جام جهاني

 مهدی زارعی

مارادونا هم تو زرد از آب در آمد!

اینفانتینیو ،سپ بالتر و داستان تكراري!

هنوز یک دهه از نظرات عجیب و غریب سپ بالتر نمی گذرد .نظراتی
که با تمس��خر بسیاری از فوتبالی ها رو به روش��ده بود .بالتر در اواسط دهه
قبل ،پیش��نهاد کرد که فوتبال هم مثل بسکتبال ش��ده و خبری از تساوی
در آن نباشد تا مس��ابقات در صورت مساوی شدن دو تیم ،با ضربات پنالتی
برنده خود را بشناسد .بالتر نظرات دیگری هم داشت .مثال می گفت که جام
جهانی باید هر دو س��ال یک بار برگزار شود .اما هر چه بود او موفق نشد طرح
های خود را عملی کند .مش��کالت مربوط به فساد اقتصادی فیفا به داستان
بالتر بر این فدراس��یون خاتمه داد و آنان که س��اده ل��وح بودند به امید این
نشستند که شرایط فیفا پس از آن بهتر شود...
***
شعار فیفا؛ شعار محمد علی آبادی!
شعار فیفا ساده اس��ت و دهان پرکن؛ فوتبال باید جهانی شود و باید به
تمامی کش��ورها فرصت داد که در مسابقات بزرگ حضور پیدا کنند .اما این
چگونه میس��ر است؟ پاسخ را می توان در فوتبال خودمان پیدا کرد .ده سال
پیش محمدعلیآبادی که در آرزوی هرگونه دخالتی در فوتبال بود ،گفت
لیگ برتر باید حداقل  ٣٦تیمی شود .نظریه ای بود فاقد ارزش بدون ذره ای
تامل .اما در دنیای امروز هر کاری که اتفاق می افتد ،لزوما درس��ت نیست!
هفته پیش بود که اینفانتین��و طرح علی آبادی برای لیگ ایران را برای جام
جهانی به تصویب رساند!
*****
جام جهانی از  13تیم تا  48تیم
اولی��ن جام جهانی با حضور  9تیم از قاره آمریکا و  4تیم اروپایی برگزار
شد .چهار س��ال بعد در  1934مس��ابقات با حضور  16تیم برگزار شد و در
ادوار بعدی به ترتیب  15و  13تیم در مس��ابقات حضور یافتند تا آن که این مسابقات مدتی طوالنی با حضور
 16تیم برگزار ش��د .جام جهانی  1978آخرین دوره ای بود که با حضور  16تیم برگزار شد و ان گاه از  1982تا
 1994مسابقات با شرکت  24تیم برگزار شد .در سال  1998تعداد تیم ها به  32تیم افزایش یافت و تا امروز با
این تعداد برگزار ش��ده است .هر چند که به نظر می رسید همین تعداد هم زیاد هستند و چند تیم ضعیف هم
فرصت پیدا می کنند در مسابقات حضور یافته و بازیچه دست بزرگان شوند ،اما فیفا ثابت کرد که همیشه می
توان در انتظارات اتفاقات بدتر و تلخ تری در این فددراسیون عریض و طویل ماند.
****
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جام جهانی کوتوله ها
طبق طرح جدید فیفا جام جهانی  48تیمه می ش��ود .بله! جام جهانی  ۲۰۲۶چهل و هشت تیمى است
و تیم ها در  16گروه س��ه تیمی مس��ابقه خواهند داد! از هر گروه دو تیم راهی مرحله بعد می ش��وند و  32تیم
مس��ابقات مرحله حذفی را آغاز می کنند .در ضمن خبری هم از تساوی نیست و در صورت مساوی در مرحله
گروهی ،ضربات پنالتی برگزار می شود! به این ترتیب تیمهایی که برای چندین دهه در آرزوی حضور در جام
جهانی بوده اند ،حاال می توانند حتی به مرحله دوم جام نیز فکر کنند!
****
یک مقایسه؛ همه چیز به ضرر اروپا
زمانی جام جهانی در انحصار قدرت های فوتبال بود و به همین دلیل
تیم های کوچک ق��اره های دیگر نیز در پلی اف بای��د به مصاف تیم های
درجه  2اروپایی می رفتند .در جام جهان��ی  1934به جز آمریکا ،برزیل،
آرژانتین و مصر 12 ،تیم دیگر همه اروپایی بودند و در جام جهانی 1966
تنها کره شمالی از قاره ای غیر از اروپا و آمریکا راهی مسابقات شده بود( به
عبارت ساده تر سه قاره افریقا ،آسیا و اقیانوسیه یک نماینده داشتند) .در
جام  ۷۸سهمیه اروپا ده برابر آسیا بود در حالی که در قالب جدید و در جام
تجارى اقتصادى اينفانتينو  ،حتی دو برابر آسیا هم نیست.
****
خوش به حال آسیایی های پولدار
طبق گزارش گاردين ،آس��یا به  ۸.۵سهمیه میرس��د و سهم آمریکای
جنوبی که  ۹بار فاتح جام جهانی ش��ده کمتر از آسیاس��ت! برای پی بردن به
عمق فاجع��ه می توانید تصور کنید که اگر قوانین س��ال  2026اکنون حاکم
بود ،در پایان مرحله مقدماتی از منطقه آس��یا تیم ه��ای ایران ،کره جنوبی،
ازبکس��تان ،قطر ،ژاپن ،استرالیا ،عربس��تان ،امارات و یکی از تیم های سوریه
یا عراق همگی راهی جام جهانی می ش��دند! اما هر چه باشد این طرح جدید،
طرح دلخواه گردانندگان تجاری فوتبال اس��ت ،از چین تا اعراب حوزه خلیج
فارس .کش��ورهایی که پول دارند اما در حسرت جام جهانی هستند و حاال در
طرح جدید می توان قطر و بحرین و سایرین را در جام جهانی دید!
***
آفتاب پرستی به نام مارادونا
دیه گو مارادونا همیش��ه انتق��اد می کند .از زمی��ن و زمان ایراد می
گی��رد ولی تا به حال او هیچ گاه راهکار نداده بود .اما او در مراس��م انتخاب
بهترین های س��ال فوتبال ،عزیزدردانه مراس��م فیفا بود .دیگو هم قیمت

