فدراســیون فوتبال هم به خوبی از آن باخبر هستند. 
فدراسیون فوتبال طبق قوانین صریح فدراسیون جهانی، 
تابع فیفا اســت و نمی تواند برخــوردی قانونی با حاج 
صفی و شجاعی داشته باشد چون قانونی در این رابطه 
وجود ندارد. از نظر فیفا تصمیم گیری برای محرومیت 
و حذف شدن شــجاعی و حاج صفی اقدامی بر خالف 
قوانین بین المللی فوتبال و دخالت آشکار شخص ثالث 
)سیاسیون( به حساب خواهد آمد و با تعلیق فوتبال ایران 

همراه خواهد شد.

حرف های معاون وزیر درباره محرومیت 
شجاعی و حاج صفی فیفا را حساس کرد

 تکاپو برای 
فرار از تعلیق
       سخنگوی فیفا: از فدراسیون ایران توضیح خواستیم
       فدراسیون فوتبال در تالش است تا ثابت کند دو ستاره 
ملی پوش محروم نشده اند!
       کره ای ها از آب گل آلود ماهی گرفتند و خواهان 
محکومیت تیم ملی ایران شدند


