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کلید «آزادی» دست ما بود
 نغمه افشار: درها قرار شد باز شوند. درها کارشان باز و بسته شدن است ولی درهایی هستند 
که با هر مدل زوری باز نمی شوند، قفلی که دارند قرار نیست کلیدی داشته باشد! درهای 
ورزشگاه آزادی سال ها بود از این دسته درها بود، نه برای همه، که برای زن ها، این دومین 
جنســیت خلق شده پروردگار! فکرش را بکن، ورزشگاه باشد که محل ورزش است، فوتبال 
باشد که یک بازی گروهی است و بدون حاشیه، سکوهایی باشند که در زمان های مختلف و 
بنا به برنامه های متفاوت همین زن های بخشی از خلقت روی آن می نشینند ولی قرار نباشد 
برای دیدن فوتبال این گردهمایی ایجاد شود. می دانم که فکرکردن به آن هم سخت است! 
سؤال های زیادی ایجاد می کند و جواب هایی که هیچ وقت ندارد. حاال اما مسئله این نیست. 
درها قرار شد باز بشوند. از میان صدهزار صندلی موجود در «آزادی» انتخاب پنج درصد آن 
با بانوان بود. یک سایت باید باز شود که هی ایراد خطا کند. هی باز نشود و هی باز بشود و 
هی وسط کار قفل کند و ضربان قلبت را باال ببرد. جمعیت پنج دهم درصدی که می تواند 
جامعه را روی دســتش بچرخاند، حاال باید آن قدر بچرخد تا ببیند کدام صندلی به نامش 
درمی آید، اصال قرار اســت بلیتی فروخته شــود یا گزینش ها صورت گرفته است؟ بدبینی 

خیلی وقت اســت ریشه هایش را محکم کرده و اعتمادها از کم هم کمتر شده است ولی 
چاره ای نیست. به هر حال شانس به رویت می خندد یا نه، تو هم قرار می شود به ورزشگاه 
بروی. تو، یک زن، شــاید یک طرفدار تیفوســی فوتبال شــاید هم نه، کال یک عالقه مند که 
می خواهی دری را به رویت بسته نبینی. گفته شد که زودتر بیایید، حتی اگر کمی هم دیرتر 
حاضر شوید، باید با بازی و فوتبال و حسرت چندساله خداحافظی کنید و درها را باز هم تا 
معلوم نیســت کی بسته ببینید! زودتر از ساعت مقرر حاضر می شویم و می رویم. اتوبان و 
خیابان ها انگار رنگ وبوی دیگری دارند، نزدیک ورزشگاه پرچم ها روی زمین ولو شده اند و 
کاله هــای آبی کنار هم ردیف و بوق ها منظم قــرار گرفته اند. دلت می خواهد از همه آنها 
داشته باشی، دلت می خواهد هرچه نماد می توانی به خودت آویزان کنی و در حیص وبیص 
خریدن کاله که شاید بهترین چیز باشد تا پوششت را هم کامل تر نشان بدهد و بهانه ای نباشد 
تا درها باز بسته شوند، یکی از پنجره با گواش آبی روی دستت می نویسد S! اول حرف تیم 
محبوبت. آن قدر زشــت می نویســد که حد ندارد ولی فقط خنده ات می گیرد. تو یک زنی 
کــه امروز اجازه پیدا کرده ای درها را باز کنی. پس می خواهی به همه چیز لبخند بزنی. به 

پارکینگ می رسی، قرار است برایت و برایتان جلسه توجیهی بگذارند. در همان لحظه اول 
می فهمی اگر می خواهی جزء کســانی باشی که همیشه بدون دغدغه بلیت در ورزشگاه 
حاضرند قید رنگ را بزنِی، هرچه آبی به خودت بســته ای جدا کنی، کالهت را توی ماشین 
بگذاری و ســاده و عادی با مقنعه مشکی و مانتوی بلند، خانم وار بروی و هیچ از عشق و 
عالقه ات دم نزنی! شاید این کار تو نیست. هیجان دارد خفه ات می کند، چطور تیم محبوبت 
را تشــویق نکنی؟ تصمیم می گیری جزء گروه همیشگی ها نباشــی و بتوانی جیغ بزنی و 
هیجانت را تخلیه کنی. سخنرانی های مختلفی را شاهد هستی. برایت حرف زیاد می زنند. 
از سرپرست فدراسیون تا پلیس ورزشگاه و روحانی حاضر در آنجا همه می خواهند بگویند 
تو شأن باالیی داری و برای حفظ شأنت مراقب خودت باش. حرفی نزن که درها باز بسته 
شوند! حرکتی نکن که مناسب شخصیتت نباشد، بگذار این راه که معلوم نیست چرا این قدر 
طوالنی طی شده تا فقط ۵۰۰ نفر از هم جنسانت را به ورزشگاه راه بدهند، به بیراهه کشیده 
نشــود!  نمی ترسی اما حرف هایت را می خوری. قرار اســت از کاپیتان محبوبت که حاال از 
تیم رفته حرفی نزنی. نباید بزنی. باید از دختری که در حســرت آمدن به ورزشگاه سوخت 

چیــزی نگویی. بایــد درها را باز نگه داری. باید دم نزنی. قــول می دهی... قول می دهی و 
ســوار اتوبوس می شوی. از هفت خان رستم رد می شوی. هی جلوی اتوبوس را می گیرند 
هی اســم ها چک می شوند. می بینی بعضی ها را که بلیت دارند و گریه می کنند و معلوم 
نیست چرا نمی توانند پا به ورزشگاه بگذارند! دلهره داری. بازی دارد شروع می شود. ساعت 
نزدیک هفت اســت. در باز می شــود، می دوی، با همه توانت می دوی، آن قدر می دوی که 
وقتی چشمت به زمین چمن می رسد، سست می شوی. چشم هایت تار می شود. با خودت 
می گویی این ورزشــگاه به این بزرگی برای بیشتر از ۵۰۰ نفر از هم جنسان تو جا نداشت؟! 
درهای آزادی باز می شوند اما توی گوشت حرف هایی زنگ می زنند که مراقب خودت باشی 
تا دوباره کلید گم نشود. یک فوتبال باشگاهی را می بینی؛ تیمت را، بازیکنانت را، گل زدنشان 
را، شادی کردنشــان را و تشکرکردنشــان از حضور تو را. اما عادت نداری، تو چشمانت درد 
می کند از دیدن این صحنه بزرگ فوتبال! به این پرده بزرگ سینمایی که نه گزارشگر دارد و 
نه حرکت آهســته نشان می دهد. باید کم کم یاد بگیری و عادت کنی. باید پرهایت را برای 

پرواز آموزش بدهی؛ مدت هاست بسته بوده اند.

شنبه
۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۵۹

فـوتبال جـهان

قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا؛ طارمی و آزمون هم گروه 
شدند

تیم های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ حریفان خود را شناختند. به گزارش 
ایســنا، قرعه کشــی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا در استانبول ترکیه برگزار شد و ۳۲ 
تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شــناختند. حمیت آلتینتاپ ترکیه ای و یحیی توره، هافبک 

ساحل عاجی سابق بارسلونا و منچسترسیتی، به عنوان سفیرهای این فصل از رقابت ها معرفی شدند.
بر این اساس، تیم های حاضر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان در این گروه ها قرار گرفتند:

گروه ۱: آژاکس، لیورپول، ناپولی، گالسکورنجرز
گروه ۲: پورتو، اتلتیکومادرید، بایرلورکوزن، بروخه
گروه ۳: بایرن مونیخ، بارسلونا، اینتر، ویکتوریاپلژن

گروه ۴: اینتراخت، تاتنهام، اسپورتینگ، المپیک مارسی
گروه ۵: آث میالن، چلسی، سالزبورگ، دیناموزاگرب

گروه ۶: رئال مادرید، الیپزیگ، شاختاردونتسک، سلتیک
گروه ۷: منچسترسیتی، سویا، بوروسیادورتموند، کپنهاگن

گروه ۸: پاری سن ژرمن، یوونتوس، بنفیکا، مکابی.
در این مراســم همچنین برای اولین بار جایزه ریاســت فیفا نیز به یکی از افراد مربوط به فوتبال 
داده شــد و اولین بار آریگو ساچی، سرمربی ســابق میالن، به این افتخار رسید و جایزه ریاست یوفا 
را بــه خود اختصاص داد. فینال این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در ورزشــگاه آتاتورک 
اســتانبول ترکیه برگزار خواهد شــد. همچنین گل اول کریم بنزما به چلسی به عنوان گل برتر فصل 

گذشته یوفا انتخاب شد.
 

گروه «فراتر از مرگ»
دومین گروه مرگ پرافتخار تاریخ

آیا در لیگ قهرمانان گروهی دشوارتر از گروه سوم فصل پیش رو وجود داشته است؟
به گزارش فوتبال ۳۶۰، هر  چند با توجه به سیدبندی تیم های مرحله گروهی فصل پیش روی لیگ 
قهرمانان اروپا، می شد انتظار شکل گیری یک یا دو گروه مرگ را داشت اما شاید هرگز تصور نمی کردیم 
یکی از سخت ترین گروه های تمام تورنمنت های تاریخ در استانبول شکل بگیرد؛ گروهی با حضور اینتر، 

بارسلونا و بایرن، سه تیم با مجموع ۱۴ قهرمانی در معتبرترین جام باشگاهی اروپا!
دومین گروه پرافتخار تاریخ لیگ قهرمانان

از زمان تغییر برند جام  باشــگاه های اروپا و تولد لیگ قهرمانــان از ابتدای فصل ۱۹۹۳-۱۹۹۲، 
فقــط در یک گروه مرگ  شــاهد حضور تیم هایی با مجموع قهرمانی هایــی بیش از تعداد مجموع 

جام های تیم های گروه سوم فصل پیش روی لیگ قهرمانان بودیم.
مرگ در سال سه گانه

منچســتریونایتد در راه کســب ســه گانه تاریخی فصل ۱۹۹۸-۱۹۹۹ از اولین گروه مرگ واقعی 
تاریخ لیگ قهرمانان به ســالمت خارج شد. این تیم در گروهی با حضور بایرن، بارسلونا و بروندبی، 
نبردهایی تاریخی از جمله تساوی ۳ بر ۳ مقابل بارسلونا در شب درخشش بکام از یک سو و ریوالدو 
از ســوی دیگر را پشت سر گذاشــت؛ رقابتی که با گل زودهنگام سانی آندرسون برای بارسا به اوج 
هیجان رسید. درنهایت از این گروه بایرن و منچستریونایتد به دور بعد صعود کردند و فینال تاریخی 
نوکمپ (ورزشگاه بارسلونای حذف شده در این گروه!) را رقم زدند. بارسلونا از آن زمان تاکنون فقط 
دو بار در مرحله گروهی حذف را به چشــم دیده و بار دوم، فصل قبل رقم خورد. این سه مدعی تا 

آن زمان مجموعا پنج بار قهرمان اروپا شده بودند.
گروه «واقعا» قهرمانان!

در تاریــخ لیگ قهرمانان هیچ گروهــی به اندازه گروه ســوم دور دوم گروهی فصل ۲۰۰۳-۲۰۰۲ 
پرافتخــار نبوده اســت! رئال مادرید با ۹، میالن با پنج و دورتموند با یــک قهرمانی، مجموعا ۱۵ جام 
در کیســه داشتند و در نهایت گل ثانیه های پایانی پورتیو در خانه دورتموند، تعیین کننده شد و پس از 
میــالن که با چهار برد در چهار بازی ابتدایی، از جمله برتری یک بر صفر در سن ســیرو مقابل رئال و 
پیروزی بر دورتموند، صعود زودهنگامی داشت، رئال مادرید به عنوان تیم دوم صعود کرد و دورتموند 
در شــب های حضور گرهارد شــرودر، صدراعظــم دورتموندی وقت آلمان و ســتارگانی مانند کولر، 

روسیچکی و آموروسو از صعود بازماند. در نهایت میالن برای ششمین بار بر جام قهرمانی بوسه زد.
گروه مینی مرگ

در گروه اول فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ لیگ قهرمانان، بایرن در گروه دشواری کنار ناپولی پرقدرت، ویارئال 
و منچسترسیتی تازه اوج گرفته ایســتاد. هر چند در مقایسه با سایر گروه های دشوار، نمی توان چندان 
هم این گروه را دشوار نامید، اما به هر حال بایرن دچار دردسر شد و در نهایت همراه ناپولی به دور بعد 
رسید؛ هر چند در پایان راه به اولین بازنده فینال خانگی تاریخ این جام پس از رم سال ۱۹۸۴ تبدیل شد.

عشق سال کرونا
در فصلی که ویروس کرونا بر فوتبال دنیا سایه افکنده بود، اینتر در دومین حضور متوالی در لیگ 
قهرمانان، پس از سال ها دوری در گروه دشواری کنار دورتموند، بارسلونا و اسالویاپراگ قرار گرفت 
و در حالی که تا روز آخر شانس صعود داشت، به بارسلونای از پیش صعود کرده باخت و اجازه داد 

دورتموند با برتری بر نماینده جمهوری چک به دور بعد راه یابد.

قرعه کشی لیگ اروپا؛ یونایتد، رم و آرسنال حریفان خود را 
شناختند

قرعه کشــی مرحله گروهی فصــل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ لیگ اروپا برگزار شــد و تیم های حاضر در این 
مرحله از رقابت ها حریفان خود را شــناختند. بر اســاس قرعه کشی صورت گرفته گروه بندی فصل 

جدید این رقابت ها به شرح زیر است:
گروه A: آرســنال، آیندهــوون، بودوگلیمت، زوریخ / گــروه B: دیناموکیــف، رن، فنرباغچه، الرناکا
گروه C: آاس رم، لودوگورتس، بتیس، هلســینکی/ گروه D: براگا، مالمو، یونیون  برلین، ســنت ژیلوس
گروه E: منچســتریونایتد، سوسیداد، شــریف، اومونیا / گروه F: التزیو، فاینورد، میتیلند، اشتورم گراتس
گــروه G: المپیاکــوس، قره بــاغ، فرایبورگ، نانت / گروه H: ســتاره ســرخ، موناکــو، فرانس واروش، 
ترابزون اسپور. فصل گذشته اینتراخت فرانکفورت آلمان توانست عنوان قهرمانی لیگ اروپا را به دست 
بیاورد. فینال این فصل از رقابت ها قرار است در پوشکاش آرنا در شهر بوداپست مجارستان برگزار شود.

 بازی اســتقالل با مس کرمان شــبیه هیچ کدام از آن بازی هایی که قریب به ۴۰ 
ســال گذشته در فوتبال ایران برگزار شــده، نبود. این دیدار تمام کلیشه های مرسوم 
یک رقابت فوتبالی، از برد و باخت گرفته تا ســه امتیاز داشتن را در دل داشت؛ ولی 
روی سکو اتفاقی تاریخی رخ داده بود. در این بازی نزدیک به ۵۰۰ هوادار زن باشگاه 
اســتقالل برای اولین بار با تهیه بلیت به ورزشــگاه رفته و تیم مورد عالقه شــان را 
تشویق کردند. البته در بین آنها افرادی هم بودند که با دعوت و گزینش به ورزشگاه 
رســیده بودند؛ ولی هرچه بود، این بازی خاص تر از چیزی شد که باید. «من توانستم 
به ســختی از سایت بلیت بخرم. مدام قطع و وصل می شد. قیمتش ۵۰ هزار تومان 
بود. فکر می کنم آخرین بلیت موجود را من خریدم؛ چون خیلی زود ظرفیت جایگاه 
تماشــاگران زن تمام شد». این بخشــی از صحبت های مریم است که توانسته یکی 
از ۵۰۰ زنی باشــد که خودشان را برای تماشــای بازی استقالل به ورزشگاه برساند. 
او می گوید: «گفته بودند که به پارکینگ شــماره ۲۱ برویم. آنجا که رفتیم، اتوبوسی 

را گذاشــته بودند و تأکید داشــتند در اتوبوس منتظر باشیم تا به محض پرشدن به 
سمت ورزشــگاه حرکت کند. اولش تقریبا همه ساکت بودند  ولی به محض اینکه 
انتظار طوالنی شد، سروصدا بلند شد و همه آنهایی که در اتوبوس بودیم، خواستیم 
راننده زودتر حرکت کند تا شــروع بازی را از دست ندهیم». زنان ایرانی در شرایطی 
برای اولین بار برای تماشای یکی از بازی های لیگ برتر به ورزشگاه آزادی رفته بودند 
که باید و نبایدهایی هم داشــتند. نگار ۳۵ ســاله می گوید: «به ورزشگاه که رسیدیم، 
چند نفری از مســئوالن فدراسیون فوتبال آمدند  و برای مان حرف زدند. یکی از آنها 
که ســمت باالیی داشت، گفت لطفا اسمی از سحر خدایاری، دختر آبی و البته وریا 
غفوری نیاورید. آنها را تشویق نکنید تا دردسری درست نشود و بتوانیم برای بازی های 
بعدی هم مجوز ورود را راحت بگیریم». نگار از لحظه ورود به ورزشگاه هم این طور 
می گوید: «فکر می کنم دستورالعمل مشخص نداشتند. نفر اولی که کیف ها را بررسی 
می کرد، به بطری آب معدنی کوچک و دســتمال کاغذی توی کیفم کاری نداشت. 

نفــر دوم ولی بطری را گرفت و نفر بعدی هم گفت اجازه ندارید دســتمال کاغذی 
همراه داشته باشید». مریم هم روایت دیگری از این لحظه دارد. «داشتم با گوشی ام 
فیلم برداری می کردم. یکی از خانم های انتظامات گفت دخترم چرا می خواهی برای 
خودت دردسر درســت کنی. گفتم برای یادگاری است. سختگیری نکرد. با این حال 
لحظه ورود کیف ها را سفت و ســخت می گشــتند. رژ لب و عطر و وسایل آرایشی را 

گرفتند و گفتند به امانات تحویل بدهید. پرچم ها را هم با دقت بررسی می کردند».
برخالف توصیه های اولیه که اسمی از دختر آبی و وریا غفوری نباشد، دخترانی 
که به ورزشگاه رفته بودند، هر دو طرف را تشویق کردند. اول جای خالی سحر و در 
دقیقه ۲۱، هم صدا با تماشــاگران مرد، وریا غفوری، کاپیتان سابق استقالل را تشویق 
کردند: «وریای باغیرت، حرف تو حرف ملت». در این لحظه روی سکو دوگانگی شکل 
گرفته بود. آنهایی که با کاورهای مشخصی به اسم همیار هوادار حضور داشتند، به 
مخالفت با افرادی پرداختند که در حمایت از وریا شعار می دادند. مریم می گوید: «دو 
نفر از آنها نزدیک ما بودند. یکی از آنها چندان حساســیتی برای تشویق وریا نداشت  
ولی نفر دیگر، با داد و فریاد می خواست که چنین شعارهایی سر داده نشود». حضور 
تماشاگران در جایگاه شماره ۵ ورزشگاه آزادی به قدری مهم بود که توجه عکاسان 
را به خود جلب کند و آن سکو را زیر ذره بین ببرد  ولی پرسشی که وجود داشت این 
بود که چه تعداد از افرادی که روی سکو بودند، به صورت گزینشی آمده بودند. نگار 
می گوید: «راستش را بخواهید، عدد دقیقی وجود ندارد  ولی می دیدم همین افرادی 
که به عنوان همیار هوادار آمده بودند، مدام از لیســت حرف می زدند. مثال می گفتند 
از لیستی که من داده بودم، چند نفر را خط زدند. آخر بازی هم یکی از این همیارها 
سمت یکی از تماشاگران رفت و گفت اگر از لیست من آمده ای موقع خروج فالن جا 
منتظر بمان تا با بقیه برویم». هیجان برای زنانی که برای اولین بار به تماشای بازی 
تیم محبوب شان نشسته بودند، به قدری بود که نتوان در چند سطر خالصه اش کرد. 
از شــعارهای آنها و البته بده بستان های شــعاری که با جایگاه های روبه رو داشتند، 
می شــد چنین موضوعی را تصور کرد. «به نظرم جو خوب بود. شــعار تند و توهین 
آن چنانی نبود». این را مریم می گوید و ادامه می دهد: «البته در چند صحنه دو، سه 
نفری خیلی حرف های زشت زدند که بعید است پسرها هم چنین چیزهایی را بگویند 
ولی تعدادشان همین قدر اندک بود و با واکنش بقیه تماشاگران زن و تذکر آنها هم 
روبه رو شــدند». بازی تاریخی با تک گل کوین یامگا به پایان رســید تا زنان استقاللی 
در دو ســاعتی که در «آزادی» بودند، با خاطره خوش ورزشــگاه را ترک کنند. شاید 
تنها مورد عجیب برای زنان همان چیزی باشد که نگار تعریف می کند. «عجیب ترین 
اتفاق برایم پایان بازی بود. وقتی بازی تمام شد و خواستیم از جایگاه به سمت بیرون 
ورزشــگاه برویم، در یک مســیر تونل مانند به فاصله هر یک و نیم تا دو متر، نیروهای 
یگان ویژه خانم ایستاده بودند. استقالل برده بود و بعید بود اتفاق خاصی رخ دهد. 
نمی دانم چرا تعداد این افراد این قدر زیاد بود. البته کاری هم نداشتند و فقط توصیه 
می کردند که تماشــاگران فیلم نگیرند. هرچند که اگر کســی هم به حرفشان گوش 

نمی کرد، اتفاق خاصی نمی افتاد و بیشتر سعی در حفظ آرامش داشتند».

شهریور آبی آزادی

 هفته ســوم رقابت های لیــگ برتر فوتبــال ایران با 
برتــری یک بر صفــر اســتقالل مقابل مــس کرمان در 
ورزشگاه آزادی شروع شــد. این دیدار فارغ از سه امتیاز 
شایان توجهی که به حســاب شاگردان سا پینتو پرتغالی 
واریــز کرد، یک اتفاق ویژه هم در دل داشــت که مربوط 
به حضور تماشــاگران زن در این دیدار می شد. قریب به 
۵۰۰ نفر از تماشــاگران زن از طریق تهیه بلیت و گزینش، 
خودشــان را به ورزشگاه آزادی رســانده بودند تا بعد از 
حدود ۴۰ ســال، باالخره یکی از دیدارهای لیگ ایران هم 
با بلیت فروشی به زنان برگزار شده باشد. اینها بخشی از 
اتفاقات خــوب این دیدار تاریخی بود  ولی این بازی روی 
تاریک یا شاید روی خاکستری هم داشت؛ رویی که البته 
نه مســائل فنی بلکه اتفاق هایــی فرافوتبالی آن را رقم 
زد. ماجرا مربوط به تصمیم بحث برانگیز تلویزیون برای 
شیوه پوشش این دیدار بود. بدون در نظر گرفتن کم لطفی 
مسئوالن صداوســیما به حضور تماشــاگران زن در این 
بــازی که خیلی مختصر به قاب تصویر درآمدند، شــیوه 
فیلم برداری این مسابقه هم دوباره جنجالی شد. بازی با 
مس کرمان که دومین دیدار خانگی استقالل در این فصل 
محسوب می شــد، دومین دیدار این تیم پرهوادار بود که 
با انتخاب زاویه عجیب دوربین توسط کارگردان تلویزیون 
به نمایش گذاشته شد.  ماجرای لج و لجبازی صداوسیما 
با اســتقالل به پیش از شــروع بازی های هفته نخست 
برمی گردد؛ جایی که این باشــگاه قبل از شروع بازی های 
هفته اول، با ارسال نامه ای به رئیس صداوسیما خواستار 
آن شــد تا دوربین های تلویزیون فقــط برای پخش زنده 
به ورزشــگاه بیاینــد و از ورود دیگــر دوربین های تولید 
محتوای صداوســیما در حوزه فوتبال جلوگیری شود. از 
طرفی استقالل خواســته بود دیگر برنامه های اینترنتی 
به ویژه تلوبیون هم بازی های اســتقالل را پخش نکنند. 
دلیل اصلی چنین تصمیم گیری ای به مسئله حق  پخش 
برمی گشــت. مسئوالن باشگاه استقالل به درستی اعتقاد 
دارنــد توافقی که برای حق پخش در نظر گرفته شــده، 
عادالنه نیســت و حتــی تلویزیون حاضر بــه اعالم رقم 
دقیق همان توافق نصفه و نیمه هم نیســت. صداوسیما 
و وزارت ورزش به توافق رســیده اند تا با افتتاح حسابی 
مشترک، درآمد حاصل از آگهی های قبل و حین بازی های 
فوتبال و همچنیــن درآمد حاصل از تبلیغات محیطی و 

تبلیغــات روی پیراهن داور و بازیکنان (!) را به حســاب 
واریز کرده و موجودی حساب به طریق ۷۰ به ۳۰ درصد 
به ســود صداوسیما تقسیم شود. مســئوالن فدراسیون 
فوتبال ایران می گویند صداوسیما رقم واقعی تبلیغاتش 
را اعالم نکرده و مبلغی که به حساب مشترک واریز کرده 
بیــش از آنکه واقعی باشــد، خنده دار اســت.  تلویزیون 
ولی مثل همیشــه راه مقابله را خوب یاد گرفته اســت؛ 
آنها ابتدا با برنامه ای سراســر تبلیغاتی از طریق مجری 
برنامه فوتبال و گزارشــگر بازی به ایــن ماجرا پرداختند 
که تلویزیون به وظیفه قانونی اش عمل کرده است ولی 
بعدها که عدد و رقم رو شــد، مشــخص شد این پول با 
چیزی که باید به عنوان حق پخش واقعی پرداخت شود، 
فاصله نجومــی دارد. تلویزیون اما به همین جا بســنده 
نکرد و خیلی ســریع برای باشگاه اســتقالل خط و نشان 
کشــید. چطور؟ با تغییر زاویه دوربیــن فیلم برداری! در 
همــان بازی هفته اول برابر ســپاهان، بــازی به گونه ای 
عجیب و اعصاب خردکن برای مخاطب پخش شــد؛ به 
این شــیوه که جوری فیلم برداری شــد کــه تابلوی های 
تبلیغاتی روبه روی جایگاه به محدودترین شــکل ممکن 
در قاب جا شود. این نوع فیلم برداری باعث از دست رفتن 
بخشــی از صحنه های واضح سمت کنار زمین شده بود. 
بعد از بــازی عنوان شــد که باید ماجــرای حق پخش 
به گونه ای دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد تا تلویزیون پول 
واقعی را بپردازد. اگرچه خبر رسید که کارگروهی در این 
زمینه تشکیل شده ولی فعال نتیجه ای از آن بیرون نیامده 
اســت. با چنین پیش فرضی، کار به هفته سوم رسید که 
اســتقالل روز پنجشــنبه در ورزشــگاه آزادی به مصاف 
مس کرمــان رفت. در عیــن ناباوری، تلویزیــون دوباره 
زاویه دوربین هایش را به گونه ای انتخاب کرد تا تبلیغات 
محیطی به تصویر کشــیده نشــود. این بار کار به حدی 
جدی شــد که باشگاه استقالل اعالم کرد اگر صداوسیما 
بخواهد چنین رویه ای را ادامه دهد، حاضر به حضور در 
نیمه دوم مســابقه نیست. اگرچه تهدید استقالل عملی 
نشــد و تیم آنها در نیمه دوم وارد زمین شده و در نهایت 

با کســب برد به کارشــان پایان دادند، ولــی جدال بین 
مسئوالن باشگاه اســتقالل و خبرنگاران و تصویربرداران 
صداوسیما ادامه داشت. سا پینتو، سرمربی استقالل، به 
دلیل حضور دوربین های تلویزیون در کنفرانس خبری از 
حضــور در این کنفرانس انصــراف داد. همچنین به غیر 
از یکــی، دو نفر، بازیکنان اســتقالل هم از صحبت کردن 
بعد از این بازی طفره رفته و به طور رسمی اعالم کردند 
تا زمانی که دوربین های تلویزیون حضور داشــته باشند، 

حاضر به انجام مصاحبه نیستند.
چرا تلویزیون غیرحرفه ای عمل می کند؟

دلیل اینکه تلویزیون برای پخش بازی استقالل چنین 
شیوه ای در پیش گرفته است، ریشه در همان اختالف نظر 
همیشــگی دارد؛ بااین حال، موضوع به یک جریان دیگر 
هم گره خورده اســت. اســتقالل از اواسط فصل گذشته 
ابتکار عمل را در تبلیغات محیطی به دست گرفته و کار 
را از مســئوالن سازمان لیگ در این زمینه گرفته است. به 
این معنا که پول حاصل از تبلیغات محیطی مستقیما به 
حساب این باشگاه واریز می شود و آنها باید سهم مسئوالن 
سازمان لیگ را هم بپردازند. حاال تلویزیون با تغییر زاویه 
دوربین ها به طور رســمی فشار را بر اسپانسرهای باشگاه 
اســتقالل افزایش داده است. به عبارتی، آنهایی که برای 
بازی اســتقالل تبلیغات محیطی می دهنــد، توقع دارند 
هنگام پخش زنده، محصوالتشان در تلویزیون به نمایش 
درآید ولی تلویزیون تعمدا به گونه ای از بازی فیلم برداری 
می کند تا این اتفاق نیفتد. در چنین شرایطی ابتدا اسپانسر 

به باشــگاه استقالل فشــار خواهد آورد و سپس به زعم 
مســئوالن تلویزیون، باشگاه استقالل هم مجبور می شود 
از خواسته اش مبنی بر راه ندادن دوربین های تولید محتوا 
به ورزشــگاه عدول کند. به این ترتیــب  تلویزیون از همین 
حاال خــودش را برنده این جــدال می داند. ولی  با وجود 
چنین پروســه ای نمی شود از مسئوالن باشگاه استقالل و 
شــجاعتی که آنها در این مسیر به خرج داده اند، تعریف 
نکــرد. اســتقاللی ها اولین حرکت بــزرگ را فصل پیش 
و در داســتان تبلیغات محیطــی انجام دادنــد. آنها در 
مذاکره با مسئوالن ســازمان لیگ، تبلیغات دور زمین در 
بازی های خانگی شــان را گرفتند و بعدها رویه را عوض 
کردند. به جای اینکه پول به ســازمان لیگ برســد و بعد 
آنها آیا ســهم استقالل را بپردازند یا نه، پول را به حساب 
خود واریز کرده و از آنجا قرار شــده ســهم سازمان لیگ 
را بپردازند. مورد شایان تقدیر دیگر همین ایستادگی برابر 
تلویزیون و شــاید زیاده خواهی مســئوالن صداوسیما در 
ماجرای حق پخش است؛ نهادی که حاضر به دادن حق 
پخش بازی های فوتبال نیســت و در عوض از کنار همین 
فوتبال، برنامه هــای تولیدی زیادی می ســازد که از کنار 
تک تک آنها درآمدزایی نجومی دارد. آن طور که مسئوالن 
فدراسیون فوتبال خبر داده اند، تعرفه تبلیغات تلویزیونی 
هنــگام یک بازی فوتبال تا ۹۰۰ برابر افزایش پیدا می کند. 
خود همین مورد به خوبی بیانگر آن اســت که تلویزیون 
چه پولی از کنار پخش بازی های فوتبال به جیب می زند. 
البته صداوسیمایی ها به واسطه دلگرمی زیادی که دارند، 
چندان نگران تهدیدهای این چنینی نیستند و بیشتر اوقات 
خیالشــان راحت اســت که به هر نحوی شده می توانند 
حرف خودشان را به کرسی بنشانند؛ نمونه بارز آن همین 
تغییر زاویه دوربین بــرای خارج کردن تبلیغات محیطی 
اســت. بااین حال، در چنین فضایی همین که باشــگاهی 
مثل استقالل سر خم نکرده و وعده داده که برای گرفتن 
حق پخش واقعی می جنگد، جای امیدواری دارد. شاید 
امروز اســتقالل در این مســیر تنها باشد ولی بدون تردید 
اگر اجازه ایستادگی به این باشگاه در این زمینه داده شود 
و اسپانســرها هم کمی معرفت بیشتری به خرج دهند، 
این موضوع می تواند درنهایت به سود فوتبال تمام شود. 
تا محقق شــدن چنین موضوعی فعال فقــط می توان به 

ایستادگی باشگاه استقالل مقابل تلویزیون تبریک گفت.

روز خاکستری تلویزیون
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