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در نقد مجموعه واکنش ها به انتشار یک ویدئو
مرگ فرهنگ، تولد افراط! 

در روزهای گذشته، ویدئویی در فضای 
مجازی دســت به دست می شــود که در 
آن، یک نفــر که ظاهرا هوادار اســتقالل 
است جمالتی را علیه پرسپولیس در کنار 
محمدحســین کنعانــی زادگان به زبان 
می آورد و مدافع قرمزها هم با یک عبارت 

بسیار زشت، به او پاسخ می دهد. 
همیــن ویدئــوی کوتــاه در روزهای 
گذشــته، جاروجنجال هــای زیادی در 
فضای فوتبال ایران به راه انداخته اســت. 
این ماجــرای ناراحت کننده، ســه وجه 
دارد که هر سه آنها کامال قابل نقد به نظر 
می رســند. اول از همه، باید منتقد رفتار 
خود کنعانی زادگان بود. یک فوتبالیست 
ملی پــوش که ایــن همه ســابقه ملی و 
باشــگاهی دارد، چطور به خودش اجازه 
می دهد چنین عبارت زشــت و ناپسندی 
را مقابل یک فرد دیگر بــه کار ببرد. یک 
فوتبالیســت ملی چطــور نمی داند که 
دوربین ها همه جا در حال شکارش هستند 
و ممکن است این عبارت ها، خیلی زود در 
فضایی به وسعت تمام ایران پخش شود. 
البته که حتــی اگر دوربینــی هم در کار 
نبود، باز هم این حرف ها ناخوشــایند به 
نظر می رسیدند. طرف دوم ماجرا، باشگاه 

پرسپولیس است. 
همه جای دنیا وقتی اتفاقی شــبیه به 
این رخ می دهد، باشگاه به سرعت دست به 
کار می شود و با بازیکن خاطی اش برخورد 
می کند. آن بازیکن در واقع، نماینده باشگاه 
اســت و با این صحبت هــا در درجه اول، 
چهره باشــگاه را مخدوش می کند. طرف 
سوم ماجرا هم، افرادی هستند که سریعا 
با ژست »شــکایت« وارد ماجرا می شود. 
تصور کنید مدیرعامل باشگاه استقالل با 
وجود همه مشکالت ریز و درشت باشگاه و 
در شرایطی که کادر فنی را به شدت علیه 
خودش ناراضی کرده، همه مسائل دیگر 
را کنار گذاشــته و علیــه کنعانی زادگان 
شــکایت کرده اســت. آقای مدیــر اگر 
می خواهد نشان بدهد که استقالل برایش 
 واقعا مهم اســت، باید راه و روش دیگری

را انتخاب کند. 

شــکایت علیه بازیکن رقیــب، هیچ 
مشکلی را از اســتقالل حل نخواهد کرد. 
این اتفاق تنها موجب می شود که حریف، 
برای بــردن جام های بعــدی مصمم تر 
شود. درست همان طور که مساله عیسی 
آل کثیر هم، قرمزها را برای موفقیت های 
بعدی حریص تر کرد و اصال بــه نفع رقبا 
تمام نشد. پر واضح است که فوتبال ایران، 
اساسا درگیر یک باتالق بی فرهنگی شده و 
هر چقدر که دست و پا می زنیم، بیشتر در 
آن فرو می رویم. اروپایی ها، یاد گرفته اند 
که چطور از فوتبال لذت ببرند. ما هم یاد 
گرفته ایم که چطور فوتبــال را به کام هم 

تلخ کنیم. 
بازیکنــی که حتی ســاده ترین اصول 
حرفه ای گــری و بدیهی ترین چیزها را در 
مورد ادبیات برخورد با هواداران تیم رقیب 
نمی داند، مدیران و هوادارانی که به جای 
برخورد جــدی با آن بازیکــن، همچنان 
برایش هورا می کشند و از این اشتباه مهلک 
و فاجعه بار دفاع می کننــد و البته رقبایی 
که به جای پرداختن به مسائل خودشان، 
همچنان سرگرم شکایت و شکایت کشی 
هســتند، در قدرت گرفتن افراط به جای 
فرهنگ، ســهم مهمی دارند. فضای این 
فوتبال دیگر آنقدر مسموم شده که همه 
از یاد برده اند هدف این رشــته ورزشی در 
درجه اول چه چیزی بوده است. فوتبال در 
ایران، همه را از هــم دور کرده و این روند، 
هر روز شکل نگران کننده تری به خودش 

می گیرد.

نقد

آریا طاری

این ششــمین بار است که تیم 
ملی ایران در مرحله مقدماتی جام 
جهانی با کره جنوبی روبه رو می شود. 
جالب اینکه در سه دوره گذشته 
مقدماتی جام جهانی، این دو تیم 
تحت هر شرایطی به هم برخورد 
کرده اند. کــره و ایران، همدیگر را 
خیلی خوب می شناسند. در پنج 
تجربه قبلی روبه رو شدن با کره در 
انتخابی جام جهانی، ایران سه بار 
توانسته صعود را جشن بگیرد و دو 
بار هم ناکام مانده است. نکته مهم 
اینکه از مقدماتی جام جهانی 94 به 

بعد، کره جنوبی دیگر در این مرحله 
موفق به گرفتن همه امتیازهای یک 

مسابقه از تیم ملی نشده است.
    

مقدماتی 1978
اولین تجربه برخــورد جدی ایران و 
کره جنوبی در مقدماتــی جام جهانی 
1978 اتفــاق افتــاد. در آن دور از 
رقابت های مقدماتی 21 تیم با هم رقابت 
کردند تا در نهایت تنها یک تیم به صورت 
مستقیم خودش را به جام جهانی برساند. 
در دور نهایی این رقابت ها یک گروه پنچ 
تیمی تشکیل شــد و ایران در کنار کره 
جنوبی، کویت، استرالیا و هنگ کنگ قرار 
گرفت. هر دو مسابقه ایران و کره جنوبی 

در این گروه با تساوی به پایان رسید. دو 
تیم در مســابقه اول بدون گل مساوی 
شدند و جدال برگشت هم با تساوی دو-
دو تمام شد. در نهایت این تیم ملی ایران 
بود که با 14 امتیاز به عنوان صدرنشین 
خودش را به جام جهانی رســاند و کره 
جنوبی با 10 امتیــاز در رده دوم جدول 
گروه قرار گرفت. در حقیقت اولین صعود 
تاریخ ایران بــه جام های جهانی پس از 
همگروهی با کره جنوبــی اتفاق افتاد. 
البته که ایران در دور مقدماتی موفق به 

شکست دادن این حریف نشد. 
مقدماتی 1994

در مرحلــه مقدماتی جــام جهانی 
1994، ایران و کره جنوبــی دوباره در 

دور نهایی به هم برخــورد کردند. این 
بار مرحله نهایــی در یک گروه 6 تیمی 
برگزار می شد و قرار بود دو تیم اول گروه 
مستقیما به جام جهانی راه پیدا کنند. 
اوضاع در این دیدارهــا اصال برای تیم 
ملی ایران خــوب پیش نرفت. تیم ملی 
در همان مسابقه اول با نتیجه سه بر صفر 
به کره جنوبی باخت و همان شکست، 
روحیه تیم را به شــدت تحت تاثیر قرار 
داد. ایران در نهایــت در آن گروه پنجم 
شد و کره جنوبی با ایستادن در رده دوم 

خودش را به جام جهانی رساند.
مقدماتی 2010

خاطره روبه رو شــدن در مقدماتی 
جام جهانی 2010 اصــال برای فوتبال 

ایران خوشایند نیست. تیم ملی در آن 
مسابقات، عملکرد خوبی نداشت و در 
نهایت هم جواز صعود به رقابت های جام 
جهانی را به دست نیاورد. در مسابقه رفت 
با کره جنوبی، ایران با تنها گل جواد نکونام 
از حریف پیش بود اما پارک جی سونگ، 
مسابقه را به تساوی کشاند تا دو امتیاز 
حساس برای تیم ملی از دست برود. در 
جدال برگشت هم تیم ملی این بار با گل 
مسعود شجاعی از کره جنوبی جلو بود اما 
باز هم پارک گل تساوی را به ثمر رساند. 
اگر تیم ملی موفق به پیروزی در دیدار 
برگشت می شد، حداقل حضورش در 
پلی آف را قطعی می کــرد اما این اتفاق 
رخ نداد و تیم ملی جایی در بین تیم های 
حاضر در جام جهانی آفریقای جنوبی به 

دست نیاورد.
مقدماتی 2014

اوج تنش ها بین ایران و کره جنوبی، 
در این مقدماتی شکل گرفت. تیم ملی 
کره بــرای برگزاری مســابقه رفت، به 
ایران سفر کرد و با وجود 10 نفره شدن 
تیم ملی، با گل حســاس جواد نکونام 
روبه روی تیم کی روش شکست خورد. 
پس از همین مســابقه بود که سرمربی 
کره، صحبت های زشتی علیه میزبانی 
ایران به زبان آورد و کارلوس کی روش، 
از این موضوع بــرای انگیــزه دادن به 
شاگردانش بهره برد. حتما آن »مشت 
معروف« کی روش بعد از بــرد کره در 
دیدار برگشت را یادتان هست. ما برای 
صعود به جام جهانی برزیل، باید در خاک 
کره جنوبی به برتری می رسیدیم و این 
اتفاق بزرگ با گل تاریخ و فراموش نشدنی 
رضا قوچان نژاد رقم خورد. این بهترین 
عملکرد تیم ملــی در مراحل انتخابی 

جام جهانی روبه روی کره ای ها به شمار 
می رفت. جایی که توانســتیم 6 امتیاز 
کامل در دو مسابقه از این حریف بگیریم.

مقدماتی 2018
برای سومین بار متوالی، ایران و کره در 
انتخابی جام جهانی با هم روبه رو شدند. 
این بار هم ایران میزبان مســابقه رفت 
بود و با تنها گل سردار آزمون حریفش را 
شکست داد. تیم کی روش در این جدال 
کامال برتر از رقیب ظاهر شد و اجازه نفس 
کشیدن به ستاره هایی مثل سون هیونگ 
مین نداد. قبل از مسابقه برگشت، صعود 
ایران به مرحله بعدی قطعی شده بود. 
با این وجود ســتاره های تیم ملی اصال 
مسابقه را شل نگرفتند و بازی در نهایت 
با نتیجه تساوی به پایان رسید. از آخرین 
بار که تیم ملی کره جنوبی در یک رقابت 
انتخابی جام جهانی تیــم ملی ایران را 
شکســت داده، حاال چیزی حدود 25 
سال سپری شده اســت. این یک وزنه 
بزرگ روحــی برای تیم ملــی، قبل از 
رویارویی دوباره با این حریف کامال آشنا 

خواهد بود.

ششمین دوئل با چشم بادامی ها در مسیر جام جهانی

هم مسیر شرقی!

اتفاق روز

چهره به چهره

کسب سهمیه المپیک آن هم به صورت 
غیرمنتظره اتفاقي است که روز گذشته براي 
وزنه برداري بانوان ایــران رقم خورد. اتفاقي 
که باعث مي شد نخســتین حضور دختران 
وزنه بردار ایران توســط پریسا جهانفکریان 
در مســابقات المپیک رقم بخورد اما فاصله 
شادماني از کسب این سهمیه تا عدم حضور 

نماینده ایران در توکیو بسیار کوتاه بود. 
ماجرا از این قرار اســت که بعــد از اینکه 
دولت کشور ســاموآ تصمیم گرفت به دلیل 
نگراني بابت کرونــا تنها ورزشــکاراني که 
خارج از ســاموئل زندگــي مي کنند را عازم 
توکیو کند، کمیته ملي المپیک این کشــور 
تایید کرد که ســه وزنه بردارشان به المپیک 
نخواهند رفت. یکي از ایــن وزنه بردارها در 
دسته فوق ســنگین زنان بود که خروج او از 
لیســت بازي ها باعث مي شود که سهمیه به 
نماینده ایران برسد. چراکه تمام نفراتی که 

در رنکینگ باالتر از جهانفکریان هســتند 
ســهمیه المپیــک را گرفته انــد و با خروج 
وزنه بردار ساموآ یک ســهمیه باقیمانده این 
وزن به جهانفکریان رســید. بعــد از اعالم 
این خبــر امــا جهانفکریان اعــالم کرد که 
نمي دانسته شانسي براي المپیکي شدن دارد 
و از آنجایي که دست مصدومش را به تازگي 
جراحي کرده، نمي تواند در این مســابقات 
شرکت کند. تمام این اتفاقات در حالي رقم 
خورد که جهانفکریان این شــانس را داشت 
که بتواند سهمیه این مسابقات را شخصا به 
دســت بیاورد اما این سهمیه با سهل انگاري 
فدراسیون از دست رفت و ادامه بي توجهي ها 
باعث شــد شــانس دوباره المپیکي شدن 
وزنه برداري بانوان ایران بدون استفاده باقي 
بماند. جهانفکریان مي توانست با حضور در 
قهرماني آسیاي ازبکســتان و کسب امتیاز 
الزم، به عنوان بهترین وزنه بردار قاره آســیا 

راهي المپیک شود. اما زمانی که اردوی تیم 
ملی برای حضور در قهرمانی آســیا برگزار 
شد، نام جهانفکریان در لیست دعوت شده ها 
نبود و گفته شد که او به دلیل مصدومیت در 
تمرینات تیم ملي حضور نــدارد. موضوعي 
که البته با تکذیــب جهانفکریــان روبه رو 
شد و او فدراســیون را مقصر از دست رفتن 
سهمیه اش مي دانســت. او حتي در صفحه 
شــخصي اش نیز گالیه هاي خود را مطرح 
کرد که همین موضوع باعث تشکیل کمیته 
انضباطي برایش شد. شــاید اگر فدراسیون 
به جاي فراخواندن ورزشکار خود به کمیته 
انضباطي تمرکز بیشتري روي کسب سهمیه 
داشــت، حاال تنها صحبت از حضور تاریخي 
این دختر وزنه بــردار در المپیک مطرح بود. 
جهانفکریان با وجود مصدومیت مي توانست 
در المپیک شرکت کند اما حاال که جراحي 
کرده، اوضاع را حســابي براي او ســخت و 
پیچیده مي کند. چراکــه در فرصت کم تر از 
20 روزي که تا آغاز مسابقات المپیک مانده، 
او نه مي تواند دوره نقاهت را ســپري کند و 
نه تمریناتي داشــته باشد که براي رقابت در 

ســطح المپیک آماده ش کند. بــا این حال 
فدراســیون وزنه برداري که به نظر مي رسد 
هیچ اطالعي هم از شرایط این وزنه بردار هم 
نداشته، اعالم کرده اســت که تیم پزشکي 
دربــاره حضور یا عدم حضــور جهانفکریان 
در المپیــک تصمیم مي گیرنــد. این اعالم 
فدراســیون حکایت مثل معروف نوشدارو 

بعد از مرگ سهراب است. فدراسیون اگر در 
زمان مناسب به درمان مصدومیت ورزشکار 
خود اهمیــت مــي داد و راه بي توجهي را در 
پیش نمي گرفت، این سهمیه غیرمنتظره به 
راحتي از دست نمي رفت. با این حال به نظر 
مي رسد این سهمیه تاریخي قرار است بدون 

تاریخ سازي حضور در المپیک باقي بماند. 

آریا طاری

همان طور که پیش بینی می شد، بلژیک حریف چندان 
سرســختی برای ایتالیا نبود و نتوانست این تیم را از یورو 
2020 کنار بزند. تیم مانچینی با یک نمایش کامال برتر، 
تیم مارتینز را شکســت داد تا به رویاهای اروپایی بلژیک 
پایان بدهد. آنها باز هم در قامت یک تیم مدعی وارد یک 
تورنمنت ملی شــدند اما نتایج دلخواه شــان را به دست 
نیاوردند. برای فوتبال بلژیک، این یک شکست دردناک و 

فراموش نشدنی بود.
ناکامی در مســیر صعود به یورو 2012، یک شکست 
بزرگ برای فوتبال بلژیک بود. درســت از همان نقطه به 
بعد اما، با ورود استعدادهای تازه و معرفی یک نسل جدید، 
فوتبال در این تیم کامال متحول شد. آنها با امیدواری های 
زیادی به جام جهانــی 2014 برزیل رفتنــد و به عنوان 
صدرنشین گروه، راهی مرحله حذفی شدند. بلژیک پس 
از ســه پیروزی متوالی در دور گروهی، در اولین مسابقه 
حذفی آمریکا را شکســت داد و ســپس با باخت یک بر 

صفر روبــه روی آرژانتیــن، در دور یک چهــارم نهایی از 
مسابقات حذف شــد. دو ســال بعد، آنها باز هم عملکرد 
نســبتا خوبی در مراحل اولیه یک تورنمنت ملی داشتند 
اما یک چهارم نهایی، پایان کارشان در یورو 2016 بود و 
باز هم نتوانستند خودشــان را از این مرحله عبور بدهند. 
شیاطین سرخ فوتبال اروپا به عنوان یک تیم کامال مدعی 
قهرمانی راهی جام جهانی 2018 روســیه شدند. آنها باز 
هم هر سه مسابقه دور گروهی را بردند تا باالتر از انگلیس، 
تونس و پاناما در صدر جدول گروه قرار بگیرند. این تیم در 
یک هشتم نهایی در یک مسابقه ســخت و نزدیک با یک 
کام بک فراموش نشــدنی، تیم ملی ژاپن را با نتیجه سه بر 
دو شکست داد. طلسم یک چهارم نهایی این بار دیگر اثر 
نکرد و بلژیک باالخره از این مرحله هم رد شــد. آنها برای 
رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی، برزیل را شکست دادند. 
با این حال در نیمه نهایی مغلوب فرانســه شدند و باز هم 
دست شان به مسابقه فینال نرسید. حاال پس از دو سال، 
این تیم دوباره در یک چهارم نهایــی یک تورنمنت ملی 

شکست خورده است. 
مشــکل بزرگ تیم ملی بلژیک و دلیــل ناکامی های 
ادامه دار این تیم را می تــوان در دو موضوع خالصه کرد. 
اول از همه اینکــه آنها معموال به ســراغ مربیان بزرگ و 
درجه یک نمی روند و انتخاب خوبی برای نیمکت تیم شان 

ندارند. این نسل برای چند ســال به مربی متوسطی مثل 
مارک ویلموتس سپرده شــد و فدراسیون فوتبال بلژیک 
برای ادامه مسیر به ســراغ روبرتو مارتینز رفت. البته که 
مارتینز مربی بدی نیســت اما برای تیمــی که این همه 
ســتاره در اختیار دارد، گزینه ای کافی و کامل به شــمار 
نمی رود. پیش از این، باشگاه »اورتون« مهم ترین تیمی 
بوده که توسط این مربی اداره شده است. البته که مجموع 
»نتایج« این مربی با تیم ملی بلژیک به اعداد و ارقام جالبی 
می رسد اما بردن دیدارهای دوستانه یا مقدماتی با تیمی 
که این همه اسم بزرگ در اختیار دارد، کار چندان مهمی 
به شــمار نمی رود. نتایج وقتی مهم هســتند که بلژیک 
بتواند خودش را در یک تورنمنت مهم ملی نشــان بدهد. 
موضوع دردسرساز دیگر برای بلژیکی ها، متعادل نبودن 
فاز هجومی با فاز تدافعی تیم است. یان فرتونگن، توماس 
فرمائلن و توبــی آلدروایرلد همگی در دوران اوج شــان 
مدافعان فوق العاده ای بوده  اند اما خیلی وقت است که این 
دوران را پشت سر گذاشته اند و فوتبال بلژیک، نتوانسته 
استعدادهای تازه ای را برای جانشینی آنها کشف کند. این 
تیم در خط دفاعی اصال فوق العاده نیست و این مساله، در 
جدال های حســاس و نزدیک به آنها لطمه می زند. بدون 
تردید اگر آنها یک مربی بزرگ مثــل روبرتو مانچینی و 
چند مدافع درخشــان مثل بونوچی و کیه لینی داشتند، 

هیچ تیمی در اروپا حریف شان نمی شد. فعال اما اوضاع این 
تیم، چندان درخشان نیست و آنها به اندازه بردن یک جام 

بزرگ، خوب و آماده به نظر نمی رسند.
این تیم بلژیک، خیلی از مختصات یک »نسل طالیی« 
را دارد اما نسل هایی در تاریخ ماندگار می شوند که بردن 
»جام های طالیــی« را هم بلد باشــند. بــرای ناامیدی 
از شــیاطین ســرخ فوتبال اروپا اما هنوز کمــی زود به 
نظر می رســد. آنها همچنان می توانند بــا چند تغییر در 
ترکیب شان، یک تیم مدعی برای بردن جام جهانی باشند. 
جسورانه ترین راه برای بلژیک، در درجه اول انتخاب یک 
مربی جدید اســت. چراکه بعید به نظر می رسد چهره ای 
مثل مارتینــز، موفقیت چندانی در آینــده هم برای این 
کشور به دست بیاورد. پس از این اتفاق، آنها باید به ترکیب 
دفاعی شان هم سروســامان بدهند و در زمان باقی مانده 
تا شــروع جام جهانی، گزینه هــای تازه نفس تری را در 
این بخش از زمین تســت کنند. شــاید تا پاییز بعدی که 
زمان برگزاری جام جهانی اســت، ادن هازارد هم دوباره 
بتواند کیفیت گذشته اش را به دســت بیاورد و از این فرم 
ناامیدکننده فاصله بگیرد. آن وقت می توان انتظار داشت 
که فوتبال بلژیک هم کمی متحول شود و باالخره به طرف 
بردن یک جام مهم ملی حرکت کنــد. اتفاقی که حاال به 
یک حسرت بزرگ برای مردم این کشور تبدیل شده است.

به دنبال المپیکي شدن دختر وزنه بردار ایران

سهميه تاريخي بدون تاريخ سازي؟!

نسل طالیی بدون جام طالیی

دالوران نيمه کاره! 

حتما آن »مشت معروف« 
کی روش بعد از برد کره در 

دیدار برگشت را یادتان 
هست. ما برای صعود به 
جام جهانی برزیل، باید 
در خاک کره جنوبی به 

برتری می رسیدیم و این 
اتفاق بزرگ با گل تاریخ 
و فراموش نشدنی رضا 
قوچان نژاد رقم خورد
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