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خبر كوتاه
توپهای لیگ برتر تغییر نمیکند

با شروع رقابت های لیگ برتر نوزدهم
انتقادهای زیادی از توپ های مورد استفاده در این
رقابت ها از سوی بازیکنان و مربیان تیم ها مطرح
شد .بسیاری از فوتبالیست ها و اعضای کادرفنی
تیم ها اعتقاد دارند توپ های ساخته شده توسط
شرکت دربی استار نسبت به سال گذشته از کیفیت
پایین تری برخوردار هستند که این موضوع روی
بازی آنها تاثیر می گذارد .در این خصوص نقدهای
زیادی مطرح شد و حتی در جلسه هم اندیشی
مربیان لیگ برتری با مارک ویلموتس نیز این
موضوع مطرح شد و مهدی تاج قول داد در صورتی
که این توپ ها کیفیت الزم را نداشته باشند ،برای
تغییر آنها اقدام کند .در این خصوص اما مسئوالن
سازمان لیگ و به خصوص صادق درودگر مسئول
کمیته اقتصادی این سازمان از روز اول روی
باکیفیت بودن توپ ها تاکید داشت و حاال نیز به
عنوان مسئول بررسی کیفیت این توپ ها تاکید
کرده که تا پایان مسابقات از این محصول شرکت
دربی استار استفاده خواهد شد.درودگر در گفت و
گو با رادیو جوان با قطعیت از استفاده از توپ های
سفید رنگ دربی استار تا پایان لیگ نوزدهم حرف
زده و گفته است« :دلیلی برای تغییر این توپ ها
وجود ندارد چرا که ما از فیفا استعالم کردیم و آنها
به ما گفتند که همه استانداردهای الزم را برای
برگزاری رقابت های لیگ اروپا هم دارا است و تمام
مشخصات توپ به طور کامل تایید شده است .در
دانشگاه علوم و تحقیقات تست هایی از این توپ
گرفته شده که هیچ مرجعی برای استاندارد سازی
توپ نیست و یک کارگاه آموزشی بوده است .ما
فیلم تست این کارگاه را برای آلمان ارسال کردیم
و آنها به این تست خندیدند! این تست بسیار
بچگانه بود .ما همان نامه ای که به فیفا زدیم را
برای اداره استاندارد هم زدیم .شما وقتی این توپ
را باز می کنید چهار الیه را مشاهده می کنید و در
هر الیه حتی اسم کارگری که آن الیه را درست
کرده نوشته شده و شناسنامه دار است و در زمره 3
ستاره های فیفا است.این جوی است که برخی از
دوستان آغاز کردند .عمل قشنگی نیست».

توضیحات علوی در مورد پرونده بیرانوند

امیرمهدی علوی -سخنگوی فدراسیون
فوتبال در رابطه با صحبت های مهدی تاج
در مورد بیرانوند عنوان کرد :آنچه در سخنان
ریاست فدراسیون فوتبال درباره علیرضا بیرانوند
مطرح بوده ،ناظر بر عذرخواهی وی و باشگاه
پرسپولیس از اقدام صورت گرفته و تاکید بر
این بوده است که اگر وی و باشگاه پرسپولیس
عذرخواهی و اعالم نکرده بودند که قصد توهینی
در بین نبوده ،قطعا برخورد شدید انضباطی
صورت می گرفته است .وی افزود :در برخی
محافل مباحث دیگری مطرح شده که عاری
از واقعیت است .مباحث انضباطی لیگ برتر در
مسیر خود در حال پیگیری است و امور مربوطه
متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

ورزش

شماره 2803

بهرههای هماندیشی

زندگی ویلموتس بر اساس باورهای کیروش

خارج از کشور و دوری از تهران و وقت نداشتن
برای انجام سایر وجوه قراردادش.
میتوان او را به سبب «پروازی بودن» تحت
سرزنش قرار داد اما تا زمانی که فدراسیون نظارت
الزم و دقیق بر امور تیم ملی و حسن اجرای کارها
در آن را نداشته و در این زمینه با ویلموتس از نو
همنظری و اتمام حجت نکند ورود به مقولههای
ثانوی و ثالث و وجوه جنبی و تکمیلی قرارداد او
غیر الزامی جلوه میکند.

وصال روحانی

بازی روز  ۱۹شهریور با هنگکنگ در خاک این
رقیب در ادامه پیکارهای انتخابی جام جهانی فوتبال
 ۲۰۲۲کوچکتر و عادیتر از آن است که نگرانمان
کند و وادار به کنکاش در فهرستی نماید که مارک
ویلموتس برای این مسابقه اعالم کرده اما هر فهرست
و هر اعالم اسامی طبعاً با واکنشهایی همراه است و
ف بودن رقیبی که در راه است
حتی متوسط و ضعی 
این بحثها و رایزنیها را خاموش نمیکند.
آمدن نام حسین کنعانیزادگان که در فصل
جدید لیگ برتر برای تیم امسالش -پرسپولیس-
بازی نکرده و همچنین سیاوش یزدانی که چیزی
به حد کالس ملی را هرگز از خود بروز نداده و
سیدحسین حسینی که دوگل بد در دو بازی اول
استقالل در لیگ نوزدهم خورده ،نشانگر این است
که افراد انتخابکننده برای سرمربی بلژیکی تیم
ملی یکسری باور از قبل دارند و حاضر نیستند وقایع
جدید و مالحظات اخیر لیگ را در آن لحاظ کنند.
اینکه چطور از سپاهان حتی یک نفر انتخاب نشده
اما سرخابیها از در و دیوار تیم ملی میبارند ،نکته
مبهمی است که چشمها را بار دیگر خیره میکند
و آن هم در حالی که سرخابیها از حداکثر ۱۲
امتیازی که در دو هفته اول لیگ فرا رویشان بوده،
فقط  ۴پوئن را اندوختهاند ( ۳تا برای پرسپولیس
و فقط یکی برای استقالل) .تأکید مجدد ویلموتس
و دستیارانش برای حضور وسیع لژیونرها در اردوی
ملی با توجه به تجربه و کارآیی بینالمللی آنها قابل
درک است و مهدی طارمی پس از ورود عالی و
موفقاش به لیگ برتر پرتغال از هر جهت سزاوار

صبر داشته باشیم

فراخوانی بوده اما جای تقریباً ثابت این نفرات در
تیم ملی به این معناست که زبدههای مقیم وطن
و حاضران در لیگ داخلی مجبورند تن به دوره
تازهای از کم شدن موقعیتهای خودنماییشان در
تیم ملی بدهند و هر زمان که دیدارهای این تیم از
راه میرسد ،بپذیرند که رلهای ارائه شده به آنها
چیزی فراتر از نقشهای دوم و سوم نخواهد بود.
بهرههای هماندیشی

آنچه ویلموتس را به رغم حفظ و استمرار
بخشیدن به برخی مؤلفههای کاری کارلوس
کیروش از وی متمایز میسازد ،احترام بسیار
بیشتری است که او به نهادها و آدمهای زبده
فوتبال ایران میگذارد .او در همین راستا خواستار

جلسات هماندیشی الزم با مربیان لیگ برتری شده
و جدیدترین آنها را هم روز شنبه سپری کرد و
طی آن با اکثر این مربیان آشنا و همکالم شد و
از برنامههای خود گفت و از برنامههای آنان مطلع
شد.
ویلموتس بر اساس بندهای قراردادش باید
یک نظارت عالیه بر عملکرد و نحوه کار تیمهای
ملی پایه هم داشته باشد ولی تا این لحظه جز
حضور کوتاهمدت و گاه به گاه در محل تمرینات
این تیمها و صحبتهای امیدبخش برای نوجوانان
و جوانان کاری انجام نداده و این همانقدر به سبب
متمرکز بودن او بر تیم اصلی (ملی بزرگساالن)
است که به دلیل حضور او در نیمی از اوقات در

ایران پس از بازی با هنگکنگ در حد فاصل
ماههای مهر  ۹۸تا خرداد  ۹۹سایر دیدارهای خود
را در گروه سوم انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲در قاره
آسیا مقابل رقبایی مانند کامبوج ،بحرین و عراق
هم انجام میدهد و کار اصلی فقط پس از آن تاریخ
آغاز میشود .زمانی که ایران در مرحله سوم (و
نهایی) انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲در قاره آسیا
با رقبایی ستیز خواهد کرد که بسیار قویتر از
کامبوج و هنگکنگ و حتی عراق و بحرین خواهند
بود و با اینکه رویکردهای تهاجمی ویلموتس تیم
ایران را وارد مرحلهای تازه از حیات بینالمللی خود
کرده و رقبای عادت کرده به بازیهای تدافعی
ایران را غافلگیر خواهد کرد اما برای شناخت عیار
حقیقی کار ویلموتس و میزان تأثیر آن بر فوتبال
ملی باید صبری بیشتر داشت و بازی قریبالوقوع
مقابل هنگکنگ چیز زیادی را در این ارتباط
دستگیرمان نخواهد کرد و تبعات و نتایج زندگی
و کار ویلموتس بر اساس باورهای کیروش در
آیندهای بالنسبه دورتر مشخص خواهد شد.

از ممنوعیت حضور دروازهبان خارجی تا قرارداد  ۶۶۶میلیونتومانی!

جیب دروازهبانها چطور پر شد؟

فصل نقلوانتقاالت لیگ برتر با آغاز این مسابقات به پایان رسید
اما یکی از چالشهای تیمها جذب دروازهبان ششدانگ برای تیمشان
بود .ماشینسازی با حامد لک به توافق رسید و تیم شهرخودرو با
خرید سیدمهدی رحمتی بیشترین برد را در درون دروازه کرد.
هرچند استقالل تهران نیز از این انتقال سود برد و بدون درد سر
با حسینی ،سنگربان دوم خود ،قرارداد دوسالهای را تمدید کرد تا
خیالش بابت پایان حواشی فصل قبل راحت شود .پرسپولیس نیز
سرانجام توانست رضایت علیرضا بیرانوند را جلب کند تا او همچنان
در جمع سرخپوشان باقی بماند .شاید تا چند سال پیش ،رفتوآمد
دروازهبان به تیمهای مختلف در فصل نقلوانتقاالت موضوع مهمی
نبود اما حاال یکی از جذابیتهای نقلوانتقاالت لقب گرفته؛ رقمهای
نجومی فوتبالیستها با آپشنهای عجیب حاال به گلرهای لیگ هم
رسیده است.
از ممنوعیت حضور دروازهبان خارجی تا قرارداد ۶۶۶
میلیونتومانی!

در سال  ۱۳۸۷و لیگ برتر فصل نهم با تصمیم عزیزاهلل محمدی
و البته حمایت فدراسیون فوتبال ،استفاده از دروازهبان خارجی در
لیگ برتر ممنوع شد .این مسئله با اعتراض شدید مدیران عامل

باشگاهها همراه شد؛ چرا که معتقد بودند نمیتوانند با باالرفتن رقم
قرارداد گلرهای لیگ ،آن هم به شکلی غیر واقعی ،مبارزه کنند .عیسی
اندوی ،دروازهبان اهل مالی تیم فوتبال ذوب آهن در لیگ هشتم ،با
درخشش در این تیم بود که خودش را بر سر زبانها انداخت و اتفاقا
باعث شد ذوب تا روز آخر مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر باشد.
اظهار نظر عجیب و باورنکردنی حجتاالسالم علیپور در آن سالها در
حمایت از تصویب چنین قانونی نیز بهیادماندنی است« :یکی از دالیلی
که باعث شد طرح بهکارگیری دروازهبان خارجی در ایران تصویب شد
اشتباهات اندوی در دیدار هفته پایانی مقابل فوالد خوزستان بود!»
محمدحسن انصاریفرد ،مدیرعامل جدید پرسپولیس ،در آن سالها
ل قولی جالب معتقد بود که با تصویب
مدیرعامل راهآهن تهران بود و در نق 
این قانون باید ناز دروازهبانان متوسط را هم بکشیم؛ چراکه دیگر به مبلغ
کم راضی نیستند .سیدمهدی رحمتی که چهار فصل بسیار خوب را در
فجر شهید سپاسی تجربه کرد ،تصمیم گرفت در سال  ۸۳به سپاهان
برود و برای این تیم دروازهبانی کند .در آن سال اما رحمتی فرصت
چندانی برای هنرنمایی پیدا نکرد؛ چراکه کل فصل ذخیره دروازهبان
آمادهای مانند آرمناک پطروسیان بود به همین دلیل تصمیم گرفت از
این تیم جدا شود و با قراردادی دو ساله و تا پایان سال  ۸۶به استقالل
تهران ملحق شود .در سال  ۸۷که
قانون منع بهکارگیری دروازهبان
خارجی تصویب شد ،پطروسیان نیز
از سپاهان جدا شده بود و مهدی
رحمتی بعد از حضور موفق در مس
کرمان (بعد از جدایی از استقالل
ن برابرشده
تهران) با قراردادی چندی 
که شایعه شد به ارزش  ۶۶۶میلیون
تومان است ،بار دیگر به سپاهان
بازگشت با این تفاوت که حاال او
پیراهن شماره یک را بر تن میکرد.

فصل اول برای او چندان از لحاظ فنی خوب نبود و یکی ،دو سوتی بد
مثل دیدار با شموشک نوشهر در اصفهان در خاطرهها به یادگار مانده ،اما
در فصل دوم حضورش ثابت کرد سنگربان مطمئنی برای فوتبال ایران
متولد شده است .در سال دوم رحمتی قراردادی به ارزش  ۷۷۷میلیون
تومان با سپاهان به امضا رساند .رحمتی حاال گل سرسبد نقلوانتقاالت
فوتبال ایران لقب داشت و در واقع یکی از بازیکنانی بود که از این قانون
عجیبوغریب سود باالیی کرد .دروازهبان مطرح فوتبال ایران بعد از دو
ل قبول در سپاهان تصمیم گرفت بار دیگر به استقالل بازگردد و
فصل قاب 
ن بار رقم قراردادش همانند قبل با افزایش صدویازده میلیونتومانی به
ای 
 ۸۸۸میلیون تومان بابت فصل نخست ( )۱۳۹۰با استقالل رسید .هرچند
مسئوالن سازمان لیگ اعالم کرده بودند که دروازهبانان لیگ برتر نباید
بیش از  ۳۵۰میلیون تومان دریافت کنند اما با تصویب این قانون ،حداقل
دروازهبانان ایرانی سود خوبی از لحاظ مالی کردند .رحمتی با تصویب این
قانون حاال تحت عنوان دروازهبان شماره یک باشگاه خود وظیفه سنگربانی
از دروازه تیم ملی ایران را داشت.
علیرضا بیرانوند نیز یک سال طعم چنین قانونی را چشیده است .او
در سال  ۹۰با قراردادی پایین به نفت تهران پیوسته بود و سنگربان شماره
 ۲نفتیها بود که به مرور توانست گلر شماره یک این تیم شود و با کسب
مقام سوم در لیگ برتر سهمیه آسیایی با تیم را کسب کند .حامد لک،
یکی از سنگربانهای قدیمی لیگ برتر نیز در سال  ۸۸از سوپراستارهای
نقلوانتقاالتی لیگ برتر بود که توانست با قراردادی خوب به صبای قم
بپیوندد و اتفاقا با درخشش در این تیم رقم قرارداد خود را باال برد.

اخبار
داستان ۹۰به  ۱۰در دربی؛
از شعار تا واقعیت

نوزدهمین دورهی رقابتهای لیگ برتر دو
هفتهی است که آغاز شده و در هفتهی چهارم این
رقابتها دربی بزرگ ایران بین دو تیم استقالل
و پرسپولیس برگزار میشود .با وجود اینکه لیگ
فوتبال ایران نام لیگ برتر را یدک میکشد اما در
برخی از موارد هنوز حرفهای نیست .یکی از این
مواردی که لیگ فوتبال ما حرفهای نیست ،حضور
 ۹۰به  ۱۰هواداران در بازیها است .به گفتهی
رییس فدراسیون فوتبال و رییس کمیته مسابقات
سازمان لیگ امسال برای اولین بار دربی بزرگ
ایران که به میزبانی استقالل برگزار میشود ،مانند
اکثر دربیهای جهان تماشاگران به صورت  ۹۰به
 ۱۰به ورزشگاه میآیند .اتفاقی که میتواند یک قدم
برگزاری دربی در ایران را جلو ببرد .سازمان لیگ
بلیت فروشی بازیها را به باشگاهها واگذار کرده و در
نامهای که به باشگاه استقالل فرستاده است از آنها
به عنوان میزبان خواسته که دربی را به صورت ۹۰
به  ۱۰برگزار کنند .باشگاه استقالل اما کار راحتی
برای برگزاری دربی به این صورت ندارد.
یک راهکار موقت

شرکت توسعه و تجهیز وظیفه بلیت فروشی
اینترنتی دو تیم استقالل و پرسپولیس در لیگ
نوزدهم را بر عهده دارد .نکتهای که در مورد سامانه
اینترنتی بلیت فورشی این دو تیم وجود دارد این
است که در این سامانه مشخص نمیشود شخصی
که بلیت خریده هوادار استقالل بوده یا پرسپولیس.
باشگاه استقالل هم در این چند هفته نتوانسته
هواداران خود را ساماندهی کند و بداند چه افرادی
هواداران این تیم هستند .حاال که قرار است ۹۰
درصد ورزشگاه را هواداران استقالل تشکیل
دهند ،یکی از راههایی که میتواند کمک زیادی
برای حضور فقط هواداران استقالل در آن بخش
 ۹۰درصدی ورزشگاه بکند این است که در سامانه
فروش بلیت هر کسی که با کارت ملی خود در
بخش هواداران باشگاه استقالل بلیت میخرد،
در بازی برگشت که پرسپولیس میزبان است
دیگر نتواند در بین  ۹۰درصدی که از هواداران
پرسپولیس به ورزشگاه میآیند ،بلیتی تهیه کند.
اینکه بعد از سالها از روش سنتی حضور هواداران
در دربی بخواهیم مانند دربیهای بزرگ جهان
هواداران به ورزشگاه بیایند ،کار سختی است اما
میتوان آن را با موفقیت پشت سر گذاشت.
آزمون و خطا برای رسیدن به هدف

طبیعتا در بلیت فروشی این بازی برخی از
هواداران پرسپولیس هم با توجه به سامانه موجود
میتوانند بلیت بخرند و در بین هواداران استقالل
حضور داشته باشند اما این هواداران دیگر آن
شور و جوی که در بین هواداران تیم خود دارند
را نمیتوانند در بین استقاللیها تجربه کنند و فقط
میتوانند نظارهگر بازی در ورزشگاه باشند .با اعالم
فروش بلیت به صورت  ۹۰به  ، ۱۰درصد زیادی از
هواداران پرسپولیس خودشان اقدام به تهیه بلیت
در بخش هواداران استقالل نمیکنند اما نکتهای
که حائز اهمیت برای  ۹۰به  ۱۰برگزار شدن دربی
است این است که اگر این بازی نتواند در بخش
هواداران با نظم و ترتیب خوبی برگزار شود ،از دربی
بعدی دوباره حضور هواداران به همان شیوه سنتی
و قدیمی خواهد بود که گنجایش ورزشگاه بین
هواداران دو تیم تقسیم میشد.
حضور  ۹۰به  ۱۰هواداران برای دیدن دربی
رویایی بود که به نظر میرسد در لیگ نوزدهم
به واقعیت تبدیل میشود .باشگاه پرسپولیس اگر
میخواهد برای دربی برگشت خیالش از حضور
هواداران خود در جایگاه  ۹۰درصدی آنها در
ورزشگاه راحت باشد ،میتواند مثل اکثر کشورهای
جهان از طریق کارت هواداری و زیرنظر گرفتن
هواداران خود اطمینان حاصل کند که فقط هواداران
این تیم در جایگاه  ۹۰درصدی ورزشگاه حضور پیدا
میکنند .اگر دو باشگاه پرطرفدار پایتخت هواداران
خود را از طریق کارتهای هواداری شناسایی کنند،
کار راحتی در برگزاری دربی به صورت  ۹۰به ۱۰
خواهند داشت.

چرا اینقدر پوچ رنجمان میدهید؟

عیسی عظیمی

اسمش سارا نبود ،اختالل دوقطبی داشت و
قب ً
ال هم یکبار اقدام به خودکشی کرده بود .این
حرفها را خواهر دختری به روزنامه شهروند گفته
که به خاطر تالش برای ورود به ورزشگاه به شش
ماه زندان محکوم شده و مقابل دادگاه خودسوزی
کرده بود .هر کدامشان کافی برای آنکه زهر خبر
کمتر شود .اصل ماجرا اما همان که دختری به
خاطر تالش برای ورزشگاه رفتن دستگیر و محکوم
میشود تا برسد به بنزین و خودسوزی و نود درصد
سوختگی .و اینها البته کلمهاند .درد جای دیگری
دارد جان میسوزاند .رو تختی در بیمارستان سوانح
سوختگی مطهری تهران .زیر بانداژ و جایی که
سلولهای پوست در فارنهایت باالیی تغییر شکل
دادهاند .در ِد واقعی .حتی اگر این عکس وایرال شده
ن اندکی
واقعی نباشد.حاال دم مسعود و وریا و آ 
که واکنش نشان دادهاند گرم اما یک لیستی هم
باید باشد از بدهکاران به فوتبال .آنها که حمایت
شدند و حمایت نکردند .یک جایی مثل اینجا که
بد نیست کمی از آن همه مهر و شور جاری از سکو
به چمن را تسویه کرد .اگر سر این حق بدیهی نه،
پس کی؟ پس کجا؟! سر کدام حق طبیعیمان باید
نشانی از این نشان دهید که ما همه با هم هستیم؟
ما همه با هم درد میکشیم؟!و اینکه فوتبال متهم
به پوچی است :چرا گذشتن توپی از خطی اینقدر
باید مهم باشد؟ راستش مبارزهی نصف جمعیت
یک کشور برای حق تماشای فوتبال در ورزشگاه
هم بر لبهی ناباوری و پوچی است .حقی چنان
بدیهی که شاید جهان به سختی باور کند اینجا
زنان دارند برای آن مبارزه میکنند .تفاوت در این
است که وقتی از پوچی فوتبال حرف میزنیم ،داریم
دربارهی یک بازی نظر میدهیم و وقتی از حق و
بدیهی بودنش میگوییم ،پای زندگی واقعی در
میان است .دختری که به خاطر تالش برای ورود
به استادیوم دستگیر شده ،واقعی است .محکومیت
به شش ماه حبس واقعی است .بنزین واقعی است.
آتش واقعی است .درد واقعی و جان گداخته ،واقعی.
ج واقعیمان میدهید؟
چرا این همه پوچ ،رن 

