
برنامه ریزی برای برگزاری مسابقه دربی از طرف 
باشگاه ها، ثانیه شماری بازیکنان، فدراسیون و 
مسووالنش و وزارت ورزش، تماشاچی که 
با آن همه مشکالت زندگی، برای دیدن این 
مسابقه وقت می گذارد که به ورزشگاه بیاید 
هم  باز  کند،  تماشا  تلویزیون  از  را  بازی  یا 

بی فایده بود. 
هم تماشاگران و هم بازیکنان این بار هم کم 
نگذاشتند و حسابی از خجالت هم درآمدند. 
از همان صحبت های اول بازی جواد خیابانی، 
گزارشگر مسابقه که گفت امیدواریم فوتبالی 
بی حاشیه اما گرم و پرطراوت ببینیم و حرف های 
محمد میثاقی که بعد از نیمه اول مسابقه گفت »یه 
سر شکسته، یه پنالتی از دست رفته، چند خطا«؛ 
معلوم بود این بازی هم چیزی می شود مثل همه 
دربی هایی که تا قبل از این همه  تماشایش کرده 
بودیم. همان حرف های نامربوط و بی احترامی 
به تیم و بازیکن و تماشاچی حریف، درگیری 
و اعتراض های پشت سرهم بازیکنان به داور 
فوتبالی  و  غیرعمدی  و  عمدی  خطاهای  و 
که به جز دقایقی هیچ لذتی نداشت. مربیان 
ایتالیایی و آرژانتینی دو تیم هم کم نیاوردند 
و فریادهایشان کنار زمین به داور و بازیکنان 
خودی و غیرخودی به چشم آمد. روی یکی 
از همین خطاها استقالل در دقیقه 26 به پنالتی 
رسید اما ضربه علی کریمی، بازیکن پرحاشیه 
دربی را بیرانوند دفع کرد تا هیاهو و فریاد 
پرسپولیسی ها در ورزشگاه بلند شود و سکوت 
به جایگاه تماشاگران آبی برسد. بعد از همین 
سکوت بود که هواداران تیم آبی بعد از خطای 
بازیکن شان هر چه داشتند به زمین زدند و سر 
کنعانی زادگان پرسپولیس را شکستند تا با این 

اتفاقات نیمه اول به آخر برسد. 
در نیمه دوم نه پرسپولیس و نه استقالل هیچ کدام 
آرامش نداشتند. بازیکنان سراسیمه به توپ 
ضربه می زدند. بازی در این نیمه بهتر که نشد، 
شاید بدتر هم بود. تا اینکه تعویض کالدرون 
آرژانتینی کار دست تیم استقالل داد. دقیقه ۸۱، 
ضربه مهدی عبدی، بازیکن تعویضی و جوان 

پرسپولیس ها بعد از تیرک دروازه به دروازه بان 
استقالل هم برخورد کرد تا بازی یک بر صفر 
شود. استقاللی ها که شانس صددرصد پنالتی 
را گل نکرده بودند برای فرار از باخت به آب 
و آتش زدند اما ثمری که نداشت، بلکه بازی 
به جنجال هم کشیده شد. تالش آنها براي 
رسیدن به گل و اصرار پرسپولیسي ها براي 
دلیل درگیري هایي شد. در هر  نتیجه  حفظ 
بازي برد و باخت وجود دارد اما در دربي 
طور دیگري معني مي شود و اصرار به نباختن 
عواقبي دارد. یکي از عواقبش بازي پربرخورد 
در نیمه دوم بود. در یک صحنه با خطای علی 
کریمی روی احمدزاده از پرسپولیس موعود 
دادن کارت  نشان  با  داور مسابقه  بنیادی فر، 
زرد دوم او را اخراج کرد. بعد از این خطا، 
درگیری روی سکوها بین تماشاگران دو تیم 

بیشتر هم شد. 
داور 5 دقیقه وقت تلف شده برای دربی گرفت. 
فریادهای کریم باقری که سال ها چهره ای آرام 
از او در پرسپولیس و تیم ملی و فوتبال ایران 
در ذهنمان مانده بود، در این دقایق بیشتر از 
همه به چشم آمد اما او آمده بود تا جلوی 
درگیری بازیکنان تیمش را بگیرد. در دقیقه 
90+2، یزدانی از استقالل روی سیامک نعمتی 
مرتکب خطا شد اما بدتر از همه اینها حرکت 
فرشاد احمدزاده بود. او این بار شروع کننده 
درگیری آخر بازی شد. بازیکنی که تیمش با 

یک گل جلو بود، این بار پای همه بازیکنان 
و  دربی ها  مثل همه  کشاند،  دعوا  این  به  را 
بازی های فوتبال که در کشورمان کم ندیده ایم. 
شاید این درگیری با کارت های زرد بنیادی فر 
به سیامک نعمتی و عارف غالمی تمام شد 
اما برای همیشه به عنوان یک اتفاق تلخ در 
تاریخ دربی های پایتخت ثبت شد. پرسپولیس 
این بار با گل یک بازیکن جوان و ناشناس 
دربی را برد و استقالل بازنده شد اما این بازی 

حاشیه های زیادی هم داشت. 

تلويزيوني ها كه به كري ها دامن 
مي زند

در برنامه زنده شبکه 3سیما که میثاقی مجری اش 
پیروانی و سهراب بختیاری زاده  افشین  بود، 
کارشناسان دو تیم هم آمده بودند. بعد از بازی 
میثاقی گفت: »فکر نکنید این دو نفر همین جور 
ساکت در طول بازی اینجا نشسته بودند. اتفاقا 
کلی کری با هم داشتند.« اتفاقا بیشتر از همه این 
کری ها در رفتار و برخورد پیشکسوتان دو تیم 
به چشم آمد تا نقطه نظرات کارشناسی آنها. 
 افشین پیروانی در صحبت هایش تاکید کرد که 
خود صدا و سیما و مطبوعات قبل از بازی با 
گزارش ها و برنامه هایشان به این حساسیت ها 
دامن می زنند و بازیکنان مجبورند به این شکل 

بازی کنند.
دیگري  زمان  هر  از  بیشتر  برنامه  بینندگان 

شاهد کري هاي آبي و قرمز بودند. تعریف هاي 
فضاي  خنده  سوژه  بختیاري زاده  اغراق شده 
تلویزیون  قاب  همین  در  و  شد  مجازي 
تعریف هاي  از  بعد  چطور  که  دیدند  همه 
بختیاری زاده از استقالل، پیروانی با خنده ای 
که بر لب داشت به سمت او نگاه نمی کرد. 
در برنامه تلویزیونی که خیلی بیشتر از 60 
بودند،  رفته  ورزشگاه  به  که  هواداری  هزار 
بیننده دارد باید برنامه سازان مدیریت کنند و 
کارشناسان را توجیه که در برنامه زنده، نقش 
از  پررنگ تر  خیلی  باید  مهمانان  کارشناسی 

نقش هواداری شان باشد.
صحبت های کارشناسان سرخابی درباره پنالتی 
پیروانی در  بود.  نوع خودش جالب  هم در 
حالی که مهار پنالتی توسط بیرانوند را یادآور 
می شد، گرفتن پنالتی را سخت می دانست اما 
بختیاری زاده با تایید آن معتقد بود باید پنالتی 
به خاطر حرکت بیرانوند تکرار هم می شد. 
او تاکید می کرد که جدیدترین قانون درباره 

دروازه بان ها این را می گوید.

شب ماني كنار آزادي 
 استقبال از این دربی مثل همیشه نبود. آنچه 
که از دربی های سال های گذشته به یاد داریم 
ورزشگاه پرتماشاچی بود که این بار در دربی 
90 ندیدیم. 60 هزار تماشاچی بازی استقالل 
و پرسپولیس را از نزدیک تماشا کردند که با 

آماری که درسایت ها و کانال های خبری به 
چشم آمد حدود  ۱6هزار صندلی در ورزشگاه 
خالی ماند. این موضوع هم یکي از چالش هاي 
دربي بود اما باز هم کساني بودند که از شب 
قبل خودشان را به تهران رسانده بودند تا بتوانند 
بازي را ببینند. حدود هزار هوادار از شب قبل 
بازی، مقابل ورزشگاه آزادی بودند و شب را 
گذشته،  سال های  بر خالف  ماندند.  آنجا  در 
اسکانی  امکانات و شرایط  تهران  شهرداری 
برای هواداران در نظر نگرفته بود و آنها، شب 
را در چادرها و ماشین هایشان سپری کردند. 
اسکان دادن این تماشاگران هم از بحث هایي 
هیچ  ولي  مطرح مي شود  ساله  هر  که  است 
وقت به نتیجه نمي رسد. حساسیت بیش از 
حد بازي دلیلي شده تا خیلي ها شب ماني در 

خیابان را بپذیرند. 

ادامه دعوا در فضاي مجازي 
دربي در 90 دقیقه بازي تمام نمي شود، کري ها 
و دعوا از روزها قبل شروع مي شود و روزها و 
حتي هفته ها بعد هم ادامه دارد. این بازي که 
یک پنالتي براي استقالل گرفته شد و به ثمر 
نرسید، بحث هاي داوري زیادي هم داشت؛ 
یکي مي گفت داور به اشتباه پنالتي گرفته و 
دیگري مي گفت دروازه بان پرسپولیس خطا 
کرده و باید پنالتي تکرار مي شد. این پنالتي ها 
و خطاهاي دیگر، برخورد بازیکنان، جایگاه 

دو تیم در جدول و... بهانه دست هواداران 
دو تیم داده بود که دعواها و کري ها را در 
فضاي مجازي ادامه بدهند و با درگیري هاي 
لفظي کام همدیگر را تلخ کنند. دامنه درگیری 
لفظی طرفداران دو تیم سرخابی پایتخت بسیار 
گسترده تر از اینهاست و به شکل دیگری در 
کانال های تلگرامی و حتی اینستاگرام هم نمود 
دارد و تاثیرگذار است. شاید هم برخی ها منتظر 
را  دل شان  عقده  دیگری  دربی  در  و  بمانند 

خالی کنند. 

ساندويچ هايی كه سوژه شد
تماشاگرانی که برای دیدن بازی استقالل و 
پرسپولیس به آزادی رفته بودند به جز حاشیه های 
بازی با مشکالت دیگری هم روبرو بودند. یکی 
از اینها ساندویچ های بی کیفیتی بود که به قیمت 
20 هزار تومان به فروش رفت. ساندویچ هایی 
که تصاویر محتویاتش که چند قطعه کالباس 
بی کیفیت و خیار شور بود، دست به دست 

در کانال های تلگرامی هم چرخید. 
هوادارانی که اغلب هم از شهرهای دور و نزدیک 
برای تماشای دربی آمده بودند و بدون کمترین 
امکاناتی که مسووالن ذیربط برایشان تدارک 
ندیده بودند، مجبور به خرید ساندویچ شدند. 
با  از طرفی، فروش ساندویچ های بی کیفیت 
در  تغذیه  مشکل  با  را  هواداران  باال  قیمت 

ورزشگاه مواجه کرده بود.

متخلفان دربي قرار بود جریمه شوند. از همان فرداي دربي بعضي ها 
جریمه موقت شدند تا کمیته انضباطي تشکیل شود. درگیري هاي 
وسط زمین، فحاشي های روي سکوها و... این سوال را ایجاد کرده 
که ورزشگاه هاي فوتبال آماده پذیرایي از تماشاگران زن هستند؟ فیفا 
به ایران اعالم کرده که حتما باید به زنان اجازه ورود به ورزشگاه ها 
را بدهد و براي این تاکید هفته پیش بیانیه اي را هم صادر کرد. بیانیه 
فیفا که پس از سفر 3نماینده این نهاد بین المللی به تهران صادر شد، 
تردیدها درباره ورود تماشاگران زن به ورزشگاه های فوتبال را بیشتر 
کرده است. حاال همه می پرسند آیا زنان آزادانه و با خرید بلیت می توانند 
وارد ورزشگاه شوند و این آزادی شامل همه بازی ها می شود یا فقط 

برای بازی های ملی است؟ 
فیفا در بیانیه ای که به تازگی منتشر کرده، تاکید کرده زنان نباید برای 
تماشای هیچ بازی ای محدودیت داشته باشند. قبل از دربي هم بلندگوی 
ورزشگاه  درخواستی از تماشاگران مرد داشت؛ درخواستی که زنان 
را برای تماشای همه بازی های لیگ امیدوار کرد اما یک منبع آگاه در 
وزارت ورزش تاکید کرده بود تماشای بازی های لیگ همچنان برای 

زنان ممنوع است.
نزدیک به 3 هفته قبل هیاتی از کارشناسان فیفا به تهران آمدند تا در 

جریان اقداماتی قرار بگیرند که قرار بود مسووالن ورزش و فوتبال 
ایران برای حضور زنان در ورزشگاه انجام بدهند. طبق توافق اولیه بین 
فیفا و ایران، قرار شده بود زنان ایران بازی های تیم ملی در مقدماتی 

جام  جهانی2022 را از نزدیک تماشا کنند.
فیفا در بیانیه ای که به تازگي منتشر کرده، از روند این پیگیری ها در 
دیدار هیات فیفا با نماینده وزارت ورزش و مسووالن فدراسیون فوتبال 
ایران گفته: »در این مذاکرات سازنده، فیفا بر موقعیت شفاف و مستحکم 
خود مبنی بر اینکه زنان باید اجازه داشته باشند آزادانه به ورزشگاه ها 
وارد شوند، تاکید کرد. همچنین بر این موضوع تاکید شد که تعداد زنان 
حاضر در ورزشگاه ها باید براساس تقاضا تعیین شود که این موضوع 
را هم فروش بلیت مشخص خواهد کرد. بازرسی های میدانی در محل 
نشان داد  هیچ مانع عملیاتی چشمگیری در مقابل اعمال این اقدامات 
در ورزشگاه آزادی، از تاریخ ۱0اکتبر20۱9 وجود ندارد. هیات همچنین 
درباره جزییات دقیق روند بلیت فروشی و همین طور روند عملیاتی 

مورد نیاز، در تطابق با قوانین موجود فیفا در این زمینه، بحث کرد.« 
فیفا روی بلیت فروشی تاکید کرده اما طبق اطالعاتی که پیش از این 
غالمحسین زمان آبادی، مسوول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال داده 
بود، قرار است در این بازی ۱500صندلی برای زنان در نظر گرفته شود 

اما نزدیکان به وزارت ورزش گفته اند: »قرار نیست گزینشی انجام شود. 
فیفا این گزینش را تبعیض می داند و روی بلیت فروشی آزادانه مصر 
است. آنها گفته اند برای هر تعدادی که درخواست باشد، باید امکان 
پاسخگویی باشد. ما روی عدد بحثی نداشته ایم و آقای زمان آبادی اگر 
حرفی در این  باره زده، نظر خودش را گفته است.« در بخش دیگری 
از بیانیه، فیفا روی موضوع مهم تری تاکید می کند، اینکه: »موضع فیفا 
مستحکم و شفاف است؛ زنان باید در ورزشگاه های فوتبال ایران اجازه 
حضور داشته باشند؛ در تمامی بازی های فوتبال.« در بیانیه توضیح داده 

شده که فیفا براساس برنامه های عملیاتی و نتایج بازی ۱0اکتبر20۱9، 
با فدراسیون فوتبال ایرانی برای پیشبرد یک دستورالعمل عملیاتی و 
ملزومات مورد نیاز برای آنکه درهای بازی های لیگ ایران به روی 

زنان باز شود هم همکاری خواهد کرد.
قبل از بازی پرسپولیس و استقالل در لیگ، بلندگوی ورزشگاه آزادی 
اینکه قرار است در  به  خطاب به تماشاگران مرد گفت: »با توجه 
بازی های بعدی خانم ها در بازی های لیگ و ملی به ورزشگاه بیایند، 
از شما خواهش می کنیم رعایت کنید و زمینه را برای حضور آنها فراهم 
کنید.« این درخواست کنار بیانیه فیفا این امیدواری را به زنان داده بود 
که از این به بعد حضورشان در بازی های لیگ هم قطعی است ولی 
مسوالن تاکید دارند توافق ما با فیفا از اول روی بازی های ملی بوده. 
مطالبه آنها حداکثری است ولی فعال پیگیر بازی های ملی هستند و 
نامه های اینفانتینو هم در مورد بازی های مقدماتی جام  جهانی است. 
توافقی در مورد لیگ نبوده و نمی تواند باشد. این مساله دست ما نیست.« 
همه این اتفاقات زنان را سرگرم کرده اند که کدام بازي را مي توانند در 

ورزشگاه باشند و تماشاي کدام بازي ها ممنوع است. 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هم بعد از دربي به تماشاگران مرد 
توصیه اي کرده بود: »امیدوارم بستر حضور زنان در بازی  ایران و کامبوج 
فراهم شود. امیدواریم خود مردم هم همکاری کنند تا این نقطه کور 
نشود و زنان هم بتوانند بیایند و بازی را نگاه کنند.« مسعود سلطانی فر 
هم روز بعد از دربی گفت: »همه زیرساخت ها و امکانات ورزشگاه 
آزادی برای ورود زنان کامل شده.«گفته می شود 4 هزار و 600 صندلی 

برای زنان در این بازی در نظر گرفته شده است.

به جا مانده از دربي نود، بازي احساسي پرسپوليس و استقالل 

درگيري هايي كه تمامي ندارد  

ورزشگاه ها آماده پذيرايي از زنان هستند؟

5ورزش شماره هفتصدوبیست وسه   شش مهر نودوهشت

یک  استقالل  و  پرسپولیس 
و  سنتی  بازی  در  دیگر  بار 
هم  مقابل  پایتخت  دربی  در 
قرار گرفتند. بعد از اتفاقات 
آبی«  »دختر  خدایاری  سحر  برای  که  تلخی 
افتاد و عماد صفی یاری، پسر 8 ساله ای که در 
بازی پرسپولیس و صنعت نفت آبادان هنگام 
رد شدن از گیت های بلیت فروشی الکترونیک 
به دلیل برق گرفتگی جانش را از دست داد، 
بودیم  نگران  بود.  ترسیده  حسابی  چشممان 
که نکند در این بازی هم جان کسی به خطر 
بیفتد. انتظار می رفت این بازی به خاطر این 
حداقل  شود.  کم حاشیه تر  دردآور،  اتفاقات 
زمین  بیرون  و  زمین  در  درگیری   صحنه های 
کمتر باشد اما این طور که نشد، همان اتفاقات 

همیشگی دوباره افتاد، شاید هم بدتر.

 مریم 
عالی زاده 


