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نقد و نظر

تاخت و تاز استقالل و پرسپولیس در باالی جدول

روزهای جذاب لیگ برتر

در هر رأی باید
جانب انصاف دیده شود

با آنکه هنوز کمیته اســتیناف نظــرش را پیرامون رأی ناعادالنه کمیته
انضباطی علیه یک تیم شهرســتانی اعالم نکرده هنوز اظهارنظرها در این
مورد ادامه دارد .محمد تقی ابوالهادی وکیل داگستری در این زمینه نوشت:
كميته انضباطى فدراســيون فوتبال كشــور در تاريخ  ٢٥آذر ،رأيي عليه
باشگاه گلگهر سيرجان صادر كرد كه به موجب آن عالوه بر جزاى نقدى،
تيم فوتبال گلگهر در سه بازى به صورت  ٣برصفر بازنده اعالم شد .حسب
ماده  ٦٢مقررات فدراســيون فوتبال ،استفاده از بازيكن غيرمجاز ممنوع
مىباشد .اين درحاليست كه اریک باگناما ،بازیکن «غیرمجاز» نیست .چرا
كه حسب بندهای  23و  24مقررات نقل و انتقاالت ،بازیکن مجاز خارجی
شخصی است که دارای شناسنامه ،پاسپورت و ملیت غیرایرانی است که
در دوره زمانی مجاز به استخدام باشگاه در میآید .كه اين بازيكن همه اين
شرايط را دارد و مشــمول ماده ٦١نمىشود .على ایحال در دستورالعمل
ســال اخير،
جذب بازيكنان خارجى ،بازيكن آفريقايي بايد حداقل در دو
ِ
چهار بازى ملى داشته باشد.
به گفته كميته انضباطى ،این بازیکن گلگهر به نا ِم اريك باگناما اهل آفريقا
اين شرايط را نداشته و در نتيجه اين باشگاه با اين مجازات سنگين روبرو
شــده است .صرفنظر از صحت و سقم آن ،در اين مجال چند مطلب قابل
زمان ثبت نام ،اين شرايط توسط
تأمل اســت :شايد امكان داشــت كه در ِ
مسئوالن ثبت نام ،به دقت مورد بررسى قرار مىگرفت تا اين مشكل ايجاد
ِ
نشــود .ادعاى جعلى بودن مدارك هم مطرح شده كه صرفنظر از اينكه
در مراجع قضايى ثابت نشده است ،به نظر مىرسد كه باشگاه مقصر نبوده
و همانطور كه مسئوالن مربوطه در زمان ثبت نام متوجه نشدند ،مديران
باشگاه هم متوجه اين اشتباه نبودند .لذا تعميم خطاى يك فرد به مجموعه
باشگاه ،ممكن است با اصل شخصى بودن مجازاتها تعارض داشته باشد.
مضافــاً اينكه در مواد  ٩٤و  ١٠٧مقررات انضباطى فدارســيون ،جهات
تخفيف و تعليق مجازات در نظر گرفته شــده اســت .با اين توضيح كه با
توجــه به شــرايط و اوضاع و احوال ،با رعايت اصــل انصاف ،اين مجازاتِ
سنگين و كمسابقه تعديل گردد .نظر به اينكه رأى صادره قطعى نبوده و
با توجه به عدم اثبات تقصير باشگاه ،اميد است كه كميته استيناف در این
رأی تجديد نظر اساسى به عمل آورد.

چنانچه امتیازات از دست رفته گلگهر با رأی کمیته استیناف به این تیم برگردانده شود شاهد رقابت
جذابتری با مربع استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و گلگهر در باالی جدول خواهیم بود.
گروه ورزش:
اگر چه با کسر امتیازات ناخواسته از
گلگهر صدرنشــین وقت لیگ برتر
و اهــدای مجانی آن بــه رقبایی که
به این تیــم در زمین باخته بودند از
جذابیت بازیهای لیگ برتر حداقل
برای سیرجانیها کاسته شده اما در
قسمتهای دیگر جدول و در رقابت
تیمهایی مثل پرسپولیس ،استقالل
و سپاهان ،حساســیت کار به درجه
باالی خود رسیده و در روزهای آینده
بیشتر هم خواهد شد.
حتی بــرای تیمهای نوپای دیگری
چون مس رفســنجان و آلومینیم
اراک کــه در این فصــل بازیهای

خوبــی ارائــه میکنند نیــز این
حساسیت باالســت .آلومینیوم در

خشت اول گر نهد استاد کج.....

طنز خودساخته

بحث کنارگذاشــتن استقالل و پرســپولیس از لیگ
قهرمانان آســیا ،داغترین خبر ورزشی این روزهاست؛
کنفدراســیون فوتبال آســیا ،پایش را در یک کفش
کــرده که تیمهای مطــرح ایرانی ،مــوارد مربوط به
حرفهایســازی را رعایت نکــرده و در واقع نمیتوان
آنها را بهعنوان یک تیم حرفهای که صالحیت بازی
در لیگ قهرمانان آســیا را داشــته باشند ،تلقی کرد.
در ایران اما بهجــای یافتن راهحلی برای اصالح امور،
تالش شــده از میانبرهای همیشــگی استفاده شود؛
اول تراشــیدن دشــمن فرضی برای ایرانیها و دوم
متوسلشــدن به البی در دقیقه  90و دادن وعدههای
تکراری که امسال را کوتاه بیایید ،سال دیگر همهچیز
حل است!
مســئله فوتبال حرفهای ایران بیش از آنکه واقعیت
داشته باشد ،طنزی خودساخته است که فقط به مذاق
عدهای از داخلیها خوش میآید؛ وگرنه بسیار مربیان
و بازیکنانی هســتند که بهصورت روزانه این مورد را

دومین ســال حضــورش در لیگ
برتر با رسول خطیبی سرمربی کم

فریــاد میزنند کــه در ایران فقط شــماره پیراهنها
التین و حرفهای شــده و در واقع تغییر شــگرفی در
مقایســه با فوتبال آماتور و غیرحرفهای وجود ندارد.
شــاید این نــگاه غیرمنصفانه تلقی شــود ولی چه با
انصاف و چه با چشمبســتن روی بخشــی از اتفاقات
ن اسم
مثبت ،نمیشود اســم این فوتبال و در رأس آ 
دو باشــگاه مطرح ایرانی را وارد فهرست باشگاههای
حرفــهای کرد .البته که شــاید بشــود با اســتناد به
حربههای قدیمی ،امســال و سال دیگر را هم َجست
ولی نهایتاً این جســتنها دوام زیــادی ندارد و یک
روز یــا باید تاوان دورزدنهــای گاه و بیگاه را داد یا
اینکــه همت کرد و خشــتی را کــه از روز اول کج
گذاشته شــدهُ ،جست و در جای درســتش قرار داد
اگرچه ممکن اســت با واگذاری صوری این باشگاهها
بــه وزارتخانههــا بخواهیــم با یک مســکِن مقطعی
دهــان  AFCرا ببندیــم و خودمــان را گول بزنیم
اما واقعیت این اســت که در شرایط کنونی ،تیمهای
ل وشمایل به آســیا بروند که چه
ایرانی با این شــک 
بشــود؟ آیا زیرســاختهای باشــگاهداری در فوتبال
ایران حرفهای شده اســت؟ کدام تیم بانوان استقالل
و پرســپولیس بدون دغدغه تشکیل شده و به حیات

حاشــیهاش تنها یک باخت آن هم
این هفتــه برابر صنعت نفت آبادان
داشــت .تیمی که بــه برزیل ایران
مشــهور اســت و در خانه خودش
آبــادان خوب بــازی میکند .مس
رفســنجان هم تا حــاال بازیهای
زیبایی ارائه کرده که آخرین آن برابر
گلگهر در شهر خودمان بود .مس
در این بازی ابتدا با دو گل از گلگهر
میزبان پیش افتاد و اگر چه در ادامه
دو گل در دروازهاش دیــد امــا تا
آخرین لحظات بازی با سرعت دادن
به بازی و پاسهای دقیق و کشیده
بازیکنانــش روی دروازه گلگهــر
خطرناک ظاهر شدند .اما از انصاف
نگذریم بازیهای گلگهر نیز در این

فصل زیبا ،جذاب و با طراوت بوده و
اگر این تیم گرفتار حکم غیرمنتظره
کمیته انضباطی نمیشــد چه بسا
هنوز در صدر جدول شــانه به شانه
استقالل و پرســپولیس میسایید
امــا چنان روح و روان این تیم را به
هم ریختند کــه در دیدارهای بعد
از حکم با وجــود بازیهای زیبا اما
نتیجه الزم را نگرفت.
صدر جدول اما اکنون محل تاخت
و تاز اســتقالل و پرسپولیس شده
سپاهان
است .جایی که این دو تیم،
ِ
مدعی را هــر کدام با یــک گل از
پیش رو برداشــتند تا هر دو برنده
این بازی بزرگ باشــند .اســتقالل
اکنون صدرنشین و پرسپولیس در
تعقیــب این تیم منتظر یک لغزش
از ســوی آبیپوشان اســت .این دو
تیم بازیهای ســه هفته اخیر خود
را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند و
میدانند از این پس هر کدام اشتباه
کنند جای جبران ندارند .اما عالوه
بر انگیزه قهرمانی که همیشــه در
نزد دو تیم پُر طرفدار پایتخت بوده،
داستان تغییر وزیر ورزش نیز خود

خود ادامه داده است؟ وضعیت تیمهای پایهای این دو
باشــگاه چگونه است و استانداردهای مورد تأیید فیفا
و  AFCدر چارتبندیهــای تیمهای پایهای لحاظ
تیم بهظاهر
شده است؟ ورزشــگاه اختصاصی این دو ِ
حرفهای کجاســت؟ از طرفی ،صداوســیما که در این
مســئله داغتر از آش شــده و ه ر روز ابعاد جدیدی از
گرفتاری این دو باشگاه را منعکس میکند ،کدام ریال
را بهعنــوان حق پخش به این دو باشــگاه میدهد؟
آیــا بازیکنی یا مربیای بوده که بــدون دغدغه مالی
به همکاریاش با این دو باشــگاه پایان داده باشــد و
پنجرهشان بسته نشود؟ حال در چنین شرایطی ،چرا
اســتقالل و پرسپولیس باید به آسیا بروند؟ فقط برای
پُرکردن سکوهای ورزشگاه از هوادار و اینکه پُز بدهند
که فوتبال در غرب آســیا پُرطرفدار اســت؟ چرا اآلن
در همه کشــورها فوتبال با تماشاگر برگزار می شود
جز ایران؟ آیا جز این اســت که نمیتوانید زنان را به
ورزشگاه بفرســتید و بهانه کرونا کردهاید؟ اگر بحث
کرونا هســت چرا پس همه مراســم هنری و مذهبی
با حضور پُرشــور عالقهمندان برگزار میشود.؟ مشکل
کرونا فقط برای فوتبال اســت یا نه مشــکل مربوط
به ورود زنان اســت؟ چرا هنــوز نمیتوانیم از برخی

انگیزه بیشتری به سرخابیها برای
بدســت آوردن جام بیســت و یکم
داده است .استقالل میخواهد ثابت
کند با تغییر وزیر ورزش ،یکهتازی
پرسپولیس هم در جام خلیج فارس
تمام شــده و آنها دیگر نمیتوانند
قهرمــان شــوند !.از ســوی دیگر
پرسپولیس هم میخواهد نشان دهد
اگر تــا حاال  5قهرمانی پیاپی آورده
با ســاق بازیکنانش در زمین اتفاق
افتاده نه خارج از مستطیل سبز!.
چندی پیــش یکی از ســتارههای
پرســپولیس گفته بود «:اینها کری
بین هواداران اســت وگرنه مگر وزیر
بــرای ما در زمین گل مــیزده و یا
مــا را دو بــار پیاپی نایــب قهرمان
آسیا کرده اســت ».به هر روی این
روزهــا بازیهای دو ســه تیم صدر
جــدول از جذابیت خاصی برخوردار
شــده و چنانچه امتیــازات گلگهر
نیز با رأی کمیته اســتیناف فوتبال
به این تیم برگردانده شــود شــاهد
رقابت جذابتری با مربع اســتقالل،
پرسپولیس ،ســپاهان و گلگهر در
باالی جدول خواهیم بود.

تیمهای عربی در ایران میزبانی کنیم؟.
کسی به خاطر دارد آخرین باری که پرسپولیس ،یکی
از پُرافتخارتریــن تیمهای ایرانــی ،در تهران میزبانی
کــرده به چه زمانی برمیگردد؟ چه کســی میگفت
تحریمها کاغذپارهای بیش نیســت؟ آیا حاال کســی
پیدا میشــود اثرات آن کاغذپاره را روی باشگاهداری
در ایــران و میزبانی فوتبال ببیند و بگوید بیشــترین
لطمه مالی را همین کاغذپارهها به دو تیم استقالل و
پرسپولیس زده است؟  /شرق

