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ارسالن باز هم دعوت نشد

مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی بسکتبال 
در حالی نفرات مورد نظــرش را جهت حضور در 
پنجره ششم انتخابی جام جهانی به اردوی تیم ملی 
دعوت کرد که بار دیگر اثری از نام ارسالن کاظمی 
بین دعوت شده ها دیده نشد. ارسالن برای دومین 
بار است که پشت خط تیم ملی می ماند. بار قبل 
شاهین طبع مصدومیت را دلیل دعوت نشدنش 
اعالم کرد اما حاال حقیقت بیشتر آشکار شده که 
دعوت نشدن ارسالن جنبه تنبیهی دارد. او یکی 
از معترضین به شــرایط اردوی تیم ملی بود اما 
مشخص نیست چرا تنها کسی که ترکش دعوت 
نشدن به اردوی تیم ملی به او خوردهف کاظمی 
است. البته این حق طبیعی هر کادر فنی است که 
نفرات مورد نظرش را انتخاب کند ولی ماجرای 
ارســالن کمی متفاوت به نظر می رســد. روزبه 
ارغوان، محمد ترابی، محمد جمشیدی، حامد 
حدادی، محمد حســن زاده، حامدحسین زاده، 
آرن داوودی، مایک رســتم پور، نوید رضائی فر، 
کیوان ریاعی، آرمان زنگنه، امیر صدیقی، بهشاد 
عرب زاده، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم 
میرزایی، صمد نیکخواه بهرامی، نوید نیکتاش و 
بهنام یخچالی نفرات دعوت شده به اردوی تیم 
ملی هستند. آسمانخراش های ایران باید در ماه 
اسفند در تهران از استرالیا و ژاپن میزبانی کنند. 
ناگفته نماند صحبت های یک بسکتبالیســت 
مبنی بر اینکه بســکتبال انتقام فوتبال را از ژاپن 
می گیرد، با واکنش صمد نیکخواه بهرامی روبه رو 
شد. کاپیتان صمد در الیو اینستاگرام خود حسابی 
از خجالت این بازیکن که در تیم ملی هم تیمی اش 
هســت درآمد و به او تاخت. البته برخی دیگر از 
بسکتبالیست ها نیز معتقد بودند این حرف بازیکن 

بسکتبال خنده دار بوده است.
    

کیانوش و صحبت های عجیبش
به نظر می رســد کیانوش رستمی که کمتر 
زمانی حرف ها و رفتارهایش از حاشیه دور است، 
خودش دوست دارد که با این رفتارهای عجیب 
ســر زبان ها باشــد. او همچنان با غروری خاص 
درباره خودش صحبت می کند اما کیانوش این 
بار صحبتی را بر زبان آورده که شاید تمام ایرانیان 
را به فکر بیندازد. جای کتمان ندارد که کیانوش 
رستمی بعد از قهرمانی در المپیک یک ناکام بزرگ 
بوده. او وقتی در اردوی تیم ملی با سوال خبرنگاری 
در همین راستا که در دو سال اخیر نتیجه نگرفته 
و انتظار مردم از او باالتر است، عنوان کرد:»از نظر 
من شکست خیلی زیباست؛ هر کسی می گوید 
ایرانی ها شکســت را قبول ندارند، ایرانی نیست! 
همیشه ایرانی ها بعد از شکست ها توانستند پیروز 
شوند.« این شاید یکی از عجیب ترین معیارهایی 
باشــد که کیانوش برای ایرانی بــودن یا نبودن 
انتخاب کرده است. او پیش از این گفته بود حضور 
در محل تمرین تیم ملی اعصابش را بهم می ریزد 
و گویا این حرف درست است. چون او چند وقتی 
اســت در اردوی تیم ملی حضور دارد و بیان این 
صحبت حتما برای وقتی بوده که اعصاب نداشته!

    
سونامی حامی هرکول

فرزان عاشورزاده یکی از ورزشکارانی بود که 
در دعوای غیرفوتبالی ها و فوتبالی ها طرف بهداد 
ســلیمی را گرفت. او در این رابطــه گفت:»این 
درست اســت ورزش فوتبال در جهان به عنوان 
یک صنعت دیده می شود و سرمایه گذاری های 
زیادی روی آن صورت می گیرد. حاال یک میلیون 
دالر نه شما به تیم ملی فوتبال ایران 10 میلیون 
دالر بدهید که ما خوشحال هم می شویم. اما این را 
منصفانه ببینید که ما در مسابقات قهرمانی آسیا 
شرکت کردیم و جایزه مدال طال 40 سکه بود؛ هر 
سکه را چهار میلیون هم حساب کنیم می شود 
160 میلیون تومان. این 40 سکه را هم هیچ زمان 
به موقع نمی دهند، شاید دو سال آینده بدهند. من 
به سلیمی حق می دهم، خودم سکه های بازی های 
آسیایی و قهرمانی آسیا را نگرفتم و معلوم نیست 
چه زمانی به دستم برسد.« او درخصوص لحن تند 
بهداد نیز عنوان داشت:»شهامت معذرت خواهی 
سلیمی مثال زدنی بود. ایشان عذرخواهی کردند و 
در مقابل تمام بازیکنان هم با یک پست هماهنگ 
جواب دادند. شــاید بازدید عکس ها و فیلم های 
کمیل قاسمی، حمید سوریان و ورزشکاران دیگر 
خیلی کمتر باشد اما همان ها هم صمیم قلب به 

چنین ورزشکارانی عالقه نشان می دهند.«

منهای فوتبال

لیگ برتر حدودا 50 روز تعطیل بود و شــاید طي 
این مدت خیلي ها از یاد برده باشــند که خط دفاعي 
و دروازه بان هاي اســتقالل در آخریــن روزهاي دور 
رفت دروازه این تیم را بســته نگه داشــته و در حال 

رکوردشکني بودند.

 استقاللي ها در آخرین هفته از نیم فصل اول دقایق 
گل نخوردن خود را به 459 دقیقه رساندند که بهترین 
رکورد این فصل محســوب مي شــود. آنها آخرین بار 
در هفته دهــم و در مصاف خانگي مقابل ســپاهان از 
کي روش اســتنلي گل خوردند و بعــد از آن طي پنج 
بازي متوالي دروازه شان باز نشــد. در واقع استقالل تا 
پنجشنبه 18 بهمن و بازي مقابل پیکان، دقیقا 104 

روز است گلي دریافت نکرده.

عالوه بر اســتقالل، یک تیم دیگر نیز در لیگ برتر 
این روزهــا دروازه اش را براي دقایقي طوالني بســته 
نگه داشــته و رکورد خوبي در این زمینــه دارد. نفت 
مسجدســلیمان، شگفتي ســاز پنج هفته پایاني دور 
رفت بود و برخــالف نتایج ضعیفش تــا هفته دهم، از 

هفته یازدهم به بعد نتایج درخشــاني در لیگ گرفت. 
این تیم طي پنج هفته آخر از دور رفت صاحب سه برد 
و دو تساوي شــد و 11 امتیاز گرفت. در واقع طي پنج 
هفته پایاني هیچ تیمي بیشتر از نفت مسجدسلیمان 
در لیگ امتیاز نگرفته است، حتي صدرنشین ها. ضمن 
اینکه زردپوشان مسجدســلیمان 325 دقیقه است 
دروازه شان را بسته نگه داشته اند و فردا مي توانند این 

رکورد را باالتر ببرند.

عدد به عدد

رکورد نفتيرکورد استقاللي

آریا طاری

54 درصــد از مخاطبــان ایــن 
دوشــنبه برنامــه 90، بــه رضایت 
از عملکرد هشــت ســاله کارلوس 
کی روش رای دادنــد و حاال گروهی 
از موافقان افراطی این مربی، از این 
موضوع به عنوان ســند محبوبیت 
فوق العاده او در فوتبال ایران استفاده 
می کننــد. این در حالی اســت که 
نتیجه نظرســنجی 90، بیشــتر از 
هــر چیزی ســقوط کــی روش در 
اذهــان عمومی را آشــکار می کند. 

فروردین ماه 94، کارلوس کی روش 
از مخاطبــان برنامــه 90 رای 82 
درصــدی گرفت اما ایــن رای پس 
از نزدیک به چهار ســال، حدود 30 
درصد تقلیــل پیدا کــرد. کاهش 
30 درصــدی محبوبیــت در طول 
چهار ســال، اتفاق تلخی اســت که 
حتی به ندرت برای سیاســتمدارها 
رخ می دهد اما حاال برای ســرمربی 
ســابق تیم ملی ایران شکل گرفته 
اســت. عالوه بر این، نباید فراموش 
کرد که این نظرســنجی اساسا در 
یک شرایط کامال »غیراستاندارد« 

برگزار شــد. اگر ابتدا تحلیل دقیقی 
از همه بازی های تیــم ملی در جام 
ملت هــا و تورنمنت های گذشــته 
روی آنتن می رفت و سپس نوبت به 
رای دادن می رســید، شاید درصد 
آرای کی روش حتی از این نیز کم تر 
می شــد. نودی ها اما ترجیح دادند 
کی روش را در الیه ای از احساسات 
بپیچند و در حصار سانتی مانتالیسم، 
برای محبوب جلوه دادن این مربی در 
آیتم های شان تالش کنند. قرار بود با 
حضور چند روزنامه نگار در استودیو، 
یــک مناظــره در مــورد عملکرد 

کــی روش روی نیمکــت تیم ملی 
شکل بگیرد اما برنامه 90 که زمانی 
به همین مناظره ها شهرت داشت، به 
سمت و سوی دیگری رفت و فرصت 
نقد و تحلیل دقیق را از دســت داد. 
وظیفه 90 به عنوان مهم ترین رسانه 
فوتبالی ایران، بررسی همه ابعاد این 
دوران هشت ساله بود اما این برنامه به 
وظیفه ژورنالیستی اش عمل نکرد تا 
ستایش نامه ای را برای کی روش روی 
آنتن ببرد. حتی در مصاحبه مستقیم 
با مربی پرتغالی، موضع مجری کامال 
از پایین بــه باال بود. ســوال بزرگ 

اینجاست که آیا یک مربی ایرانی نیز 
در صورت شکست ســنگین مقابل 
ژاپن، با چنین استقبالی از سوی 90 

روبه رو می شد؟
»باید از اشــتباه های مان درس 
بگیریم«. این بخشــی از مصاحبه 
کارلوس کی روش با برنامه تلویزیونی 
90 بود. برای تیم او اما دیگر فرصتی 
برای درس گرفتن از اشتباه ها وجود 
ندارد. تیم ملی می توانســت قبل از 
مســابقه با ژاپن، از همه اشتباه های 
قبلی درس بگیرد اما در حساس ترین 
مقطع، دست به چند اشتباه بزرگ زد 
و دیگر فرصتی برای جبران نداشت. 
کی روش در 90، در پاســخ دادن به 
ســوال های زیادی طفــره رفت. او 
توضیح نداد که چرا اعتقاد داشــته 
بازی  تدارکاتی با تیم های بزرگ برای 
فوتبال ایران »مفید« نیســت و این 
تیم تنها باید در دیدارهای کوچک تر 
به میدان بــرود و اعتمــاد به نفس 
بیشتری به دست بیاورد. او توضیح 
نداد که چرا در روزهــای برگزاری 
جام ملت های آســیا به جای تمرکز 
روی تیــم ملی، مشــغول مصاحبه 
علیه دیگران و مذاکره با فدراسیون 
فوتبال کلمبیا بوده اســت. او حتی 
توضیح نداد که چرا به جای استفاده 
از آماده ترین مدافعان فوتبال ایران، 
محمدحســین کنعانی زادگان را به 
جام ملت ها برد تــا عمال قدم بلندی 
در مسیر حذف ایران از این تورنمنت 
برداشــته باشــد. او تاکید کرد که 
اختالفش با برانکو، هرگز »شخصی« 
نبوده اما تقریبا همه می دانند که این 
اختالف نظر، از یک ماجرای شخصی 
درباره »ایفمارک« آغاز شده است. 
این مصاحبه می توانست بهترین و 
البته آخرین موقعیت برای پرسیدن 
سوال های کلیدی از کی روش باشد 
اما ظاهرا چنین گفت وگویی تنها به 
قصد قدردانی از این مربی انجام شد. 

البته که کــی روش قدم های مثبت 
زیادی نیز در فوتبال ایران برداشت و 
ویژگی های مثبت زیادی به تیم ملی 
اضافه کرد اما حیرت آور است که او 
در حالی از تیم ملی جدا شد که هرگز 
در معرض یک مصاحبه چالشی قرار 

نگرفت و وادار به پاسخگویی نشد.
کارلوس کی روش راه آینده اش 
را انتخاب کرده و احتماال خیلی زود 
به تیم ملی کلمبیــا ملحق خواهد 
شد. فوتبال ایران نیز باید این مربی 
را به فراموشی بســپارد و روی آینده 
تمرکز کند. دامــن زدن به بحث ها و 
دعواها و فضای دوقطبی ایجاد شده 
توســط کارلوس، دیگر هیچ سودی 
برای فوتبال ایران به همراه نخواهد 
داشــت. حاال وقت ساختن یک تیم 
ملی متحد برای همسو کردن همه 
هواداران این تیم با هم است. تیمی 
که در آن تنها به مهره های شایسته 
برای بازی کردن فرصت می رســد 
و معیار دعوت هیــچ مهره ای به آن، 
لجبازی و کینه نیســت. تیمی که 
دست به کارهای بزرگ می زند و روی 
کارهای معمولی مانــور نمی دهد. 
تیمی که به سادگی تسلیم نمی شود 
و با اغراق در مــورد نتایجش حرف 

نمی زنند.

وقتی احساسات جایگزین نقد می شوند

90تقدیمبهکیروش!

چهره به چهره

 برنامه 90 این هفته، آخرین فرصت برای نقد و بررسی عملکرد هشت ساله کارلوس کی روش در فوتبال ایران بود اما 
بیشتر به ملغمه ای احساساتی برای ستایش از این مربی تبدیل شد. این درست همان نگاهی است که اجازه نمی دهد از 

دریچه منطق به عملکرد مربیان در فوتبال ایران پرداخته شود. در فوتبال ایران، همه باید این موضوع را بپذیرند که دوران 
کی روش دیگر تمام شده و حاال وقت شروع یک مقطع تازه از زندگی است. زندگی بدون مرد پرتغالی، ادامه دارد و شاید 

حتی باشکوه تر از قبل نیز دنبال شود.

به محض افشاگری مهدی تاج در مورد میزان پاداش 
ستاره های ملی پوش برای چند پیروزی معمولی در جام 
ملت های آسیا، موج همه جانبه ای از سوی ستاره های دیگر 
رشته های ورزشی علیه آنها به راه افتاد. بهداد سلیمی این 
موج را در فضای مجازی تقویت کرد و بالفاصله ملی پوشان 
نیز با انتشار متنی هماهنگ که از سوی خودشان نوشته 
نشده بود، پاسخ بهداد را دادند. فوتبالیست ها در ایران به 
طور کلی از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار هستند اما 
سوال اینجاست که چرا در بزنگاه های حساس و کلیدی، 
مردم نگاه متفاوتی را نســبت به آنها بروز می دهند؟ این 
وزنه بردارها و تکواندوکارها نیســتند کــه علیه فوتبال 

قدم برمی دارند، این خود فوتبالیســت ها هســتند که با 
رفتارهای شان در شرایط خاص باعث به راه افتادن موجی 
از انتقادها می شــوند. بازیکنی که بعد از گل زنی در یک 
بازی معمولی به منتقدانش عالمت سکوت نشان می دهد، 
بازیکنی که در اوج ســر به هوا بودن، جریان بازی را رها 
می کند تا ســرگرم انتقام از داور مســابقه شود، بازیکنی 
که با یک کارت زرد کامال بی مــورد، خودش را در معرض 
محرومیت قرار می دهد و بازیکنی که به جای ستاره بودن، 
ترجیح می دهد شاخ اینستاگرام باشد، خودشان به دست 
خودشــان در نگاه مردم بی اعتبار می شــوند. چرا نگاه به 
فوتبالیســت ها در اروپا مثبت تر از نگاه به آنها در فوتبال 

ایران اســت؟ جواب این ســوال را باید در موقعیت های 
حساســی جســت وجو کرد که از ســتاره های فوتبال، 
چهره هایی به شــدت اجتماعی می سازد. حدود دو هفته 
قبل، پرواز امیلیانو ساال از فرانسه به انگلیس از همه رادارها 
محو شــد اما حتی با وجود اینکه دیگر شانسی برای زنده 
ماندن امیلیانو وجود نداشــت، گروه زیادی از ستاره های 
فوتبال دست به کار شــدند و هزینه های الزم برای ادامه 
جســت وجوهای هواپیمای گمشــده را متقبل شدند. 
حتی لئو مســی نیز اعالم کرد که برای تداوم جست وجو، 
بخشی از رقم مورد نیاز را می پردازد. بسیاری از ستاره های 
دنیای فوتبال، هر سال بخشی از قراردادشان را صرف امور 
خیریه می کنند. آنها یا نهادهای خیریه شخصی دارند یا 
به صورت دائمی با موسسه های خیریه در ارتباط هستند. 
گروه دیگری از آنها نیز به عنوان سفیر یونیسف با سفر به 
محروم ترین مناطق جهان، تالش می کنند تا چهره های 
زیادی را در دنیــا به انجام امور خیریــه عالقه مند کنند. 

در ایران اما این اتفــاق تا چه انــدازه رخ می دهد؟ وقتی 
زلزله کرمانشاه از راه رســید، کدام یک از بازیکنان فعلی 
تیم ملی حاضر شــدند خودشــان را به مناطق زلزله زده 
برسانند؟ کدام یک از بازیکنان فعلی تیم ملی حاضر شدند 
مسئولیت رساندن کمک های مردم به کرمانشاه را متقبل 
شوند؟ علی دایی به عنوان یکی از فوتبالیست های قدیمی 
خودش را به این مناطق رســاند و مرد اول کمک رسانی 
به کرمانشــاه بود. چهره هایی مثل علی کریمی و خداداد 
عزیزی نیز با برگــزاری بازی خیریه در ســرپل ذهاب، 
سعی کردند تا نقش خودشــان را در این مورد ایفا کنند 
اما فوتبالیســت های جوان تر مثل همیشه غایب بودند. 
آن چه امروز موجب موضع گیری علیه این ستاره ها شده، 
تنها رفتار خودشــان اســت. اگر این فوتبالیست ها هم 
مثل همکاران خارجی شــان کمی و فقط کمی بیشتر در 
موقعیت های اجتماعی حاضر بودند، شاید امروز از حمایت 

بیشتری از سوی مردم برخوردار می شدند.

درباره بلوای تازه ای که علیه ستاره های تیم ملی به راه افتاده است

فوتبالیست ها علیه فوتبالیست ها!

 کی روش در 90، در پاسخ 
دادن به سوال های زیادی 
طفره رفت. او توضیح نداد 
که چرا اعتقاد داشته بازی  
تدارکاتی با تیم های بزرگ 
برای فوتبال ایران »مفید« 
نیست و این تیم تنها باید 

در دیدارهای کوچک تر به 
میدان برود و اعتماد به نفس 

بیشتری به دست بیاورد

گادوین منشا با قراردادي یک و نیم ساله به استقالل 
پیوست تا یکي از مهیج ترین انتقال هاي رخ داده در پنجره 
زمســتاني فوتبال ایران را رقم بزنــد. مهاجم نیجریه اي 
وقتــي از تعطیالت نیم فصل به تهران بازگشــت متوجه 
شد برانکو او را در لیســت فروش قرار داده و دیگر جایي 
در لیست پرسپولیس ندارد. منشــا مشتري هاي زیادي 

در لیگ ایران داشــت اما او مهاجم گران قیمتي است که 
نفت آبادان و سایپا و... مشــتري هایي از این دست، توان 
پرداخت دستمزدش را نداشتند. با این وجود اما هیچ کس 
فکر نمي کرد او راه اســتقالل را در پیــش بگیرد و انتقال 
میان دو باشگاه قرمز و آبي را انتخاب کند. انتقالي که در 
فوتبال ایران یک اتفاق معمولي نیست و با حواشي و حرف 

و حدیث هاي فراواني همراه است. انتقال بازیکنان خارجي 
بین دو تیم پرســپولیس و اســتقالل معموال با حواشي 
و عواقب کمتري نســبت به داخلي ها همراه بوده است. 
هواداران دو تیم ظاهرا انتقال به تیم رقیب را به بازیکنان 
خارجي راحت تر مي بخشند و آن را چندان هم به معناي 

خیانت قلمداد نمي کند. 
ژاک الونِگ کامروني و هوار محمــِد عراقي دو بازیکن 
خارجي بودند که در پرسپولیس و استقالل بازي کردند و 
حاال گادوین منشا به سومین نفر این لیست تبدیل شده 
است. الونگ بعد از درخشــش در پرسپولیس و کمک به 

قهرماني تیم قطبي به سپاهان رفت و بعد هم چند سالي 
خارج از ایران به فوتبالش ادامه داد. او بعدها در بازگشت 
به ایران پیراهن پیکان را پوشید و باالخره از پیکان راهي 
استقالل شــد تا در دربي معروف جام والیت، روبه روي 
پرســپولیس هم قرار بگیرد. اما برخالف او، هوار محمد 
مستقیما از پرســپولیس به اســتقالل رفت و تا پیش از 
گادوین منشا تنها بازیکن خارجي باشد که بین این دو تیم 
منتقل شده است. این هافبک عراقي در لیگ نهم 17 بازي 
براي پرسپولیس انجام داد و بالفاصله به استقالل رفت تا 

10 بار هم با پیراهن این تیم به میدان برود.

انتقال جنجالي بین سرخ و آبي
اتفاق روز
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