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سنگبرسرفوتبال!

اقدامقابلتوجهانصاریبرایکودکانکاروبهزیستی

محمد انصاری بازیکن فعلی مس رفسنجان یکی از فوتبالیستهای
خاص ایران به شمار میرود که رفتار خوب و اقدامات جوانمردانهاش،
او را از ســایر فوتبالیستها متمایز کرده است .مدافع سابق پرسپولیس
که بین دوستانش به «حاجی
انصــاری» معــروف اســت،
چنــد ســالی اســت مدرســه
فوتبالــی بــه نــام «شــهید
ابراهیــم هــادی» در جنــوب
تهــران راهانــدازی کــرده و
بــدون شــوآف و ظاهرســازی
در آن به پرورش اســتعدادها
میپــردازد .انصــاری شــنبه
شــب در توئیتــی نوشــت:
«بچههای عزیز کار ،بچههای
عزیــز بهزیســتی ،بچههــای
عزیــز کم بضاعت ،بچههای عزیز تحت پوشــش هالل احمر ،متولدین
 1385تــا  1393از نیمــه خــرداد منتظرتــون در مدرســه فوتبال شــهید
ابراهیــم هــادی هســتیم .آدرس :جنب مترو شــوش ،خیابان مرســلی،
ورزشگاه شهدای گمنام (ابراهیم هادی)».

یادداشت

احتمال حضور سنگال با ستارگانی چون مانه و مندی در تهران

گروه ورزشــی /حمید اســتیلی ،مدیــر تیم ملی فوتبال چهارشــنبه هفته
گذشــته در یــک برنامــه تلویزیونــی اعــام کــرد توافقهــای الزم بــرای
برگــزاری دومیــن دیدار دوســتانه در فیفــادی خرداد انجام شــده و تیم
ملی پس از کانادا مقابل اکوادور به میدان میرود .مســئوالن فدراسیون
فوتبال درصدد بودند این مســابقه در تورنتو برگزار شــود اما با توجه به
پیدا نشدن زمین با وجود توافقهای ابتدایی ،دیروز اعالم شد که دیدار
ایــران -اکوادور لغو شــده اســت .در ایــن میان مدیر رســانهای تیم ملی
فوتبال هم در توئیتی اعالم کرد که امکان برگزاری دیدار ایران -اکوادور
در کانــادا وجود ندارد .البته مســئوالن فدراســیون طبــق رایزنیهایی که
وزارت خارجــه کشــورمان بــا ســنگال انجــام داده درصدد هســتند تیم
ملــی در همیــن فیفادی پیش رو در تهران به مصاف ســنگال برود .این
در حالی اســت که شــاگردان آلیو سیســه در ماه ژوئن (خرداد) درگیر 2
بازی با بنین و رواندا در مقدماتی جام ملتهای  2023آفریقا هســتند
و مشــخص نیست در تاریخ مدنظر فدراســیون ایران ( 21تا  24خرداد)
بتوانند به ایران بیایند .با وجود این حتی اگر امکان حضور تیم ســنگال
در تهــران در خرداد فراهم نشــود ،بــا توجه به مذاکراتی که فدراســیون
کشــورمان با فدراســیون این کشــور انجام داده احتمال برگــزاری دیدار
دوســتانه دو تیم در فیفادی بعدی در ســپتامبر (اواخر شــهریور و اوایل
مهر) وجود دارد .نکته قابل توجه حضور ســنگال با تمامی ســتارگانش
چــون ســادیو مانه ،ادوارد مندی ،ادریســا گانــا ،کالیــدو کولیبالی و عبدو
دیالــو در تهــران خواهد بود که همگی در ســطح اول فوتبــال اروپا بازی
میکنند .گفتنی اســت فدراســیون در نظر دارد هزینههای این مســابقه
را از طریــق درآمدزایــی فراهــم کنــد .حــق پخــش ،تبلیغــات محیطی
استادیوم و بلیتفروشی راههای پیشروی فدراسیون فوتبال است؛ آن
هــم در روزی که بــا حضور مانه و ســتارههای قهرمان آفریقا ،ورزشــگاه
آزادی را میشود مملو از جمعیت تصور کرد.

عدهای حقوق ماهیانه میگیرند تا سکوها را همراه خود کنند
از استادیوم تبریز آزردهام ولی مردم تبریز بسیار بافرهنگ و مهربانند /باید «تیم اخالق» امتیاز ویژهای بگیرد

حامد جیــرودی /اتفاقهایی که در بازی
تراکتور و پرســپولیس در ورزشگاه یادگار
امام (ره) تبریــز رخ داد و منجر به نیمه
تمــام ماندن این مســابقه شــد ،یکی از
موضوعاتی است که باید آسیبشناسی
شــده و از جنبههــای مختلــف بــه آن
پرداخته شود .مجید جاللی ،کارشناس
فوتبال در این بــاره به خبرنگار «ایران»
گفت« :این اتفاقها پیامد سیاستهای
غلطــی اســت کــه در  30ســال گذشــته
در فوتبــال ایــران اتخاذ شــده اســت .به
قول حضــرت موالنــا «از مکافات عمل
غافل مشــو ،گندم از گنــدم بروید ،جو ز
جــو» .ایــن پیامدها به دلیــل رفتارهایی
اســت که انجام شده اســت .یک زمانی
هســت افــرادی میخواهنــد ســکوها را
مدیریت کنند تا به خواستهشان برسند.
هواداران را با خودشــان همراه میکنند
تــا از طریــق آنها مربــی را بیــرون کنند.
مثالً قرار میگذاشــتند کــه مربی از روی
ســکوها فحش بخــورد تا بــرود .بعضی
از ایــن افــراد که بین هــواداران بودهاند،
در لیســت حقوقــی ماهیانــه باشــگاهها
قرار داشــتهاند .حتی بعضــی از مربیان
ایــن کارهــا را کردهاند و به خاطــر اینکه
جلوی مدیران بایستند ،سکوها را جذب

خودشــان کردهاند .هر وقت هم که این
مشــکالت به وجود آمده ،کســی نیامده
آنهــا را بهطور ریشــهای آسیبشناســی
کنــد .تنها جریمــهای کردهاند و گفتهاند
فــان بــازی بــدون تماشــاگر باشــد و
بعــد موضــوع را بــه حــال خــودش رها
کردهانــد .در حالــی کــه برطــرف کــردن
ایــن مشــکالت نیازمنــد یــک ســری
فعالیتهــای فرهنگی اســت که فوتبال
ما در این ســالها از آن تهی بوده است.
در یک شهر با تیمی رفتار بدی میشود
و تیــم دیگر در شــهر دیگــر رفتار بدتری
را انجــام میدهــد .فقــط هــم در تبریــز
نیســت و در شــهرهای دیگر هم شــاهد
آن بودهایم».
ولــی بســیاری معتقدنــد حســاب
ایــن رفتارهــا از مــردم تبریــز کــه بســیار
بافرهنــگ و اصیل هســتند ،جدا اســت.
جاللــی کــه ســابقه مربیگــری در تبریــز
و تراکتــور را در کارنامــهاش دارد ،ایــن
موضــوع را تأیید کرد« :کامــاً همینطور
اســت .مــن در تبریــز زندگــی کــردهام و
این حرف خودم است .من از استادیوم
تبریــز آزردهام ولــی بینهایت به شــهر
تبریز و مردم آن احســاس تعلق خاطر
و عالقــه دارم .مــن در کوچــه و خیابــان

رفتــار مــردم تبریــز را میدیــدم .چقدر
مردم مهربــان و بافرهنگی هســتند .در
اســتادیوم تیمــم صدر جدول بــود ولی
 90دقیقــه فحــش میدادنــد ولــی مــن
ایــن موضوع را به حســاب مــردم تبریز
نمیگذارم .مردم خیلــی محبت دارند
ولــی ایــن وضعیــت در اســتادیوم در
همه شــهرها وجود دارد و دلیل آن هم
این اســت که ما نتوانســتهایم راهبری و
سیاستگذاری کنیم».
او یــادآور شــد« :حدود  15 ،14ســال
پیش ما را به کمیســیون ورزش مجلس
دعــوت کردنــد و دربــاره وضعیــت
اســتادیومها صحبــت کردیــم ولی یکی
از نماینــدگان بــه مــن گفت جــوان باید
جایــی داد بزنــد و فحــش بدهــد .اجازه
بدهیــد در اســتادیوم باشــد و تخلیــه
شــوند تا جامعه مصون بماند .این طور
فکــر نمیکردنــد که اســتادیوم جدای از
جامعه نیســت و خیلی وقتها ویترین
جامعه است .االن فکر میکنند با تنبیه
درست میشود در حالی که این دیدگاه
بــرای قــرن نوزدهم اســت و بایــد تدبیر
داشت».
در ایــن میــان واکنشــی کــه امیــد
عالیشــاه داشــت و ســنگی که بــه زمین

پرتــاب شــده بــود را بــه ســمت ســکوها
پــرت کــرد ،بــه لگــد معــروف اریــک
کانتونــا به آن تماشــاگر تشــبیه کردهاند
کــه بــا محرومیــت شــدید ایــن بازیکــن
سابق فرانسوی منچســتریونایتد همراه
شــد .جاللــی در ایــن بــاره عنــوان کــرد:
«واکنشــی که بعضی مواقع ورزشکاران
دارنــد بــه این خاطر اســت کــه آنها هم
انســان هســتند و ظرفیــت محــدودی
دارنــد .آنهــا رفتاری نشــان میدهند که
بعداً خودشــان هم پشــیمان میشوند.
بــرای خــود مــا هــم پیــش آمده اســت
امــا مگــر مدیــران در ایــن موضوعــات
دخیــل نیســتند؟ ایــن بیانیههــا را چــه
کســانی مینویســند؟ مدیر با همفکری
عواملش مینویسد».
جاللی خاطرنشــان کــرد« :این فعل
و انفعاالت به خاطــر بیتدبیری درباره
اســتادیومها اســت .االن خانمهــا بــه
ورزشــگاه راه داده نمیشــوند .در حالی
کــه اگــر خانمهــا بیاینــد ،بــه نظــر مــن
محیط اســتادیوم خیلی بهتر میشــود.
در ایــن شــرایط گرفتــن میزبانــی جــام
ملتهــا کــه حرفــش زده میشــود،
نشدنی است و صرفاً خبرسازی است».
آیــا راهحلــی بــرای بهبــود شــرایط

تیم امید برای برگزاری  2دیدار دوستانه به بغداد رفت

دوئلبهترینهادراصفهان

امیدها از عدم حضور سرپرست فدراسیون در مراسم بدرقه دلخور هستند

گروه ورزشی /کاروان تیم امید شنبه شب
بــرای انجــام دو بازی دوســتانه تهــران را
به مقصــد بغداد ترک کرد تــا در روزهای
سوم و ششــم خرداد به مصاف تیم ملی
زیر  ۲۳ســال عراق برود .تیم ملی زیر ۲۳
سال ایران پس از انجام دو بازی دوستانه
بــا تیــم ملی زیــر  ۲۳ســال عــراق ،هفتم
خــرداد بغــداد را بــه مقصــد اســتانبول و
ســپس به مقصد تاشکند ازبکستان ترک
خواهــد کرد .رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳
ســال آســیا از یازده خــرداد در ازبکســتان
آغاز میشود و تیم ملی زیر  ۲۳سال ایران
با تیمهای ازبکســتان ،قطر و ترکمنستان
همگــروه اســت و در اولین بــازی یازدهم
خــرداد به مصــاف تیم ملی زیر ۲۳ســال
قطر مــیرود .در مراســم بدرقه تیم ملی
بجــز غالمرضا جباری ،سرپرســت کمیته
جوانــان فدراســیون فوتبــال هیــچ یک از
مسئوالن رد ه باالی فدراسیون در فرودگاه
حاضر نشدند به همین دلیل این موضوع
تا حدی سبب دلخوری مهدی مهدویکیا
و شاگردانش شد .رضا کاخساز ،دروازهبان
تیم پیکان که پس از خط خوردن نام سینا
ســعیدیفر ،دروازهبــان اســتقالل به تیم
ملی دعوت شده بهدلیل برخی مشکالت
نظام وظیفه از همراهی این تیم در ســفر
به بغــداد بازماند .البته طبــق اعالم فراز
فاطمی سرپرســت تیــم امید قرار اســت
کاخساز امروز (یکشنبه) به اردوی این تیم
اضافه شود .مهدی مهدویکیا ،سرمربی
تیــم فوتبــال امید پیش از ســفر بــه عراق
در مــورد مســائل مالــی کادر فنــی و نحوه
آمادهســازی تیــم در جمــع خبرنــگاران
گفــت« :مســائل مالی بماند و انشــاءاهلل
بعــداً درباره آن صحبــت میکنیم اما اگر
بخواهیــم واقعبینانــه صحبــت کنیــم از
حریفانمان در این زمینه خیلی عقبتر
هســتیم .در حــال حاضــر اولویــت جــای
دیگر و چیز دیگری است .با تمام توان در
این مســابقات شــرکت میکنیم و به این

بازیکنان اعتقاد ویــژهای داریم ،امیدوارم
با دست پر از مسابقات آسیایی برگردیم.
با اینکه ما با تیم جوانی به این مســابقات
میرویم و دو سال از دیگر تیمها جوانتر
هســتیم اما میرویم که نتایج خوبی رقم
بزنیــم .من به آینــده این تیم امیــدوارم.
البته در این مسیر از سایر رقبایمان خیلی
عقبتر هســتیم و بیشتر بازیکنان امید از
نظر بدنی مشکل دارند».
در روزهــای گذشــته شــایعاتی در
خصــوص حضــور مهــدوی کیــا در تیــم
پرســپولیس منتشــر شــد و او در ایــن
خصوص اظهار داشت« :بعضی وقتها
صحبتهایــی مطرح میشــود که باعث
تعجبم اســت .مــن به تیم امیــد تعهد و
عالقــه دارم و با تمام توان در این تیم کار
میکنم .در ماه گذشته هم کم و کسریها
زیاد بوده اما اعتقاد زیادی به این جوانان
دارم .دوست دارم که با این تیم موفقیت
به دســت بیــاورم .آدمی نیســتم که نیمه
کاره تیمــی را رهــا کنــم چون بــه این تیم
خیلــی امیــدوارم .از روز اول کــه کارم را
شروع کردم هدفم این بوده که کار بزرگی
انجــام بدهیــم .امیدها اســتحقاق انجام
کارهــای بــزرگ را دارند البتــه هیچ قولی
برای قهرمانــی نمیدهم.ســرمربی تیم
امید کشــورمان در پاســخ به این سؤال که
مجیــدی و منصوریــان وعــده داده بودند
که بازیکنانشــان را به تیم امید میدهند

و آیا صحبتی بــرای مربیانی که همکاری
نکردند ندارید؟عنوان کرد« :انتظار زیادی
از کسی نداشتیم توافقهایی کرده بودیم
و آن اتفــاق نیفتاد .تلفنی با آنها صحبت
کردیم و برایشان آرزوی موفقیت کردیم
چون با همه تقریباً دوســت و هم دورهای
هســتیم .هیــچ ایرادی نیســت .اینجا تیم
ملی اســت .باشگاه نیســت که دست من
بسته باشــد بالفاصله نفرات را جایگزین
میکنیــم و هیچ ایرادی نــدارد .امروز هم
تلفنی صحبت کردیم و مشــکلی نیست
اینجــا تیــم ملــی اســت و اســتعداد زیــاد
است».
ëëســلمانی :انتظــار بازیهــای تدارکاتــی
بهتریبرایتیمامیدداشتیم
یاســین ســلمانی ،بازیکــن تیــم ملی
امیــد در مــورد شــرایط تیــم در آســتانه 2
دیدار دوســتانه با تیم عراق و رقابتهای
زیــر  23ســال آســیا در ازبکســتان اظهــار
داشت« :دو اردو داشتیم .در اردوی قبلی
بازیهــای دوســتانه بــا پرســپولیس ،گل
گهر و نســاجی انجــام دادیــم و اردوهایی
خوبــی بــود .در این اردو هــم وقت زیادی
برای برگزاری مســابقات دوســتانه بیشتر
نداشــتیم .عــراق تیــم خوبــی اســت امــا
انتظار بازیهای تدارکاتی بهتری داشتیم
تــا بــا محــک بهتــری وارد رقابتهــای
آســیایی شــویم .عــراق هــم تیــم خوبــی
اســت .تمام هدفمــان و انرژیمان برای

قهرمانی اســت و جز ایــن به چیز دیگری
فکــر نمیکنیــم و امیــدوارم شــرایط بــه
گونهای باشــد که درشأن خودمان نتیجه
خوبیبگیریم».
ëëخدابندهلو :هیچ وقت حمایت ویژهای
ازتیمهایپایهندیدم
محمــد خدابندهلو ،بازیکــن تیم امید
پیش از سفر به کشور عراق اظهار داشت:
«انتظــار داشــتیم بازیهــای تدارکاتــی
بینالمللــی بیشــتری بــرای مــا در نظــر
میگرفتنــد .امــا با توجــه به شــرایطی که
داشــتیم فکر میکنــم بازی با عــراق هم
بــازی خوبــی میتواند باشــد .ما در آســیا
در گروه ســخت و دشــواری قرار داریم که
امیدوارم دست پر از میدان خارج شویم».
وی در خصــوص اعــزام غریبانــه تیــم
ملــی امید گفت« :نمیدانــم در موردش
حــرف بزنــم یا نــه اما مــا در بــدو ورود به
فــرودگاه فقــط رئیــس کمیتــه جوانــان را
دیدیم و کســی دیگری از فدراسیون نبود.
همیشــه تیمهــای پایــه غریــب بودهاند.
مــن در این چند ســال ندیــدهام کــه از ما
حمایت ویژهای شــود اما با توجه به اینکه
ماجــدی سرپرســت محتــرم فدراســیون
درگیر مشــکالتی هستند میشــود به این
تصمیمش احترام گذاشت اما ما بازیکن
تیم ملــی هســتیم و برای کشــور زحمت
میکشیم تا بتوانیم نتایج خوبی بگیریم
تا مردم از ما راضی باشند».

پریسا غفاری /تیمهای باالنشین لیگ برتر فوتبال زنان امروز در هفته بیستم به
مصاف نمایندگان اصفهان میروند .در این هفته تیم صدرنشین خاتون بم با
سرمربیگری مرضیه جعفری که همچنان در لیگ یکهتازی میکند به میهمانی
ســپاهانیها میرود .مســابقهای که تیم داوری به نامهای مهسا قربانی ،انسیه
خبازمافینژاد و آتنا لشنی آن را قضاوت خواهند کرد.
زنان خاتون بم در هفته نوزدهم لیگ برتر در شهرکرد به تیم ملیپوشان ۱۴
گل زدند تا به اولین تیمی در لیگ این فصل تبدیل شوند که تعداد گلهایشان از
ل را در 3
مرز  100گذشته است .آنها قطعاً دنبال این خواهند بود که این تعداد گ 
بازی باقیمانده لیگ افزایش دهند و به رکوردی قابلتوجه دست یابند .عالوهبر
قدرت این تیم در بخش تهاجمی ،آنها در فاز دفاعی هم عملکرد خوبی داشته
و در فصلــی کــه بهترینهــای خود را در خطــوط دفاعی بنا به دالیلــی در اختیار
ندارنــد فقــط  ۹گل دریافت کردهاند تا پس از ســپاهان دومیــن خط دفاعی برتر
لیــگ لقب بگیرند و چهبســا که ایــن رکورد در خط دفاعی در بازی حســاس این
هفته مقابل سپاهان مدعی هم شکسته شود و جای تیم اصفهانی را بگیرند.
بمیها با داشــتن زهرا قنبری مهاجم سرشــناس خود که بــوی گل میدهد،
همچنــان تیمی زهردار هســتند .قنبری لقب مهاجم بیرحــم محوطه جریمه
حریفــان را از آن خــود کرده اســت .البتــه قنبری در بازی امروز رقیب سرســخت
خود به نام هاجر دباغی را پیشرو
دارد و مهاجــم ســپاهان یــک گل
از قنبــری پیــش افتــاده اســت.
بنابراین امروز بهترین خط حمله
رودرروی قویتریــن خــط دفاعــی
قــرار میگیــرد .مرضیــه جعفری،
سرمربی تیم خاتون بم با توجه به
دیدار ســخت پیشرو بــه خبرنگار
«ایران» گفت« :امسال هم سطح
لیگ برتر و هم سطح کیفی تیمها
خــوب بوده اســت .هر چند این رقابتهــا بهدلیل حضور بازیکنــان در تیم ملی
برای شرکت در جام ملتهای آسیا طوالنی شد اما در مجموع شرایط مطلوبی
ن هم در اصفهان سخت اســت .این تیم دفاع خوب
داشــت .بازی با ســپاهان آ 
و مهاجمــان زهــرداری دارد.امیدوارم بتوانیــم دروازه خود را بســته نگه داریم و
شوتهایمان از خط دروازه بگذرد ».سرمربی تیم فوتبال خاتون بم با توجه به
انتخاب داوران این میدان میگوید« :این مسابقه و دیدارهای آینده حکم فینال
دارد و در هیچ بازی نمیتوانیم بگوییم که برنده میشویم و هنوز تا پایان فصل
چنــد بازی باقی مانده تا قهرمان لیگ برتر مشــخص شــود .بنابراین هر ســوت
اشتباهی ممکن است قهرمانی را از ما بگیرد.هر چند معتقدم داوران این بازی
بهخوبی انتخاب شدهاند ».در دیگر دیدار حساس این هفته شهرداری سیرجان
تیــم دوم جــدول ردهبنــدی از دیگــر تیــم اصفهانی یعنــی ذوب آهــن پذیرایی
میکنــد .شــاگردان بیان محمودی یک پله پایینتر از ســپاهان قــرار دارند و باید
مراقب باشند تا نتیجه را به سیرجانیها واگذار نکنند تا از سکو دورتر شوند .مهناز
ذکایی داور شناخته شده کشورمان قضاوت این مسابقه حساس را برعهده دارد.

از یکساعت قبل از بازی سنگ و فحش خوردیم

شکایتپرسپولیس
ازرئیسهیأتآذربایجان
و 3مدیر تراکتور

باشــگاه پرســپولیس بــا صــدور
اطالعیــهای نوشــت«:هنوز در شــوک
اتفاقــات ورزشــگاه یــادگار امــام و هجمــه
فحاشــیها ،هتاکیهــا و ســنگپرانیها
هســتیم ولــی متأســفانه بعضی بــه جای
آنکــه برابر این پدیــده بایســتند ،به نوعی
بــا اظهــارات و عملکــرد خود یا بــه دنبال
تطهیــر آنچــه هســتند که روی داده اســت
یــا اینکــه قصــد دارنــد مســائل را بــه گونه
دیگری نشان دهند و خواسته یا ناخواسته
بــا آن همراهــی میکننــد .در ایــن ارتبــاط
باشــگاه پرســپولیس از جــواد ششــگالنی،
رئیس هیأت فوتبال آذربایجان شــرقی در
ارتبــاط با معاونت در اخــال در نظم و از
میرمعصوم ســهرابی مدیرعامل باشــگاه
تراکتــور ،کاظــم محمــودی مدیــر تیــم و
همچنین نصیری معاون فرهنگی تراکتور
بــه جهت نشــر اکاذیب ،بــه کمیته اخالق
شکایت کرد».

اســتادیومها وجــود دارد؟
جاللــی بــه ایــن ســؤال
پاســخ داد« :قطعــاً وجود
دارد .بایــد از جایــی ایــن
سیاســتگذاری انجــام
شــود .مــن  7ســال پیــش
در فدراســیون فوتبــال بــه
تفصیل در این باره صحبت
کــردم و در قالــب  5بنــد
پیشــنهاد دادم .مثــاً گفتم
اولویت را به تشــویق بدهند
نه تنبیه و جریمه را برای آخرین
راهکار بگذارید .تشویق هم این طور
اســت کــه مثــاً فرمهایــی در اختیار
ناظرهــای بازیها بگذارنــد تا درباره
رفتار مربیــان ،بازیکنان ،تماشــاگران
نظــر بدهنــد و بــا جمعبنــدی آنها در
پایــان فصل بــه آنها خدمــات ویژهای
بدهنــد .مثــاً شــهری کــه بهتریــن
تماشاگر را داشته ،توریهای دور زمین
در ورزشــگاه آن شــهر برداشــته شود یا
تیمــی کــه از لحاظ رفتــاری بهتــر بوده،
در نقــل و انتقــاالت یک بازیکن بیشــتر
بتوانــد بگیــرد .به ایــن ترتیــب میتوان
در راه فرهنگســازی اســتادیومها قدم
برداشت».

مستحکمترین خط دفاع برابر هجومیترین خط حمله لیگ فوتبال زنان
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آسیبشناسی رفتار تماشاگران در گفتوگوی «ایران» با مجید جاللی

آخرین بار کی در لیگ ایران یک بازی واقعی دیدید؟

آدرینا ورشینگر /فوتبال ،این ورزش سراسر هیجان ،شادی ،شور و نشاط
حــاال مــدت زیادی اســت که در لیگ ما جــای خود را ب ه نفــرت ،انتقام،
تســویه حســاب و کینهجویی داده اســت .اتفاقی که نمونه تازه آن را در
بــازی تراکتــور و پرســپولیس شــاهد بودیم .دیــداری که از آن بــه عنوان
گل بازیهای هفته بیســت و هشــتم لیگ برتر یاد میشــد و دیدن این
همه هوادار در یک ورزشگاه بعد از گذشت  2سال و چند ماه از روزهای
کرونایی که به عشق تشویق تیم مورد عالقهشان راهی ورزشگاه شدهاند،
بســیار خوشــحالکننده بــود اما بــاز هم عدهای که قصدشــان تماشــای
فوتبــال نیســت و اهــداف دیگــری را در ســر میپروراننــد ،بــا ســردادن
شعارهای نامتعارف ،انداختن لیزر به صورت بازیکنان و سنگپراکنی،
بــازی را از حالــت عادیاش خــارج کردند .در این شــرایط ،بازیکن تیم
حریف که باید ســعه صدر زیادی داشته باشــد ،از کوره در رفت و پاسخ
سنگاندازی را با همان سنگ داد تا میدان فوتبال به یک میدان جنگ
واقعی تبدیل شــود و بازی مهم هفته نیمــه تمام بماند! عجیبتر این
که گزارشــگر بازی با اشــتیاق از دقیق بودن این پرتاب سنگها صحبت
بــه میــان مــیآورد .اما آیــا واقعاً این چیــزی که مــا در لیگ برتــر ایران
میبینیــم ،نامش فوتبال اســت؟ کدام هوادار منصــف فوتبال ،آخرین
دیدار از لیگ ایران که در آن نشانههای یک بازی دیدنی که همانا بازی
هجومی ،گلهای زیاد ،احترام به داور ،بدون درگیری خاص و با حضور
تماشاگران پرشور را به خاطر دارد؟ الاقل در لیگ بیست و یکم که تنها
 2هفته به پایان باقی مانده ،چنین مســابقهای را چندان به یاد نداریم.
چه آنکه بســیاری از بازیهای تنها یک گل داشته و یا اصالً گلی نداشته
است تا میانگین گلهای زده تیمها در یک هفته به کمتر از یک گل زده
در هر مســابقه برســد .بازیهایی که بیشتر از دو سوم آن بهخاطر درگیر
بودن کشــور با کرونا تماشــاگر نداشــت تا بازیها از نظر عنصر جذابیت
به حداقل برســد .البته مثل بازی استقالل و آلومینیوم که اراکیها برای
آبیهــا تونل قهرمانی زدنــد ،اتفاقهای خوب اینچنینــی هم رخ داده
امــا آنچــه بیــش از همه شــنیده و دیده میشــد و میشــود ،اعتراض به
داوری ،گالیــه از تیــم حریف و بیانیهنویســی بوده اســت .اتفاقهایی که
در کمتر کشــور صاحب فوتبالی در دنیا شاهد رخ دادن آنها هستیم .اما
در لیــگ ایران شــهرخودرو در هفته دوم به دلیــل اعتصاب بازیکنانش
به مصاف مس نمیرود ،گلگهر طبق نظر کمیته انضباطی و استیناف
بازیکــن غیرمجــاز دارد و بــازی تراکتــور و پرســپولیس هــم نیمــهکاره
میمانــد .در نفــت مسجدســلیمان لیدرهــا به رختکن تیمشــان حمله
میکنند و نســاجی زمینی برای میزبانی از دیدارهای خانگیاش ندارد.
در اکثــر ایــن اتفاقهــا عوامل درونی تیمهــا ،بازیکنان و خود باشــگاهها
نقش داشــتهاند اما حاال پای تماشــاگران به میان کشــیده شده تا گل به
سبزه نیز آراسته شود!
اما فوتبال ایران واقعیتهای تلخی دارد که از آنها گریزی نیســت و
نمیتوان انکارشــان کرد .وقتی رئیس ســابق فدراسیون چنان عملکرد
پر از ابهام ،ایراد و عالمت ســؤالی از خود به نمایش میگذارد که برکنار
میشــود و کمیتــه اخــاق  2ســال محرومش میکنــد ،دیگــر نمیتوان
انتظــار چندانــی از دیگر ارکان فوتبال داشــت و حتی نمیتــوان امیدوار
بود یک دیدار ملی بدون حاشــیه و درگیری و گاز اشــک آور برگزار شود.
حاال کشور همسایه ما قطر تا چند ماه دیگر بزرگترین تورنمنت فوتبال
(جام جهانی) را برگزار خواهد کرد ولی با سنگاندازی که در لیگ ایران
میشــود ،حتی نمیتوان به میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا که بیش از
 2ســال است از کشور ما به بهانه کرونا گرفته شده امیدوار بود ،چه رسد
بــه رؤیای میزبانی جام ملتهای آســیا که فدراسیوننشــینها آن را در
سر میپرورانند.
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در جریــان دیــدار تیمهــای تراکتــور
و پرســپولیس اتفاقــات تأســفباری رخ
داد و ســنگپرانی متعــدد تماشــاگران
تراکتور باعث شــد بازی نیمــهکاره بماند
و حاال همه منتظــر رأی کمیته انضباطی
فدراســیون فوتبال در خصوص این بازی
هستند .یکی از بازیکنانی که در این بازی

پرحاشــیه خبرســاز شــد ،امیــد عالیشــاه
کاپیتان پرسپولیس بود که از ابتدای بازی
مــورد هجمه زیــاد هــواداران تراکتور قرار
گرفــت و البته بــا اقدامــی غیرقابل قبول
یکی از سنگهایی را که به سمتش آمده
بود به ســمت هــواداران پرت کــرد .او در
این خصوص به فارس گفت« :متأسفانه
قبــل از اینکــه بــازی آغاز شــود ،فحاشــی
زیــادی نســبت بــه تیــم مــا انجام شــد و
اتفاقاتی رخ داد که واقعاً در شأن فوتبال
ما و باشــگاه پرسپولیس نبود .حتی وقتی
آقای گلمحمدی قبل از آغاز بازی قصد
داشــت از وضعیــت ورزشــگاه و چمــن
دیــدن کنــد ،به او ســنگ زدند و فحاشــی
کردند .این مســائل واقعــاً ناراحتکننده
اســت و هیــچ کجــا چنیــن مســألهای را
مشاهده نمیکنید .قطعاً نمیتوانند این
مســائل را گردن مــا بیندازند .متأســفانه
اینقــدر وضعیــت ورزشــگاه وحشــتناک
بــود که آقــای گلمحمدی بیــن دو نیمه

حتی نتوانســت به رختکن بیاید تا نکات
تاکتیکی را به ما بگوید .در این شرایط آیا
برگزاری بازی درســت بود؟ اگر شــخصی
آسیب میدید چه کســی پاسخگو بود؟»
عالیشــاه افــزود « :آقایان مدعی هســتند
کــه چند هــوادار ســنگ زدند امــا اگر این
حرف واقعیت داشته باشد چرا ارطغرل
ساغالم و مهدی کیانی بهعنوان سرمربی
و کاپیتــان تراکتــور پشــت بلندگــو رفتــه و
بارهــا از هواداران در ورزشــگاه خواســتند
که ســنگ پرتــاب نکننــد؟ عجیــب اینکه
بعــد از بــازی تا بــه امروز همه نــوع برای
ما حاشــیه درســت کردنــد و عکسهایی
از مــن در فضای مجازی پخش میشــود
کــه خندهدار اســت .بــه نظرم ایــن کارها
درســت نیســت .واقعــاً جایــگاه اخــاق
در فوتبــال ما کجاســت؟ امیــدوارم دیگر
شــاهد چنین مســائلی نباشــیم و شرایط
اینگونه باشــد که همه بتوانیــم از فوتبال
لذت ببریم».

محرومیتداورانایرانیازمسابقاتآسیایی
بهدلیلنداشتنمدرکVAR

مســابقات قهرمانی زیر  ۲۳سال فوتبال آسیا در حالی از  ۱۱خرداد
در کشــور ازبکســتان و با حضور تیم ملی امید ایران برگزار میشود که
بــر خالف تیم امید ،داوران ایرانی از حضور در این مســابقات محروم
شــدهاند .محرومیتی که دلیل آن نداشتن مدرک  VARتوسط داوران
ایرانی است .موضوع  VARگویا برای کمیته داوران و فدراسیون فوتبال
تکراری شده است و دیگر تالشی برای آمدن آن به چرخه داوری کشور
نمیشــود .قهرمانی زیر  ۲۳ســال آســیا ،اولین مســابقاتی نیســت که
داوران ایرانی به خاطر نداشتن الیسنس  VARاز آن محروم میشوند
و در مراحل حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیز ،برخی داوران بینالمللی
ما همچون بیپن حیدری که در مرحله گروهی قضاوتهایی داشــته،
دیگر نمیتوانند ســوت بزنند و به نوعی از آن محروم شدهاند .حضور
داورانی چون منصوری ،فغانی و ابوالفضلی در مسابقاتی مانند لیگ
قهرمانان آسیا و جام جهانی تنها به این دلیل است که با پیگیریهای
 ،AFCاین داوران توانســتهاند در کالسهای مربوط به آموزش VAR
شرکت کنند و اندک آبرویی که برای داوری فوتبال ایران مانده است را
حفظ کنند .پس از اینکه ابالغیهای برای داوران ایرانی حاضر در لیگ
ایران برای ســوت زدن مسابقات زیر  ۲۳ســال آسیا نیامد ،تعدادی از
داوران بینالمللی ایران اعتراض خود را به خداداد افشاریان و هیأت
رئیسه فدراسیون فوتبال منتقل و اذعان کردند که این وضعیت برای
آنها نگرانکننده شده است.

