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عطش گروهی از رسانه ها و کاربران 
شــبکه های اجتماعی برای سبقت از 
هم در انتشــار فایل صوتی منتسب به 
محمدحسین کنعانی زادگان، نمایی از 
شــرایط فرهنگی امروز جامعه فوتبال 
ایران است. متاســفانه شرایط اخالقی 
فوتبال از جهات مختلف بحرانی به نظر 
می رسد و در این شرایط، بدیهی است که 
همه به دنبال جویدن خرخره هم باشند. 
در فوتبالی که حتی به موشکش هم رحم 
نمی کند، ایــن برخوردها اصال عجیب 
نیستند. با این حال کاش بازیکن ها هم 
به جز گرفتن دســتمزد، اصول دیگر 
حرفه ای گری را هم بلد بودند. بازیکنی 

که به سطح ملی رسیده اما مفهومی به نام 
مراقبت از حریم خصوصی را نمی داند، 
همیشــه می تواند یک مجموعه را به 

تنهایی به دردسر بیندازد.
محمدحسین؛ زمین کافی نیست

کنعانی زادگان مدافع بسیار خوبی 
اســت. او توانایی هایــش را در زمین 
ثابت کرده و راهی یــک تیم خارجی 
هم شــده و این اواخر، بازیکن فیکس 
تیم ملی هم بوده اســت. با این وجود 
برای یک فوتبالیست، آن چه در زمین 
اتفاق می افتد به تنهایی اهمیت ندارد. 
همین چند وقت قبل بــود که یکی از 
هواداران استقالل، ویدئویی از توهین 
و فحاشی عجیب این مدافع در فضای 
مجازی منتشر کرد. حیرت آور بود که 

کنعانی با این همه سابقه، نمی دانست 
که ممکن است همواره در معرض یک 
دوربین روشن تلفن همراه قرار داشته 
باشد. ظاهرا او همین حاال هم نمی داند 
که ممکن است همه مکالماتش ضبط 
شــوند و همه فایل های صوتی اش به 
راحتی در دسترس مخاطبان گسترده 
اینترنت در ایران قرار بگیرند. کنعانی 
مدافع بسیار خوبی اســت اما قبل از او 
هم فوتبالیست های فوق العاده ای در 
فوتبال ایران به خاطر مراقبت نکردن 
از حریم خصوصی شان، تیم ملی را به 
راحتی هرچه تمام تر از دســت دادند. 
شــاید تصور کنید این اتفاق فقط در 
فوتبال ایــران رخ می دهــد اما همه 
جای دنیا، چنین حساسیتی در مورد 

بازیکن ها وجود دارد و کوچک ترین و 
ساده ترین رفتارهای آنها به سرعت زیر 
ذره بین می رود. مساله کنعانی هم فقط 
یک مساله کامال شخصی نیست. او در 
اردوی تیم ملی این صحبت ها را به زبان 
آورده و از اتوبوس تیم ملی صحبت کرده 
است. مساله ای که در نوع خودش بسیار 
التهاب برانگیز به نظر می رسد. البته که 
پخش چنین فایل هایی، اقدامی شنیع 
و کامال غیراخالقی بوده اما این در اصل 
ماجرا تفاوتی به وجــود نمی آورد. اگر 
واقعا یک مهره ملی پوش حاضر است 
چنین قماری بر سر آینده ورزشی اش 
انجام بدهد، باید بپذیریم که او همواره 
آماده لطمه زدن به تیم ملی خواهد بود.
دراگان؛ نگران شدیم آقای مربی

اگر توئیت مهدی طارمی واقعا شأن 
تیم ملی را زیر سوال برده و جو این تیم 
را به هم ریخته، ماجرای کنعانی اتفاق 
به مراتب بدتری بوده است. اگر صحت 
این اتفاق ثابت شود، باید نگران اتمسفر 
حاکم بر تیم ملی باشیم. اینکه چطور 
یک بازیکن در تیم ملي به همین راحتی 
می تواند شبانه اردو را ترک کند و »30 
دقیقــه« را به امور دیگــری بگذراند، 
حقیقتا ناراحت کننده است. در دوران 
کارلوس کی روش یک فوتبالیســت 
اگر حتی برای خرید شبانه اردوی تیم 
ملی را ترک می کرد، برای همیشه باید 
قید این تیم را می زد. اگر حفظ اقتدار 
و جایگاه سرمربی در تیم واقعا اهمیت 
دارد و اگــر دراگان در حقیقت به نظم 
اردوی تیم ملی اهمیت می دهد، باید 
جلوی اتفاق هایی از این دست را بگیرد. 
ایــن اواخر زمزمه هایــی در خصوص 
بی نظمی برخی از نفرات باتجربه تیم 
ملی در اردوها شنیده شده و حتی گفته 
می شــود که بعضی مهره های تیم به 
راحتی و با هماهنگی سرمربی تیم ملی، 
اردو را به صورت شبانه ترک می کنند. 
اگر این جمله هــا و زمزمه ها واقعیت 
داشته باشد، باید فاتحه حرفه ای گری 
در تیم ملی را بخوانیم. تیم ملی فوتبال 
باید عصاره نظم و حرفه ای گری باشد 
اما تکرار چنین اتفاقی در تیم، به شدت 

تلخ و گزنده به نظر می رسد.
 فدراسیون فوتبال؛

 خودتان تصمیم بگیرید
اگر ثابت شــود که آن فایل صوتی 
واقعــا مربــوط بــه محمدحســین 
کنعانی زادگان اســت، چند راه پیش 
روی فدراسیون فوتبال قرار مي گیرد. 
بدترین انتخاب ممکن بــرای آنها در 
چنین شرایطی، »بی تفاوتی« خواهد 

بود. چراکه اگر فدراسیون هیچ واکنشی 
به این اتفاق نشــان ندهــد، دیگر در 
اردوی تیم ملی سنگ روی سنگ بند 
نمی شود. عالوه بر این سپردن ماجرا به 
نهادهایی دیگر بیرون از ساختار فوتبال 
ایران هم تصمیم درستی نیست. اگر 
قرار اســت تصمیمی در خصوص این 
فوتبالیست گرفته شود، این تصمیم 
باید در درون خانواده فوتبال اتخاذ شود 
و نباید بیرون از این دایره اتفاق بیفتد. 
در حقیقت نباید یــک جو فرافوتبالی 
در اطــراف این بازیکن اتفــاق بیفتد. 
با این حال تصور جریمه های بســیار 
ســنگین برای این فوتبالیست اصال 
دور از ذهن نیست. مهم نیست که آیا 
واقعا کنعانــی اردوی تیم ملی را ترک 
کرده است یا خیر. مهم اینجاست که 
او با این صحبت ها، تصویــری از تیم 
ملی ترسیم کرده که در ذهن هواداران 
فوتبال و حتی افراد دیگر جامعه اصال 
خوشایند نیســت. بدون تردید باید با 
این بازیکن برخورد شود اما این برخورد 
باید مستقیما از سوی خود فدراسیون 
صورت بگیــرد و البته لزومی ندارد که 
حتما حذف این بازیکن از تیم ملی در 

دستور کار باشد.

نگاهی به یک ماجرای جنجالی از سه زاویه متفاوت

بی حواسی یعنی مرگ
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آن چه در فوتبــال ایران بیشــتر از هر چیز 
دیگری به فراموشی سپرده شده، توجه به ذات 
لذت و سرگرمی است. فوتبال ایران در حقیقت، 
هیچ کس را خوشحال نمی کند و دیگر هیچ کس 
را هم به وجد نمی آورد. شاید در تقابل با ای.اف.
سی و سایر نهادهای بین المللی، همواره در ژست 
مظلومیت فرو برویم و یــا اینکه به دنبال فریب 
 دادن این نهادها با سندسازی باشیم، اما حقیقت 
آن است که همه افراد دست اندرکار این فوتبال، 
به خوبی از غیرحرفه ای بــودن فوتبال در ایران 
خبر دارند. دالیل متعددی وجود دارد که نشان 
می دهد فوتبال ایران در سطحی به شدت آماتور 
قرار دارد و هیچ نشانه ای از رشد، توسعه و حرکت 

رو به جلو هم در آن دیده نمی شود.
استادیوم های جنگ جهانی

اولین چیــزی که نمای عمومــی و تصویر 
ظاهری فوتبال ایران را می سازد، استادیوم ها 
هســتند. اگر کشــوری مثل قطــر به لطف 

اســتادیوم های تازه سازش به شــدت مورد 
توجه قــرار گرفته و امکانــات فوق العاده ای را 
برای هواداران فوتبال فراهم کــرده، در ایران 
همچنان خبری از ورزشــگاه های پنج ستاره 
نیست. حتی استادیوم اصلی تیم ملی هم دیگر 
به مرحله فرسودگی رسیده و سال ها قبل  باید 
مورد بازسازی قرار می گرفته و اهمال کاری در 
این مورد، ورزشــگاه آزادی را به ورطه نابودی 
کشــانده اســت. اینکه لیگ برتر به نیم فصل 
نزدیک شده اما هنوز برخی تیم ها یک ورزشگاه 
استاندارد ندارند و مجبورند دیدارهای شان را در 
شهر دیگری برگزار کنند، خجالت آور است. اگر 
اسم این اتفاق »آماتوریسم« نباشد، پس دیگر 

نمی توان نامی برای آن پیدا کرد.
برنامه ریزی در کالس جهانی

حقیقت آن است که شما نمی توانید هیچ 
لیگ مطرحــی در کره زمین پیــدا کنید که 
برنامه ریزی اش مثل لیگ برتــر فوتبال ایران 
باشد. باورنکردنی اســت که در هفته دوازدهم 
لیگ برتر، این تعداد مسابقه در یک روز و یک 

ساعت برگزار شــوند. ســازمان لیگ طوری 
بازی ها را همزمان برگزار می کند که انگار سه 
هفته پایانی رقابت های لیگ برتر را پشت سر 
می گذاریم. برنامه ریزی لیگ همه جای دنیا، 
روز و ســاعت خاص خودش را دارد. از طرفی 
طوری برنامه ریزی می شود که مخاطبان فوتبال 
بتوانند حداکثر استفاده را از بازی ها ببرند. در 
ایران اما مدیران تمام تالش شان را برای »تلف 
کردن« بازی ها انجام می دهند و شرایط را برای 

کم تر دیده شدن مسابقه ها فراهم می کنند.
درآمدهای گمشده

بر اساس قوانین جاری فیفا، اگر یک باشگاه 
فوتبال تعادلی بین درآمد و هزینه نداشته باشد، 
آن باشگاه تمامی اصول حرفه ای گری را زیر پا 
گذاشته اســت. در فوتبال ایران اساسا چیزی 
به نام »درآمد« وجود ندارد. باشگاه ها سال ها 
برای تبلیغات محیطی جنگیده اند اما این اتفاق 
کفاف هزینه های شان را به هیچ وجه نمی دهد. 
اینجا نه خبری از درآمد حق پخش تلویزیونی 
است، نه بلیت فروشی تفاوت محسوسی برای 
تیم ها ایجاد می کند و نه درآمد چندانی از راه 
فروش پیراهن به دســت می آید. با این متر و 
معیار، هیچ کدام از باشگاه  های فوتبال ایران از 

نگاه فیفا حرفه ای نیستند.

قراردادهای استثنایی
همین چند روز قبل خبر رسید که باشگاه 
تراکتور به خاطر شــکایت کویــن فورچونه، 
یک میلیون دالر جریمه شــده است. یک رقم 
سرسام آور دیگر که نتیجه یک قرارداد آماتور 
دیگر است. نحوه بســتن قراردادها در فوتبال 
ایران خودش یکــی از جنبه های آماتور بودن 
این فوتبال است. نباید تصور کرد که این مساله 
فقط به باشگاه ها برمی گردد. اینجا فدراسیونی 
داشــتیم که به همراهی تاجر شــکر، قرارداد 
ســرمربی تیم ملی را بســت و 6 میلیون یورو 
جریمه روی دست فوتبال ایران باقی گذاشت. 
اساسا در قراردادهایی که یک طرف شان تیم 
ایرانی است، تک تک امتیازها به بازیکن یا مربی 
مقابل داده می شــود. اتفاقی که جریمه های 
هنگفتی در فوتبال ایران به همراه داشته است.

مربیان بدون مدرک
باید بپذیریم که سطح فنی مسابقات لیگ برتر 
هم اصال باال نیست. یکی از دالیل اصلی این ماجرا، 
به شرایط فنی سرمربی ها برمی گردد. گروهی از 
سرمربیان شاغل در فوتبال ایران، حتی مدارک 
الزم برای هدایت یک تیم فوتبال را هم ندارند. 
این موضوع خودش به تنهایی یکی از دالیل مهم 
دور ماندن فوتبال ایران از پیشــرفت های فنی 

الزم است. شــاید اگر سخت گیری بیشتری در 
این مورد وجود داشــت، فوتبال ایران با سرعت 

بیشتری در مسیر پیشرفت قرار می گرفت.
دولت دست نمی کشد

شرایط مالکیت باشگاه ها در فوتبال ایران 
هم یکی از نمادهای آماتور بودن فوتبال ایران 
است. امروز دیگر در لیگ های معتبر دنیا چیزی 
به اسم مالکیت دولتی وجود ندارد اما در ایران 
استقالل و پرســپولیس را از یک وزارتخانه به 
وزارتخانه دیگری واگذار می کنند تا مالکیت 
آنها همچنان دولتی باقی بماند. اگر قرار است 
باشگاه داری را در مسیر حرفه ای قرار بدهیم، 
در درجه اول باید از مدیریت دولتی به ســراغ 

مدیریت خصوصی برویم.
یک سیستم سنتی

جالب است بدانید یکی از ایرادات اساسی ای .
اف. سی به فوتبال ایران به مساله بلیت فروشی 
برمی گردد. چراکه اساسا سیستم درستی در 
این زمینه تعریف نشده است. اگر در اروپا یک 
هوادار می تواند بلیت های یک سال تیمش را 
به راحتی با شــماره صندلی تهیه کند، بعد از 
این همه مدت هنوز بلیت فروشی اینترنتی در 
فوتبال ایران هزار و یک ایراد بســیار بزرگ و 

اساسی دارد.

هفت دلیل برای »آماتور بودن« فوتبال ایران

قاتل نشاط جمعی

کنعانی مدافع بسیار 
خوبی است اما قبل از 

او هم فوتبالیست های 
فوق العاده ای در 

فوتبال ایران به خاطر 
مراقبت نکردن از حریم 

خصوصی شان، تیم ملی را 
به راحتی هرچه تمام تر از 

دست دادند
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داوران ايراني در تورنمنت كافا
عملکرد داوران زن فوتسال ایران به حدي خوب 
است که از آنها براي قضاوت در تورنمنت هاي مختلف 
و دیدارهاي مهم دعوت مي شود. اخیرا فدراسیون 
فوتبال کویت از گالره ناظمي و زري فتحي دعوت 
کرد تا قاضي فینال لیگ زنان این کشــور باشند. 
دیداري مهم که قرار است با داوري این دو نماینده 
ایراني با کم ترین مشــکل به پایان برسد. حاال اما 
کنفدراسیون فوتبال آســیاي مرکزي از دو داور و 
یک ناظر داور ایراني دعوت کــرده تا در تورنمنت 
فوتســال بانوان کافا در تاجیکستان حضور داشته 
باشند. رقابت های فوتسال بانوان کافا 2022 از 29 
دی تا هشــت بهمن در شهر دوشنبه تاجیکستان 
برگزار مي شود. بر همین اساس همان طور که اشاره 
شد کنفدراسیون فوتبال آســیای مرکزی از سه 
نماینده ایران برای حضور در این مسابقات دعوت 
کرد. نســیم کیانی مقدم و زهرا رحیمی به عنوان 
داور برای قضاوت در این رقابت ها انتخاب شده اند. 
همچنین فیروزه دهقان به عنوان ناظر داوری این 
رقابت ها حضور خواهد داشت. فوتسال زنان ایران 
چه در بخش بازیکن و چه داور، سرشار از پتانسیل 
است. آنها فقط نیازمند حمایت هستند تا در میادین 
مختلف بدرخشند. تیم ملي فوتسال بانوان دو بار 
بر بام قاره آسیا ایســتاده و باز هم مي تواند دست به 

افتخارات بزرگ بزند. 

 كشتي و واليبال
 با تيم هاي اصلي در هانگژو

بازي هاي آسیایي 2022 هانگژو در حالي برگزار 
مي شود که کشورهاي آسیایي در دو رشته با چالش 
روبه رو هستند. مسابقات جهاني رشته هاي کشتي و 
والیبال در تابستان 1401 بسیار نزدیک با بازي هاي 
آسیایي برگزار مي شود و حتي با این رویداد تداخل 
زماني هم دارند. به همین کشــورهاي آســیایي 
از اتحادیه جهاني کشتي خواســتار تغییر تقویم 
مسابقات شدند اما چه در والیبال و چه در کشتي بعید 
است تغییري در برنامه ها صورت بگیرد. به این ترتیب 
تشکیل دو تیم براي دو رویداد راه چاره اي است که 
پیش روي این دو فدراسیون قرار دارد. اما سوال اصلي 
این اســت که اولویت براي فدراسیون هاي کشتي 
و والیبال ایران، کدام مســابقات است؟ مسابقات 
جهاني میداني است که همیشه اهمیت و جایگاه 
خاصي دارد. به ویژه در رشته کشتي، ایران همیشه 
مدعي مدال هاي خوبي بوده. اما بازي هاي آسیایي 
هم از نظر مدال آوري و جایگاه تیمي براي کمیته ملي 
المپیک و وزارت ورزش حائز اهمیت بسیار است. به 
خصوص که والیبال مدعي تکرار قهرماني اش است 
و کشــتي گیران هم مي توانند مدال هاي خوبي را 
به گردن بیاویزند. پاسخ این ســوال اما در نشست 
خبري روز گذشــته که در کمیته ملي المپیک با 
حضور صالحي امیري و پیمان فخري برگزار شد، 
مشخص شد. فخري که سرپرســت کاروان ایران 
در المپیک آسیایي هانگژو اســت، اعالم کرد که 
تقریبا با مسئوالن این دو فدراسیون به این نتیجه 
رسیده اند که اهمیت بازي هاي آسیایي بیشتر است 
و به این جمع بندي رســیده اند که تیم هاي اصلي 

عازم چین شوند. 
    

ويديوچك در پلي آف واليبال
بهره نبردن از ویدیو چک در مسابقات باشگاهي 
والیبال کشور، همیشــه یکي از معضالت و البته 
گالیه هاي اهالي این رشته بود. به هر حال لیگ برتر 
والیبال ایران همیشه حساسیت زیادي دارد و نبودن 
ویدیو چک بارها مشکالت بسیاري به دنبال داشته 
اســت. حاال اما طبق اعالم فدراسیون والیبال قرار 
است مرحله پلي آف مسابقات بانوان و  آقایان با ویدیو 

چک برگزار شود. 
مرحله مقدماتی لیگ برتر، روز یکشــنبه 24 
بهمن ماه به پایان می رســد و بر اســاس مصوبه 
نشســت 23 خرداد فدراســیون بــا نمایندگان 
باشگاه های لیگ برتری، مرحله پلی آف لیگ برتر 
مردان به صورت متمرکز در سالن فدراسیون واقع 
در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد. 
مرحله اي که حساس تر از مسابقات پیشین خواهد 
بود و هدف استفاده از ویدیو چک هم جلوگیری از 
اشتباهات احتمالی و برگزاری مسابقات در کمال 
دقت و کیفیت اســت. اما چه بهتر بود که امکانات 
 )VIS( ویدیوچک و سیســتم اطالعات والیبال
در تمام مسابقات استفاده مي شد تا مشکالت به 

حداقل برسد. 

ورزشبانوان

منهایفوتبال

 آریا رهنورد

آریا طاري 

طلسم پرسپولیسی ها در استادیوم اراک 
باالخره شکست. در دو فصل گذشته لیگ برتر، 
تنها شکست های قرمزها در این استادیوم رقم 
خورده بود اما آن ها باالخره موفق شــدند در 
این اســتادیوم یک برد مهم را جشن بگیرند. 
بردی که البته نه روبروی نماینده اراک، بلکه 
در مقابل ســپاهان به دست آمد. این مسابقه 
جذاب و پرموقعیت، فقط یک گل داشــت و 
تنها گل این مســابقه را هم کمال کامیابی نیا 
به ثمر رساند. هافبک میانی گلزن پرسپولیس 
با جاگیری در نقطه کور خط دفاعی حریف، 
سانتر خوب علی شجاعی را به زیبایی در درون 
دروازه کریستوفر کنت قرار داد. نکته عجیب 

در شــروع این جدال، غیبت هــر دو مهاجم 
مرکزی سپاهان در ترکیب اصلی این تیم بود. 
محرم در یک تصمیم به شدت غافلگیرکننده، 
شــهباززاده و مغانلو را روی نیمکت نشــاند. 
به نظر می رســید ایده اولیه او، پرس کردن 
خط دفاعی حریــف با اســتفاده از دوندگی 
خلعتبری بود اما این ایده جــواب نداد و هر 
دو مهاجم در نیمه دوم بــه ترکیب تیم وارد 
شدند. پرسپولیســی ها هم در نیمه اول یک 
تعویص اجباری داشــتند و مهــدی ترابی را 
جانشین امید عالیشاه مصدوم کردند. در نیمه 
دوم همان طور که انتظار می رفت، ســپاهان 
مالکیت توپ را بر عهده گرفــت و بارها روی 

دروازه تیم یحیی موقعیت ساخت. آن ها چند 
بار تا یک قدمی زدن گل تساوی پیش رفتند 
اما در نهایت موفق به انجام این کار نشــدند. 
خط دفاعی پرســپولیس به خوبی این فشار 
را تحمل کرد تا یک برد بســیار حساس برای 
سرخ ها در اراک به دســت بیاید. این نتیجه، 
شرایط کامال متفاوتی را برای دو تیم ساخت. 
پرســپولیس در دوازدهمین مسابقه فصل، 
بیست و پنج امتیازی شد تا در پایان این هفته 
از لیگ حصــورش در رده دوم را قطعی کند 
و سپاهان سومین شکســت متوالی اش را در 
لیگ برتر تجربه کرد. شــرایط تیم محرم بعد 
از باختن به استقالل و پیکان، حاال با شکست 
روبروی پرسپولیس کامال بحرانی شده است. 
اگر نویدکیا هــر چه زودتر نتواند ســپاهان 
را به مســیر برد برگرداند، بعید است دوران 

حصورش در این باشگاه طوالنی تر شود.

سه چراغ سرخ برای محرم 

اريکهِ سرِخ اراک


