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کلیشهایترینجملهایکهدراین2سالاززبان
گزارشــگرانفوتبالشــنیدیم،اینبود:»جای
هوادارانفوتبالدرورزشگاههاواقعاخالیاستو
مسابقاتبدونآنهاشوروحالیندارد.«البتهکه
اصلحرفدرستاست،امااستثناهاییهموجود
دارد؛درستمثلآنگروهازهوادارانتراکتورکه
درجریانمســابقهعصرپنجشنبهاینتیمبرابر
پرسپولیس،باانواعبداخالقیهاازجملهپرتاب
سنگبهزمین،جانبازیکنان2تیم،گروهداوری
وعکاسانوخبرنگارانرابهخطرانداختندونهایتا
منجربهقطعبازیشدند.اینروندازابتدایبازی
وجودداشتودرنیمهاولبهوضوحبهچشمآمد؛
درستهمانزمانیکهگزارشگرمسابقهازشکوه
حضورتماشــاگرانحرفمیزدوچپوراست
نماهایزیبایگرفتهشدهبادوربیناچدیرابر
فرقسرمانمیکوبید.بااینحالنیمهنخست
بههرشکلیبودپایانپذیرفت،امادرنیمهدوم
کاربیخپیداکرد.عمالدیگرنمیشدکارراادامه
داد.درچندنوبتارسالکرنرازسویبازیکنان
پرسپولیسبهمشکلخوردوهوادارانتراکتور
حتیوساطتکاپیتانوکادرفنیاینتیمرابرای
پایاندادنبهخشونتنپذیرفتند.امیدعالیشاه
کرنرزناصلیپرســپولیسبود،درادامهرامین
رضاییانبرایارســالضرباترفت،امابهاوهم
رحمنکردند.گزارشگربازیکهگویاازهیاهوی
جهانفارغبود،بهبازیکنانپرسپولیستوصیه
میکرد:»زودترکرنررابزنیدوقالکاررابکنید.«
اماسنگپرانهاهمینقدرهممجالنمیدادند.
جالباینجاســتکهرامینرضاییانبرایزدن
آخرینکرنربازیکمکداوربینواراســپرکرد،
امابازهمفایدهاینداشــت.نهایتاکادرداوری
تصمیمبهقطعبازیگرفت.آنهاهمراهبابازیکنان
پرسپولیسزیررگبارسنگوبطریبهرختکن
رفتندتایکبازینیمهتمامدیگردرفهرســت
مســابقاتفوتبالایرانبهثبتبرسد.یکقاب

زشتوکریهدیگرازرفتارهایغیرفرهنگی.

  مورد ویژه عالیشاه
ازهماندقیقهاولبازیبیشترینحساسیتها
رویامیدعالیشاهبود؛بازیکنیکهبین2نیمفصل
لیگشــانزدهمبرایگذراندنخدمتسربازی
راهیتراکتورشــد،امابرایشمصدومیتپیش
آمدوخیلیکمدراینتیمبهبازیگرفتهشــد.
ازهمانزمانبرچســبکمکاریتعمدیروی
عالیشاهچسباندهشدوهوادارانتراکتوردرهر
فرصتیازخجالتاودرآمدند.داســتانمسابقه
پنجشنبههمآخرینســکانسازاینماجراها
بود.دراینمسابقهآنقدربهعالیشاهفشارآوردند
کهاوازکورهدررفتوســنگهایجمعشدهاز
رویزمینرابهسمتتماشــاگرانپرتابکرد.
اینواکنش،نقطهعطفمسابقهبودودرگیری
رامیانبازیکنان2تیمداخــلزمینآورد.بعد
هموضعیتبدترشــدوداوربازیراقطعکرد.
حاالهمباشــگاهتراکتوربیانیهدادهوتقصیرها
راگردنکاپیتانپرسپولیسانداختهاست.البته
کههیچکسازرفتارعالیشاهدفاعنمیکند،اما
شرایطیکهبرایاودراینمسابقهبهوجودآوردند
غیرقابلتحملبود.شمانمیتوانیدازیکانسان
انتظارداشتهباشیداینهمهفشارراتاببیاورد،
جانخودشرازیربارانسنگدرخطرببیندو
مثلفرهیختههارفتارکند.بررسیواکنشبدون
اعتنابهماهیتکنش،رویکرددرستینیستو
نتیجهچندانیهمندارد.هرچندتکرارمیکنیم
عالیشاهبایدطاقتمیآوردوچنینعکسالعملی

نشاننمیداد.

  عواملی که تفرقه ایجاد کردند
داستانکشداربداخالقیبعضیهوادارانتراکتور،
حتماریشــههایگوناگــونداردوبایدبهطور
کاملموردبررسیقراربگیرد.پدیدآمدنچنین
فرهنگیتنهایکمقصرنــداردونقشعناصر
مختلفرادرآنبایدزیــرذرهبینبرد،امابدون
شــکیکیازعواملیکهگروهــیازهواداران
تراکتورراتااینحدبهخشمآوردهومنجربهوقوع
چنیناتفاقاتیشده،اظهاراتتفرقهافکنانهبرخی
عواملباشگاهدرسالهایگذشتهبوده؛ازجمله
مالکباشگاهکهبهدفعاتعدمتوفیقخودشرا
گردنعواملبیرونیانداخت،آنقدربدونسندو
مدرکازتبعیضسخنگفتکهیکعدهواقعا
باورکردندزمینوزمانعلیهتراکتوراست.کاش

میشدازاینآدمهاجوابخواست.

  تعیین نتیجه با ماده 62
دیدارتراکتوروپرســپولیسروزپنجشنبهدر
ورزشگاهیادگارامامتبریزنیمهکارهماندوحاال
صحبتبرسرایناســتکهکمیتهانضباطی
دربارهاینبازینیمهتمامچهتصمیمیخواهد
گرفــت.ماده62آییننامهکمیتــهانضباطی
دربارهاینموضوعبــهصراحتمیگوید:»اگر
بهعلترفتاریکتیمیارفتاریکهیکباشگاه
مسئولآنشناختهمیشود،یکمسابقهبرگزار
نشودیانیمهتمامبماند،باشگاهیکهمسئول
شناختهمیشودتوسطکمیتهانضباطی3بر
صفربازندهاعالمشــدهوبهپرداختحداقل
۵۰میلیونتومانجریمهنقدیبهعالوهکلیه
خساراتواردهبهســازمانلیگوفدراسیون
فوتبالمحکوممیشود.«دراینمادههمچنین
آمدهکهکمیتهانضباطیحداکثرتایکهفته
بایدبهموضوعرسیدگیونتیجهرااعالمکند.
درصورتیکهداوراینبازیرامعلقکردهبود
میتوانست24ساعتبعد،مسابقهراازهمان
دقیقهایکهتعطیلشــدهازســربگیردوبه
پایانبرساند.امااینبازیبهصورتنیمهتمام
تعطیلشدهونتیجهآنبااســتنادبههمین

ماده62مشخصخواهدشد.

   شنبه     31 اردیبهشت  1401     19  شوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8501

دوربرگردان تاریخی
امباپه انگار از رفتن به مادرید پشیمان یا  برای 

ماندن در پاریس وسوسه شده. برای روشن شدن 
تکلیف این ستاره باید تا یکشنبه صبر کرد
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پیله کردن های جواد به سرمربی تیم ملی 
ادامه دارد. این نخستین بار نیست که او 

علیه کادرفنی تیم ملی صحبت می کند

عبور از تونل تاريخنکو علیه اسکو
استقالل مجیدی از تونل آلومینیومي 

عبور کرد اما از سد آلومینیوم عبور 
نکرد. سپاهان نوید کیا اما خوب برد 
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 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

برنامه بازی

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فرایبورگ

الیپزیش
22:30

جام حذفی آلمان

فیورنتینا

یوونتوس
23:15

سری آ ایتالیا

سه شنبه 3 خرداد 1401

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00
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يکدنياخشونتويکبازینيمهتمام؛
اينآخرينيادگاریتلخليگبيستويکمبود
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