
این بارسلونا باید خواب قهرمانی را ببیند
لیونل مسی اش��تیاقش به قهرمانی اروپا را 
هرگز پنهان نکرده، اما اگر بارسلونا همین طور 
ادامه دهد او باید خواب قهرمانی را ببیند و 
فقط با رؤیاهایش زندگی کند. فوق ستاره 
32 ساله آرژانتینی که در سال های پایانی 
حرفه ای خود بس��ر می برد، آخرین بار در 
س��ال 2015 لیگ قهرمانان را برده است. 
او را خیلی ها بهترین بازیکن تاریخ فوتبال 
می دانند؛ چهار بار قهرمان این جام شده، اما 
در هشت سال اخیر فقط یک بار به این عنوان رسیده است. بعد از دو حذف 
شرم آور به وسیله لیورپول و رم در دو فصل اخیر، بارسلونا هیچ نشانه ای بروز 
نداده که این فصل می تواند به انگیزه و اشتیاق ستاره و اسطوره اش پاسخ 
مثبت بدهد. تساوی بدون گل خانگی با اسالویاپراگ به معنای آن است 
که کاتاالن ها هنوز بدون شکست هستند و با 8 امتیاز از چهار بازی در صدر 
گروه F قرار دارند، اما در تمام بازی هایشان در این فصل حتی یک نمایش 
مقتدرانه ارائه نکرده اند. آنها در اللیگا هم صدرنشین هستند با وجود باخت 3 
بر یک این هفته در زمین لوانته، اما این آمار و این صدرنشینی کسی را گول 
نمی زند. پراگ که دو هفته قبل در پایتخت جمهوری چک با نتیجه نزدیک 
2 بر یک به بارسلونا باخت، آن تیم دست و پابسته ای نبود که برخی انتظارش 
را می کشیدند. بارسلونا می تواند نتیجه را به گردن واکنش های عالی اوندری 
کوالر، دروازه بان اسالویا یا تصمیمات داوری بیندازد، اما واقعیت این است که 
آنها از جواهری که در اختیار دارند)مسی( به اندازه کافی حمایت نمی کنند. 
برترین گلزن تاریخ باشگاه و برنده پنج توپ طال خیلی وقت ها یک نفره تیم 
را به هدفش می رساند، اما نه همیشه و برای بردن لیگ قهرمانان به کمک 
نیاز دارد، مگر اینکه تغییر قابل توجهی در فرم خود ایجاد کنند مثل تغییری 
که سوارز، مسی و نیمار در ژانویه 2015 در خود و تیم به وجود آوردند یا 
تغییرات عمیق تری مثل اخراج والورده - که نیاز به بحث مستقلی دارد- را 
مدنظر قرار دهند. در غیر این صورت سخت است تصور کنیم مسی خرداد 

آینده در استانبول جام قهرمانی را باالی سر ببرد.

از تيم ملي گرفته تا 
سعيد احمديان

    حاشيه
باشگاه های استقالل 
و پرس�پوليس، اين 
روزه�ا ب�ه دلي�ل پرداخ�ت نش�دن مطالب�ات 
سرمربيانشان با تهديد به جدايي و استعفا از سوي 
ويلموتس، استراماچوني و کالدرون روبه رو شده اند.

مشکل تحریم و انتقال پول باشد یا حساب خالي، 
هرچه باشد، می گویند پول نگرفته اند و به سیم 
آخر زده اند که یا پولمان را بدهید یا چمدان هایمان 
را می بندیم و می رویم؛ این حکایت مشترک سه 
سرمربي سرش��ناس خارجي ش��اغل در فوتبال 
ایران است. مربیاني که با گذشت شش ماه از آغاز 
کارشان در ایران می گویند یک ریال هم دریافتي 
نداشته اند و دیگر طاقت شان طاق شده است. تیم 
باش��گاهي و تیم ملي هم ندارد، از استراماچوني 
و کالدرون گرفت��ه تا ویلموتس ای��ن روزها یک 
تقاضاي مش��ترک روي میز مدیران باشگاه های 
اس��تقالل، پرس��پولیس و فدراس��یون فوتبال 

گذاشته اند و طلب پول شان را کرده اند.
یکي مانند کال��درون بدون تهدی��د، تقاضایش 
را به گ��وش انصاری فرد می رس��اند، یکي مثل 
استراماچوني مهلت دو هفته ای به فتحي می دهد 
و یکي هم مانند ویلموتس که تا دیروز آرام بود و 
الم تا کام درباره قسط های عقب افتاده قراردادش 
حرفي نمی زد حاال دیگر کاسه صبرش لبریز شده 
و پیغام داده که پولش را ندهند به ایران نمی آید 
تا در فاصله پنج روز تا بازي حس��اس با عراق در 

انتخابي جام جهاني، بحرانی ترین روزها را نیمکت 
ایران پشت سر بگذارد.

  وعده اين هفته و آن هفته می دهند
چراغ اول را گابریل کالدرون روشن کرد؛ ششم 
آبان، آن هم پس از یک برد ش��یرین پرگل برابر 
ش��اهین بوش��هر، وقتي دید دیگر فش��اري از 
مس��اوی های متوالي و فاصله گرفتن تیمش از 
صدر متوجه او نیس��ت، موقعیت را مناسب دید 
تا در حاش��یه تمرین از خلف وعده باشگاه براي 
پرداخت قراردادش گالیه کند تا انصاری فرد که 
این هفته ها براي پرداخت طلب برانکو این در و 
آن در می زند، فراموشش نشود که سرمربي فعلي 
تیمش نیز طلب دارد و باید کالدرون را هم دریابد، 
آن هم  سرمربی  که می گوید از جیب خودش هم 
براي باشگاه خرج کرده است: »من خوشحال و 
راضی نیستم که چهار ماه گذشته است و در این 
مدت به من گفته اند ان شاءاهلل فردا و هفته بعدی. 
از پول خودم 25 هزار یورو وسایل تمرین خریدم 
که از این مبلغ 11 هزار یورو ب��ه من برگردانده 
شده است،اما من جانم را برای باشگاه می دهم. 
مدیر باشگاه از من دو هفته زمان خواسته است. 
مثل چهار ماه قبلی م��ن دو هفته دیگر هم صبر 

می کنم و این جدیت نداشتن را نمی پذیرم.«
  درست نشود، می روم

یک هفته بعد هم استراماچوني چراغ دوم را روشن 
کرد، البته با آتشي تندتر از همتاي آرژانتینی اش 
در پرس��پولیس. س��رمربي ایتالیایي آبي ها پس 

از هفتمین برد متوالي اس��تقالل در لیگ و جام 
حذفي که مقابل صنعت نفت و با نتیجه 5 بر صفر 
در هفته دهم لیگ ثبت ش��د، در سالن نشست 
خب��ري ورزش��گاه آزادي در حالي ک��ه همه در 
انتظار ش��نیدن صحبت های اس��ترا درباره روند 
فوق العاده استقالل بودند، او به یک باره با تهدید 
به استعفا، پیروزي پرگل شاگردانش را به حاشیه 
برد: »برخی یک ریال هم دریافتی نداش��ته اند، 
خیلی از بازیکنان ما به خاطر مشکالت مالی حتی 
توانایی آمدن به محل تمرین تی��م را هم ندارند 
و قراردادهایشان نیز خیلی کم است. همه برای 
استقالل خوشحال هستند، اما ما نمی توانیم با این 
شرایط به خانه برویم. در این چهار ماه شرایطی که 
داریم اعتمادآمیز نیس��ت. من هیچ جوابی برای 
بازیکنانم ندارم، هر روز به م��ن می گویند فردا و 
هفته آینده درست می شود، برایم ادامه کار با این 
شرایط ممکن نیس��ت. امیدوارم در این دو هفته 
اتفاقاتی رخ دهد، زیرا در غیر این صورت ادامه کار 

برایم ممکن نخواهد بود.«
  پول ندهيد به ايران نمی آيم

48 ساعت پس از صحبت های استراماچوني که 
هواداران استقالل را شوکه کرد، نوبت به مارک 
ویلموتس رسید که خبر نارضایتي اش بپیچد و 
حتي یک رسانه بلژیکي خبر استعفاي سرمربي 
تیم ملي فوتبال ایران را منتشر کرد. ویلموتس 
در شش ماهي که از حضورش در ایران مي گذرد، 
ترجیح داده بود پرداخت نش��دن قسط های اول 

قراردادش را رسانه ای نکند، این بار اما وقتي دید 
که خبري از پرداخت پول نیست و یک ریال هم 
دریافتي نداشته، تصمیم گرفت بلیت بازگشت 
به تهران را فعاًل کنسل کند و در بروکسل بماند 
تا مهدي تاج و س��ایر مدیران فدراسیون فوتبال 
دست شان بیاید که فکر نکنند سرمربي بلژیکي 
قرار است همچنان بدون دریافت یک ریال پول 

روي نیمکت بنشیند. 
هرچند مسئوالن فدراسیون فوتبال ابتدا سعي 
در تکذیب قهر ویلموتس داش��تند، اما سرانجام 
مش��خص ش��د که موضوع حادتر از آن چیزي 
است که مصاحبه های تاج و اعضاي هیئت رئیسه 
فدراس��یون بخواهند آرامش کنند. در حالي که 
مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال می گویند پول 
ویلموتس را تا پایاي دي ماه، البته با کمک ویژه 
دولت و وزارت ورزش آماده کرده اند، اما تحریم ها 
و مشکل انتقال پول سبب ش��ده آنها نتوانند تا 

امروز پول را به حساب ویلموتس واریز کنند.
با این حال گفته می ش��ود که ویلموتس تا پول 
نگیرد به ایران نمی آید؛ هر چقدر هم بازي با عراق 
حیاتي و مهم باشد و چنین حواشي آرامش را از 
تیم ملي دور کند. خبر می رس��د که مدیر مالي 
فدراسیون فوتبال به ترکیه رفته تا با ویلموتس 
یا نماینده اش راه حلی براي انتقال پول پیدا کنند 
تا هم سرمربي بلژیکي به خواسته اش برسد و هم 
ش��رایط نیمکت تیم ملي در این اوضاع حساس 

بحرانی تر نشود.
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نگاهي به اعتراض و تهديد به جدايي سرمربيان خارجي شاغل در فوتبال ايران به دليل مشکالت مالي
شیوا نوروزی

والورده در بارسا تنها شد!
والورده پس از تساوي بارسا مقابل اسالویاپراگ در لیگ قهرمانان اروپا 
روي لبه تیغ ق��رار دارد و از بازیکنان گرفته تا هواداران بارس��ا از ادامه 
حضور والورده روي نیمکت این تیم ناراضي هس��تند. در نظرسنجی 
بزرگ روزنامه مارکا ک��ه نزدیک به 28 هزار نفر در آن ش��رکت کرده 
بودند؛ 47 درصد رأی دادند که دلیل ناکامی های اخیر بارسلونا والورده 
است. پیکه، مدافع بارسا هم با حق دادن به هواداران این تیم، از شرایط 
آبی واناری ها انتقاد کرد تا والورده از ط��رف بازیکنان هم چندان مورد 
حمایت قرار نگیرد: »وقتی تیمی مثل بارس��ا دو بازی پی درپی برنده 
نمی شود، هواداران نمی توانند قبول کنند، چون انتظار از تیم ما باالست. 
به نظرم باید مشکالت را حل و با خونسردی برای حل آنها کاری کنیم. با 

این روندی که داریم قهرمانی در لیگ قهرمانان سخت است.«

ونگر به بایرن مونیخ نمی رود
نتایج ضعیف بایرن در هفته های اخیر که به شکس��ت 5 بر یک مقابل 
اینتراخت فرانکفورت منتهی شد، در نهایت جدایی نیکو کواچ از بایرن را 
به همراه داشت و در حال حاضر هانس دیتر فلیک به عنوان مربی موقت 
روی نیمکت باواریایی ها می نش��یند، اما مدیران این باشگاه به دنبال 
یک سرمربی جدید هستند و از ونگر به عنوان یکی از گزینه ها نام  برده  
می شد. با این حال یک منبع نزدیک به باشگاه بایرن مونیخ در گفت وگو 
با بیلد اعالم کرد که به رغم تماس هایی که بین دو طرف صورت گرفت، 

این مربی باتجربه جزو گزینه های باشگاه باواریایی نیست.

 ترابي الگوي فعالیت انقالبي 
در عرصه ورزش

شاید تصورش را هم نمی کرد جمله ای که بر پیراهنش نوشته بود تا بعد از 
گلزنی نشان دهد، این گونه سروصدا بپا کند. وینگر پرسپولیس که بعد از بازی 
با پیکان و باز کردن دروازه خودروسازان به عنوان شادی پس از گل، نوشته 
روی پیراهن خود را )تنها راه نجات کش��ور= اطاعت از رهبری( به نمایش 
گذاشت، در حاشیه هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل که با حضور 
رئیس قوه قضائیه، سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و 
جمعی از مقامات کشوری و لشکری برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفت و 
سردار جاللی در پی تقدیر از مهدی ترابی تأکید کرد که اقدام او، الگویی از 

فعالیت انقالبی در این عرصه برای شکستن دوقطبی های کاذب است.

تشريح برنامه های روز و هفته پارالمپيک
 رضایی: »ما می توانیم« 

الگویی برای همه دنیاست
جش�ن روز ملی پارالمپيک روز چهارش�نبه با حضور 60 هزار نفر 
در سراسر کشور برگزار می ش�ود. نشست خبری روز و هفته ملی 
پارالمپيک با حضور هادی رضايی، دبير اجرايی اين کميته برگزار شد 
و حسين شهرياری، دبير ستاد روز و هفته پارالمپيک نيز نحوه اجرای 
برنامه های در نظر گرفته شده را برای اصحاب رسانه تشريح کرد. 
دبیر س��تاد روز و هفته پارالمپیک هدف اصلی برنامه های در نظر گرفته 
شده را آشنایی هرچه بیش��تر مردم با معلولیت و سوق دادن معلوالن به 
سمت ورزش عنوان کرد: »از سال 82 بحث پارالمپیک به صورت جدی 
دنبال شد. برگزاری یک هفته با همین نام ابتکاری بود از سوی کمیته ملی 
پارالمپیک ایران که در IPC )کمیته بین المللی پارالمپیک( مطرح شد. با 
بررسی های فنی که انجام دادیم، معلوم شد که سن قهرمانان پارالمپیکی 
روبه افزایش است، به همین خاطر تالش کردیم که بحث ورزش همگانی 
جانبازان و معلولین را گس��ترش دهیم. امس��ال در هفت��ه پارالمپیک 
برنامه هایی ترتیب داده ش��ده که با همکاری 31 استان و حضور بیش از 
60 هزار نفر برگزار می شود. مراسم ویژه روز ملی پارالمپیک چهارشنبه 
در سراسر کشور با شعار شکوه، همدردی و هم زبانی انجام می شود. به این 
نکته هم باید اشاره کنم که 24 مهر به عنوان روز پارالمپیک انتخاب شده، 
اما از آنجا که امسال این تاریخ با ایام عزاداری ماه های محرم و صفر همزمان 

شده بود مراسم هفته پارالمپیک با یک ماه تأخیر برگزار می شود.«
  تأکيد بر ورزش همگانی معلولين

هادی رضایی آشنایی خانواده ها با معلولیت را از اهداف اصلی کمیته ملی 
پارالمپیک خواند. دبیر اجرایی کمیته پارالمپیک با اشاره به این مسئله 
اظهار داشت: »همایشی که همه ساله در ایران برگزار می کنیم، بی نظیر 
است. کشورهای دیگر در بحث ورزش معلوالن به بحث های توانبخشی 
و ورزش قهرمانی توجه دارن��د و اهمیتی به ورزش همگانی نمی دهند. 
برنامه »ما می توانیم« الگویی برای همه دنیاست. این مأموریتی است که 
ما از مدارس و دانش آموزان شروع کرده ایم تا از این طریق خانواده ها با 
 IPC ورزش جانبازان و معلولین آشنا شوند. هزینه این برنامه از سوی

پرداخت می شود و هزینه ای  برای ما ندارد.«
تأکید بر ورزش همگانی جانبازان و معلولین نکته دیگری بود که رضایی بر 
آن تأکید کرد: »این وظیفه و مأموریت ماست که ورزشکار جانباز، معلول 
و نابینا را به ورزش همگانی بکش��انیم. معرفی ورزش برای افراد معلول و 
جنبش پارالمپیک از جمله اهداف ما در این زمینه است.« عدم آگاهی مردم 
و نبود امکانات کافی از جمله انتقادات دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک 
بود: »فعالیت های پارالمپیکی در بخش قهرمانی باالست، اما در داخل کشور 
مردم و مدیران خیلی با این مسئله آشنا نیستند. مردم ما آشنایی خوبی با 
ورزش قهرمانی دارند، اما آیا امکانات ورزشی برای معلولین در نظر گرفته 
شده است؟ در بحث بودجه ورزش نیز این چالش وجود دارد و این مسئله 

از عدم شناخت نشئت می گیرد.« 
  گله ای  نداريم، اما ...

دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در واکنش به پرداخت نشدن بودجه 
مصوب این کمیته اعالم کرد گله ای  از مسئوالن ندارد: »هیچ وقت گله ای  
نداش��ته ایم، فقط می گویم اگر بودجه مص��وب را پرداخت کنند ما نیز 
می توانیم طبق برنامه پیش برویم. اواخر آبان ماه هستیم و فقط 35 درصد 
بودجه به دستمان رسیده است. ثابت کرده ایم که اگر پول هم ندهند باز 
هم کار می کنیم، چراکه موقعیت کشور را درک می کنیم، ولی این انتظار 
وجود دارد که با پرداخت به موقع پول اهدافمان برای کسب سهمیه و 
مدال اجرایی شود. ورزشکاران ما باید اواخر مرداد در میدان پارالمپیک 
توکیو با حریفان رقابت کنند. بودجه به دستمان برسد به سهمیه هایی که 
پیش بینی کرده ایم، می رسیم. اولویت بندی  ما بر اساس بودجه است، اهل 
گالیه و فرار از مسئولیت و برنامه ریزی نیستیم. در واقع پول مسئله اصلی 

ما نیست و مدیریت و برنامه ریزی برای ما حرف اول را می زند.« 
رضایی در پاسخ به سؤالی در خصوص تعلیق جودو و مشکالت احتمالی 
جودوکاران پارالمپیکی گفت: »جودوی نابینایان و کم بینایان زیر نظر 
IPC )کمیته بین المللی پارالمپیک( اداره می شود، نه IOC )کمیته 
ملی المپیک(، به همین خاطر این مسئله فعاًل تأثیری روی جودوکاران 
پارالمپیکی ما ندارد. این یک بحث اعتقادی است و همه می دانند که ما 
رژیم اشغالگر قدس را به رسمیت نمی شناسیم. چطور است که جودوکار 
لبنانی به خاطر مردم فلسطین از مبارزه خودداری می کند و کسی چیزی 
نمی گوید! همانطور که گفتم بحث اعتقادات است و وقتی ما کشوری را به 

رسمیت نمی شناسیم، تکلیف مشخص است.«

راه سخت رستمیان پس از کسب سهمیه المپیک

تداوم صدرنشینی ورامین و اولین برد  ارومیه 
هفته سوم لیگ برتر والیبال با پیروزی مدعیان همراه       واليبال
بود. کاله در خانه 3 بر صفر ش��هروند اراک را برد و 
دومین برد فصل را به دست آورد. شهرداری ورامین مدافع عنوان قهرمانی با اینکه از 

حمایت هوادارانش برخوردار بود، اما به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد فوالد سیرجان 
گذشت. ورامینی ها با کسب سومین برد خود همچنان صدرنشین لیگ باقی ماندند. شکست 
سپاهان در اصفهان مقابل شهرداری گنبد )2 بر 3( تیم گنبدی را در رده دوم جدول حفظ کرد. 

شهرداری ارومیه در اردکان 3 بر 2 خاتم این شهر را شکست داد و تیم کارخانه به اولین پیروزی خود 
دست یافت. در سایر بازی ها نیز پیکان و شهداب یزد به ترتیب از سد پیام مشهد و سایپا گذشتند. 

حساس ترین بازی هفته دوم لیگ 
اشرف رامين
     بسکتبال

برتر بسکتبال به سود مهرام تمام 
شد. مصاف مهرام – شیمیدر که از 
آن به عنوان فینال زودرس یاد   می ش��د 83 بر 82 به نفع ش��اگردان 
مصطفی هاشمی به پایان رسید. دیدار جذاب، سرعتی، پربرخورد و 
پرحاشیه دو تیم مدعی در حالی با برتری مهرام به پایان رسید که هر دو 
تیم به قضاوت این بازی اعتراض داشتند. سرمربی مهرام پس از این برد 
در جمع خبرنگاران به این مسئله اشاره کرد: »بازی بسیار سختی بود و 
تا آخرین لحظه دو تیم جنگیدند. اتفاقات آخر بازی به گونه ای  بود که 
مهرام پیروز میدان لقب گرفت. مطمئناً روزهای سختی در انتظار هر 
دو تیم است و باید یاد بگیریم که تالش کنیم تا ایرادات برطرف شود. ما 
انسان ها ربات نیستیم که بی تفاوت باشیم. احساس داریم و به داوری 
اعتراض می کنیم، اما باید شأن و حرمت زمین و بازی را حفظ کنیم. 
امیدوارم تمام عوامل اجرایی که در برگزاری بازی ها دخیل هستند، 
همگی برای انجام وظایف به بهترین شکل تالش کنند.« محمدرضا 

اسالمی، سرمربی شیمیدر نیز از اینکه داوران در حق تیمش اجحاف 
کردند، گالیه داشت: »تالشمان بر این بود که در این بازی خارج از خانه 
پیروز شویم تا در ادامه روند بهتری داشته باشیم. معتقدم در قضاوت 
این بازی علیه تیم ما نامهربانی شد، به خصوص نسبت به چند بازیکن 
اصلی تیم از جمله مایک رستم پور. او در امریکا بزرگ شده و با توجه به 
آن فرهنگ ممکن است حرف هایی بزند که تکیه کالمش باشد، پس 
کاری به داور ندارد. وقتی بازیکن تأثیرگذار را در زمین نداشته باشید، 
قطعاً با مشکل مواجه می شوید. در سوت های زده شده، اجحاف زیادی 
در حق ما شد. همه این مسائل در روند یک بازی حساس خلل ایجاد 
می کند. انتظار داریم اشتباهات داوری در آینده تکرار نشود.« در سایر 
بازی ها؛ شهرداری بندرعباس 58 بر 63 مغلوب پاالیش آبادان شد، 
شهرداری قزوین 62 بر 67 به اکسون باخت، شهرداری گرگان 78 بر 
49 نیروی زمینی را شکست داد، پتروشیمی 84 بر 43 آویژه صنعت را 
مغلوب ک��رد، مس 78 ب��ر 96 مقابل ذوب آهن باخ��ت را پذیرفت و 

توفارقان هم 93 بر 85 رعد پدافند را از پیش رو برداشت.

 مهرام برنده جنگ 
باتجربه ها

هانیه رستمیان پس از کسب سهمیه       چهره
المپیک توکیو موفقیت در این بازی ها 
را دشوار خواند. بانوی ملی پوش تیراندازی در رقابت های قهرمانی 
آس��یا در تپانچه بادی 10 متر یک س��همیه ارزش��مند برای 
کشورمان به دست آورد. رستمیان پس از قرار گرفتن در خط 
آتش موفق به کسب رتبه هفتم آسیا و گرفتن سومین سهمیه 
المپیک برای تیراندازی ایران شد. این بانوی المپیکی از اینکه 
توانس��ته در حضور قدرت های قاره کهن س��همیه المپیک 
2020 را کسب کند ابراز خوش��حالی کرد: »خوشحالم که 
سومین س��همیه تیراندازی برای المپیک 2020 را کسب 
کردم. از مربیان و کسانی که در این مسیر به من کمک 
کردند، تشکر می کنم. سطح مسابقات قهرمانی 
آسیا باال بود و خدا را شکر که عملکرد خوبی 
داشتم و به س��همیه المپیک دست یافتم. 
امیدوارم سایر تیراندازان نیز در روزهای 
باقیمان��ده بتوانند س��همیه حضور در 
المپیک را کسب کنند. رقبای سخت ما 
آسیایی هستند. چین و هند در جهان 
و المپیک هم حض��ور دارند و رقیب 
اصلی ما محسوب می شوند. مطمئناً 
کار سختی پیش رو داریم و امیدوارم 
در المپیک نتیجه خوب��ی بگیریم.« 
نجمه خدمتی و آرمیتا صادقیان دیگر 

تیراندازان المپیکی ایران هستند.

به خاطر یک مشت دالر!

دنیا حیدري

عاقبت بی توجهی و شعارزدگی
چشم بستن روی واقعیت و غفلت، سرانجام کار را به جاهای باریک کشید. 
اتفاقات رخ داده در ورزش��گاه یادگار امام تبریز و شعارهایی که از جنس 
ورزش و فوتبال نبود، بسیاری را برآشفت؛ عده ای را دلخور کرد و برخی 
را هم درصدد توجیه برآورد، اما آنچه در جریان بازی استقالل و تراکتور 
رخ داد چیز تازه ای نبود. داستان شنیدن شعارهایی بود که کوچک ترین 
ارتباطی به مسائل ورزشی نداشت و تمامیت ارزی ایران را زیر سؤال می برد 
که این داستان تازه ای نیست. این را خبرنگاران ورزشی که سال هاست 
در استادیوم ها رفت وآمد دارند به خوبی می توانند شهادت دهند. اینکه 
چند مرتبه و روی س��کوی کدام اس��تادیوم ها ش��عارهایی شنیدند که 
حالشان دگرگون شده، از حضور افرادی که نه برای تماشای فوتبال، بلکه 
برای دنبال کردن هدفی دیگر خود را به ورزشگاه رسانده  بودند. افرادی 
که بدون شک به دنبال استفاده س��وء از جو استادیوم های ورزشی، شور 
و حرارت تماشاگران و ازدحام جمعیت هس��تند تا به اهداف حقیر خود 
برس��ند. اهدافی که آنها را بر آن می دارد تا پرچم کشور دیگری را بر فراز 
دستان خود بگیرند و شعارهایی بدهند که بی تردید هیچ ایرانی تأییدش 

نمی کند؛ می خواهد ترک باشد یا کرد، بلوچ یا عرب. 
ام��روز اما این ش��عارهای حقیر را تنها در یک ش��هر و ورزش��گاه خاص 
نمی ش��نویم. نمونه اش آنچه در جری��ان بازي پرس��پولیس و فوالد در 
اهواز دیده ش��د؛ از توهین گرفته ت��ا تخریب و خس��ارت. بی توجهی ها 
و الپوش��انی های بی مورد آقایان و بی مس��ئولیتی ها در این زمینه حاال 
باعث شده کار بیخ پیدا کند، نه آنکه بگوییم این اندک افراد معلوم الحال 
تعدادشان فراتر از حد تصور رفته، نه. بدون شک هنوز هم تعداد آنهایی که 
با وقاحت روی خاک کشورشان گام برمی دارند و پرچم بیگانه را باالی سر 
خود به رقص درمی آوردند اندک تر از آن است که به حساب بیایند، اما عدم 
مقابله با این افراد شرایط را برای سودجویان فراهم کرده است. سودجویانی 
که در آزادی سمفونی وقاحت سر می دهند و در ورزشگاه های مختلف بنای 
ناسازگاری گذاشته و به دنبال حاشیه سازی هستند. افراد معدودی که طی 
همه این سال ها رفتارهای شرارت بارشان البه الی حاشیه های سکوها گم 
شده و مورد توجه قرار نگرفته تا به معدود نفرات همفکر خود این فرصت را 
بدهند تا با رخنه روی سکوهای دیگر ورزشگاه ها از شمال گرفته تا جنوب، 
به دنبال تفرقه افکنی باشند. البته شاید هنوز هم عمده نگاه ها به سمت 
تخریب های بیرون ورزشگاه باشد تا آنچه گاهی با شیطنتی خاص روی 
سکوها رخ می دهد. شیطنت هایی که  می شد خیلی پیشتر از اینها در نطفه 
خفه اش کرد، اما به لطف بی تدبیری و بی مسئولیتی آقایان که جز سر دادن 
شعار هنر دیگری ندارد، کار را به جایی رسانده که امروز صدای جامعه برابر 
این ناهنجاری درآمده و فریاد اعتراض مردم برخی را به واکنش واداشته تا 

اقدامی جدی در این راستا انجام دهند. 
هرچند که به نظر می رسد عنان کار از دست آقایان به ظاهر مسئول در 
رفته است. بی تردید کمتر مسئولی است که بخواهد به این مهم اعتراف 
کند  یا برای عذرخواه��ی از مردم باب��ت رخ دادن این گونه اتفاق ها روی 
سکوهای ورزشگاه ها س��ر خم کند، اما اگر غیر از این بود برای چندمین 
سال متوالی صحنه های بجا مانده از بازی پرسپولیس- فوالد در خوزستان 
به صحنه های باقی مانده از شورش های خیابانی نمی ماند که ترکش هایش 

به اتومبیل ها و ساختمان های اطراف می خورد!
عنان کار از دست آقایانی که زمام امور را در دست دارند در رفته، چراکه 
هر بار در پی اتفاقات ناگواری که در جریان بازی های فوتبال روی سکوها 
و حتی بعد از آن رخ داده، درصدد توجیه های غیرمنطقی برآمده اند و به 
جای حل وفصل اصولی مشکل، دس��ت آخر هم مدال افتخار نصیب شان 
ش��ده، به دالیلی که همواره برای همگان نامعلوم بوده تا همچنان شاهد 
اتفاقات ناگواری باشیم که تماشای عکس ها و خبرهای آن به راستی مایه 
شرمساری فوتبالی است که باید ساعاتی از اوقات فراغت مردم را پر کند. 

اما آیا به راستی اینطور است و عکس های بجا مانده از بازی های مختلف از 
جمله آخرین مصاف پرسپولیس با فوالد در آزادی می تواند آن را تصدیق 
کند یا زبان از بیان واقعیت قاصر است و روسیاهی اش مثل همیشه می ماند به 

آقایانی که به واسطه بی توجهی های مکرر، بانیان این رخدادها هستند!

ريک شارما 

سایت گل


