ﺷﺮط ادﯾﻨﻬﻮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن اﯾﻮب ذواﻟﻔﻘﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی از اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻫﻮاداران
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از رای اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﺳﺘﯿﻨﺎف در ﻧﻬﺎﯾﺖ رای ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد .در اﯾﻦ رای ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
ﻣﺎ در دﯾﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪام ﺗﯿﻢ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در رای ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ در دﯾﺪار ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮی.
وی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ رای را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺷﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ داوری ﺑﺪ ﺑﻮده اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺿﺮرﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻮاداران ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ رﻓﺘﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻮاداران
ﺟﺮﯾﺤﻪدار ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ آﻗﺎی اﯾﮑﺲ ﯾﺎ ﯾﮏ دروازهﺑﺎن ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻠﯽ
ﻣﯽﺧﻮرد روی ﭘﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﮑﻞ ﻣﯽرود و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﺷﻮد ﯾﮏ
ﮐﺎرت زرد درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺎ ﮐﺎرت
زردی داده ﻣﯽﺷﻮد و او را از ﺑﺎزی ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻮاداران ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :داوران ﮐﺎرﺑﻠﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ورزش ﻋﺮق رﯾﺨﺘﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﻮادار
ﻓﻮﺗﺒﺎل رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزش و ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻫﻮاداران ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان در ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﺮان در آﺳﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﺣﺮف را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی در اداﻣﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی در ﺑﺎزی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﻬﺪ در ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ اﺳﺖ
ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .زﻣﺎن ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ ﺑﻪ
ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﯽام ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و  ۷آذر دﯾﺪار ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و اﺳﺘﻘﻼل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ
ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﮓ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﻮب ﺑﻮده اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ.
وی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﻮاداران در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﮕﺮ اﺧﻄﺎر ﯾﺎ اﺧﺮاج ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﺟﺎم ﺣﺬﻓﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﯿﺖ
ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎزی اﻋﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ در ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺎد .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ذواﻟﻔﻘﺎری در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻢ .در ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳـﺎزی در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﺑﺎﺷﮕـﺎه
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻟﻮﺳﯿﺎﻧﻮ ادﯾﻨﻬﻮ
اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :او روز اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻗﺮارداد ﺑﺴﺖ
اﻋﻼم ﮐﺮد اﮔﺮ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﯽ و ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ
ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﺑﻪ
اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻢ.
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