م ملی جودو صادر شد
مجوز برگزاری اردوهای تی 

چهارشنبه  5شهریور 1399
وطنامروز شماره 3009

دکتر محمداسد مسجدی ،سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی روز چهارم شهریورماه در دفتر فدراسیون جودو حاضر شد و با آرش میراسماعیلی
و صدیقه کعبیزاده ،رئیس و سرپرس��ت دبیری فدراس��یون دیدار و گفتوگو کرد .در این نشس��ت مقرر ش��د اردوهای تیمملی جودو به صورت
محدود و طبق پروتکلهای بهداشتی برگزار شود .همچنین مجوز برگزاری اردوهای استانی نیز با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی صادر شد.

ورزشی

اخبار

ساکت مدیرعامل سپاهان شد

توگوبا«وطنامروز»
پیشبینیپیشکسوتانسرخابیدربارهداربی 92درگف 

محمدرضا ساکت بعد از حدود یک دهه غیبت ،مجددا
مدیرعامل سپاهان شد .دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال
به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه سپاهان انتخاب شد.
سایت باشگاه سپاهان در این زمینه نوشت« :در جلسهای
که با حضور عظیمیان ،مدیرعامل ش��رکت فوالدمبارکه
اصفه��ان و اعضای هی��أت مدیره باش��گاه فوالدمبارکه
س��پاهان برگزار ش��د ،محمدرضا ساکت به عنوان عضو
هیأت مدیره و مدیرعامل باش��گاه فوالد مبارکه سپاهان
تعیین گردید».
در کارنامه محمدرضا س��اکت مدیریت تیمهای ملی
و چندین ش��غل کوچک و بزرگ در فدراس��یون فوتبال
و س��ازمان لیگ دیده میشود .او پیش از این نیز سالها
مدیرعامل س��پاهان بود و با این تیم چندین قهرمانی در
لیگ برتر به دست آورد.

زهره فالح زاده :لیگ نوزدهم فوتبال ایران تمام شد اما جام حذفی و مصاف سرخابیها در مرحله نیمهنهایی این رقابتها همچنان
تنور فوتبال را داغ نگه داشته است .امروز قرار است داربی پایتخت برگزار شود که حتما باید یک تیم به پیروزی برسد .آخرین
دیدار  ۲تیم در رقابتهای جام حذفی به سال  ۹۰برمیگردد؛ دیداری که استقالل توانست با  ۳گل پرسپولیس را از دور مسابقات
حذف کند .خبرنگار «وطن امروز» برای بررسی بازی امروز و اینکه شانس کدام تیم برای صعود به فینال جام حذفی بیشتر است ،با
مرتضی کرمانیمقدم و سیدعلی موسوی ،پیشکسوتان سرخابی گفتوگو کرده است .کرمانیمقدم قاطعانه پرسپولیس را برنده این
دیدار میداند و موسوی هر چند بازی را پیشبینی نکرده اما معتقد است آبیها میتوانند برنده این بازی شوند.

رکورد پرش طول بانوان ایران
پس از  ۴۵سال شکسته شد

ریحان��ه مبینی بعد از  ۴۵س��ال رکورد پرش طول
بان��وان ای��ران را شکس��ت .به گزارش ایس��نا ،مبینی
در جریان مس��ابقات جایزه ب��زرگ دوومیدانی که در
مجموعه ورزشی آفتاب انقالب در حال برگزاری است،
با ثبت رکورد  ۶متر و  ۱۷سانتیمتر رکورد پرش طول
ایران را بعد از  ۴۵س��ال شکس��ت .رک��ورد این ماده
پی��ش از این با پرش��ی به ط��ول  6/14متر متعلق به
توران ش��ادپور بود که مبینی آن را  3سانتیمتر بهبود
ببخشد .این رکوردشکنی پس از انجام تست دوپینگ
ثبت خواهد شد.

اعالم تاریخ شروع اردوی
تیمملی بوکس

تاریخ ش��روع دور جدی��د اردوهای تیمملی بوکس
توسط کادرفنی و فدراسیون مشخص شد .پس از آنکه
ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه آغاز اردوهای تیمملی
بوکس را صادر کرد ،با تصمیم مس��ؤوالن فدراس��یون
و س��رمربی تیممل��ی مقرر ش��د دور جدید تمرینات
مش��تزنان ،با رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی از ۲۰
ش��هریورماه آغاز ش��ود .البته قرار است در  ۱۰روز اول
اردوه��ا تمرینات تنها با حضور  2المپین بوکس ایران
یعنی دانیال شهبخش و سیدشاهین موسوی پیگیری
شود و سپس از اول مهرماه بوکسورهای مدنظر کادرفنی
ش روی تیمملی
به تمرینات اضافه شوند .مسابقات پی 
ایران ،رقابتهای انتخابی المپیک است که سال آینده
میالدی به میزبانی فرانس��ه برگزار خواهد شد .علیرضا
اس��تکی ،سرمربی تی م ملی در گفتوگو با ایسنا گفت:
ش��رایط برای ما خیلی س��خت ش��د اما اعالم آمادگی
میکنیم تا همه بوکس��ورها آماده شوند .از اول مهر در
هر  2وزن  2بوکسور را به اردوها دعوت میکنیم تا پس
از بررسی شرایط آنها بهترینها را در اردو حفط کنیم.
ن هم باید رقابتهای کش��وری را برگزار کنیم
پس از آ 
تا در نهایت بهترین نفرات را که حدودا  ۶یا  ۷بوکسور
خواهن��د بود ،در اردوها حفظ کنیم و برای مس��ابقات
انتخابی المپیک آماده شویم.

ستاره ذوبآهن زردپوش شد

هافبک ذوبآهن با قراردادی  ۲س��اله به س��پاهان
پیوست .در حالی که شایعات زیادی درباره عالقهمندی
پرس��پولیس و چند تیم مختلف به دانیال اسماعیلیفر
وجود داشت ،بازیکن ذوبآهن با اتمام فصل جاری راهی
دیگر تیم اصفهانی یعنی سپاهان شد و قراردادی  2ساله
بست .این انتقال در حالی رقم خورد که سپاهان هنوز
س��رمربی ندارد و به طور موقت با دستیاران سابق امیر
قلعهنویی ادامه میدهد تا بزودی گزینه مدنظر باشگاه
انتخاب شود.

نگاه

ادامه از صفحه اول

این ارتباط گسترده به حدی بوده که اوایل
سال  ،۲۰۰۶وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ،روابط این کشور با
ترکیه را «عالی» توصیف کرد و بر روابط آنکارا و تلآویو و منافع
مشترکشان تاکید کرد .افزون بر این ،اردوغان جهت عادیسازی
روابط سوریه با رژیم صهیونیستی در فاصله بین سالهای ۲۰۰۵
تا  ۲۰۰۸با بشار اسد و ایهود المرت مذاکره و تالش کرد سوریه
را به صف کشورهای دوست با دولت یهود بکشاند که در نهایت،
با زیادهطلبی رژیم صهیونیستی و حمله به نوار غزه در سال ۲۰۰۸
به نتیجه نینجامید.
با این حال خیزشهای مردمی س��ال  ۲۰۱۱جهان عرب و
آنارش��ی سیاس��ی که به موجب آن در منطقه حاکم شده بود و
اقتصاد قدرتمندی که تیم اردوغان برای ترکیه به ارمغان آورده
بود ،پیشرانهایی شدند تا ترکیه را به سمت نوعثمانیگرایی سوق
دهند .ترکیه اردوغان که از ملحق شدن به اتحادیه اروپایی ناکام
شده بود ،سعی کرد بر منطقه خاورمیانه که زمانی ترکان عثمانی
قریب به  ۵۰۰سال قدرت اول آن بودند ،تمرکز کند و با استفاده
از قدرت نظامی و نرم خود و با بهرهگیری از اقتصاد پویا ،رهبری
جهان اسالم را همچون دوران عثمانی برعهده بگیرد .از این رو
اردوغان سعی کرد بعد از  ۲۰۱۱راهبرد متفاوتی نسبت به اسرائیل

ما میبریم

موسوی :استقالل سرحالتر
است و میتواند برنده شود

کرمانیمقدم :پرسپولیس
با  ۲اختالف گل میبرد
خیلیها میگویند پرس�پولیس به دلیل قهرمانی در لیگ،
انگیزه کمتری نس�بت به اس�تقالل برای قهرمانی دارد .نظر
شماچیست؟

اصال این حرف درست نیست .داربی شرایط خاص خودش را
دارد .هر  ۲تیم انگیزه باالیی دارند و این ویژگی منحصر به یک
تیم نیست .مطمئن باشید بازیکنان پرسپولیس با تمام وجود
وارد زمین میشوند تا برنده بازی شوند .اتفاقا پرسپولیس به دلیل
قهرمانی در لیگ برتر ،روحیه باالتری دارد و بدون استرس هم
بازی خواهد کرد.
نتیجه بازی؟

فکر میکنم اگر پرسپولیس کمتر دچار اشتباه شود ،میتواند
با  ۲اختالف گل پیروز شود.
گلزنان بازی؟

مهم نیست چه بازیکنی گل بزند .مهم این است که تیم ما
برنده شود .البته امیدوارم علیپور گلزنی کند تا روحیهاش بهتر
شود .فکر میکنم ترابی هم بتواند در داربی گل بزند.

شیخ دیاباته ،مهاجم استقالل آقای گل لیگ برتر ایران شد.
به نظر شما مدافعان پرسپولیس مقابل این مهاجم روز سختی
خواهند داشت؟

دیاباته بازیکنی خیلی خوب و حرفهای است و برای هر دفاعی
سخت است که مقابل او بازی کند اما مدافعان پرسپولیس هم
کم تجربه ندارند .به نظر من آنها میتوانند شیخ را مهار کنند.
 2تیم خواس�تار به تعویق افت�ادن داربی بودند .با توجه به
فشردگی بازیهای سرخابیها در لیگ قهرمانان این خواسته
عجیب نبود؟

ش��اید از لحاظ بدنی و شرایط کرونایی به  ۲تیم فشار وارد
ش��ده که خواستار تعویق بازی بودند اگرنه چهارشنبه (امروز)
بهترین زمان برای انجام بازی است.
بهترین و بدترین خاطره شما در داربیها؟

بهترین خاطرهام ،داربی جام حذفی بود که بازی به پنالتی
کشیده شد و آخرین پنالتی را هم من زدم و پرسپولیس صعود
کرد .بدترین خاطرهام هم باخت  3-1بود که گل پرسپولیس

برنامه فوتبال برتر این هفته از س��اعت
تلویزیون
 ۲۳:۴۳دوشنبهشب آغاز شد و ساعت
 ۳:۱۵بامداد سهشنبه به پایان رسید .ابتدا تیزری از برنامه این
هفته با موضوع مسابقات لیگ برتر و لیگهای دسته یک و دسته
دو پخش شد .در ادامه صحبتهایی از مهدی تاج در برنامههای
پیشین فوتبال برتر پخش شد که درباره ماجرای ویلموتس بود.
ماجراهای محمدحس��ین میثاقی ،مجری برنامه فوتبال برتر و
مهدی تاج ،رئیس سابق فدراسیون فوتبال بعد از گذشت هفتهها
از آن برنامه پرحاش��یه هنوز تمام نشده است .در برنامه فوتبال
برتر دوشنبهشب گذشته ،محمدحسین میثاقی در بخشی که در
ارتباط با وضعیت لیگهای رده پایینتر صحبت میکرد حرفی
زد که خیلیها از او برداشتهای مختلفی انجام دادند اما به نظر
میرسد کنایه او به مهدی تاج ،رئیس سابق فدراسیون فوتبال
بوده اس��ت .میثاقی در ویدئویی که در فضای مجازی پربیننده
شده درباره اتفاقات لیگ دسته  ۲میگوید« :یک تیم در  ۵بازی
آخرش  ۳۰گل خورده است یا یک تیم در یک نیمه  ۳کرنر و در
نیمه دوم  ۱۹کرنر داده است .آمارها را ببینید خندهتان میگیرد،
دقیقا مثل آمارهایی که درباره برخی برنامههای تلویزیونی مطرح
میشود و میگویند فالن تعداد بیننده دارد و .»...این حرفهای

پیشبین�ی ش�ما از مص�اف س�رخابیها در مرحل�ه
نیمهنهایی جام حذفی چیست؟

را منزده بودم.

پرس�پولیس این فصل به چهارمین قهرمانی پیاپی رسید.
فکر میکنید فصل بعد هم یحیی گلمحمدی بتواند تیمش را
به موفقیت برساند؟

هر چند پرسپولیس در بازیهای آخر فصل به دلیل قهرمانی
زودهنگامش و بیانگیزگی بازیکنان نتایج خوبی نگرفت اما به
نظر من سال بسیار خوبی برای تیم بود .از زمانی که یحیی به
پرسپولیس آمد ،تیم روانتر بازی کرد .فکر میکنم سال بعد
تیم بهتری هم خواهد داشت و شک نکنید باز هم پرسپولیس
قهرمان میش��ود .البته این قهرمانیها برای ما تکراری شده و
انشاءاهلل این بار قهرمان آسیا شود.

درباره قرارداد جنجالی مارک ویلموتس ،سرمربی سابق تیم
ملی فوتبال ایران هم صحبت کنیم .پرداخت حدود ۱۷۰میلیارد
تومان به این مربی ،مبلغ سنگینی است.

در این مورد من دخالت نکنم بهتر اس��ت .همان کس��انی
که پشت میز نشستهاند ،صحبت کنند .پو ل بیتالمال را باید
راحت بدهیم به مربیای که کارنامه خوبی هم نداش��ته است.
واقعا عجیب است!

بعد از این بدهی س�نگین ،وزارت ورزش جذب بازیکنان و
مربیان خارجی را ممنوع کرد؛ ش�ما موافق عملی ش�دن این
قانون جدید هستید؟

خدا کند جذب خارجیها برای همیش��ه ممنوع شود .ما
این همه بازیکن و مربی جوان و آیندهدار داریم که بیشتر از
خارجیها میتوان از آنها استفاده کرد .شاید مربیان خارجی
 ۱۰درصد از مربیان ایرانی بهتر باش��ند و ش��اید هم چندان
تفاوتی با هم ندارند .یحیی گلمحمدی هم توانست مثل برانکو
پرسپولیس را قهرمان کند ،یعنی میشود روی مربیان ایرانی
هم سرمایهگذاری کرد.

بعد از ش��روع مج��دد لیگ برتر که به دلیل ش��یوع
کرونا  ۳ماه تعطیل ش��ده بود ،تیمهای باش��گاهی ما با
بدنسازیهای ناقص ،بازیهای پرنوسانی انجام دادند .به
همین دلیل نمیتوان از قبل مسابقه پیشبینی کرد که
چه تیمی پیروز میدان اس��ت اما استقالل در چند بازی
اخیر س��رحالتر از پرسپولیس بوده و امیدوارم بتواند در
این دیدار هم سرحال باشد و با شکست رقیبش به فینال
جام حذفی صعود کند.
این مس�ابقه یک بازی سرنوشتس�از هم برای فرهاد
مجیدی ،س�رمربی استقالل است که ثابت کند میتواند
فصل بعد هم روی نیمکت تیمش بنشیند.

بله ،درست است .مجیدی امتحان بزرگی در پیش دارد.
انشاءاهلل که اتفاقات خوبی برای او در این بازی بیفتد.

شما خودتان موافق ماندن او هستید یا یک مربی بزرگ
باید فصل بعد به استقالل بیاید؟

اگر میخواهیم یک مربی خارجی بیاوریم که قراردادش
دردسرس��از ش��ود ،امکان��ات و تجهی��زات در اختیارش
نگذارند و اعصابش را بهم بریزند ،بهتر اس��ت اس��تقالل
ب��ا فرهاد مجیدی یا هر مربی ایرانی دیگری فصل بعد را
شروع کند.
بهترین و بدترین خاطره شما در داربیهایی که حضور
داشتید؟

من چون آن زمانها به آلمان ترانسفر شدم ،متأسفانه
تنه��ا در  ۳داربی ب��ازی کردم .هم بردش را تجربه کردم
هم باخت و تساویاش را.

درباره قرارداد مارک ویلموتس با فدراس�یون فوتبال
ایران هم صحبت کنیم؛ مربیای که کارنامه خوبی از خود
در تیمملی بجا نگذاش�ت و مدت کمی هم روی نیمکت
نشست .بدهی فدراسیون فوتبال ایران به او  ۱۷۰میلیارد
تومان است که مبلغ بسیار باالیی هم است.

کنایه محمدحسین میثاقی به تاج

آمارهای خنده دار
میثاقی که خیلیها تعابیر مختلفی از آن کردند اشاره و کنایه
به حرفهای مهدی تاج است که چند روز پیش در مصاحبهای
با انتقاد از محمدحس��ین میثاقی گفت« :چند بار یک مجری
میگوید بیکفایت ،هیأترئیسه بیکفایت ...اینها جرم است؟
بیکفایت کسی است که برنامهای با  3میلیون بیننده
را میرساند به  ۲۰۰هزار بیننده».
ت��اج در حالی این حرفها را زد که در
آن برنامه پرحاشیه و جنجالی در فوتبال
برتر نیز بارها با میثاقی بر سر مسائل
مختلف دچار چالش شد و نتوانست
حرفهای متقاعدکننده بزند .فوتبال برتر که
شاملپخشمستقیمبازیهایسرخابیاست،
دوشنبه شبها هم به صورت ثابت پخش می
شود و از پخش شدن فیلمهای این برنامه
میشود نتیجه گرفت بر خالف آمارها ،از

بیننده بسیار باالیی برخوردار است که البته مهدی تاج برای عدم
پاسخگویی غائله ویلموتس سعی دارد راه فراری برای خود پیدا کند.
■■بخش جالبی درباره ابهامات پرونده ویلموتس

اما یکی از جذابترین بخشهای برنامه دوشنبهش��ب
مرب��وط به ویدوئویی  8دقیقهای ب��ود که از ابتدا تا انتهای
قرارداد ویلموتس را کارشناس��ی ک��رده بود .در این
فیلم کوتاه به حرفهای گذش��ته مهدی تاج یک
به یک اش��اره شده است؛

یک بام و دو هوای اردوغان و اخوانالمسلمین
در پیش بگیرد و با انتقاد از رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم
فلسطین ،مشروعیت الزم را در بین افکار عمومی منطقه کسب
کند اما در عمل در راهبرد سیاس��ت خارجی اردوغان نسبت به
اسرائیل تغییری صورت نگرفت و رابطه ترکیه با اسرائیل ،همچون
دهههای پیشین به قوت خود باقی ماند.
جواد گوک ،نویسنده و تحلیلگر سیاسی ترکیه ابراز میکند:
«اظهارات اردوغان درباره فلس��طین و مسجداالقصی با عملکرد
دولت ترکیه همخوانی ندارد ،زیرا در عمل روابط آنکارا -تلآویو
به صورت روزافزون در حال گسترش است و حتی حجم مبادالت
تجاری ترکیه و اسرائیل در سال گذشته  ۱۴درصد افزایش را نشان
میدهد .طبق گزارش روزنامه اسرائیلی «معاریو» ،صادرات ترکیه
به اسرائیل در سال  ،۲۰۱۹بالغ بر  4/1میلیارد دالر بوده و واردات
ترکیه از اسرائیل در سال گذشته  1/7میلیارد دالر بوده است» .از
این رو رابطه توسعهیافته اقتصادی بین ترکیه و رژیم صهیونیستی،
نشاندهنده این است که باوجود یکسری موضعگیریهای طرفین
اما روابط  2طرف از عمق بس��یاری برخوردار است .بنابراین این
حقایق نشان میدهد اردوغان و حزب عدالت و توسعه با وجود

انتقادات نسبت به امارات در قبال فراموشی مساله فلسطین ،خود
بیش از ابوظبی و سایر کشورهای عربی ،روابط نزدیکی با رژیم
صهیونیستی پایهریزی کرده و مساله فلسطین ،صرفا ابزاری در
جهت پیشبرد سیاست نوعثمانیگرایی اردوغان بوده است .عالوه
بر موضعگیری دولت اردوغان ،بیانیه اخوانالمسلمین مصر نیز
همانند موضعگیری مقامات ترکیه طنزآمیز بود .اخوانالمسلمین
مصر در بیانی ه خود ،اقدام امارات برای عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی و هر گونه تالش برای کشاندن رژیمهای عربی به
«باتالق شوم» برای عادیسازی روابط با این رژیم را محکوم کرد
و بر اولویت مساله فلسطین و عدم سازش با اسرائیل تاکید کرد.
با این حال این بیانیه اخوانالمس��لمین ،همچون راهبرد ترکیه
مصداق بارز «یک بام و دو هواس��ت» ،چراکه اخوانالمس��لمین
مصر که بعد از تحوالت س��ال  ۲۰۱۱جهان عرب و با برکناری
حکومت حسنی مبارک ،توانست پس از 80سال فعالیت سیاسی،
 ۱۷ژوئن  ۲۰۱۲قدرت را به رهبری محمد مرس��ی به دس��ت
بگی��رد ،نه تنها در جهت لغو خیان��ت کمپ دیوید که به نوعی
تابوی صلح با اسرائیل را در جهان عرب شکست ،حرکت نکرد،

بلک��ه در راس��تای تداوم آن ابراز کرد« :كم��پ ديويد را ما امضا
نكرديم اما دليلي هم ندارد آن را ملغي كنيم».
عالوه بر این محمد مرسی ،رئیسجمهور اخوانی مصر در دیدار
با چاک هیگل ،وزیر اسبق دفاع آمریکا تاکید کرد مصر به همه
تعهداتش در توافقنامهها و معاهدات بینالمللی از جمله معاهده
صلح با اسرائیل پایبند است .گذشته از این محمد مرسی سال
 ۲۰۱۲عالوه بر تاکید بر تداوم روابط دیپلماتیک با دولت یهودی،
در نامهای ،شیمون پرز ،رئیس رژیم اشغالگر قدس را «دوست عزیز
و بزرگوارم» خطاب کرد و برای رژیم صهیونیستی نیز آرزوی رفاه
و شکوفایی و آسایش کرد! با این اوصاف حکومت اخوانی محمد
مرسی نه تنها برخالف مواضع تبلیغاتی جریان اخوانالمسلمین با
اسرائیل به دشمنی نپرداخت ،بلکه در طول حکومت خود همچون
دوران انور سادات و مبارک روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی
برقرار کرد .در همین باره روزنامه صهیونیستی هاآرتص در گزارشی
عنوان کرد دوران ریاست مرسی یکی از بهترین دورانهای تاریخ
تشکیل اسرائیل بود .طبق این گزارش ،اسرائیل گمان میکرد با

ما مدیران باس��وادی نداریم ک��ه بتوانند قراردادهای
خوب��ی ببندند ت��ا به نفع فوتب��ال ما ش��ود .آنها خیلی
س��ریع مربی اخ��راج میکنند و به ج��ای آنکه پولی به
ی��ک مربی بدهند ت��ا تیمهای پایه ما پیش��رفت کنند،
خیلی س��ریع با مرب��یای قرارداد میبندن��د که با  ۳بار
نشس��تن روی نیمکت تیم ملی کل��ی پول میگیرد .در
چند س��ال اخیر ه��ر مربی و بازیک��ن خارجیای که به
ایران آمد ،رفت به فیفا شکایت کرد .همیشه هم محکوم
و مجب��ور به پرداخ��ت پولهای هنگفت ش��دیم .حتی
اگ��ر پروندهای هم به نفع ما باش��د ،فیف��ا به نفع ما رأی
نمیدهد.
مقصر بستن قرارداد سنگین با ویلموتس چه کسی یا
کسانی هستند؟

قرارداد بستن فدراسیون با سرمربی تی م ملی با نظارت
وزارت ورزش است .فدراسیون فوتبال تنها تصمیمگیرنده
نیس��ت و اول بای��د از باال اجازه گرفته ش��ود .قراردادی
میبندی��م ک��ه مربی در خانهاش نشس��ته و چایاش را
مینوشد و ما باید خرجش را بدهیم.
بعد از این بدهی س�نگین به ویلموتس ،وزارت ورزش
جذب مربی�ان و بازیکنان خارجی را ممنوع کرد .ش�ما
موافق اجرای این قانون هستید؟

از نظر حرفهای مخالف این قانون هستم چون مربیان و
ش آنها
بازیکنان خارجی باید به فوتبال ما بیایند تا از دان 
اس��تفاده کنیم اما در فوتبال پر از مشکل ما این بهترین
قانون و تصمیم اس��ت .با این وضعیت دالر ،هر قراردادی
با خارجیها ببندیم به ضرر ما خواهد ش��د .باید بگذاریم
تمام پروندههای ما در فیفا بسته شود و بعد از آن قانونی
وضع کنیم که قرارداد بستن هم کارشناسی شود.
صحبتهایی که با گذشت زمان همگی آنها وارونه شد و مردم
در عمل چیز دیگری دیدند .شاید جذابترین قسمت این بخش
مربوط به مصاحبهای بود که پیشتر رئیس سابق فدراسیون انجام
داده و در آنجا صریحا گفته بود :ویلموتس نمیتواند  6میلیون
یورو غرامت از ما بگیرد.
■■پرداختن به داور داربی

برترین گلهای لیگ نوزدهم ،بخش دیگر برنامه فوتبال برتر
بود .گلهای ارسالن مطهری ،سیدمحمد کریمی ،محمد میری،
احسان حاجصفی ،شهریار مغانلو و کیروش از جمله گلهایی
بود که در این آیتم پخش شد .در ادامه برنامه کلیپی
درباره سپیدرود ،تاریخچه و سقوط این تیم به دسته
پایینتر پخش شد .سپس به صعود تیمهای آلومینیوم
اراک و مس رفسنجان به لیگ برتر پرداخته شد
و اتفاقات و حواشی هفته پایانی لیگ یک با پخش
کلیپی مورد بررسی قرار گرفت .بررسی حواشی مربوط
به انتخاب داور داربی پایتخت و کنار گذاشته شدن رضا
کرمانشاهی و محمدحسین زاهدیفر از قضاوت این بازی
و اظهارات کرمانشاهی و صفیری(رئیس کمیته داوران)
بخش دیگر این برنامه بود.

روی کار آمدن محمد مرسی ،روابط قاهره با تلآویو دچار تنش
مضاعفشود اما در این دوران ،مصر و اسرائیل بیش از گذشته
به هم نزدیک ش��دند و حتی در این دوره اس��رائیل توانس��ت
امتیازاتی دریافت کند که کسب آنها در دوره حسنیمبارک نیز
ممکن نبود .عالوه بر این ،روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص اضافه
میکند با وجود مش��ی یکسان حماس و دولت مصر در رویکرد
اخوانیشان اما در طول دوران ریاستجمهوری مرسی ،حمالت
موش��کی به اسرائیل از س��وی حماس متوقف شد و تونلهای
زیرزمینی به داخل نوار غزه را که در شبهجزیره سینا حفر شده
بود ،منهدم کرده و ارس��ال سالح متوقف شد و برخالف عقیده
مردم مصر ،گذرگاه رفح باز نشد .با این اوصاف باید نتیجه گرفت
که بین گفتهها و اعمال اخوانالمسلمین و فرزند آن یعنی حزب
عدالت و توسعه ( ،)AKPارتباطی دیده نمیشود و مساله اسالم
به طور عام و فلس��طین به طور خاص ،صرفا ابزاری جهت تکیه
دادن بر قدرت و کسب مشروعیت بوده است .از این رو مواضع و
بیانیههای جریان اخوانی درباره مسائل جهان اسالم را نمیتوان
خالص در نظر گرفت ،چرا که بررس��ی راهبرد اخوانالمسلمین
بیانگر این است که منافع ملی و حزبی بر منافع اسالمی اولویت
دارد و هدف میتواند وسیله را توجیه کند.
* کارشناس غرب آسیا

