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 راهكارهاي حل مسئله 

 «هاي ورزشي ايرانسلب امتياز ميزباني باشگاه»

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

از  هاي خصمانه برخیآسیا تحت نفوذ حاکمیت و سیاست کنفدراسیون فوتبال مسابقات اجرایی کمیته

 هی ناامناي واهاي فوتبال ایران با ادعهاي منطقه، تصمیماتی را درخصوص سلب امتیاز میزبانی باشگاهدولت

وابق سقه است. کننده امنیت کشورهاي منطه و تضمینکنندایرانی که خود تأمین؛ استده کربودن ایران اتخاذ 

 وم ئجرادهد که پیش از این کشورمان توسط نهادهاي ورزشی آسیایی و جهانی با موضوع نشان می

وطه مربن مسئوالچندان جدي حقوق ورزشی کشورمان از سوي نههایی مواجه شده است. پیگیري محرومیت

خسارات و  ذکور،ممنفعالنه در مقابله با تصمیمات نهادهاي  رانی و مواجهههاي ایویژه حق میزبانی باشگاههب

مدیریت  ه عدمنكته دیگر آنك پیامدهاي فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بسیاري به همراه داشته است.

من اانضعیت وصحیح، مواجهه منفعالنه و پذیرش تصمیم غیرمنطقی کنفدراسیون فوتبال آسیا به معناي قبول 

 ملی، هايبه مسابقات تیم تواند تسري آنکه قطعاً این محرومیت می باشدمیکشور توسط نهادهاي داخلی 

 هاي آتی را در پی داشته باشد. هاي ورزشی و تكرار آن در سالدیگر رشته

هادهاي ن، پایدارسازي امنیت ورزش کشور از گزند چنین تصمیمات سیاسی لهئمس، جهت حل بنابراین

 شود.میه مدت و بلندمدت ارائکوتاهفع ملی کشور، راهكارهایی در دو سطح و حفظ مناالمللی بین ورزشی

 

 مدت الف( راهكاري كوتاه

هایی از ها و باشگاهتیمایرانی با هاي مابین تیمفیمیزبانی و برگزاري مسابقات دوستانه فوتبال باشگاهی  .1

رو و پوشش یشپه و عمان در روزهاي کشورهاي داراي روابط حسنه دیپلماتیك مانند عراق، قطر، روسیه، سوری

 .اي این موضوعگسترده رسانه

خصوص دربررسی شرایط کشور  برايطرف بیالمللی بین دعوت رسمی نهادهاي ورزشی ایران از ناظران .2

 .امكان میزبانی مسابقات ورزشی فوتبال

المپیك و المللی بین آسیا، فیفا و کمیتهرایزنی و مكاتبه مستقیم رئیس کمیته ملی المپیك با کنفدراسیون فوتبال . 3

 با مغایرت آسیا، فوتبال فدراسیون اساسنامه «72» بند با مغایرت محرومیت مذکور بر کیدأاشاره به مفاد اساسنامه؛ ت

 از سیاسی جايهناب استفاده با مقابله» یعنی المپیكالمللی بین ملی و کمیته نقش تریننیز مهم و المپیك جنبش

متعلق به  آسیا در آن هواداران و فوتبال از مهمی بخش اینكه بر کیدأت همچنین. «صلح ترویج همچنین و ورزش

   .است اقتصادي و ایجاد صلح و اجتماعی نظر از فوتبال توسعه به بزرگی ضربه این و استایران 
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زار شده و کشور برگ ند وقت اخیر و آینده درورزشی که در چهاي اي سایر رشتهمنطقهالمللی و اشاره به برگزاري مسابقات بین. 4

منطقه و  شورهايفرهنگی ک و هاي سیاسی، علمیشود. همچنین، اشاره به میزبانی جمهوري اسالمی ایران و تأمین امنیت شخصیتمی

 ز(بهمن ماه ـ شیرا 4و  3کشور جهان در مسابقات جام جهانی کشتی در هفته آتی ) 25هاي ورزشی جهان و نیز میزبانی ایران از کاروان

 .بر آنها من حاکمشرایط ناارغم بهاشاره به میزبانی مسابقات ورزشی در کشورهایی مانند عربستان سعودي، بحرین و عراق . 5

بر مداخله برخی دول منطقه در مبنیالمللی المپیك کمیته بینوابسته به  CASارائه شكایت از کنفدارسیون آسیا به دادگاه . 6

 المللیبیننهادهاي ورزشی هاي دوستی مقرر در اساسنامهنوعاتخاذ تصمیمات مغایر با گسترش صلح و 

 .هاي مهماناهمنیت باشگاي امنیت و تأمین ربر امن بودن فضاي کشور و قبول برقرامبنیسوي نهادهاي دولتی ایران ازارائه تضمین . 7

میته ملی سیون و کها و نه مسئوالن فدرانفعان باشگاهسوي مدیران و ذيازشرکت در مسابقات آسیایی صرفاً تهدید به عدم . 8

هارنظر گونه اظورزش و جوانان، کمیته ملی المپیك و فدراسیون فوتبال از هرت اروزالمپیك )اکیداً ضروري است مسئوالن 

لی کشور متبال ساز تعلیق فوتواند زمینهن صورت موضوع مذکور میدرخصوص عدم شرکت در مسابقات خودداري کنند، در غیر ای

ست سیاست ااند، الزم داشتهباره هایی دراینگیريی المپیك و فدراسیون به خطا موضعشود(. هرچند تاکنون مسئوالن کمیته مل

مابین فیفصل موضوع وحلل، میانجیگري و سوي مسئوالن کمیته ملی المپیك و فدراسیون فوتباازباره ایندراي اتخاذ شده رسانه

 باشد.  AFCهاي ایرانی و باشگاه

 .هاي مردمی اعتراضی نسبت به تصمیم گرفته شده در بستر فضاي مجازياندازي کمپینراه. 9

کشورهاي  ان دیگرسوي اعضاي فعلی و سابق تیم ملی فوتبال ایران و برخی از ورزشكارازاظهار مخالفت با تصمیم مذکور . 10

 هستند. المللی بین دوست که صاحب برند و جایگاه

فدراسیون بر کن هاي آسیایی )تبلیغات و پخش مسابقات مربوط( جهت اعمال فشاررایزنی با اسپانسرهاي مسابقات باشگاه. 11

 .فوتبال آسیا با توجه به میزان باالي استقبال تماشاگران ایرانی از مسابقات مزبور
 

 مدتبلندب( راهكارهاي 

الت ایران زر، فخکنفدراسیون فوتبال کشورهاي حاشیه  . ایجاد یك شبكه قدرت موازي مانند، کنفدراسیون فوتبال اوراسیا،1

 .بر دیپلماسی قوي ورزشیمبتنی)حوزه تمدنی ایران( جهت حضور فعال و کنشگرانه 

گیر و تصمیمهاي تئها و هیدر کمیته سازي دیپلماسی سیاسی در سطح وزارت امور خارجه جهت کسب کرسی. فعال2

  .ورزشی در سطح جهانی و آسیاهاي ساز فدراسیونتصمیم

ك، حسب لمپیملی ا . ایجاد کمیته مشترك دیپلماسی ورزشی متشكل از وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، کمیته3

 .خارجه هاي ورزشی مربوط و استقرار دبیرخانه در وزارت امورموضوع فدراسیون

ها میتهکنها در و حمایت از عضویت آ فوتبال کشور در رأس مدیریت فدراسیون فوتبالالمللی بین هاي مطرح وحضور شخصیت. 4

 .FIFAو  AFCگیري تصمیمهاي تئو هی

گزاري اردوهاي هاي کشورهاي داراي روابط حسنه و برهاي ایرانی و باشگاهمابین باشگاه. عقد قراردادهاي خواهرخواندگی فی5

 .ورزشی مشترك در ایران

 ر.هاي خارجی در داخل کشوهاي ورزشی توسط باشگاهها و آکادمیایجاد کمپ براي. بسترسازي 6


