
اتفاق��ات فوتبال 
دنيا حيدري
   گزارش

مدتي اس��ت كه 
چون تكه هاي پازل 
به خوبي كنار هم چفت مي شوند، درست به موقع و 
سربزنگاه، گويي كه گرداننده اصلي داستان خوب 

مي دانند كه تا تنور داغ است بايد نان را چسباند!
نامه دسته جمعي داوران براي درخواست كمك از 
 VAR رئيس جمهور براي وارد كردن تكنولوژي
يادآور اعتراض جمعي ملي پوش��ان فوتبال ايران 
بعد از پيروزي مقاب��ل س��وريه در مرحله نهايي 
انتخابي جام جهاني است. كار گروهي كه در ظاهر 
فدراسيون را زير سؤال مي برد، اما در واقع آن چيزي 
مطالبه مي شود كه همان خواسته فدراسيون است 
كه براي دستيابي به آن بايد تالش و تقال كند و حاال 
يك بار ديگر درست بعد از هفته ششم كه بحق از 
لحاظ داوري فاجعه بوده، شاهد درخواست داوران 
ليگ از رئيس جمهور درباره VAR هستيم. اقدامي 
كه از يك سو مي تواند اذهان عمومي را از اشتباهات 
فاحش هفته اي كه گذشت منحرف كند و از سوي 
ديگر بعد از ناكامي هاي فدراسيون در وارد كردن اين 
تكنولوژي، توپ را به زمين دولت بيندازد و اين توقع 
و انتظار را ايجاد كند كه يكي از اصلي ترين وظايف 

فدراسيون فوتبال را دولت به دوش بكشد!
طوري كه مو الي درز زمانبندي آن نمي رود؛ درست 
زماني كه فدراسيون و كميته داوران بايد به شكلي 
جدي پاسخگوي اشتباهات غيرقابل بخشش هفته 
ششم باشند، حرف از نامه اي به ميان مي آيد كه به زعم 
برخي از شجاعت داوران نشئت مي گيرد، اما به عقيده 
حسين عسگري، كارشناس داوري در گفت وگويی 
كه ديروز با خبرگزاری فارس داشته، فرار رو به جلو 
و عوامفريبانه اس��ت: »در هفته اي كه چهار مسابقه 
نتايجش با اشتباهات داوري تغيير كرده، مي خواهند 
با اين نامه حواس ها را به س��مت و سويي ديگر پرت 
كنند. در بازي پرسپوليس و نفت، گل و پنالتي واضح 
گرفته نشد. در بازي نساجي و پيكان مدافع نساجي در 
بيرون از محوطه مرتكب خطاي شديد شد، ولي اصاًل 
داور خطا نگرفت، در حالي كه با ارفاق حقش كارت 
زرد بود. گل نساجي با خطا رقم خورد، اما داور نديد. در 
ديدار نفت مسجدسليمان و مس به جز پنالتي اعالم 
شده دو پنالتي ديگر هم بايد گرفته مي شد. در ديدار 
فجرسپاسي و سپاهان مهاجم تيم مهمان خودش را 
به مدافع فجر زد و در حالي كه خطا بايد برعكس اعالم 

مي شد اين اتفاق رخ نداد و همان ضربه تبديل به گل 
اول سپاهان شد. روي گل دوم هم مدافع سپاهان به 
وضوح روي بازيكن فجر خطا كرد، اما داور آن صحنه 
را خطا اعالم نكرد و روي ضدحمله گل دوم اين تيم 
رقم خورد. اش��تباهات يكي، دوتا نيست و هر هفته 
اوضاع بدتر مي ش��ود. فكر مي كنيد اگر VAR وارد 
فوتبال شود هر بازي بايد 10 بار مسابقه متوقف شود، 
در كل فوتبال دنيا و به خصوص باشگاه هاي اروپايي 
كه ليگ هاي شان 20تيمي است شايد در يك هفته 
فقط يك يا دو بار VAR مورد استفاده قرار بگيرد، 
ولي اينجا همه چشم انتظار VAR هستند تا روي 

مشكالت ديگر سرپوش بگذارند.«
    

در واق��ع همانطور كه عس��گري نيز بدان اش��اره 
دارد اين درخواست براي س��رپوش گذاشتن در 
خصوص اش��تباهات داوري كه در هفته ششم به 
اوج خود رسيده و نتيجه بازي ها را تحت تأثير خود 
قرار داده مطرح شده اس��ت تا تأكيد به لزوم و نياز 
حضور اين تكنولوژي در فوتبال ايران. صدالبته كه 
كمك داور ويدئويي تكنولوژي است كه مي تواند 

به پيشرفت داوري و فوتبال ايران كمك كند، اما 
نه زماني كه اوض��اع داوري ايران تا ب��ه اين اندازه 
بغرنج است و داوران كمافي الس��ابق نه به واسطه 
توانمندي های شان كه به واس��طه هايي ديگر در 
ليس��ت قرار مي گيرند و همين ع��دم آمادگي و 
ناآگاهي به مس��ائل روز و از اين دست موارد باعث 
مي شود هر هفته ش��اهد داوري هايي ضعيف تر از 
قبل و پرحرف و حديث تري باشيم كه آبروي جامعه 
داوري را خدش��ه دار مي كند، اما به جاي برخورد 
قاطع و اصولي در اين راستا برای كاهش اشتباهات 
فاحش داوري كه در همين هفته هاي ابتدايي ليگ 
صداي همه را بحق درآورده است، شاهد رفتارهايي 

هستيم كه به فريب اذهان عمومي مي ماند!
    

از س��وي ديگر اين درخواس��ت خودجوش كه در 
بهترين زمان ممكن ارائه ش��ده اس��ت، حتي اگر 
همانطور كه تصور مي ش��ود و برخي كارشناسان 
داوري چون عسگري نيز بدان اذعان دارند، ترفندي 
براي فريب افكار عمومي باشد و پرت كردن حواس ها 
از واقعيت ماجرا يعنی همان اتفاقات تأسف بار هفته 

ششم است.  اين داستان به سمت و سويي مي رود كه 
سود آن را به طور مستقيم فدراسيون فوتبال مي برد. 
 VAR فدراس��يون عزيزي خادم قرار بود با آوردن
تحولي عظيم در فوتبال ايران ايجاد كند، آن هم با 
هزينه اي كه به گفته رئيس فدراسيون فوتبال اسفند 
99، چيزي در حدود 3ميليون دالر بود. رقمي كه 
شايد به همين دليل فدراسيون را به فكر اجاره كردن 
اين تكنولوژي انداخت البته آن هم بعد از تعريف از 
مزايايي VAR آفالين. هرچن��د آن نيز با ابهامات 
بسياري در خصوص اجاره كردن كمك داور ويدئويي 
از شركتي بود كه مدير اجرايي آن يكي از كارمندان 
سابق شبكه تلويزيوني رژيم غاصب صهيونيستي 
بود و نتيجه همان چيزي ش��د كه انتظار مي رفت. 
سنگ بزرگ عالمت نزدن بود و با وجود تمام ادعاها 
VAR نتوانس��ت به فوتبال اي��ران راه پيدا كند تا 
امروز و بعد از فجايع داوري در بهترين زمان ممكن 
به لزوم VAR در ايران به شكلي هنرمندانه تأكيد 
 شود، اما درخواست آن نه از رئيس فدراسيون كه از 
رئيس جمهور مي شود تا باري از دوش عزيزي خادم 

و فدراسيونش برداشته شود.
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سعيد احمدیانشیوا نوروزی

 پيش بيني كارشناسان از وضعيت بحراني بارسا 
در ليگ قهرمانان

معجزه در آليانس يا تبعيد به ليگ اروپا؟!
تداوم ناكامي هاي بارسلونا در ليگ قهرمانان چالش بزرگي براي ژاوي 
هرناندز به وجود آورده اس��ت. با اينكه انتظار مي رفت آبي و اناري ها بعد 
از پيروزي در درب��ي كاتالونيا در نيوكمپ، بنفيكا را شكس��ت دهند و 
خيال ش��ان را از بابت صعود راحت كنند، اما تس��اوي بدون گل دوباره 
آژير قرمز را براي بلوگرانا به صدا درآورده است. تيم ژاوي براي حضور در 
يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان بايد در آخرين بازي مرحله گروهي در 
آليانس آره نا معجزه كند و بايرن را شكست دهد كه در غير اين صورت 
نتيجه ديدار بنفيكا – ديناموكيف تعيين كننده دومين تيم صعود كننده 
خواهد بود. كارشناسان ESPN، وضعيت كاتاالن ها را براي بقا در ليگ 

قهرمانان و جلوگيري از يك افتضاح فوتبالي بررسي كرده اند: 
خوليان الرنس: صعود به جمع 16 تيم برتر اروپا هم براي ژاوي مهم است 
و هم براي بارسلونا. از نظر اقتصادي هم رسيدن به يك هشتم نهايي براي 
بارسا حياتي است. وضعيت اين تيم وخيم شده و فقط يك فرصت ديگر 
براي شان باقي مانده است. اگر ژاوي بتواند آبي و اناري ها را از خطر حذف 
نجات دهد ديگر همه چيز حل است، چراكه در شرايط فعلي مهم رسيدن 
به مرحله حذفي است و اين می تواند فشار و استرس تيم را كاهش دهد، در 

صورتي كه صعود به ليگ اروپا براي بارسا يك شكست تلقي مي شود. 
سم ماردسن: بدون شك براي تيمي مثل بارسلونا صعود به يك هشتم 
نهايي يك ضرورت است، حتي اگر در نخستين بازي دور حذفي شكست 
بخورد. درست مثل فصل پيش كه نتيجه را به پاريسي ها واگذار كردند 
و حذف شدند. ليگ قهرمانان پرستيژ خاص خود را دارد و با هيچ رقابتي 
قابل مقايس��ه نيس��ت، ضمن اينكه درآمد هنگفت��ي نصيب تيم هاي 
صعود كننده مي شود. 16 تيم حاضر در يك هشتم نهايي هر يك نزديك 
به 10 ميليون يورو پاداش مي گيرند و اين پاداش در صورت رسيدن به 
مراحل پاياني بيشتر و بيشتر مي شود. تيم ژاوي با دو مشكل بزرگ دست 
و پنجه نرم مي كند؛ بحران ضعف گلزني و مصدوميت. آنها در پنج بازي 
اروپايي  خود فقط دو گل  زده اند! اين يك بحران واقعي  اس��ت و ژاوي با 
مصدوميت آنسو فاتي عماًل دستش در پوست گردو مانده و اين در حالي 

است كه هيچ كس نتوانسته جاي خالي مسي را پر كند. 
مارك اوگدن: به عقيده من اين تيم ديگر شانسي براي ليگ قهرمانان 
ندارد و به نوعي محكوم به بازي در ليگ اروپاس��ت. با توجه به وضعيت 
گروه، بنفيكا شانس زيادي براي شكس��ت ديناموكيف دارد كه در اين 
صورت بارسا راهي جز تحميل شكست به بايرن نخواهد داشت كه اين 
اتفاق چيزي شبيه به معجزه می ماند. در هر صورت كاتاالن ها بايد همه 
تمركز و قدرت شان را براي غلبه بر بايرن به كار بگيرند، چراكه بازي در 
ليگ اروپا براي تيمي چون بارسا يعني تبعيد به منطقه »گرگ و ميش«. 

حضور در ليگ اروپا چيزي جز تحقير بارسلونا نخواهد بود.

VAR بهانه اي براي فرار از فاجعه داوري

انداختن توپ به زمين دولت

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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 »محمد انصاري« ها 
و شنا برخالف جريان آب در فوتبال!

در روزهاي هجوم بي اخالقي ها و رفتار ناهنجار در فوتبال باش��گاهي، 
ش��نيدن برخي خبرها دلگرم كننده است و نشان مي دهد در روزهاي 
پر از حاشيه فوتبال، اين رشته پرطرفدار روي خوب هم دارد كه كمتر 
ديده مي شود و در رسانه ها بازتاب پيدا مي كند. هفته گذشته در ميانه 
خط و نشان هاي تيم ها با تندترين ادبيات براي همديگر و اشتباهات 
داوري، مربيان و بازيكنان تندمزاج و خشن كنار و داخل زمين، خبر 
رسيد كه محمد انصاري مدافع سابق پرسپوليس و اين روزهاي مس 
رفسنجان تصميم گرفته طلب ميلياردي اش از پرسپوليس را به يك 

خيريه اهدا و گرهي حتي كوچك از خانواده هاي نيازمند باز كند. 
تصميم مدافع سابق پرسپوليس براي بخشيدن طلبش به يك مؤسسه 
خيريه در هياهوي حواشي فوتبال يك خبر خوب بود كه بايد آن را به 
فال نيك گرفت تا رشته اي كه سال هاست با حواشي و بي اخالقي هايش 
ش��ناخته مي ش��ود با چنين حركت هايي بتوان فضاي آن را به سمت 
درستي هدايت كرد و از سياهي هاي آن كاست و روشني آن را بيشتر 
از قبل كرد، به خصوص كه سال هاست فوتبال ايران مساوي شده است 
با فضايي پر از تنش، فساد و سوءاس��تفاده از بيت المال و هر فصل كه 
مي گذرد چنين فضايي تشديد مي شود و رفتارهاي خارج از چارچوب 
اخالقي و ناهنجار از اهالي فوتبال بيشتر از قبل مي شود و حركت ها و 

تصميم هاي اخالق مدارانه رو به كاهش مي رود. 
چنين رويكردي سبب شده كمتر از فوتبال ايران به عنوان ورزشي كه 
اخالق مداري در آن ارجحيت دارد ياد ش��ود. مديران و مربيان هم به 
عنوان دو نيروي مؤثر در فرهنگ سازي جهت پررنگ شدن رفتارهاي 
اخالقي كمتر تالش��ي در اين زمينه مي كنن��د و آموزه هاي فرهنگي 
حتي در بين اولويت هاي دسته چندم شان هم ديده نمي شود و عماًل 
فعاليت هاي فرهنگي براي ترويج حركت هاي انسان دوستانه و اخالقي 
تعطيل شده اس��ت و فقط عنوان فرهنگي بر س��ر تابلوي باشگاه ها و 

سربرگ نامه نگاري  های شان ديده مي شود. 
در پيش گرفت��ن اين رويكرد، فوتبال را به ش��رايط امروز رس��انده تا 
فعاليت هاي فرهنگي محدود برگزار شده هم تأثيري در بهبود فضاي 
اخالقي موجود نداش��ته باش��د و همه چيز در حد ش��عار و نمايشي 
باق��ي بماند. البته در ش��كل گرفتن ي��ك فضاي ع��اري از فرهنگ و 
خارج از محدوده اخ��الق در فوتبال از نقش تزري��ق پول هاي كالن و 
بدون ضابطه و بس��تن قراردادهاي نجومي كه سال به سال به صورت 
بي رويه و برخالف وضعيت اقتصادي كشور در حال افزايش است هم 

نمي توان گذشت. 
وقتي صفرهاي قرارداد و كس��ب جام در اولويت و هنجارهاي اخالقي 
در حاشيه قرار بگيرد، رسيدن به ش��رايط امروز اجتناب ناپذير است. 
يك فضاي سياه و عاري از فرهنگ جوانمردي و اخالق مداري كه تنها 

رسيدن به قهرماني آن به هر قيمتي اهميت پيدا مي كند. 
در فضاي دور از اخالق فوتبال، حركت فوتباليست هايي مانند محمد 
انصاري در بخش��يدن طلب چند ميلياردي اش به يك خيريه، ش��نا 
برخالف جهت جريان آب است. وقتي در فوتبال از مربي و مدير گرفته 
تا بازيكن، اكثرش��ان به دنبال رسيدن به سهم بيش��تري از پول هاي 
دولتي خرج ش��ده در فوتبال هس��تند، يك بازيكن چنين تصميمي 
مي گيرد و از كنار يك مبلغ بزرگ مي گذرد و آن را خرج يك كار بزرگ 
مي كند، بايد »محمد انصاري« هاي فوتبال را س��تود و تالش كرد تا 
فضاي فوتبال به چنين سمتي برود. به سمت و جهتي كه اخالق مداري 
و كار خير اولويت اول اهالي آن شود و روي زيبا و سفيد فوتبال برخالف 

امروز بر روي سياه و پرحاشيه اين رشته چيره شود.


