
www.sharghdaily.comورزش۹
سه شنبه

۱۱ مرداد  ۱۴۰۱
سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۱

اخـبـار  بـرگـزیـده

بازتاب جهانی نمایش تمسخرآمیز 
«هالک دروغین ایرانی»

نمایش عجیب و تمســخرآمیز ســجاد غریبی در مبارزه با رقیب 
قزاقســتانی اش انتقادهای زیادی را همراه داشــته است. به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی میرور، هالک ایرانی کمتر از دو دقیقه در اولین 
بازی خــود در بوکس دوام آورد و توســط رقیب ســنگین وزن قزاق 
خود ناک اوت شــد. این دو، مدت ها خواســتار مبارزه با یکدیگر بودند 
و ســرانجام ماه گذشــته با امضای قراردادی این مسابقه نهایی شد. 
این مسابقه برای شــش راند دو دقیقه ای برنامه ریزی شده بود، ولی 
در همان راند اول هالک بادکنکی ایرانی شکســت خورد و نتوانست 
به مبارزه ادامه دهد. هیچ کدام از این افراد جرئت نداشتند لباس های 
خود را بــرای این مبارزه درآورند. مدت ها شــایعاتی وجود داشــت 
مبنــی بر اینکه عکس های ســجاد غریبی در شــبکه های اجتماعی 
که ماهیچه های باورنکردنی را نشــان می داد، ویرایش شــده  است؛ 
به همین دلیل او شــب گذشته تی شــرت را از تنش خارج نکرد. در 
این مبارزه از همان دور اول مشــخص بود که تیتــان - با نام واقعی 
جومانوف آلمات باخیتوویچ - بسیار آماده تر از غریبی است. غریبی تنها 
یک مشت توانست به ســمت حریفش بزند و در واقع به طور مداوم 
پشت خود را به حریفش کرده بود و در همان دقیقه اول ناک اوت شد. 
او به بازی برگشــت ولی ضربه بعدی او را ناک داون کرد و نتوانست 
دیگر ادامه دهد. ســایت asianmma نیز نوشت: هالک ایرانی اولین 
بازی خود را در بوکس انجام داد. به طرز عجیبی او در مبارزه با رقیب 
اینستاگرامی اش تیتان قزاقستان از درآوردن پیراهن خود امتناع کرد! 
برای مردی که شــهرت خود را با انتشــار عکس های برهنه برای به 
نمایش گذاشتن هیکل چشمگیر خود به دست آورد، به نظر می رسد 
شــرایط بدنی او با آنچه در عکس ها به نمایش گذاشــته، فرق دارد. 
او اصرار داشــت برای این مبارزه تی شــرت بپوشد که در راند ابتدایی 
نیز مبارزه به پایان رســید. خیلی زود مشخص شد سجاد غریبی هیچ 
ایــده ای برای بوکس کردن ندارد. داور مســابقه را لغو کــرد و او را از 
تحقیر بیشــتر نجات داد. این یک نمایش شرم آور از مردی بود که به 
نظر می رســد چندان اهل بدنسازی نیست، چه برسد به یک بوکسور. 
ســجاد غریبی هنوز نزدیک به یک میلیون فالوور اینســتاگرام دارد و 
احتماال برای این مبارزه پول درخور توجهی به دســت آورده اســت؛ 

اما این پول نقد به قیمت نشان دادن تصویر واقعی او به دست آمد.

فرمت صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ اعالم شد
شروع کار ایران از مرحله دوم

کنفدراســیون فوتبال آسیا فرمت صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ و 
جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا را تشریح کرد. به گزارش مهر، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا فرمت جدید مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ را که 
ســهمیه قاره آسیا تا ۹ تیم افزایش یافته است، تشریح کرد. راهیابی 
به جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم های آســیایی ساده تر شده و در شکل 
برگزاری مســابقات نیز تغییراتی صورت گرفته است. این اتفاق برای 

مسابقات جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا هم رخ داده است.
اول مقدماتی جام جهانی

۲۲ تیــم که در رده هــای ۲۶ تا ۴۷ قرار دارنــد، به صورت رفت و 
برگشــت با هم دیــدار می کنند. ۱۱ تیم برتر بــه مرحله دوم صعود 

می کنند.
مرحله دوم مقدماتی جام جهانی

۳۶ تیم شــامل تیم های رنکینگ ۱ تا ۲۵ به عالوه ۱۱ تیم منتخب 
از مرحلــه اول در ۹ گــروه چهار تیمی با یکدیگــر به صورت رفت و 
برگشــت دیدار می کنند. دو تیم برتر از هر گــروه در مجموع ۱۸ تیم 
مجوز حضور در جام ملت های ۲۰۲۷ آسیا با را به صورت مستقیم به 
دست می آورند و راهی مرحله بعدی انتخابی جام جهانی می شوند.

مرحله سوم انتخابی جام جهانی
۱۸ تیمــی که به صورت خودکار جــواز حضور در جام ملت های 
آسیا را هم به دست آورده اند، در سه گروه شش تیمی به صورت رفت 
و برگشــت با هم رقابت می کنند. دو تیم برتــر هر گروه (در مجموع 

شش تیم) مستقیم راهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند شد.
پلی آف آسیا

در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، تیم های ســوم و چهارم 
هر گروه (در مجموع شــش تیم) در دو گروه ســه تیمی با هم دیدار 
می کننــد. در ایــن مرحله، تیم هــای اول هر گــروه مرحله پلی آف، 
مســتقیم راهی جام جهانی می شــوند. تیم هــای دوم هر گروه هم 
به صورت پلی آف به مصاف هم می روند و برنده این بازی در مسابقه 
پلــی آف بین قاره ای به میدان می رود. در مجموع و با احتســاب این 
ســهمیه، قاره آسیا دارای ۱+۸ سهمیه در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد 
بود. با اعالم AFC، مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ از 
دور اول و دور دوم مقدماتــی، به موازات رقابت های مقدماتی جام 

جهانی ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت.
پلی آف مقدماتی جام ملت های آسیا: ۱۰ تیم بازنده دور اول مقدماتی 
به صورت رفت و برگشت با هم دیدار می کنند؛ جایی که پنج برنده به 

دور نهایی مقدماتی جام ملت های آسیا صعود می کنند.
 مرحله نهایی مقدماتی جام ملت های آسیا: ۲۴ تیم در مجموع، یک 
تیــم بازنده برتــر از دور اول مقدماتی، ۱۸ تیم ســوم و چهارم از هر 
گروه دور دوم مقدماتی مشــترک و پنج برنده پلی آف مقدماتی جام 
ملت های آسیا به شش گروه چهار تیمی تقسیم می شوند که تنها تیم 

اول هر گروه به جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ راه خواهد یافت.

المپیــک ۱۹۷۶ مونترال؛ این آخرین باری بود که فوتبال ایران 
رنگ حلقه های المپیک را از نزدیک دید. یک طلســم ۴۸ ساله با 
انــواع مربیان؛ داخلی و خارجی، نامدار و بی نام و نشــان. فوتبال 
ایران البته به المپیک ۱۹۸۰ مســکو هــم صعود کرده بود اما به 
دلیل تحریم آن المپیک از ســوی ایران، فوتبالیســت های ایرانی 
موفق نشــدند در بازی ها شرکت کنند. فوتبال ایران بیش از چهار 
دهه اســت در دیدارهای انتخابــی المپیک ناموفق عمل کرده و 
حتی به نزدیکی های المپیک هم نرســیده است. در تمام ادوار، 
تیم ایران تیم پرامید و پرســتاره ای هم بوده اما نتوانسته ایران را 
به چهارمین حضورش در المپیک برساند. این در حالی است که 
پیــش از ۱۹۸۰ صعود فوتبال ایران بــه المپیک یک اتفاق عادی 

تلقی می شد.
فوتبــال ایران برای عبــور از این مانع بلند، این بار دســت به 
دامان مهدی مهدوی کیا شده اســت. اسطوره فوتبال ایران پس 
از ســال ها فعالیت در رده های پایه به عنوان ســرمربی تیم امید 
برگزیده شد تا فوتبال کشــور را به المپیک ۲۰۲۴ پاریس برساند. 

شرایط اما اصال بر وفق مراد ستاره سابق تیم ملی نیست.
تیم امید ایران قرار بود در مسیر آماده سازی خود برای حضور 
در انتخابی المپیک در رقابت های همبستگی کشورهای اسالمی 
شرکت کند. مهدی مهدوی کیا، ســرمربی تیم امید، یکشنبه شب 
پــس از پایــان دیدار دوســتانه تیمش مقابل پرســپولیس که با 
شکســت ۴ بــر ۲ امیدها همراه بــود، از انصــراف تیمش از این 
بازی های مهم خبر داد. ســتاره سابق هامبورگ در این باره گفت: 
« من پس از آمدن از ازبکســتان گفتم که اگر قرار باشــد این طور 
برنامه ریــزی کنیــم و پیش برویم، مــا به فــرودگاه مهرآباد هم 
نمی رویم چه برســد به اینکه بخواهیم بــه پاریس برویم. من از 
شــرایط راضی نیســتم. با یک تیم نصفه و نیمه نمی شــود کاری 
انجام داد. با توجه به شــرایطی که داریم، ۱۵، ۱۶ بازیکن بیشــتر 
در تیــم حضور ندارند. اگر بخواهیم این طــور ادامه دهیم، همه 
بازیکنــان مصدوم می شــوند و اگر بخواهیم بــا این وضعیت به 
بازی های کشــورهای اسالمی برویم، فکر نمی کنم بتوانیم به این 

مسیر ادامه دهیم. ما با این وضعیت نمی توانیم تجربه خوبی از 
این مســابقات به دست بیاوریم؛ چون بازیکنان کلیدی ما در تیم 
حضور ندارند». مهدوی کیا از نحــوه حمایت از تیمش هم ابراز 

نارضایتی کرد.
تیم امید چه مشکالتی دارد

آنچــه به عنوان دلیــل اصلی انصراف تیم امیــد از بازی های 
همبســتگی عنوان شده، کمبود بازیکن است. ظاهرا چند باشگاه 
لیگ برتــری در ارتبــاط با حضــور بازیکنان  خود در تیــم امید با 
فدراســیون فوتبــال همــکاری الزم را نکرده انــد. محمدمهدی 
احمدی از پرسپولیس، مهدی هاشــمی نژاد از تراکتور، امیرعلی 
صادقــی از اســتقالل و یاســین ســلمانی از ســپاهان بازیکنان 
شــاخصی  هســتند که تیم امید آنها را به همراه نداشت. عالوه 
بــر این چهار بازیکن، چند مصدوم هم در اردوی تیم وجود دارد، 
ضمن اینکه خطر کرونا و کم شــدن همین تعــداد بازیکن را هم 
نباید فراموش کرد. مهدوی کیا معتقد اســت فدراســیون فوتبال 
نتوانسته با باشگاه ها تعامل کند و بازیکنان را از باشگاه ها بگیرد. 
منتقدان معتقدند فدراســیون فوتبال در این روزها بیشــتر درگیر 
انتخابات و یارکشــی های انتخاباتی است و به مواردی همچون 

تیــم امید توجه ندارد. فدراســیونی ها هم ظاهــرا از مهدوی کیا 
انتظار داشتند خودش باید این مشکل را حل می کرد.

فســخ قرارداد دســتیار مهدوی کیا نیز دومین مشکل اوست. 
عدم پرداخت دســتمزد دســتیاران او باعث شــد تا جان المرز، 
دســتیار اول سرمربی تیم امید ایران، به تهران برنگردد. سرمربی 
تیم امید در  این باره گفت: « ایشــان طبق قراردادی که داشت، در 
تاریخ های مقرر شده باید به او پول پرداخت می شد اما این اتفاق 
رخ نداد و ایشان قرارداد خود را فسخ کردند و قرار است با ایشان 
توافق کنند. من االن تقریبا تــک و  تنها ماندم و آدم چیزی نگوید 

بهتر است».
استعفایی که تکذیب شد

بروز این مشــکالت باعث شد بازی دوســتانه دیروز تیم امید 
مقابل پیکان لغو شود و حتی شایعه شد مهدوی کیا از سمت خود 
استعفا داده است. روابط عمومی فدراسیون فوتبال البته این خبر 
را تکذیب کرد و توضیح داد: «این خبر از پایه کذب و بی اســاس 
بوده و مهدی مهدوی کیا هیچ گونه اســتعفایی نداده و همچنان 
سرمربی تیم امید ایران اســت». آنچه مشخص است، این است 
که شرایط تیم امید مناسب نیست و مهدوی کیا از شرایط رضایت 

ندارد. حضور در بازی های همبســتگی و ناکامی احتمالی مقابل 
حریفان قدرتمندی مانند عربستان و مراکش می توانست شرایط 
را بدتــر هم کنــد. نتایج تیم امید در رقابت هــای جام ملت های 
آسیا زیر ۲۳ ســال چندان خوب نبود و این تیم در همان مرحله 
گروهی حذف شــد. ناکامی مجدد می توانست تأثیری منفی روی 
بازیکنان بگــذارد. مهدوی کیا البته تصمیم گرفته بود از بازیکنان 
زیر ۲۱ ســال برای حضــور در آن تورنمنت اســتفاده کند تا آنها 
را در تورنمنتــی مهم محک بزند؛ «من حــرف زدم و روی حرف 
خود ایســتادم که این تیم باید تجربه پیدا کند. من این بازی های 
کشورهای اسالمی را فرصت بیشــتری برای کسب تجربه دیدم. 
می دانستم تیم در سال بازی های کمی خواهد داشت». انصراف 
رســمی تیم ایران از بازی های کشــورهای اســالمی البته هنوز 
اعالم نشده است. مســئوالن کمیته ملی المپیک احتماال آخرین 
رایزنی ها را با مدیران فدراســیون و مهدوی کیا خواهند کرد تا او 
را راضی کنند به قونیه ( محل برگزاری بازی ها) ســفر کند. البته 

انصراف ایران می تواند تبعاتی هم داشته باشد.
پیشنهاد حیرت آور یکی از مدیران فدراسیون

یکی از مواردی که در این ســال ها همواره به تیم امید ضربه 
زده ، عــدم همکاری باشــگاه ها با این تیم اســت. باشــگاه های 
لیگ برتری معموال حاضر نمی شــوند بازیکنان کلیدی شان را در 

اختیار تیــم امید قرار دهند. ایــن موضوع دوباره 
تکرار شــده است. در این مورد منفعل عمل کردن 
فدراسیون هم موضوع را حادتر کرده است. در این 
میان غالمرضا جباری، سرپرســت کمیته جوانان، 
پیشــنهادی عجیب برای تشــویق باشگاه ها برای 
همکاری با تیم امید داده اســت؛ « عدم همکاری 
باشگاه ها مشکلی است که باید یک راهکار برای 
آن پیدا کنیم. ما می گوییم باید باشــگاه را تشویق 
کرد. مثــال اگر تیمی بازیکن خــود را به تیم ملی 
داد و در بازی باشگاهی خود شکست خورد، یک 
امتیاز به این تیم بدهند!». پیشنهادی که بیشتر به 
یک طنز شبیه است. به هرحال فدراسیون فوتبال 
و کمیتــه ملی المپیــک اگر قصد دارند طلســم 
۴۸ ساله را بشــکنند، باید توجه بیشــتری به تیم 
امید کنند. فرصتی دو ســاله برای آماده کردن این 
تیم وجود دارد و نباید این فرصت را از دست داد. 
در گام اول آنهــا باید نارضایتی های مهدوی کیا را 

از بین ببرند.

«امید» مهدوی  کیا کم رنگ شده است؟
پاریس هر روز دورتر

مشکل زنان ایرانی با نامه ای از سوئیس حل می شود؟
 رقابت هــای فصل جدید لیگ برتر ایران قریب به ۱۰ روز دیگر شــروع می شــود تا 
حساســیت های کم رنگ شــده در فضای کنونی دوباره جان بگیرد. لیگ برتر پیش رو از 
آنجا که با حضور چهره های مطرح خارجی در قامت سرمربی و بازیکن همراه شده و 
همچنین در ماه های منتهی به جام جهانی است، قاعدتا جذابیت های بیشتری خواهد 
داشــت. به این فاکتور باید اعطای مجوز برای حضور تماشاگران در بازی ها نیز اضافه 
شــود که قطعا بــه هیجان موجود خواهد افزود. از مدت ها پیش عنوان شــده مجوز 
حضور ۳۰ درصدی تماشاگران در ورزشگاه ها برای فصل آتی صادر شده و این بار بعید 
است سازمان لیگ بخواهد بازی ها را بدون تماشاگر برگزار کند. این موضوع همان قدر 
که می تواند به کیفیت فوتبال در لیگ جدید بیفزاید، به دغدغه مسئوالن ورزش ایران، 
خاصه مســئوالن فدراســیون فوتبال نیز می افزاید؛ چون از قرار آنها باید در دور جدید 
مقدمات حضور تماشــاگران زن را هم در ورزشــگاه برای بازی های لیگ فراهم کنند. 
فدراســیون فوتبال ایران تا به االن از جریمه و محرومیت های احتمالی جان سالم به 
در برده و بعید اســت خطری فوری در انتظارش باشــد، ولی از آنجا که فیفا مکرر  بر 
حضور تماشــاگران زن در ورزشگاه های ایران تأکید دارد، فرصت خریدن زمان بیشتری 
باقی نمانده اســت. در چنین فضایی است که روز گذشــته «ایسنا» خبر داد چهار روز 
قبل نامه ای جدید از ســوئیس، مقر فیفا، به فدراســیون فوتبال ایران ارسال شده و در 
آن خواســتار حضور زنان تماشاگر در ورزشــگاه ها هنگام برگزاری بازی های لیگ برتر 
شده اند. در بخشی از این گزارش این طور عنوان شده است که «در آستانه شروع فصل 
جدید لیگ برتر فوتبال ایران، نامه ای از ســوی فیفا در ارتباط با شرایط و امکان حضور 
زنان در ورزشــگاه های فوتبال به فدراسیون فوتبال رســیده است. فدراسیون جهانی 
فوتبال در قالب نامه ای با اســتناد به نامه نگاری اخیر خود با این فدراســیون در زمینه 
فراهم کردن شرایط حضور زنان، خواستار ارائه توضیحاتی درباره امکان ورود زنان به 
ورزشــگاه شده و به این فدراســیون توصیه کرده است با شروع فصل جدید، زنان هم 
مانند مردان تماشــاگر بازی های لیگ برتر باشند. بر اساس منابع خبری در فدراسیون 
فوتبال، ظاهرا در این نامه هیچ اشــاره ای به ضرورت ورود زنان به ورزشگاه ها نشده، 
اما خواســتار تعامل این فدراسیون با نهادهای بین المللی برای فراهم کردن شرایط به 
منظور حضور زنان در ورزشگاه ها شده است. همچنین در این نامه به ارائه گزارشی از 
اقدامات اخیر فدراسیون فوتبال با توجه به نامه نگاری های گذشته بعد از بازی ایران و 
لبنان در مشــهد اشاره شده است. فدراسیون فوتبال بعد از دریافت نامه یادشده، هنوز 

پاســخی به آن نداده اما در حال بررســی این نامه و ارائه گزارشی از وضعیت کنونی 
درباره امکان ورود زنان به ورزشگاه ها در رقابت های لیگ برتر است».

ایــن ماجرا چنــد نکته مهــم در دل دارد؛ اول اینکه فیفا برای چندمین بار اســت 
خواســتار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه شــده، دوم اینکه در این نامه به اتفاق های 
زننده در برخورد با زنانی که قصد تماشای بازی تیم ملی در مشهد را داشته اند اشاره 

شده و سوم اینکه ظاهرا به «ضرورت» امر حضور زنان اشاره نشده است.
فارغ از مشکالتی که فاجعه مشهد برای فوتبال ایران به بار آورد و در چند گزارش 
به آن پرداخته شــده، این مورد آخر که عنوان شده «ضرورت»ی برای حضور زنان در 
ورزشگاه نیست، محل بحث است. واقعیت این است که فیفا از یک سو و کنفدراسیون 
فوتبال آســیا از سوی دیگر، بارها به فدراسیون فوتبال ایران هشدار داده اند باید زمینه 
حضور تماشــاگران زن در ورزشــگاه فراهم شــود. حال اگر این مورد ضرورتی ندارد، 
چه احتیاجی اســت که هر از گاهی نامه ای از سوئیس برای رعایت حقوق زنان جهت 
حضور در ورزشگاه ها فرستاده شود؟ گو اینکه فدراسیون فوتبال ایران نیز چندان عمل 
مثبتی نســبت به نامه های قبلی نداشته است. «شــرق» برای اولین بار، نامه ای را که 
فیفا در بهمن ۱۳۹۸ به فدراســیون فوتبال ایران فرســتاده است، منتشر کرد و در آنجا 
مشخص شد که فیفا خواسته تا زنان ایرانی عالوه بر حضور در بازی های ملی به عنوان 

تماشاگر، در رقابت های لیگ برتر نیز حاضر باشند.
 در متن نامه مذکور چنین آمده بود:

«موضوع: پایان ممنوعیت حضور زنان در مسابقات در ایران
آقای رئیس/ سرپرست موقت

طی ماه های اخیر، ســازمان های ما پیشــرفت های زیادی را در مورد پایان دادن به 
موضــوع ورود زنان به ورزشــگاه ها در ایران رقــم زدند. در تاریــخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹، ما 
لحظه ای تاریخی را تجربه کردیم؛ زمانی که چندین هزار زن توانســتند بلیت بخرند و 
یک بازی مهم فوتبال را در کشــور ایران برای اولین  بار بعد از حدود چهار دهه تماشا 
کنند. ایــن گام مهم با تالش های فوق العاده حرفه ای تیم فدراســیون فوتبال ایران و 
مقامات مربوطه امکان پذیر شــد؛ اتفاقی که بابت آن تشــکر خودمان را از شــما و از 

دولت شما بار دیگر ابراز می کنیم.
در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹، هیئتی از فیفا به ایران آمدند تا در مورد پیداکردن راهی 
برای بازشــدن دِر ورزشــگاه ها برای زنان در ایران، بحــث و تبادل نظر کنند. راهی که 

بــر مبنای تجربه موفــق ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹ تحقق پیدا کند. در آن جلســه تعهدات زیر از 
ســوی معاون وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراســیون فوتبــال ایران مورد موافقت 

قرار گرفت:
زنــان اجازه خواهنــد یافت تــا در تاریخ ۲۶ مــارس ۲۰۲۰ در مســابقه تیم ملی 
ایــران مقابل هنگ کنگ در ورزشــگاه آزادی حضور یابند، با افزایش چشــمگیر تعداد 

صندلی های در دسترس برای زنان در مقایسه با مسابقه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۹.
زنان اجازه خواهند یافت تا در همه مســابقات آتی لیگ قهرمانان آسیا که در ایران 

برگزار می شود، حضور یابند.
زنان اجــازه خواهند یافت تا در همه بازی های ملی و بازی های لیگ خلیج فارس 

از ماه ژوئن ۲۰۲۰ حضور یابند.
موضع قطعی فیفا همچنان این است که فرایند تحول باید طبق توافق انجام شده 
ادامه یابد و من تمایل دارم به شما مجددا بابت حمایت کامل فیفا در اجرای تعهدات 
توافق شده در جلسه ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ اطمینان دهم. در این زمینه، هیئت اعزامی فیفا 
گام های آماده ســازی اولیه را طی می کند تا بار دیگر از تیم فدراسیون فوتبال ایران در 

اجرای پروتکل های اجرائی برای مسابقه بین المللی بعدی حمایت کند» .
پر واضح اســت که از زمان ارســال چنین نامه ای در جهت اســتیفای حقوق زنان 
ایرانی بیش از دو ســال می گذرد، ولی هرگز به زنان ایرانی اجازه حضور در بازی های 
لیگ برتر داده نشده است. حتی زمانی که مجوز بازگشت اندک تماشاگران به ورزشگاه 
هم صادر شــد، باز خبــری از حضور زنان نبود. فقط در یک بــازی از رقابت های ملی 
زنان به ورزشــگاه رفتند که عــالوه بر کمیت، درباره گزینشــی بودن آنها هم نقدهای 
زیادی شــکل گرفت. داستان مشــهد و استقبال با اســپری فلفل از تماشاگران زن نیز 
هنوز زخمی تازه اســت که با وجود وعده های فوری مبنی بر برخورد با مسببان، چنین 

اتفاقی نیفتاده است.
حاال هم که فدراســیون یا منبع مد نظر در فدراســیون، مدعی شده قید «ضرورت» 
برای ورود زنان به ورزشگاه های ایران برای بازی های لیگ ذکر نشده و مشخصا این به 
آن معنی اســت که قرار نیست در هفته های آتی اتفاق جدیدی در این مورد رخ دهد. 
تنها پرسش های باقی مانده این است که آیا نامه نگاری از سوئیس، راه حل مشکل زنان 
ایرانی است؟ و اینکه اگر این نامه ها ضرورتی برای طرف مقابل ایجاد نمی کند، اصوال 

چرا از فیفا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال می شود؟
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