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قاره فوتبال

یادداشت

اخالق ،آخرین بازمانده استادیوم

رضا فراهانی -ورزش و اخالقگرایی دو موضوع
جدا و منفک نیســتند و اخالقگرایی الزمه ورزش
حرفهای است اما ورزش کشور مخصوصا فوتبال مدام
در نوســان اخالقگرایــی و دوری از اخالق حرفهای
است .هرچند مفهوم اخالق ورزشی در طول سالهای
گذشته بیش از اینکه سیر صعودی را طی کند ،سیر
نزولی داشته است .نزاع و درگیری بین ورزشکاران نه
تنها تیم آنها را دچار مشکل میکند بلکه مقدمهای خواهد شد تا این بیاخالقی
به سیل هواداران نیز وارد شود.
درگیری فرزاد حاتمی و امیرحسین صادقی که تیمهایشان در هتل المپیک
اردو زده بودند بسیار دور از اخالق بود .این درگیری و حتی در پی آن شکستن
شیشههای هتل در حالی شکل گرفت که هر دو بازیکن در گذشته همتیمی
بودهاند .نزاع بین بازیکنانی که در گذشته به دلیل حضور مشترک در یک تیم و
داشتن اهداف و برنامههای مشترک در اردوهای مشترک به واقع با هم زندگی
کردهاند به نفع ورزش کشور نیست.
اما ماجرا به درگیری همین دو بازیکن ختم نمیشود و تکرار درگیریهای
بازیکنان مخصوصا بازیکنان فوتبال است که نگرانیها را چند برابر میکند .بازی
پرسپولیس مقابل نفت تهران نیز درگیری دیگری را رقم زد .این بار درگیری بین
محسن مسلمان و فرشاد احمدزاده دو بازیکن پرسپولیس شکل گرفت.
نگاه به کمی عقبتر درگیری دیگری در فوتبال را یادآور میشود که برای
ورزش حرفهای کشورمان بسیار ناخوشایند بود .علی بداوی و رحمان رضایی
دو بازیکن تیم ملی در مقابل چشم تماشاچیان و دوربین رسانهها با هم درگیر
شدند .درگیری بداوی و رضایی موجب شد فوتبال ایران تیتر یک رسانههای
جهانی شود اما نه به دلیل پیروزی و موفقیت بلکه به دلیل بیاخالقی همتیمیها
بایکدیگر.
گذشته از ناپســند بودن درگیری بین بازیکنان همتیمی ،برخوردی که
کمیته انضباطی با این بازیکنان داشته است بسیار عجیب به نظر میرسد .اتفاق
عجیب بعد از درگیری هتل المپیک اعالم سریع حکم محرومیت فرزاد حاتمی
و امیرحسین صادقی بود .اعالم چنین حکمی با شرایط پیش آمده همسانی
داشت اما لغو همین حکم با حضور این بازیکنان در بازی بعدی بسیار دور از
انتظار بود .اگر قرار اســت حکم کمیته انضباطی به این سادگی لغو شود چرا
حکمی اعالم میشود؟
برخوردهایاینچنینیبابیاخالقیهایبازیکنانموجبمیشودمنتظرتکرار
چنین رفتارهایی باشیم .اما نگرانکننده این است که اگر درگیریهای اینچنینی
در بازیهای جهانی تکرار شود نگاه فدراسیون جهانی به ورزش ایران چگونه
خواهد بود .وزرات ورزش و فدراسیون فوتبال باید به دنبال راهکاری جدی برای
اخالق بازیکنان باشند .بارها کمیتههای فرهنگی تشکیل شده اما به دلیل عدم
پیگیری هیچ نتیجهای در پی نداشته است.
مســاله رعایت نکردن اصول اخالقی در ورزشگاه تا جایی پیش رفته که
خانوادهها ترجیح میدهند فرزندان خود را به ورزشگاه نبرند .شنیدن واژههای
رکیک از هــواداران و حتی درگیریهای لفظی و فیزیکی بین بازیکنان این
موضوع را تشدید میکند .زمانی که دو بازیکن همتیمی با هم درگیر میشوند
یا تماشاچی را تحریک میکنند بیاخالقی در فوتبال متوقف نخواهد شد .شاید
حضور فرهنگیان در ورزشگاهها به حل شدن این موضوع کمک کن د اما راهکار
توجو کرد.
اساسی را جای دیگری باید جس 
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باید با نگاهی کامال عملی و ریشهای راهکار
مناسب ارائه دهند .بیشک تخصیص بودجههای مالی برای حل کردن مسایل
اخالقی و فرهنگی کافی نیست .خوب است به گونهای رفتار شود که بازیکنان
همگی خود را ملزم بدانند اخالق را در حرفهترین شکل ممکن رعایت کنند.
در این برهه فدراسیون فوتبال باید خیلی جدی بررسی کند که چرا احکامی
اعالم میشــود و خیلی زود با اعالم اینکه بازیکنان آشتی کردهاند ،همه چیز
فراموش میشود.
در این بین نکته مهم دیگری که از چشم پوشیده مانده بیتوجهی به حضور
روانشناسان ورزشی است .در حال حاضر تعداد زیادی روانشناس و جامعهشناس
ورزشی در مقاطع دکتری فارغالتحصیل شدهاند اما باشگاههای ورزشی از آنها
س ورزشی یکی از نیازهای اساسی هر باشگاه است که با
بیبهره ماندهاند .روانشنا 
ارتباط مستمر با بازیکنان بسیاری از مشکالت و آسیبها را حل خواهد کرد.
این درحالی است که باشگاههای ما فقط از یک روانشناس بالینی آن هم
در شــرایط خاص و بحرانی بهره میبرند .حضور دائم روانشناس ورزشی کنار
تیم موجب میشــود بازیکن به ثبات و آرامش دست پیدا کند .حاصل ثبات
رفتاری و اخالقی بازیکنان را در ورزشگاه زمانی میتوان مشاهده کرد که اخالق
عمومــی ورزش صعود خواهد کرد .اخالقگرایی بازیکنان موجب اخالقمند
شدن تماشاچیان خواهد شد و در پی آن شرایط برای حضور زنان و کودکان در
استادیومها فراهم خواهد شد.

برخورد قاطع اساسنامه فیفا با دخالتهای دولتی در امور فوتبال؛

اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال در موارد متعددی به
برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشارهای سیاسی اشاره دارد
و فدراسیونهای عضو متعهد به مستقل بودن و جلوگیری
از هر نوع دخالت سیاسی هستند .با توجه به این موارد ،به
نظر میرسد با اعالم رسمی محرومیت مسعود شجاعی و
احسان حاجصفی ،دوباره سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران
افتاده است.
به گزارش ایسنا ،دو بازیکن ملیپوش تیم پانیونیوس
بعد از همگروهی تیمشان با مکابی اسراییل ،در بازی رفت
در تلآوی و حاضر نشدند اما برای بازی برگشت ،باشگاه این
دو بازیکن را وادار به حضور در زمین کرد .بعد از این اتفاق،
گمانهزنیهای مختلفی درباره آینده این دو بازیکن صورت
گرفت که در نهایت ،اواخر هفته گذشته محمدرضا داورزنی،
معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد
شــجاعی و حاجصفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند و
دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.
بعد از این اظهارنظر ،رسانههای مختلف جهان از جمله
 ،ASنیویورکتایمز ،رویترز و ...از احتمال تعلیق فوتبال ایران
به دلیل دخالت دولت در این رشته خبر دادند؛ اتفاقی که
حدود  ۱۰سال قبل و با برکناری محمد دادگان از ریاست
فدراسیون فوتبال رخ داد و فیفا هم به سرعت ایران را از حضور
در تمام رقابتهای بینالمللی محروم کرد.
در حالی که فدراسیون فوتبال راسا اقدام این دو بازیکن
در حضور در مسابقه یادشده را محکوم و اعالم کرده بود بعد
از صحبت با این دو بازیکن ،تصمیم مقتضی را درباره آنها
اعمال خواهد کرد ،ورود داورزنی به موضوع حضور حاجصفی
و شجاعی مقابل حریفی از اسراییل و محرومیت آنها از دعوت
به تیم ملی ،حساسیتها در قبال این اتفاق را بیش از پیش
کرد در حالی که لزومی نداشت با وجود تمام حساسیتها
در قبال دخالت دولت در تصمیمات فوتبالی ایران از جانب
فیفاکهسالهاپیشازسویسرانتصمیمگیرندهفدراسیون
جهانی رسما اعالم شد ،این حساسیت بیشتر شود.
فیفاهموارهبرایننکتهتاکیدداشتهکهدرفدراسیونهای
زیرمجموعه خود نباید دخالتی از سوی سران سیاسی در
تصمیمات اتخاذشده وجود داشته باشد .حتی در این راه با
هیچ فدراسیون عضوی نیز شوخی ندارد تا جایی که شاهد
هستیم در حال حاضر برخی کشورها سالهاست از سوی
فدراسیون جهانی تعلیق و از حضور در رقابتهای رسمی
محروم شدهاند .بنابراین با صحبتهای اخیر داورزنی که اتفاقا
بازتاب گستردهای نیز در محافل خبری معتبر دنیا داشت،
حاال این حساسیت که دخالت در فوتبال ایران وجود دارد،
نزد سران فیفا بیشتر نیز شده است.
در پی جنجالی که این صحبتها رقم زد ،برخی رسانهها

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

نخستین پیروزی آبیهای تهران

دیدار استقالل و تراکتورسازی در هفته سوم لیگ برتر با برتری آبیپوشان پایتخت
خاتمه یافت تا شاگردان علیرضا منصوریان اولین برد این فصل را تجربه کنند.
در یکی از دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال ،استقالل جمعه گذشته در
ورزشگاه آزادی به مصاف تراکتورسازی رفت که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر
صفر به سود استقالل به پایان رسید .سرور جباروف ( )۴۲با شوت از پشت محوطه
جریمه برای استقالل گلزنی کرد.
این مسابقه در  ۲۰دقیقه ابتدایی تحت تاثیر فشار حمالت استقالل قرار داشت
و آبیپوشان چهره کامال هجومی به خود گرفته بودند .در مهمترین موقعیت این
دقایق ،سجاد شهباززاده مهاجم استقالل چند بازیکن تراکتورسازی را در محوطه
جریمه این تیم دریبل کرد ولی ضربه نهایی او راهی کرنر شد.
تراکتورسازی با گذشت مسابقه ،خودش را پیدا کرد ولی در دقایق پایانی نیمه
نخست این استقالل بود که روی شوت سرور جباروف به گل اول مسابقه دست
یافت و بازی در نیمه اول با همین یک گل تمام شد.
در نیمه دوم بر خالف  ۴۵دقیقه نخست ،تیم تراکتورسازی بازی را هجومی آغاز

رقابتهای جهانی  ۲۰۱۷فرانسه؛

شمارش معکوس تا بزرگترین رویداد کشتی جهان

سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران

اینکه فعالیت آنها تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نیست( .با
رعایت ماده  ۱۹از این اساسنامه)
 -3تخلف از پاراگراف  ۱بند (ز)نیز ممکن است منجر
به اعمال مجازاتها شو د 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 ســوءرفتار عامدانه اعضای خود بوده در قبال فیفا
مسوول است.
** اساسنامه فیفا همچنین تاکید دارد که در اساسنامه
کشورهایعضو،بیطرفیدرامورسیاسیومذهبیومستقل
بودن از هر نوع دخالت سیاسی رعایت شود.
   :15اساسنامه فدراسیونهای عضو
اساسنامه فدراسیونها باید اصول مدیریتی مناسب را
ل باید دربردارنده مقررات
رعایت کرده و به طور خاص ،حداق 
مربوط به مسایل زیر باشد:
الف .بیطرفی در امور سیاسی و مذهبی
ب .منع کلیه اشکال تبعیض
ج .مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی
 :19استقالل اعضا و نهادهای آنها
 -1هر یــک از اعضا باید در اداره امور خود مســتقل
بوده و تحتتاثیر غیرضروری هیچ نهاد یا شخص سومی
قرار نگیرد.
** در بخــش تعلیق هم فیفا اعــام میکند که اگر
فدراسیونی از عهده تعهدات خود برنیاید ،شورا بدون نظر
کنگره ،فورا تعلیق میکند.
  :16تعلیق
 -1کنگره ممکن اســت یک فدراسیون عضو را تنها
براساس درخواست شــورا تعلیق کند .با این وجو د شورا،
بدون رای کنگره ممکن است یک فدراسیون را در صورت
تخطی جدی و مکرر از تعهدات ناشــی از عضویتش با اثر
فوریتعلیقکند.حکمتعلیقمصوبکنگره،تاکنگرهبعدی
پابرجا میماند مگر اینکه شورا چنین تعلیقی را قبل از آن در
این فاصله لغو کند.
   :60اجرای تصمیمات
 -1کنفدراسیونها ،فدراسیونهای عضو و لیگها باید
تصمیمات اتخاذشده از سوی ارکان مربوط فیفا که طبق
این اساســنامه قطعی بوده و تابع فرجام نیست را به طور
کامل رعایت کنند.
به نوشته ایســنا ،با توجه به قوانین متعددی که فیفا
در برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشــار سیاسی دارد،
فدراســیون فوتبال ایران برای جلوگیــری از تعلیق -که
تبعات آن متوجه تمام فوتبال ایران از جمله تیم ملی که
به جامجهانی رفته و پرسپولیس که به مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان آســیا صعود کرده ،میشود -پاسخ
مناسبی را به سواالت ناظران فیفا بدهد تا سایه تعلیق از سر
فوتبال ایران کنار برود.
تمــام این حرف و حدیثهــا و واکنشها در حالی
اتفاق افتاده است که فدراسیون فوتبال دیروز به ماجرای
محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاجصفی واکنش
نشان داد.
در شرایطی که محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش در
مصاحبه چند روز قبل خود خبر محرومیت این دو بازیکن
از حضور در تیم ملی را رسانهای کرده بود ،محمود شیعی،
مدیرعامل باشگاه پیکان و عضو هیات رییسه فدراسیون
فوتبال این خبر را تایید نکرد.
وی گفت :ما کار عاقالنهای باید در این خصوص انجام
دهیم و همانطور که فدراسیون فوتبال در نظر دارد قرار شده
است در این بحث اظهارنظر فردی نشود چون درست نیست
هر کسی سلیقه شخصی خودش را بیان کند.
مسلما فدراســیون فوتبال و هیات رییسه تشکیل
جلســه خواهند داد و موضعشان را اعالم خواهند کرد.
چیزی درباره محرومیت این دو بازیکن در فدراســیون
نشنیدهام.

 رئال ،رقیب جدید بارسا برای جذب دمبله
رئالمادرید هم برای جذب بازیکن جوان فرانســوی دورتموند با
بارســلونا وارد رقابت شــد .این تیم میخواهد یک بازیکن به اضافه
مقداری پول را به دورتموند پیشنهاد دهد.
هر دو غول فوتبال اســپانیا ،بارسلونا و رئالمادری د به دنبال جذب
عثمانه دمبله هســتند .تیم فوتبال بارسلونا مدتهاست که به دنبال
جذب این بازیکن فرانسوی است و بعد از رفتن نیمار پافشاری این تیم
بیشتر هم شده است .حتی چندی پیش خبر آمد که اولین پیشنهاد
رسمی برای این بازیکن رد شده است.
طبق آخرین گزارشها از اســپانیا ،تیم فوتبال رئالمادرید هم به
جمع مشتریان این بازیکن اضافه شده است .حتی مادرید برای جذب
این بازیکن ایدهای جدید هم دارد و آن هم این است که قرار است یک
بازیکن را به اضافه مقداری پول به دورتموند بدهند و ســران باشگاه
معتقدند با این کار شانس بهتری نسبت به تیمهای دیگر برای جذب
بازیکن ۲۰ساله فرانسوی دارند.
اگر رئال موفق شــود با این روش دمبله را به خدمت گیرد ،یکی
دیگر از گزینههای بارسا هم حذف شده و طبیعتا فشار روی بارتومئو،
رییس باشگاه ،به مراتب بیشتر هم خواهد شد.
 فوتبــال ،غیرقابــل اعتمادتریــن ورزش از نگاه مردم
انگلیس
آمارهای منتشر شده نشان داده است که ورزش فوتبال بیشتر از
دیگر ورزشها در بین مردم انگلیس غیرقابل اعتماد است و افراد تصور
میکنند که میزان فساد و تقلب در این ورزش زیاد است.
آمارها نشان داده که  ۶۲درصد مردم انگلیس معتقدند فساد مالی
در فوتبال بسیار نگرانکننده است و فوتبال غیرقابل اعتمادترین ورزش
است .دلیل غیرقابل اعتماد بودن فوتبال ،احتمال وجود فساد ،تقلب و
پنهانکاری در این ورزش عنوان شده است .همچنین  ۸۰درصد مردم،
بزرگترین مشکل دوومیدانی را دوپینگ در این ورزش میدانند.
قابل اعتمادترین ورزشها در انگلیس دارت ،گلف ،راگبی و اسنوکر
شــناخته شدهاند ۵۲ .درصد افراد اعالم کردهاند اگر این بیاعتمادی
در ورزش ادامه پیدا کند آنها دیگر ورزش حرفهای را دنبال نخواهند
کرد و مســابقات ورزش را تماشا نمیکنند .گزارشها نشان داده که
بیشتر بیاعتمادیها در ورزشهای حرفهای وجود دارد زیرا منفعت
مالی در این بخش بیشتر است.
 تمدید سه ساله قرارداد زیدان با رئالمادرید
سرمربی فرانســوی برای ســه فصل دیگر هدایت رئالمادرید را
برعهده خواهد داشت.
پس از اینکه جمعه توافق ایسکو با باشگاه رئالمادرید برای تمدید
قراردادش اعالم شد ،دیروز منابع این روزنام ه اسپانیایی خبر از توافق
سه ســاله زینالدین زیدان با رئالمادرید دارد .سرمربی فرانسوی از
ت چون قرارداد او بیشتر از دو سال تمدید
این اتفاق خوشــحال اس 
ش د این به معنای اعتماد باشگاه به زیدان است.
ســرمربی کنونی مادرید دســتمزدش دو برابر شد و ساالنه بیش
از  4/35میلیــون یورو دریافت خواهد کرد .در مجموع ارزش قرارداد
زیدان هشــت میلیون یورو است .باشگاه مادرید پس از کسب نتایج
عالی با سرمربی فرانسوی چنین تصمیمی را گرفت.
زیدان در دو ســال گذشته توانست شش جام قهرمانی (دو لیگ
قهرمانان ،دو سوپرجام اروپا ،یک اللیگا و یک جامجهانی باشگاهها) را
به دست آورد .او چهارمین سرمربی پرافتخار تاریخ  ۱۱۵ساله باشگاه
مادرید است .زیدان دیروز در نشست خبری پیش از بازی با بارسلونا
در ســوپرجام اسپانیا به این موضوع اشــاره خواهد کرد و از تمدید
ایسکو خواهد گفت.
 پیروزی آرســنال برابر لســتر در دیدار افتتاحیه لیگ
جزیره
در دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلیس آرســنال و لسترســیتی در
ورزشــگاه امارات به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت توپچیهای
لندن موفق به کسب پیروزی در اولین گام خود شدند .آرسنال موفق
شــد در دیداری بسیار زیبا و پر گل که به طرز شگفتآوری غیرقابل
پیشبینی تصور میشــد ،لستر را شکست دهد و سه امتیاز ابتدایی
فصل را کسب نماید.
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کرد .شاگردان گلمحمدی که برای نباختن به میدان آمده بودند نبض مسابقه را
در اختیار گرفتند و توانستند در چند صحنه صاحب موقعیت گلزنی شوند .شوت
مهدی کیانی از پشت محوطه جریمه که با واکنش مهدی رحمتی همراه شد یکی
از این موقعیتهای تراکتوریها بود .محمد ابراهیمی دیگر بازیکن تراکتورسازی
هم در دقیقه  ۷۱صاحب موقعیت خوب گلزنی شد که ضربه وی به تیرک دروازه
تراکتور خورد .علیرضا منصوریان در دقیقه  ۶۸مهدی قائدی مهاجم جوان تیمش
را به جای حسین بیت سعید روانه میدان کرد تا جریان هجومی تیمش را بیشتر
کند ولی بازهم این تیم تراکتورســازی بود که در دقیقه  ۷۹میتوانســت دروازه
آبیپوشان را باز کند.
در نهایت تالش بازیکنان دو تیم برای تغییر نتیجه راه به جایی نبرد و استقالل
توانست به اولین برد خود در این فصل دست یابد .استقالل با این پیروزی چهار
امتیازی شد و تراکتورسازی سومین باخت متوالی خود را تجربه کرد.
 سپاهان برد را در وقت اضافه از دست داد
ذوبآهن در سومین دیدار خود در لیگ برتر برابر پیکان به نتیجه تساوی رسید.
تیم ســپاهان هم در دقایق اضافه برد را برابر پارس جنوبی از دست داد .در یکی
از این رقابتها ،سپاهان در اصفهان به مصاف پارس جنوبی رفت که این بازی در
نهایت با نتیجه تساوی یک به یک خاتمه یافت .شاهین ثاقبی در دقیقه  ۴۹برای
سپاهان گلزنی کرد ولی پارس جنوبی در دقیقه  ۹۱توسط احسان تاییدی به گل
تســاوی دست یافت .مهدی صدقیان بازیکن سپاهان در دقیقه  79از سوی داور
بازی اخراج شد.
در دیگر بازی همزمان ،پیکان در تهران به مصاف ذوبآهن رفت که این بازی
در نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا جدال مجید جاللی و امیر قلعهنویی
سرمربیان دو تیم برنده نداشته باشد .ذوبآهن با این تساوی پنج امتیازی شد و
پیکان هم به دومین امتیاز این فصل خود دست یافت.
  پیروزی صنعت نفت آبادان برابر پدیده
صنعت نفت آبادان در دیدار مقابل پدیده مشهد به پیروزی دست یافت .آخرین
دیدار از هفته سوم لیگ برتر فوتبال بین دو تیم صنعت نفت آبادان و پدیده مشهد
از ساعت  ۲۱در آبادان برگزار شد و در نهایت نفت توانست با دو گل میهمانش را
شکست دهد .آگوستو سزار ( )۱۹و لوسیانو پریرا ( )۸۶برای صنعت نفت گلزنی کردند.
نفتیها با این برد شش امتیازی شدند و به رده چهارم جدول صعود کردند.
دوبنده

تحوالت در ترکیب تیمهای قبلی خود قصد دارند ،نسل جدید از آزاد و فرنگیکاران
خود را به دنیای کشتی معرفی کنند.در همین راستا تیمهای ملی کشتی آزاد و
فرنگی ایران هم با تغییرات محسوس در ترکیب خود که بیشتر از جوانان و نفرات
کمتجربهتر تشکیل شده پا به این میدان بزرگ بینالمللی خواهند گذاشت.
طبق برنامه رقابتهای کشتی قهرمانی جهانی ،ابتدا مصاف فرنگیکاران طی
روزهای  ۳۰و  ۳۱مرداد برگزار میشود و سپس نوبت به آزادکاران میرسد تا در
روزهای سوم و چهارم شهریورماه به مصاف هم بروند.
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طراح :محمودکیمیایی

مهر -بزرگترین رویداد کشتی جهان در سالجاری ،کمتر از  ۱۰روز دیگر به
میزبانی شهر پاریس فرانسه آغاز خواهد شد.
رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جهان در سال  ۲۰۱۷به عنوان مهمترین
رویداد بعد از المپیک ۲۰۱۶ریو از اهمیت و حساسیت فراوانی برای کشورهای صاحب
نام این رشته برخوردار است .میدانی بزرگ و مهم برای کشورهایی که حاال با تغییر و

از جمله روزنامه آلمانی در استعالم از فیفا خواستار مشخص
شدن موضع آنها در قبال دخالتهای سیاسی در تصمیمات
فوتبالی ایران شد؛ موضوعی که از جانب فدراسیون جهانی
هم جدی گرفته شد تا خبرهایی پیرامون استعالم رسمی
فیفا از فدراسیون فوتبال ایران در قبال دو ملیپوش ایرانی
باشگاه یونانی و محرومیت آنها به گوش برسد ضمن اینکه
سران پانیونیوس هم در گفتوگو با رسانههای یونانی اعالم
کردند فیفا به صورت رسمی موضوع محرومیت حاجصفی
و شجاعی از حضور در بازیهای ملی را استعالم کرده و در
انتظار پاسخ این باشگاه است.
اتفاقی که در چند روز گذشته فوتبال ایران را به سوژه
اول رسانهها و آنها که دنبال بهانه برای ضربه زدن به فوتبال
ملــی ایران بودند ،تبدیل کرد ،مصداق همان ضربالمثل
قدیمی است؛ «سری که درد نمیکند ،دستمال نمیبندند».
مسلما وقتی خود فدراسیون فوتبال در اولین واکنش مدعی
شد با بررسی موضوع تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد،
دیگر لزومی نداشت داورزنی با ورود بیموقع خود و بیان آن
صحبتها اینگونه فضا را برای فوتبال ایران متشنج کند
آن هم در برههای که حساسیتهای فیفا روی دخالت در
تصمیمات فدراسیون فوتبال به اوج خود رسیده بود.
یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همین موضوع با
رویترز به صحبت پرداخت و درباره اظهارات مســووالن
وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مســعود شــجاعی
و احســان حاجصفی ،گفت :موضوع را به دقت بررسی
میکنیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواستهایم درباره
ل حاضر نمیخواهیم
این موضوع به ما توضیح دهد .در حا 
هیچ اظهارنظری انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون
فوتبال ایران خواهیم ماند.
اساسنامه فیفا در موارد مختلفی فدراسیونها را ملزم به
تبعیت از قوانین کرده که مهمترین آنها عدم دخالت ارکان
سیاسی کشورها در مسایل فوتبالی است و در یکی از بندها
عنوان کرده که این اتفاق برابر با تعلیق از مسابقات بینالمللی
است .در ادامه نگاهی به اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال
میاندازیمتاجدیتفیفادربرخوردباچنینمواردیمشخص
شود.دربندهشتمتاکیدشدهکهنهادهاومقاماترسمیباید
مقررات فیفا را در فعالیتهای خود رعایت کنند و اقدامات
آنها تحت تاثیر شخص سومی نباشد که اشاره به عدم ورود
افراد دولتی و فشارهای سیاسی هم دارد.
   :8رفتار نهادها ،مقامات رسمی و دیگران
 -1تمام نهادها و مقامات رسمی باید اساسنامه ،مقررات،
تصمیمات و مجموعه مقررات اخالقی فیفا را در فعالیتهای
خود رعایت کنند.
ز .اداره امور خود به طور مستقل و حصول اطمینان از

كوتاه از جهان

