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تيم فوتبال پرس�پوليس در جريان دور برگش�ت 
مرحله يك هش�تم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در 
ورزش�گاه آزادي ميزبان الجزيره امارات بود كه در 
نهايت توانست اين تيم را با گل هاي احمد نوراللهي 
و سيد جالل حس�يني 2 بر يك شكس�ت دهد تا 
در مجموع با تس�اوي 4 _ 4 و به لط�ف گل زده در 
خانه حريف به جمع 8 تيم برتر آس�يا صعود كند. 
شاگردان برانكو كه ديدار رفت را در ابوظبي به اين 
حريف اماراتي باخته بودند، لحظات س�ختي را در 
ورزشگاه آزادي سپري كردند تا اينكه با گل دقايق 
پاياني توانستند جواز صعود به مرحله يك چهارم 

نهايي را كسب كنند. 
پرس�پوليس كه با قهرماني زودهنگام ليگ باعث 
خوش�حالي هوادارانش شده بود، بس�يار اميدوار 
است تا در اين دوره از ليگ قهرمانان آسيا با استفاده 
از تجربه دوره قبلي خ�ود به فينال اي�ن رقابت ها 
برس�د. البته محدوديت هايي كه پرس�پوليس در 
فصل بعد با آن روبه روست نگراني هاي زيادي براي 

هواداران اين تيم ايجاد كرده است. 
قرمزپوش�ان تهراني ك�ه از فصل نق�ل و انتقاالت 
تابس�تاني محروم هس�تند حاال با چالش جدايي 
برخي بازيكنان ه�م مواجه ش�ده اند و اميدوارند 
تا ش�ايد با تكيه بر بازيكناني كه با اين تيم قرارداد 
دارند فصل آينده را همچون ليگ هفدهم با صالبت 
س�پري كنند و البته بتوانند مرحل�ه پاياني ليگ 

قهرمانان را با موفقيت به پايان برسانند. 

در اين زمينه گفت وگويي 
ب�ا فرش�اد پي�وس انجام 
داديم تا بيش�تر وضعيت 
زب�ان  از  را  پرس�پوليس 
پيشكس�وت اي�ن تي�م 

بررسي كنيم. 

  پرسپوليس بازي سختي 
را برابر الجزي�ره انجام داد 
و در نهاي�ت پي�روز ش�د. 
ارزياب�ي ش�ما از اين بازي 

چيست؟
كار واقعا س��خت بود. الجزيره تيم واقعا قدرتمندي است. 
درس��ت اس��ت كه در رده هفتم جدول ليگ امارات قرار 
دارد اما بازيكناني دارد كه به مراتب هزينه زيادي را براي 
اين باشگاه در پي داش��ته و از نظر بودجه اي قابل مقايسه 
با پرسپوليس نيس��ت. من فكر مي كنم برانكو و تيمش 
كار بزرگي انجام دادند كه توانس��تند اين تي��م را از پيش 
رو بردارن��د. در بازي رفت كه در امارات برگزار ش��د تيم با 
صالبت و خوب دقايق ابتدايي را آغاز كرد اما در اواخر بازي 
روي يك اشتباه بيرانوند گلي را دريافت كرد كه كار صعود 
را بسيار سخت كرد. در بازي برگشت اما شرايط متفاوت 
بود. ديديم كه از همان ابتدا پرسپوليس چگونه روي دروازه 
حريف خيمه زده بود. برانكو تيم��ش را طوري چيدمان 
كرده بود تا بتواند با سانتر از جناحين و ضربه سر بازيكنان 
دروازه حريف را باز كند. البته ب��ا توجه به عملكرد خوب 
مدافعان حريف فرصت ها يكي پس از ديگري از دس��ت 
مي رفت تا اينكه احمد نوراللهي با ي��ك حركت انفرادي 

و ش��وت از راه دور دروازه 
حريف را باز ك��رد و در انتها 
هم سيد جالل گل برتري را 

براي ما زد. 
  مربي تي�م حريف قبل 
از ب�ازي گفته بود س�يد 
ج�الل حس�يني مگ�ر 
سوپرمن است كه بتواند 
باعث موفقيت تيم شود؟ 
نظرتان درب�اره اين ادعا 

چيست؟
خب حسيني بازيكن بس��يار تاثيرگذاري اس��ت. ما كه 
خودمان مي دانيم او چقدر در پرس��پوليس مفيد بوده و 
بازي هايش تاثيرگذار است. در اين بازي هم ديديد چقدر 
عملكرد خوبي داشت و در انتها هم با گلي كه به ثمر رساند 
جواب اظهارنظر بد مربي حريف را داد. البته هميش��ه از 
اينگونه حرف ها زده مي شود. نكته مهم و حايز اهميت اين 
است كه بازيكنان فقط تمركزشان روي بازي خودشان و 

مسائل فني باشد. 
  به نظر شما پرسپوليس امسال مي تواند از مرحله 
يك چهارم نهايي و نيم�ه نهايي عبور ك�رده و به 

فينال برسد؟
ببينيد از االن بخواهيم براي فصل آينده صحبت كنيم 
كار اشتباهي است چون ما نمي دانيم فصل آينده شرايط 
تيم چگونه خواهد بود اما واقعيت اين است كه برانكو به 
خوبي تيمش را مي شناس��د و تا به حال هم نشان داده 
از نظر فني عملكرد بس��يار خوبي دارد. او بازي كردن در 
ليگ قهرمانان آسيا را به خوبي بلد است. ما به آينده تيم 

اميدواريم و مي دانيم پرسپوليس مي تواند با تجربه اي كه 
از سال قبل داشته، به فينال ليگ قهرمانان آسيا برسد اما 
نبايد با باال بردن انتظارات، كار را براي بازيكنان سخت تر 

كنيم. 
  نكته حايز اهميت درباره پرسپوليس اين است كه 
بحث جدايي بازيكنان بسيار جدي است. تعدادي 
از بازيكن�ان با وجود اينكه مي دانند پرس�پوليس 
نمي تواند بازيكن جذب كند ام�ا خواهان جدايي  

هستند. نظرتان درباره اين موضوع چيست؟
كس��ي نمي تواند جل��وي جداي��ي بازيكن��ان را بگيرد. 
بازيكن بايد دلش با تيم باشد. ما خودمان زماني كه بازي 
مي كرديم با دل م��ان براي تيم ب��ازي مي كرديم و به اين 
تيم تعصب داش��تيم. بازيكن حال حاضر هم بايد نسبت 
به تيم تعصب داشته باشند و خودشان بخواهند بمانند. 
پرسپوليس هيچ وقت موفقيتش در گرو يك بازيكن نبوده 
و نخواهد بود. البته من مي دانم بازيكناني كه در حال حاضر 
قراردادشان تمام شده قطعا شرايط تيم را درك مي كنند و 

به اين راحتي ها از تيم جدا نخواهند شد. 
  پس از بازي، عكسي از محسن مسلمان منتشر 
شد كه او را مايوس و نااميد نش�ان مي داد در حالي 

كه همه بازيكنان خوشحالي مي كردند. 
محس��ن واقعا اذيت شده اس��ت. من نمي دانم مشكل او 
و برانكو چيس��ت. اما به هر حال اگر قرار است دلش با تيم 
نباشد، بهتر اس��ت از اين تيم برود. همانطور كه گفتم ما 
نمي توانيم بازيكني كه دلش با تيم نيست را بگوييم بماند. 
او تا به حال زحمتش را براي تيم كشيده است و هواداران 
هم قدردان او هستند. مطمئنا اين پرسپوليس است كه به 

خيلي از بازيكنان اعتبار مي دهد. 

رس��انه هاي اماراتي بعد از شكس��ت الجزيره برابر 
تيم فوتبال پرسپوليس اعتراف كردند كه نماينده 
ايران بازي بهتري را به نمايش گذاش��ت و شايسته 
صعود بود. به طور مثال روزنامه اإلتحاد در اين باره 
نوش��ت: پرس��پوليس همچنان كه انتظار مي رفت 
بازي را هجومي و بهتر آغاز كرد و در نيمه دوم بود 
كه با ش��وت س��نگين احمد نوراللهي به گل رسيد 
اما الجزيره خيلي س��ريع توس��ط رومارينيو پاسخ 
اي��ن گل را داد اما اين پايان كار نبود و س��يدجالل 
حس��يني در دقايق پاياني گل پي��روزي را به ثمر 
رساند تا پرس��پوليس به مرحله يك چهارم نهايي 

راه پيدا كند. 
س��ايت دات ام��ارات ه��م نوش��ت: پرس��پوليس 
با پي��روزي اي ك��ه برابر الجزي��ره به دس��ت آورد 
نخستين صعود كننده به مرحله يك چهارم نهايي 
شد. نيمه نخست قوي و سريع بود و نماينده ايران 
عملكرد بهتري از خود نشان داد و دروازه  الجزيره را 
محاصره كرده ب��ود و بازيكنان الجزيره چاره اي جز 

دفاع كردن در زمين خود نداشتند. ايسنا

عليرضا بيرانوند كه همانند س��ه پرسپوليسي ديگر 
بيش از ي��ك ميليارد از باش��گاه نف��ت بابت بازي 
در اين تيم طلبكار اس��ت، پس از اينكه نتوانس��ت 
مطالبات خ��ود را وصول كند، مدت��ي قبل با حكم 
دادگاه س��هام اين باش��گاه را توقيف ك��رد و حاال 
برگه اجازه ف��روش را هم در اختيار گرفته اس��ت. 
بيرانوند براي وصول مطالباتش باش��گاه نفت را به 
مزايده گذاش��ته تا ازاين طري��ق بتواند طلب خود 
را وصول كن��د. البته در اين بي��ن اداره ماليات هم 
به خاطر قرارداد يك ميلياردي بيرانوند با باش��گاه 
نفت حساب هاي مالي او را مسدود كرده تا ماليات 
اين قرارداد پرداخت ش��ود. اين در حالي است كه 
دروازه بان پرسپوليس هيچ پولي بابت اين قرارداد 

از باشگاه نفت دريافت نكرده است. فارس

پايتخ��ت روب��ه رو خواهد ب��ود و از هم��ان ابتداي 
كار با حجم زي��ادي از مش��كالت و مس��ائل ريز و 
درش��ت روبه رو خواهد بود؛ چالش هايي كه تهران 
سال هاست با آنها دست به گريبان است و حل آنها 
نيز به سادگي ميس��ر نخواهد بود و پيچيدگي هاي 
خاص خ��ود را دارد. اما اين چالش ها چيس��ت؟ به 
نظر بنده، اولي��ن و اصلي ترين چال��ش پيش روي 
ش��هردار جديد تهران چالش مالي شهرداري است. 
واقعيت اين است كه وضعيت مالي امروز شهرداري 
تهران چندان خوب و رضايت بخش نيست و حتي 
مي ت��وان گفت از جهاتي بحراني اس��ت. از س��ويي 
ش��هرداري از لح��اظ كس��ب درآمدهاي خ��ود با 
مشكالتي اساسي روبه روس��ت و از سويي نمي تواند 
هزينه هاي جاري خود و ش��هر را به سادگي تعطيل 
كن��د. هزينه هاي��ي مانن��د هزينه هاي پرس��نلي، 
هزينه هاي فضاي سبز، هزينه هاي خدمات شهري 
و... اينها هزينه هايي نيس��ت كه بتوان بودجه هاي 
آنه��ا را قطع و ش��هر را به حال خود ره��ا كرد. پس 
بايد فكري ب��راي تامين بودجه ه��اي اين بخش ها 
و س��اير بخش هاي مهم ش��هرداري از محل منابع 
قانوني و پايدار كرد. دومين چالش��ي ك��ه به نظرم 
ش��هرداركنوني تهران ب��ا آن روبه روس��ت، چالش 
ترافي��ك و آلودگي هواس��ت كه حقيقتا س��المت 
ش��هروندان را ب��ه مخاط��ره انداخته و ب��ه يكي از 
اصلي ترين دغدغه هاي شهروندان و مديران شهري 
بدل شده است. بنابراين ش��هردار تهران شهري را 
تحويل مي گيرد كه دربسياري از روزهاي آن مقدار 
آلودگي هواي شهر در آن بيش��تر از حدود نرمال و 
مجاز است. آلودگي كه درصد بااليي از آن به سبب 
تردد حجم بس��يار زياد خودروها و موتوسيكلت ها 
در تهران اس��ت. اما س��ومين موضوعي كه شهردار 
تهران با آن چالش��ي جدي خواهد داش��ت رعايت 
قانون و مصوبات ش��هرداري در س��اخت و سازهاي 
ش��هري اس��ت چرا ك��ه از آنجايي كه ش��هرداري 
به نوعي متولي س��اخت و س��از در تهران محسوب 
مي ش��ود، انتظار م��ي رود تاكيد ش��هردارتهران بر 
اجراي دقيق طرح تفصيلي و جامع تهران در بخش 
ساخت وس��از باش��د، چرا كه اين طرح جزو اسناد 
باالدس��تي ش��هرداري اس��ت و به تصويب شوراي 
عالي شهرس��ازي ني��ز رس��يده و مي تواند نقش��ه 
راه شهرس��ازي در تهران باش��د. از ديگر معضالت 
شهرداري تهران كه ش��هردار جديد نيز بي شك با 
آن دس��ت به گريبان خواهد بود، موضوع نوسازي 
بافت هاي فرس��وده اس��ت كه مي ت��وان گفت اين 
موضوع نيز ه��م اين��ك در وضعيت��ي بحراني قرار 
دارد. البت��ه در اين مس��ير بايد دولت نيز آس��تين 
همت باال بزند و همپاي شهرداري كمر همت براي 
نوسازي بافت هاي فرسوده تهران ببندد چرا كه هر 
آن ممكن اس��ت با بروز زلزله يا حادثه اي طبيعي، 
فاجع��ه اي جبران ناپذير در بافت هاي فرس��وده رخ 
دهد. خوش��بختانه آقاي افش��اني، ش��هردارجديد 
تهران خ��ود مع��اون عمران��ي و رييس س��ازمان 
شهرداري هاي كشور بوده و به همين دليل معتقدم 
ضمن آش��نايي ب��ا معضالتي ك��ه ش��هر را تهديد 
مي كن��د مي تواند با تعام��ل خوبي ك��ه بين دولت 
و شهرداي و س��اير س��ازمان ها ايجاد خواهد كرد، 
گام هاي موثري را براي ش��هر و ش��هروندان بردارد 
وتهران را تا ح��دود زيادي از چالش هاي ياد ش��ده 
به سالمت عبور دهد. اميدواريم در پايان سال هاي 
خدم��ت وي مانند س��اير پس��ت هاي مديريتي كه 
داشته اند، شاهد كارنامه درخشاني از عملكرد او به 

نفع شهر و شهروندان باشيم.

واكنش رسانه هاي اماراتي به 
حذف الجزيره

بيرانوند باشگاه نفت را
 به مزايده گذاشت!

4 چالش پيش روي شهردار

تيم مل��ي ايتالي��ا باالخره س��رمربي جديد خ��ودش را 
شناخت؛ روبرتو مانچيني. مربي موفق فوتبال ايتاليا حاال 
سكان آتزوري را به دس��ت خواهد گرفت. وقتي آنتونيو 
كونته حدود 2 س��ال پيش از فوتبال ايتاليا خداحافظي 
كرد، هيچكس فكرش را نمي كرد كه تيم ملي اين كشور 
به چنين روزي بيفتد. كمتر از يك ماه ديگر جام جهاني 

در روس��يه برگزار مي ش��ود و 
تيم ملي ايتالي��ا غايب بزرگ 
آن است. حاال مانچيني وظيفه 
بزرگي ب��ر دوش دارد. او بايد 
ايتاليا را ب��ه جايگاه واقعي اش 
برساند.  مانچو پيش تر نتايج 
خوبي با التزي��و و اينترميالن 
گرفت��ه ب��ود. مدت��ي مربي 
منچسترس��يتي بود و بعد به 
تركي��ه و گاالتاس��راي رفت. 
مانچيني تا همين چند هفته 
پيش س��رمربي تي��م زنيت 
س��نت پترزبورگ ب��ود ولي با 
فسخ قراردادش به ايتاليا آمد. 
گفته مي ش��ود او اين تصميم 
را ب��ا قلب��ش گرفته و ب��ا اين 

اقدام از لحاظ مالي ضرر كرده اس��ت. خودش مي گويد: 
»احساساتي شده ام زيرا سرمربيگري در تيم ملي ايتاليا 
چيز بي اهميتي نيست. سرمربيگري در تيم ملي يكي از 
زيباترين چيزهايي است كه برايم رخ داده است. براي پدر 
و مادرم خوشحالم. فكر مي كنم كه آنها نيز از اين رويداد 
خوشحالند. مي خواهم از مربياني كه مرا به عنوان بازيكن 
پرورش دادند، تشكر كنم. فكر مي كنم كه سرمربيگري 
در تيم مل��ي ايتاليا براي ه��ر مربي ايتالياي��ي مي تواند 
بزرگ ترين آرزوي هركس 
باشد. كس��اني هستند كه 
كار در باش��گاه را ترجي��ح 
مي دهند و دوس��ت دارند 
ه��رروز بازيكنان خ��ود را 
ببينند، اما فك��ر نمي كنم 
كه نديدن هرروزه بازيكنان 
باش��د.  مش��كلي در كار 
من سال ها س��رمربيگري 
كرده ام و اكن��ون تصميم 
آمدن ب��ه تيم ملي صحيح 
است زيرا حاال بايد براي تيم 

ملي كاري انجام دهيم.«
او هدف��ش از آم��دن ب��ه 
نيمك��ت آت��زوري را ه��م 
اينطور توضي��ح مي دهد: 

»عدم راهيابي به جام جهاني براي هواداران و تماشاگران 
تيم ملي ايتاليا چيزي بود كه با آن س��خت كنار آمدند. 
مي خواهم براي ايتاليا س��رمربي خوبي باش��م و ايتاليا 
را به اوج اروپا و دنيا برس��انم. ليگ ملت ه��اي اروپا اولين 
تعهد مهمي اس��ت كه ب��ه زودي نيز آغاز خواهد ش��د. 
اميدوارم بتوانم تيم ملي را به س��طوح بااليي برس��انم و 
با سخت كار كردن مي توان اين كار را انجام داد. مي دانم 
كه س��رمربيگري در تيم ملي ايتاليا سخت ترين چالش 
دوران حرفه اي من است زيرا اگر در يك باشگاه، شكست 
بخوريد، هواداران باشگاه از شما عصباني مي شوند اما اين 
جا در تيم ملي، پنجاه ميليون نفر منتقد شما خواهند بود. 
اما اگر بتوانيد به قهرماني برسيد، تمام مردم كشور شاد 
و راضي خواهند ش��د. اميدواريم با ايتاليا بتوانيم به جام 

مهمي برسيم.«
او البت��ه از تغيي��رات در تركيب تيم مل��ي هم صحبت 
كرد: »بازيكن��ان زيادي در ايتاليا وج��ود دارند و حتي در 

زمان هاي سخت نيز مي توانيم بازيكنان با كيفيتي بيابيم.« 
و به طور مشخص درباره بالوتلي گفت: »قطعا با او صحبت 
خواهيم كرد و احتماال او را به تيم مل��ي خواهيم آورد. او 
يكي از بازيكناني است كه دوست داريم به روزهاي زيرنظر 
چزاره پراندلي در يورو 2012 بازگردد. « سرمربي جديد 
ايتاليا درباره كريش��يتو هم گفت: »هر بازيكني كه آماده 

باشد دعوت مي شود و او اكنون صد درصد آماده است.«
مانچيني البته به طور واضح درباره س��تاره هاي تيم ملي 
ايتاليا هم صحبت كرد: »پيرلو؟ با او صحبت خواهيم كرد 
و بايد ببينيم كه مي خواهد چ��ه كاري انجام دهد. بازي 
خداحافظي بوفون؟ ب��ا او در خصوص بازي دوس��تانه با 
هلند در تورين صحبت خواهيم كرد. او و دنيله ده روسي 
كمك هاي زيادي به ايتاليا كرده اند. با آنها صحبت خواهم 
كرد تا از هدف آنها مطلع شوم. وقتي مسابقات آغاز شود، 
از بازيكناني دعوت به عم��ل خواهيم آورد كه در بهترين 

شرايط باشند.«

سرمربيجديدايتالياازتغييراتدراينتيمميگويد

مانچيني در آتزوري

فوتبال  جهان

فرهاد   اصالنپور

ورزش زنان

علي كفاشيان، نايب رييس فدراسيون 
فوتبال در حاش��يه مراس��م اس��تقبال 
از بانوان فوتساليس��ت در فرودگاه ام��ام)ره(، درباره 
قهرماني تيم ملي فوتس��ال بانوان در آسيا بيان كرد: 
من حضور قوي خانم ها در آس��يا را در سايه حمايت 
باش��گاه ها مي دانم. فدراس��يون هم حمايت خوبي با 
برپايي اردوها داش��ت و باعث شد تيم ملي نسبت به 
دوره پي��ش قاطعانه ت��ر نتيجه بگي��رد؛ ضمن اينكه 
امسال بهترين بازيكن، بهترين دروازه بان و خانم گل 
هم از ايران بود. از نظر اخالقي هم ايران بهترين شد و 

قهرماني امسال به اين خاطر ويژه بود. همچنين تعداد 
تيم ها در اين دوره افزايش پيدا ك��رده بود و تيم ها با 

تمام توان شركت كرده بودند. 
ورزش بان��وان براي م��ا اهميت خاص��ي دارد چون 
نش��ان دهنده فعاليت خانم هاي ايراني است. ما بايد 
از باش��گاه ها حمايت كني��م كه در ميان��ه ليگ كنار 
نكشند. امكانات و ورزش��گاه ها نيز بايد براي خانم ها 
فراهم باشد. يكي از نقاط ضعف فوتسال ما در بخش 
كادرهاي فني است كه بايد دانش فني مربيان تقويت 
شود. همچنين اميدوارم مس��ابقات جهاني فوتسال 

بانوان زيرنظر فيفا راه اندازي شود چون موجب رشد 
اين رشته خواهد شد. 

نايب رييس فدراس��يون فوتبال درباره پخش نشدن 
مسابقات فوتس��ال بانوان از صداوسيما و جايگزين 
كردن مسابقات هاكي روي يخ در برنامه هاي شبكه 
ورزش س��يما نيز گفت: به هرحال اين مسابقات از 
طريق اينترنت و ش��بكه هاي ماهواره اي كشورهاي 
مختلف پخش شد و برخي از مردم توانستند ببينند؛ 
اما ما منتظر صداوس��يما نمي ماني��م و خودمان از 
طريق توس��عه اينترنت و امكان��ات، كاري مي كنيم 

كه مردم بهتر بتوانند بازي ها را ببينند. صداوس��يما 
تا بياي��د مجوزه��اي الزم براي پخش مس��ابقات را 
بگيرد، طول خواهد كش��يد. به جاي فوتسال بانوان 
هم هاكي روي يخ پخش كردند چون تايلند هوا گرم 
و هاكي روي يخ س��رد بود به همين دليل خواستند 

تعادل ايجاد شود!
كفاشيان در پايان، از اختصاص پاداش به بانوان خبر 
داد و به ايسنا گفت: 1200 دالر به عنوان دست گرمي 
به بازيكن��ان داديم و ق��رار اس��ت وزارت ورزش هم 

به زودي از آنها تقدير كند. 

۱۲۰۰دالربهعنواندستگرميبهبازيكنانداديم
كفاشيان:برايپخشفوتسالبانوان،منتظرصداوسيمانميمانيم

گفتوگوي»اعتماد«بافرشادپيوس،گلزناسبقفوتبالايران

بازيكني كه دلش با پرسپوليس نيست، برود

  بالوتل�ي برمي گ�ردد؛ س�رمربي جديد 
اعالم كرده بدون ش�ك او را دوباره به تيم 

ملي فراخواهد خواند. 
 پيرل�و مي مان�د و بوف�ون م�ي رود؛ از 
صحبت ه�اي مانچيني اينط�ور برمي آيد 
كه او به فك�ر ب�ازي خداحافظ�ي بوفون 
افس�انه اي اس�ت اما قصد دارد همچنان 

پيرلو را در تيمش نگه دارد. 
 دي باجي�و ب�ه تي�م امي�د برمي گ�ردد؛ 
لوييجي كه در دو بازي دوستانه با آرژانتين 
و انگليس، هدايت ايتاليا را برعهده داشت 

حاال دوباره به تيم زير21 سال برمي گردد. 

تغييرات ايتاليا با آمدن مانچيني

پرس�پوليس در آخري�ن ب�ازي فصل�ش 
موفق به شكست الجزيره شد و حاال بايد 
فصل آت�ي در مرحله يك چه�ارم نهايي 
ليگ قهرمانان آس�يا به ميدان ب�رود. در 
اين بين گفته مي شود برخي از بازيكنان، 
پرس�پوليس را ت�رك مي كنند. فرش�اد 
پيوس در اين ب�اره مي گويد: »بازيكني كه 

دلش با پرسپوليس نيست، برود.«

رسول  مجيدي

مشكل سياست هاي رسمي
سياست تصميماتي است كه از يك سو حاصل و معطوف 
به منافع جمعي يك گروه يا يك كش��ور اس��ت و از سوي 
ديگر در تقابل با خواس��ت ها و تصميمات گروه يا كش��ور 
ديگر. اگر صفر و يك تعريف ش��ود، راه بر سياست بسته و 
تقابل و درگيري جانشين آن مي ش��ود. ولي واقعيت اين 
است كه گروه يا كشور خودي و متبوع تصميم گيرنده، در 
موضوعات سياس��ي لزوما نظر ثابت و يكساني ندارند كه 
تغيير نكند. ضمن اينكه طرف مقابل نيز نبايد در دوراهي 

مرگ و زندگي، همه يا هيچ قرار گيرد. 
نمونه اين مساله را در سياس��ت خارجي ايران در سوريه 
مي ت��وان ديد. برخ��ي افراد ب��ا هرگونه حضور مس��تقل 
منطقه اي ايران از جمله در سوريه مخالف هستند. چنين 
برداشتي به كلي نادرست اس��ت. چون اگر مالك حضور 
منطقه اي، همسايگي بودن است، سوريه نيز با يك فاصله 
)عراق( همسايه ما است، ولي چون تاثيرگذاري تحوالت 
س��وريه بر عراق يا همس��ايه ما بسيار باالس��ت، بنابراين 
اهميت سوريه از كشور همسايه اي چون تركمنستان براي 
ايران حداقل در شرايط حاضر كمتر نيست. بنابراين اصل 
حضور منطقه اي ايران يا هر كشور ديگري را نمي توان رد 
كرد. ولي اين حضور بايد نسبي باشد. يعني طرف مقابل و 
ذي نفعان ديگر متوجه شوند كه منافع طرفين برحسب 
قدرت هركدام قابل مذاكره و گفت وگو است. راهبرد صفر 
و يك، سياست را حيثيتي مي كند. هنگامي كه مي گوييم 
بايد به امتياز 20 برس��يم، حتي اگر به 15 هم برسيم، باز 
هم شكست خورده محسوب مي شويم ولي هنگامي كه 
مسائل نسبي طرح شود نمره 11 هم با موفقيت قرين است.  
بايد بپذيريم كه به جز ما هم كشورهاي ديگري هستند و 
طبيعي است كه حدي از تنش هم ايجاد شود، ولي نبايد 
بازي را سياه و س��فيد، همه يا هيچ تعريف كرد كه در اين 
صورت در وضعيتي فرو مي رويم كه اصال مطلوب ما نبوده 
اس��ت. به نظر من در س��وريه بايد منافع همه كشورهاي 
ديگر نيز به رسميت شناخته مي شد و ايران از ابتدا در پي 
تفاهم مي بود، هرچند طرف مقاب��ل قصد جنگ داخلي 
داشت، ولي صادقانه بايد گفت كه بنده به عنوان يك ناظر، 
اصال متوجه نمي شوم كه اهداف سياسي ايران در سوريه 
چگونه تعريف مي شود تا از آن دفاع يا آن را نقد كنم. ايران 
بايد با روس��يه و تركيه برنامه جامعي را در مورد سوريه به 
توافق مي رسيدند، ولي هيچ بازتابي از طرح مشترك براي 
حل وفصل امور ديده نمي شود و گمان مي رود كه قضيه به 
همين صورت ادامه خواهد يافت و نتيجه استهالك همه 
نيروهاي درگير است.  مشكل دوم، ساختار محدود و بسته 
بودن مجموعه تصميم گيري است. البته در همه جاي دنيا، 
به هر حال تعداد تصميم گيران محدود اس��ت، ولي نقد و 
ارزيابي سياست ها در سطح رسانه ها يا در سطح اتاق هاي 
فكر انجام و منتشر مي شود. به هر حال اگر كسي مخالف 
حضور منطقه اي ايران اس��ت بايد بتواند حرف خود را به 
صورت رسمي بزند. طبيعي است كه موافقان نيز پاسخ او 
را خواهند داد. ولي هنگامي كه مانع از بيان آزاد و رس��مي 
نظرات افراد و منتقدان شويم و اجازه ندهيم كه نظرات آنان 
نيز شنيده شود، در اين صورت، ممكن است در كوتاه مدت 
مواجه با مخالفت نشويم، ولي روزي كه سياست ها دچار 
مشكل شده و در دست انداز مي افتند، فضاي عمومي عليه  
سياستگذاران مي شود و حتي نقاط مثبت آن سياست ها 
نيز ديده نمي شود.  سياس��ت ايران در سوريه مصداق اين 
مساله نيز هس��ت. از بس كه تعدادي از موافقان براي اين 
سياست ها دليل تراش��ي و به به و چه چه كردند، روزي كه 
هزينه هاي آن سياست باال رود، ديگر كسي پيدا نمي شود 
كه از نقاط مثبت آن نيز دفاع كند. نتيجه اين وضع حياتي 
شدن دفاع از سياست هايي اس��ت كه چندان جاي دفاع 
ندارد، همچنين از دس��ت رفتن يا ناديده گرفته ش��دن 
دس��تاوردهايي اس��ت كه پيش از آن وجود داشته است. 
بنابراين اگر سياست ايران در سوريه را بخواهم با دو معيار 
گفته شده در اين يادداشت توصيف و نقد كنم اين است كه 
به نظر بنده حضور منطقه اي ايران به ويژه در سوريه قابل 
دفاع و پذيرفتني بود ولي صفر و يك كردن يا ايدئولوژيك 
كردن آن و ني��ز ممنوعيت بحث و گفت وگ��و درباره اين 
سياست ها در فضاي عمومي و رسانه هاي رسمي؛ دو مولفه 
اشتباه اين سياست ها بود؛ دو مولفه اي كه راه را براي دفاع از 

حضور نيز مسدود مي كند.

محروميت مادام العمر داور 
عربستاني به خاطر رشوه

هتل هاي مسكو در آستانه پرشدن 

داور عربس��تاني به خاطر دريافت رش��وه براي هميشه از 
قضاوت محروم ش��د و به اين ترتيب او نمي تواند در جام 
جهاني 2018 روسيه قضاوت كند. فهد المرداسي يكي از 
سرشناس ترين داوران عربس��تان و آسيا است كه شانس 
بااليي براي قضاوت در جام جهاني 2018 روسيه داشت 
و در فهرس��ت اوليه داوران قاره كهن براي حضور در جام 
جهاني روسيه قرار داش��ت. فدراسيون فوتبال عربستان 
اعالم كرد كه اي��ن داور قبل از ديدار فين��ال جام حذفي 
بين اإلتحاد و الفيصلي با رييس باش��گاه اإلتحاد جلس��ه 
محرمان��ه اي داش��ته و از او رش��وه دريافت كرده اس��ت. 
فدراسيون فوتبال عربس��تان اين داور را براي هميشه از 
قضاوت و فعاليت در هر ورزش ديگري محروم كرد و به اين 
ترتيب او كه ش��انس بااليي براي حضور در روسيه داشت 

نمي تواند در اين رقابت بزرگ شركت كند. فارس

مسكو پايتخت كش��ور روسيه قراراس��ت كه حدود يك 
ميليون توريس��ت در زمان برگزاري جام جهاني 2018 
داشته باشد. 8۶ درصد هتل هاي مس��كو براي اين زمان 
رزرو شده اند. حدود 1۳00 هتل در مسكو ميزبان مهمانان 
جام جهاني هس��تند. نيكوالي گوليائف، رييس كميته 
ورزش شهر مسكو در اين باره به تاس گفت: هنوز شانس 
رزرو ك��ردن هتل وج��ود دارد. هنوز هتل ه��ا و اتاق هاي 
مختلفي آماده هس��تند. قرار است بازي هاي جام جهاني 
2018 از 1۴ ژوئن تا 10 جوالي برگزار ش��ود. تيم هايي 
هم چون آرژانتين، آلمان، پرتغال، برزيل و فرانسه حداقل 
يك بازي در مس��كو خواهند داش��ت. حدود 12 بازي در 
مسكو برگزار مي شوند. 5 بازي از اين 12 بازي در استاديوم 
اسپارتاك برگزار مي شود. استاديوم لوژينيك با 80 هزار 

صندلي ميزبان ۷ بازي ديگر خواهد بود.  ايسنا
ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول


