
هت تريك با چاشني 
دنيا حيدري 
   گزارش

صعود، هدفي است 
كه اسكوچيچ عصر 
امروز )ساعت 18( شاگردانش را براي دستيابي به آن 
در آزادي روانه ميدان مي كند، آن هم برابر عراقي كه 
اگرچه در پنج بازي اخيرش با اي��ران دو برد و يك 
تساوي به جيب  زده، اما در هر دو ديدار قبلي تن به 
شكس��ت داده اس��ت. نتيجه اي كه تكرار آن براي 
سومين بار پله صعود ايران به جام جهاني قطر است. 

    
كمتر از پنج ماه پيش بود كه باز شدن دروازه عراق به 
واسطه جهانبخش، طارمي و قلي زاده شكست سنگيني 
را به اين تيم تحميل كرد. شكستي كه عراق حتي در 
مصاف هاي بعدي نيز موفق به جبران آن نشد، به طوري 
كه حاال در شرايطي عصر امروز با نگاهي انتقامي راهي 
آزادي مي شود كه در ش��ش بازي گذشته خود هيچ 
بردي كسب نكرده و با چهار تساوي و دو باخت يك پله 

باالتر از سوريه در رده پنجم جدول ايستاده است!
 حال آنكه شاگردان اسكوچيچ، ميزبان امروز كه در 
انديشه قطعي كردن صعودشان به جام جهاني قطر 
در آزادي هستند با پنج برد، يك مساوي و بدون هيچ 

باختي در صدر جدول گروه  A جوالن مي دهند!
    

روي كاغذ عراق، گربه سياه ايران با دو باخت پي درپي 
برابر شاهزادگان پارس��ي حرفي براي گفتن ندارد. 

شاگردان اسكوچيچ در ش��ش بازي اخير 11مرتبه 
موفق به گشودن دروازه حريفان شده اند و اين نشان 
از قدرت باالي خط حمله تيم ملي فوتبال ايران دارد. 
مهاجماني كه به راحتي مي توانند قدرت خود را به 
خط دفاعي عراق با 9 گل خورده در ش��ش مصاف 
قبلي ديكته كنند، خصوصاً كه مهاجمان عراق با سه 
گل  زده نيز چندان زهردار نشان نداده اند كه بتوانند 
دغدغه اي براي خط دفاع ايران با دو گل خورده ايجاد 
كنند. با وجود اين دست كم گرفتن عراق ته جدولي 
مي تواند ياران اسكوچيچ را در آزادي كه قرار است بعد 
از مدت ها روي تماشاگران را به خود ببيند به مخاطره 
بيندازد و صعود ايران را با تأخير مواجه كند، چراكه 
تجربه ثابت ك��رده مصاف ايران و ع��راق هرگز تابع 
شرايط جدولي نيست و عراق اگر كورسوي اميدي هم 
نداشته باشد براي اعاده حيثيت و جبران ناكامي هاي 

خود هم كه شده با تمام توان به ميدان می آيد.
    

مسئله نگران كننده اما براي سرمربيان دو تيم قبل 
از اين مصاف حساس، مثبت شدن تست بازيكنان 
كليدي ايران و عراق بود. قبول اين مس��ئله براي 
مهمان عراقي كار س��اده اي نبود. آنها قبل از ورود 
به ايران تست داده بودند و مشكلي وجود نداشت، 
اما تست برخي بازيكنان شان در ايران مثبت شده 
بود. مسئله اي كه عراقي ها را بر آن داشت تا دست 
به دامان كنفدراس��يون فوتبال آس��يا شوند براي 

دادن تست مجدد در آزمايشگاه هاي ديگر كه اين 
درخواست رد شد تا دست پتروويچ با توجه به مثبت 
شدن تست ياسر قاسم، مناف يونس، امجد عطوان و 
حتي سعد ناطق كه به عنوان بازيكن جايگزين راهي 

ايران شده بود در پوست گردو بماند.
 اوضاع اسكوچيچ نيز چندان بهتر از همتاي او روي 
نيمكت عراق نبود. س��رمربي ايران هم خيلي زود 
متوجه شد نوراللهي، مجيد حسيني و حاج صفي را به 
دليل ابتال به كرونا در اختيار ندارد. مشكل اسكوچيچ 
اما به اينجا ختم نمي شد و ماندن طارمي در تركيه و 
پشت پروازهاي لغو شده اين كشور به دليل شرايط 
نامس��اعد جوي و تالش ها براي حضور او در كنار 
ملي پوشان از يك سو و كارشكني زنيت براي فراهم 
كردن حضور آزمون در ايران براي همراهي تيم ملي 
از سوي ديگر باعث ايجاد نگراني هاي بسياري براي 
سرمربي ايران شده بود. هرچند در خصوص آزمون 
هم گفته مي شد تستش مثبت شده كه بعد اين خبر 
با اعالم منفي شدن تست او به نوعي تكذيب شد، اما 
اتفاقات غيرمترقيه روحيه هر دو تيم ايران و عراق را 
قبل از مصاف با يكديگر تحت تأثير قرار داده است. با 
وجود اين سرمربي عراق تأكيد دارد به كسب نتيجه 

برابر ايران اميدوار است. 
    

تيم ملي فوتبال اي��ران ك��ه در دور دوم رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني خوش درخشيده در هفتمين 

بازي مي توان��د صع��ود خ��ود را در آزادي و مقابل 
هوادارانش جش��ن بگيرد، اما مثبت ش��دن تست 
برخي بازيكنان و خستگي ناش��ي از طوالني شدن 
مسير حضور در ايران براي برخي بازيكنان )اللهيار 
صيادمنش، پيام نيازمن��د و كري��م انصاري فرد( و 
داستان هايي كه براي طارمي و آزمون رخ داد، مي تواند 
تمركز الزم را از ياران اسكوچيچ در اين مصاف حساس 
بگيرد و كار را در خانه سخت كند، خصوصاً كه عدم 
حضور طارمي و آزمون يا حتي خستگي آنها مي تواند 
باعث كاهش قدرت خط حمله ايران شود و اين كار را 
براي عراقي ها كه تنها در پي اعاده حيثيت بعد از دو 
باخت پياپي هستند راحت تر مي كند. با وجود اين 
تيم ملي فوتبال ايران آنق��در مهره هاي تأثير گذار و 
قابل اتكا دارد كه در صورت استفاده درست سرمربي 
از آنها مي تواند نتيجه اي مشابه بازي قبل را تكرار كند 
و با  هت تريك پيروزي برابر ع��راق صعودش به جام 
جهاني قطر را جشن بگيرد. بايد ديد اسكوچيچ كه تا 
اينجاي كار نقش يك مربي موفق را در تيم ملي ايران 
بازي كرده، مي تواند با ادامه اين روند و كنار زدن گربه 
سياه تيم ملي براي سومين مرتبه پياپي نام خود را در 

فوتبال ايران ماندگار كند يا نه.
قضاوت ديداري را كه مي تواند كار حضور ايران در 
جام جهاني را يكسره كند، كريستوفر جيمز بيث 
استراليايي با كمك آنتون شتينينو اشلي وارويك 

بيكام به عهده دارد. 
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

جام ملت هاي آفريقا به يك چهارم نهايي رسيد

جام عجايب در قاره سياه!
رقابت هاي فوتب��ال جام ملت هاي آفريقا با يك دنيا حاش��يه و اتفاقات 
عجيب و غريب در كامرون در حال برگزاري اس��ت. سي وسومين دوره 
جام ملت ها در قاره سياه قرار بود خردادماه سال گذشته برگزار شود، ولي 
شيوع كرونا مانع اين اتفاق شد. با اين حال كنفدراسيون فوتبال اين قاره 
تمام تالشش را كرد تا بعد از يك سال تأخير اين رقابت ها در ژانويه 2022 
برگزار شود. اعتراض كشورها و باش��گاه هاي اروپايي به اين مسئله نيز 
تغييري در تصميم CAF ايجاد نكرد. در  حالي  كه انتظار مي رفت كرونا 
مهم ترين اتفاق اين رويداد بين المللي باشد، اما حواشي جام ملت هاي 

اين دوره بيشتر از نتايج تيم ها جلب توجه كرده است. 
  چالش كرونا

وضعيت شيوع كوويد 19در قاره آفريقا به گونه اي است كه پيش از اين يك بار 
جام ملت ها به تعويق افتاد، منتها براي مسئوالن كنفدراسيون و همچنين 
كشور ميزبان امكان لغو مجدد آن وجود نداشت. كامالً مشخص بود شروع جام 
با افزايش تعداد مبتاليان به كرونا در بين تيم ها و هواداران همراه خواهد شد. 
شيوع اوميكرون و نگراني از بابت حضور بازيكنان در تيم هاي ملي، اعتراض 
تيم هاي اروپايي را به همراه داشت. آنها نگران ابتالي بازيكنان و همچنين 
بازگشت آنها به قاره سبز بودند، ولي كسي جلودار آفريقايي ها نبود و تيم هاي 
مدعي چون الجزاير، نيجريه و كامرون پا به رقابت ها گذاشتند، به اين اميد كه 
كرونا به اردوي شان شبيخون نزند، ولي پيش بيني ها درست از آب درآمد و 

بسياري از تيم ها با مشكل كرونايي شدن بازيكنان خود مواجه شدند. 
ديدار كامرون و كومور در مرحله يك هشتم نهايي جام ملت ها در تاريخ 
فوتبال جهان ثبت شد. كومور با نتايج خوبي كه به دست آورده بود لقب 
شگفتي ساز جام را يدك مي كشيد، اما كرونا امان اين تيم را بريد. 12 بازيكن 
كومور از جمله دروازه بان هاي دوم و س��وم اين تيم به دليل ابتال به كرونا 
نتوانستند به ميدان بروند. امير عبدو، سرمربي تيم خودش هم كرونا داشت 

و از آن بدتر اينكه دروازه بان اول كومور هم مصدوم بود!
 طبق قانون جام، تيم ها با داشتن 11 بازيكن سالم )بدون در نظر گرفتن 
در دسترس بودن حداقل يك گلر( ملزم به انجام بازي هستند. در نهايت 
چاكر الحدور مدافع اين تيم درون دروازه ايستاد. با در نظر گرفتن اين 
شرايط باخت 2 بر يك كومور و صعود كامرون به هيچ وجه نتيجه عجيبي 
تلقي نمي شود، ولي اينكه مدافع 30 ساله درون دروازه چند سيو خوب 

داشت، واقعاً عجيب بود. 
   له شدن زير دست و پا!

با اينكه آفريقا بازيكنان درجه يك زيادي را به دنيا معرفي كرده، ولي عالقه 
و اشتياق هواداران در اين قاره كمي متفاوت است. مثالً اين احتمال وجود 
دارد كه هواداران براي تماشاي بازي ها زير دست و پا له شوند؛ اتفاق تلخي 
كه همين چند روز پيش رخ داد و شش كش��ته برجا گذاشت. كامرون، 
ميزبان بازي هاست، اما نتوانسته با مديريت صحيح از بروز چنين حوادثي 
جلوگيري كند. عجايب ديدار كامرون - كومور در ورزشگاه »پائول بيا« با 
فاجعه رخ داده تكميل شد. وقتي هواداران كامروني قصد داشتند از درهاي 
جنوبي خودشان را به ورزشگاه برسانند فشار جمعيت آنقدر زياد بود كه عده 
زيادي روي زمين افتادند كه شش نفر كشته و بيش از 50 نفر هم مصدوم 
شدند. نكته عجيب ديگر اينكه طبق قانون تعيين شده از سوي CAF تنها 
60درصد ورزشگاه ها به تماشاگران اختصاص يافته در صورتي  كه ميزبان 

در بازي هايش از حضور 80 درصدي هوادارانش برخوردار است. 
  سوت هاي عجيب 

در يكي از بازي ها، داور حواس پرت در دقيقه 86 س��وت پايان را زد. در 
جدال تونس – مالي، بازي در جريان بود و تونسي ها براي زدن گل تساوي 
تالش مي كردند كه داور چهار دقيقه زودتر پايان بازي را اعالم كرد. داور 
از اعتراضات بازيكنان تعجب كرد و باالجبار نظر كمك داورها را پرسيد تا 

بپذيرد اشتباه كرده و دوباره بازي به جريان بيفتد. 
   اتهام تباني

هنوز در قاره آفريقا درباره جدال كامرون – كومور شايعات زيادي مطرح است 
و خيلي ها بر اين باورند كه كرونايي شدن تعداد زيادي از بازيكنان كومور يك 
توطئه از سوي كامروني ها بوده است. ادعاي مطرح شده درباره توطئه تيم 
ميزبان ساموئل اتوئو، رئيس فدراسيون فوتبال كامرون را به واكنش واداشت. 
اتوئو همه اتهامات را تكذيب كرده است: »كامرون تاريخ و آوازه بزرگي دارد و به 
هيچ وجه براي پيروزي دست به چنين كارهايي نخواهد زد. ما پنج بار قهرمان 
جام ملت هاي آفريقا شده ايم و هفت بار در جام جهاني حضور داشته ايم. شش 
بازيكن ما 11بار عنوان بهترين بازيكن آفريقا را كسب كرده اند و گذشته از 
اين هم مدال طالي المپيك سيدني را كسب كرده ايم. كشوري كه اين همه 

افتخار به دست آورده براي پيروزي دست به تباني نمي زند.«

خيز ايران براي هت تريك مقابل عراق

90 دقيقه تا جشن صعود

اسطوره هاي آبي و اناري ها در يك قاب
س��اخت برنامه مس��تند در مورد بيماران مبتال به ALS بهانه اي شد تا 
مربيان حال و سابق بارسا با هم ديدار كنند و يك قاب خاطره انگيز را به 
ثبت برسانند، قابي با حضور اسطوره هاي بارسا كه هر كدام نقش بزرگي در 
تاالر افتخارات اين باشگاه دارند. بيش از يك سال است كه خوان كارلوس 
اونسوئه، دستيار لوئيس انريكه در بارسلونا به بيماري ALS مبتال شده كه 
درماني براي آن وجود ندارد. مستندي در مورد اين بيماري در اسپانيا در 
حال ساخت است كه اونسوئه نيز يكي از شخصيت هايش محسوب مي شود. 
گروه سازنده اين مستند ديروز در بيمارستاني در شهر بارسلونا حاضر شده 
بود و همين مسئله بهانه اي شد تا ژاوي هرناندز مربي بارسا، پپ گوارديوال و 

لوئيس انريكه سرمربيان سابق آبي و اناري ها با يكديگر ديدار كنند.

روز خبرساز پرسپوليسي ها در تعطيالت ليگ
 گل محمدي استعفا داد

 صداي پاي دايي مي آيد
 ديروز روز خبرسازي براي پرسپوليسي ها بود. روزي كه بازيكنان اين تيم به 
بهانه پرداخت نشدن مطالبات شان تمرين نكردند و يحيي گل محمدي هم 
در اعتراض به مشكالت مالي نامه استعفايش را نوشت و از پرسپوليسي ها 
خداحافظي كرد. مديران باشگاه پرسپوليس تاكنون واكنشي به استعفاي 
گل محمدي نداشته اند و به نظر مي رسد با توجه به شنيده هايي كه به گوش 
مي رسد آنها چندان هم بي ميل به رفتن گل محمدي نيستند. در صورت 
قطعي شدن رفتن گل محمدي، گمانه زني ها درباره حضور احتمالي علي 
دايي روي نيمكت پرسپوليس باال خواهد گرفت. با توجه به سابقه همكاري 
رضا درويش، مديرعامل پرسپولس با دايي در زمان حضورش در سايپا، به 
نظر مي رسد او يكي از گزينه هاي احتمالي جانشيني گل محمدي خواهد بود، 
البته بايد ديد دايي با توجه به اتفاقات غيرفوتبالي و اينكه در سه سال گذشته 

از مربيگري دور بوده، مجوز بازگشت را دريافت مي كند يا نه.

بازگشت معروف

پوششم قسمتي از فرهنگ و وجود من است
ماجراجويي دختر تنيس ايران در گرنداسلم استراليا هرچند خيلي       بازتاب
زود به نقطه پايان رسيد، اما همين حضور كوتاه و تأثيرگذار باعث شد 
مشكات الزهرا صفي مورد توجه ويژه رس��انه ها قرار گيرد، به خصوص بابت نوع پوشش. او مي گويد: 
»پوششم براي مربيان، بازيكنان و كادر فني مسابقات خيلي پوشش جالبي بود. همه مي پرسيدند اين 
پوشش تو را اذيت نمي كند و من مي گفتم با اين پوشش سال هاست بازي و پيشرفت كرده ام و به اينجا 
رسيده ام. اين پوشش يك قسمت از فرهنگ و وجود من است.« اما بخش جالب ماجراي دختر تنيس 
ايران، ديدارش با رافائل نادال، ستاره تنيس جهان است. ديداري كه نادال آن را عالي توصيف مي كند: 
»داستان او شگفت انگيز است. ديدن بازيكناني از نقاط مختلف جهان، به ويژه نقاطي از جهان كه از 
نظر تاريخي هرگز بازيكناني در اين مسابقات نداشته اند، فوق العاده است. اگر مسابقه من به او كمك 
كرده است تا بتواند تنيس بازي كند و اكنون در گرنداسلم استراليا باشد، برايم افتخار بزرگي است.«

برنام�ه و رقب�اي تي�م مل�ي 
حامد قهرماني

     خبر
واليب�ال اي�ران در لي�گ 
ملت هاي 2022 مشخص شد. 
ش��اگردان بهروز عطايي در اين دوره از مسابقات كار سختي را 
پيش رو دارند. سال گذشته ايران در ليگ ملت ها عملكرد چندان 
مناسبي نداشت، اما پوست اندازي تيم ملي و استفاده از جوانان 
در كنار باتجربه ها حاال اين امي��دواري را ايجاد كرده كه بعد از 
قهرماني در قاره كهن در ليگ ملت ها هم عملكرد قابل قبولي را 

از ملي پوشان واليبال شاهد باشيم.  
براساس اعالم فدراسيون جهاني واليبال، ليگ ملت هاي سال 
2022 از 17 خردادماه سال آينده آغاز و دوم مردادماه به پايان 
خواهد رسيد. كش��ورهاي برزيل، كانادا، فيليپين، بلغارستان، 
روسيه و ژاپن، ميزبانان مرحله مقدماتي اين رقابت ها در گروه 
مردان هستند. بر اين اساس، هر تيم در مرحله مقدماتي ليگ  
ملت هاي س��ال 2022، 12 بازي انجام خواهد داد و با توجه به 

اينكه اين رقابت ها با حضور 16 تيم برگزار مي ش��ود، تيم ملي 
واليبال ايران تنها با تيم هاي فرانسه، آلمان و آرژانتين مسابقه 
نخواهد داد.  مس��ابقات هفته نخس��ت از 17 تا 22 خردادماه 
1401 در دو كشور برزيل و كانادا برگزار خواهد شد كه تيم ملي 
واليبال ايران در برزيليا به ترتيب با تيم هاي اس��تراليا، روسيه، 
ژاپن و هلند مس��ابقه می دهد. فيليپين و بلغارستان ميزبانان 
هفته دوم اين رقابت ها هس��تند كه مس��ابقات از 31 خرداد تا 
پنجم تيرماه 1401 برگزار مي شود و مردان واليبال ايران در اين 
هفته در صوفيه به ترتيب با تيم هاي بلغارستان، امريكا، برزيل 
و كانادا روبه رو خواهند شد كه هفته اي بسيار سخت و نفسگير 
براي ملي پوش��ان كش��ورمان خواهد بود.  هفته سوم و پاياني 
مرحله مقدماتي ليگ ملت ها سال 2022 از 14 تا 19 تيرماه در 
دو كشور ژاپن و روسيه برگزار می شود. شاگردان بهروز عطايي 
در شهر كمروف روسيه با تيم هاي ايتاليا، صربستان، اسلووني و 

لهستان پيكار خواهند كرد.

اعالم برنامه ليگ جهاني واليبال2022

راه سخت شاگردان عطايي

خداحافظي اش را سخت مي شد باور كرد. كاپيتان تيم ملي واليبال 
فريدون حسن

    چهره
ايران بع��د از المپي��ك از بازي ه��اي ملي 

خداحافظ��ي ك��رد و هرچن��د در رده 
باشگاهي حضور داشت، اما كمتر ديده مي شد. ليگ چين شايد جايي 
نبود كه در حد و اندازه هاي معروف باشد، بنابراين مسافر تركيه شد و 
حاال خبر رسيده با فنرباغچه به توافق نهايي دست پيدا كرده است، 
حتي سايت فدراسيون جهاني واليبال هم به مسئله واكنش نشان داد 

و نوشت: »اسطوره واليبال ايران به تيم واليبال فنرباغچه پيوست و قرار 
اس��ت س��عيد معروف با هم تيمي ديرينه خ��ود، يعني 

سيدمحمد موسوي ديدار كند.« شنيده ها حاكي از 
آن اس��ت كه ميزان قرارداد معروف با فنرباغچه 
140 هزار دالر اس��ت. تيم فنرباغچه در حال 
حاضر با دو بازي كمتر و كسب 33 امتياز پس 
از هالك بانك و زراع بانك در رده س��وم ليگ 
تركيه قرار دارد و مس��ئوالن اين تيم در نظر 
دارند با حضور پاسور 36 ساله ايراني ضمن 
قهرماني در تركيه عملكرد درخشاني در 
مسابقات اروپايي داشته باشند. بازگشت 
دوباره معروف به اروپا ش��ايد شروع روند 
بازگشت او به تيم ملي هم باشد. هرچند 
هن��وز چي��زي مش��خص نيس��ت، اما 
فدراسيون نشينان واليبال بدشان نمي آيد 

او دوباره ملي پوش شود. 

 كسب سكوي  آسيايي 
كلكسيون هندبال را تكميل مي كند

تيم ملي هندبال براي دومين بار جواز حضور 
در مس��ابقات جهاني را به دس��ت آورده و 
اين موضوع مي تواند اتف��اق بزرگي براي 
جامعه هندبال كش��ورمان باشد. جهاني 
ش��دن تيم ملي كمك زيادي به پيشرفت 
اين رشته می كند و باعث مي شود هندبال 
بيشتر از گذشته ديده شود تا مسئوالن نيز 
توجه بهتري به آن داشته باشند. در مرحله 
گروهي مقدماتي دو بازي نسبتاً راحت را 
كه از قبل پيش بيني مي شد در آن برنده باشيم برگزار كرديم، اما در بازي 
آخر مقابل تيم عربستان ميزبان قرار گرفتيم. عربستان را شكست داديم و 
توانستيم به عنوان صدرنشين گروه به دور بعد صعود كنيم. در دور اصلي 
اين رقابت ها با تيم هاي كويت، عراق و بحرين همگروه شديم. تلفيقي از 
بازيكنان جوان و بازيكنان باتجربه را داشتيم كه مكمل همديگر بودند. 
دوندگي بازيكنان جوان كه خيلي خوب درخشيدند و همچنين عملكرد 
باتجربه ها كه در مواقع حس��اس بازي توانستند نبض ميدان را در دست 
بگيرند و تأثير خوبي روي بازي داشته باشند. در همه پست ها عملكرد بسيار 
خوبي داشتيم و كادر فني نيز در موقعيت هاي حساس توانست تغييرات 
درستي در بازي ايجاد كند. حضور سرمربي اسپانيايي در تيم ملي باعث 
شد روند رو به بااليي داشته باشيم و سه بازي حساس را در اين مسابقات به 
نفع خودمان تمام كنيم. اميدوارم با همين انگيزه و قدرت در ديگر مسابقات 
حاضر شويم. مي توانيم با با كسب سكو، كلكسيون خودمان را كامل كنيم. 
جاي بازيكنان لژيونر در اين رقابت ها خالي است، اما فراموش نكنيم كه آنها 
در سنوات و دوره هاي گذشته به تيم ملي كمك كردند و تمام تالش خود 
را به كار بستند تا تيم ملي موفق شود. پس از صعود به مسابقات جهاني 

نيم نگاهي هم به سكو داريم و اين موضوع نيز دور از انتظار نيست.

محمدرضا رجبي

كاپيتان اسبق تيم ملي 

 در مذمت پرداخت پاداش 
بردهاي فوتبال از جيب مردم

رويه ناصواب دست درازي فوتبالي ها به بيت المال و جيب مردم گويا قرار 
است همچنان ادامه پيدا كند و تغيير دولت هم سبب نشده هزينه ريخت و 
پاش و زياده خواهي هاي فوتبالي ها از بودجه عمومي كشور پرداخت نشود. 
اگر يك روز بدهي يك باش��گاه دولتي به يك مربي خارجي از تسهيالت 
اش��تغالزايي محرومان پرداخت شد، حاال خبر مي رس��د دولت دست در 
جيب كرده و قرار است جور فدراسيون فوتبال را بكشد و پاداش هاي معوقه 
و همچنين هزينه هاي جشن صعود به جام جهاني را پرداخت كند، آن هم 
در شرايطي كه پرداخت پاداش بردهاي بازي هاي تيم ملي در انتخابي جام 
جهاني يا جام ملت ها، وظيفه فدراسيون فوتبال است و هيچگاه در بودجه 
عمومي كشور و همچنين بودجه اي كه فدراسيون از دولت دريافت مي كند، 

بندي با عنوان پرداخت پاداش  گنجانده نشده است. 
طبق قانون، دولت ها تنها پس از پايان كار تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف 
در مسابقات جهاني و المپيك، پاداش ويژه اي را هر سال به مدال آوران اعطا 
مي كنند. همانطور كه در رشته هاي ديگر دولت وظيفه اي براي پرداخت 
پاداش پيروزهاي ملي پوشان حين برگزاري مسابقات ندارد، فوتبال نيز از 
اين قاعده مستثني نيست و دولت با توجه به قانون پاداش مدال آوران وظيفه 
دارد در پايان هر سال با برگزاري مراس��مي با اهداي پاداش از مدال آوران 

رشته هاي مختلف در مسابقات جهاني و المپيك، تقدير كند. 
اما به نظر مي رسد اين قانون واضح و مشخص درباره تيم ملي فوتبال توسط 
دولت زير پا گذاشته شده است و دولتي ها تحت جوسازي و فضاسازي مديران 
فدراسيون فوتبال در رسانه ها قبول كرده اند پاداش هاي معوقه تيم ملي فوتبال را 
كه براي برد تيم ملي مقابل تيم هاي همگروه انتخابي جام جهاني است، پرداخت 
كنند. تصميم دولت درباره فوتبال، مانند اين است كه قهرماني همچون حسن 
يزداني عالوه بر پاداش مدال طالي جهان براي هر كدام از پيروزي هايش در 

قهرماني جهان هم يك پاداش جداگانه توسط دولت دريافت كند! 
بديهي است كه چنين اتفاقي براي قهرماني مانند يزداني نيفتاده و دولت تنها 
پاداش طالي جهان او را پرداخت مي كند و اگر قرار است به تعداد كشتي هايي 

كه پيروز شده هم پاداش بگيرد، اين برعهده فدراسيون كشتي است. 
فوتبال اما همچنان تافته جدابافته است و دولتي ها با سوار شدن روي موجي كه 
مديران فدراسيون فوتبال با بزرگنمايي درباره موفقيت ها ايجاد كرده اند، اين 
رشته را كه در چهار دهه گذشته حتي يك قهرماني در سطح آسيا چه در رده 
ملي و چه باشگاهي كسب نكرده است، مورد حمايت ويژه و افراطي خودشان 
قرار مي دهند و در آخرين مورد هم همانطور كه اشاره شد قرار است پاداش هاي 

پيروزي هاي اين تيم كه عقب افتاده را دولت از بيت المال پرداخت كند!
گشاده دستي ها براي فوتبال البته تنها مختص به اين دولت نيست. اگر امروز 
با دستور محمد مخبر، چك پاداش ملي پوشان فوتبال نه براي صعود به جام 
جهاني، بلكه به خاطر بردهاي اخيرشان توسط دولت كشيده مي شود در دولت 
قبل هم تنها در يك مورد در جريان مسابقات جام ملت هاي آسياي 2019 در 
امارات با دستور اسحاق جهانگيري، 450هزار يورو به صورت چمداني توسط 
معاون وزير ورزش به ابوظبي برده شده تا بين ملي پوشان به دليل بردهاي، 

نه چندان مهم شان مقابل تيم هاي درجه 3 آسيايي تقسيم شود. 
با ادامه اين رويه ناصواب و تبعيض آميز، ش��كاف بي��ن قهرمانان منهاي 
فوتبال كه افتخارات جهاني و المپيك را مديون آنها هس��تيم و قهرمانان 
پوشالي فوتبال كه چه باشگاهي و چه ملي در 40 سال گذشته، حتي يك 
جام آسيايي هم كسب نكرده اند بيشتر خواهد شد و دلسردي قهرماناني 
را به همراه خواهد داش��ت كه با كمترين امكانات و حداقل ها توانسته اند 

بزرگ ترين افتخارات را براي كشور به دست آورند. 
عالوه بر رويكرد تبعيض آميز دولت، به نظر مي رس��د فدراس��يون فوتبال 
در زمان عزيزي خادم به خوبي توانس��ته با عوام فريبي، راه دست درازي به 
بيت المال و جيب مردم را در پيش بگيرد، آن هم فدراسيوني كه رئيسش با 
شعار درآمدزايي چند ميليون يورويي و هزار ميلياردي در سال وارد فوتبال 
شد، اما در 11ماه گذشته بدون حتي يك ريال درآمدزايي، كاسه به دست 
جلوي دولت، هزينه هاي فدراسيون را از بيت المال برداشته و امروز حتي 

پاداش هاي معوقه بردهاي تيم ملي را هم به گردن دولت انداخته است. 
در اينكه فوتبال جايگاه ويژه اي در دنيا با توجه به جذابيتش دارد شكي 
نيست، اما اين دليلي بر تبعيض نمي شود و اگر قرار است دولت پاداش 
برد تيم ملي فوتبال مقابل تيم هاي درجه 3 را هم تقبل كند بايد آن سو 
براي پيروزي قهرماناني مانند حس��ن يزداني هم مقابل حريفانش يك 
پاداش ويژه در نظر بگيرد. البته با اين نتيجه متفاوت كه آن سو فوتبال با 
وجود پاداش هاي چندهزار دالري، در نهايت دستش از رسيدن به جام 
كوتاه مي ماند، اما قهرماناني مانند حس��ن يزداني در پايان با يك مدال 

خوش رنگ، پرچم ايران را در دنيا باال مي برند.


