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باز از صفـــــــــــر آغاز كرديم!

با ش��روع س��ال نو ميالدي ،فیفا در آخرین رنکینگ خود كه براي سال ۲۰۱۷
منتش��ر كرد ،تیم ملی فوتبال زنان ایران را با دو پله سقوط در رده پنجاه و ششم
جهان قرار داد و آمریکا ،آلمان ،انگلیس ،آس��ترالیا ،کانادا ،فرانسه ،هلند ،برزیل
و ژاپن به ترتیب كشورهايي هستندد كه تيم هاي فوتبال زنانشان از شماره يك
تا  10در اين فهرست ديده شده اند.
سال گذش��ته پس از چيزي حدود دو سال تعطيلي تيمملي فوتبال زنان ايران و
در پي آن ،خارج ش��دن از رنكينگ فيفا فدراسيون فوتبال به دنبال سر و صداي
رس��انه ها و اعتراض به افت اين رشته ،س��رانجام با هدف شركت در رقابت هاي
جام ملت هاي آسيا تيمملي فوتبال زنان را تشكيل داد و به اردو فرستاد.
فروردين ماه امس��ال تیم ملی فوتبال زنان ای��ران در دور مقدماتی رقابت های
جام ملت های آسیا شركت كرد و البته كه نتوانست در سطح باالي فوتبال زنان
قاره از پس رقبای خود بربیايد .در نتیجه در دور مقدماتی حذف شد و به مرحله
نهایی نرسيد.
بخش فوتبال زنان در آس��یا قدرتمندتر از مردان است .تیمهای استرالیا ،چین،
ژاپن ،کره ش��مالی و جنوبی پنج تیم آسیایی زنان هس��تند که تجربه قهرمانی
جهان را دارند بنابراین در فوتبال ،قدرت بخش زنان آس��یا حس��ابش از بخش
مردان جداس��ت .پس طبيعي بود كه با اين بي توجهي ها و تعطيلي ها برخالف
تیم ملی فوتس��ال که همیش��ه يكي از مدعیان قهرمانی در س��طح آسیاست،
تيمملي فوتبال زنان ما شانس��ی براي صعود از مرحل��ه مقدماتی اين رقابتها
نداشت و جزو هشت تیم برتر آسیا قرار نگرفت.
هشت تيم برتر آس��يا از مرحله مقدماتي غربال ش��دند .در گروه اول اين رقابت
ها تیم های ژاپن ،اس��ترالیا ،کره جنوبی و ویتنام حضور دارند و در گروه دوم نیز
تیم های اردن ،چی��ن ،تایلند و فیلیپین قرار گرفتند .تی��م قهرمان این دوره از
رقابت ها خود را به رقابت های جام جهانی فوتبال زنان  2019در فرانسه خواهد
رساند.
از بعد ازش��ركت در دور مقدماتي اين مس��ابقات ،باز تيم مل��ي فوتبال زنان در
كماست و خبر از هيچ اردويي نيست .گفته مي شود؛ اينك كار اصلي فدراسيون
در رش��ته فوتب��ال ،كار روي پايه هاس��ت اما اصل��ی ترین تیم هر کش��ور تیم
بزرگساالن است كه با هيچ بهانه اي نبايد تعطيل شود .مالک نباید صرفا حضور
در مس��ابقات باش��د كه پيرو آن تيم بزرگساالن را تش��كيل دهند و اردو برگزار
كنند .تيم ملي فوتبال زنان بايد تش��كيل ش��ده و هرچند يكب��ار تمرين ،اردو و
مسابقه داشته باشد.
نايب رييس كنوني بانوان فدراسيون فوتبال؛ ليال صوفي زاده كه سابقه فوتبالي

ندارد در پي اختالف نايب رييس قبلي با فدراسيون كه ظاهرا بر سر انتخاب سرمربي تيمملي بود ،جايگزين فريده شجاعي شد اما با رفتن
شجاعي از فوتبال زنان ،انگار چراغ همان توجه كمرنگ و نصف و نيمه به فوتبال زنان هم خاموش شد.
ش��جاعی درباره تمرينات تيممل��ي فوتبال زنان ايران در زمان حضورش در فدراس��يون مي گويد :محدودیت زمان تمرینی نداش��تیم،
تمرینات تیمهای زیر  ۱۲س��ال  ،نوجوانان  ،جوانان ،بزرگساالن و همچنین تیمهای فوتسال مجزا از یکدیگر برگزار میشد .برگزاری این
اردوها بس��یار به تیمملی کمک میکرد چرا که در مسابقات زیادی برای کسب تجربه ش��رکت نمی کردیم و برگزاری اردوهای تیمملی
بس��یار تاثیرگذار بود و این رویه نزدیک به گرفتن نتیج ه مطلوب بود که متاس��فانه برنامهها قطع ش��د .در دوران ما بسیار زحمت کشیده
ش��د و نزدیک به مرحله برداشت بودیم .در حال حاضر از صفر آغاز کردهایم .حداقل پنج – شش سال زمان و توجه ويژه مسئوالن همراه با
برنامه ريزي نیاز است تا بتوانیم جزو هشت تیم برتر آسيا قرار بگیریم.
در كنار نظر ش��جاعي و ديگر كارشناس��ان فوتبال كه همه درامر تش��كيل و تمرينات و اردوهاي دوره اي و برگزاري مس��ابقات دوستانه
و تداركاتي تيمملي فوتبال زنان متفق القول هس��تند البته بايد اين نكته مس��لم را اضافه كرد كه اين توج��ه و برنامه ريزي قطعا نيازمند
پش��تيباني مالي است در حالي كهاسپانسر در بخش زنان راغب به فعاليت نيس��ت چرا كه ديده نمي شود .فوتبال زنان ،پول ،دلسوزی و
عالقمندی میخواهد.عالقمندي هست اما پول و دلسوزي نيست.
براي پيش��رفت فوتبال زنان بايد اين تبعيض عظيم و عجيب بين بخش زنان و مردان اين رشته برداشته شود .گرچه اساسا فوتبال مردان،
فاصله نجومي و عصباني كننده اي با تيم هاي مردان حتي در س��اير رش��ته هاي ورزشي دارد بدون انكه بازدهي قابل توجه داشته باشد و
هزينه هايش با خروجي آن عقالني باشد.

تصميمي مردانه و شجاعانه براي برابري در فوتبال
بازیکن��ان تیم های ملی فوتبال زنان و مردان س��وئد قرارداد دریافت دس��تمزد
یکسان امضا کردند.
بر اس��اس اين توافق؛ تیم زنان س��وئد با افزایش مبلغ  2.5میلیون کروني از اين
پس ،چيزي حدود  6میلیون کرون دريافت خواهد كرد.
بازیکن��ان م��رد فوتبال نروژ قب��ول کردند که مبلغ��ي از پول تبلیغ��ات خود را
مستقیما به حساب تیم زنان واریز كنند تا شرایط برابر شود.
پیش از این توافق ،علیرغم گرفتن نتایج بهتر از س��وی زنان نس��بت به مردان در
عرصه بین المللی ،آنها در مقایسه با مردان دستمزد بسيار كمتري مي گرفتند.
ای��ن قرارداد در س��فارت نروژ در لندن توس��ط کاپیتان تیم م��ردان و زنان نروژ
اس��تفان یوهانس��ون و مارن ملدی ،نماین��دگان انجمن فوتبال ن��روژ و انجمن
بازیکنان نروژی منعقد شد.
مونا جول ،س��فیر نروژ در لندن در اين باره گفت :امیدوارم دیگر کش��ورها نیز از
این روش برای بهبود ش��رایط و ایجاد برابری استفاده کنند.این توافق که هزینه
ه��ای برابر تیم های ملی را تضمین می کند ،ب��رای فوتبال نروژ اتفاقی تاریخی و
مهم است .من امیدوارم که این توافقنامه برای عرصه بین المللی نیز الهام بخش
باشد .افتخار می کنم که میزبان این توافق بودم.
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