


شماره هفدهم، خرداد 2۱۳۹۳

سخن سردبیر
چرا فوتبال برای ما ایرانیان مهم تر از نان شب می شود؟

 
سال ۲۰۱۴، سال فوتبال است و مدت هاست که کشورهای فوتبال دوست در 
تالشند تا به جمع ۳۲ تیم ش�رکت کننده در بزرگ ترین اتفاق ورزشی دنیا راه 
یابند. اما هرچند این رقابت ها برای بس�یاری از کش�ورها ورزشی و تبلیغاتی 
اس�ت اما شاید ایران تنها کشوری است که نه ورزش برایش مهم است و نه 
تبلیغات و سود مالی. جام جهانی برای ایران هم مثل بسیاری دیگر از میادین 

ورزشی، عرصه ای برای رقابت های سیاسی است. 
ش�اید ش�ما یادتان نباش�د که ایران برای اولین بار در یکی از همین میدان ها 
توانس�ت بر آمریکا پیروز شود و همانجا بود که گفتند باالخره تمامیت اسالم 
بر کفار پیروز ش�د. بازی های جام جهانی فوتبال ۱۹۹۸ فرانسه، عرصه این 

پیروزی برای ایران بود و آمریکا را با نتیجه دو بر یک شکست داد. 
در کشوری که به واسطه سیاست های غلط حکومت گران، درعرصه سیاست 
و اقتصاِد جهان منزوی بود، حضور تیم ملی فوتبال ایران می توانست موجی 
از هیج�ان را در میان مردم ایجاد کند. موجی موقت�ی و کوتاه برای فراموش 

کردن مشکالت کالن کشور. 
این چنین فوتبال برای ما ایرانیان مهم تر از نان شب شد.

ام�ا جوانان�ی که مس�ئولیت ایج�اد این م�وج را برعه�ده داش�تند، خوش 
درخش�یدند. آنها نه باشگاه های حرفه ای داشتند و نه مسئوالنی با برنامه. 

همین می شد که همواره آنچه آنها را یاری می داد فقط شانس بود و اقبال. 
همین ش�انس و اقباِل خوش هم سبب ش�د که درحالی با "کی روش" پرتقالی 
پ�ا به رقابت ه�ا بگذاریم ک�ه هیچ کدام از خواس�ته های س�رمربی تیم برای 
بازی های تدارکاتی تأمین نشده است و بازهم به دنبال هدفی نامشخص این 

بار در برزیل حاضر شویم . 
در این ش�ماره تالش کردیم تا مختص�ری از این بی برنامگی و بی هدف بودن 
در عرص�ه فوتبال ایران را به عالقه مندان نش�ان دهیم ، باش�د که آرزو کنیم 
ت�ا در آینده ب�ا برنامه ریزِی درس�ت، لذت رویداد ورزش�ی با ای�ن اهمیت را 

کج سلیقگی های مدیران غیرمتخصص به کام عالقه مندان تلخ نکند.
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عکس ها از وبسایت رسمی فیفا

جنیفر لوپز خواننده آمریکایی و کلودیا لیت خواننده برزیلی در مراسم افتتاحیه جام جهانی
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حتی اگر مثل آن کشیشی که نقش اش را مل گیبسون در 
فیلمsigns  بازی می کرد اعتقادش�ان را ب�ه خدا مدتها قبل 
از دس�ت داده باشند. "نش�انه ها" در فرهنگی ایرانی خیلی 
مهم ت�ر از آن چیزی اس�ت که در رفتار منطق�ی یک پدیده 

اتفاق می افتد. 

ش�روع مقدماتی ج�ام جهانی ب�رای ایران با ب�رد مقابل 
ازبکس�تان همراه بود؛ در تاش�کند، جایی ک�ه گرفتن یک 
مساوی هم نتیجٔه خوبی به حساب می آمد. روزی که تیم 
ملی ب�ا ترکیب خوبی به زمی�ن نرفته ب�ود و موقعیت های 

فراوانی به حریف داد. اما با اشتباهی که کمک داور ژاپنی 
کرد و توپی که نیم متر از خط دروازه گذشته بود را گل ندید 
و درخش�ش دروازه بان وقت تیمی ملی )رحمتی( توانست 
با گل دقیقٔه پایانی خلعتبری ازبکستان را در خانه شکست 
دهد. بعد از بازی انتقادات زیادی به س�بک بازی تیم ملی 
می ش�د اما نش�انه ها خبر از این می دادند که ایران عاقبت 
به خیر خواهد ش�د وقتی در بد تری�ن روزش برنده از زمین 

بیرون می آید. 
بازی بعدی ایران با تیمی بود که در مقدماتی جام جهانی 
نود و هش�ت، صعود ای�ران را به تًاخیر انداخت�ه بود. قطر 

 ایرانی ها هر چه توسعه پیدا کنند و به مدرنیته آریا آزادی نیا
نزدیک شوند و به ظاهر از حرمان و عرفان شرقی 

دور شوند و به منطق غربی روی بیاورند؛ صبح 
روزی که از خواب بیدار شوند و ببینند در مزرعٔه 

گندم و ذرتشان شکل های عجیب و غریبی به 
وجود آمده، یشتر از اینکه فکر کنند یک شوخی 

بی مزه از طرف یک دوست صمیمی است یا کاری 
برای جلب توجه از سوی چند جوان خوش ذوق 

و سلیقه، یاد آخرالزمان می افتند و موجودات 
فضایی و ماوراءالطبیعه و آمادگی برای آن. 

شادی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پس از صعود به جام جهانی در اولسان کره، عکس:رضا سعیدی پور
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در ته�ران فقط دف�اع می کرد. یا به تعبیر این روز ها دس�ت 
ب�ه دفاع اتوبوس�ی زده بود. چاره ای نماند جز س�انترهای 
پ�ر تعداد و زودهنگام تا تیم ایران به گل برس�د. با به زمین 
آمدن دژاگه که نیمه مصدومیتی هم داش�ت اتفاق خاصی 
نیفتاد ج�ز ضربه ای که نکون�ام در نیمٔه اول با اس�تفاده از 
ریبان�د یک اوت به تی�ر دروازٔه قطر زد. بع�د از بازی مربی 
ای�ران –کی روش- از تغییری گفت که او نتوانس�ته در تیم 
ایران به وج�ود بیاورد و به جای آن خ�ودش در حال تغییر 
اس�ت. انتقاد ها حاال بیشتر روی حرف های او متمرکز بود 

تا تیم ملی. 
کار در بیروت ادامه پیدا کرد. لبنان تیمی بود که تا آن روز 
هیچ گاه موفق به پیروزی مقابل ایران نش�ده بود. بازی در 
تلویزی�ون ایران به خاطر مش�کل تلویزی�ون دولتی ایران 
با ش�رکت طرف قرارداد به صورت مس�تقیم پخش نشد و 
صدای رس�انه ها و مردم را بلند کرد. جدا از س�هل انگاری 
تلویزی�ون، تیم ملی ایران اولین باخت خود را مقابل لبنان 
تجربه کرد با گل "ریدا ان تر" که نامش باعث ش�وخی های 
زیادی در بین مردم ایران شد. روی یک ضربٔه ایستگاهی 

که پاشنه آشیل تیم ملی به حساب می آمد. همه حاال کمی 
نا امید شده بودند. انگار دیگر از نشانه ها هم خبری نبود. 

بازی با کره در تهران آخرین ش�انس ایران برای بازگشت 
به جدول قب�ل از پایان دور رفت به حس�اب می آمد. بازی 
خیلی بد ش�روع ش�د و بازی مس�تقیم کره ای ها و ضربات 
ایستگاهی خطرناک و معدل پایین قدی دفاع ایران باعث 
شد دو بار توپ به تیر دروازه ایران بخورد. نشانه ها دوباره 
داش�تند خودشان را نش�ان می دادند. با ش�روع نیمٔه دوم 
اما ناگه�ان کار برای ایران خیلی س�خت ش�د. ش�جاعی 
یک�ی از لژیونر ه�ای فوتبال ای�ران روی س�هل انگاری و 
البته س�ختگیری داور از بازی اخراج ش�د. ای�ران مجبور 
شد هوای دروازه را داشته باش�د تا فکر گل زدن به دروازٔه 
حری�ف. در عی�ن نا امی�دی دژاگه ب�ا دوندگی و س�ماجت 
عامل گرفتن یک ضربٔه ایستگاهی شد. توپ ارسالی روی 
دروازه برگش�ت داده ش�د و نکونام کاپیتان ایران توپ را با 

ضربه ای دقیق به تور چسباند. ایران به جدول برگشت. 
ش�روع دور برگش�ت و بازی دوباره مقابل ازبکس�تان در 
ی�ک روز باران�ی و ب�رد مقابل آنها ک�ه مربی خ�ود را تغییر 

داده بودند می توانس�ت خیال ایران را با ده امتیازی شدن 
برای صعود راحت کند. بازی هیچ رفت و برگش�ت خاصی 
نداش�ت تا باز هم یک ضربٔه ایس�تگاهی. توپ روی شش 
ق�دم دروازه ف�رود آم�د و ب�ا ضربٔه چ�ای ظری�ف بازیکن 
ازبکس�تان وارد دروازه شد. البد سرنوشت تیم ملی ایران 
از ضربات ایس�تگاهی بی�رون می آم�د. تعویض های کی 
روش هم کارگر نش�د تا کار س�خت ش�ود. بعد از این بازی 

زمزمه هایی مبنی بر جدایی کی روش هم شنیده می شد. 
با یک وقفٔه نس�بتا طوالنی ادامٔه بازی های برگش�ت در 
خ�رداد ادامه پی�دا می کرد. ماه�ی ک�ه در آن خاطره های 
تل�خ و زیب�ا فراوان هس�ت. این ه�م می توانس�ت یکی از 
نشانه ها باش�د. ایران باید برای صعود قطعی هر سه بازی 
را می ب�رد که دوت�ای آن خ�ارج ازخانه بود. ب�ا این تفاوت 
که از دو بازیک�ن با تجربه یعنی رحمت�ی و عقیلی به خاطر 
مش�کالت انضباطی خبری نبود و ک�ی روش روی اصول 
ماند و حساس�یت بازی های پایانی باعث نش�د تصمیم او 
عوض ش�ود. این س�ه بازی فص�ل جدایی داش�ت با پنج 
بازی گذش�ته. تی�م مل�ی در دفاع منس�جم تر ش�ده بود و 
بازیکنان لیگی فرم بهتری پیدا کرده بودند و می توانس�تند 
در غیاب دژاگه مصدوم جای او را پر کنند. ترکیب تغییرات 
زیادی ک�رده ب�ود. صادقی ب�ه عنوان ی�ک دف�اع بلند به 
ترکیب دفاعی اضافه ش�ده بود و منتظری به دفاع راس�ت 
رفت�ه بود. خس�رو حیدری هم ی�ک خط به جل�و آمده بود 
و مجتب�ی جباری با تمام ش�دن مصدومیت می توانس�ت 
نقش بازی ساز را بازی کند. در بازی با قطر برخالف بازی 
رفت دو تیم موقعیت هایی داش�تند که س�هم ایران بیشتر 
ب�ود و دفع ناقص دفاع قط�ر به خاطر تمرکز و فش�ار ایران 
در کانال مرکزی باعث ش�د توپ به قوچان نژاد برس�د و او 
اولی�ن تک به تک حیاتی زندگ�ی اش را تبدیل به گل کند. 
داور ه�م البته از روی حرکت س�اده انگارانٔه ش�جاعی در 
محوطٔه جریمه عبور کرد تا ایران از یکی از س�ه پل با خیال 
راحت عبور کند.  بازی با لبنان هم جنبٔه انتقامی داش�ت و 
هم ایران به خاطر ش�رایط گروه نیاز به گل های زیاد. همه 
چیز دس�ت ایران بود از زمین و زمان تا ت�وپ. و خلعتبری 
روی یک حرکت فردی اولین گل را به ثمر رساند و نکونام 

در دقایق پایانی نیمٔه اول روی فش�ار چند کرنر پش�ت س�ر 
هم گل دوم را زد. نیمٔه دوم ش�روع نشده قوچان نژاد روی 
اص�رار و حرفه ای گ�ری گل س�وم را به ثمر رس�اند. بعد از 
این حرص و جوش های کی روش و داد و بیداد هایش س�ر 
بازیکن�ان جلب توج�ه می کرد. او اهمیت گل های بیش�تر 
را می دانس�ت. نکونام ب�ار دیگر روی یک ضرب�ٔه فنی در 
لحظ�ات آخ�ر دروازه را باز کرد. برد روحی�ه بخش و پرگل 
مقابل لبنان یک طرف و رس�یدن نش�انه ای دیگ�ر خبر از 
صعود به جام جهانی می داد. وضعیت سیاس�ی کش�ور در 
پی انتخابات زیر و رو شد. مردم پس از یک جشن خیابانی 
عظیم با جیغ بنفش حاال آماده جش�نی دیگر بودند. دربارٔه 
ب�ازی با کره هیچ تحلیل ویژه ای نکنیم بهتر اس�ت. ایران 
ک�ره را ب�رد و رفت ج�ام جهان�ی. آن روز معجون�ی بود از 
معجزه و افسانه. هر اتفاقی می افتاد ایران صعود می کرد. 
حتی اگ�ر قرار ب�ود آدم فضایی ها بیاین�د روی زمین یا دنیا 
تمام ش�ود. حتی اگر احمدی نژاد انتخابات را لغو می کرد و 

برای بارسوم رییس جمهور می شد.... 

عکس:رضا سعیدی پور

نتایج ایران
در راه رسیدن به جام جهانی

ازبکستان 0 - 1 ایران

ایران 0 - 0 قطر

لبنان 1 - 0 ایران

ایران 1 - 0 کره جنوبی

ایران 0 - 1 ازبکستان

قطر 0 - 1 ایران

ایران 4 - 0 لبنان

کره جنوبی 0 - 1 ایران
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تیم ایران یکی از قدرتمندترین تیم های آسیایی 
به شمار می رود که در سال های ۱۹6۸، ۱۹7۲ و 
۱۹76 قهرمان جام ملت های آسیا شده است. 
ایران در سال های ۱۹7۸، ۱۹۹۸ و ۲۰۰6 موفق 

شد در جام جهانی فوتبال حضور یابد. جام 
جهانی برزیل، چهارمین حضور ایران در این 

مسابقات خواهد بود.

بازیکنان برتر ایرانی
بی ش�ک علی دائی نام اول اس�ت. او با به ثمر رس�اندن 

۱۰۹ گل، »آقای گل فوتبال ملی جهان« است.
به تصریح »فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال«، 
ناصر حج�ازی با عن�وان »دومی�ن دروازه ب�ان برتر قرن 

بیستم قاره آسیا« از سرآمدان دروازه بانان جهان است.
علی پروین نیز توانس�ته »ستاره طالئی یک عمر تالش 

برای فوتبال« را از فدراسیون فوتبال آسیا، دریافت کند.
چهار بازیکن ایرانی تاکنون موفق به کسب جایزه بهترین 
بازیک�ن آس�یا ش�ده اند: خ�داداد عزی�زی )۱۹۹۶(، علی 
دائی )۱۹۹۹(، مه�دی مهدوی کیا )۲۰۰۳( و علی کریمی 

.)۲۰۰۴(
کارل�وس کی روش، س�رمربی کنون�ی تیم مل�ی ایران، 
نامدارتری�ن مرب�ی در میان س�رمربیان تیم ه�ای فوتبال 

آسیایی است.
بردهای بزرگ ایران

نخس�تین بازی مل�ی تی�م فوتب�ال ای�ران در مقابل تیم 
افغانس�تان در تاریخ چهارم شهریور ۱۳۲۰ انجام شده که با 

نتیجه صفربر صفر به پایان رسیده است.
بیشترین گل را تیم ایران در مقابل تیم گوام به ثمر رساند 
و در ۲۴ نوامبر س�ال ۲۰۰۰ این تیم را ب�ا نتیجه ۱۹ بر صفر 

شکست داد.

شکست های تلخ
بدترین شکس�ت تیم ملی ای�ران در مقابل ترکیه با نتیجه 

۶ بر یک در استانبول و در تاریخ ۲۸ می۱۹۵۰ رقم خورد.
ایران در ۲۸ می ۱۹۵۸ در مقاب�ل کره جنوبی با نتیجه ۵ 

بر صفر در توکیو بازی را واگذار کرد.
در س�ال ۱۹۷۲ نیز ایران در ش�هر مونیخ نتیج�ه بازی با 

مجارستان را با دریافت ۵ گل به این کشور واگذار کرد.

ایران و فیفا
بهتری�ن رده بندی تیم ایران در فهرس�ت فیفا با رنکینگ 
۱۵ در تاریخ می۲۰۰۵ و بدترین آن با رنکینگ ۷۳ در تاریخ 

ژانویه ۱۹۶۴ به ثبت رسیده است.

ایران و جام جهانی
آرژانتین

اولین حضور ای�ران در جام جهانی فوتبال به جام جهانی 
آرژانتین در سال ۱۹۷۸ باز می گردد زمانی که ایران موفق 
شد استرالیا را با نتیجه یک بر صفر در تهران شکست دهد.

ایران در بازی اول مقابل تیم هلند،نتیجه را س�ه بر صفر 
واگ�ذار کرد ول�ی در ب�ازی دوم خود با درخش�ش و گلزنی 
دانائی فرد به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافت. بازی 
سوم ایران با باخت سنگین ۴ چهار بر یک به پرو تمام شد. 

تک گل ایران را در این بازی حسن روشن به ثمر رساند.
بدی�ن ترتیب، تی�م ایران در دور اول با س�ه ب�ازی، یک 
تس�اوی، دو باخ�ت، دو گل زده و هش�ت گل خ�ورده، با 

کسب رتبه چهاردهم به کار خود پایان داد.

فرانسه

ایران در دومین حض�ورش در جام جهانی، آخرین تیمی 
بود که توانس�ت به مس�ابقات بپیون�دد. در نوامبر ۱۹۹۷، 
ایران در دو بازی رفت و برگشت با تیم قدرتمند استرالیا به 
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تاکنون سه ورزشگاه  تیم ملی ایران مورد 
تایید فیفا قرار گرفته و ایران توانسته در 

آن میزبان کشورهای دیگر باشد
ورزشگاه آزادی تهران، که به استادیوم 

صد هزار نفری مشهور است اما 
گنجایش آن ۹۰۰۰۰ نفر است

نتایج مساوی دست یافت و به لطف گل بیشتر زده در خانه 
حریف به این مهم دست یافت.

در بازی های جام جهانی ۱۹۹۸ فرانس�ه، ایران در بازی 
اول در مقاب�ل یوگس�الوی ب�ا نتیجه یک ب�ر صفر،بازی 
را واگذار کرد. در دومین بازی،ایران توانس�ت نخس�تین 
پیروزی خود در مس�ابقات ج�ام جهانی را براب�ر آمریکا به 
دس�ت آورد، ای�ن بازی با نتیج�ه دو بر یک به س�ود ایران 
خاتمه یافت. گل های ایران را در این بازی حمید اس�تیلی 

و مهدی مهدوی کیا به ثمر رساندند.
بازی سوم و آخر ایران با آلمان برگزار شد و با نتیجه ۲ دو 

بر صفر به سود آلمان به پایان رسید.
بدی�ن ترتیب تیم ایران در این دوره با س�ه بازی، یک برد 
و دو باخ�ت، دو گل زده، چه�ار گل خورده و با کس�ب رتبه 

بیستم در دور اول حذف شد و به خانه برگشت.

آلمان

در ج�ام جهانی ۲۰۰۶ آلمان، ایران ب�ا مربی گری برانکو 
ایوانکوویچ توانس�ت به راحتی و یک ب�ازی مانده به پایان 

رقابت های مقدماتی، حضور خود را در آلمان قطعی کند.
اولی�ن بازی ایران برابر مکزیک، با نتیجه س�ه بر یک به 
پایان رس�ید. ت�ک گل ایران را یحی�ی گل محمدی به ثمر 
رساند. این بازی انتقادات شدیدی را به همراه داشت و به 
شدت از بازی مهاجم اصلی ایران، علی دائی که آن زمان 
۳۶ س�ال داش�ت انتقاد ش�د. در بازی بعد، دایی نیمکت 

نشین شد.
در ب�ازی دوم، ایران نتوانس�ت نتیجه ای بهتر از س�ه بر 
صف�ر براب�ر پرتغال کس�ب کن�د. در نهایت در بازی س�وم 
مقابل آنگوال با کس�ب نتیجهمس�اوی یک بر یک و کسب 
یک امتیاز از راهیابی ب�ه دور بعد باز ماند. تنها گل ایران را 

در این بازی سهراب بختیارزاده به ثمر رساند.
تی�م ایران در ای�ن دوره، یک�ی از ضعیف تری�ن تیم های 
حاضر بود و با مهاجمانی که تنها توانس�تند یک گل به ثمر 
برسانند، عدم انسجام تیمی و حاشیه های فراوان اطراف 

تیم، یکی از بدترین دوره های خود را پشت سر گذاشت.
سه بازی، دو باخت و یک مساوی، دو گل زده، شش گل 
خورده و کسب رتبه ۲۵، حاصل کار تیم ایران در این دوره 

بود.

غایب بزرگ
تیم ملی ایران در دو دوره بازی های مقدماتی جام جهانی 
حضور نداش�ت. دوره اول مربوط اس�ت به سال ۱۹۸۲ – 
۱۳۶۱ ک�ه ایران درگیر جنگ با ع�راق بود. اما در دوره بعد 
یعن�ی ۱۹۸۶ – ۱۳۶۵ به دلیل عدم پذیرش پیش�نهاد فیفا 
مبن�ی بر بازی در زمی�ن منطقه بی طرف از مس�ابقات دور 

مقدماتی جام جهانی کنار گذاشته شد.

ورزشگاه های بین المللی ایران
تاکنون س�ه ورزش�گاه تیم ملی ایران مورد تأیید فیفا قرار 
گرفته و ایران توانسته در آن میزبان کشورهای دیگر باشد

ورزش�گاه آزادی تهران، که به استادیوم صد هزار نفری 
مش�هور اس�ت ام�ا گنجای�ش آن ۹۰۰۰۰ نف�ر اس�ت. این 
ورزشگاه در س�ال ۱۹۷۴ برای میزبانی بازی های آسیایی 
ساخته ش�د. یکی از ویژگی های این استادیوم اسکوربورد 
رنگی بزرگی اس�ت که بیش از ۱۰۴ متر مربع مساحت دارد 
و یک�ی از بزرگ ترین صفحه های نمایش جهان به ش�مار 

می رود.
ای�ران چند بازی را نیز در ورزش�گاه های تخت�ی و یادگار 
امام تبریز نیز میزبانی کرده اس�ت ک�ه پر گل ترین بازی تیم 
ملی در برابر گوام که با نتیجه ۱۹ بر صفر به پایان رس�ید در 

ورزشگاه تختی انجام شده است.
پیش از اینکه ورزش�گاه آزادی س�اخته شود، بازی های 

تیم ملی در ورزشگاه شیرودی )امجدیه( برگزار می شد.

لباس های تیم ملی
لباس تیم های مل�ی فوتبال دنیا به لح�اظ کیفیت و البته 
اعتبار کمپانی س�ازنده آن، یکی از مباحث مهم بازی های 
ج�ام جهانی اس�ت. تیم مل�ی ای�ران نی�ز در دوره هایی از 
مارک ه�ای مع�روف دنی�ا و در بعض�ی ه�م از مارک های 

داخلی استفاده نموده است.
سال ۱۹۸۷ آدیداس، آلمان

سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ تولیدی شکاری، ایران

سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ پوما، آلمان
سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ تولیدی شکاری، ایران

سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تولیدی دائی، ایران
سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ پوما، آلمان

سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تولیدی مجید، ایران
سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ تولیدی دائی، ایران

سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ لگیا، ایتالیا
سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ اول اشپورت، آلمان

و باالخره در س�ال ۲۰۱۲ ب�ه ترتیب: پوم�ا آلمان، مجید 
ایران و اول اشپورت آلمان

بیشترین گل ملی تیم ایران
علی دائی ۱۰۹ گل

کریم باقری ۵۰ گل
علی کریمی ۳۸ گل

غالم حسین مظلومی ۳۷ گل
و جواد نکونام ۳۶ گل

کاپیتان های تیم ملی
علی دائی ۸۰ بار

جواد نکونام ۳۹ بار
احمد رضا عابدزاده ۳۸ بار

علی پروین ۳۱ بار

بیشترین بازی برای تیم ملی
علی دائی ۱۴۹ بازی

جواد نکونام ۱۳۲ بازی
علی کریمی ۱۲۷ بازی

مهدی مهدوی کیا ۱۱۱ بازی
حسین کعبی ۸۹ بازی

کریم باقری ۸۷ بازی
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این بود که کی روش ش�اید اصاًل بازی های لیگ ایران را 
نمی دید و بیشتر نگاهش به "هوش تجربی" بازیکنانی بود 
که حتی به اندک، روزهایی را خارج از ایران در کشورهایی 

نه چندان معتبر و حاشیۀ خلیجی گذرانده بودند. 
او ب�ه ما "اعتماد" نداش�ت؛ نب�ود اعتماد به ن�گاه و رفتار 
آدمهای خاورمیانه ای. و همین او را به ش�دت زیر بار فشار 
رس�انه ای و افکار عمومی قرار داد. ب�ا این حال کی روش 
خیال می کرد کار درس�ت را انجام می دهد. اگرچه با ورود 
ب�ه فضای جدید ناگزیر، کم کم داش�ت تن به قضا می داد؛ 
چیزی ک�ه هر قدر ه�م در برابر آن مقاوم�ت کنیم برای ما 
در فضاهای جدید اتفاق می افتد. ش�اید مثل مستش�اران 
آمریکای�ی و اروپای�ی ک�ه در دوره ای مثل قاجار که کش�ور 
دچ�ار عقب ماندگ�ی اجتماعی و سیاس�ی و اقتصادی بود 
می آمدند و برای تغییر اقتصادی و سیاسی در کشور،  شبیه 
ما می ش�دند و خیلی هایش�ان همین جا زندگی می کردند و 
ایرانی تر از ما می شدند. یکی از آنها حتی در کنار ستارخان 

و باقرخان برای نهضت مشروطه جنگید و کشته شد.  
این یک اصل اس�ت: محی�ط آدم ها را "تغیی�ر" می دهد. 
آدمها یاد می گیرند ش�بیه آدمهای محیط جدید فکر کنند، 
ن�گاه کنند و رفتار کنند. یاد می گیرند دغدغٔه آنها را داش�ته 

باشد. کی روش هم مستثنا نبود.  
معلوم اس�ت که ما ش�روع خوبی با ک�ی روش حداقل به 
لحاظ کیفیت نداش�تیم و حت�ی تا همین قبل از س�ه بازی 
آخرمرحل�ٔه مقدمات�ی جام جهان�ی کی روش ش�اید اصال 
درک نمی ک�رد این عطش ما برای رفت�ن به جام جهانی از 
کج�ا می آید، تا آنجا که مثل ما به قضیه نگاه کرد و رفتارش 

آرش بهمنش

او با عنوان نامزد بالقوۀ جانشینی آلکس فرگوسن 
در یونایت�د از پرتغ�ال کوبی�د و آم�د اینج�ا. رق�م 
ق�راردادش هم ک�م نبود. خ�ب طبیعی ه�م بود. 
او از س�رزمین های توس�عه یافته می آمد و ش�اید 
فکر می ک�رد یک کش�ور جهان س�ومی فکرهایی 
درجۀ س�وم ه�م دارد یا مربی هایی درجۀ س�وم یا 
بازیکن هایی درجۀ س�وم. حتمًا اگر یکی از خود ما 
هم به اتیوپی بروی�م خیال می کنیم آنجا آدم فهیم 
وجود ندارد و به "فرد گرایی" رو می آوریم و همیشه 

در تصوراتمان حتمًا از بقیه بیشتر می فهمیم.  
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را تغییر داد.  
او که بعد از بازی با قطر در دور رفت، درست در روزهایی 
که ما کیفیت بازیمان مناس�ب نبود و نتایج مان هم روندی 

سینوس�ی داشت، گفته بود "من آمدم شما را تغییر دهم اما 
خودم دچار تغییر می ش�وم."، وقتی نتیجه گرفت که پیش 
بینی اش درس�ت از آب درآمده بود. ش�اید ک�ی روش فکر 
می کرد تغیی�ر در او بر روند کاری اش اث�ر منفی بگذارد که 
می توانست این طور هم باشد، اما تًاثیر از محیط، همیشه 
ب�ه معنای گرفت�ن عادت های ب�د یک جامعه نیس�ت، که 

گاهی تاثیر از نگاه و دغدغه آدمهای آن جامعه است.  
ک�ی روش فهمید چق�در این ج�ام جهانی ب�رای ما مهم 
اس�ت و این آش�کارا در رفتارهای کنار زمی�ن اش در بازی 
رفت با کره مش�خص بود. همین هم باعث ش�د مثل یک 
مرب�ی ایرانی از دس�ت داور ناراحت ش�ود و در اس�تادیوم 
آزادی از کن�ار زمین اخراج ش�ود؛ رفتارهایی که اصاًل از او 

در رئال مادرید یا پرتغال ندیده بودیم.  
او بع�د از شکس�ت مقابل ازبکس�تان در ته�ران تصمیم 
گرف�ت برای ف�رار از مخمصۀ نوس�ان بنش�یند بازی های 

لیگ ای�ران را ببیند و چ�اره ای پیدا کند تا ای�ران بی حرف 
و حدیث ب�رود برزیل. ان�گار که برای کش�ور خودش فکر 

می کند؛ شاید برای اولین بار.  
نشس�ت دید و اعتماد کرد. او غال�ب ترکیب تیم ملی را از 
قهرمان لیگ، استقالل، انتخاب کرد و حتی در ایده های 
دفاع�ی تیم�ش از ای�ن تی�م الهام گرف�ت. البت�ه تضمین 
مؤفقیت هم وجود داش�ت و آن هم نتایج مؤفق استقالل 
در آس�یا ب�ود. و فهمید در این جهان س�وم ه�م ایده های 

خوب پیدا می شود.  
"تغییر" و "اعتم�اد" چیزی بود که به کی روش برای بردن 
ایران به جام جهانی کمک کرد و نوسان نتیجه و کیفیت را 
به حداقل رس�اند. او آنقدر تغییر کرد و ش�بیه ما شد که قبل 
از ب�ازی با ک�ره گفت: "ایران کش�ور من اس�ت و ایرانی ها 
هموطن من هستند." و شد آنچه باید می شد. ما سه بازی 
آخر را بردی�م و بهتر از قب�ل بازی کردی�م و مقتدرانه ترین 
صعودمان را به جام جهانی جش�ن گرفتیم، با همش�هری 
ک�ی روش که رفت جل�وی مربی کره و حرصی ک�ه ما از او 
داشتیم را خالی کرد، درست به شیوۀ خودمان، بی سانسور 

و ایرانی.  
تا رس�یدیم به بعد از مقدماتی جام جهانی ، آن قدر ایرانی 
ش�ده ک�ه بداند وقتی برنده اس�ت بای�د بتازان�د. او حاال از 
حمایت ویژٔه رس�انه ها هم برخوردار اس�ت. ب�ه مربیان و 
مدیران لیگ برت�ری حمله می کند و کنایه های س�نگینی 
نثارش�ان می کند. او ضعف قدرت رییس خود، کفاشیان، 
را ب�ه خوب�ی درک کرده و از ای�ن خاًل اقتدار فدراس�یون ، 
اس�تفادٔه ویژه ای می برد. او هیچ وقت ب�رای بازگرداندن 
عقیل�ی و رحمت�ی کوتاه نیام�د و روی حرف های�ش ماند. 
هر گاه احس�اس کرد روند برنامه ریزی لیگ دچار مش�کل 
اس�ت ورود کرد. تصمیمات ویژه گرفت و خواست تا برای 
اردوی آفریقای جنوبی بازیکن�ان لیگی به اردو بیایند و در 
مس�ابقات آسیایی ش�رکت نکنند. حرفش را هم به کرسی 
نش�اند. او دلش می خواهد موفق باش�د ب�ه صورت خیلی 
ایرانی و در این میان به منافع دیگران توجهی ندارد ش�اید 
ه�م ح�ق دارد. هر کدام از م�ا هم جای او بودی�م بعید بود 

تصمیم های متفاوتی بگیریم.  
نبای�د از او انتظ�ار رفتار غی�ر این داش�ت. او خیلی وقت 

است ایرانی شده. یکی مثل ما.  

او به ما "اعتماد" نداشت؛ نبود اعتماد 
به نگاه و رفتار آدمهای خاورمیانه ای. 

و همین او را به شدت زیر بار فشار 
رسانه ای و افکار عمومی قرار داد. با این 
حال کی روش خیال می کرد کار درست را 
انجام می دهد. اگرچه با ورود به فضای 
جدید ناگزیر، کم کم داشت تن به قضا 

می داد
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اصالحات می گذش�ت، اما کسی به یاد نداشت که حتی به 
خاطر انتخابات دوم خرداد جش�نی با این ابعاد و فراگیری 
برگزار ش�ود. ای�راِن بلند ش�ده از خاکس�تر جنگ و فش�ار 
اقتصادی، ایراِن س�الهای س�ازندگی و سرکوب سیاسی، 
عزاداری خیابانی بسیار داش�ت؛ محرم و عاشورا، تشییع 
جنازٔه ش�هدا و راه پیمایی، اما بهانه های ش�ادی کم بودند 
و اگ�ر بودن�د، فرص�ت ابراز جمعی ش�ان وجود نداش�ت. 
برخالف بس�یاری از کش�ورهای دنیا، در ای�ران خبری از 
برگزاری کارناوال های خیابانی و شادی های جمعی نبود. 
ایرانیان، ش�ادی را ب�ه جمع های خانوادگ�ی و خصوصی 
محدود کرده بودند و در همان فضای خصوصی هم ترس 
از هج�وم مام�وران، ش�رنگ تلخی به نوش شادی ش�ان 

می زد.
سال ۱۳۷۶، ش�هرها و روس�تاها در عرض چند دقیقه، 
از حضور و ش�ادی مردم لبریز ش�د. گوش ش�هرها از بوق 
ش�ادِی ماش�ین ها کر ش�ده بود و برف پاک کن ها که شروع 
به رقصیدن کردند؛ جرًات مردم هم بیش�تر ش�د. جوان ها 
وس�ط آمدن�د و مس�ن ترها، ش�یرینی و ش�کالت پخ�ش 
کردند. کسی از ترافیک درهم پیچیده گله نمی کرد. کسی 

فرصت اندوه نداشت.
خبر ش�ادی ایرانیان در سراس�ر دنیا پیچیده بود و غریب 
اینک�ه خب�ری از بره�م زدن جش�ن خیابانی م�ردم نبود. 
ع�ده ای با تعجب نگاه می کردند و می پرس�یدند چه ش�ده 
ک�ه تحم�ل حکومت ب�اال رفت�ه و نگ�ران شکسته ش�دن 
حرمت ه�ای ایدئولوژیک�ش نیس�ت؟ بین هم�ان مردم، 

بودند کس�انی که سال ها این ش�ایعه را باور داشتند: اینکه 
ایران به جام جهانی نمی رود، یک بازی سیاس�ی اس�ت. 
بعد از انقالب اس�المی در ای�ران، تیم مل�ی هرگز به جام 
جهان�ی نرفته ب�ود. می گفتند حکوم�ت نمی خواهد مردم 
قهرمانانی این چنینی داش�ته باش�د؛ می گفتند از غیرقابل 
کنترل شدن عواقب آن نگران است؛ عواقبی مانند همین 

جشن های ناگهانی خیابانی.
راه یاب�ی ای�ران به ج�ام جهان�ی فوتبال در س�ال ۱۹۹۸ 
فرانس�ه، جرقٔه این نوع ش�ادمانی ها ب�ود. بهانه ای برای 
کش�اندن ش�ادی به اجتماع و تخلیٔه هیجان های جمعی. 
ای�ران هرچند در این بازی ها در دور مقدماتی حذف ش�د، 
اما ب�ازی ایران با آمریکا ی�ک بار دیگر م�ردم را به خیابان 
کش�اند. این ب�ازی چی�زی فرات�ر از فوتب�ال ب�ود: اولین 
مواجه�ٔه تی�م ملی فوتب�ال ای�ران و آمریکا، کش�وری که 
سال ها بود شعار مرگ برایش داده می شد. ایران این بازی 
را برد، مردم باز جش�ن خیابانی گرفتن�د و حتی رهبر ایران 
پیام تبریک فرس�تاد؛ کاری که ب�رای راه یابی ایران به جام 

جهانی نکرده بود.
اتفاق های آن س�ال، مقدمٔه شجاع تر ش�دن مردم برای 
حض�ور خیابانی ش�د. پی�ش از آن، تنه�ا جش�ن خیابانی 
ایرانیان، یعنی چهارش�نبه س�وری، در تمام سالهای پس 
از انقالب با ش�یوه های مختلفی از س�رکوب مواجه ش�ده 
اس�ت؛ گاه در تریبون های نمازجمعه ب�ه آن تاخته اند، گاه 
برایش فتوا ص�ادر کرده اند و گاه پلیس به جان مردم افتاده 
و مراس�م را برهم زده و کس�انی را دس�تگیر کرده است. با 
اینکه جمهوری اسالمی تالش کرده با تقویت هیًات های 
مذهبی و تزیین کوچ�ه و خیابان در عیدهای دینی و ایجاد 
ایس�تگاه های توزیع شیرینی و ش�ربت، این نوع جشن ها 
را عمومی کند، اما این نوع ش�ادی ها هرگز به یک جش�ن 

عمومی تبدیل نشده اند.
با این حال پس از جرقٔه کش�اندن شادی راه یابی تیم ملی 
به جام جهانی به عرصٔه عمومی، فرصت های دیگری هم 
پیش آمد که م�ردم در خیابان پایکوبی کنن�د. بهانه برخی 
از این جش�ن های خیابانی، سیاس�ی ب�ود؛ مثل تجمعات 
ش�بانٔه ه�واداران نامزدهای ریاس�ت جمهوری در س�ال 
۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ ای�ن تجمع�ات ش�بانه هرچند با 

شادی برای پیروزی در یک مسابقه 
ورزشی به نوعی متفاوت با دیگر 

بهانه های شادی جمعی است و معنای 
دیگری دارد. شادی این پیروزی، از نظر 
روانی یک سپر دفاعی است. تیم پیروز 
در جایگاه سمبلیک ملتی قرار می گیرد 

که دشواری ها و نامالیمات را با پیروزی 
در یک مسابقه شکست می دهند

ش�صت میلیون نفری که به گفت�ٔه فرانس پرس در لحظٔه 
وارد شدن آن گل به دروازه از جا پریدند و زمین از پریدنشان 

س�بک ش�د ام�ا، تجرب�ٔه زی�ادی از ش�ادی دس�ته جمعی 
نداش�تند. کس�ی قب�اًل ب�رای ای�ن احتم�ال برنامه ریزی 
نکرده ب�ود. اوج آمادگی ایرانی ها ب�رای آن روز، غیبت از 
مدرس�ه و کالس و تقاضای مرخصی ب�ود. توی اداره ها و 
محل های کار اجازه داده بودند تلویزیون روش�ن شود.  در 
تم�ام آن دقایقی که فوتبالیس�ت های ایرانی در ورزش�گاه  
کریکت گران�ِد ملبورن می دویدند، ش�هرها خل�وت بودند 
اما هنوز علی دایی داش�ت س�ر س�اندرو پل را می بوسید و 
محم�د خاکپور پا به پ�ای مهدی مهدوی کیا در ورزش�گاه 

دور افتخار می زد که ناگهان همه به خیابان آمدند.
چند م�اه از آمدن محم�د خاتمی، رئی�س جمهور دوران 

نعیمه دوستدار

»باز هم خداداد، باز هم روی زمین، این غزال 
تیزپای فوتبال ایران ...« 

جواد خیابانی هم آن روز از همیشه 
خوش شانس تر بود؛ روز بازی ایران با استرالیا. 
ششم آذر ۱۳76، میلیون ها ایرانی در مرز امید و 
ناامیدی، به صفحه تلویزیون خیره شده بودند. 

جواد خیابانی این جمله معروفش را گفت و 
خداداد عزیزی که گل پیروزی را وارد دروازه 

استرالیا کرده بود، حماسه ساز شد.

عکس: هوتن سالمت
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را ب�ه مردم برگردان�د. جایگاه ک�م اعتبار ای�ران در جامعٔه 
جهانی، فش�ارهای اقتصادی، س�رکوب سیاس�ی و نبود 
آزادی های اجتماعی، روح ایرانیان را حساس کرده و شاید 
به همین دلیل بود که "احتمال گشایش اجتماعی" موجب 
ش�د موجی از ش�ادی دس�تکم برای مدتی کوتاه، فضای 
جامع�ه را پر کند و این امید را در ایرانیان به وجود بیاورد که 
ممکن است این شادی ها با کمتر شدن تنش های سیاسی 
و اجتماعی و کاهش فش�ار حاکمیت بر مردم، استمرار پیدا 

کنند.
ش�ادی برای پیروزی در یک مس�ابقٔه ورزش�ی به نوعی 
متف�اوت با دیگر بهانه های ش�ادی جمعی اس�ت و معنای 
دیگ�ری دارد. ش�ادی ای�ن پی�روزی، از نظ�ر روانی یک 
س�پر دفاعی اس�ت. تیم پی�روز در جایگاه س�مبلیک ملتی 
قرار می گیرد که دش�واری ها و نامالیم�ات را با پیروزی در 
یک مس�ابقه شکس�ت می دهند. مردم، این پیروزی ها را 
نویدبخ�ش پیروزی های آینده قرار می دهن�د و امیدوارند 
مس�یر تغیی�ر در زندگ�ی و در جامع�ه ادام�ه پی�دا کن�د. از 
ای�ن لحاظ ش�ادی های پ�س از یک مس�ابقٔه ورزش�ی در 

کشورهایی مانند ایران با دیگر کشورها متفاوت است.
هرچن�د فراگی�ری و ملی ب�ودن، این جش�ن ها را تبدیل 
می کند به بهانه ای برای شادی همٔه مردم ایران، اما شکل 
برگزاری آن در نقاط  مختلف ایران یکسان نیست. عالوه 
بر اینکه گروه های شرکت کننده از نظر سیاسی و اجتماعی  
با هم متفاوت اند، طبق قانونی نانوش�ته، مش�ارکت زنان 
در این شادی خیابانی، بس�ته به محیط جغرافیایی، بسیار 
محدودتر اس�ت. در حال�ی که زنان و دخت�ران در تهران و 
ش�هرهای ب�زرگ از فرصت کوت�اه آزادی ب�رای خالصی 
از حج�اب اجباری و رق�ص در خیابان اس�تفاده می کنند، 
در بس�یاری از ش�هرها، این جش�ن ها مردانه و انحصاری 

است.
با وجود این تفاوت ها اما، برگزاری هر جشن خیابانی، با 
شکستن مرزهای تازه ای همراه است. موج های محبوس 
در خانه ها و توده های گرفتار در چنگ فشار و سرکوب، هر 
بار مرزها را کم�ی جابه جا می کنند. در جامعه ای که حضور 
زنان و م�ردان در کنار هم تابوی حکومت و مذهب اس�ت 
و تالش می ش�ود با اعمال ش�یوه های مختلف بین آن ها 

تفکی�ک ایجاد کنن�د و در فضای�ی که رق�ص و آوازخوانی 
جمعی، نوش�یدن مش�روبات الکلی و رنگ کردن صورت 
و بلند کردن صدای موس�یقی ممنوع اس�ت، یک پیروزی 

ورزشی ناگهان این ممنوعیت ها را در هم می شکند.
به عالوه، احساس یگانگی اجتماعی، مهم ترین چیزی 
اس�ت که با حضور در این نوع جش�ن ها به وج�ود می آید. 
مردمی که در دوره های مختلف تاریخی احساس می کنند 
در دنیا سرشکس�ته ش�ده اند و به ق�در ارزش واقعی منابع 
انس�انی و ملی ش�ان اعتبار ندارند، در فرص�ت ناگهانی به 
دس�ت آمده، زمانی برای بازس�ازی احس�اس غ�رور خود 

ایجاد می کنند.
ای�ن ناگهان�ی ب�ودن دس�ت حکوم�ت را ه�م در اعمال 
ش�یوه های مرس�وم محدودیت و ممنوعی�ت می بندد. از 
طرفی ش�ادمانی به خاطر یک پیروزی ورزشی همگانی تر 
از آن اس�ت که بتوان بهانه ای برای مخالفت با آن تراشید 
و از ط�رف دیگ�ر، غیرقاب�ل پیش بینی اس�ت و نمی توان 
از پی�ش برای آن ممنوعیت�ی ایجاد کرد. ب�ه همین خاطر 
است که چنین فرصتی را کمتر ایرانی حاضر است از دست 

بدهد.
جام جهانی برزیل  در راه است، خیلی ها از حاال خودشان 
را آماده می کنند: از شب قبل باک های اتومبیلشان را پر از 
بنزین می کنند، گزیده ای از آهنگ های مورد عالقه ش�ان 
را آم�اده پخش می گذارند، ش�یرینی و ش�کالت می خرند 
و لحظه ش�ماری می کنند که یک دل س�یر بندری و کردی 

برقصند؛ البته به شرط این که ایران ببرد.

مردمی که در دوره های مختلف تاریخی 
احساس می کنند در دنیا سرشکسته 
شده اند و به قدر ارزش واقعی منابع 
انسانی و ملی شان اعتبار ندارند، در 

فرصت ناگهانی به دست آمده، زمانی 
برای بازسازی احساس غرور خود ایجاد 

می کنند

نیروهای  و  پلیس  اغماض 
بودن�د،  هم�راه  انتظام�ی 
اما هرجا ک�ه امکان اعمال 
خش�ونت و پراکن�ده کردن 
این  داش�ت،  وج�ود  مردم 

اتفاق می افتاد.
س�ال  انتخاب�ات  از  پ�س 
حس�ن  پی�روزی  و   ۱۳۹۲
روحان�ی، ب�ار دیگ�ر مردم 
پایان  تا  ریختن�د  خیابان  به 
ریاس�ت جمهوری محمود 
جش�ن  را  ن�ژاد  احم�دی 
بگیرن�د و تنها چند روز پس 
فوتب�ال  مل�ی  تی�م  آن،  از 
ایران یک ب�ار دیگر به جام 
جهانی رفت و م�ردم باز به 
خیابان آمدند. بار دیگر هم 
مردم به خاطر پیروزی تیم 
والیبال جش�ن گرفتند. اما 
ای�ن اتفاق ه�ای مش�ابه با 
وجود تنه�ا اختالف زمانی 
کوت�اه، تفاوت های زیادی 

با هم داشتند.

فرج بعد از شدت
ورود ایران به جام جهانی 
برزیل، یک جشن همگانی 
ب�ود، تیم رقیبی وجود نداش�ت، برای ش�رکت در آن الزم 
نبود حتمًا ایده و نظر سیاس�ی خاصی داشته باشی. جشن 
به مراتب شلوغ تر و بی دغدغه تر بود؛ مشارکت کنندگان در 
آن هم متنوع تر بودند. از گوشه و کنار شنیده می شد که این 
بار هم حکومت کاری با شادی مردم ندارد. انگار آن ها هم 
می دانستند که چند س�ال تحمل تحریم و فشار اقتصادی 
در کنار ناامیدی و انس�داد سیاس�ی پس از وقایع انتخابات 
۱۳۸۸، م�ردم را کالفه کرده و نیاز ب�ه تخلیٔه هیجان های 
سرکوب ش�ده، ش�اید بتواند مدتی غرور و اعتماد به نفس 

ورود ایران به جام جهانی برزیل، یک 
جشن همگانی بود، تیم رقیبی وجود 
نداشت، برای شرکت در آن الزم نبود 
حتمًا ایده و نظر سیاسی خاصی داشته 

باشی. جشن به مراتب شلوغ تر و 
بی دغدغه تر بود؛ مشارکت کنندگان در 

آن هم متنوع تر بودند
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باالدس�تی برای اینکه حساب فدراس�یون چک برگشتی 
نداش�ته باش�د. با این حال مربی بعدی تیم ملی هم مانند 
کی روش همیشه از وضعیت آماده سازی تیم ملی و برنامه 
ریزی ها عصبان�ی خواهد بود و هم�واره بهانه هایی برای 
نتیجه نگرفتن خواهد داش�ت. البته این موضوع به شکل 
بازی های تیم مل�ی در جام جهانی هم مربوط اس�ت. اگر 
ما ب�د ببازیم، احتمال بازگش�ت محم�د دادکان به فوتبال 
هس�ت و مدیری که با یک باخ�ت نه چندان ب�د از فوتبال 

ایران بیرون شد. 

باشگاه ها
پویای�ی فوتبال در یک کش�ور به گ�ردش صحیح فوتبال 
حرفه ای ب�ر می گردد. باش�گاه ها مهم ترین رک�ن فوتبال 
حرف�ه ای ب�ه ش�مار می آین�د. مدیری�ت جدی�د ورزش در 
وزارتخان�ه برای تح�ول آمده اما به ج�ای اینکه با نظرات 
کار شناس�ی همراه ش�ود دلش را ب�ه عامٔه مردم س�پرده و 
مش�کل فوتب�ال را در هزینه های گزاف تش�خیص داده. 
وزارت ورزش به عنوان ناظر بر عملی شدن سیاست های 
کالن ورزش�ی و گاه مجری آن باید برای بازگش�ت فضای 
عادالنه ب�ه فوتبال ایران تالش می ک�رد. فضای عادالنه 
مقدم بر فضای اقتصادی است. تا وقتی که فضای عادالنه 
حاکم نشود فوتبال باشگاهی چه در محتوا و چه در نیروی 
انسانی صرفًا به مصرف گرایی روی خواهد آورد و استعداد 
ذاتی تیم ها برای ج�ذب درآمد نادیده گرفته خواهد ش�د. 
وقت�ی درآم�د زای�ی معن�ی خ�ودش را از دس�ت بدهد به 
اقتصادی ش�دن ماج�را هم نمی ش�ود امیدوار ب�ود. و در 
نبود فضای اقتصادی حض�ور بخش خصوصی در فوتبال 
سالمت خود را از دس�ت خواهد داد. تصدی گری دولت، 
ج�ای خ�ود باقی خواه�د ماند و ای�ن بقای سیس�تماتیک 
بالتکلیفی را در جوهرٔه فوتبال نگه می دارد. حیف سرمایه 

در بالتکلیف�ی و تصمی�م گیری سس�ت اتف�اق می افتد و 
دقیقًا یکی از اهدافی ک�ه وزارتخانه برایش تالش می کند 
شکست خواهد خورد. و در پی حیف ها، میل ها هم اتفاق 
می افتد. بعد از جام جهانی این روند تا دو س�ه س�ال دیگر 
ادامه پیدا خواهد کرد تا به شکس�ت برس�د و باش�گاه ها به 
لح�اظ تولی�د نیروی انس�انی در درج�ٔه اول فرق�ی با قبل 
نخواهند کرد. باشگاه های بی شماری مصرف کننده باقی 
خواهند ماند و مصرف فراگیر فوتبال را نیمه جان می کند. 

تیم ملی
این مس�ابقات احتم�اال آخرین تجربی�ات ملی کی روش 
در ای�ران را رق�م می زند و تیم مل�ی در جام ملته�ا با مربی 
دیگری شرکت خواهد کرد. شاید چند بازیکن جوان ایران 
در صورت بازی در جام جهانی توانسته باشند و استفاده از 
ای�ن ویترین بین المللی لژیونر ش�وند و این می تواند اتفاق 
خوش�ایندی باش�د اگرچه با ترکی�ب احتمالی تی�م ملی در 
جام جهانی ک�ه ترکیبی از دورگه ه�ا و لژیونر ها و بازیکنان 
ب�ا تجربه خواهد بود امیدوار بودن به لژیونر جدید داش�تن 
سخت است. بازیکنانی مثل نکونام و بیک زاده و حیدری 
و آندو و ش�جاعی احتماال خودش�ان دیگر بازی نخواهند 
کرد و اگ�ر بخواهن�د ادامه دهن�د قبول درخواستش�ان از 
س�وی مربی تی�م مل�ی تصمیم اش�تباهی ب�زرگ خواهد 
ب�ود. جام ملتهای آس�یا اولی�ن رویداد بعد از ج�ام جهانی 
خواه�د بود که مربی جدید، گارد جدی�د فوتبال ایران را در 
آن معرف�ی خواهد کرد. تیم�ی که از تغیی�ر تدریجی غافل 
بوده ب�ه انقالب نزدیک خواهد ش�د و در ابتدای مس�یر با 
نواس�اناتی روبرو خواهد بود. با ای�ن حال بچه جوان های 
امروز فوتبال ای�ران بارقه هایی از امید را در دل ما روش�ن 
می کنند. مثل همیش�ه ک�ه بااًلخره آن جلو یک�ی بوده که 

جور مصطفوی و مایلی و کفاشیان را بکشد! 
فوتبال ایران دچار روزمرگی اس�ت. وامدار نگاه و تسلط 
دولت�ی ک�ه اجازٔه قد کش�یدن را ب�ه آن نمی ده�د و فقط با 
تزریق نقدینگی چاق ترش می کند و نفس کشیدن و حرکت 
را برایش س�خت تر. حضور در جام جهانی یا حضور نیافتن 
در آن ربطی به پویای�ی فوتبال ندارد. ایران در جام جهانی 
هست و ترکیه نیس�ت. گرث بیل نیست، هاشم بیک زاده 
هس�ت. هیدینک نیس�ت و کی روش هست. پس فعاًل به 

امید همین نسل تازه، تا خدا چه بخواهد... 

فوتبال ایران دچار روزمرگی است. 
وامدار نگاه و تسلط دولتی که اجازٔه قد 

کشیدن را به آن نمی دهد و فقط با تزریق 
نقدینگی چاق ترش می کند و نفس 
کشیدن و حرکت را برایش سخت تر

و تیم ملی به مس�یر س�ابق خود ادامه خواهند داد. نگاه ها 
تغیی�ری نمی کن�د؛ اگرچه طبیعت�ا نیت ما این اس�ت که از 

شکست پل پیروزی بسازیم. اما عمرًا نمی توانیم... 

 فدراسیون فوتبال
بعید اس�ت مدیر چندان بهتری از کفاش�یان به خود ببیند 
و هن�وز درگیر ایرادات اساس�نامه ای خواه�د ماند. حاضر 
نخواهند ب�ود ق�درت ادارٔه فوتبال حرفه ای را به باش�گاه 
و ش�کل رس�می آن یعنی خود باشگاه ها بس�پارند چون از 
مناف�ع م�ادی و معن�وی آن بی نصیب خواهن�د ماند. این 
ناتوانی در ساختارسازی همیش�ه روی فدراسیون خواهد 
ماند جوری که در نوش�تن بودجٔه ساالنه هم عاجز خواهد 
ب�ود و این زوال مدیریتی فدراس�یون را ب�ه وزارت ورزش 
برای تامین بودجه اش وابس�ته تر خواهد ک�رد و این یعنی 
پای�ان اس�تقالل کاری و در نظ�ر گرفتن ناخ�ودآگاه اوامر 

بهرام میالنی

سوت پایان بازی با بوسنی احتمااًل آخرین 
لحظاتی خواهد بود که ما در جام جهانی حضور 
خواهیم داشت. و نتیجه ای که برای ایران رقم 

خورده هر اندازه آبرومندانه باشد یا نباشد در 
ادامٔه مسیر فوتبال ایران تًاثیری نخواهد داشت. 

سه رکن فوتبال ایران یعنی باشگاه ها، فدراسیون 
و تیم ملی به مسیر سابق خود ادامه خواهند داد. 

نگاه ها تغییری نمی کند؛ اگرچه طبیعتا نیت ما این 
است که از شکست پل پیروزی بسازیم. اما عمرًا 

نمی توانیم... 

س�وت پای�ان بازی با بوس�نی احتم�ااًل آخری�ن لحظاتی 
خواهد بود که ما در جام جهانی حضور خواهیم داش�ت. و 
نتیجه ای که برای ایران رق�م خورده هر اندازه آبرومندانه 
باش�د یا نباشد در ادامٔه مسیر فوتبال ایران تًاثیری نخواهد 
داشت. سه رکن فوتبال ایران یعنی باشگاه ها، فدراسیون 
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جهانی و این روزها، که س�ی و پنج س�ال اس�ت به عنوان 
یکی از مب�ارزات میان فعاالن حقوق زن و ورزش�کاران و 
مع�دود گروه های صاح�ب قدرت که مانع این هم نش�ینی 
هس�تند برقرار اس�ت. ای�ران یک�ی از معدود کش�ورهای 
جهان اس�ت که حضور زنان را در ورزشگاه ها ممنوع کرده 
اس�ت. علت آن از زبان مسئوالن، البته که روشن است:" 
آلوده بودن ورزشگاه ها به برخی رفتارهای ناهنجار و البته 
ش�نیدن کلمات رکیک." اما زنان با این  کلم�ات و رفتارها 
بیگانه نیس�تند و در کوچه و خیابان نیز هر روز با آن ها س�ر 
و کار دارن�د. اما این دلیل بهانه ای اس�ت تا در مقابل تمام 
ورزشگاه های ایران مانند قهوه خانه ها نوشته شود: ورود 

زنان ممنوع است.
 در این سال ها دختران زیادی بودند که با پوشیدن لباس 
مردانه وارد ورزش�گاه ش�دند. گروهی از آن ها توانس�تند 

ک�ه در ورزش�گاه بازی ه�ا را ببین�د و خیلی ها مانند ش�ش 
دختر فیلم آفس�اید دس�تگیر ش�دند. در ده س�ال گذش�ته 
تالش های زیادی ش�د تا زنان بتوانند این س�د جنس�یتی 
را ب�ه کناری بزنند. تالش�ی ک�ه تنها در یک ب�ازی رخ داد 
ب�ازی ایران و بحرین در جام جهان�ی ۲۰۰۸ جمعی از زنان 
فعال که به روس�ری س�فیدها معروف ش�دند توانس�تند از 
دروازه های ورزشگاه آزادی رد شوند. البته این سال هایی 
که درهای ورزش�گاه به روی زنان ایرانی بس�ته بود، زنان 
تبعه کش�ورهای دیگر این محدودیت را نداشتند. موضوع 
حضور زنان ایرانی در ورزش�گاه ها مختص فوتبال نبوده و 
در س�ال های اخیر به والیبال و بسکتبال هم سرایت کرد و 

در نهایت به نمایش فوتبال در سینماها هم رسید.

ه�م زمان با ج�ام جهان�ی ۲۰۱۰ ، تهران بعد از س�ال ها، 

دیدن یا ندیدن فوتبال در استادیوم و سینما مسئله ای که این روزها میان سینماداران 
و نیروی انتظامی به وجود آمده است. اما مسئله، پخش کردن یا عدم آن توسط 

سینماداران نیست بلکه مشکل حضور زنان به عنوان نیمی از جمیعت کشور است

" سوت پایان و صعود ایران به جام جهانی 
فوتبال...." صدای جواد خیابانی در میان هیاهوی 
شاد ما در سالن اجتماعات دانشکده گم شد. این 

بازی مهم ترین بازی برای ایران بود و با آن که 
امیدهای کمی وجود داشت اما همه به همان نور 

کوچک امید بسته بودیم تا با اگر و مگرها بتوانیم 
به جام جهانی برسیم. وسط هفته بود و به خاطر 

تفاوت ساعت میان ایران و استرالیا، بازی حدود 
چهار بعد از ظهر در میانه کالس ها برگزار می شد. 

اما مگر کسی می توانست حواسش به کالس 
درس باشد؟ پیشنهاد بچه های آلمانی بود که همه 

جمع شویم در آمفی تاتر. دو تلویزیون چهل را 
معلوم نبود از کجا پیدا کرده بودند و گذاشته بودند 
دو طرف سِن سالن و صدایش از بلندگوها پخش 

می شد و آن بازی....

آن روِز دوشنبه هش�ت آذر هفتاد و شش نخستین تجربه 
دیدن فوتب�ال در یک فضای عمومی ب�رای خیلی ها بود. 
تجربه ش�رکت در یک حرک�ت عمومی که در جمع ش�کل 
می گی�رد.  بعدها فهمیدیم این تجرب�ه ای بود که خیلی ها 
در سراس�ر ای�ران آن را تجربه کردند. تجربه ای که کس�ی 
فکر نمی کرد بعد از حدود چهارده س�ال بار دیگر به چالشی 
میان نیروهای انتظامی و امنیتی و مردم بدل ش�ود:"زنان 
فوتب�ال را در یک محی�ط عموم�ی در کنار مردان  تماش�ا 

کردند."

دیدن یا ندیدن فوتبال در استادیوم و سینما مسئله ای که 
این روزها میان س�ینماداران و نی�روی انتظامی به وجود 
آمده اس�ت. اما مس�ئله، پخش ک�ردن یا عدم آن توس�ط 
س�ینماداران نیس�ت بلکه مش�کل حضور زنان به عنوان 
نیمی از جمیعت کش�ور اس�ت.  دغدغه ای که نه این جام 
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می آید." او می گوید: "وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
عنوان متولی رسمی س�ینما با این پیشنهاد موافقت کرده 
است و مس�ئوالن این وزارت خانه با نیروی انتظامی وارد 
مذاکرده ش�دند و نتیج�ه را به ما اعالم خواهن�د کرد." اما 
آن چه اتحادیه س�ینماداران پایش می ایستند این است که 
زیر بار جداسازی جنس�یتی حتی در پردیس های سینمایی 
نخواهن�د رف�ت. محم�د رضا س�عیدی پور مدی�ر پردیس 
آزادی معتقد اس�ت:" م�ا اگر زن�ان را از مردان ج�دا کنیم 
خانواده ه�ا را از هم ج�دا کردیم و به همین دلیل نیز ش�اید 

کنترل موضوعاتی که باعث نگرانی ناجا اس�ت س�خت تر 
خواهد ش�د. وقتی خانواده به سینما می آید خودش کنترل 
می کنند که اتفاق غیر اخالقی رخ ندهد و احتیاجی به تذکر 

نیست."
ج�ام جهانی در ۲۲ خرداد ۹۳ رس�مًا در ریودوژانیرو آغاز 
می ش�ود و ایران از ۶۴ بازی این جام حداقل س�ه سهمیه 
دارد، س�همیه هایی ک�ه در کن�ار بازی ه�ای س�ایر تیم ه�ا 
دیدنش در یک جمع باعث ش�ادی عمومی و ایجاد نش�اط 
می ش�ود.  در روزهای نخس�ت خ�رداد درس�ت زمانی که 
به نظر می رس�ید سرنوش�ت نمای�ش فوتبال در س�ینماها  
مشخص شود سردار احمد رضا رادان برکنار شد و به جایش 
سرتیپ حسین اشتری آمد. س�ینماداران از خواست خود 
کوتاه نیامدند و زیر بار جداس�ازی نرفتند و در نهایت س�عید 
منتظرالمه�دی مع�اون اجتماعی ناجا اع�الم کرد حضور 
زنان در س�ینماها در زم�ان فوتبال در کنار م�ردان ممنوع 
اس�ت. به این ترتیب پرونده نمایش ج�ام جهانی ۲۰۱۴ در 
سینماها بسته ش�د به این بهانه که حضور زن هنوز غدغن 

است.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا: 
"اتفاقاتی که در جریان جام جهانی 

رخ داده است خوش آیند نبوده و 
نیروی انتظامی و اداره اماکن به عنوان 
صادرکنندۀ مجوز پخش فیلم در سینما 

اجازه را نخواهد داد."

حامیان تیم ملی فوتبال در سینما آزادی

صاحب چندین پردیس س�ینمایی مجهز به سیس�تم های 
جدی�د و دیجیتالی ش�د و همین باعث ش�د تا پیش�نهادی 
برای نمایش فوتبال های مهم برروی پرده س�ینما مطرح 
ش�ود. نخس�تین س�ینمایی که به اس�تقبال ای�ن موضوع 
رفت، س�ینما آزادی تهران بود. تجرب�ه نمایش فوتبال در 
س�ینماها برای کس�انی که آن را لمس ک�رده بودند و برای 
س�ینماداران بس�یار خوش آم�د. اما این خوش�ی به مذاق 
برخی خوش نیامد. در سال ۲۰۱۱ و جام ملت های قطر بود 
که بار دیگر موضوع نمایش آن در س�الن سینما مطرح شد 
اما این بار یک مانع مهم وجود داش�ت: "سردار اسماعیل 
احمدی مقدم فرمانده ناج�ا." او اعالم کرد که اتفاقاتی که 
در جریان ج�ام جهانی رخ داده اس�ت خوش آین�د نبوده و 
نیروی انتظام�ی و اداره اماکن به عنوان صادرکنندۀ مجوز 
پخش فیلم در س�ینما اج�ازه را نخواه�د داد. با اعالم این 
اظهارنظر هیئت رئیس�ه انجمن س�ینماداران وارد مذاکره 
با نی�روی انتظامی ش�دند و به نظر می رس�ید ک�ه در حال 
رسیدن به توافق هستند که اظهارنظر سردار کارگر معاون 
س�ابق اجتماعی ناجا نش�ان داد که مس�ئله با جداس�ازی 
ح�ل نخواه�د ش�د. او گف�ت که براس�اس مستندس�ازی 
پلیس حضور زنان در کنار مردان در ش�ان جامعه اسالمی 
نیس�ت. در نهایت نیز با توجه به قدرتی که پلیس داش�ت و 
با تهدید برای پلمپ دو پردیس س�ینمایی و  تعطیلی برخی 
برنامه های شبانه سینماها از جمله برنامه اذان تا اذان ماه 
رمضان که منبع درآمد خوبی برای سینماها در ماه رمضان 
بود توانست مانع نمایش بازی های ملی در سینماها شود.

با نزدیک ش�دن به ج�ام جهان�ی ۲۰۱۴ برزیل ب�ار دیگر 
موض�وع نمایش فوتبال در س�ینماها مطرح ش�د. انجمن 
س�ینماداران ایران در جلس�اتی به این نتیجه رس�یدند که 
نمای�ش فوتب�ال در س�ینماها را می توانن�د در برنامه خود 
داشته باش�ند. به نظر می رس�ید که نیروی انتظامی هم با 
توجه به تغییر دولت میانه روی روحانی به نس�بت به چهار 
س�ال پیش از مواضع خود کوتاه آم�ده و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس�المی نیز با این پیش�نهاد موافقت کرده بود. اما 
سردار احمد رضا رادان جانش�ین فرمانده ناجا در روزهای 
آخ�ری که در این ِس�مت بود هم�ه توافق ه�ا را برهم زد و 
اعالم ک�رد که س�ینماها در صورت�ی می توانن�د فوتبال را 
پخ�ش کنند ک�ه زن�ان را از مردان ج�دا کنند و یک س�الن 
ب�ه زنان و یک�ی به م�ردان اختص�اص دهند. ام�ا این بار 
اتحادیه سینماداران مثل س�ال های پیش کوتاه نیامدند و 
در اعالمی دسته جمعی اعالم کردند که اگر قرار به پخش 
فوتبال با جداس�ازی جنس�یتی باش�د این برنامه را تعطیل 
خواهند کرد. این نخس�تین باری بود ک�ه یک نهادصنفی 
در مقابل خواس�ت غیر معقول یک نهاد امنیتی و انتطامی 
می ایس�تاد. مذاکرات میان نیروی انتظامی و سینماداران 
آغاز ش�د و ب�ه نظر می رس�ید که ایس�تادگی س�ینماداران 
دارد پاس�خ می گیرد. محمد قاصد اش�رفی رییس انجمن 
س�ینماداران که یکی از طرفین این دعوا  است می گوید:" 
هدفمان از برنامه ریزی حضور خانواده ها در س�ینماها این 
بود که فرصتی فراهم ش�ود که همه در کن�ار هم فوتبال را 
در ی�ک پرده بزرگ و عریض ببینی�د و در محیطی عمومی 
شادی یا نگرانی خود را تجربه کنند." با این که بلیت ۱۰ هزار 
تومانی هر بازی می تواند س�ود خوبی برای س�ینماداران 
داش�ته باشد اما اشرفی می گوید که س�ود مادی این ماجرا 
برای آن ها مطرح نبود و "ش�ادی مردم و خدمات دهی به 
آن ها مهم تر بود." اشرفی آن چه را سردار کارگر و رادان به 
عنوان مشکالت اخالقی در س�ینماها می دانستند موارد 
مهمی ندانس�ت و معتقد اس�ت که" با دقت بیشتر مدیران 
س�ینماها این موضوع قابل کنترل اس�ت. محیط س�ینما 
مثل اس�تادیوم متفاوت اس�ت و خانواده ها به طور مداوم 
در این مکان ها در حال رفت و آمد هس�تند و هیچ مشکلی 
پیش نمی آی�د که نگ�ران کننده باش�د. اگ�ر خانواده ها در 
کنار هم باش�ند این امنیت توس�ط خود آن ها هم به وجود 

در ده سال گذشته تالش های زیادی 
شد تا زنان بتوانند این سد جنسیتی را 
به کناری بزنند. تالشی که تنها در یک 

بازی رخ داد بازی ایران و بحرین در جام 
جهانی ۲۰۰۸ جمعی از زنان فعال که به 

روسری سفیدها معروف شدند توانستند 
از دروازه های ورزشگاه آزادی رد شوند
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ریشه کرده داشت.
برزی�ل در روز اول دو مش�کل بزرگ داش�ت. یکی عدم 
هماهنگ�ی کامل بازیکن�ان و دوم خط هافب�ک نه چندان 
قدرتمن�د. اگرچه آن ها به واس�طه یک پنالتی مش�کوک و 
فش�ار تش�ویق جمعیت توانس�تند بازی باخت�ه را به بردی 
ش�یرین تبدی�ل کنن�د . ب�رد ک�ه اتف�اق می افتد ، ش�هر و 
مردمش ت�ا س�اعت ها در خیابان ه�ای اطراف ورزش�گاه 
غرق در شادی شدند اما این برد را کروات ها و آرژانتینی ها 
بالفاصل�ه هدیه فیفا دانس�تند به تی�م میزب�ان. تیمی که 
آن ها می گویند فیفا دوس�ت دارد قهرمان شود. اتهامی که 
همسایه های آرژانتینی از روز قرعه کشی به برزیلی ها مدام 

وارد می کنند.
لوییس فیلیپه اس�کو الری و ش�اگردانش البته در همین 
برزی�ل هم منتقدان زیادی دارند و درس�ت بعد از بازی بود 
که حت�ی خبرن�گاری برزیلی از س�رمربی سلس�ائو درباره 
مشکوک بودن پنالتی و لطف داور پرسید. اسکو الری که 
ویژگ�ی خاصی در حرف زدن با خبرن�گاران دارد اما خیلی 
صریح تش�ریح کرد که هرچه هس�ت این ب�رد حق برزیل و 
مردم�ش بوده حاال ب�ا داوری ی�ا بدون کم�ک داوری. او 
بهتر از هرکسی می داند که چقدر موفقی اتیم ملی در آینده 
کش�ورش مهم اس�ت. تیمی که آخرین بار جام قهرمانی را 
با همین اس�کو الری گرفته ، اینجا هم باید موفق باش�د . 
شکس�ت برزیل یعنی شکس�ت سیاس�ت های دولت های 
داسیلوا و روسف . یعنی به خطر افتادن میزبانی این کشور 
در المپیک دو س�ال بع�د و یعنی اوج گرفت�ن مخالفت ها و 

شورش ها.
فیف�ا هم همین اس�ترس دولتمردان برزیل و مس�ئوالن 
فوتبال این کش�ور را دارد. اینکه ح�ذف میزبان در مراحل 
ابتدایی می تواند کابوس بار باشد. اینکه حس سرخوردگی 
کش�وری را فرابگی�رد ک�ه فوتب�ال برای�ش چی�زی ورای 
ی�ک بازی اس�ت. اتفاقی ک�ه می تواند ادام�ه بازی ها بعد 
از ح�ذف میزب�ان را ب�ا چالش�ی ج�دی روبرو کن�د. اینکه 
تهدیدی در کمین برگزارکنندگان بازی هاس�ت. پس همه 
از برد برزیل خوش�حال می ش�وند و این خوش�حالی است 
که س�بب می ش�ود آرژانتینی ها انگش�ت اتهام را به سوی 
اداره کنن�دگان فوتبال دنی�ا بگیرند. اته�ام بزرگی که البته 
مس�تندی برای اثباتش ندارند اما خیلی خ�وب می توانند 

آنچه در ریو و دیگر ش�هرهای میزب�ان جام جهانی در حال 
رخ دادن است را به واسطه اش توجیه کنند.

برزیل حاال امیدوار اس�ت. برد برابر کرواسی یعنی آن ها 
برای صعود ب�ه دور دوم فقط ۳ امتی�از دیگر می خواهند. 
اتفاقی ک�ه دیگر خیلی دور از انتظار نیس�ت. کارشناس�ان 
ب�زرگ فوتب�ال دنیا نوش�تند برزیل ب�ا این ب�ازی و این جو 
حمایت های مردمی برای رس�یدن به ۴ تی�م نهایی خیلی 
مش�کلی نخواهد داشت. اما رس�یدن به فینال و قهرمانی 
چیزی اس�ت که ش�اید دوباره اتحاد و همدلی و حس غرور 

را به زرد پوشان برمی گرداند.

شکست برزیل یعنی شکست 
سیاست های دولت های داسیلوا و 

روسف . یعنی به خطر افتادن میزبانی 
این کشور در المپیک دو سال بعد و یعنی 

اوج گرفتن مخالفت ها و شورش ها

بازی که تمام می شود ، شهر سراسر جشن 
است. دیگر معترضین هم بهانه ای ندارند. بار 
و بند یل اعتراضشان را جمع کردند و می روند 

به خانه هایشان. عشق فوتبال ها بوق هایشان را 
در دست گرفتند و در آن ها می دمند. حاال وقت 

پای کوبی است. آن ها با یک برد جام را در دست 
خود می بینند.

برزی�ل بای�د قهرم�ان جه�ان ش�ود ؛ ای�ن بزرگ تری�ن 

خواس�ته این روزهای رئیس جمهور دیلما روس�ف و دیگر 
دولتم�ردان برزیلی اس�ت. آن ها که برای رس�یدن به این 
میزبانی پروژه های توس�عه ای زیادی را ایجاد کرده. فشار 
اقتصادی بخشی از مشکالتی بوده که سبب شده تا طبقه 
کارگ�ر به جم�ع معترض�ان دول�ت بپیوندن�د. بااین وجود 
فوتبال برای برزیلی ها این قدر جذاب است که از هر چیزی 
برای�ش بگذرند. جمعیت حاضر در ورزش�گاه مورینتیانس 
ب�رای بازی افتتاحیه ، نش�ان از این عالق�ه تا عمق وجود 

نیمار در بازی افتتاحیه جام جهانی

ناصر دادخواه



41شماره هفدهم، خرداد 40۱۳۹۳ شماره هفدهم، خرداد ۱۳۹۳

داش�ته باش�د که در مورد رقابت های ورزشی در وهلۀ اول 
به منظور سکس است.

در المپیک ۲۰۰۴ یونان٬ موارد ثبت ش�دۀ قاچاق انس�ان 
۹۵ درصد افزایش یافت. با این حال در جام جهانی ۲۰۰۶ 
آلمان موارد ثبت ش�ده قاچاق انس�ان افزای�ش نیافت چرا 
که اقدامات پیش�گیرانه زیادی صورت گرفته بود که بسیار 
موف�ق بودن�د و با اینک�ه روس�پیگیری افزای�ش یافت اما 
قاچ�اق انس�ان افزایش پیدا نک�رد. اما باز در ج�ام جهانی 
۲۰۱۰ افریقای جنوبی ش�اهد افزایش شدید قاچاق انسان 

بودیم.
ب�ا نزدی�ک ش�دن ب�ه زم�ان ای�ن رویداده�ای جهانی٬ 
واسطه های سکس ش�روع به آماده سازی فاحشه خانه ها 
می کنن�د٬ از داخ�ل و خارج از کش�ور٬ زنان و ک�ودکان را به 
محل مس�ابقات قاچاق می کنند و با هتل ها و تاکسیران ها 
وارد مذاک�ره می ش�وند ت�ا ب�ا دریاف�ت درص�دی از پ�ول٬ 

مشتریان سکس را نزد آنها بفرستند.
ج�ام جهان�ی فوتب�ال ۲۰۱۴ و المپیک ۲۰۱۶ در کش�ور 
برزیل برگزار خواهد ش�د٬ کش�وری که سالهاست به دلیل 
فق�ر و اعتیاد بخش زیادی از مردم٬ س�کس ارزان کودکان 
و نوجوان�ان در آن رواج دارد. تصوی�ری ک�ه از برزی�ل به 
دنیا نش�ان داده می ش�ود، زنانی با پس�تان ها و باسن های 
برجس�ته و هوس انگیز اس�ت که مشتاق سکس و شهوت 
انگیزند٬ اما حقیقت آن است که بسیاری از تن فروشان زیر 
س�ن قانونی هستند و کودکانی هس�تند که یا قاچاق شده و 
وادار به تن فروش�ی ش�ده اند یا توس�ط پدر و مادر هایشان 
و ب�رای تامی�ن مخ�ارج زندگی یا م�واد مخدر آنه�ا، وادار 
به س�کس می ش�وند. برزیل هم مبدًا و ه�م مقصد قاچاق 
کودکان اس�ت. کودکان از اروپا و امریکا ب�ه برزیل قاچاق 
می ش�وند تا به گردش�گران خارجی که برای سکس ارزان 

به برزیل می ایند خدمات جنسی ارائه دهند.
فع�االن حق�وق کودکان ک�ه اطمین�ان داش�تند در زمان 
زی�ادی  ک�ودکان  جهان�ی،  ج�ام  بازی ه�ای  برگ�زاری 
اس�تثمار جنس�ی خواهند ش�د٬ از چند س�ال پیش ش�روع 
ب�ه اقدامات پیش�گیرانه و آموزش�ی در این زمین�ه کردند. 
آن�ان در کنار آم�وزش مراک�ز تفریح�ی و توریس�تی برای 
برخ�ورد ب�ا سوءاس�تفاده کنن�دگان از ک�ودکان٬ به کمک 
م�دارس و معتم�دان محل�ی س�عی کردن�د به ک�ودکان و 
معلمانش�ان آم�وزش دهند ک�ه در معرض چ�ه خطرات و 

سوءاس�تفاده هایی هس�تند. چندین خط تلفن اضطراری 
و درخواس�ت کمک راه اندازی شده اس�ت تا موارد تخلف 
گزارش ش�ود. همچنین کمپینی به راه افتاد با عنوان "نه! 
به توریسم سکس: خرید س�کس یک ورزش نیست!" و با 
شعارهایی مثل: "جوانمردانه بازی کن! سکس نخر!" ٬ یا: 

"یک گل به نامت ثبت کن! به خرید سکس نه بگو!"
برنام�ۀ پیش�گیرانه دیگری با نام "ی�ک گل به نفع حقوق 
کودکان و نوجوانان" سعی دارد به کارکنان صنعت توریسم 
و پلی�س آم�وزش دهد که چگون�ه موارد قاچاق انس�ان را 
شناس�ایی کنند. نیز به نوجوانان آموزش داده می شود که 
چه راه های دیگری برای کس�ب درامد وجود دارد به جای 

روسپیگری در زیر سن قانونی )منبع: کو ها(.
کار این گروه ها بس�یار دش�وار اس�ت چرا که تصویری که 
از برزیل س�اخته ش�ده اس�ت موجب ش�ده تا گردشگران 
بس�یاری با این ذهنیت به این کش�ور س�فر کنند و ابایی از 
جستجوی سکس ارزان و سکس با کودکان نداشته باشند 
به گونه ای که رتبۀ برزیل در تجارت س�کس حتی از تایلند 
که سالها در صدر این لیست قرار داشت هم باالتر رفته و بر 

سکوی نخست ایستاده است.
کار ت�ا جایی پی�ش رفت ک�ه کمپانی مع�روف تولید لوازم 
ورزشی آدیداس٬ تی ش�رت های تبلیغی برای جام جهانی 

در دو ده�ۀ اخیر٬ به دلیل آس�ان تر ش�دن امکان س�فر و 
همچنی�ن افزایش قدرت و نفوذ باندهای قاچاق انس�ان و 
تجارت س�کس٬ رویدادهای بزرگ ورزشی مانند المپیک٬ 
جام جهانی و سوپربول )مس�ابقات  قهرمانی لیگ فوتبال 
ملی کشور آمریکا( ٬ به بازار پرسودی برای تاجران سکس 

و قاچاقچیان انسان مبدل شده اند.
قاچاق انسان یعنی به کارگیری٬ جابه جاکردن جغرافیایی 
و واداش�تن افراد ٬ با ابزار تهدید یا دیگر اشکال اعمال زور 
و فشار٬ به منظور استثمار آنها و کسب منفعت یا سود مالی 
توس�ط قاچاقچی. ای�ن قاچاق می تواند اش�کال مختلفی 

نسرین افضلی
کار شناس ارشد مطالعات زنان در دانشگاه تهران

توریسم سکس و قاچاق کودکان در جام جهانی برزیل

نازک و تردند، مثل شاخه های تازه جوانه زدۀ 
بهاری، غمگین و خجالتی، با کمترین لباس بر 
تن و اندامی که هنوز زنانه نشده است. آن طور 

که فعاالن ضد قاچاق کودکان می گویند، این 
دختران نوجوان، از مهم ترین ابزارهای کسب و 

کارهای ویژۀ دوران بازی های جام جهانی هستند. 
بازی هایی که چشم میلیون ها تن را به سوی 

برزیل خیره کرده و تعداد زیادی از توریست هایی 
که به این کشور می روند، در جستجوی 

جذابیت های خاصی برای گذراندن ساعات پس 
از تماشای مسابقات فوتبال هستند.
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زیکو مربی وقت تیم ملی ژاپن در جام جهانی دو 
هزار و شش گفته بود "ما آمده ایم قهرمان جام 
جهانی شویم. تیمی که برای قهرمانی در جام 
جهانی پایش را در مسابقات نگذارد بی جهت 

برای صعود به آن تالش کرده." 

 زیکو، ستارۀ برزیل در سه جام جهانی، از آن بازیکن های 
درخش�انی اس�ت ک�ه دس�تش به ج�ام نرس�ید. او ک�ه به 
خصوص مقصر حذف تیم اس�تثنایی برزیل ۱۹۸۶ است، 

ب�ا س�الها مربیگری در گوش�ه های نقش�ۀ جغرافی�ا آرام تر 
ش�ده اما هنوز میل اش به این آرزو را از دست نداده است. 
خب، او زیکوس�ت. ستارۀ نس�لی که هرگز برای تفریح به 
ج�ام جهانی نیامدند اما هیچ هم نبردن�د. جالب اینکه آنها 
همیشه قافیه را به تیم هایی باختند که ظاهرًا بختی در جام 

نداشتند. ایتالیا، فرانسه و آرژانتین. 
در یک جام جهانی، همه، چیزی برای نگه داشتن دارند. 
۳۲ تیمی که حداقل برای حفظ آب�رو به میدان می آیند؛ و 
ما کجای کاری�م؟ البد برخالف خ�وش بینی های اولیه و 

سپنتا پرهام

برزی�ل طراحی کرد که عکس زن�ی بیکینی پوش روی آن 
نقش دارد که می گوید "بفرمایید! سکس فراوان در برزیل" 
و در واق�ع وعدۀ ی�ک تیر و دونش�ان می داد در س�رزمین 
فوتبال و سکس فراوان و ارزان. در طرح تی شرت دیگری 
جمله ای بود که می گفت: "من عاش�ق برزیل هستم" و به 
جای عشق ش�کل قلبی طراحی شده که باسن زنانه ای در 
آن نش�ان داده شده است که شورت بندی )تانگ( پوشیده 
اس�ت. فعاالن حقوق زن�ان، این نوع تبلیغات را سکس�ی 
ک�ردن ب�دن زن و تقویت نگاه جنس�ی به زنان دانس�تند و 
مخالفت های ش�دیدی با آن کردند٬. س�ازمان گردشگری 
برزیل هم آن را تبلیغ کنندۀ روس�پیگری و تجارت سکس 
نامی�د و خواس�تار توقف فروش این تی ش�رت ها ش�د. در 

  نهایت آدیداس ناچار به جمع آوری این محصول شد.
کارگروه برنامۀ سازمان ملل متحد برای مبارزه با ویروس 
ایدز نیز اعالم کرده است که  دو میلیون بسته کاندوم میان 
تماش�اگران رقابت های جام جهانی برزی�ل توزیع خواهد 
ک�رد. این اق�دام، با هم�کاری آژانس ملی کنت�رل ایدز در 
برزی�ل صورت خواه�د گرفت تا تماش�اگران ج�ام جهانی 

فوتبال، از بیماری های جنسی در امان باشند.

در هرص�ورت پی�ش بینی ه�ا نش�ان می دهد ک�ه این دو 
روی�داد جهانی ورزش�ی می توان�د به فاجعه ای در س�طح 
محلی تبدیل ش�ود. گرچه این امیدواری نیز وجود دارد که 
با رونق اقتصادی حاصل از ای�ن رقابت ها بتوان اقدامات 
آموزش�ی و توانمندکننده برای زن�ان و کودکان در معرض 

روسپیگری انجام داد.

با نزدیک شدن به زمان این رویدادهای 
جهانی٬ واسطه های سکس شروع به 
آماده سازی فاحشه خانه ها می کنند٬ از 
داخل و خارج از کشور٬ زنان و کودکان 
را به محل مسابقات قاچاق می کنند 

و با هتل ها و تاکسیران ها وارد مذاکره 
می شوند تا با دریافت درصدی از پول٬ 
مشتریان سکس را نزد آن ها بفرستند
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نیس�ت که برای�ش کمک می فرس�تادیم و ب�رای قربانیان 
جن�گ اش اش�ک می ریختیم. آنه�ا یک تیم ب�االی ۲۰۰ 
میلی�ون یورویی هس�تند؛ تی�م بس�یار قد بلندی اس�ت و 
گوش ه�ای قوی و ش�وتزنی دارد به ع�الؤه دو مهاجم قد 
بلند و تراز اول  که اگر والیبالیس�ت هم بودند می توانستند 
اسپکرهای خوبی باشند. ژکو، در من سیتی نگردو را روی 
نیمکت نش�اند. او شش�مین مهاجم مؤث�ر تاریخ لیگ بر تر 
است که سابقۀ گل زدن به ایران را دارد. ایبچویچ هم زوج 
اوس�ت و تمرکز وی�ژه روی ژکو می تواند فرصت مناس�بی 
برای او باش�د. ای�ن دو از س�وی میرال�م پیانی�چ حمایت 
می ش�وند که یک�ی از بهترین بازیگردان های اروپاس�ت و 
بارسا او را به جای ژاوی می خواهد. در مورد بازی بوسنی 
نکتۀ مهمی وجود دارد؛ اینکه نتیجۀ این مس�ابقه به نتایج 
دوبازی قبلی هردوتیم رب�ط دارد و اینکه موقعیت هریک 
در جدول چگونه اس�ت. ما ک�ه در همۀ روزهای آخر س�ه 
دورۀ قبلی جام جهانی بد ترین نمایش ها را داشته ایم، این 
بار اگر حداقل با یک امتیاز به بازی بوس�نی بیاییم، شانس 

رقم زدن اتفاقات خوشحال کننده راداریم. 
ج�الل چراغپور کار ش�ناس فوتبال ای�ران می گوید: اگر 
نکونام بتواند به کمک خط دفاعی بیاید و داوری هم از قد 
بلند خود در خروج ها استفاده کند می شود از بازی مستقیم 
آنها جلوگیری ک�رد. ضمنًا اگر بازیکن پا به توپ و تکنیکی 

در س�ه نفر جل�وی زمین می داش�تیم می توانس�تیم نتایج 
خوب�ی بگیریم. فوتبال فردی در ش�رایط فعل�ی تیم ایران 
بس�یار می تواند مهم باش�د. بازیکنانی ک�ه بتوانند توپ را 
خوب نگه دارند و آن را در مسافت های زیادی حمل کنند. 
در ای�ن حالت می ش�ود ب�ه گل زدن مقابل آنها در ش�رایط 

تراکم کم دفاعی امیدوار بود.
 

کی روش؛ مرد کلیدی
نقش کی روش در این س�ه بازی بس�یار ویژه اس�ت. باید 
برنامه ریزی خاصی داش�ته باش�د و بتواند مدیریت انرژی 
فوق العاده ای داشته باشد. البته شانس صعود در صورتی 
اتفاق می افتد که ایران بتواند از بازی ابتدایی امتیاز بگیرد 
و امیدوار بماند. او با تجربۀ فوق العاده اش در س�طح اول 
فوتبال جهان و تخصص اش در تیم س�ازی و بازی دفاعی 
ب�ه قص�د دو نتیج�ه نزدیک و ی�ک باخت آبرومن�د مقابل 

ارژانتین به برزیل می رود. 
او گفته است: ما ضعیف ترین تیم گروه هستیم و باید مثل 
ضعیف ترین ها رفتار کنی�م. تیم های ضعیف دفاع می کنند 
و منتظر ض�د حمالت می مانن�د و ضعیف تری�ن تیم دفاع 
می کند و منتظر اتفاق�ات می ماند. اگر قرار به صعود کردن 
باش�د باید منتظر اتفاقات عجیب و غریب ماند که ایرانی ها 

کم هم آن را تجربه نکرده اند. 

باورهای نه چندان منطقی؛ با در نظر داش�تن این نکته که 
فاصلٔه رقبا در این گروه با ما بس�یار زیاد اس�ت )به اندک( ما 
هم در این گروه شانس�ی برای صعود به مرحلٔه بعد داریم. 

البته نه آن طور که اقای زیکو می گوید. 
کارل�وس کی روش ک�ه تیمش را آمادۀ ج�ام جهانی کرده 
اس�ت، عقیده دارد اگر فکر صعود در س�ر می پرورانیم باید 
در بازی با نیجریه و بوس�نی آن را ص�رف کنیم تا بتوانیم از 
این دو ب�ازی چهار امتیاز بگیری�م و منتظر زد و خوردهای 
گروه بمانیم تا )ش�اید( بتوانیم صع�ود کنیم. البته به نظر او 
هدف ایران لذت بردن از تورنمنت است؛ این کلمۀ کلیدی 

او در مصاحبه هاست تا فشار را از روی تیم بردارد. 

ایران – نیجریه؛ بازی فینال
اولین رقاب�ت ایران مقابل نیجریه ای اس�ت که به لحاظ 
فیزیکی در ش�رایط به مراتب بهتری از سفیدپوشان ایران 
ق�رار دارد و می تواند نفس ترکی�ب اصلی ما را در این بازی 
بگیرد. اهمیت بازی نیجریه برای کی روش به اندازۀ فینال 
جام جهانی است. مسابقه ای که کی روش درباره اش گفته 
است: ش�بها خوابش را می بینم... خوابی سبزومشکی. 
نکتۀ نبرد نیجریه این اس�ت ک�ه می تواند خیلی زود ما را از 
ریتم خ�ارج کند و در بازی های بع�دی در صورتی که روی 

یازده نفر متمرکز بمانیم، ایران را دچار مشکل کند. 

آنها در جام ملت های آفریقا با اینکه با ترکیب اصلی ش�ان 
حض�ور پیدا نک�رده بودند بدش�انس بودند ک�ه در ضربات 
پنالت�ی مقاب�ل غنا در نیم�ه نهایی حذف ش�دند و به فینال 
نرفتند و می توانس�تند مث�ل دورٔه قب�ل از آن قهرمان جام 
هم باش�ند. مس�لمًا ما در ج�ام جهانی در عرص�ٔه مالکیت 
توپ ش�انس چندانی مقابل آنها نخواهیم داشت. نیجریه 
فوتبال را س�ریع و با پاس های کوتاه و فراوان بازی می کند 
و دفاع چپ و راس�ت این تیم در ش�کل گیری حمالتش�ان 
س�هم وی�ژه ای دارن�د. عقاب ه�ا در فضا ه�ا و کانال های 
کناری جریان بازی را س�ریع برقرار می کنند و س�انترهای 
زیادی روی دروازه می فرس�تند. ای�ن می تواند برای دفاع 
ما که ضعف وحش�تناکی در س�انتر ها و توپ های بلند دارد 
خطرناک باش�د. اگر بش�ود از دروازه بانی اس�تفاده کرد که 
شوت گیر باش�د و تنها در ش�ش قدم زندگی نکند می شود 
به مس�اوی گرفتن از این بازی امیدوار ب�ود. البته باید روز 
ما نیز باشد تا اگر خوش شانس نباشیم الاقل بدشانس هم 
نباش�یم. تاریخ هم نش�ان داده که اتفاق�ات می تواند ما را 

خوشبخت کند. مثل استرالیا؛ مثل کره جنوبی. 

ایران – آرژانتین؛ نو هوپ
در صورت کسب امتیاز مقابل نیجریه، در بازی با آرژانتین 
باید خیلی بی استرس بود. ترکیبی متفاوت با بازی گذشته 
چید و بازیکنان اصلی را برای بازی با بوسنی نگه داشت. 
در مورد آرژانتین این را بدانید که حتی اگر در مسیر رسیدن 
به ج�ام جهانی پن�ج بار هم هواپیمایش�ان س�قوط کند باز 
هم تیمی دارند که ش�انس قطعی برد مقاب�ل ایران دارند. 
آنه�ا در هر فاکت�وری از ما پیش هس�تند. بازیکنان آماده و 
ش�گفت انگیزی دارند و ما صرفا باید به حراست از دروازه 
به ش�کل دی متئویی فکر کنیم تا تفاض�ل گل خیلی پایین 
نیاید و در صورت کسب چهار امتیاز از دوبازی دیگر بتوانیم 
از گ�روه صعود کنیم. یادمان یاش�د مس�ی و همقطارانش 
در ای�ن بازی برای برد ب�ا تفاضل گل ب�اال و قرارگرفتن در 
ک�ورس، کفش ط�ال را هدف ق�رار می دهن�د. اگرچه باید 

همیشه شجاع و امیدوار بود... 

ایران – بوسنی؛ شایدهای هیجان انگیز
بوس�نی و هرزگوین، تیم ملی آن سرزمین جنگ زده ای 

برنامه بازی های ایران
در جام جهانی ۲014

۲۶ خرداد

ايرانـ  نيجريه )کوريتيباـ  ساعت ۲3:30(

31 خرداد

آرژانتينـ  ايران )بلوهوريزونتهـ  ساعت ۲0:30(

4 تير

بوسنیـ  ايران )سالوادورـ  ساعت ۲0:30(
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ح�اال هم�ه آن ه�ا فوتب�ال ای�ران را می شناس�ند. اگرچه 
قراردادهایشان سبب می شود تا مجاز به انجام گفت وگوی 
دیگری نباش�ند اما همه فوتبال ایران را می شناسند چون 
یکی از ۳۲ تیم اصلی است. یکی از ۳۲ تیمی که آن ها باید 

ساعت ها در برنامه های شان درباره شان اظهارنظر کنند.
چهار س�ال قبل وقت�ی تیم ملی ای�ران فرصت حضور در 
جام جهانی را از دس�ت داد مسئوالن فدراس�یون با خنده 
می گفتن�د:» حاال دیگر چاره ای نیس�ت . اتف�اق عجیبی 
هم نیس�ت. فق�ط قرار ب�ود ۳ ب�ازی انجام دهی�م.« این 
جمله را منتقدان وقت فدراس�یون ه�م این گونه تکمیلش 

می کردن�د:» رفتن به ج�ام جهانی هیچ س�ودی برایمان 
س�رپوش  کمبودهایم�ان  روی  بیش�تر  تنه�ا  و  نداش�ت 
می گذاش�ت. هم�ان بهتر ک�ه نرفتیم.« تیم ملی ۴ س�ال 
را در دوره گذار و درون دیس�ی خود گذراند اما مش�کالت 
ساختاری فوتبال سر جایشان ماندند. کارلوس کیروش که 
به فوتبال ایران آمد بعد از مدتی کوتاه نتوانست تغییری در 
بافت س�نتی فوتبال ایران ایجاد کند و پروژه ای گلخانه ای 
را در دس�تور کارش قرار داد. او با این شیوه به جام جهانی 
رس�ید. جامی ک�ه بس�یاری از کارشناس�ان آن را صعودی 
اتفاق�ی خواندن�د. ای�ن حض�ور ، ن�ام کی�روش به عنوان 
س�رمربی تی�م ملی و حاال حض�ور در این می�دان جهانی، 

باعث شده تا فوتبال ایران دوباره نامش سر زبان ها باشد.
حاال بیش از ۵۰۰ چهره سرشناس فوتبال در گوشه و کنار 
دنیا به واسطه ش�غلی که دارند باید به جست وجو بنشینند، 
بازی ه�ا را زیر نظر بگیرند و مس�ابقات تیم مل�ی را ببینند. 
این یعنی حاال خیلی از جوان ترهای تیم ملی فرصت دیده 
ش�دن را پی�دا می کنند. دروازه ه�ای دنیا با ضرب�ه زدن به 
برازوکا برای فوتبالمان باز می ش�ود و به همین دلیل است 
که یکی مثل استیو مک من من یا فیل نویل وقتی با سؤالی 
درباره فوتبال ایران روبرو می شود از بازیکنی مثل اشکان 
دژا گه ی�ا قوچان نژاد به نیکی یاد می کنن�د و فوتبال ایران 
را شایس�ته حضور در ج�ام جهانی می نامن�د. این کمترین 
آورده ج�ام جهانی ب�رای فوتب�ال ایران اس�ت. رخدادی 
ک�ه همین حاال هم خیل�ی از منتقدان کارل�وس کیروش و 
مربیان خارجی منتظرند ت�ا با ناکامی احتمالی تیم ملی بعد 
از ۳ بازی س�خت پیش رو ، ش�رایطی بدتر ازآنچه در پایان 
بازی های جام جهان�ی ۲۰۰۶ برای فوتب�ال ایران رخ داد 
را برایش رقم بزنند. حذف کیروش از همین س�ائوپائولو و 

بازگشت به فوتبال سنتی. 

حاال بیش از ۵۰۰ چهره سرشناس 
فوتبال در گوشه و کنار دنیا به واسطه 

شغلی که دارند باید به جست وجو 
بنشینند ، بازی ها را زیر نظر بگیرند و 

مسابقات تیم ملی را ببینند

سالن پر است از ستاره هایی که روزگاری نامشان هزاران 
نف�ر را به ورزش�گاه ها می کش�ید و همین ح�اال هم صدها 
میلیون نفر در سراس�ر دنیا از عالقمندان ش�ان هستند. از 
فیل نویل گرفته تا آرس�ن و نگ�ر ، زوانمیر بوبان، ادموندو  
اس�تیو مک من م�ن و البته خیل�ی دیگر از س�تاره ها چون 
کافو، ببت�و ، روماریو ، رونال�دو و رونالدینی�و و... که این 
روزه�ا هم�ه در نق�ش مفس�ر در گوش�ه و کنار ش�هرهای 
برگزاری بازی های جام جهانی برای ش�بکه های مختلف 

تلویزیونی مشغول به کار هستند.
تنها کافی اس�ت نام ایران را برای هرکدامش�ان بیاورید. 

ناصر دادخواه
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خس�رو حیدری دفاع راست خواهد بود. 
گفته اند از اس�تعداد های دیده نش�ده ای 
اس�ت که در ج�ام جهانی دی�ده خواهد 
ش�د. بیت آش�ور و ماهین�ی گزینه هایی 
هستند که پشت س�رش ایستادند تا اگر 
آقای مس�تعد خودی نش�ان نداد جایش 
را بگیرن�د. حی�دری یک�ی از گران ترین 
بازیکن ه�ای لیگ ایران اس�ت و توانایی 
بازی در هافبک راس�ت را ه�م دارد اما با 
وج�ود دژاگ�ه و جهان بخش، ش�انس 
چندانی برای بازی در این پست نخواهد 
داشت. هر طور شده باید از پس دی ماریا 
و آگوئ�رو بربیاید. او مثل رفیق هیچ وقت 
پیرنشو اش حس�ین کعبی با فنون رزمی 
آشنا نیست و ماخوذ به حیا تر از آن است 
که با لگد ابروی س�تاره های تیم حریف را 
کوتاه کند؛ در اینجا اما شاید الزم باشد از 

آن کار ها هم بکند. 

س�یدجالل حس�ینی آدم دقیقی اس�ت. 
ه�م در قراردادهای�ی که تنظی�م می کند 
از خیر پ�ول نوش�ابه و ماس�ت و زیتون 
پرورده نمی گذرد و هم مس�ئولیت هایش 
را به دقت انجام می دهد. س�ریع است، 
زیاد م�ی دود و فق�ط اگر گرفت�ار مهاجم 
خیلی قدبلند و بلند زنی نش�ود اشتباهی 
نخواهد کرد. س�ال خوبی را پش�ت سر 
گذاش�ته و هم�راه بنگ�ر بهتری�ن زوج 
دفاعی لیگ بوده اند. بار ها برای کاش�ت 
مو اقدام ک�رده و این اواخر توانس�ته به 
موفقیت های�ی برس�د. خیل�ی کمرن�گ 
البته. جای امیدواری خواهد بود همانقدر 
که س�رش به مو حساسیت دارد خودش 
هم به مهاجمان حریف حساسیت داشته 
باشد... که دارد. سیدجالل که کم اشتباه 
و جدی اس�ت، در هم�ه روزه�ای آماده 
س�ازی قیافه س�تاره های گروه را جلوی 
چش�مش مجس�م می کن�د. همه ش�ان 
مودارند و سید از پرپشت ها متنفر است! 

جایی برای مؤدب ها نیست

کچل بی رحم؛ سیدجالل

دنیل داوری یکی از محبوب ترین های تیم ملی اس�ت و بانوان عاشق فوتبال به آن 
دو دلبری که در یک عکس تبلیغاتی صورت دنیل را ماچ می کردند، حسادت می کنند. 
او وارث دروازٔه تیم ملی ایران اس�ت. مث�ل آنهایی که عمو بزرگی دارند و عموبزرگ 
وارث�ی ندارد ی�ا فرزندانش را از ارث محروم ک�رده و از لج آنها اموالش را به پس�ر 
برادرزاده می دهد تا خوشبخت اش کند. داوری فارسی نمی دانست و یک روز مدیر 
برنام�ه اش با او تماس گرفت و گفت می توانی در ج�ام جهانی بازی کنی؟ )البته نه 
برای آلمان.( داوری که از ایرانی بودن فقط فامیل را به واس�طٔه پدر ایرانی اش دارد 
می تواند نش�ان دهد چقدر طرفدار خوشبختی است. خوشبختی ایران و خودش. 
دنی�ل برای قهرمان ش�دن در جام جهان�ی همه چیز دارد، تجرب�ه بوندس لیگایی 

وهوش لهستانی. بیایید دعا کنیم او هیچ گل بدی نخورد. 

بررسی نفر به نفر بازیکنان ایران در جام جهانی

ماچ ماچ دنیل

بهرام میالنی
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نکون�ام عجیب ترین فوتبالیس�ت تاریخ 
ای�ران اس�ت. ام�روز برادر شماس�ت و 
فردا ش�غاد. که کمر به قتلت�ان می بندد. 
افشاگری می کند و خودش را از مسئولیت 
شکس�ت ها دور نگه می دارد. او با اینکه 
ف�رم روزه�ای گذش�ته اش را ن�دارد و با 
کویتی ها بسته ولی نمی شود روی تجربٔه 
بین المللی اش حس�اب نک�رد. او قدرت 
کاپیتان�ی را ه�م دارد و می توان�د مؤث�ر 
باشد. اگر بیشتر بدود و سریع تر باشد و 
از االن فکر آن نباشد که بعد از شکست، 
توپ را در زمین چه کسی بیندازد. نکونام 
باید رنگ کاپیتانی در تیم ملی را به شکل 
عابدزاده ای اش برگرداند. جایی که توپ 
آرام می گی�رد. او در ظاهر بازیکن موثری 
نیس�ت اما اس�تقالل را بع�د از جدایی او 
ببینید. نکو، مس�ن اس�ت اما ب�ا انرژی 
یک جوان در زمین س�ر بقیه داد می زند. 

دادهایی که کی روش دوستشان دارد 

اش�کان دژاگه از معدود بازیکنانی اس�ت 
که کی روش ترس�ی از میزان آمادگی اش 
ن�دارد. ش�اگرد زرنگ کالس اس�ت و با 
اینک�ه تیمش در لی�گ بر ت�ر انگلیس به 
دس�تٔه پایین تر س�قوط کرد در هفته های 
پایان�ی می درخش�ید و گل ه�ای مه�م و 
زیبای�ی م�ی زد. وظیفه ش�ناس اس�ت و 
تجرب�ه اش باع�ث می ش�ود وقت پرس 
ش�دن هول نش�ود و حرکت احمقانه ای 
نکند. در آلمان، فوتبال را شیر فهم شده 
و از نمایش ه�ای جه�ان س�ومی خبری 
نخواهد بود. نیازی به دیده ش�دن ندارد 
ولی ی�ک عملکرد ف�وق الع�اده می تواند 
بفرستدش آن باال ها. اشکان همین حاال 
ه�م یک�ی از بهترین های تاریخ ماس�ت 
اما ب�رای اینک�ه در ذه�ن ما بمان�د باید 
در اینجاه�م یک�ی از آن ش�مه های لیگ 
برت�ری اش را نش�ان بده�د. او یک�ی از 

امیدهای ما برای گلزنی است. 

هبر ما، طفل 34 ساله ایست
یکه سوارر

پژمان منتظری جنوبی خوش سرو زبانی 
اس�ت که زیاد می خندد و کسی گریه اش 
را ندی�ده. توانای�ی بازی س�ازی و حمل 
ت�وپ را دارد و می تواند به هافبک دفاعی 
کمک کند. او می تواند در دفاع راست هم 
)مث�ل چند بازی آخ�ر مرحل�ٔه مقدماتی( 
ب�ازی کند. ضعف او بر می گ�ردد به بازی 
مس�تقیم و مهاجمان فیزیکی. در بازی با 
گین�ه خیلی خوب نبود و حضور چندماهه 
در فوتب�ال قطر کار خ�ودش را کرده بود. 
س�لطان س�وپرمارکت داری اه�واز باید 
همانی باش�د که قباًل بود. باهوش و پا به 
توپ و توپ گیر و ب�ا معرفت. گاهی باید 
جور بقیه را هم بکشد. پژمان در اینجاهم 
دارد توی سر خودش می کند که در درجه 
اول یک مدافع است نه بازیکنی که حمل 
توپ و بازی س�ازی کند. م�ا روی هوش 
او حس�اب کرده ایم و اینکه دوست ندارد 

هیچ کس گریه اش را ببیند. 

خوزی دوست داریم

هاش�م بیک زاده می تواند دیگر قس�متی 
از جوک ها و لطیفه ها نباش�د و چندس�ال 
بعد قس�متی از یادآوری های خوش آیند 
ایرانی�ان باش�د. اگر روزش باش�د بعید 
نیست س�ر مس�ی را هم بکوبد به تاق و 
حتی زابالتا هم از زمین خودش�ان بیرون 
نیاید تا هاش�م پش�ت س�رش را اتوبان 
کند. فیزیک فوق العاده ای دارد ، زیاد هم 
می دود ام�ا گاهی دوندگ�ی اش بی فایده 
اس�ت و فقط خودش را خس�ته می کند. 
روزهای س�ختی برای او خواهد آمد توی 
فوتبال امروزی که دور دوِر وینگرهاست و 
آنها نق�ش زیادی در فوتبال مدرن دارند. 
اگر در بازی گم نش�ود ، می ش�ود رویش 
حس�اب کرد. بیگ زاده برای جام جهانی 
رقیب سرس�ختی به نام مهرداد پوالدی 
دارد ک�ه اگ�ر مصدوم نمی ش�د، هاش�م 
پوالدی  نمی افت�اد.  س�رزبان ها  اینق�در 
که دفاع چ�پ فیکس ک�ی روش بوده در 
اردو ها آماده نش�ان داده و چه بس�ا نبرد 

هاشم و مسی هیچ وقت اتفاق نیفتد. 

رداد؛ معمای چپ
هاشم و مه
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س�ال قب�ل از اینکه لژیونر ش�ود حتی به 
تی�م ملی دعوت هم نمی ش�د. ب�ا دو گل 
مهمی که ب�ه آژاکس زد حق دارد خودش 
را از فیکس ه�ا در ج�ام جهان�ی بدان�د. 
پیش�رفت ش�گفت انگی�ز او در ع�رض 
یک س�ال هم�ه را ش�وکه ک�رده. همین 
حاال هم حتما یش�نهادهای بهتری دارد. 
استفاده از موقعیت جام جهانی می تواند 
جهانبخ�ش را جهانی کند. س�ن خیلی 
کمی دارد و برای سرمایه گذاری می ارزد. 
اس�تعدادیاب ها چش�م تی�ز کرده اند و او 
ه�م باید چنگال تیز کن�د. فرصت خوبی 
خواهد ب�ود. اینکه کی روش ب�ه او بازی 
بدهد یا نه مش�خص نیس�ت اما با توجه 
به جوانی، عطش و کیفیت جهانبخش، 
چه بس�ا رش�تی ها پای تلویزی�ون آنقدر 
تی جان قربان برایش بفرستند که برای 
اس�طوره ای  خواننده  مس�عودی؛  ناصر 
نگفته ان�د. با جهانبخش، خوش به حال 

همشهری ها. 

مش�هدی ها برای ب�ردن ای�ران به جام 
جهان�ی س�رقفلی گرفته ان�د. از خداداد 
تا رض�ا قوچان نژاد. حتی اگر س�الها آن 
ور آب لهج�ٔه مش�هدی و فالندری را هم 
زده باش�د و تحوی�ل مل�ت بلژی�ک داده 
باش�د. با وجود تًاثیر گ�ذاری اش در تیم 
ملی س�ال خوبی را پشت س�ر نگذاشته 
ام�ا بازی های دوس�تانه نش�ان می دهد 
هنوز سر جایش ایستاده. جالب اینکه او 
شاید وظایف دفاعی را  گاه از دفاع ها بهتر 
انجام می دهد. زیرکی مش�هدی ها را هم 
دارد. دورگه ای ک�ه فوتبال اش هم دورگه 
اس�ت. مش�هدی-اروپایی. هوش رضا 
قوچان ن�ژآد، یک چیزی اس�ت که کمتر 
در بی�ت س�تاره های ملی داش�ته ایم. به 
این قریحه، تربیت اروپایی را هم اضافه 
کنید و البته اخالصی که از وجود این بچه 
بی�رون می آی�د. او باید در ج�ام جهانی 
بدرخش�د و به تی�م بهت�ری از چارلتون 
ب�رود. جایی که ب�ه عنوان ی�ک مهاجم 

رویش حساب کنند... مثل تیم ملی! 

علیرضای جهانی

گوچی اورجینال

اگر آرنج پرت نکن�د، به ریتم بازی وفادار 
بمان�د و گاه�ی تخریب را ب�ا خطا کردن 
از کارت ه�ای  اش�تباه نگی�رد می توان�د 
برندٔه ک�ی روش در جام جهانی باش�د. 
آن�دو تیموری�ان بازیک�ن م�ورد عالق�ٔه 
انگلیسی ها که اگر ویار پول نداشت هنوز 
هم می توانس�ت در آنجا ب�ازی کند از کم 
ایران  تاریخ  فوتبالیس�ت های  نظیر ترین 
است. سرعت و فیزیک ذاتی خوبی دارد 
و تکنیک خوبی نس�بت ب�ه اینکه هافبک 
دفاعی است و شاید تنها مشکل اش این 
اس�ت که گاهی به فکر نمای�ش می افتد 
تا فوتبال بازی ک�ردن. در بیرون از زمین 
رام اس�ت و درون آن مثل کش�تی گیر ها 
رفت�ار می کند. به حرف کس�ی هم گوش 
نمی دهد. ب�ا توجه به عالقۀ آندو به خطا 
بعید نیس�ت که او در بازی س�وم، عضو 
تیم ملی نباش�د و جایش را ب�ه بازیکنی 

مثل رضا حقیقی بدهد. 

ژنرال آندو

مس�عود ش�جاعی چهرٔه م�ورد انتقادی 
اس�ت که تنه�ا مزی�ت اش ب�ه بازیکنان 
لی�گ برت�ری، لژیونری کمرن�گ و لعاب 
و حضور در تیم دس�ته یکی الس�پالماس 
اس�پانیا است. او با روزهایی که توانست 
با توصیۀ یکی از دوستانش به اوساسونا 
ب�رود فاصل�ٔه زی�ادی دارد. هم�ه او را با 
دریبل های کشویی و حرارت جنوبی که در 
سایپا شکوفا شد و مورد توجه اماراتی ها 
قرار گرفت به یاد می آورند. او ش�بیه آن 
روز ها نیست و در مرحلٔه مقدماتی بیشتر 
از اینکه کمک کند مشکل ساز بود و شاید 
م�ا خوش ش�انس بودیم ک�ه داور از کنار 
حرکت ناش�یانه اش مقابل قطر گذشت. 
اما فوتبال اس�ت و خود زندگی. شاید در 
جام جهانی، بهترین در تیم ملی باش�د. 
مس�عود بعد از یک فصل نسبتًا خوب در 
دس�تۀ یک اس�پانیا، باید بهتر از همیشۀ 
دوران مل�ی اش باش�د. خیل�ی بهتر از ۸ 
سال پیش که س�ورپرایز ترکیب تیم ملی 

بود اما روی اعصابمان پشتک نمی زد. 

روی اعصاب نباش مسعود
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نام خودش کند با هیچ ش�انس گلی روبرو نش�د اما مهرداد 
میناون�د مهم تری�ن ت�ک ب�ه ت�ک زندگ�ی اش را در بازی 
یوگس�الوی به اوت زد. ایران همچنین در نبرد موسوم به 
نبرِد قرن آمریکا، آمریکا را سورپرایز کرد ودر مسابقۀ سوم 
ب�ا آلمان ب�زرگ، کلینزمن طوری بع�د از گل زدن به ایران 
خوشحالی می کرد انگار با آن تک گل قهرمان جام جهانی 
ش�ده اند. ما در آن جام جهانی  صعود نکردیم ولی از طرف 
هم�ٔه آنهایی که ما را ضعیف ترین می دانس�تند، تحس�ین 

شدیم.
۱۶ سال بعد، پس از بازنشستگی همۀ آن نسل بی تکرار، 

نگاه جهانی به تیم ایران شبیه سال ۹۸ است. رسانه ها ما 
را ضعیف ترین تیم جام می دانند؛ ش�اید مثل احساسی که 
خود ما به کره ش�مالی در جام جهانی قبلی داش�تیم. تیمی 
درب�ازی مقابل برزیل با ش�یوه دفاع�ی و دوندگی بی امان 
راه ها را بس�ت و فضا ه�ا را تنگ کرد و ب�ا حداقل اختالف 

باخت. 
خب، حاال م�ا در جام جهانی چه می خواهیم؟ اگر از یک 
جوان ۱۸ س�الۀ ایرانی عش�ق فوتبال که ۲۴ س�اعته پای 
یوتیوب و تلویزیون اس�ت بپرس�ید، گمراه می ش�وید. در 
ایران همۀ عالقه مندان فوتب�ال از همۀ تیم ها، بازی زیبا 
می خواهن�د درحالی که با وضعیت موج�ود در جام جهانی 
نبای�د به بازی تهاجم�ی، فوتبال مالکان�ه و تیکی تاکا فکر 
کرد. یک بازیکن س�ابق تیم ملی فوتب�ال ایران می گوید: 
"حت�ی روی ضد حمالت ه�م نباید زیاد حس�اب کنیم". و 
توضی�ح می ده�د: " در جام جهانی هر فض�ای مختصری 
برای بازیکن�ان حرفه ای حریفان م�ا فرصت حداکثری به 

حساب می آید."
 الگویی که ایران مقاب�ل کره جنوبی در آخرین بازی خود 
در مرحل�ٔه مقدماتی جام جهانی ارائ�ه داد می تواند الگوی 
ویژٔه م�ا در جام جهان�ی باش�د. اتوبوس را مقاب�ل دروازه 
پارک کنیم و در س�ایه بایس�تیم  تا کمتر خسته شویم و تمام 
ان�رژی خود را صرف انج�ام وظایف دفاعی و   رها نش�دن 
یاران حریف در فضاهای حیاتی کنیم. وآن وقت می ش�ود 
امیدوار بود و خوش شانس تا یکی از مدافعین حریف دچار 
اش�تباه شود و توپ را بیندازد جلوی تک مهاجم ما و ایران 
بتواند گل هم بزند. ش�اید انتظار اشتباه از بازیکنان حریف 
انتظار بیهوده ای باش�د اما اگر روزت باش�د استیون جرارد 

هم توپ را جلوی پای مهاجم تیم تو می اندازد!
 

چند نکته: 
*گروه ایران در جام جهانی گروه س�اده ای نیس�ت. باید 
برای ارائٔه هر نوعی از فوتبال آماده بود. حتی بوس�نی هم 
س�تارگان زیادی دارد. امکان آن وجود دارد که ایران تمام 
بازی ه�ای خود در جام جهانی را بب�ازد و در بهترین حالت 
بتواند دو یا سه امتیاز کسب کند. مهم اما این است اگر قرار 
است بازنده باشیم، ش�خصیتی از فوتبال ایران به نمایش 
بگذاری�م تا فکر نکنن�د نقش داور گروه را ب�ازی می کنیم. 
باید شجاع بود و جنگنده و جنگندگی منافی عاقل بودن و 

عکس: فرشاد عباسی

این تصور وج�ود دارد که ایران ضعیف ترین تیم حاضر در 
جام جهانی باش�د. تازه نیست، عجیب هم نیست. قبل از 
جام جهانی نود و هش�ت ه�م ایران به عن�وان آخرین تیم 
معجزه آس�ا به فرانسه رس�یده بود و تماشای بازی ایران – 
اس�ترالیا، رقبا را امیدوار می ک�رد. در عین حال روند آماده 
س�ازی و اتفاقات منجر به اخراج ایویچ- ب�ه نظر- به این 
ضعف دامن می زد. اما روند یکس�الٔه آماده سازی تیم ملی 
تا جام جهانی و البته ظرفیت آن نس�ل دستکم گرفته شده 
بود. پ�س پدراگ میاتوویچ، زنن�دۀ گل فینال اروپا که فکر 
می کرد در   همان بازی با ایران، آقای گلی جام جهانی را به 

آرش بهمنش
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اگرچه هزینه های صورت گرفته برای آمادگی 
تیم ها از رده های پایه تا اردوهای آمادگی تیم 

مّلی بزرگساالن هم شمردنی  است، در اینجا 
اّما نگاهی بیندازیم به ارزش تقریبی بازیکنان 

حاضر در ترکیب چهار تیم گروه F که تیم ایران 
در آن حاضر است. در این مقایسه قیمت یازده 
نفر اصلی احتمالی هر کدام از تیم ها را محاسبه 

کرده ام. این یازده نفر را در مورد سه تیم هم گروه 
ایران با نگاهی به ترکیب مهم ترین بازی های 

مرحلۀ مقّدماتی و فهرست نهایی شان برای جام 
جهانی برگزیدم که حتمًا می توان به آنها ایراد 

گرفت و جای بعضی ها را عوض کرد. در نهایت 
اّما خواهیم دید که در مقایسۀ ارزش تقریبی تیم ها 

، تغییر یکی دو بازیکن، تًاثیر چندانی نداشته 
است.

فهرس�ت یازده نفر احتمالی آرژانتین را ب�ه همراه قیمت 
  transfermarkt.co.uk هر بازیکن بر اس�اس آنچه س�ایت
منتش�ر می کند ببینید. مجم�وع ۳۰۱.۷ میلی�ون یورویی 
از  دور  و  نجوم�ی  آن ق�در  احتمال�ی  ترکی�ب  ای�ن  ارزش 
دس�ترس هس�ت که تغییرات کوچک�ی در حض�ور و عدم 
حضور بازیکنی، دیگر تاثیری در ابعاد ماجرا نداشته باشد. 
نکتۀ جال�ب دربارۀ آرژانتی�ن اینکه بازیکن�ان گران قیمت 
این تیم در خطوط میانی و حمل�ه آن قدر ترافیک دارند که 
ارزش کّل�ی نف�رات آنها بی�ش از اینها هم باش�د و به لطف 
این که در چیدمان یازده نفره مثال نیاز به دروازه بانی چون 
رومرو با قیمت پایینش هست، رقم تقریبی ارزش آرژانتین 
در همین حد باقی مانده. حضور س�نگین لیونل مسی هم 
که به تنهایی بیش از یک س�وم ارزش مالی تیمش را سبب 

مقایسۀ ارزش تقریبی بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی 
چهار تیم گروه F جام جهانی

 پوریا قاسمی

تفکر در آنچه درون زمین رقم می زنیم نیست. 
*ب�ه نظر، ما ب�ه جام جهان�ی باید به عنوان ی�ک ویترین 
ن�گاه کنیم. پس باید جوری بود ک�ه در کنار رقبا خیلی توی 
ذوق نزنیم و بتوانیم از مزیت های این دیده شدن استفاده 
کنیم. م�ا کمبودهای خود را ب�ا جنگندگی جبران خواهیم 

کرد تا برق بزنیم. 
*جای امیدواری هس�ت ک�ه کی روش ن�گاه واقع بینانه 
ت�ری از ما نس�بت به تی�م ملی و اوض�اع و ش�رایط دارد و 
خیلی روی ابرها س�یر نمی کند و حداقل از س�مت نیمکت 
ش�اهد تصمیمات کودکانه و احساس�ی نخواهیم بود. کی 
روش در زمان مربیگری پرتغال هم اهل ریس�ک نبود. او 
می داند ما در جام جهانی چه می خواهیم. حضوری که اگر 
واقع بینانه نگاه کنیم باید آبرومندانه باش�د و بتواند حداقل 
در زمینٔه نیروی انس�انی موفق باش�د و چن�د بازیکن ما را 

بفرستد پیش آنهایی که بازی ما را می بینند. 
*نیجری�ه، بوس�نی و آرژانتی�ن مس�یرهایی ب�ه مرات�ب 
سخت تر از ما را پیموده اند و به جام جهانی آمده اند و تیمی 
مثل بوسنی شاید انگیزه های بیش�تری از ما داشته باشد. 
آنها قدر موقعیتی که در آن قرار دارند را بیشتر از ما می دانند 
و نبای�د توقع بی جای�ی از تیم ملی داش�ت که س�تاره های 
چندانی ندارد و وامدار عصر نابس�امان فوتبال ایران است 
که در آن تقریبًا هیچ اتفاق خوش�ایندی جز صعود تیم ملی 
ب�ه جام جهان�ی نیفت�اده. باید واق�ع بین بود و ک�م توقع تا 
جای�ی برای ذوق ک�ردن باقی بماند. جایی ب�رای اینکه از 

جنگیدن مان لذت ببریم و نه فقط  از پیروزی و بردن. 

قبل�ی،  دورۀ  مث�ل  جهان�ی،  ج�ام  در  ای�ران  *اینک�ه 
س�رخوردگی به ب�ار نی�اورد خیلی مهم اس�ت. خیلی مهم 
اس�ت که باز فضای بعد از باخ�ت آنقدر یک طرفه و امنیتی 
نش�ود که تلویزیون رس�مًا ب�رای خنک ک�ردن دل مردم، 

دخل یک نفر )مثال سرمربی تیم ملی( را بیاورد. 
* لذت بردن چیز مهمی اس�ت. ما در یک مهمانی بزرگ 
ش�بانه ش�رکت کرده ای�م وبرخالف بقی�ه، ف�راک تنمان 
نیس�ت. وقتی میزبان هم با م�ا مهربان اس�ت، دلبری از 
زیبا ترین بان�وی حاضردر مهمانی، یک ه�دف حداکثری 
اس�ت که ش�اید اوض�اع را برایم�ان فاجع�ه بار کن�د. پس 
گیالس�مان را پ�ر  کنیم و ل�ذت ببریم، چه بس�ا آن بانو هم 

لبخندی مهمانمان کرد. 
*باید شایس�تٔه تحس�ین باش�یم از طرف آنهای�ی که ما را 
ضعیف تری�ن می دانن�د و برای رس�یدن به آن نبای�د لزومًا 

قهرمان جام جهانی شویم.

الگویی که ایران مقابل کره جنوبی در 
آخرین بازی خود در مرحلٔه مقدماتی 
جام جهانی ارائه داد می تواند الگوی 

ویژٔه ما در جام جهانی باشد. اتوبوس 
را مقابل دروازه پارک کنیم و در سایه 

بایستیم  تا کمتر خسته شویم
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بیک زاده را هم به لطف فهرس�ت تازه منتش�ر شدۀ وزارت 
ورزش استخراج و به تقریبی از یورو برگرداندم. 

مش�اهده می کنی�د که مجم�وع قیم�ت بازیکن�ان ایران 
به ش�انزده میلیون یورو هم نمی رس�د یعنی ژک�و یا پیانیچ 
بوس�نیایی ها و یا اوبی میکل نیجریه یک  تنه چند میلیونی 

از کّل تیم ما گران تر هستند!
گران قیمت تری�ن بازیکن ای�ران مطابق انتظار اش�کان 

دژاگه است با سه میلیون یورو ارزش در بازار.
ش�اید نکت�ۀ مثبت، یک  دس�تی و نزدیکی ح�دود قیمت 
بازیکن�ان تی�م مّلی ایران باش�د که ب�ه کمک تی�م در این 
مقایس�ه بیاید. ولی بیایید یک ب�ار دیگر نگاهی به مجموع 
ارزش بازیکن�ان چهار تیم بیندازی�م. ۳۰۱.۷ میلیون یورو 
ارزش آرژانتی�ن و بازیکنان�ش، آن ه�م ب�دون احتس�اب 
ذخیره های طالیی؛ ۹۰.۷ میلیون یورو بهای بوسنیایی ها 
و ۵۷.۳ میلیون یورو قیمت کّلی تیم نیجریه در برابر ۱۵.۱۵ 
میلیون یورو ارزش بازیکنان ایران در بازار بین المللی نقل 

و انتقاالت.

در فوتب�ال اع�داد و ارقام ب�ازی نمی کنند؛ مس�ی که به 
تنهای�ی ارزش کّل بوس�نی یا دو تای قیم�ت کّل نیجریه را 
دریاف�ت می کند لزومًا در جام جهان�ی و در ترکیب تیم مّلی 
هم�ان بازیکن همیش�گی نخواهد ب�ود. ژکو ک�ه بیش از 
مجموع تی�م ایران م�ی ارزد اگر از طرف همب�ازی هایش 
به خوبی تغذیه نش�ود عماًل کارایی اش را از دس�ت خواهد 
داد. و از طرفی تیم از همه جا ارزان تر ایران، پرفش�ار و به 
فرمان س�رمرّبی ای که بیش از همۀ این س�تاره ها می ارزد 
در حال آماده سازی س�ت و همۀ ما منتظر بهترین عملکرد 
آن هس�تیم. این اعداد و ارقام اّما تنها یک چیز را یادآوری 
می کند. با همۀ آرزوه�ا و به امید بهترین نتیجه ها و صعود 
از گروه F ج�ام جهانی برزیل، اگر هر س�ه بازی مان را هم 
واگ�ذار کنیم و حذف ش�ویم، آیا نتیجۀ بعی�دی نبوده؟ ما 
ب�رای پیروزی می رویم اّم�ا این آمار تنها یادآور می ش�وند 
ک�ه هفت امتیاز از مکزیک و پرتغ�ال و آنگوال گرفتن به آن 
راحتی ه�ا هم نیس�ت. موّفقّی�ت در جام جهان�ی را با یک 

کلیک دوازده دالری نمی توان یک شبه خرید.

Vincent ENYEAMA 3.500.000 €

Godfrey OBOABONA 900.000 €

Uwa ECHIEJILE 3.000.000 €

Efe AMBROSE 3.000.000 €

Ahmed MUSA 12.000.000 €

John Obi MIKEL 20.000.000 €

Nnamdi ODUAMADI 600.000 €

Ogenyi ONAZI 6.000.000 €

Brown IDEYE 7.000.000 €

Kenneth OMERUO 1.000.000 €

Azubuike EGWUEKWE 300.000 €

57.3 Mil

Nigeria

Daniel DAVARI 3.000.000 €

Steven BEITASHOUR 10.000.000 €

Jalal HOSSEINI 2.500.000 €

Pejman MONTAZERI 10.000.000 €

Hashem BEYKZADEH 3.000.000 €

Andranik TEYMOURIAN 24.000.000 €

Javad NEKOUNAM 3.000.000 €

Ashkan DEJAGAH 10.000.000 €

Bakhtiar RAHMANI 4.500.000 €

Masoud SHOJAEI 700.000 €

Reza GHOOCHANNEJHAD 20.000.000 €

15.15 Mil

Iran

شده، نباید فراموش کرد. 
در مورد بوسنی و هرزگوین، و نیجریه از آنجا که به اندازۀ 
آرژانتین پرس�تاره نیس�تند، به قیمت اینک�ه ترکیب، کمی 
دور از ذهن باش�د، مثال س�ه هافبک تهاجمی همزمان در 

زمین باشند، تقریبا گران ترین یازده نفررا  انتخاب کردم.
حضورس�تاره های نوظهور بوس�نی در لیگ ه�ای معتبر 
اروپایی ارزش مالی این تیم را از نیجریه هم بیش�تر کرده. 
در حالی که گران قیمت ترین بازیکنان بوسنی ژکو و پیانیچ 
هس�تند و روی هم رفته نزدیک به نیمی از قیمت بوس�نی 
را س�هم برده اند، اوبی میکل همچنان س�تارۀ بی چون و 
چرای نیجریه اس�ت و با گران ترین بها، سهمی نزدیک به 
یک س�وم از ارزش تیم مّلی کش�ورش را دارد. نکتۀ جالب 
اینک�ه نیجریه را هر طور در زمی�ن بچینید به هر حال یکی 

دو بازیکن در حدود قیمت بازیکنان ایران خواهد داشت!
و اّم�ا ایران. با اش�راف بیش�تری که نس�بت به ش�رایط 
ایران داش�تم ترکیب احتمال�ی ایران را بیش�تر به واقعّیت 
نزدی�ک می دان�م. از طرفی کارل�وس ک�ی روش در برابر 
آرژانتین ی�ا هر زمانی که نیاز به دفاع مطلق داش�ته باش�د 
احتم�ااًل امیرحس�ین صادق�ی را به نحوی ب�ه این ترکیب 
خواهد افزود اّما ترکیب احتمالی من حالتی طبیعی را مثاًل  
مقابل بوس�نی تصّور ک�رده؛ هر چند ک�ه در نهایت تفاوت 
چندانی هم نخواهد داش�ت. و نکت�ۀ پایانی این که به غیر 
از هاش�م بی�ک زاده قیم�ت دیگ�ر بازیکنان ای�ران هم در 
س�ایت transfermarkt.co.uk موجود بود و ارزش هاش�م 

Sergio ROMERO 2.000.000 €

Ezequiel GARAY 2.000.000 €

Pablo ZABALETA 19.000.000 €

Hugo CAMPAGNRO 4.200.000 €

Fernando GAGO 4.000.000 €

Angel DI MARIA 30.000.000 €

Lionel MESSI 120.000.000 €

Gonzalo HIGUAIN 38.000.000 €

Lucas BIGLIA 7.500.000 €

Sergio AGUERO 45.000.000 €

Ever BANEGA 12.000.000 €

301.7 Mil

Argentina

Haris MEDUNJANIN 3.000.000 €

Asmir BEGOVIC 10.000.000 €

Emir SPAHIC 2.500.000 €

Vedad IBISEVIC 10.000.000 €

Zvjezdan MISIMOVIC 3.000.000 €

Edin DZEKO 24.000.000 €

Mensur MUJDZA 3.000.000 €

Senad LULIC 10.000.000 €

Sejad SALIHOVIC 4.500.000 €

Ognjen VRANJES 700.000 €

Miralem PJANIC 20.000.000 €

90.7 Mil

Bosnia

مجموع قیمت بازیکنان ایران به شانزده 
میلیون یورو هم نمی رسد یعنی ژکو 
یا پیانیچ بوسنیایی ها و یا اوبی میکل 

نیجریه یک  تنه چند میلیونی از کّل تیم ما 
گران تر هستند! گران قیمت ترین بازیکن 
ایران مطابق انتظار اشکان دژاگه است 

با سه میلیون یورو ارزش در بازار
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غرضی می گوید: ب�ا اینکه قیم�ت ارز کنترل 
نش�ده و تورم هم، ولی عج�ب ضربٔه همه 
َکس ُکش�ی بود. اس�تاد مش�ایخی شانٔه 
اسکوالری را می بوسد و عذرخواهی 
"هاش�م"  دارد  عقی�ده  او  می کن�د. 
ایرانی نیس�ت! دی جی حس�ین در 
سبزوار می خواند ش�راره شراه. لیما 
به استاد اسدی نگاه های خریدارانه 
س�ازی  اعتم�اد  درح�ال  و  می کن�د 
اس�ت. تا اینجا یک دقیقه به پایان و 

ایران قهرمان جام جهانی است
دقیق�ٔه صد و هیجده ب�ازی- وقتهای 

تلف ش�ده - س�اعت چهار و س�ی و نه 

دقیقه به وقت تهران

هیچ اتف�اق خاص�ی در ب�ازی نمی افتد. 
نگاه های لیمانه به اس�تاد اس�دی برادرانه 
نیس�ت. استاد مشایخی کس�ی را پیدا نکرده 
ت�ا عذرخواهی کند. دی جی فس�نقری درگیر 
شراره است. خیابانی، اشعار حماسی می گوید 
و محمد غرضی کار ش�ناس برنامه کمربندش را 

باز کرده تا راحت تر بنشیند. 
دقیقٔه هش�تاد و نه بازی- ساعت چهار و بیست 

دقیقه

داور چه�ارم وقت اضافی را نش�ان می دهد. 
س�ه دقیق�ه. خیابان�ی می گوی�د: ای�ن یعنی 
ی�ه بازی جدی�د. یه ب�ازی س�ه دقیقه ای. 
خیابان�ی  گ�وش  در  یواش�کی  غرض�ی 
می گوید: من تورمم کنترل نمی ش�ه. 

می ش�ه کمربندمو باز کنم؟ خیابانی: راحت باش�ین. دی 
جی فسنقری به سمای شراره آمده. شراره شراره. در این 
گیر و دار ی�ک توپ ناغافل می خورد به تی�ر دروازٔه ایران. 
اس�تادیوم آه می کش�د. ایرانی ه�ا بی ج�واب نمی گذارند. 
)...( خیلی کشدار. به هر حال اتفاق تازه ای نیست ما قباًل 
تفاوت فرهنگیمان با برزیلی ها را در اس�تخر بهشان نشان 
داده بودیم. اس�تاد مشایخی می ایس�تد داد می زند: شونٔه 
همتونو می بوس�م ببخش�ید. لیما می خواهد دست استاد 

اسدی را بگیرد. استاد طفره می رود. 
بین دو نیمه ساعت سه و سی دقیقه به وقت تهران

دوربین فقط جایگاه ویژه را نش�ان می دهد. لیما با استاد 
اس�دی گپ می زند. ان�گار دچار ش�ده. این دچ�ار را فقط 
عاب�د زاده می داند یعنی چه. اس�تاد اس�دی ب�ه حلقه اش 
اش�اره می کند. غرضی ناگهان وارد اس�تودیو می ش�ود و 
دارد دس�ت هایش را خش�ک می کن�د. خیابانی ش�اهنامه 
دستش گرفته و فصل مبارزۀ رستم و سهراب را می خواند.
دی جی فس�نقری اس�تراحت می کند. اس�تاد مش�ایخی 
از ت�دارکات اس�تادیوم باب�ت ریختن آش�غال عذرخواهی 

می کند. 
دقیقٔه پنجم بازی ساعت دو و چهل دقیقه

م�ردم کله پاچه ای ه�ا را قرق کرده اند. دو ت�وپ پیاپی به 
تی�ر دروازٔه ایران�ی می خورد. اس�تاد مش�ایخی به س�مت 
تی�ر دروازه می دود تی�ر دروازه را می بوس�د و عذرخواهی 
می کند. دی جی فس�نقری در س�بزوار هنوز با واحد سیار 
نتوانسته ارتباط برقرار کند. در جام جم هم ارتباط با مزدک 
میرزای�ی برق�رار نش�ده. محمد غرض�ی ه�اج و واج نگاه 
می کند و نگران تورم اس�ت. لیما تازه تیک زدن با اس�تاد، 
ستارۀ ش�بکه های اجتماعی را آغاز کرده... و هاشم هنوز 

نمی داند تاریخ را از نو خواهد نوشت. 
لحظٔه ورود بازیکنان به زمین ساعت دو و سی دقیقه

نکون�ام در گوش بی�ک زاده زمزم�ه می کند: اگر س�وتی 
بدی )...(. به هر حال ایرانی ها با خودش�ان هم اختالف 

فرهنگی دارند. آی وانا راک دی جی... فسنقری!

گزارش اختصاصی از قهرمانی ایران در برزیل مراس�م اهدای کاپ جام جهانی، س�اعت پن�ج صبح به 

وقت تهران: 

دوربی�ن از روی جام زوم اوت می کند و در النگ ش�ات، 
کاپیت�ان نکونام، َپرَچم پیچ در انتظار اس�ت. تماش�اچیان 
برزیل�ی مغموم و شکس�ت خورده اند. درس�ت عین فینال 
ج�ام جهانی ۱۹۵۰ که بعد از شکس�ت برزی�ل یکی جلوی 
چش�م همه خود را به ضرب گلوله کش�ت. پلیس اما امروز 
همه چیز را زی�ر نظر دارد. البته با نی�م نگاهی به بازیکنان 
س�فید پوش که می خواهند با فریاد جام را باالی سر ببرند. 
آنها جام می خواهند و در ایران ملت مش�غول سرکش�یدن 
جام؛ نوش�یدنی ک�م خطری که با س�یراب و ش�یردان دم 

صبح، خداست! 
 ورزشگاه ساکت است اما بیست - سی نفری که پولشان 
تمام نش�ده و تا آخ�ر در برزیل دوام آورده ان�د، حنجره پاره 
می کنند و مدام بیک زاده را در آغوش می کش�ند. دوربین 
س�وییچ می شود روی جایگاه ویژه. علی اکبر استاد اسدی 
وفرناندا لیما مجری برنامٔه قرعه کش�ی جام جهانی با هم 
خ�وش و بش می کنند. اس�تاد، مهم�ان وی�ژۀ فینال جام 
جهانی اس�ت. بازیکنی که ویدئوی گل ب�ه خودی اش به 
عابدزاده توسط یک خبرنگار برزیلی کشف شده و یوتیوب 

را ترکانده است... 
دوربین باال، زمین سبز را نشان می دهد. بازیکنان برزیل 
بهت زده یکدیگر را نگاه می کنند. اس�تاد مش�ایخی میان 
جمعشان می رود و همه ش�ان را می بوسد و از تک تکشان 
عذرخواه�ی می کن�د و در   نهای�ت یک طاق ش�ال ترمه به 
نیمار می دهد، همبازی لیونل مس�ی در بارس�ا که کاربران 
در روزهای جام جهانی فیس�بوک او را هک کردند واز این 
طری�ق به ایرینا ش�ایک دوس�ت دختر رونال�دو پیغام های 
عاشقانه فرس�تادند. مش�ایخی اما عقیده دارد آنها ایرانی 
نبودن�د. در ای�ن لحظ�ه، تلویزیون ای�ران وارد اس�تودیو 
می شود و جواد خیابانی را نش�ان می دهد؛ جواد سرش را 
روی ش�انه کار شناس برنامه محمد غرضی گذاشته و گریه 
می کند و البه ال عوامل پشت صحنه را با نام بردن تک تک 

بازیکنان تیم ملی به خصوص بیک زاده به تش�ویق 
کردن وا می دارد. دوربین س�یاری در خانٔه دی 

جی حسین فسنقری در سبزوار گذاشته اند 
تا عکس العمل های این سرمایۀ ملی را 

در لحظ�ه ثبت کنن�د. می خواند و باال 
پایین می پرد که شراره شراره... 

ب�ازی-  نوزده�م  و  ص�د  دقیق�ۀ 

وقتهای تلف ش�ده - ساعت چهار 

و چهل دقیقٔه صبح به وقت تهران

نیم�ار همه را دریبل می زند و تک 
به تک می ش�ود. ت�وپ را می زند. به 

تیر می خ�ورد. توپ می افتد جلوی پای 
نکونام ت�وپ را پاس می کند برای هاش�م 

بیک زاده. هاشم معطل نمی کند و می گذارد 
زی�ر ت�وپ. دروازه ب�ان برزی�ل عق�ب عق�ب 

می دود توپ دارد می رود پش�ت س�رش درون 
دروازه. تاریخی ترین لحظٔه جام جهانی در حال 

اتفاق اس�ت. بله... گل. هاشم، ایران را مقابل 
برزیل یک بر صفر جلو می اندازد. مزدک میرزایی 

ک�ه به عن�وان گزارش�گر ب�ه برزی�ل رفته، پش�ت 
میکروفن اع�الم می کند این ب�ازی خداحافظی او 

از گزارش�گری اس�ت و از بچه های حاضر در برنامۀ 
"آقای گزارشگر" حاللیت می طلبد. بازیکنان سمت 

هاشم می دوند. هاشم خیلی خونسرد آنها را کنار 
می زند و می گوید ش�ادی نکنن�د، بعد می رود 

جای�گاه ویژه س�مت پل�ه و دس�ت او را باال 
می برد... در این لحظه داخل استودیو، 

خیابان�ی در ح�ال ذکر مصیبت اس�ت. 

I wanna rock DJ Fasanghari
بهرام میالنی
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ش�بهه ای ندارد اما بروز ش�فاهی آنکه در لحظه و ناشی از 
عصبیت اتفاق فرق دارد با ش�کل جدید و به روز ش�ده اش 
و کتب�ی آنک�ه در فضای مج�ازی اتف�اق می افت�د. وقت 
یک مصاحبٔه رس�می هم ممکن اس�ت یک نف�ر به خاطر 
آنی بودن کالم، قافیه را اش�تباه کند و منظوری اش�تباه را 
برساند اما در شکل کتبی و نوش�تاری، آن فرد وقت ادیت 
ک�ردن و پاک کردن و از ن�و نوش�تن را دارد و این می تواند 

حتی در نا متعادل ترین زمان ها از زهر کالم کم کند. 
ش�بیه قاتل های زنجیره ای دور افتاده ای�م و هر روز یک 
نفر را در فضای مجازی قربانی می کنیم و ژست برنده ها را 
می گیریم. مردم خیل�ی خودآگاه و با تصمیم قبلی می روند 
برای ش�وخی یا کنف ک�ردن روی صفحٔه ش�خصی لیما و 
مسی و قبل تر از آن زایتس�ف والیبالیست ایتالیایی فحش 
می نویس�ند و آنه�ا را در ن�گاه خاصش�ان ب�ه دنی�ای خود 
ش�ریک می کنند و با رفقایش�ان می خندند که توانس�ته اند 
پرچم قدرت و خالقیت خویش را بر دیوار چهره ها بکوبند. 
این شکل از فحاشی بیش�تر از اینکه برای ایجاد تعادل در 
آدمی باش�د برای ایجاد بی تعادلی در دیگران اس�ت. مثل 
عب�ارت وی�ژه ای که در اس�تادیوم ها ب�اب ش�ده و در برابر 
موقعیت ه�ای از دس�ت رفتٔه حریف به کار گرفته می ش�ود 
و روایتگر فوتبال تناسلی اس�ت که نشان می دهد ما در آن 
غیر از فوتبال چیزهای دیگ�ری هم برای عرضه کردن به 
یکدیگر داریم. هر حرکتی وقتی ش�کل دس�ته جمعی پیدا 
می کند اینرس�ی پیدا می کند ام�ا اینجا بالعک�س ، حرکت 
ش�تاب پیدا می کند و انگار اکتس�ابی و مسری باشد انتقال 
پی�دا می کند و ب�رای فحش های خالقانه تر از هم س�بقت 

می گیریم. 
خشونت در کالم ، باقیمانده از خشونت رایج در جامعه ای 
اس�ت که برای انسان ارزش�ی قائل نیس�ت. ادب عاملی 
برای احترام اس�ت و احترام مانع خشونت در هر وجهی از 
آنکه در نظر بگیریم. خش�ونت هم در وجوه انسانی اش در 
میان ما رشد می کند هم در بعد جغرافیایی اش. از استادیوم 
آزادی ت�ا فضاه�ای مجازی ک�ه زنان را ه�م دیگر حجاب 

نمی داند برای کمی فتیله را پایین تر کشیدن. 
فحش" آبدار" را می ش�ود آرام گف�ت و زمزمه کرد و خیلی 
ثبت اش نکرد. ش�اهنامه که نیست. می شود این بخش از 
زبان فارسی را به صورت تلقینی تر دنبال کرد و برای ترویج 
آن در فض�ای مج�ازی حداقل کم�ی صبور تر ب�ود. الزم 

نیس�ت همٔه دنیا یادگیری زبان پارس�ی را از فحش هایش 
آغاز کنند. آن هم در حریم خصوصیش�ان ک�ه ما ایرانی ها 
به طور غریزی و تاریخی و فلس�فی چندان برایش احترام 
قائ�ل نیس�تیم. حاال دیگر مس�ی و لیم�ا و زایتس�ف افراد 
خانواده را جدا جدا می شناس�ند و با آناتومی بدن بخشی از 
ما ایرانیان به صورت کامل آشنایی دارند. به صورت خیلی 
جزئی و دقیق هر چه در چنته که نه در تنکه داش�تیم تعارف 
کرده ایم و دیگر همین قدر از نش�ان دادن دش�ت فرهنگ 

کافی می باشد. 
کس�انی هم که این کالم هدایت )در پاسداش�ت فحش( 
را پ�اس می دارن�د بهت�ر اس�ت ش�روع کنن�د ب�ه خواندن 
کتاب هایش و شاید جمالت مهم دیگری یافتند تا سرلوحٔه 
زندگیشان قرار دهند و بعد بروند سراغ کتاب هایی که خود 
هدای�ت می خوان�د و برس�ند به خی�ام و از خیام برس�ند به 
ش�اعران دیگر و از ش�اعران دیگر برس�ند به اینکه فارسی 
ش�کر است اگر فحش هایش دم دس�تی و اینقدر دستمالی 

شده نبود. فحش هم حرمت دارد حتما.
 

همین قدر کافی اس�ت. فکر این باشیم مگر چند جمشید 
مش�ایخی داریم تا بلند ش�ود و برود این گوشه و آن گوشٔه 
دنیا و ش�انٔه این و آن را ببوس�د تا ماجرا ختم به خیر ش�ود. 
جدا از اینکه عذرخواهی از لیما باید مس�تدام باش�د، آقای 
مش�ایخی پا به س�ن گذاشته اس�ت. او در جوانی می گفت 
"همٔه عمر دیر رس�یدیم " و عنقری�ب دیگر جایی برای عذر 

خواهی نخواهد ماند که بوسه نزده باشیم! 

فحش" آبدار" را می شود آرام گفت 
و زمزمه کرد و خیلی ثبت اش نکرد. 

شاهنامه که نیست. می شود این بخش 
از زبان فارسی را به صورت تلقینی تر 
دنبال کرد و برای ترویج آن در فضای 

مجازی حداقل کمی صبور تر بود. الزم 
نیست همٔه دنیا یادگیری زبان پارسی را 

از فحش هایش آغاز کنند

فحش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد 
است. اگر فحش وجود نداشته باشد، بله، آدمی 
دق می کند. بیشتر از تعداد و نوع فحش هرزبانی 
می شود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی 

می کنند سر درآورد و رابطۀ بین شان را کشف کرد. 
زبان فارسی اگر هیچ نداشته باشد "فحش آبدار" 

زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم 
چرا ولخرجی نکنیم؟  ... 

گزاره ای به نقل از صادق هدایت که جدا از درست یا غلط 
بودن�ش نش�ان می دهد م�ا ایرانیان برای فح�ش اصالت 

قائلیم. و اگر ثروت می پنداریمش مثل بقیه ثروت هایمان 
از جمله نفت و گاز برای خرج کردن و دود کردنش خودمان 
را شایس�تٔه تقدی�ر و یاران�ه گرفت�ن می دانی�م؛ ت�ا بیش�تر 
ولخرجی کنیم و توس�عه اش دهیم و برای نسل های آینده 

به ارث بگذاریم. 
هیچ ک�س نمی تواند ادعا کن�د در زندگی فح�ش نداده یا 
اصاًل نمی داند فحش چیست یا بلد نیست. همه در هنگام 
خش�م و دعوا برایش�ان اتفاق افت�اده که فرم�ان را بدهند 
دس�ت زبانشان و به قد وس�ع و خالقیتشان طرف را از این 
ثروت بی نصیب نگذارند. در زش�تی فحاشی کسی شک و 

جستاری بر عادت به فحاشی؛ رفتار درک نشدۀ ایرانی ها در فضای مجازی

مانا پهلوان
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گروه�ی  کاره�ای  از  عک�س  و 
خارجه  وزی�ر  حت�ی  بگذارن�د. 
هم ک�ه به دیدنش�ان رفت بود، 
عکس�ی را ب�ا مخاطبان�ش به 

اشتراک گذاشت

و حتی س�ازنده س�ایت توییت�ر ورود 
بازیکنان را تبریک گفت 

با ورود بازیکنان تی�م ملی به توییتر کاربرها 
هم با لحن دوستانۀ بازیکنان و توییت کردن 
هایش�ان ش�وخی کردند و از بازیکنان تیم 

ملی استقبال خوبی شد

ارتب�اط مس�تقیم ب�ا ه�وادار می توان�د به 
بازیکن�ان روحیه بده�د و همینطور مردم از 
ارتب�اط نزدیک با بازیکن های محبوبش�ون 

لذت می برند.
بازیکنان تیم ملی را می توانید از اینجا دنبال 

کنید:
حسین ماهینی

رضا قوچان نژاد
دانیال داوری

دهکدۀ جهانی، فضای مجازی، گردش آزاد اطالعات، شبکه های اجتماعی و … هر کدام از ما در طول 
روز بارها این کلمات را می ش�نویم. اینترنت وارد زندگی ها ش�ده هر کس�ی می تواند حضور و تأثیر این 
اختراع بش�ر را در سبک زندگی اش حس کند. سرگرمی جالبی که برای چند سال فقط بخشی از وقت 
آدم ه�ا را به خودش اختصاص م�ی داد امروز به یکی از  مهم ترین نیازها تبدیل ش�ده اس�ت.  با آمدن 
اینترنت و به تبع آن ش�بکه های اجتماعی، نوع جدیدی از ارتباط بین انس�ان ها تعریف ش�د. آدم ها به 
هم نزدیک تر ش�دند و لحظه هایی را با هم به اش�تراک گذاش�تند که تجربۀ آن تا قبل از ظهور اینترنت 
بیش�تر به یک رؤیا ش�بیه بود. با فراگیر ش�دن ش�بکه های اجتماعی پرطرفدار مثل توییتر و فیسبوک 
طولی نکش�ید که افراد  مش�هور برای ارتباط با طرفدارانش�ان وارد این ش�بکه ها شدند و مدیران این 
س�ایت ها حس�اب های این افراد را تأیید کردند و این امکان فراهم ش�د که مردم ب�ه راحتی بتوانند با 

آدم های مشهور ارتباط داشته باشند و کارهایشان را دنبال کنند.
جامعۀ جوان و با نش�اط ایران، اگرچه با مشکالتی،  اما درصد قابل توجهی از این شبکه های اجتماعی 
را تش�کیل می  دهند.در سال گذشته، موج حضورافراد مشهور و سرشناس به حساب های فارسی هم 
کش�یده ش�د و اولین قدم را وزیر امور خارجه برداش�ت و حس�اب خودش را در توییتر تأیید کرد. بعد 
از آن ، هنرمندها ، سیاس�ت مدارها و خبرگزاری های مختلفی وارد این ش�بکه ش�دند و با مردم ارتباط 
برقرار کردند. مردمی که قشر قابل توجهی از آن را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که مکالمۀ تلفنی 
اوباما و روحانی را اولین بار از اکانت دفتر رئیس جمهور روحانی دیدند. این قدم های مثبت باعث ش�د 

روزبه روز افراد و رسانه های فارسی زبان بیشتری از داخل ایران به توییتر بیایند.

ب�ا ش�نیده ش�دن صدای 
جام جهانی و شور و شوق 
سراسر  در  فوتبال دوستان 
دنیا  این بار کاربران ایرانی 
ش�اهد حضور ملی پوشان 
تیم مل�ی در توییتر بودند. 
مثل  مل�ی  تی�م  بازیکن�ان 
بقی�ۀ ورزش�کاران دنیا و با 
زب�ان صمیمی و ب�ه دور از 
رس�می  فضای  مالحظات 
توانستند  لحظه های اردو و 
خودشان  شخصی  زندگی 
را تویی�ت کنن�د و حت�ی از 

منظرۀ اتاقشان بگویند.

مهدی سحرخیز
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در دورٔه فعلی و ریاست علی کفاشیان 
نه از قاطعیت رأی خبری هست و نه 
از رفتار سیستماتیک نشانی. این را 

می شود از مجمع الجزایری که در این 
چند ساله در فداراسیون به وجود آمده 

به طور واضح و روشن درک کرد

و البته نتوانسته با این گل آلود کردن آب، ماهی خودش را 
بگی�رد. یعنی در گپ ها و تعطیلی ه�ای لیگ، بازیکنان در 
اردوی تیم ملی نبودند بلکه باز هم در باش�گاه ها مش�غول 
فیزیوتراپی و درمان بودند. چون فش�ردگی لیگ بازیکنان 

را فرسوده کرده بود. 
نمونه ه�ای  ش�اخص ترین  از  جنوب�ی  آفریق�ای  اردوی 
مدیری�ت کفاش�یان بر فدراس�یون فوتب�ال ایران اس�ت. 
حض�وری که احس�اس نمی ش�ود. انگار روح س�رگردانی 

باشد در فدراسیون فوتبال. 
تصوی�ر مان�دگاری هس�ت از ح�ل اختالف ک�ی روش و 
س�ازمان لیگ که سوس�ک ها به خاطر س�م پاش�ی بیرون 
زده ان�د و زیر پای رییس ده تا ده تا جان داده اند و یک جعبه 
ش�یرینی تر روی میز ت�اج و کی روش گذاش�ته اند تا دهان 
ش�یرین کنن�د و ماچ و بوس�ه بدهند و حل اختالف ش�ود. 
آق�ای رییس در این لحظات فقط می خن�دد. انتظاری هم 
برای یاری تیم ملی در مسیر جام جهانی نمی شود داشت.
ک�ی روش از ابتدای حضور در ای�ران به وضعیت آمادگی 
بازیکن�ان باش�گاهی ای�ران ای�رادات زی�ادی داش�ت به 
خصوص در فاز جسمانی و بدنی. توجه ویژۀ او به بازیکنان 
دورگه و تش�ویق آن�ان برای ب�ازی در تیم مل�ی به همین 

موضوع بر می گردد. 
 او فص�ل پیش در راه رس�یدن ب�ه جام جهان�ی این گونه 
نگران�ی خود را نش�ان نم�ی داد ام�ا گویا در فص�ل جاری 
نگرانی های او هم افزایش یافته اس�ت. البته در این عدم 
آمادگ�ی و اطمین�ان، خود او ه�م بی تقصیر نیس�ت. او با 
تصمیمات متناق�ض در مقاطع مختلف، مش�کالتی را به 
وجود آورد. از یک طرف به استراحت حداقل سه هفته ای 
بازیکن�ان ملی بعد از جام جهانی اعتقاد داش�ت و از طرفی 
با تعوی�ق لیگ مخالف ب�ود. لیگ های مختل�ف جهان از 
هیجده تیمی تا بیس�ت تیمی در میانه های شهریور شروع 
می شوند. اما لیگ شانزده تیمی ایران در اوایل مرداد آغاز 
ش�د. این موضوع باعث شد بازیکنانی که در مقدماتی جام 
جهانی در تیم ملی حضور داشتند بدنسازی درستی نداشته 
باشند و با فرم سال پیش خود فاصلٔه زیادی داشته باشند و 
این ناتوانی در بازیکنانی مثل خس�رو حیدری، بیک زاده، 
آندو تیموری�ان، نکونام، پژمان منتظ�ری به خصوص در 

بازی با گینه مشهود و پیدا بود. 
در این مس�یر تیم ملی بازی های دوس�تانٔه مناس�بی هم 

نداش�ته یا به قول عامیانه تنه اش ب�ه تنٔه بزرگتر ها نخورده 
و این می توان�د نقطه ضعف بزرگی ب�رای تیم ملی در جام 
جهانی باش�د. تنها راه باقی مانده برگزاری اردوی متمرکز 
و طوالنی قبل از جام جهانی اس�ت که ک�ی روش آن را در 
آفریقای جنوبی)و اتری�ش( تدارک دید. این اردو)آفریقای 
جنوبی( ب�ا تمام ضعف هایی که داش�ت مث�ل عدم حضور 
لژیونر ها تنها راه امید برای تی�م ملی ایران بود. کی روش 
به عنوان یک مربی کاربلد و تراز اول پا به تیم ملی گذاشته 
و باید تیم ملی را به سطحی از آمادگی به خصوص به لحاظ 
بدنی برس�اند که ایرانیان و فدراس�یون فک�ر نکنند وقت و 

پولش را بابت او هدر داده اند. 

فضای مدیریتی در ایران خاصه در فوتبال به 
گونه ای است که باید برای توفیق در نتیجه 

گیری، عالوه بر ایجاد زیرساخت و سلسله مراتب 
سیستماتیک، جسارت و ثبات در رأی ویژه ای 

برای به ثمر رساندن اهداف داشت. برای بررسی 
این مسًاله می شود نگاهی به دورۀ ریاست 

فدراسیون محمد دادکان و محسن صفایی 
فراهانی داشت. 

صفایی فراهانی با وجود سابقٔه مدیریت ویژه و مؤفقی که 
در بخش صنعتی و نیروگاهی کش�ور داشت به خاطر عدم 
قاطعیت رًای و ثبات نظر با وجود متحول کردن فدراسیون 
فوتبال نتوانس�ت به اندازٔه محمد دادکان که تنها در دنیای 
فوتبال حضور داش�ت مؤفق باش�د. به طور مثال می شود 
ب�ه برکناری ایویچ به فاصلۀ کمت�ر از یک ماه تا جام جهانی 
اش�اره کرد یا ع�دم قاطعیت در برخ�ورد با  ای اف س�ی به 
خاطر سیدبندی ناعادالنه در مقدماتی جام جهانی ۲۰۰۲. 
ام�ا محمد دادکان دای�رٔه نفوذش به گون�ه ای بود که حتی 
در ای اف سی در موارد جزئی مثل قضاوت داور غیر عربی 

در بازی تیم های ایران با تیم های کشورهای عربی قانون 
نانوش�ته ای وضع کرد. یا بعد از حض�ور برانکو در تیم ملی 

پشتیبانی بی نظیری تا برگزاری جام جهانی از او داشت. 
در دورٔه فعل�ی و ریاس�ت عل�ی کفاش�یان ن�ه از قاطعیت 
رأی خبری هس�ت و نه از رفتار سیس�تماتیک نشانی. این 
را می ش�ود از مجم�ع الجزای�ری ک�ه در این چند س�اله در 
فداراس�یون به وجود آمده ب�ه طور واضح و روش�ن درک 
کرد. کفاش�یان حتی حاضر نیس�ت مس�ئولیت تصمیمات 
س�ازمان لیگ مبنی بر جلو انداختن یا عقب انداختن لیگ 
را ب�ر عهده بگیرد و مدام آن را بر گردن س�رمربی تیم ملی 
یا رییس س�ازمان لیگ می اندازد تا از پاسخگویی گریخته 
باشد. جدا از آن، فدراس�یون نتوانسته بازی ملی مناسبی 
در روزه�ای فیفا ب�رای تیم ملی دس�ت و پا کند ی�ا اگر هم 
توانس�ته ب�ه خاطر نب�ود برنامه ریزی درس�ت لیگ و عدم 
آمادگ�ی ملی پوش�ان، س�رمربی تیم ملی، ب�ازی کردن با 
تیم های قدرتمند را وتو کرده. در واقع رفتار سهل انگارانه 
و بین�ا بینی و غیر قاط�ع آقای رییس فق�ط باعث برگزاری 
بی کیفیت و نامناس�ب لیگ ش�ده که قرار اس�ت شصت تا 
هفتاد درصد ترکیب تیم ملی را در جام جهانی تشکیل دهد. 

سپنتا پرهام
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ورود ن�دادن ب�ه خانم ه�ا در اس�تادیوم ها و ط�رز برخورد 
نیروه�ای انتظام�ی ب�ا ای�ن موضوع، س�وژه ای ب�ود که 
توانس�ت فیل�م "آفس�اید" اث�ر  جعفر پناه�ی  را ب�ه عنوان 
مش�هورترین اثر س�ینمایی ب�ا محوریت فوتب�ال، به همه 
معرفی کند. در این فیل�م از دریبل های زیبا و مهارت های 
ف�ردی  بازیکن�ان فوتب�ال خبری نیس�ت و س�وژۀ اصلی 
فیلم، جایگاه تماش�اچیان و چگونگی رس�یدن چند دختر 
به آرزویش�ان برای دیدن ورزشگاه و فوتبالیست ها در یک 

فضای زنده و واقعی است.

شهوِت شهرِت بیشتر
آنچه مهم اس�ت اینکه به  واس�طۀ  ش�هرت و محبوبیت 
بازیکن�ان فوتب�ال - ک�ه کمتر از هنرپیش�گان س�ینما هم 
نیست-  این قشر از جامعه همیشه مورد توجه کارگردانان 
س�ینما بوده ان�د و همواره پیش�نهادهای اغواگر از س�وی 
س�ینماگران داش�ته اند. از بازیکن�ان خارج�ی با ش�هرت 
جهانی تا بازیکنان تیم های مطرح داخل کش�ور، همیش�ه 
وسوسۀ کارهای س�ینمایی داشته اند. گاهی با انگیزۀ امور 

خیریه و گاهی هم برای کسب درآمد بیشتر.
نگاه�ی به تاری�خ س�ینمای جه�ان می تواند به اس�امی 
بزرگی برسد:  ادسون آرانتس دوناس�یمنتو ملقب به پله با 
بازی در فیلم "فرار به س�وی پی�روزی" نام خود را در دنیای 

سینما هم جاودانه کرد.
چ�ون  فیلم های�ی  در  فرانس�وی  کانتون�ا"ی  "اری�ک 
"الیزاب�ت"، "م�و ک�ی" و "به دنب�ال اریک" که داس�تان آن 
دربارۀ پس�تچی بدشانس�ی اس�ت که به  ص�ورت خیالی با 
قهرمان زندگی اش، اریک کانتونا آش�نا می ش�ود تا ش�اید 
زندگی پر از شکس�تش پ�س از س�الها رنگ پی�روزی را با 

چشمان خود ببیند، نقش بازی کرد.
"دیوید بکهام"  فوتبالیس�ت مش�هور انگلیسی هم از این 
قاعده مس�تثنا نب�ود. او عالوه بر ب�ازی در چندین کلیپ و 
تبلیغ تلویزیونی، در شو مش�هور همسرش بانام "ویکتوریا 
بکه�ام ب�ه آمری�کا م�ی رود"  و دیگ�ر ش�وهای تلویزیونی 
امریکای�ی همچ�ون "نمای�ش امش�ب"  در تلویزی�ون، به 
همراه دوس�تان برزیل�ی اش، در فیلم "گل" ۲ ظاهر ش�د. 
ام�ا گفت�ه می ش�ود س�ال آین�ده،  وی در نخس�تین فیلم 
س�ینمایی اش با نام "س�رویس مخفی" به کارگردانی ماتئو 
وان و با حضور بازیگرانی همچون س�اموئل آل جکسون 

و مایکل کین بازی خواهد کرد.
و در آخر باید از "رونالدو"  فوتبالیست مشهور برزیلی دهۀ 
پیش�ین یاد کرد که با ب�ازی در نقش خ�ودش در مجموعه 
فیلم ه�ای  "گل" ۱ و ۲ و ۳ ب�ر محبوبی�ت خ�ود در می�ان 
طرفداران�ش افزود. وی همچنین در تعدادی کار مس�تند 
چ�ون "جنگ م�واد مخدر در آمریکا"  ظاهر ش�د، مس�تند 
"رئ�ال مادری�د"  و "سوپراس�تارها" ازجمله دیگ�ر کارهای 
او به حس�اب می آیند. اما بهترین کار وی ب�ازی دریکی از 
قسمت های سریال مشهور "سیمپسون ها"  در سال ۲۰۰۷ 

بود که بسیار موردتوجه قرار گرفت.
در ای�ن می�ان فوتبالیس�ت های ایرانی ه�م از این قاعده 
مستثنا نبوده اند و تجربه های تلویزیونی و سینمایی گاهی 
موف�ق و گاه�ی ناامی�د کننده  داش�ته اند.  اوج ای�ن اتفاق 
هم همین امس�ال رقم خورد. آنجا که "پژمان جمشیدی" 
حض�ور قاب�ل تأملی در س�ریال پژمان داش�ت و توانس�ت 

استعداد ذاتی اش را در عرصۀ هنر به نمایش بگذارد.
اما ب�رای اولین ب�ار در س�ینمای ای�ران، در دهۀ چهل، 
"عزیز اصلی"  دروازه بان تیم پرسپولیس و تیم ملی جلوی 
دوربین س�اموئل خاچیکیان رفت و برای فیلم "بی عش�ق 

یکی از پرحرف و حدیث ترین 
فیلم های فوتبالی اثری سینمایی بنام 
“فوتبالیست ها” بود که در سال ۱۳7۹ 
توسط علی اکبر ثقفی ساخته شد.  
“علی پروین” اسطوره پرسپولیس، 

حمید استیلی، افشین پیروانی، هاشم 
حیدری و محمد پروین در آن بازی 

کردند. کاری که بعدها علی پروین از 
حضور در آن اظهار پشیمانی کرد

وقتی فوتبال و سینما به هم گره می خورد اولین 
جرقۀ ذهن فوتبال دوستاِن عاشق سینما، 

فیلم "فرار به سوی پیروزی" به کارگردانی "جان 
هیوستون" محصول سال ۱۹۸۱  است. فیلمی 

که ستارگان فوتبال نظیر پله، بابی مور، اسوالدو 
آردیلس و کازیمیر دینا در کنار سیلوستر استالونه 

و مایکل کین در آن نقش آفرینی کرده اند.

در فرار به سوی پیروزی، فرمانده آلمانی کمپ نگهداری 
اسرا که قبل از جنگ بازیکن فوتبال بوده، تصمیم می گیرد 
یک بازی تمرینی بین تیم سربازان آلمانی و تیم اسرا برگزار 

کن�د. اما در رون�د فیلم، این ب�ازی تبدیل به یک مس�ابقۀ 
بزرگ حیثیتی می شود. اسرایی که ابتدا تصمیم داشتند در 
بین دونیمه از استادیوم فرار کنند اما به میدان بازمی گردند 
و تا دقیقۀ ۹۰ مبارزه می کنند. تکل های معروف آردیلس، 
برگردان های پله و ش�یرجه های سیلوستر استالونه، روی 
پردۀ س�ینما لذتی ویژه داشت که بیشتر فوتبال دوستان در 

سراسر دنیا را به سینما کشاند.
ای�ن فیل�م همچن�ان، عن�وان بهتری�ن فیلم ورزش�ی با 

محوریت فوتبال را با خود یدک می کشد.
اما در ایران حکایت دیگری اس�ت، چرا که اینجا همواره 
حاشیه ها مهم تر از متن هس�تند. بحث تماشاگران، اجازۀ 

جلیل فتوحی نیا

پله فوتبالیست برزیلی در فیلم فرار به سوی پیروزی
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احمدرض�ا عابد زاده ب�ا "ازدواج غیاب�ی"، علی انصاریان 
با فیلم "کالف" و در تجرب�ۀ دیگری به همراه محمد برزگر 
و ف�رزاد مجی�دی در "زیر آس�مان ش�هر" و کری�م باقری و 
آرش برهانی در س�ریال " در مسیر زاینده رود" ایفای نقش 
کرده اند تا فهرس�ت فوتبالیس�ت های بازیگر را طوالنی تر 

کنند.
در انتها بد نیس�ت از بازیگران س�ینما و تلویزیون بگوییم 
ک�ه با تش�کیل تی�م، پا ب�ه توپ ش�دند ت�ا پیون�د فوتبال و 
سینما یک طرفه نباش�د. هنرمندانی چون جواد هاشمی، 
محمدرضا حیدری، علی عبدالمالکی، عارف لرس�تانی، 
محس�ن تنابنده، مرتضی کاظمی، امیرعلی دانایی، علی 
س�لیمانی، حسین س�لیمانی، اصغر همت، فرشید فهیم، 
حسام یار یار، علی سهرابی با تشکیل تیم فوتبال هنرمندان 
بازی می کنند و مسابقه می دهند و گاه نیز با حضور خود در 
دیدارهای خیرخواهانه و گلریزان با فوتبالیست های امروز 

و دیروز دست و پنجه نرم می کنند.

پیوندتان مبارک
پیوند میان بازیکن�ان و بازیگران را  درس�ینما یا در زمین 
بازی، در کافه های مشهور و یا نمایشگاه های عرضه کننده 
اتومبیل های آخرین سیس�تم با ماش�ین های چندین صد 
میلیون�ی، باید پیوند مبارک�ی بدانیم. هرچن�د این حضور 
مش�ترک مدیون ش�هرت و دس�تمزدهای میلیونی باش�د 
اما اش�تراکی اس�ت که در آینده می تواند کیفیت س�ینمای 
فوتبالی یا فوتبال سینمایی را باالتر ببرد.  "یار دوازدهم"، با 
تمامی حرف وحدیث آن، به عنوان حاصل جمع این پیوند 
در جام جهانی پیش روس�ت. بازیگرانی که برای همراهی 
با بازیکنان به برزیل می روند تا به آنها روحیه دهند، اتفاقی 
که باید منتظر ماند و در آینده درباره میزان تأثیرش بر روحیه 
بازیکن�ان فوتب�ال صحبت ک�رد. هرچند که ت�ا این لحظه 
بس�یاری از بازیگراِن دعوت ش�ده که طرفداران دوآتش�ه 
فوتبال بوده اند، به خاطر اعتراضات مردمی به حواش�ی و 
اعداد و ارقام نجومِی س�فر به برزی�ل و نحوه تأمین بودجه 

آن، از همراهی با این کاروان سرباز زده اند.  

اریک کانتونا فوتبالیست فرانسوی در فیلم سوئیچ

هرگ�ز" نقش آفرین�ی ک�رد. او مجموع�ًا در هش�ت فیل�م 
سینمایی بازی کرد.

"مهراب شاهرخی" بازیکن سالهای دور پرسپولیس و تیم 
ملی در سال ۱۳۵۵ در فیلم "علف های هرز" ظاهر شد.

مرحوم "مجید س�بزی" و "غالم فتح آب�ادی"  دو بازیکن 
سابق پرس�پولیس بودند که س�الهای ۷۴ و ۷۵ در سریال 
"به س�وی افتخار"  جلوی دوربین س�یروس مقدم رفتند تا 

حضور فوتبالی ه�ا در عرصۀ هنر، پس از انقالب دوباره به 
جریان بیفتد.

در سال ۱۳۷۸، جواد زرینچه کاپیتان استقالل در فیلمی 
بانام "مثلث آبی"  ظاهر ش�د.  این فیل�م ماجرای نوجوانی 
عالقه مند به استقالل است که همراه خانواده اش زندگی 
فقیرانه و نجیبی دارد، در یک فروش�گاه ورزش�ی با جواد 
زینچ�ه آش�نا می ش�ود و مدافع آبی ه�ا که از ای�ن نوجوان 
خوشش آمده سعی  می کند مش�کالت او و خانواده اش را 

حل کند.
و اما یک�ی از پرحرف و حدی�ث ترین فیلم ه�ای فوتبالی 
اث�ری س�ینمایی به ن�ام "فوتبالیس�ت ها"  بود که در س�ال 
۱۳۷۹ توس�ط علی اکبر ثقفی س�اخته ش�د.  عل�ی پروین 
اسطورۀ پرس�پولیس، حمید اس�تیلی، افش�ین پیروانی، 
هاش�م حیدری و محم�د پروین در آن ب�ازی کردند. کاری 
که بعدها علی پروین از حضور در آن اظهار پش�یمانی کرد. 
این فیلم به واسطۀ ساختاری در ردۀ فیلم های  ضعیف قرار 

گرفت و با شکست تجاری مواجه شد.

برای اولین بار در سینمای ایران، در 
دهه چهل، “عزیز اصلی” دروازه بان تیم 

پرسپولیس و تیم ملی جلوی دوربین 
ساموئل خاچیکیان رفت و برای فیلم 
"بی عشق هرگز" نقش آفرینی کرد. او 

مجموعًا در هشت فیلم سینمایی بازی 
کرد

پژمان جمشیدی و نیما شاهرخ شاهی



اولین خاطرات من از جام جهانی فوتبال مربوط به دورانی است که ده ساله بودم و پله برای تیم ملی 

برزیل بازی می کرد. همان روزها فهمیدم که پله بازیکن بزرگی است که اسمش تشدید ندارد... ما 

شب ها در تلویزیون های المپی سیاه و سفید خود- اگر المپ تصویرش نسوخته بود و روشن می شد- 

مسابقه ها را تماشا می کردیم و روزها در مدرسه درباره شان حرف می زدیم:

- ... دیدی دیشب پّل�����ه چی کار کرد؟

- پّل�����ه چیه خره!... پله!... پّل�����ه که کاری نمی کنه، یا میره باال رو پشت بوم یا میره پایین تو 

زیرزمین... خیلیم هنر کنه پرتت می کنه پایین تا گردنت بشکنه...

دانش ام در نحوه ی تلفظ نام پله باعث شد تا تصور کنم فوتبال بلدم و زنگ های تفریح با اصرار 

می خواستم با بقیه بازی کنم... مع االسف بازی ام افتضاح بود. موقع دویدن از همه عقب می ماندم و 

خیلی زود گرمازده می شدم و سردرد می گرفتم. نه تنها بلد نبودم دریبل بزنم هیچ کدام از شوت های من 

حتی برحسب اتفاق هم موزی شکل نمی شد. شوت های من خیاری بود! وقتی زیر توپ می زدم توپ یکی 

دومتری شکل خیار قلمی باال می رفت و دوباره می افتاد جلو پای خودم یا پرت می شد چند متری عقب تر، 

پشت سرم. این جوری بود که وقتی بچه ها یارکشی می کردند من آخرین نفری بودم که انتخاب می شد. 

پست تخصصی من "بک چپ" بود، یعنی مجبورم می کردند آن جا بایستم و بازی بقیه را وسط حیاط 

مدرسه تماشا کنم تا هروقت توپ از زیر پای شان در رفت و به طرف من آمد یکی از آن شوت های معروف 

خیاری ام را بزنم... البته گاهی هم جای دروازه بان انجام وظیفه می کردم که کار ساده ای بود چون احتیاج 

به دویدن نداشت، کافی بود هرچند دقیقه یک بار کمی دوال شوم و با نگاه مسیر ورود توپ به دروازه را 

تعقیب کنم و با افسوس سر تکان بدهم... سخت ترین قسمت کار دروازه بانی همان طبیعی تکان دادن 

سر موقع گل خوردن بود جوری که همه باور کنند که از بدشانسی گل خورده ای...

سال ۱۹7۰ پله با تیم ملی برزیل ایتالیا را در فینال بازی ها شکست داد و قهرمان جهان شد، همان سال 

فهمیدم که استعدادم در نقطه بازی و اسم فامیل بیشتر از فوتبال است با این وجود همیشه بازی های 

جام جهانی را دنبال می کنم چون این مسابقات موهبتی است آسمانی تا مردم و دولت ها بجای قربانی 

کردن یکدیگر دق دل شان را سر یک توپ خالی کنند...

توکا نیستانی

 http://tableaumag.com/4387
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اج�ازۀ آن را ص�ادر کند. فیفا نه�اد رس�می ورزش فوتبال 
است که وظیفه دست کاری منظم و مداوم قوانین فوتبال 
و گیج کردن بازیکنان و عالقمندان این ورزش را بر عهده 

دارد. گاهی نیز به خودش گل طالیی می زند.
جام جهان�ی فوتب�ال از بزرگ ترین رویدادهای ورزش�ی 
جهان است که از سال ۱۹۳۰ به طور مرتب و هر چهار سال 
یک بار برگزار شده است، به اس�تثنای سال های ۱۹۴۲ و 
۱۹۴۶ که به عل�ت جنگ جهانی دوم کلیۀ طرف ها ترجیح 
دادن�د توپ هایش�ان را ب�ه ج�ای دروازه به کلی�ۀ مواضع 

یکدیگر شلیک کنند.
ج�ام جهانی ه�ر چهارس�ال یک ب�اردر یک یا دو کش�ور 
جه�ان برگ�زار و باعث رش�د انفج�اری صنعت توریس�م، 
تبلیغات تلویزیونی، سرکیسه کردن تماشاچیان، نوشیدن 
آبجو و س�کس سرپایی در گوش�ه و کنار تاریک محل های 
نزدیک به برگزاری مس�ابقات می شود. کشورهای زیادی 
هر سال برای به دست آوردن همین مزایا با یکدیگر رقابت 
می کنن�د و از هیچ دوز و کلکی ه�م برای راضی کردن فیفا 
فروگ�ذار نمی کنن�د. اما مس�ئوالن فیفا هرگز تح�ت تأثیر 
قرار نمی گیرند و همیش�ه بهترین و شایس�ته ترین گزینه را 
انتخ�اب می کنند. مث�اًل میزبان جام جهانی س�ال ۲۰۲۲ 
کش�ور قطر اس�ت که هم تیم فوتبال پرافتخاری دارد، هم 
کش�ور خوش آب و هوایی ست و هم در زمینه حقوق بشر، 

ورزش زنان و وضعیت کارگران سابقه درخشانی دارد.
از ۱۹ جام جهان�ی که تا به حال برگزار ش�ده برزیل با پنج 
قهرمان�ی اول، ایتالیا با چهار قهرمانی دوم و آلمان با س�ه 
قهرمانی س�وم هس�تند. ایرانی ها همچن�ان در این زمینه 

نیز، همچون نیاکان خود، فروتنی می کنند.
اس�ت  ورزش�ی  روی�داد  پربیننده تری�ن  جهان�ی،  ج�ام 
به طوری ک�ه بازی فین�ال جام جهان�ی س�ال ۲۰۰۶ را که 
در کش�ور آلم�ان برگزار ش�د، نزدیک ب�ه ۷۱۵ میلیون نفر 
در سرتاس�ر دنیا زنده تماش�ا کردند. از آمار مردگانی که آن 
واقعه مهم را تماش�ا کردند اطالع دقیقی در دس�ت نیست 
اما تخمی�ن زده می ش�ود همین تع�داد مرده تماش�ا کرده 

باشند.
عالق�ه و اعتقاد به فوتب�ال و جام جهان�ی تازه ترین دین 
تاریخ بشریت اس�ت که با اندکی تفاوت، تمام خصوصیات 
ادی�ان قدیم�ی را دارد. همچنان ک�ه معتقدان ب�ه ادیان، 
به ویژه در دوران نخس�تین ش�کل گیری، ب�ه آن ها عمیقًا 

عش�ق می ورزند و اص�رار دارند که با کتک و ش�کنجه هم 
که ش�ده، دیگ�ران را در این عش�ق و لذت با خود س�هیم 
کنند؛ فوتبال دوس�تان نیز از تماش�ای آن ل�ذت می برند و 
از هیچ تالش�ی برای به اش�تراک گذاش�تن آن با دیگران 
فروگ�ذار نمی کنن�د. ح�رف زدن دائم�ی درب�اره فوتبال، 
پوشش دائمی رس�انه ها، و نصب تلویزیون های عظیم در 
پارک ها برای پخش زنده مس�ابقات فق�ط بخش کوچکی 
از ای�ن تالش های خیرخواهانه اس�ت. بخش بزرگ تر آن 
است که فوتبال دوستان نیز، همچون معتقدان به ادیان، 
کمک های میلیاردی برای اشاعۀ اعتقادات خودشان را – 
البته از بودجه عمومی که بخش بزرگی از آن حق و س�هم 
نامعتقدان اس�ت- وظیف�ۀ بدیهی دولت ه�ا می دانند. در 
عرصۀ ذهنی و نظری هم ش�باهت ها بسیارند. مهم ترین 
آن ه�ا اینک�ه مث�اًل همانط�ور ک�ه معتق�دان به اس�الم یا 
مس�یحیت اصواًل قادر به هضم این مساله نیستند که چند 
میلی�ارد نفر از اهالی کره زمین، از هن�دو و بودایی گرفته تا 
آته ایست، اصواًل اعتقادی به خدای واحد ندارند چه رسد 
به دانس�تن جزئیات دین های توحیدی، فوتبال دوس�تان 
ه�م حاضر به درک این مس�ئله نیس�تند ک�ه میلیون ها نفر 
اصواًل هیچ عالقه ای به فوتبال ندارند، چه رس�د به دنبال 
کردن جزئیات مس�ابقات دس�تۀ دو باش�گاه های اسپانیا. 
با این ح�ال اکثر این معتق�دان، با عالقه، پش�تکار و البته 
خیرخواه�ِی به عنف، ط�وری رفتار می کنند ک�ه گویا آنها 
و عالقه مندی ه�ا و اعتقاداتش�ان جهان ش�مول اس�ت یا 

به زودی خواهد شد یا باید بشود.
جام جهان�ی ۲۰۱۴ در برزی�ل برگزار می ش�ود و تیم ملی 
کش�ور ای�ران نی�ز در ای�ن واقع�ۀ مه�م بش�ری حضوری 

چشمگیردارد.

امروزه بیش از دویست و پنجاه میلیون 
فوتبالیست در بیش از ۲۰۰ کشور وجود 

دارند . مسئله ای که نشان می دهد عالقه 
به فوتبالیست بودن در سطح جهان 

شباهت غریبی با عالقه به شاعر بودن 
در سطح ایران دارد

فوتبال یک ورزش تیمی است که قدمت آن 
به حدود ۲۵۳6 سال پیش در ایران باستان 

بازمی گردد. ایرانیان در آن زمان فوتبال را دقیقًا 
به همین شیوه ای که امروز بازی می شود، 

یعنی در زمینی به طول ۹۰ تا ۱۲۰ متر و با عرض 
۴۵ تا ۹۰ متر و در دو نیمه ۲۰ تا ۴۵ دقیقه ای 
بازی می کردند. آنها در این بازی به مهارتی 

تاریخی رسیده بودند. از این مهارت تاریخی در 
نقش برجسته های تخت جمشید، پاسارگاد، 

نقش رستم، بیستون و سایر بناهای باستانی 
هیچ اثری برجا نمانده است که این خود نشانگر 

آن است که ایرانیان باستان عالوه بر مهارت در 
فوتبال به فضیلت فروتنی نیز آراسته بودند.

در حال حاضر فوتبال ورزش�ی انگلیس�ی با قدمتی کمتر 
از دویست سال محسوب می شود که در جهان طرفداران 
زی�ادی دارد، ب�ه نحوی ک�ه تخمین زده می ش�ود امروزه 
بیش از دویست و پنجاه میلیون فوتبالیست در بیش از ۲۰۰ 

کشور وجود دارند . مس�ئله ای که نشان می دهد عالقه به 
فوتبالیست بودن در سطح جهان شباهت غریبی با عالقه 
به ش�اعر بودن در س�طح ایران دارد. در این بازی، دو تیم 
یازده نفره متش�کل از بازیکنان با یک توپ فوتبال بر روی 
چمن طبیعی یا مصنوعی س�عی می کنند با لگد زدن به پا، 
زان�و، ران، بیضتین، ش�کم، س�ینه، دس�ت ها و صورت 
یکدیگ�ر و همچنی�ن توپ فوتب�ال به پیروزی برس�ند. در 
مسابقات فوتبال زنان همین فرآیند با اندکی تغییر در محل 
اصابت لگد انجام می شود که البته کشیدن مو جای برخی 
عملیات را می گیرد. تماشاگران نیز با زدن نعره و همدیگر، 
به تش�ویق تی�م موردعالقه ش�ان می پردازن�د. عملی که 
در ورزش�گاه، در خیاب�ان، پ�ای تلویزیون و حت�ی به مدد 
تکنولوژی های جدید در زیر لح�اف و هر جای دیگری که 
امکان تماشای مس�ابقه فوتبال وجود داشته باشد، انجام 

می شود.
فوتبال ضوابطی دارد که قوانین فوتبال نامیده می شوند 
و نمی توان برخالف آنها عمل کرد مگر آنکه س�ازمان فیفا 

تامالتی کوچک درباب چیزهایی بزرگ

محمود فرجامی
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بهرام میالنی

برای دیدن ویدئو 
و عکس های 
بیشتر اینجا را 

کلیک کنید

http://tableaumag.com/4276#.U5lolfmSx8E
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شماره های پیشین
مجله تابلو را

از این جا دانلود کنید

برای شنیدن این 
پادکست ها کلیک کنید:

}قسمت اول{
درباره ی لذت و گفتگو از 

لذت

}قسمت دوم{
چه کسی روی ابرها راه 

می رود؟

با جمعی از آشنایان درباره ی روش های مختلف ذخیره ی اطالعات و امنیت آنها صحبت می کردیم. 

بحث از این جا شروع شده بود که من گفته بودم گاهی به جای استفاده از یک سرویس ابری، مثل 

گوگل درایو، بهتر است یک هارد دیسک اکسترنال بخریم و فایل ها را رویش ذخیره کنیم. دلیلم این 

بود که امنیت اطالعات روی یک سرویس ابری متکی به یک اسم رمز است. البته که همه ی ما بارها 

شنیده ایم که باید اسامی رمز مستحکمی انتخاب کرد و آن ها را مدام تغییر داد، اما حرفم این بود که 

وقتی اطالعاتی خیلی حساس است، منوط کردن امنیت به یک اسم رمز کار خطرناکی است. از طرف 

دیگر، روی هارد دیسک اکسترنال می شود مثال تروکریپت اجرا کرد و امنیت خیلی بهتری به دست 

آورد یا موقع خطر با لگد خردش کرد.

آشنا می گفت که این حرف قدیمی است. می گفت رویه ی ما باید این باشد که از ابزارهای جدید 

استفاده کنیم و پیشنهاد کردن به آدم ها که به کارهایی برگردند که ۵ سال پیش می کردند کهنه است و 

جذابیت ندارد.

حرف من این بود که روش جدید وقتی گزینه ی مناسبی است که خاصیتی دارد، و نه فقط این که 

جدید است یا ظاهر جذابی دارد یا مثال جای گوشی پالستیکی تلفن از آیفون شیشه ای و آلومینیومی 

استفاده می کند.

اما یک بخش حرف آشنا را می فهمم. می گفت ما فقط استفاده کننده نیستیم، داریم در این فضا 

مطلب تولید می کنیم و اگر مخاطب مثال به این نتیجه برسد که راه حل های ما »سکسی« نیست، 

ولمان می کند و می رود سراغ آدم های دیگر. من البته تصور نمی کنم بخش خیلی بزرگی از مخاطبان، 

حتما با شنیدن پیشنهادهایی مثل این که »لزوما همیشه استفاده از تلفن هوشمند بهترین کار نیست« 

صفحه را می بندند و می روند سراغ وبسایت بعدی. در نهایت، اعتقاد صادقانه ی من این است که 

گاهی چیزها را به جای تایپ کردن، باید با دست نوشت و فایلی نساخت که بعدا جایی درز برود. یا، 

همیشه ایمیل کار درستی نیست چون ردش می ماند. گاهی باید با طرف بروی بیرون برای قهوه و 

حرفت را حضوری بزنی. و چیزهایی شبیه این.

حاال سوال مهم این است که چطور باید دربرابر جذابیت های تکنولوژی، دل و جان و عقل و 

هوشمان را از دست ندهیم، و به این فکر کنیم که تکنولوژی قرار است درخدمت من و تو باشد، نه که 

من و تو بنده ی نو به نو شدنش باشیم و حتما اصرار کنیم که حتما جدیدترین بهترین هم هست.

آرش کمانگیر

http://tableaumag.com/4240
http://tableaumag.com/4293
http://tableaumag.com/4315
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