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پشت پرده رد پیشنهاد ژاپنپشت پرده رد پیشنهاد ژاپن

سیاه بازی به بهانهسیاه بازی به بهانه
یک نوشیدنی؟یک نوشیدنی؟

تیم ملی فوتبال در شــرایطی بلیت قطر برای حضور در جام جهانی را رزرو کرده که 
در حالت معکوس، به جای پیشــروی، گرایش به پسرفت دارد! این وضعیت برگرفته از 
اوضاع آشــفته فدراسیون فوتبال است؛ نهادی که رئیس آن به صورت موقت عزل شده 
و اعضای هیئت رئیسه که ادعای مدیریت بهتری داشته اند، حاال برای رسیدن به غنائمی 
پر زرق و برق تر به جان یکدیگر افتاده اند. اعضای هیئت رئیسه فدراسیون در تصمیمی نادر 
در یک جلسه همفکری به این نتیجه رسیدند که شهاب عزیزی خادم را به صورت موقت 
از سمتش عزل کنند تا مجمع فدراسیون درباره بازگشت یا عزل دائمی او تصمیم نهایی 
را بگیرد. آنها دلیل این کارشــان را ۴۳ مورد تخلف عنــوان کردند. از آن پس، زمام امور 
به دســت هیئت رئیســه افتاد و به نمایندگی از آنها، میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست 
عهده دار مسائل شــده است. شــگفت آنکه همین اعضا که مدعی سروسامان دادن به 
اوضــاع فوتبال ایران بودند، حاال در وضعیتی مبهم گرفتار شــده اند. یکی از آنها هم که 
به تازگی به دلیل مسائل مالی بازداشت شده و شایعه ای به راه افتاده که با کنار رفتن او از 
این جمع، کال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دیگر رسمیت ندارد. اینها بدون درنظر گرفتن 
یارکشی و تهدیدهای موجود در بین باقی اعضا ست که ظاهرا هرکدام برای سهم خواهی، 
یک ســر طناب پوسیده فوتبال را می کشــند. در این بین، چیزی که فراموش شده، اوضاع 
تیم ملی فوتبال است؛ تیمی که زودتر از همیشه جواز حضور در جام جهانی را به دست 
آورده ولی آینده ای به شــدت تیره و تار در انتظارش اســت. مســئوالن فدراسیون هنوز 
به طور رسمی و صد درصدی نتوانسته اند بازی های تدارکاتی را فراهم کنند. فارغ از اینکه 
شایعه ها درباره ماندن یا نماندن اسکوچیچ هم به ملتهب بودن این فضا دامن زده، تأمین 
بودجه برای آماده سازی تیم ملی که باید قریب به ۲۰۰ روز دیگر در جام جهانی به میدان 
برود نیز مســئله ای جدی اســت. ایران که عنوان برترین تیم قاره را مدت ها یدک کشیده، 
حاال آهی در بســاط ندارد که بخواهد با ناله سودا کند. از طرفی، رقبای قدرتمند در آسیا 
یعنی تیم های کره جنوبی، ژاپن و عربستان بارشان را بسته و بازی های تدارکاتی مهمی با 
تیم های درخور در دستور کار قرار داده اند. کره جنوبی قرار است با برزیل، شیلی و پاراگوئه 
دیدار کند. ژاپن هم با برزیل و پاراگوئه بازی می کند و عربستان هم به تازگی اعالم کرده در 
سفر به آمریکای جنوبی، سه دیدار دوستانه خواهد داشت که با تیم های کلمبیا، ونزوئال 

و اکوادور خواهد بود.
ایران اما همچنان محو در افق اســت و فقط به دادن وعده و وعید بســنده می شود. 

تیمی که از ابتدا شــایعه شد قرار اســت با برزیل و آرژانتین بازی کند، بعدها به دیدار با 
پرو رضایت داد ولی در نهایت مشــخص شده به نیوزیلند رسیده است! بازی با نیوزیلند 
هم قطعی نیســت و به تازگی شایعه تقابل با کانادا مطرح شده است. این سردرگمی در 
انتخاب حریف برای تیم ملی و نداشتن چارچوبی مدون در این مسیر، برگرفته از اوضاع 
آشــفته فدراسیون فوتبال است؛ فدراســیونی که دوباره مجبور شده از کنار یک افطاری 
با رئیس جمهور، دســتش را به ســمت دولت دراز کند به این امید که ۷۰، ۸۰ میلیاردی 

نصیبش شود.
چرا ژاپن نرفتیم؟

آنچه در باال عنوان شــد، مقدمه ای برای رســیدن به این بحث بود که چرا پیشنهاد 
شرکت در تورنمنت ژاپن از سوی ایران رد شد؟ فدراسیونی که در تأمین حداقل ها مانده 
و حتی با تیمــی مثل نیوزیلند هم توانایی فیکس کردن بازی را ندارد، اخیرا پیشــنهاد 
خوبی برای بازی های دوســتانه داشــته که آن را رد کرده اســت. حداقل این ادعایی 
است که «تســنیم» کرده و نوشته فدراسیون فوتبال ایران پیشنهاد ژاپن را برای حضور 
در تورنمنت چندجانبه این کشــور که قرار اســت با شــرکت تیم های برزیل و پاراگوئه 
باشــد، رد کرده اســت! خود این خبر به اندازه کافی شوکه کننده است و این پرسش را 
به میان می آورد که کدام عقل ســلیمی فرصت بازی با برزیــل و پاراگوئه را آن هم در 
شــرایطی که نیاز به پرداخت هزینه آن چنانی نیســت، از دســت می دهد؟ در توضیح 
اینکه چرا فدراســیون فوتبال ایران پیشنهاد ژاپنی ها را رد کرده، موضوع مهمی عنوان 
شده اســت. به قرار فدراسیون ایران به این دلیل که اسپانسر این رقابت ها یک کمپانی 
«آبجوسازی» است، از حضور در این تورنمنت سر باز زده است. این نکته که به فرهنگ 
و عرف جامعه احترام گذاشته شود، امری پسندیده است. نوشیدنی های الکلی فارغ از 
موضوعات دینی، برای ســالمتی هم مضر هستند و در نگاه اول می شود کار فدراسیون 
را از تیغ نقد در امان داشت؛ اما موضوع به همین بخش ختم نمی شود. تورنمنت ژاپن 
را از ســال های بســیار دور کمپانی «کرین» تحت عنوان «کرین کاپ» برگزار کرده است. 
بنای اصلی این شرکت که در دهه ۹۰ میالدی گذاشته شد، تولید نوشیدنی های الکلی 
بود ولی در طول دهه های گذشــته، این کمپانی صنعتش را گسترش داده و حاال یکی 
از غول های ژاپنی محســوب می شــود. کرین زیر مجموعه شرکت میتسوبیشی است و 
اکنون عرصه فعالیتش را به حوزه های دیگر برده اســت. در معرفی این شرکت عنوان 

شــده که به غیر از فعالیت در عرصه نوشــیدنی های الکلــی، در صنایع دیگر از جمله 
مهندسی، رستوران داری، امالک، مواد غذایی، کشاورزی بیولوژیک و مراقبت های پوستی 
و آرایشی و بهداشتی فعالیت می کند. حاال پرسش اینجاست که چطور از بین این همه 
زیرمجموعه، فقط به آن بخش از فعالیت های این کمپانی بزرگ ژاپنی اشــاره شده که 
در تضاد با فرهنگ ایران اســت؟ نمی شد با اســتناد به سایر موارد، تیم ملی را به ژاپن 
فرستاد تا فرصت بازی های دوستانه مناسب و تقابل با تیم های برزیل، پاراگوئه و کشور 
میزبان را از دست ندهد؟ مسئله دیگر اینکه آیا قرار بود ملی پوشان ایرانی برای حضور 
در این تورنمنت، تبلیغ آبجو کنند؟ مشــخصا نه. اصوال پرســش اصلی اینجاست که 
اگر فوتبال ایران با فعالیت این قبیل شــرکت ها در دنیای حرفه ای مخالف اســت، چرا 
در جام جهانی یا در رقابت های آســیایی شرکت می کند؟ مگر نه اینکه همواره یکی از 
اسپانسرهای اصلی جام جهانی همین کمپانی های نوشیدنی های الکلی است؟ آیا نیاز 
به یادآوری است که عنوان شــود یکی از اسپانسرهای اصلی جام جهانی ۲۰۱۸ کدام 
کمپانی تولیدات نوشیدنی الکلی بود؟ آیا ایران در جام جهانی شرکت نکرد؟ یا همین 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا که همواره این قبیل کمپانی ها عهده دار اسپانسرینگ 
هستند؛ آیا تیم های باشــگاهی و ملی ایران در این مسابقات شرکت نمی کنند؟ واضح 
است که هدف از نوشتن این سطور، مخالفت با موضوعاتی که در تضاد با عرف جامعه 
است، نیســت؛ بااین حال، مشخصا باید سیاست یک بام و دو هوا در این ماجرا برچیده 
شــود. نمی شــود حضور در جام جهانی خوب باشد و به به و چهچه داشته باشد ولی 
حضور در یک تورنمنت مهم دوســتانه که فرصت بســیار مناسبی را برای آماده سازی 
تیم ملی مهیا کرده، به دلیلی مشــابه «بد» و «نامرتبط» خوانده شــود. اینجاســت که 
باید به شــبهاتی که درباره داللی جهت بازی های دوســتانه تیم ملی مطرح می شود، 
توجه ویژه کرد. مدت هاســت پای اشخاص و کمپانی های مشــخص برای جور کردن 
بازی های دوســتانه برای تیم ملی ایران به میان آمده و عنوان می شــود عده ای برای 
دریافت پورسانت این بازی ها، پول کالنی به جیب می زنند. همان طور که در باال عنوان 
شد، اسپانســر کاپ ژاپن به جز فعالیت در عرصه نوشــیدنی های الکلی، فعالیت های 
گسترده دیگری هم دارد؛ اینکه چرا فقط آن بخشش در نظر گرفته شده و بقیه به دست 
فراموشی سپرده شده، کلید اصلی داستان است؛ کلیدی که به نظر می رسد «آبجو» را 

بهانه ای برای رساندن عده ای به مقاصدی دیگر می کند.

فوتبالي به شدت شخصي
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اخـبـار  بـرگـزیـده

فایل صوتی قهرمانی را از استقالل می گیرد؟
به گزارش فرارو، استقاللی ها در این فصل با فرهاد مجیدی در آستانه شکستن طلسم 
تقریبا ۱۰ ساله هستند. آنها از فصل ۹۲-۹۳ که با امیر قلعه نویی جام قهرمانی را باالی سر 
برده اند، دیگر فاتح لیگ برتر ایران نشده اند. باوجود این در این فصل با توجه به اینکه تنها 
پنج هفته به پایان رقابت های لیگ برتر باقی مانده، این تیم که در حال حاضر صدرنشــین 
لیگ اســت، بخت زیادی برای رســیدن به قهرمانی دارد. استقالل در حال حاضر با چهار 
امتیاز اختالف نســبت به پرسپولیِس رده دومی در صدر جدول ایستاده است. تیم فرهاد 
مجیدی در رقابت های این دوره هنوز شکستی متحمل نشده و با حفظ این روند می تواند 
بــه قهرمانی امیدوار باقی بماند. البته کار هنوز تمام نشــده؛ چون پنج هفته آینده تأثیر 
زیادی در سرنوشــت این دو باشگاه خواهد داشت. استقالل در هفته بیست و پنجم برابر 
سپاهان در اصفهان متوقف شد و پرسپولیس در تهران از سد پیکان گذشت. به این ترتیب، 
اختالف این دو تیم از ۶ به ۴ رســید؛ اما حاال این پایان ماجرا نیســت و پرسپولیســی ها 
اعتقاد دارند دو امتیازی که استقالل از رأی پرونده کمیته انضباطی گرفته، باید پس گرفته 
شــود. اشاره آنها به فایل صوتی جنجالی منتســب به غالمرضا رفیعی، مشاور حقوقی 
سابق فدراســیون فوتبال اســت. در فایلی که بخش هایی از آن به صورت متنی منتشر 
شــده، رفیعی از رئیس کمیته انضباطی می خواهد نتیجه بازی اســتقالل با گل گهر ۳ بر 
صفر به سود استقالل اعالم شده و محکم هم روی این رأی ایستادگی شود. او همچنین 
خطاب به رئیس کمیته انضباطی گفته که نگران چیزی نباشــد و سعی کند پای اعضای 
فدراسیون فوتبال را هم به این پرونده باز نکند. بعد از فعل و انفعاالتی که در فدراسیون 
فوتبال رخ داد و عزیزی خادم و مشــاورانش از این فدراســیون رفتند، این شایعه مطرح 
شــد که ممکن است رأی کمیته اســتیناف درباره حکم صادره متفاوت باشد. در واقع از 
آنجا که نیرویی بیرونی به کمیته انضباطی مشاوره و پیشنهاد داده که بازی ۳ بر صفر به 
سود استقالل شود، مستقل بودن کمیته مذکور زیر سؤال رفته است. پرسپولیسی ها حاال 
با اســتناد به همین ماده، می خواهند که پرونده مذکور دوباره مورد بررســی قرار بگیرد. 
محمد محمدی، معاون جدید باشــگاه پرسپولیس که به تازگی حکمش را از مدیرعامل 
این باشــگاه گرفته، در این زمینه می گوید: «چند روز اخیر شــاهد این بودیم که هواداران 
باشگاه بزرگ پرسپولیس به حق خواستار این شدند که پرونده کسر امتیاز از گل گهر مجددا 
بررســی شــود. ما هم در کنار هواداران مان خواستار بررســی بهتر و دقیق تر این پرونده 
هستیم. باشــگاه گل گهر مجددا اعاده دادرسی کرده و مستندات و مدارک جدیدی ارائه 
داده اســت که صالحی، رئیس کمیته، هم نسبت به این قضیه موضع داشت و در حال 
بررسی هستند. ما منتظر ابالغ رأی هستیم. جناب آقای اصولی در برنامه زنده تلویزیونی 
اظهــار کردند که ابهاماتی در آن قضیه بوده و باید مجددا رســیدگی شــود. وقتی عضو 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خودشان اعالم می کنند ابهامات و شائبه هایی وجود دارد، 
چرا کمیته استیناف مجددا رسیدگی نمی کند؟ همین رأی ممکن است در تعیین قهرمان 
تأثیرگذار باشد». اگر پرسپولیسی ها به خواسته شان در این مورد برسند، آن وقت اختالف 
امتیــاز دو تیم در صدر جدول از ۴ به ۲ امتیاز کاهش پیدا می کند. طبیعی اســت که این 
اختالف امتیاز در فاصله پنج هفته مانده به پایان می تواند قهرمانی اســتقالل را حسابی 
به خطر بیندازد. البته این فقط یک بخش ماجراست؛ چون استقاللی ها اعتقاد دارند این 
پرونده حتی اگر بار ها مورد بررسی قرار بگیرد، اتفاقی نمی افتد و نتیجه همان ۳ بر صفر 
می شود. فرشید سمیعی، معاون حقوقی استقالل، می گوید: «نکته کلیدی پرونده اریک 
بانیاما همان چهار بازی ملی اســت. تا زمانی که اثبات نشــود این بازیکن قبل از پیوستن 
به گل گهر دارای چهار بازی ملی بوده، به نظر بنده هزار بار هم این پرونده بررسی شود، 
تغییری در رأی حاصل نخواهد شــد؛ چون قطعا بانیاما تا آن تاریخ فاقد این تعداد بازی 

ملی بوده است؛ بنابراین نقض آرای صادره بی معنی خواهد بود».

سند کمپانی خودرو پژو پارس XU7 رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۴ به شماره موتور 124K0648308 و شماره 

شاسی NAAN01DEXFH234277 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

GLXI

 NAAM11CA69K966216 

 برگ سبز خودروی  وانت  پیکان ۱۶۰۰  مدل ۱۳۹۲  
به رنگ سفید شیری  -  روغنی به شماره پالک ۴۷ ل ۹۷۷ ایران ۶۵   

 شماره موتور 118P0017670 و شماره شاسی
 NAAA36AAXDG619030 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی  وانت  پیکان ۱۶۰۰  مدل ۱۳۹۳  به 
رنگ سفید شیری  -  روغنی به شماره پالک ۲۶ ق ۳۶۵ 

ایران ۹۴ شماره موتور 118P0064089 و شماره شاسی  
NAAA36AA8EG645014 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودروی  سواری  ام . وی . ام  ۳۱۵  مدل ۱۳۹۳
 به رنگ سفید - روغنی  به شماره پالک ۳۷ ط ۴۲۴ ایران ۴۵ 
 شماره موتور MVM477FJAE019914 و شماره شاسی

 NATFBAKD8E1003182 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 برگ سبز و سند کارخانه  خودروی  سواری
  مدل ۱۳۸۰ به رنگ نوک مدادی - متالیک

 به شماره پالک ۲۹ ق ۴۵۶  ایران ۹۴ شماره موتور ۲۲۵۲۸۰۱۶۳۰۰ 
 و شماره شاسی IN80316159 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

فوتبال در امروز

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت
آرسنال – لیدز ۱۷:۳۰

منچسترسیتی – نیوکاسل ۲۰:۰۰
اتلتیکومادرید – رئال مادرید ۲۳:۳۰

بایرن مونیخ – اشتوتگارت ۲۰:۰۰
هالس ورونا – آث میالن ۲۳:۱۵

پاری سن ژرمن – تروا ۲۳:۱۵
فاینورد – آیندهوون ۱۹:۱۵

شــهرام وزیری: چه انتظار که در این فوتبــال کذاب صفت، هر آنچه جاعالنش 
نغمه ســرایی می کنند، جعل نباشــد تا تو ندانی و من ندانــم که واقعیت های 
فوتبال در کجا و در کالم کدامین مدیرانش گم شــده اســت. فوتبالی به شدت 
شــخصی با منافع شــخصی در دل زیاده خواهی های مستدام تا چنین که رفته 
و می رود هنوز گمگشــته اش بر سر خوان یغمایش ننشسته، مدام یقه گیر هم و 

یقه دران سهم خواهی از هم باشند!
فوتبالی پا گرفته از دل مجمعــی بله قربان گو تا جابه جا از دل صندوق های 
چیده شــده و آرای از قبل دیده شده شان، سریالی از چنین نو غنچه ها گل بکنند و 

پشت هم دسته گل به هرزآب این فوتبال بدهند!
چنانچه هنوز نیامده، یقه گیری، تهمت و افترا در دل همین -شرکت سهامی 
خاص هیئت رئیســه! – مهم ترین اقدام شان بود و ســپس بهانه و پیله کردن به 
نبود شفافیت بر سر سهم و سهم خواهی ها و اتهام و تهدید به عزل رئیسی که 

به گمان همین شرکا آمده بود فقط خودش بخورد الغیر!

چنین رفت که بهانه ها بر ســر عدم شــفافیت، حرف روز فوتبالی شــود که 
یک پا در جام جهانی دارد و ده ها ســر گیج ومنگ در جای جای ساختارش و از 
آنجایی  که تا بوده غم فوتبال در دل مجلس نشینان در بزنگاه های خاص برای 
مقبولیت بیشــتر همچنان جایگاهی ویژه داشــته و دارد، چنین رفت که گستره 
واژه نبود شفافیت در فوتبال، به مثابه غم نان و آب مردم، سرریز زبان یکی یکی 
نمایندگان مردم در کانال به کانال های تلویزیونی شــود؛ در حالی که در بســتر 
همین فوتبال بی اساس و فعال بی اساسنامه، البته یادم تو را فراموش همچنان 
پرونده آن ویلموتس حقه باز و شــرکایش در ادعای همین عدم شفافیت ها در 

دل فراموش خانه فوتبال دارد خاک می خورد!
در پــس عزل موقــت آن رئیس و همچنــان در خواب ناز مجمع نشــینان، 
انتظار می رفت برای شــفافیت، روشــنگری و روشن شدن گوشــه و کنار تیره و 

تار ایــن فوتبــال، چراغ های حقیقت یاب بیشــتر 
بتابنــد که آن که احتماال خــورده تا کجا خورده 

و آنانــی که نخورده اند چه شــد که همچنــان نخورده، گرســنه مانده اند!؟ و 
از آنجایــی که تــا بوده مال مــردم بی برو برگــرد خوردن دارد...  وقتی چشــم 
نا مبارک مان افتاد به فهرســت های متمم در متمــم بخوربخورهای یکی یکی 
مدیــران، دیدیم ای دل غافل تو گویی مدیریت باســمه ای ایــن فوتبال در یک 
نگارخانــه نقــش خورده و هر آن کــه را می گفتند به ناپاکی خــورده و هر آن 
که را در بوق می کردند به پاکدســتی نخورده ، پنــداری نعل به نعل همه مثل 
هــم در چرخه این فوتبال بی پدر مانده، نقش و رســالتی جــز خوردن از جیب

 این ملت ندارند!
فوتبالــی لنگ در هوا کــه هوای جام جهانــی دارد، امــا مدیرانش به جای 
برنامه ریزی هــای مدون برای برگــزاری اردوهای تدارکاتــی و انتخاب حریفان 
تمرینی و آماده ســازی تیم ملی و...، آقایان عالی جاه عالی مال  شــده، به عوض 
روزشماری تا شروع جام جهانی، بی خیال عالم و آدم به قرار بیشتر روزشان به 

یورو و دالر شماری های مکتسبه می گذرد!

البتــه از آنجایــی که هــر معلولی بی علت نیســت، با نگاهــی به اهلیت 
سؤال برانگیز مجمع نشینانی خوش نشین می توان علت العلل را از رأس هرم تا 
کف قاعده در انتخاب فرمایشی در دل فرمایشی مجمع نشینان و هیئت رئیسه و 

ایضا رئیس و اعوان و انصارشان دانست!
بــرای مثال اگر بــه عقب برگردیــد، در هر مقطع نتیجه ســحر چنین آرای 
فرمایشی را می توان دید. چنانچه از آن سکوت فرمایشی مجمع نشینان در برابر 
قدرت نمایی هــای علی آبادی ها برای عزل دادکان هــا در بحبوحه جام جهانی 
۲۰۰۶ بگیریــد تا در فرایند چنین آرای فرمایشــی ، تو بــرو اون بیاد های آمرانه، 
برسد نوبت انتخاب پر حرف و حدیث کفاشــیان های بی رقیب! و سپس انتخاب 
تاج ها و آن ســونامی ویلموتس ها تا در ادامه برســد نوبــت عزیزی خادم ها و 
همین هیئت رئیسه پرحرف و حدیث و خاصه خرجی ها و ریخت وپاش های بدون 
حســاب و کتاب و... تا همچنان جیب بری پشــت جیب بــری از جیب ملت در 

قاموس این فوتبال مستدام باشد!

مهر
سی، 

ا عبا
درض

محم
س: 

  عک
شــنگری و روشن شدن گوشــه و کنار تیره و 

ت یاب بیشــتر 
ا کجا خورده 

تمر
روزشمار

یورو و دال


