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واکنش

سوژه روز

احکام اجتماعی به مجازات  فوتبالی اضافه شد
  شرکت در کالس های آموزشی و کار در مدارس فوتبال 

نمونه هایی از حکم هایی است که کمیته انضباطی می تواند برای خاطیان صادر کند

رد انگلیســی علیــه جهانبخش یه ز نشــر
ماجرای ویدیویی که برای ستاره ایرانی حاشیه درست کرد

ح کرد:   علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون در گفت وگو با »شهروند« مطر

بازیکنان امید خواهان 
دریافت پاداش

تعدادى از بازیکنان تیم ملى امید 
که در مسابقات تایلند حضور 

نداشتند اما در مرحله مقدماتى 
این تیم را همراهى مى کردند، 

پاداش مرحله قبلى را دریافت 
نکردند و در استورى مشترکى به 

این موضوع واکنش نشان دادند. 
حمید استیلى، سرمربی تیم ملى 
امید در این خصوص گفت: »اول 
از همه باید از وزارت ورزش، کمیته 

المپیک و مجموعه همراه اول 
تشکر کنم که واقعا به تیم امید 

کمک کردند و اگر این حمایت ها 
نبود، براى اعزام تیم هم دچار 

مشکل مى شدیم. فدراسیون به 
دلیل مشکالت مالى دیگر 

نمى توانست به ما کمک کند و در 
این مقطع خوِد من از این عزیزان 
درخواست کمک کردم. مجموعا 

در حدود ٤ میلیارد تومان به ما 
کمک شد. بخشى از این مبالغ را 
خوِد من دریافت کردم و تحویل 
امور مالى فدراسیون دادم. ما در 
قبال این میزان پولى که آوردیم، 

فقط یک خواهش کردیم و آن این 
بود که پاداش همه اعضاى تیم به 
صورت یکسان پرداخت شود.« او 

افزود: »این بچه ها حق شان را 
مى خواهند و انصاف نیست با 

آنها این طور رفتار شود. ما 
4 میلیارد آوردیم و خواهش کردیم 
حاال که هزینه هاى تیم با این منابع 

تأمین شده، حداقل پاداش ها را 
به نفرات تیمى که در مرحله 

مقدماتى موفق به صعود شد، 
پرداخت کنند. متأسفانه شاهد 
بودیم تنها به نفراتى پاداش داده 

شد که در تایلند حاضر بودند و 
سایر بچه ها را حذف کردند.« 

تصادف زیدان خبرساز 
شد

تصادف کردن درحالت عادی 
اتفاقى تلخ و دشوار محسوب 
مى شود، اما ایگناسیو فرناندز 

راننده ای است با زین الدین زیدان 
تصادف کرده و این اتفاق خاطره 

شیرینى را برایش خلق کرده. 
خودروی ایگناسیو فرناندز دچار 

مشکل شده بود و هنگامى  که او 
برای تعمیر خودروی خود پیاده 

شده بود، خودروی دیگری از 
پشت با او برخورد مى کند که راننده 

این خودرو، زین الدین زیدان، 
سرمربی فرانسوی رئال مادرید 

بود. ایگناسیو فرناندز در مورد این 
حادثه گفت: »به محض اینکه 

زیدان را دیدم، او را شناختم و به 
زیدان گفتم  ای کاش شما را در 

شرایط دیگری مالقات مى کردم، 
اما حاال نیز بد نشده است« برای 

جلوگیری از حضور نداشتن 
رسانه ها در محل حادثه که در 
نزدیکى کمپ تمرینى باشگاه 

رئال مادرید بوده، ایگناسیو 
فرناندز به زیدان پیشنهاد مى دهد 

بیمه اش را بعدا برای تعمیر 
خودروی او ارایه دهد. اما در این 

میان ایگناسیو فرناندز 
خواسته ای از سرمربی فرانسوی 
داشت: »از زیدان خواستم با هم 
سلفى بگیریم، زیرا بعدها کسى 

باور نمى کند شما با خودروی من 
تصادف کرده اید.« زیدان نیز 

رفتاری مهربانانه داشت، کالهش 
را از سر برداشت و ما عکس 

گرفتیم. جالب اینکه وکیل زیدان با 
ایگناسیو تماس گرفته و از طرف 
زیزو از اینکه زیدان را برای گرفتن 

امضا، لباس یا بلیت معطل 
نکرده، از آن مرد تشکر کرده 

است. 

]شهروند[ اهالى فوتبال عادت کرده اند وقتى ارکان قضائى فدراسیون فوتبال رأیی در 
رابطه با تخلفات بازیکنان،  مربیان و باشگاه ها حکمى صادر مى کنند،  این آرا شامل جریمه 
نقدی و محرومیت باشد. مراجعه به سایت فدراسیون فوتبال و بررسى سوابق احکام 
صادرشده قضائى هم به خوبی نشان مى دهد که تقریبا 99.9 درصد پرونده ها با مجازات های 
تعیین شده در ماده 28 آیین نامه انضباطى برای اشخاص حقیقى یا حقوقى مختومه مى شود. 
ماده 28 در تعریف مجازات ها به صراحت مشخص مى کند که ارکان قضائى از اهرم هایی مثل 
اخطار، اخراج، توبیخ، جریمه نقدی ، محرومیت از تعداد مشخصى مسابقه برای یک دوره زمانى 
معین، محرومیت از ورود به ورزشگاه ، محرومیت از نشستن روی نیمکت، محرومیت از 
ورود به رختکن، محرومیت از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال، استرداد عنوان یا جایزه در 
کنار جرایم نقدی استفاده مى کنند. میزان محرومیت و جرایم نقدی درنظر گرفته شده هم 
براساس مفاد آیین نامه و نوع و شدت تخلف تعیین مى شود. اخیرا اما کمیته انضباطى عارف 
غالمى مدافع استقالل را به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی و حضور در چهارجلسه در 
جلسات آموزشى فدراسیون فوتبال به جهت ارتکاب تخلف تحریک تماشاگران و بدرفتاری 
با مسئول برگزاری مسابقات محکوم کرده است. اتفاقى کم سابقه در احکام قضائى فوتبالى 
که هر چند سال یک بار شاهد آن هستیم. همان طور که اشاره شد، با بررسى احکام قضائى 
کمیته انضباطى و استیناف را در ماه های گذشته متوجه شدیم که نمونه مشابه این تصمیم 
در آرای صادرشده پرونده های دیگر وجود نداشت. البته اخیرا در یک مورد مهدی قائدی در 
پرونده سانحه رانندگى که منجر به فوت دوستش احمدرضا شاکر شد،  توسط دادگاه عالوه 
بر پرداخت دیه و جریمه به 200ساعت کار اجباری محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر، این 
200ساعت کار اجباری او نقض شد. البته این پرونده اصال ربطى به مسائل و قوانین فوتبال 
نداشت، در نهایت این سوال برای ما به وجود آمد که با توجه به تعیین مجازات ها در ماده 
28 و سایر بند های آیین نامه قضات فدراسیون بر چه مبنایی مدافع استقالل را محکوم به 
شرکت در جلسات آموزشى کردند. به همین منظور با علیرضا صالحى، رئیس کمیته استیناف 

گفت وگویی انجام دادیم که جزئیات آن را در زیر مى  خوانید:  

   صدور محکومیت عارف غالمی مدافع استقالل به حضور در کالس های 
آموزشی باعث شده همه از صدور یک حکم عجیب حرف بزنند. آیین نامه انضباطی 
این اجازه را به ارکان قضائی می دهد که بازیکنی را محکوم به حضور در چند جلسه 

کالس آموزشی کنند؟
بله، ولى ماده قانونى دقیق آنکه مربوط به تکمیل مجازات  است را دقیق االن به خاطر 
ندارم و آیین نامه  نیز در کنارم نیست که با جزئیات این مواد قانونى را تشریح کنم. اما درباره 
آقای غالمى با توجه به سوابق این بازیکن، بند های مربوط به مجازات ها نسبت به تخلف 
صورت گرفته در آرای صادرشده، لحاظ شد. این بازیکن یک بار به همین دلیل رأی محکومیت 
گرفته بود، یک بار در بازی با سپاهان گزارش تخلفات رفتاری اش به ارکان قضائى ارسال و رأی 

داده شد. اخیرا هم در دربی شاهد یک حاشیه دیگر برای آقای غالمى بودیم.
   حاال چرا تصمیم گرفته شد که او در کالس های آموزشی شرکت کند؟

توجه کنید که ارکان قضائى فوتبال عالوه بر رسیدگى طبق قوانین و آیین نامه به ناهنجاری 
و تخلفات انضباطى و اختالفات حقوقى در حوزه های مختلف باید به دنبال اصالح مشکالت 
فوتبال هم باشند. قانون باید در کنار سخت بودن انعطاف هم داشته باشد. یعنى یک 
قاضى نباید فقط با رفتاری خشک نسبت به پرونده ها طبق قانون حکم صادر کند. اصول 
تعیین مجازات هم برای بازدارندگى و اصالح و متنبه شدن افراد حقیقى و حقوقى است. با 
درنظرگرفتن این موضوع که باید از قانون برای اصالح هم استفاده شود، تصمیم گرفته شد که 
این بار در کنار طى شدن امور عادی رسیدگى به پرونده در تعیین مجازات ، از مجازات تکمیلى 
برای متنبه شدن استفاده شود و او را به شرکت در جلسات آموزشى مجبور کنیم. شاید این 
کالس ها باعث شود که آقای غالمى دیگر این رفتارهای خود را تکرار نکند و کنترل روی رفتار 

و گفتارش داشته باشد. البته باید دید نسبت به شرایط پرونده و نوع تخلف اگر تصمیم به 
درنظرگرفتن مجازات های تکمیلى گرفته شد،  چه مواردی جهت اصالح مى تواند مفید باشد. 
مثال شاید قاضى پرونده بتواند کار در مدارس فوتبال را به طور مثال برای یک نفر درنظر بگیرد و 

خدمات اجتماعى ورزشى این چنینى را برای اصالح بازیکن لحاظ کند.
   سوال بسیار مهم دیگر این است که چرا نمونه چنین احکامی اصال وجود 

نداشته یا اگر هم وجود داشته، دیده نشده است؟
صدور دستور برای شرکت در جلسات آموزشى را زیاد در احکام نداشته ایم، ولى بی سابقه 
نیست. مثال چند سال قبل محمدرضا خانزاده که به خاطر یک درگیری چندماه محروم شد،  با 
تعلیق بخشى از زمان محرومیت خود مجبور شد که در چند کالس آموزشى شرکت کند. رکن 
قضائى مى توانست هیچ انعطافى به خرج ندهد، اما باید سرنوشت سرمایه های انسانى این 
فوتبال هم مورد توجه قرار بگیرد. در پرونده های قضائى دادگستری و دادگاه قضائى و کیفری 
هم خیلى مواقع دلیل انتشار جزئیات احکام جدا از اطالع رسانى برای عموم درباره رسیدگى 
دقیق به پرونده،  فرهنگ سازی و آگاهى دادن به مردم برای انجام ندادن تخلفات و جرایم است؛ 
یعنى هدف از انتشار و اطالع رسانى احکام فرهنگ سازی است تا افراد دیگر از سرنوشت یک 

متخلف یا مجرم درس بگیرند و اگر با مورد مشابهى روبه رو شدند، آن را تکرار نکنند.
   پس اعتقاد دارید این نوع احکام به فوتبال کمک می کند؟

دقیقا. یادتان مى آید زمانى که سیاوش اکبرپور فوتبال بازی مى کرد، به خاطر رفتارهایی 
که داشت، ابتدا چند جلسه محروم مى شد و تکرار آن باعث شد که یک محرومیت سنگین 
برایش درنظر گرفته شود. همان برخوردهای سفت و محکم قضائى فوتبالى باعث شد که 
فوتبال این بازیکن تقریبا نابود شود. ما خیلى مواقع طبق قانون باید به افراد کمک کنیم که 

اصالح شوند و تا جایی که امکان دارد، به آنها فرصت دهیم، البته نه برای تمام پرونده  ها.
   حاال به نظر شما در فوتبال ایران این رویه جواب می دهد؟

بسیاری از افراد بوده اند که با یک توبیخ کتبى اصالح شده اند و دیگر تخلف را تکرار نکرده اند. 
بعضى ها نیز با وجود مواجه شدن با محرومیت و جرایم سنگین باز هم با پایان محرومیت 
رفتار خود را تکرار مى کنند. در واقع جنجال سال های اخیر درباره انتقادی که به ارکان قضائى 
برای رسیدگى به یک تخلف مشابه از سوی دو بازیکن مى شود هم، به همین پرونده ارتباط 
دارد. خیلى ها ارکان قضائى را متهم به تبعیض مى کنند و مثال مى گویند که بین بازیکنان 
تیم ها با تخلفات مشابه فرق گذاشته مى شود. در شرایطى که این گونه نیست و سوابق 
افراد است که نوع تصمیم را مشخص مى کند. مثال دو بازیکن داور را هل مى دهند. یک نفر 
سابقه محرومیت های قبلى به خاطر درگیری و بی انضباطى داشته و یک نفر هیچ سابقه ای 
در کارنامه اش ندارد. طبیعى است که فرد سابقه دار مجازاتش سنگین تر خواهد بود، منتهى 
عموم هواداران بدون درنظرگرفتن سوابق افراد، این تحلیل ها و انتقادها را انجام مى دهد. 
درحال حاضر هم آقای عارف غالمى دوبار رأی درباره اش صادر شد و به این نتیجه رسیدیم که 
باید در کالس های آموزشى شرکت کند، منتهى اگر این بی انضباطى ها ادامه پیدا کند،  آن وقت 
از فرصتى که به او داده شده، استفاده نکرده و قطعا مجازات سنگین تری در انتظارش خواهد 

بود.
   ولی  ای کاش شفاف سازی بیشتری برای جلوگیری از این بحث ها توسط ارکان 

قضائی و فدراسیون انجام شود.
حجم پرونده ها خیلى زیاد است. توجه کنید بسیاری از مواقع مربیان و بازیکنان به جلسات 
رسیدگى به پرونده احضار مى شوند و در این نشست ها وقت گذاشته مى شود و آنها را دعوت 
به خویشتنداری مى کنیم، منتهى این موارد رسانه ای نمى شود. ما تمام تالش خود را برای 
اصالح و پیشگیری از تکرار تخلفات انجام مى دهیم و از آنها مى خواهیم که دوباره تخلف خود را 
تکرار نکنند. برایشان باز مى کنیم که تکرار مثال یک تخلف چه مجازات سختى برایشان به دنبال 
دارد. خیلى مواقع جواب مى دهد. بعضى مواقع هم جواب نمى دهد. این دیگر به خود افراد 

بستگى دارد که از فرصت ها چطور استفاده مى کنند. 

 ]شهروند[ افشاگری جنجالى نشریه معتبر سان انگلیس درباره حضور چهار بازیکن 
باشگاه برایتون انگلیس در  کلوب  شبانه بحران بزرگى برای علیرضا جهانبخش و پاسکال 

است.  وجود  آورده  به  تروسار  لینادرو  و  دافى  شین  گروس، 
فوتبال دوستان ایرانى البته هنوز نتوانسته اند باور کنند ستاره 
ملى پوش ایران اسیر چنین حاشیه ای شده  باشد و انتشار 
عکس و ویدیوی حضور جهانبخش در کلوب شبانه آن را با 
شوک بزرگى روبه رو کرده است.  چون انتظار خواندن اخباری 

مثل این برای هر بازیکنى را داشتند جز علیرضا جهانبخش که 
همه قبول دارند یکى  از حرفه ای ترین ستاره های تاریخ فوتبال ایران بوده 
است. داستان از این قرار است که با فرا رسیدن تعطیالت  زمستانى فوتبال 
علیرضا  و  مى برند  سر  به  مرخصى  در  برایتون  بازیکنان  انگلستان،  
جهانبخش و سه بازیکن دیگر  این تیم که به نام آنها اشاره شد کشور 

اسپانیا را برای سپری کردن اوقات فراغت انتخاب کردند. درنهایت حضور 
 آنها در یک کلوب شبانه و انتشار ویدیو ی آن زمینه ساز یک جنجال 

بزرگ شده است. هرچند نشریه سان برای نخستین بار نیست که علیه بازیکنان فوتبال و 
چهره های شناخته شده چنین جنجال هایی درست مى کند اما ویدیوی  منتشر شده هر 
چهار بازیکن را دور یک میز نشان مى دهد. علیرضا جهانبخش هم با تى شرت مشکى 
در فیلم دیده  مى شود به همراه هم بازیانش درحال باد کردن بادکنک است. 
سان مدعى شده که محتوی بادکنک ها، گاز دی  نیتروژن مونوکسید بوده 
که از آن به عنوان گاز خنده آور نام برده مى شود. به هرحال فضای این 
کلوب شبانه و  افرادی که کنار بازیکنان برایتون نشسته اند هم 
شرایطى  چنین  در  کند.  درست  دردسر  آنها  برای  مى تواند 
 سخنگوی باشگاه برایتون هم مدعى شده که درحال بررسى 
این ماجرا هستند و اگر تخلف بازیکنان اثبات شود  قطعا با 
جریمه نقدی سنگین مواجه مى شوند و درباره آنها تصمیم 
گرفته خواهد شد. با وجوداین، با توجه به سابقه  نشریه سان در 
انتشار اخبار جنجالى کذب،  باید منتظر واکنش رسمى باشگاه برایتون 

به این ویدیو و صحت و  سقم آن باشیم.   

سهیل واحدی چگونه مقابل رونی آ سالیوان شکست خورد؟

رویارویی جذاب پسر ایران با سلطان اسنوکر جهان

]شهروند[ بیلیارد رشته ای جذاب  است اما شاید پیگیری نتایج و رکوردهایی که در 
این رشته ورزشى حاصل مى شود، برای هرکسى جذابیت نداشته باشد. با این حال، 
تعداد اندکى بیلیاردباز در سراسر دنیا هستند که همه از تماشای کلیپ ها و ویدیوهای 
بازی آنها لذت مى برند. یکى از این افراد رونى آ سالیوان بیلیاردباز حرفه ای انگلیسى 
است که افتخارات زیادی در این عرصه به دست آورده است. او که با 5دقیقه و 20ثانیه 
رکورددار کسب سریع ترین حداکثر امتیاز را در اختیار دارد، سال هاست در رقابت های 
اسنوکر جهان یکه تازی مى کند. سالیوان که ثروتمندترین بیلیاردباز جهان هم به 
از  یکى  واحدی  سهیل  با  ولز  آزاد  رقابت های  در  پنجشنبه شب  مى رود،  شمار 
بیلیاردبازهای حرفه ای ایران رودررو شد. اسنوکرباز ایرانى که با درخششى فوق العاده 
خودش را به جمع 16 اسنوکرباز برتر رقابت ها رسانده بود، در این مرحله مقابل رونى آ 
سالیوان قرار گرفت و بازنده شد، اما شکست چهار بر صفر مقابل این حریف قدرتمند 
جذابیت های زیادی در خود نهفته داشت. اگرچه در گذشته حسین وفایی دیگر 
بیلیاردباز ایرانى هم با سالیوان روبه رو شده بود، اما اینکه یک ورزشکار ایران با کسى که 
لقب »سلطان اسنوکر جهان« را به دوش مى کشد، بر سر یک میز رقابت کنند همواره 
قابل توجه خواهد بود. با اینکه واحدی این رقابت جذاب را واگذار کرد اما به اعتقاد 
کارشناسان رشته بیلیارد او بازی خوبی مقابل نامدارترین اسنوکرباز جهان انجام داد و 
عملکردش راضى کننده بود. جالب اینکه اسنوکرباز ایران با وجود این شکست 
جذاب توانست هفت هزارو500 پوند جایزه نقدی را به خود اختصاص دهد. او در دور 
اول توانست در یک بازی فوق العاده مقابل نفر بیستم رنکینگ جهانى به پیروزی 

برسد. همچنین او موفق شد نفر سیزدهم جهان را شکست دهد. 

اسکوچیچ برخالف ویلموتس و کی روش حسابی پای کار است

غ سرمربی میدانی تیم ملی روزهای شلو
]شهروند[ اگرچه انتخاب دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملى چندان 
به مذاق اهالى فوتبال خوش نیامد و انتقادهای زیادی از تصمیم فدراسیون بابت 
این انتخاب ناگهانى شد، اما سرمربی کروات تیم ملى از روزی که هدایت تیم ملى 
ایران را برعهده گرفته، روزهای شلوغى را پشت سر گذاشته است. او که از نظر اسم 
و رسم به پای کارلوس کى روش و مارک ویلموتس مربیان قبلى تیم ملى نمى رسد، 
اما همه کارهایی که آنها انجام ندادند را پیگیری مى کند و در همین مدت کوتاه 
ایستاده است. اسکوچیچ در طول یک هفته  کارش  پای  نشان داده حسابی 
گذشته بازی های زیادی از رقابت های لیگ برتر را در ورزشگاه حضور یافته و تماشا 
کرده است. به عنوان نمونه، او دیروز به تبریز سفر کرد و در هوای منفى 10 درجه بازی 
تراکتور و سایپا را به نظاره نشست. اسکوچیچ همچنین در چند بازدید از مرکز ملى 
فوتبال ایران و ساختمان ِپک که به نوعى میراث کى روش برای فوتبال ایران است، 
خواهان تجهیز برخى قسمت های این مرکز شده است. شاهدان مى گویند او که 
دفتر کارش را هم در کمپ تیم های ملى تحویل گرفته، به صورت روزانه چندین 
ساعت مشغول آنالیز مسابقات لیگ برتر است و تالش مى کند تا کارش را به 
بهترین شکل انجام بدهد. اسکوچیچ یک دغدغه دیگر هم دارد و آن زمان برگزاری 
اردوی تیم ملى است. او چند جلسه نیز با مسئوالن سازمان لیگ داشته تا با 
تعامل زمان بیشتری برای تشکیل اردو در اختیار داشته باشد. جالب اینکه، این 
مربی کروات از زمان انتخابش به عنوان سرمربی در ایران مانده و با اینکه تا برگزاری 
اردو و مسابقات زمان زیادی باقى است، ظاهرا توافق کرده که در ایران بماند و امور 
مربوط به آنالیز مسابقات و بازیکنان را انجام بدهد تا تیم خوبی را آماده حضور در 
آیا او  مقدماتى جام جهانى کند. باید دید با تمهیداتى که اسکوچیچ اندیشیده، 

مى تواند سومین صعود متوالى ایران به جام جهانى را محقق کند یا خیر.

بازگشت سوشا مکانی به فوتبال نروژ
سوشا مکانى به تیم میوندالن در لیگ برتر نروژ که پیش از این هم سابقه عضویت 
در این تیم را داشت، بازگشت. قرارداد جدید مکانى با این باشگاه روز پنجشنبه تا  سال 
از  2022 میالدی امضا شد. این دومین حضور دروازه بان ایرانى در میوندالن پس 
سال های 2016 تا 2019 است. وگارد هانسن، سرمربی تیم میوندالن درباره جذب دوباره 
سوشا گفت: »او پس از حضور در لیگ برتر ایران مى خواست به میوندالن بازگردد. 
سوشا دروازه بانى عالى است و خوشحالم که با او به توافق رسیدیم. این دروازه بان در 
زمین مسابقه با اقتدار بازی مى کند و با او شانس برنده شدن خواهیم داشت.« 

میوندالن هم اکنون قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر نروژ است.

خبرگرافی

عکس تزئینی است


