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نه ،هیچ خبری از لذت نیســت .فوتبال اینجا مهمتریــن و جذابترین کارکرد خود را از
دست داده و بدل به یک ملغمه زشت شــده که با حرکت شتابآلودی به منطقه خطر نزدیک
میشــود .آنچه هر هفته در این فوتبال میبینیم ،بســان یک جنگ گالدیاتوری به سبک روم
باستان اســت که باید در نهایت یکی از طرفین قربانی شده و نعش آن از زمین بیرون برود .یک
خشونت افسارگسیخته و بدون کنترل که از درون مستطیل سبز تا بیرون آن را در بر میگیرد،
به روی ســکوها تعمیم مییابد و حتی رســانهها را نیز در مینوردد .در این فوتبال همه از هم
طلبکارند و گویی برای ســتاندن طلــب خود وارد میدان مبارزه میشــوند و میخواهند با هر
وســیله و هر ابزاری آن را از طرف مقابل بگیرند .کینه ،عداوت ،خشم و نفرت پیرنگ اصلی این
داستان هولناک هستند که هر هفته و در همه میادین تکرار میشوند و هر چه جلوتر میرویم،
غلظت آن بیشتر و بیشتر میشود.
این چکیده و جانمایه فوتبال در ایران اســت و فرقی نمیکند که چه مســابقهای را نظاره
کنیــم؛ از تیم ملی گرفته تا لیگ برتر ،از لیگ یک گرفته تا لیگ فوتســال همه جا آلوده به این
خشــم بیپایان شده که به شکل عریانی در تار و پود فوتبال رخنه کرده و عیان است .تا آنجا که
حتی برای لمس آن نیاز به تماشــای یک بازی نیست .حتی شــنیدن اصوات یک بازی و فراتر
از آن رویت تیتر روزنامهها و ســایتها نیز برای درک خشونت جاری و ساری در فوتبال ایران
کفایت میکند .خشونتی که از البالی اصوات و تیترها بیرون میریزد و فریاد میزند .خشونتی
که سبب شــده تا بابت آن تاوانهای سنگینی را پرداخت کنیم .هنوز زهر ناکامی تلخ و دردآور
جام ملتها زیر زبان ماســت .آنجا که خشــونت نهفته در بدنه تیم ملی ،درســت در بزنگاه و
کلیدیتریــن مقطع در بازی نیمهنهایی برابر ژاپن ما را زمین زد و حمله دســتهجمعی به داور
برای اعتراض به یک صحنه ســاده ،آن گل مضحک را به همراه داشــت تا ناگهان همه جالل و
جبروت تیم فروپاشیده و نابود شود .خشونتی که حتی پس از غرق شدن در چاه ویل ناکامی نیز
فراموشمان نشد تا سردار آزمون و بقیه در یک صحنه حیرتآور در ثانیههای پایانی ،مستطیل
سبز را با رینگ خونین اشتباه گرفته و پنجه بر گلوی حریف بکشند .رفتاری که حتی در رینگ
نیز خطا محسوب میشود و نمونه مشابهی ندارد.
این ناکامی تلخ و تاوان بزرگ اما باز هم آینه عبرت فوتبال ایران نشد .گویی برای ما اهمیتی
ندارد که خشــم و عصیان چه هزینه گزافی به ما تحمیل میکند و ما فوتبال بازی میکنیم تا از
هم انتقام بگیریم! انتقامی با طعم خون که تنها با مرگ طرف مقابل ماموریت پایان خواهد یافت.
همین هفته خشم و عصیان حرف نخست لیگ بود .در اهواز پس از پایان بازی فوالد و استقالل،
هوادار اســتقالل با اصابت یک ســنگ از ســوی هواداران فوالد به کما رفت .در جنگی که مادر
هوادار مضروب آن را به جنگ داعشــیها تشبیه کرد! منشــا مهاجم آفریقایی استقالل ناگهان
با مشــت و لگد به تماشاگر متعرض اهوازی حمله کرد و چند ســاعت بعد فرهاد مجیدی مربی
آبیها نیمههای بامــداد پس از تخلف در اتوبانهای تهران با مامور پلیس درگیر شــد! علیرضا
حقیقی با  4سال سابقه لژیونری در اروپا و بیش از  50بازی ملی در قامت یک بوکسور هوس کرد
تا قدرت هوکهایش را روی بینی معاون اســتقالل آزمایش کند و او را روانه اتاق عمل نمود .در
تهران و بازی پرسپولیس و صنعت نفت ،بازیکنان با هر بهانهای بیمحابا به هم حملهور میشدند
تا بیشــتر از فوتبال ،درگیری ببینیم! در تبریز این سناریو به شــکل دیگری در بازی تراکتور و
سپاهان تکرار شد و عجیب آنکه در آن تماشــاگران نیز سهم خود را تمام و کمال ایفا کردند! در
فینال لیگ فوتسال برخورد فیزیکی و یقهگیری طرفین به سبک دعواهای قومی قبیلهای تنها
اسلحه سرد و چاقوکشی کم داشــت! اینها نمونهای تلخ و ترسناک از اتفاقات یک هفته فوتبال
ایران هستند .اتفاقاتی که با سرعتی اعجابانگیز به سمت قتل و جنایت میل میکند و ظاهرا تا
کشــته ندهیم و خونی ریخته نشود ،برای مهار این خشم و عصیان بیدلیل و بیهوده قرار نیست
تصمیم بگیریم .با این روند ،جنایت از رگ گردن به ما نزدیکتر است!

امسال دنبال سه گانهایم

علیپور:خودم
هم روزهای اول
مثلبودیمیربودم

بازبینی در فوتبال انگلیس که ســالها اســت به اجرا
در میآید ،صرفا به جهت بازگردانــدن اخطارهای بازیکنان
نیست .گاهی اتفاق میافتد که خطای بازیکنی از چشم داور
دور میماند کــه اتحادیه فوتبال انگلیس با بازبینی رفتار آن
بازیکن ،تغییرات مقتضی را انجام میدهد.
یکی از قوانینی که به تازگی در فوتبال انگلیس اعمال
میشــود ،محرومیت به جهــت فریب داور اســت .اتحادیه
فوتبــال انگلیس برای بازیکنانی کــه در جریان بازی دور از
چشــم داور اقدام به تمارض کنند ،دو جلسه محرومیت در
نظر میگیرد .قانونی که باعث شده در بازیهای لیگ جزیره
به ندرت شــاهد بروز چنین رفتاری باشیم .رویه بازبینی نه
تنها فرصت فرجامخواهی بــرای تیمها را پدیده آورده بلکه
به ســامت برگــزاری رقابتهای فوتبال این کشــور کمک
قابل توجهی کرده اســت .دراللیگا نیز قانون فرجام خواهی
وجود دارد اما باید انگلیس را سرآمد همه کشورهایی دانست
که تصمیمگیری درباره وقایــع بازی را تنها به عهده داوران
نمیگذارد و فضــا را برای اعمال قوانین تازه بعد از بازی نیز
باز میگذارد.

از چاله به چاه ،این تغییر برنامههای جنجالی

آخرین تغییراتی که قرار شد از سوی
ســازمان لیگ در برنامه رقابتهای لیگ
برتر اعمال شــود ،تغییر تاریخ بازیهای
استقالل ،پرســپولیس و ذوبآهن از 16
و  17اســفند به ششم و هفتم فروردین
است .این را سعید فتاحی ،رییس کمیته
مسابقات ســازمان لیگ در گفت و گو با
رادیو اعالم کرد تــا موجی از اعتراضها
نســبت به این تغییر تاریخ هم از سوی
باشــگاههایی که درخواست تغییر زمان
بازیها را داشــتند و هم از سوی رقبای
آنها به راه بیفتد.
سعید فتاحی در مصاحبه خود گفته
است« :خبر منتشر شــده بحث امنیتی
دارد و اســتانداری به این موضوع ورود
میکند 3 .باشــگاه آسیایی ما نامه زدند
کــه به ما فرصــت بدهنــد و بازیها از
فشردگی در بیاید .قرار است قبل از دربی
بازیهای ششــم یا هفتم برگزار شــود.
مثال آقــای گلمحمدی گفته ما موافقت

علی علیپور درباره از دست دادن پنالتی مقابل نفت آبادان گفت:
«خب پنالتی از دســت رفت و خیلی از این اتفاق ناراحتم .امیدوارم در
بازیهای بعدی بتوانم ایــن اتفاق را جبران کنم .با تمام ناراحتی بابت
از دســت دادن پنالتی از این جهت خوشحالم که نتیجه تیم با پیروزی
همراه بود و مهم این بود که سه امتیاز را کسب کردیم».
وی درباره داوری دیدار با نفت آبادان نیز گفت« :به نظرم پنالتی
روی ســروش رفیعی صد در صد بود .نمیدانم چرا داور نگرفت و شاید
جاگیریاش بد بود .با این حال احساســم این است که هنوز داور خط
و داور وســط در فوتبال ایران نتوانســتهاند به هماهنگی و همکاری
مناسبی برســند .داوران روی خط مســلما بهتر باید اتفاقات داخل
محوطه جریمه را ببینند .من همیشه احترام خاصی برای داوران قایل
بودم و هیچ وقت دخالت نمیکنم».
علی علیپور درباره بازی حساس این هفته تیمش مقابل پاختاکور

تفکر ظهور سیستم کنترل هوشمند  VARنیز از همین
نقطه نشــات میگیرد .اینکه صحت برگزاری رقابتها باالتر
برود و داوران بتوانند در جریان قضاوتهای خود تصمیمهای
درستتری را اعمال کنند تا حقوقی از تیمی ضایع نشود.
تصمیمگیــران در فوتبال ایران اخیرا در شــرایطی به
استفاده و بهکارگیری از این سیســتم پرهزینه تاکید دارند
و خواســتار تامین منابع الزم برای ورود چنین سیستمی به
چرخه فوتبال ایران هســتند که اساسا در سالهای گذشته
هیــچ عالقهای به نفــس بازبینی از خود نشــان ندادهاند.
پرسشــی که در میان این تضاذ ذهــن را عمیقا درگیر خود
میکند این اســت که اگر تصمیمگیران فوتبال ایران اعتقاد
دارند که با بهره گرفتن از این سیســتم به قضاوت بازیهای
لیگ برترکمک شود و مانع از تضییع حقوق تیمها در مواردی
خاص شــوند ،چرا در همه این ســالها که لیگ حرفهای به
جریان افتاده ،قانون بازبینی را اعمال نکردهاند؟
بارها اتفاق افتاده بازیکنی درلیگ بیجهت از داور کارت
زرد یا قرمز دریافت کرده و بازیهای مهم تیمش را از دست
داده اســت .نمونهاش محرومیت اشکان دژاگه از بازی بزرگ
تراکتورســازی مقابل ســپاهان که بهزعم اغلب کارشناسان
کامال غلط بود.

موارد ریز و درشت بسیاری هم بوده که برخی بازیکنان
به دلیل رفتارهای غیرورزشــی ،تمــارض و حتی خطاهای
ســفت و ســخت روی بازیکنان حریف از چشــم داور دور
ماندهانــد و اخطاری دریافت نکردهاند که اگر فرصت بازبینی
در فوتبال ایران وجود داشت ،بدون شک تصمیمهای مناسب
در مواجهه با خاطیان و یا آنها که بیجهت محروم شــدهاند،
اتخاذ میشد اما هیچ عزمی برای به اجرا درآمدن این قانون
درفوتبال ایران وجود ندارد .دوربینهایی که در ورزشــگاهها
قرار دارند ،همواره فرصــت بازبینی را برای کمیته انضباطی
فدراســیون فوتبال پدید میآورند تا رفتار بازیکنان به دقت
زیــر ذرهبین قرار بگیرد و صرفا این دوربینها نباید به جهت
انتقال تصاویر برای تماشاگران مورد استفاده قرار بگیرد.
بهکارگیری  VARشاید در ظاهر لیگ برتر فوتبال ایران
را متفاوت جلوه دهد اما کمک گرفتن از این سیستم محدود
بــه زمان برگزاری مســابقه و بیشــتر در محوطه جریمهها
اســت اما دیگر دوربینهایی که در ورزشــگاهها قرارگرفته
فرصتی طالیــی را ایجــاد خواهد کرد تا آنچــه در جریان
بازیهای لیگ رقم میخورد را با دقت و موشــکافی بیشــتر
به تجزیه و تحلیل گذاشــت و درنهایت نیز تصمیم مناســب
را اتخاذ کرد.

نمیکنیم ولی بحث ما بحث ملی اســت،
اگر ذوب آهن بتواند با نیروی بهتری وارد
بازیهای ملی شــود حتی پدیده شانس
دارد ســال آینده بهعنــوان تیم چهارم
در آسیا شــرکت کند .نمیدانم دوستان
(گلمحمدی) چرا این مباحث را مطرح
میکنند؟ آن زمان تصمیم گرفتیم بازی
لیگ بین بازیهای آســیایی برگزار شود
ولی االن درخواست کردیم چون اردوی
تیم ملی نداریم میخواهیم فشــار را از
تیمهای آسیایی کم کنیم تا انشاا ...آنها
نتیجه بگیرند و سال آینده  4تیم داشته
باشیم».
با این تغییر تاریخ اما پرســپولیس
و اســتقالل بــار دیگر معضــل نزدیکی
بازیهای معوقه هفته بیســت و یکم با
تاریخ برگزاری دربی را خواهند داشــت
و ســازمان لیگ بار دیگر در کشــمکش
درخواســتها و اعتــراض ســرخابیها
گرفتار خواهد شد.

گفت« :بــا روحیه باالیی آمــاده این جدال خواهیم شــد .پاختاکور
مطمئنا تیم قدرتمندی اســت که توانســته النصر را در امارات حذف
کند .باید یک شــروع قدرتمند در شروع مسابقات داشته باشیم .بازی
اول همیشه مهم و حســاس است .ما اما با قدرت در کنار هوادارانمان
برای این بازی حاضر میشویم و به دنبال نخستین برد این فصل خود
خواهیم بود تا ماجراجوییمان را در این فصل آغاز کنیم».
وی با اشاره به رقبای تیمش در این دوره از مسابقات گفت« :السد
قدرتمندترین تیم گروه ماســت و االهلی عربستان نیز نیاز به تعریف
ندارد .جدول ســختی پیش روی ما قرار دارد اما ما مصمم هستیم که
بهترین عملکرد را داشــته باشــیم .کارهای تاکتیکی که آقای برانکو
ایوانکوویــچ میخواهد را انجام و موفق و دســت پــر از زمین خارج
میشویم».
علیپور درباره عملکرد بودیمیر و انتقاداتی که از او میشود ،گفت:

با این حــال اما با اینکه این موضوع
از همین حــاال قابل پیشبینی اســت،
باز هم فتاحی اصــرار دارد که بازیهای
معوقه هفته بیســت و یکم سه روز پیش
از دربی و در تعطیالت نوروز برگزار شود:
«تقویم ما تغییر نمیکند ،برای کمک به
 3باشــگاه هفته بیست و یکم لیگ برتر
بازیهایش بــه روزهای  6یا  7فروردین
منتقل میشود .تعیین تکلیف دربی هم
هفته گذشته انجام شده و دربی در تاریخ
مقرر برگزار میشــود .اگر ششم یا هفتم
بازی کنند اشــکالی ندارد ،روز دهم در
دربی هم بازی میکنند».
ایــن صحبتهــا در حالــی مطرح
میشــود کــه از همیــن حــاال برانکو
مخالفتــش با برگزاری بازی نســاجی -
پرســپولیس در تاریــخ ششــم یا هفتم
فروردین را اعالم کرده و با برگزاری این
مســابقه پیش از دربــی و در تعطیالت
مخالف اســت .شــفر هم چند روز پیش

اعــام کرده بود که ایــن تغییر تاریخها
بیشتر از اینکه به سود استقالل باشد ،به
سود رقبای این تیم است.
از سوی دیگر پدیده و نساجی هم با
تغییر تاریــخ این بازی و برگزاریاش در
ایام نوروز مخالف هستند و توجیه رییس
کمیته مســابقات سازمان لیگ در پاسخ
به مخالفتها بخصــوص مخالفت پدیده
این است که« :ما میخواهیم به تیمهای
آســیایی کمک کنیــم ،اگــر تیمهای
آسیایی خوب نتیجه بگیرند برای فوتبال
ما امتیاز محســوب میشــود .دیدید که
امســال به جای  3سهمیه  4سهمیه در
آسیا داشتیم و این اتفاق برای فوتبال ما
خوب است».
بــه طــور کلی ســازمان لیــگ با
تغییراتی کــه دارد در برنامــه برگزاری
مسابقات ایجاد میکند ،خود را از چاله به
چاه میاندازد و بیش از پیش ناتوانیاش
در برنامهریزی اصولی را یادآور میشود.

«به هرحال او اکنون فضای جدیدی را تجربه میکند و طبیعی اســت
که نیاز به فرصت بیشــتری برای هماهنگی دارد .همه بازیکنان وقتی
وارد فضای جدید میشوند نیاز به فرصت دارند تا با یکدیگر هماهنگ
شــوند .خودم هم روزهای ابتدایی در پرسپولیس شرایط هماهنگی و
پیشرفت را پشت سر گذاشــتم و شرایط به این شکل و با انتقاداتی نیز
همراه بود که کمک کرد در مســیر پیشــرفت قرار گیرم .با این حال او
بودیمیر است ،بازیکنی که از اروپا آمده و تجربه باال و کیفیت مناسبی
دارد و تجربه حضور در لیگ قهرمانان و مقابل تیمهای بزرگ را داشته
است».
مهاجم گلزن پرســپولیس در جدال با نفت آبــادان درباره پاس
گلی که از بودیمیر گرفت ،گفت« :واقعا پاس خوبی بود .او میتوانست
خودش به ســمت دروازه شــوت بزند اما کیفیت یــک بازیکن بزرگ
اینجور مواقع مشخص میشــود که با پاس در فضای بهتر زمینهساز

منشا و حقیقی محروم از فوتبال ،مجیدی در انتظار!

خبرومصاحبه

کمیته اخالق فدراســیون فوتبال با اعــام حکمی همه اهالی فوتبال را
شگفتزده کرد.
در نتیجه این حکم و با دســتور کمیته اخالق گادوین منشــا و علیرضا
حقیقی فعال از فعالیت فوتبالی محروم شدند.
گادوین منشا در جریان سفر به اهواز و دیدار با فوالد با یکی از هواداران
دچار درگیری شــده بــود .همچنین علیرضا حقیقی دروازهبان اســبق تیم
ملــی هم در آکادمی المپیک با معاون باشــگاه اســتقالل دچار زد و خورد
شده بود.
کمیته اخالق در خصوص رفتار فرهاد مجیدی مربی اســتقالل از پلیس
راهور استعالم کرده و اگر گزارشی در این مورد به دست آنها برسد که حاکی
از رفتار غیراخالقی و غیرورزشــی باشــد کمیته اخالق به این موضوع ورود
خواهد کرد.

تورک :محرومیت منشا شامل آسیا نمیشود

تــورک ،رییس کمیته اخالق فدراســیون فوتبال در مــورد محرومیت
گادوین منشــا و علیرضا حقیقی گفت« :فعــا نمیتوانم بیش از این در این
مورد صحبت کنم اما گادوین منشا و علیرضا حقیقی نمیتوانند هیچ فعالیت
فوتبالی انجام دهند».
وی در مورد اینکه محرومیت منشا در بازی با الدحیل در لیگ قهرمانان
آســیا نیز اجرا خواهد شد یا خیر ،این پاســخ را داد« :بله ،از این به بعد این
محرومیت در تمام مسابقات باید اجرا شود».
رییس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که «آیا
تصمیمــی درباره فرهاد مجیدی و درگیری لفظی او بــا مأمور راهور گرفته
شده است یا خیر؟ گفت« :خیر ،فع ً
ال تصمیمی گرفته نشده است اما در حال
رسیدگی به این پرونده نیز هستیم».
در حالــی که تورک اعالم کــرده بود گادوین منشــا از بازیهای لیگ
قهرمانان آسیا هم محروم است و این جمله باعث شگفتی اهالی فوتبال شده
بــود ،رییس کمیته اخالق صحبتهای خود را اصالح کرد .تورک در این باره
گفت« :محرومیت منشا فقط از بازیهای داخلی است و این بازیکن بالفاصله
بعد از بازگشــت از قطر باید در کمیته اخالق حاضر شــود و درباره رفتارش
توضیح دهد».

بدشانسی جهانبخش ،تیر به جای تور

علیرضا جهانبخش دیشــب در ترکیب اصلی برایتون مقابل هادرزفیلد
بــه میدان رفت و تیمش بازی را با یک گل برد.در این مســابقه جهانبخش
بدشانس بود چرا که شوت زیبا و فنی اش در نیمه اول به جای تور روی تیر
افقی نشست و گل نشد.
در نیمــه دوم و در دقیقه  78جهانبخش تعویض شــد و جای خود را
بــه خوزه ایزکوئیردو داد.چند ثانیه بعــد نوکارت پاس داد و برایتون با ضربه
فلورین آندون به گل سه امتیازی اش رسید.
سایر نتایج شب گذشته لیگ برتر انگلیس بدین شرح است:
تاتنهام یک  ..........................................................................................آرسنال یک
بورنموث صفر  .........................................................................منچسترسیتی یک
برنلی یک  ................................................................................کریستال پاالس 3
منچستریونایتد  ......................................................................... 3ساوتهمپتون 2
ولورهمپتون  .................................................................................. 2کاردیف صفر

گل تیم شــد .در فوتبال همواره موفقیت تیمی مهم است و ما در کنار
هم در نهایت به موفقیت و اهداف بزرگمان خواهیم رسید .برای دیدن
بودیمیر که نشان داده بازیکن باکیفیتی است هم زیاد انتظار نکشید و
او در همین بازی اخیر نیز چشمههایی از توان خود را به اجرا گذاشت و
در بازیهای بعدی مسلما شرایط بهتر نیز خواهد شد».
علیپور در پایان درباره اینکه آیا تیمش شانس دستیابی بهعنوان
مجدد قهرمانی در لیگ و موفقیت در آســیا را خواهد داشــت ،گفت:
«این مهمترین هدف ما محســوب میشــود .ما تیم کاملی هستیم و
از کادرفنی بــزرگ و کامال حرفهای برخوردار هســتیم .به دنبال این
خواهیم بود تا در این فصل با رســیدن به عناوین قهرمانی لیگ برتر،
لیگ قهرمانان و جام حذفی به سه گانه دست پیدا کنیم و این برخالف
آنچه که شما میگویید یک رویا نیست و یک هدف بزرگ برای ماست
تا برای آن بجنگیم و تالش کنیم».

