
پپبهمونيخبرمیگردد؟!
باواريايي ها ب��ه دنبال جذب 
دوباره پپ گوارديوال، سرمربي 
منچسترسيتي هستند؛ اين 
ادعايي است که رسانه های 
آلماني بع��د از نتايج ضعيف 
بايرن مونيخ مطرح کرده اند. 
اين در حالی است که پيش 
از اين از توماس توخل و اريک 
تن هاگ به عنوان گزينه های 
بايرن مونيخ برای جانشينی 
کواچ ياد   می ش��د، ولی حاال 
رس��انه های آلمان��ی مدعی 

شده اند که نام پپ گوارديوال به عنوان گزينه اصلی مطرح است و پپ ممکن 
است در انتقالی که مثل بمب صدا کند به شهر مونيخ برگردد. روزنامه بيلد 
مهم ترين رسانه آلمانی بود که اين ادعا را مطرح کرد و روی جلد نشريه 
اشپورت بيلد، ضميمه ورزشی اين روزنامه را به اين گزارش اختصاص داد. 
بيلد نوشته است گوارديوال چند ماه پيش در سفری به مونيخ، در جلسه 
تمرين بايرن حاضر شده و با مديران اين باشگاه گفت وگو کرده است. بيلد 
به اين اشاره کرده که گوارديوال سه سال پيش زمانی که بايرن مونيخ را ترک 

کرد، گفته بود: »من به آلمان برخواهم گشت، شايد به عنوان مربی.«

دربحثقراردادهاینجومی
آبازسرچشمهگلآلوداست

عق��د قرارداده��ای نجوم��ی در فوتبال 
ايران همواره يک��ی از بحث برانگيزترين 
موضوعات بوده و بحث جديدی نيس��ت. 
در اين مس��ئله بايد قبول کنيم که آب از 
سرچشمه گل آلود است! متأسفانه با اينکه 
سال هاست فوتبال ما مثاًل حرفه ای  شده، 
اما هنوز هيچ اساس��نامه، قانون و ضابطه 
حرفه ای  برای آن تدوين نشده است. تنها 
قوانين فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا را 
داريم که با استناد به آنها بخش دولتی نمی تواند در فوتبال هزينه کند و 
درآمد باشگاه ها بايد شفاف باشد، در غير اين صورت داستان پولشويی 
مطرح می شود. در اروپا اين موارد سال هاست اجرايی شده و کميسيون 
آسيا نيز بر اجرای اين قوانين تأکيد دارد. با اين حال هنوز معلوم نيست 
پول فوتبال ما از کجا می آيد. بدون ضابطه و قانون فوتبال حرفه ای  را بنا 
کرديم، در شرايطی که وزارت ورزش به عنوان نهادی که مجوز حرفه ای  
باشگاه ها را صادر می کند، هنوز طبق قوانين چند دهه پيش آماتوری 
عمل می کند. خأل مقررات و اساس��نامه مدون در مجلس، عامل اصلی 
فساد در فوتبال است. در حال حاضر بسياری از باشگاه های ما صنعتی 
يا دولتی هستند و هر کسی به س��ليقه خودش عمل می کند. اينگونه 
مديريت برخالف قوانين فيفا و  ای اف سی است. طبق قوانين بين المللی 
ابتدا بايد ميزان درآمد يک سال باشگاه به صورت شفاف اعالم و پس از آن 
و براساس همان درآمد ميزان هزينه باشگاه ها مشخص شود. تا زمانی که 
مبنای درآمدها مشخص نباشد قطعاً مبنای هزينه هم مشخص نخواهد 
شد. قوانين فوق همگی برای جلوگيری از پولشويی و سوءاستفاده های 
مالی اس��ت، در حالی که در فوتبال ايران خب��ری از اجرای اين قوانين 
نيس��ت. يکی از تبعات عدم ش��فافيت هم قراردادهايی است که بسته 
می ش��ود. مديران در فصل نقل و انتقاالت برای راضی کردن بازيکنان 
مدنظر هر نوع آپشنی که دوست دارند در قراردادها می گنجانند. البته 
توجه به يک نکته هم ضروری است که باشگاه ها به اجرای مفاد قراردادها 
پايبند نيستند و وصول قراردادها شرايط مهريه را پيدا کرده است؛ کی 
داده و کی گرفته! غافل از اينکه همه اين قراردادها باالخره قابل وصول 

.CAS هستند، چه در داخل و چه از طريق فيفا و دادگاه

روز داغ فوتب�ال 
سعید احمدیان
      گزارش 

اي�ران رس�يد و 
عصر امروز ديالن 
پريرا از سريالنکا سوت شروع بازي ايران و عراق 
را می زند، يک مسابقه حساس در مرحله انتخابي 
جام جهاني قطر، حساسيتي که سبب شده همه 
چشم ها و گوش ها 90 دقيقه متوجه اتفاقاتي باشد 
که در ورزش�گاه بين المللی امان اردن می افتد.

بعد از دو برد متوالي، شکست غيرمنتظره مقابل 
بحرين کار را براي ويلموتس و شاگردانش در راه 
جام جهاني سخت  کرده است، باخت ماه گذشته 
در منامه، بازي امش��ب اي��ران با ع��راق را به اوج 
حساسيت رسانده است. تيم کشورمان در حالي 
به امان رفته که پس از ب��رد 2 بر صفر هنگ کنگ 
و 14 بر صفر کامبوج در سومين بازي يک بر صفر 
به بحرين باخت ت��ا در همين دور رف��ت کار تيم 
ملي براي رس��يدن به س��ومين صعود متوالي به 
جام جهاني س��خت تر ش��ود. حاال تيم کشورمان 
در شرايطي آماده بازي با عراق ش��ده است که با 
دو برد و يک باخت در رده س��وم گروه قرار دارد و 
عراق و بحرين با 7 امتياز در رده های اول و دوم قرار 
گرفته اند. جدول گروه   C به خوبي گوياي وضعيت 
حساس ش��اگردان ويلموتس در راه جام جهاني 
است و همين مس��ئله بازي با عراق را براي ايران 

تبديل به يک مسابقه حياتي کرده است.
اگرچه ويلموتس قبل از پرواز به امان در پيامي 
به هواداران فوتبال تأکيد ک��رد که نتيجه بازي 
امشب تأثيری در حذف يا صعود تيم کشورمان به 

جام جهاني ندارد، اما امتياز بازي با عراق می تواند 
راه صعود را هموارتر کند تا تيم کشورمان بتواند 
با خيال آس��وده تری براي مرحل��ه دوم و نهايي 
انتخابي ج��ام جهاني آماده ش��ود. همانطور که 
بازگش��ت با دس��ت خالي به ايران، کار را پس از 

شکست مقابل بحرين سخت  کرده است.
   حاشيه های بدموقع

با وجود حساسيت باالي بازي با عراق اما حاشيه های 
قبل از اين مسابقه شرايط نگران کننده ای را بر تيم 
ملي حاکم کرده بود، مسئله ای که سبب شده بود 
خيلي ها نس��بت به تأثيرگذاری اين حواش��ي در 
نتيجه ای که امش��ب تيم ملي در امان می گيرد، 
هش��دار بدهند. حاش��يه های مربوط به قرارداد 
ويلموتس از قهر اين مرب��ي که تا پولش را نگرفت 
به ايران نيامد تا اعالم رقم واقعي قرارداد اين مربي 
پيش از بازي با عراق، باعث ش��د اين بازی حياتی 

تحت الشعاع چنين اخباري قرار گيرد.
ريشه چنين حاش��يه هايی را بايد در بی تدبيری 
مسئوالن فدراسيون فوتبال جست وجو کرد که 
در آس��تانه اين بازي حساس ش��رايطي را ايجاد 
نکردند که تيم ملي کشورمان بدون حاشيه آماده 
بازي با عراق شود. البته از ويلموتس هم نمی توان 
گذشت که زمان نامناسبي را براي اعتراض انتخاب 
کرد تا تيم ملي که پ��س از باخت به بحرين براي 
ريکاوري و تجديدقوا براي مقابله با عراق به آرامش 
نياز داشت، به حاش��يه برده شود. با وجود چنين 
حواشي، ويلموتس وعده داده است که شاگردانش 
به اهميت بازي با عراق براي هواداران واقف هستند 

و کاري خواهند کرد که باعث افتخار شود.
   ديدار بعد از 10 ماه

بازي ايران و عراق هميشه حساسيت های بااليي 
داشته است، مصاف دو تيم مطرح غرب آسيا که 
کارشناس��ان فوتبال به آن ال کالسيکوي آسيا 
لقب داده اند، حاال اين دو تيم بع��د از 10ماه به 
هم رس��يده اند. آخرين رويارويي تيم کشورمان 
با عراق ب��ه ج��ام ملت ه��ای 2019 در امارات 
برمی گردد که دو تيم در آخرين مسابقه مرحله 
گروهي 26دي ماه سال گذش��ته به مصاف هم 

رفتند و به تساوي بدون گل رسيدند. 
ايران و عراق در حالي دوباره امشب روبه روي هم 
قرار می گيرن��د که اگرچه عراقي ه��ا همچنان با 
کاتانچ به عنوان سرمربي براي رويارويي با ايران 
آماده شده اند، اما نيمکت تيم ملی کشورمان تغيير 
کرده و ديگر خبري از کی روش نيست و ويلموتس 

جاي او روي نيمکت ايران می نشيند.
    عراق به دنبال تثبيت صدرنشيني

در سوي ديگر عراقي ها در حالي براي بازي با ايران 
آماده شده اند که با توجه به ناآرامی های اين کشور، 
ميزباني بصره لغو شد تا بازي امشب در کشور ثالث 
و به ميزباني اردني ها برگزار شود. شاگردان کاتانچ 
پيش از بازي با ايران با 7 امتياز و تفاضل گل بهتر 
نسبت به بحرين در صدر جدول گروه C قرار دارند و 
پس از تساوي يک – يک مقابل بحرين، هنگ کنگ 
را 2 بر صفر و کامبوج را 4 بر صفر شکست دادند تا 
با دو برد و يک مساوي، در سومين مسابقه امشب 
برابر ايران قرار بگيرند. البته کاتان��چ بازي با ايران 

را س��خت ترين مصاف تيمش عنوان کرده است: 
»ديدار با ايران س��خت ترين بازی ماست. با وجود 
اينکه اين بازی در ميان هواداران خودی و در شرايط 
صدرنشينی ما در جدول برگزار می شود، اما آسان 
نيست. پيروزی در اين بازی نقطه عطفی برای عراق 

خواهد بود تا روند رو به رشد خود را ادامه دهد.«
   سايه اتفاقات سياسي بر بازي

با اين حال و با توجه به ناآرامی های عراق و تالش 
مش��کوک برخي عوامل براي تيره کردن روابط 
ايران و عراق، به نظر می رسد اين حاشيه ها بر بازي 
امشب دو تيم هم سايه انداخته و نگرانی هايی را 
به وجود آورده است. در همين راستا عبدالخالق 
مسعود احمد، رئيس فدراس��يون فوتبال عراق 
به هواداران عراقی هشدار داده است: »هواداران 
از بنرهای نژادپرس��تی عليه تيم ايران استفاده 
نکنند، در غي��ر اين صورت فدراس��يون جهانی 
فوتبال )فيفا( می تواند ما را جريمه کند.« پيشنهاد 
بستن ماسک های س��فيدرنگ روی صورت های 
خود توسط بازيکنان عراق پيش از بازی با ايران 
به نش��انه اعتراض، ديگر پيشنهادي است که در 

شبکه های اجتماعي عراق مطرح شده است.
تهديد سعد قيس، پيشکسوت فوتبال عراق هم 
نشان می دهد اين بازي براي عراقي ها فراتر از يک 
مسابقه ورزشي است: »توصيه می کنم اگر ايران 
را شکس��ت ندادی، بعد از ب��ازی در همان اردن 
درخواست پناهندگی بدهی و به عراق بازنگردی؛ 
چراکه مردم از تو می خواهند در مقابل ايران فقط 

پيروز شوی.« 
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عراق- ايران، امروز ساعت 17:30 در انتخابي جام جهاني قطر شیوا نوروزی

پتروشيمي– ذوبآهن
بازيحساسهفتهچهارمليگبسکتبال

هفته چهارم رقابت های ليگ برتر بسکتبال عصر امروز برگزار می شود و در 
حساس ترين بازي، پتروشيمي صدرنشين در بندر امام ميزبان ذوب آهن 
اصفهان است. حساسيت اين بازي بيش��تر به اين خاطر است که فرزاد 
کوهيان، سرمربي پتروشيمي براي حفظ صدرنشيني ناچار است تيم سابق 
خود را قرباني کند. در ساير ديدارها؛ نيروي زميني با نفت آبادان مسابقه 
می دهد، مهرام در تهران به مصاف ش��هرداري قزوين می رود، شهرداري 
بندرعباس از آويژه صنعت پذيرايي می کند، مس کرمان ميزبان اکسون 
تهران است، شهرداري گرگان در اين شهر پدافند هوايي را پيش رو دارد 
و در نهايت توفارقان از شيميدر قم ميزباني می کند. در جدول رده بندی 
اين مسابقات تيم های پتروشيمي، شهرداري گرگان، مهرام و پااليش نفت 

آبادان بدون شکست به ترتيب اول تا چهارم هستند.

شمشيربازيبرايالمپيکيشدنبهمصررفت
ويزای سابريس��ت های ايران برای حضور در ج��ام جهانی مصر باالخره 
صادر شد. تيم ملی شمشيربازی س��ابر ايران برای حضور در جام جهانی 
مصر با مشکل ويزا روبه رو شده بود که باالخره ديروز اين مسئله حل شد و 
سابريست ها صبح امروز راهی مصر شدند. سابريست هاي ايران به دنبال 
اين هستند که در جام جهانی مصر سهميه تيمی المپيک را قطعی کنند. 
تيم ايران با ترکيب علی پاکدامن، مجتبی عابدينی، محمد رهبری  و محمد 
فتوحی و با هدايت پيمان فخری در جام جهانی مصر شرکت می کند و براي 

کسب سهميه المپيک تالش خواهد کرد.

تيم ملی برای بنزما تمام شده است
اصولحرفهایمهمترازنظراتزیزو

پايبندی به اصول حرفه ای  در فوتبال اروپا حرف اول را می زند. يکی از اين اصول 
عدم توصيه پذيری سرمربيان و فدراسيون ها از افراد مختلف است. موضوعی که 
در فوتبال ايران در بيشتر مواقع عکس اين مسئله ديده شده و همين توصيه ها 
روی تصميم نهايی مربيان و مسئوالن تأثير مستقيم داشته، اما در فوتبال قاره 
سبز بازيکن خطاکار اگر ستاره هم باشد به راحتی بخشيده نمی شود؛ حتی اگر 

زين الدين زيدان از او تعريف کند يا آقای گل فعلی رئال مادريد باشد. 
   بنزما در ليست سياه

مهاجم فرانسوی بهترين روزهای فوتبالی اش را سپری می کند. کريم بنزما 
پس از رفتن کريس رونالدو از رئ��ال بيش از پيش فرصت عرض اندام پيدا 
کرده تا جايی که در اين فصل شاه مهره زيزو لقب گرفته است. اين بازيکن 
در فصل جاری يک تنه بار گلزنی تيمش را به دوش کشيده و در شرايطی 
که بيل، راموس و کروس هر کدام دو گل به ثمر رسانده اند، بنزما با 9 گل 
بهترين گلزن رئال و الليگا محسوب می شود. البته مسی هم در تعقيب او 
است، ولی اين بازيکن ستاره اول اين روزهای کهکشانی ها و بازيکن محبوب 
زيدان است. منتها حواشی غيرفوتبالی او موجب شده بنزما نزديک به چهار 
سال به تيم ملی فرانسه دعوت نشود. جدا از حاشيه سازی های قبلی، مهاجم 
فرانسوی مدت ها درگير پرونده اخاذی از هم تيمی اش بود. در اين پرونده 
کريم بنزما به دليل تهديد متيو والبوئنا به انتشار يک فيلم غيراخالقی و 
گرفتن حق السکوت تحت پيگرد قضايی قرار داشت تا جايی که هم تيمی اش 
ماجرای اين اخاذی را در رسانه ها علنی کرد. همين مسئله بود که باعث 
شد بنزما قبل از يورو 2016 از تيم ملی کنار گذاشته شود و ديگر به اردوی 
خروس ها دعوت نشود. البته بعدها بنزما در دادگاه تجديدنظر توانست حکم 
تبرئه اش را بگيرد، اما زير سؤال رفتن اعتبار تيم ملی اين کشور موجب شد 

نام اين مهاجم گلزن برای هميشه به ليست سياه برود. 
   توصيه های بی اثر

به رغم اينک��ه در اين س��ال ها خروس ه��ا در دو رويداد مهم ي��ورو 2016 و 
جام جهانی 2018 شرکت کرده اند، ولی به خاطر زير پا نگذاشتن قوانين هرگز 
اجازه ندادند که نام بازيکن بی اخالق دوباره به اين تيم اضافه شود. همين چند 
روز پيش هم سرمربی رئال تالش کرد تا به نوعی راه را برای بازگشت دوباره بنزما 
به تيم ملی باز کند که تالشش ثمری نداشت. اعالم اسامی تيم ملی فرانسه برای 
انجام دو بازی در مقدماتی يورو 2020 موجب شد زيدان درخواستش را رسماً 
اعالم کند: »بنزما هميشه می خواسته برای تيم ملی فرانسه بازی کند. راستش 
را بخواهيد من دقيقاً نمی دانم اوضاع در تيم ملی فرانسه از چه قرار است، اما از 
نظر فوتبالی به نظر من بنزما بهترين است. معتقدم بنزما بايد حتماً در تيم ملی 
فرانسه بازی کند، ولی اين من نيستم که بايد در اين باره تصميم بگيرم. با اين 

حال در اين ترديد ندارم که بنزما بايد به تيم ملی دعوت شود.« 
همانطور که انتظار می رفت توصيه های سرمربی قوهای سفيد کوچک ترين 
تأثيری در روند دعوت بازيکنان به تيم ملی نداشت. ديديه دشان بر اساس 
تفکراتش بازيکنان مورد نظرش را به اردو فراخوانده است. البته سرمربی 
فرانس��ه به صحبت های زيدان واکنش نش��ان داد، ولی واکنش او همان 
چيزی بود که همه انتظارش را داشتند: »مشکلی با سخنان زيدان درباره 
بنزما ندارم. به هر حال او سرمربی رئال مادريد است و يکی از وظايفی که 
دارد تعريف و تمجيد از شاگردانش است.« دقيقاً همين طور است؛ مربيان 
تيم های باشگاه منتظرند تا تعداد زيادی از بازيکنانشان پيراهن تيم ملی را 
به تن کنند، اما اين وظيفه سرمربی و مسئوالن تيم ملی است که تشخيص 
دهند کدام بازيکن لياقت پوشيدن اين پيراهن را دارد. دشان پيش از اين 
هم در مصاحبه ای  تلويزيونی گفته بود که دعوت از بنزما به صالح نيست. 
جالب تر اينکه رئيس فدراسيون فوتبال فرانسه نيز يک سال پيش صراحتاً 

اعالم کرد که تيم ملی برای بنزما تمام شده است.
   الگوهای حرفه ای 

در فوتبال حرفه ای  الگو قرار دادن يکی از راه های پيشرفت است. به همين 
خاطر می توان از تجربيات س��ازنده مدي��ران و مربيان موف��ق اين عرصه 
الگوبرداری کرد تا حداقل از اين طريق بتوانيم خألهای موجود فوتبالمان 
را برطرف کنيم. در فوتبال ما و در مواردی که متأسفانه تعدادشان کم هم 
نيست، خاطيان و متخلفان نه تنها از خطاهای خود ابراز پشيمانی نمی کنند، 
بلکه با حمايت های مختلف از مجازات، محرومي��ت و جريمه نيز در امان 
می مانند. جالب اينجاست که برخالف کشورهای صاحب نام فوتبال، باشگاه ها 

و فدراسيون هم اهميتی به جرائم بازيکنان در خارج از زمين نمی دهند. 

کسب6سهميهتوکيومعجزهاست

اميری،دومينطالییپارادووميدانی
ملی پوش پرتاب       دو و میدانی
ني��زه دومي��ن 
طالی کاروان پارادووميدانی ايران در مسابقات 
قهرمانی جهان را به دست آورد. رقابت های جهانی 
پارادووميدانی در امارات فردا به پايان می رسد و 
ديروز در هفتمين روز مسابقات حامد اميری با 
درخشش در دوبی و پشت سر گذاشتن رقبا مدال 
ط��ال را به گ��ردن آويخت و س��هميه بازی های 
پارالمپيک 2020 را کسب کرد. اميری در رشته 

پرتاب نيزه کالس F53/54 با ثبت رکورد 29/77 
روی س��کوی قهرمانی ايستاد تا دومين طاليی 
ايران يک سهميه ديگر برای کاروان پارالمپيک 
به دس��ت آورد. مهدی اوالد در رشته پرتاب 
ديسک به مقام سوم جهان بسنده و در کالس 
F11 مدال برنز گرفت. نورمحمد آرخی ديگر 
نماينده ايران نيز در همين ماده به مقام چهارم 

رس��يد. پيش از اين هر دو ملی پوش سهميه 
پارالمپيک را کسب کرده بودند. 

همايش رزمی کاران بسيج روز 
ماني سعیدي

      بسیج
جمعه به همت تربيت بدني سپاه 
تهران بزرگ برگزار می ش�ود.

سردار کاظم يزداني، رئيس تربيت بدني س��پاه تهران بزرگ در 
گفت وگو با »جوان« به تشريح برنامه های اين معاونت براي هفته 
بس��يج پرداخت: »روز جمعه در همايش رزمی کاران، نزديک به 
3هزار نفر رزمی کار در رشته های مختلف رزمي حضور دارند و در 
کنار اين همايش، اولين دوره مسابقات نمايشي هنرهاي رزمي نيز 
به صورت تيمي با حضور بيش از 50 تيم  برگزار می شود. همايش 
رزمي خواهران بسيج هم با حضور 1200 رزمی کار روز 13 آذر در 
مجموعه امام علي تهران برگزار می شود. با توجه به خباثت هايی 
که نظام سلطه نسبت به اسالم و کش��ورمان دارد، برگزاري اين 
همايش، اين پي��ام را دارد که رزمی کاران کش��ورمان همواره در 
صحنه هستند و براي رويارويي با دشمن آماده اند.« سردار يزداني 
از قرائت بيانيه رزمي کاران در محکوميت تعلي��ق جودو در اين 

همايش خبر داد: »با توجه به حرک��ت غيراصولي و غيرمنطقی 
فدراس��يون جهاني جودو نس��بت به تعليق فدراسيون جودوي 
ايران، بيانيه ای توسط جودوکاران رزمی کار تهيه شده که در اين 
مراسم قرائت می شود. تعليق جودوي ايران در حالي رخ داده که 
شاهد هستيم در دنيا برخي کشورها به داليل سياسي يا جنگي، 
ورزشکاران آن با هم مبارزه نمی کنند. اين حق را فدراسيون های 
جهاني و کميته بين المللی المپيک براي اين کشورها قائل هستند، 
اما با توجه به خصومت جهان غرب با جمهوري اسالمي، اين حق را 
به ما نمی دهند و اين سبب شده رشته جودو را تعليق کنند که اين 
اتفاق کاری ظالمانه بود.« يزداني در ادامه به ساير برنامه های تربيت 
بدني سپاه محمد رسول اهلل در گراميداش��ت هفته بسيج اشاره 
کرد: »برگزاري يادواره شهداي ورزشکار هم 30 آبان و تجليل از 
20خانواده شهدای ورزشکار دفاع مقدس و مدافع حرم، برگزاري 
مس��ابقات بومي محلي در روز هش��تم آذر و برگزاري مسابقات 

فوتسال بسيجيان از 22 آبان ديگر برنامه های  ماست.« 

به همت تربيت بدني سپاه تهران بزرگ
همایشرزميکارانبسيج

برگزارمیشود

الهام هاش��می کس��ب شش        چهره
س��هميه المپي��ک از س��وی 
تيراندازان ايرانی، آن هم در بحران کمبود فش��نگ را معجزه 
خواند. تيم ملی تيراندازی کشورمان در رقابت های قهرمانی 
آسيا چهار سهميه کسب کرد و با دو سهميه قبلی خدمتی و 
صادقيان، تعداد سهميه ها به عدد 6 رسيد. سرمربی تيم ملی 
تفنگ ب��ادی در گفت وگو با ايس��نا از عملکرد درخش��ان 
شاگردانش تمجيد کرد: »تعداد کل سهميه هايی که تاکنون 
در تيراندازی گرفته ايم به شش سهميه رسيده است. به نظر من 
با توجه به شرايط اقتصادی کشور و خصوصاً مشکل 
فشنگی که داشتيم اين بيشتر شبيه يک معجزه 
است. اردوی هانوفر هرچند فقط شش روز بود، 
طی همين مدت کوتاه تمام تالشمان را کرديم 
و از هر ساعت آن بهره برديم تا تيراندازان تمرين 
مناسبی با فشنگ داشته باشند. حاال تصور کنيد 
اگر مشکل فش��نگ داش��تيم، تيراندازان ما چه 
کوالکی می کردند. ارديبهشت سال آينده به باالترين 
رتبه جهانی تيراندازان در هر ماده که هنوز موفق به 
کسب سهميه نش��ده اند يک س��هميه المپيک داده 
می شود، يعنی اگر در يک ماده تا رتبه 10 دنيا سهميه 
گرفته باشند اين سهميه به نفر يازدهم جهان می رسد 

در نتيجه هنوز شانس افزايش سهميه ها  را داريم.«

ببرواميدواربمان

فريدون حسن

فوتبالماحتمًاپدیدهمتفاوتياست!
سه سال پيش وقتي امير قلعه نويی سينه جلو داد و گفت: »من چون 12 
سال در شهرداری بودم با يک حس��اب سرانگشتی متوجه می شوم که 
ما در استاديوم 10 ساعت به 80 هزار نفر سرويس می دهيم و اين يعنی 
اينکه 800 هزار ساعت اين افراد از محيط های آلوده دور هستند«، هيچ 
وقت تصورش را نمی کرديم که روزي عين اين حرف ها را از زبان مهدي 

تاج، رئيس فدراسيون فوتبال هم بشنويم. 
تاج که اين روزها از هر پاسخي در زمينه حاشيه های زشت فوتبال ايران 
طفره می رود و فقط به دنب��ال جذب پول از بيت المال و دولت اس��ت، 
می گويد: »فوتبال پديده ای است که با هيچ پديده ديگری قابل قياس 
نيست. اگر جامعه آماری درس��ت کنيد، می بينيد که مسابقات فوتبال 
زيادی در ايران برگزار می ش��ود. هيئت های فوتبال دائماً مس��ابقات را 
برگزار می کنند. در ليگ برتر نزديک 650 ميليون نفر مسابقات را تماشا 
کرده اند. البته اين آمار به گونه ای اس��ت که ش��ايد مثاًل يک نفر هشت 
مسابقه را ديده باشد و برخی هم همه مسابقات را ديده باشند. اين نشان 

می دهد که پديده فوتبال با ساير پديده ها قابل قياس نيست.«
فرافکني تا اين حد روشن و واضح واقعاً جاي حيرت دارد. بله، فوتبال با هيچ 
پديده ای  قابل قياس نيست اما سؤال اينجاست که سه سال قبل امير قلعه نويی 
و امروز مهدي تاج از کدام فوتبال حرف می زنند؟ اصاًل اين دو متخصص و 
فوتبال بلد بيايند و بگويند که فوتبال ايران از چه لحاظي نسبت به سه سال 
قبل پيش��رفت کرده، آيا اخالقيات آن باال رفته، تاکتيک و تکنيک هايش 

پيشرفت داشته يا زيرساخت هايش به روز و مدرن تر شده است؟ 
اگر با دقت به فوتبال روز دنيا نگاه کنيم، می توانيم به خوبی تفاوت اين 
پديده تأثيرگذار اجتماعي را با ساير پديده ها متوجه شويم، اما داستان 

فوتبال ايران ماجرايي کاماًل متفاوت است.
فوتبال ايران به خص��وص در رده باش��گاهي فقط از اين بابت با س��اير 
پديده ها فرق دارد که خوب می خورد و بيت المال را می بلعد، بدون اينکه 
کوچک ترين ثمري براي کشور يا مردم داشته باشد. مهدي تاج می گويد 
فوتبال پديده ای  متفاوت و غيرقابل قياس با ساير پديده هاست و ما هم 
خوب می دانيم که منظورش از مطرح کردن اين بحث چيست. فوتبال 
پول می خواهد، چون هزينه های ريخت وپاش های تمام نشدني آقايان را 
بايد مردمي پرداخت کنند که در اين وانفساي اقتصادي براي تأمين نان 

شب شان هم با مشکل روبه رو هستند. 
ديروز امير قلعه نويی از دور کردن افراد از محيط های آلوده توسط فوتبال 
گفت و امروز بعد از سه سال پاسخش را گرفته است. حاال بايد از جناب 

ژنرال پرسيد که جايي آلوده تر از ورزشگاه ها سراغ دارد؟
 امروز تاج با تکرار همان تراوشات ذهني می خواهد از قبل آن 650 ميليوني 
که به قول خودش فوتبال را تماشا می کنند درآمد کسب کند. درآمدي 
که حتماً صرف ريخت وپاش ها می شود، نه اينکه در جاي مناسبش هزينه 
شود، واال چرا بازيکنان قهرمان تيم فوتبال ساحلي بايد محتاج نان شب شان 
باشند و حتي از عهده خرج زندگی شان برنيايند يا بچه های تيم ملي فوتسال 
هنوز چشم انتظار توجه باشند يا ملی پوشان فوتسال و فوتبال بانوان حسرت 
بودجه و پاداش را بخورند و داوران و مربيان تيم های جوانان و نوجوانان به 

اسم تحريم از دريافت حقوق ريال خود هم محروم شوند.
امير قلعه نويی و مهدي تاج درست می گويند؛ فوتبال پديده ای  متفاوت 
از بقيه پديده هاست و قابل مقايسه با هيچ چيز نيست،اما اين حقيقت 
در مورد فوتبالي که ما امروز در کش��ورمان با آن روبه رو هستيم صدق 
نمی کند. فوتبالي که حتي ديگر نمی توان با خيال راحت آن را از تلويزيون 
تماشا کرد، چراکه به قول آقايان با س��اير پديده ها متفاوت است و اين 
تفاوت زماني ملموس تر می شود که مجبوري قيد رفتن به ورزشگاه را 
بزني و حتي در منزل هم با صداي کم آن را به تماشا بنشيني و مراقب 

باشي که خجالت زده خانواده نشوي!
فوتبال ايران حتماً پديده ای  متفاوت با بقيه پديده هاس��ت، چون هيچ 
پديده ای  در ايران اينگونه افعي وار روي بيت المال چنبره نزده و مشغول 

ارتزاق مستقيم از جيب مردم نيست.

کاظم اولیایی

 مديرعامل سابق استقالل


