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نزديك به سه سال از رياست جالل كوزه گري 
بر فدراسيون هندبال ايران مي گذرد، رئيسي كه 
در بدو نشستن بر مسند رياست بزرگترين افتخار 
هندبالي ايران در آس�يا به وقوع پيوست اما پس 

از آن ناكامي ها يكي پس از ديگري فرا رسيد.
  مشكالت مالي و اختالف نظرها در اين چند سال 
باعث ش��د كه صندلي كميته هاي مختلف فدراسيون 
هرازچندگاهي ش��اهد حضور چهره هاي نام آش��ناي 

هندبال باشند كه جاي خود را به يكديگر مي دادند.
دراين مدت، با هرناكامي و شكستي در رده هاي 
مختلف س��ني آقايان و بانوان، صداي منتقدان بلندتر 
شده است ودرمواقعي هم كه مسابقات ملي وبين المللي 
تعطيل مي شود، ليگ واتفاقات و حاشيه هاي منحصربه 
فرد آن باعث مي شود كه بازعده اي ازاهالي اين خانواده 

كوچك دست به انتقاد بزنند.
تقسيم شدن جامعه هندبال

دراي��ن مدت، مي توان گف��ت كه جامعه هندبال 
ايران به دو تكه تقس��يم شده است،عده اي كه عطاي 
كار را به لقايش بخش��يده اند و به منتقدان سرسخت 
مديريت فدراسيون تبديل شده اند و عده اي ديگر كه 
نسبتا جوان تر هستند و با مديريت فعلي همكاري دارند 
يا عالقه دارند به مانند منجي وارد فدراس��يون شوند و 

بخشي از بار فدراسيون هندبال را بر دوش بكشند.
دراين ميان، در هر ش��رايطي منتقدان اشكال كار 
را از رئيس فدراسيون هندبال مي بينند به طوري كه 
اگر درشهرس��تاني يك هندباليس��ت به زمين بخورد، 
منتقدان عملكرد مديريت فدراسيون را زيرسوال مي برند 
ومعتقدند كه ادامه حضور او در راس فدراسيون منجر 

به بروز اين حادثه شده است.
البته دراين مجال، هدف زير سوال بردن منتقدان 
و توخالي جلوه دادن نظرات آنان نيست چرا كه به نظر 
مي رس��د بسياري از انتقاد ها روا و درست است و اين 
موضوع تنها با نگاه به آمار عملكرد تيم هاي رده هاي 
مختلف سني ايران در خارج از كشور در طول دو سال 

اخير به راحتي گوياي پسرفت هندبال ايران است.
اما، آنچه مس��لم اس��ت، منتق��دان ازهر فرصتي 
اس��تفاده مي كنند.برخي از آنان كه در زمره روس��اي 
هيات ها هستند، در گذشته نيز پاي نامه هاي گله آميز 
به عالي ترين مقام ورزش را براي ورود به هندبال امضاء 

كردند، موضوعي كه هيچ گاه نتيجه نداد.
رايزنی برای ديدار با مسئوالن وزارت ورزش

آنان اخيرا هم بيكارننشسته اند ودرحال جمع آوري 
توماروامضاء و ... از پيشكس��وتان، كارشناس��ان واهالي 
قديمي اين حوزه هس��تند وبرخي ازآنان نيزديدارهاي 
حضوري خود را با نزديكان مس��ئوالن وزارت ورزش و 
جوانان آغاز كرده اند.اما چه بسيارند فدراسيون هايي كه 
در دو سال اخير به دليل افزايش مشكالت مالي، نتايج 
ضعيفي گرفته اند اما هيچ كدام به اندازه هندبال حاشيه 
ساز و منتقد پرور نبوده است.شايد نخستين پاسخي كه 
به اذهان خطور مي كند، پرمخاطب بودن اين رش��ته 
ورزشي و در معرض ديد عموم بودن آن باشد كه هرچند 
از واليبال وبسكتبال كمتر است اما باز هم به عنوان يك 
ورزش تيم��ي مورد توجه عالقه مندان به ورزش هاي 
توپ و تور قرار دارد.به نظر مي رسد، جواب كامل تر به 
تصميماتي باز مي گردد كه در آن نظر سايرين رعايت 
نمي شود يا نوع عملكرد به گونه اي است كه شائبه ايجاد 
مي كند.به عقيده برخي كارشناسان، ناراحتي بسياري 
از اعضاي خانواده هندبال و منتقدان فعلي از اين بابت 
است كه يكي از اعضاي خانواده هندبال، چنين روشي 

را در پيش گرفته است.

برخي از اهالي اين رشته از جمله ابوالحسن مهدوي 
معتقدند كه فدراسيون هندبال دو سال است كه در حال 
درجا زدن است واتفاقاتي كه در آن به وقوع مي پيوندد 

با پنج سال گذشته هيچ تفاوتي نكرده است.
برخي ديگر نيز،فرصت دادن به مربياني كه امتحان 
خود را پس داده اند وانتخاب مربيان جايگزيني كه نتايج 

بدتري مي گيرند را زير سوال مي برند.
برخ��ي ديگر توجه به ورزش نوپا و در ش��روع راه 
بانوان و هزينه كردن براي آن را غير منطقي مي دانند 
و معتقدند كه بايد به اندازه ارزش هر چيز به آن بها داد.

تنها جاي ليگ برتر خالي بود
دراين ميان، تنها جاي ليگ برتر و حاش��يه هاي 
قهرماني آن خالي بود كه مسئوالن فدراسيون هندبال 
با اقدام بدون مثال خود آن را هم به ليست انتقادهاي 

وارد شده به خود اضافه كردند.
قهرمان��ي ثامن الحجج س��بزواريك هفته پس از 
پايان ليگ برتر، آن هم با توجه به حذف فوالد سپاهان 
اصفهان پرافتخارترين و با ريشه ترين تيم هندبال كشور 

رقم خورد.
برخي كارشناسان تداوم مشكالت مالي فدراسيون 
هندب��ال ويافتن راهي براي خالصي از اين وضعيت را 
منجر به اتخاذ اين تصميم از سوي فدراسيون هندبال 

م��ي دانند اما اين موض��وع مدت زمان زيادي در راس 
انتقادها قرارداشت و فدراسيون را دستخوش استعفاء ها و 
تغيير و تحوالت متعدد در آخرين روزهاي سال 91 كرد.

ناكامي ها در سال 92 ادامه دارد
كسب عنوان آخري آسيا در هندبال بانوان نوجوان 
آسيا، از ديگر اتفاقاتي بود كه نوار ناكامي ها را در سال 
92 ادامه داد و اين موضوع نيز دست مايه تازه اي براي 

اهالي هندبال شد.
با پايان اين رقابت ها و گرم تر ش��دن تنور ليگ 
برتر هندبال ايران، اتفاقات ريز و درشت رقابت ها، نقل 
محافل هندبال شده است ومنتقدان مجالي يافته اند كه 
از زاويه اي ديگر فدراسيون هندبال را مورد شديد ترين 
انتقادات خود قرار دهند.دراين ميان به نظر مي رس��د 
مسئوالن فدراسيون هندبال نيز بي تقصير نيستند چرا 
كه بهانه انتقاد، شائبه و تباني را به اندازه كافي در اختيار 
همگان قرار مي دهند كه از اين نظر مي توان مديريت 
فدراسيون هندبال را زير سوال برد.اظهارنظرهاي عجيب 
برخي از دس��ت اندركاران كه به جاي قبول شكست، 
نبود بودجه چند برابر كل هندبال تنها در يك كميته 
را بهان��ه نتيجه نگرفتن خود م��ي كنند يا تنها حامي 
مالي فدراس��يون را به جاي حمايت صرف از تيم هاي 
ملي و مسابقات ليگ برتر به يكي از طرفين رقابت ها 
تبدي��ل مي كنند تا در اذهان هر فرد بي طرفي هم به 
واسطه نفع طرف قوي تر، شائبه تباني به ذهن برسد.

مسئوالن فدراسيون بي تقصير نيستند
ازاين رو ب��ه جرات مي توان گفت كه در دو 
سال اخير، جداازنتايج ضعيف تيم هاي رده هاي 
مختلف س��ني، مسئوالن فدراسيون نيز در قدرت 
گرفتن منتقدان و افراد ناراضي بي تقصير نيستند 
و زمينه انتقادها را هر دفعه به شكلي تازه فراهم 
مي كنند.در اين مسير به نظر مي رسد تا زماني 
ك��ه روند فعلي ادامه دارد، انتقادها هم از اتفاقات 
ريز و درشت هندبال ادامه خواهدداشت ومنتقدان 
تمامي مس��ائل كوچك وبزرگ اين رش��ته را به 
عملكرد فدراس��يون ارتباط م��ي دهند و در اين 
ميان تنها م��ي توان گفت كه خودكرده را تدبير 
نيست چرا كه با شيوه فعلي پاياني براي انتقادها 

وجود ندارد.

رئيس فدراسيون بسكتبال به دفاع از آسمان خراش های ایران پرداخت

مشحون : افتخارات ما با واليبال و فوتبال قابل مقايسه نيست
رئيس فدراس�يون بس�كتبال با بي�ان اينكه 
تركيب تيم ملي بس�كتبال تغيير مي كند، معتقد 
اس�ت كه افتخارات اين رش�ته به هي�چ عنوان با 
واليبال و فوتبال قابل قياس نيست و بعضي افراد 

بايد انصاف را رعايت كنند.
محمود مش��حون پ��س از عنوان شش��مي ايران 
دررقابتهای قهرماني نوجوانان آس��يا در گفت وگويی از 
دليل كس��ب اين نتيجه ضعيف، درخواست وزير ورزش 
برای برنامه ريزي جامع در بس��كتبال، تغيير شكل تيم 
ملي در جام جهاني آينده و ... س��خن گفت  كه گزيده 

ای از آن در ذيل می آيد:
*تيم نوجوانان ماش��ايد نتيج��ه بدي در رقابتهای 
قهرماني نوجوانان آس��يا به دست آورده باشد، اما بعضي 
انتقادها اصال صحيح نبودند. من از نتيجه شش��مي اين 
تيم در قهرماني آس��يا در تهران اصال راضي نيس��تم و 
انتظارات ما بيشتر از اين ها بود. فكر مي كنم تيم ايران 
مي توانست در ميان چهار تيم برتر قرار گيرد.متاسفانه 
به خاطر اينكه تيم نوجوانان كش��ورمان بازي تداركاتي 
الزم را نداش��ت، لطمه خورد.شما تيم جوانان ما رانگاه 
كنيد باكمترين بازي دوستانه چقدرتوانست در مسابقات 

جهاني موفق عمل كند.
*در اين دوره از رقابتها نه تنها چين بلكه تمام تيم ها 
صغر س��ن داشتند اما ما به تيم ها احترام مي گذاريم و 
مش��كلي از اين بابت نداريم اما بهتر است از دوره هاي 

آينده اينطور نباشد.
*بعض��ي دوس��تان مي گويند بازيكن پس��ت پنج 
مشكل ما بوده اما وقتي بررسي مي كنيد متوجه مي شويد 
ما در تمام پس��ت ها مش��كل داشتيم. شايد پست پنج 
بيشتر از ساير پست ها به چشم آمد اما بحث اصلي اين 

اس��ت كه كار پايه امكانات مي خواهد.اين بازيكنان بايد 
در كجا بس��كتبال را ياد بگيرن��د و آيا مدارس ما كاري 

براي آموزش بسكتبال مي كنند.
انتقادات از توفيق بي دليل است

* انتقادهااز توفيق سرمربی نوجوانان بي دليل است، 
زي��را او تم��ام تالش خود را به كار گرفت. اين تيم بازي 
دوس��تانه نداشت و بهترين سفرش به كرمانشاه بود، اما 
عل��ي توفيق از همه چيز خود گذش��ت و تالش كرد تا 
اين تيم در ميان بهترين ها باشد.قرار نيست تمام تيم ها 
هميشه قهرمان شوند، باالخره ما مشكالتي داشتيم كه 
آنه��ا را مطرح كرديم و هيچ وقت نخواس��تيم از حرف 

راست دور شويم.
* م��ن توفي��ق را تغيير نخواه��م داد اما همه 

مسائل بايد بررسي شود و در فدراسيون فرد تصميم 
گيرنده نيس��ت. يك گروه تصميم مي گيرد.ازعلي 
توفيق تش��كر مي كنم به خاطر همه زحماتي كه 
كشيد و به خوبي مي دانيم او خودش نمي توانست 

در زمين بازي كند.
اميدوارم صالحي اميري

 مشكل بسكتبال را حل كند
*نداشتن سالن بسكتبال حرفه اي در تهران يكی 
از مش��كالت ماست. البته صالحي اميري از ما خواسته 
تا براي بس��كتبال برنامه ريزي جامعه اي داشته باشيم 
و اين نشان از اتفاقات خوب براي بسكتبال ايران است.
س��الن بسكتبال آزادي درشان ايران نيست و اين سالن 

ضعف هاي فراواني دارد.

افتخارات بسكتبال با هيچ رشته اي قابل قياس نيست
*به نظر من براي مقايسه بسكتبال با ساير رشته ها 
باي��د عدال��ت را رعايت كرد.موفقيت هاي بس��كتبال 
بافوتب��ال و واليب��ال اصال قابل قياس نيس��ت.ما كجا 
هستيم و آن رشته ها كجا هستند. جوانان ما سومين 
حضور جهاني را تجربه كردند و تيم هاي ديگر ما هم 
افتخارات بزرگي را بدست آورده اند كه فكر نمي كنم 
در هيچ كدام از رشته هاي ديگر قابل مقايسه باشد. تيم 
جوانان ما سه بار قهرمان آسيا شده و در تمام رده هاي 

سني ما اين افتخار را تكرار مي كنيم.
*يك��ی از بانك های خصوصی ب��راي حمايت از 
بسكتبال 30 ميليون به ما داده بود كه چكش برگشت 
خورده و در دادگاه است آن زمان همين بانك 4 ميليارد 

تومان به واليبال پرداخت كرده است.
*پاداش قهرماني بازيكنان تيم ملي بسكتبال ايران 
درآس��يا بايد پرداخت ش��ود چون بچه هاي ما خيلي 
زحمت كشيدند.ماباالي 50 مدال داريم كه واقعا در حد 
خود بي نظير است.ما اسكار بسكتبال را داريم كه در ميان 
چهار كشور موفق توانستيم به اين افتخار دست يابيم.

تركيب تيم ملي در جام جهاني تغيير مي كند
*حض��ور نيك خواه بهرامي، كامراني و حدادي در 
ليگ چين باعث افت بسكتبال ايران نمي شود.من اين 
مس��اله را قبول ندارم زيراجاي آنها بازيكنان ديگري در 
ليگ بازي مي كنند.درنبود اين بازيكنان جوانان بيشتري 
توانايي خودرااثبات مي كنند. شما بياييد جواناني را كه 
دارند خود را مطرح مي كنند ببينيد آيا آنها از اين ليگ 
نيامده اند و نمي توانند روزي خود را اثبات كنند.مطمئن 
باش��يد در جام جهاني آينده ش��كل تيم ملي ما تغيير 
خواهد كرد و بازيكنان جوان خوبي كنار تيم خواهند آمد.

عملكرد ضعيف تيم های ملی وحاشيه هاي ليگی که تمامی ندارد

هندبال در سراشیبی سقوط
منچستريونايتد  سرمربی 
ب�ا تمجيد از هافبك ۱۸ س�اله 
تيمش اعالم ك�رد او می تواند 
برای تيم ملی انگليس به ميدان 

برود.
منچستريونايتد در ديدار هفته 
هفتم خود در ليگ برتر انگليس با 
نتيجه دو بر يك موفق به پيروزی 
در خانه ساندرلند شد.در اين ديدار 
كريگ گاردنر در دقيقه پنج موفق 
ش��د ميزبان را پيش بين��دازد اما 
عدنان يانوزای در دقيقه های 55 و 
61 دو بار برای يونايتدها گلزنی كرد 
تا سه امتياز اين ديدار را به حساب 
تيمش واريز كند. منچستريونايتد 
با اين پيروزی 10 امتيازی شد و به 
رده نازل نهم صعود كرد. ساندرلند 

هم ب��ا يك امتي��از در قعر جدول 
جای گرفته است.عدنان كه متولد 
بلژيك اس��ت و از 16 س��الگی به 
منچستر آمده به شدت مورد توجه 
ديوي��د مويس قرار دارد. اين مربی 
اعالم كرده بود به زودی عدنان به 
بازيكنی بس��يار خوب بدل خواهد 
ش��د و می تواند ب��ا گرفتن اقامت 
انگليس��ی در تيم ملی اين كشور 

هم بازی كند.
مويس در م��ورد اين بازيكن 
گفت: فك��ر می كنم اي��ن بازيكن 
بتواند برای انگليس هم بازی كند. 
نمی دانم چطور ام��ا می دانم برای 
اين كار بايد كاری برای اقامت وی 
انج��ام داد. می دانم كه او می تواند 
از بين س��ه يا چهار كشور انتخاب 

كند كه در كدام يك به ميدان برود. 
روشن است كه بلژيك برای اينكه 
او را در اختيار داشته باشد بارها با 
او تماس گرفته اس��ت. او می تواند 
برای آلبانی و كرواسی نيز به ميدان 
ب��رود. می تواند برای كش��ورهای 
ديگ��ری مانند انگلي��س به ميدان 
برود.مويس افزود: می خواس��تم او 
را دو يا س��ه هفته پيش به ميدان 
بفرستم اما به دليل های مختلف اين 
كار انجام نش��د. اكنون كه او را به 
ميدان فرستادم خيلی خوب بازی 
كرده است. يادم هست كه به وين 
رونی و راس باركلی در 16 سالگی 
بازی دادم. عدنان 18 ساله است اما 
برای حضور در ليگ برتر انگليس 

هنوز خيلی جوان است.

پدیده 18 ساله بلژیكی مورد توجه 4 کشور دنيا

مویس: عدنان می تواند برای تيم ملی انگليس بازی کند

س�رمربی پرتغالی چلسی تيم خود در زمان 
هدايت رئ�ال را بهترين تيم تاريخ اين باش�گاه 

دانست.
ژوزه مورينيو اظهار داشت: چه كسی مربی بهترين 
تي��م تاريخ رئال مادريد اس��ت؟ من. صد امتياز، 121 
گل، قهرمانی در مقابل بهترين بارس��لونای تاريخ. اين 
من هستم.وی ادامه داد: تيم های من تيم های بزرگی 
هس��تند. تيم های من همان هايی هس��تند كه ركورد 
گلزن��ی دارند. من قهرمان ليگ ركوردها هس��تم. اين 

است جايگاه من در تاريخ.
سرمربی پرتغالی در سال  2005 و 2006 با چلسی 
به قهرمانی در ليگ برتر رس��يد و در س��ال 2005 با 
ركورد 95 امتياز ليگ را به پايان رساند. وی همچنين 
در س��ال 2012 با ركورد شكنی و پشت سر گذاشتن 

بارسلونا قهرمان الليگا شد.
مورينيو خاطرنش��ان كرد: رئ��ال مادريد يك تيم 
دفاعی بود؟ ما 121 گل زديم و 100 امتياز به دس��ت 
آورديم. چلس��ی من دفاعی بود؟ اما آنها هنوز ركورد 
امتي��ازات را در ليگ برتر دارند. گاهی دروغی كه زياد 
تكرار می ش��ود، مردم را فريب می ده��د و آنها گمان 
می كنند كه درس��ت است.وی اضافه كرد: آيا تيم های 
من هجومی هستند؟ آنها برای پيروزی ساخته شده اند. 
ش��ما بايد برای پيروزی مس��لط باشيد و تيم های من 
تالش می  كنند اينگونه باشند.س��رمربی پيشين رئال 
تأكيد كرد: هر ليگی كه من در آن كار كرده ام، متفاوت 
بوده است؛ اين باعث پيشرفت شما می شود. تجربه مهم 
است. آنچه من اكنون می خواهم تكرار ليگی است كه 

پيش از اين در آن قهرمان شده ام.

من قهرمان ليگ رکوردها هستم

مورینيو: تيم من بهترین تيم تاریخ رئال بود

آماده س�ازی  برنامه ه�ای 
تيم های مل�ی كش�تی آزاد برای 
حضور در مسابقات پيش رو اعالم 
ش�ده اس�ت، اما كش�تی  فرنگی 

همچنان بالتكليف است.
در حالی  كه كشتی آزاد با حمايت 
و درايت رس��ول خادم بالفاصله بعد از 
بازی های المپيك لندن برنامه هايش را 
آغاز كرد كه نتيجه آن هم قهرمانی در 
مسابقات جهانی بود، اما كشتی فرنگی 
بعد از جدايی محمد بنا به حاشيه رفت.
فرنگی كاران بع��د از رفتن »بنا« 
كمتر روی خ��وش آرامش را ديدند و 
هر روز با حاش��يه ای دست به گريبان 
بودند. هر چند كه در مسابقات جهانی، 
با كس��ب دو مدال ط��ال، نتيجه قابل 
قبولی بدست آمد، اما با وجود گذشت 
چن��د هفت��ه از اين موض��وع خبری 
از برنامه ه��ای تيم های ملی كش��تی 
فرنگی نيس��ت.تيم های ملی كش��تی 
آزاد برنامه ش��ش ماهه دوم سال خود 
را ارائه كرده اند و قرار اس��ت بر اساس 
اين برنامه ها برای حضور در مسابقات 

پيش رو آماده شوند.
بالتكليفی كادر فنی

ش��روع  را  كارش  آزاد  كش��تی 
كرده اس��ت و با درايت رس��ول خادم 
پش��توانه های خ��ود را ب��ه تورنمنت 
روسيه اعزام كرده است، برنامه ای كه 
پيش از مسابقات جهانی هم برنامه آن 
تنظيم ش��ده بود، اما كشتی فرنگی نه 
تنها برنامه ای ندارد، بلكه تكليف كادر 
فنی تيم های ملی هم مشخص نيست 
چه برس��د به اينكه برنامه بلند مدت 
برای حضور در مسابقاتش داشته باشد.
همين چند روز گذش��ته بود كه 
سرپرست تيم ملی كشتی فرنگی ايران 

اعمال تغييرات در كادر فنی بزرگساالن 
را حتمی دانست و گفت: در كادر فنی 
تيم ملی بزرگساالن به جز عبداله چمن 
گلی به عنوان سرمربی تيم ، در جمع 
مربي��ان كادر فنی با تغييراتی روبه رو 
خواهيم بود كه اين تغييرات حتمی و 
اجتناب ناپذير اس��ت. البته رده های 
ديگر هم مورد بررسی قرار گرفت ولی 
آنچه مسلم است اين تغييرات در تيم 

بزرگساالن به زودی اعمال می شود.
دعوت از تمامی فرنگی كاران 

المپيكی
سرپرست تيم ملی كشتی فرنگی 
با اش��اره به آغاز اردوهای آماده سازی 
گف��ت: در ي��ك چش��م به ه��م زدن 
رويدادهای مهمی از رقابتهای آسيايی 
و جهانی را پيش رو داريم كه به همين 
دليل از روز 20 مهرماه نخستين اردوی 
آماده سازی را در خانه كشتی بر پا می 
كنيم. ضمن اينكه در نظر داريم تمامی 
فرنگی كاران المپيكی را دوباره به اردو 
دعوت كنيم و نخستين اردوی خودمان 
را ب��ا حضور المپيكی ه��ا آغاز كنيم.
مش��تاقی در پايان با اش��اره به برخی 
انتقادات از سوی ملی پوشان مبنی بر 
بی توجهی متوليان امر به آنها گفت: به 
آنها حق می دهم، ولی ما هم با جديت 
پيگير اين مساله هستيم . البته ما در 
وهله اول به اجرای دقيق برنامه های مد 
نظرمان تاكيد داريم چراكه رسيدگی 
به برنامه های فن��ی و اردوهای آماده 
سازی و همچنين مهيا كردن فضايی 
آرام و بدون استرس برای ملی پوشان 

مهمترين هدف و خواسته ماست.
ب��ا توجه ب��ه اينك��ه رقابت های 
جهانی و بازی های آس��يايی در س��ال 
آينده با فاصله ای بسيار نزديك نسبت 

به يكديگر برگزار می شوند، سال پيش 
روی سالی حساس برای كشتی است، 
اما كشتی فرنگی مانند روزهای بدون 
بنا همچنان در حسرت يك برنامه ريزی 

دقيق می سوزد.
كار سخت ايران

 در بازی های آسيايی
از طرفی بالتكليفی فدراس��يون 
كش��تی لطم��ات جبران ناپذي��ری به 
اين رش��ته وارد خواه��د كرد. با توجه 
به عملك��رد فوق الع��اده  كره ای ها در 
مس��ابقات جهانی و كس��ب دو مدال 
طالی همراه ب��ا نايب قهرمانی جهان 
در كش��تی فرنگی و از طرفی ميزبانی 
اين كشور در بازی های آسيايی 2014 
كار كشتی به خصوص فرنگی در اين 
رقابت ها بسيار سخت تر از قبل خواهد 
شد.كشتی فرنگی در بازی های آسيايی 
2010 گوانگجو موفق به كسب 4 مدال 
ط��ال و يك برنز ش��د و ب��رای حداقل 
تكرار آن مدال ها، كاری بسيار سخت 

خواهد داشت.
اميد است مس��ئوالن رده باالی 
ب��ا روش��ن ك��ردن تكلي��ف  ورزش 
فدراسيون كش��تی و كمك به اهداف 
اين فدراسيون در جهت قدم برداشتن 
در راه موفقي��ت، توج��ه كاف��ی را در 
اين زمينه داش��ته باش��ند چون حتی 
لحظه ای درنگ به معنای از دست دادن 
زمان است كه جبران ناپذير خواهد بود.
به طور حتم هم، كسب موفقيت 
در بازی های آس��يايی و ه��م دفاع از 
عناوين مسابقات جهانی در دستور كار 
مسئوالن بلند پايه ورزش است كه اگر 
از همين حاال به فكر نباشيم، شايد در 
آينده ای نه چندان دور، بايد حس��رت 
اين روزهای از دست رفته را بخوريم.

از تغييرات در کادر فنی تا دعوت از تمام کشتی گيران المپيكی

روزهای سخت پيش روی فرنگی کاران ایران

سرويس ورزشی -
چندسالی است  بعضی از نشريات و بعضی از افراد درباره بعضی از نتايج و اتفاقاتی 
كه در ميدان فوتبال ما رخ می دهد، شبهه افكنی ها می كنند و به دنبال آن ابهامات و 
انگ هايی كه تاكنون بعد از گذشت چند فصل هيچ كدام به نتيجه نرسيده و ثابت نشده 
است. حداقل آن مسائل و جرياناتی كه اين نشريات مدعی آن بوده اند اين گونه بوده 
است چون خود كيهان  خيلی عالقه مند است كه اين مسائل به طور رسمی اثبات يا 
رد بشود تا اگر خدايی نكرده مشكل يا انحرافی آن طور كه آقايان ادعا می كنند وجود 
داشته باشد، به وظيفه حرفه ای، اخالقی و شرعی خودش عمل بكند اما با اينكه ما روی 
اين مسائل كنجكاو و تا حدودی پيگير مسائل بوديم نه تنها چيزی ثابت نشده بلكه 
خالف آن چيزی كه اقايان ادعا می كردند به ما ثابت شده است. به همين خاطر ما خيلی 
وقت ها مقابل آن افرادی كه مورد اتهام و طعن اين جريانات قرار می گيرند نقش مدافع 
را ايفا كرده و اعالم كرده ايم كه ما هيچ سند و مدركی نداريم كه بخواهيم مخالفشان 
بوده و هم نوا با آن جريانات باشيم. از همين رو وظيفه خود می دانيم از مظلوم و كسی 
كه به ناحق مورد تهاجم واقع شده دفاع هم بكنيم. منهای اين مسئله همان طور كه 
عرض كردم بحث يك مورد و دو مورد نيست. اين جريانات به كمك بازوی رسانه ای 
خودشان شرايطی در فوتبال ايجاد كرده اند كه اكنون وقتی پای صحبت عالقه مندان 
و دوس��تداران فوتبال از هر طيفی چه استقاللی و چه پرسپوليسی، چه تهرانی و چه 
شهرستانی می نشينيم، نوعی ناامنی و بی اعتمادی درباره كليت و فعاليت هايی كه در 

فوتبال ايران وجود دارد، از صحبت هايشان شنيده می شود.
جریانات اختاپوسی

اين بی اعتمادی و بی احترامی در واقع يك نوع بی اعتباری را با خودش به همراه 
می آورد. يعنی اعتبار ليگ و اعتبار فوتبال ايران را زير س��ؤال برده اس��ت. آدم به اين 
نتيجه می رسد آن جرياناتی كه در باالتر اشاره شد، حدود 10، 15 سالی است كه حاال 
با برنامه قبلی يا ناخودآگاه يا روی س��ادگی و خودخواهی كودكانه يا روی حس��اب و 
كتاب مغرضانه، كليت فوتبال ايران را زير سؤال برده اند و ابتدا نيز از چهره های موجه 
و آدم های اسم و رسم دار، محبوب و محترم در ورزش بخصوص فوتبال شروع كرده اند. 
يكی يكی اينها را از طرق مختلف از جمله نوع پوشش شان، نوع حرف زدن شان و حتی 
بردن دوربين روی صورت شان و لب خوانی كردن جمالت آنها در اوج يك مسابقه داغ 
و حس��اس فوتبال، تخريب كرده اند و حاال به اينجايی رس��يده اند كه می خواهند كل 
فوتبال را بزنند. يعنی چيزی به نام فوتبال نداشته باشيم. جمهوری اسالمی ايران كه 
توانس��ته در برابر تندباد س��نگين و مردافكن قرص و محكم بايستد و همه اتفاقات و 
سختی ها و طوفان ها را از سر بگذراند، اين يك قلم جنس را نمی تواند و اين فوتبال 
يك مس��ئله پيچيده و حادتر از مس��ئله انرژی هسته ای يا جنگ تحميلی بوده كه در 
حلش مانده و فوتبال از دستش خارج شده و به دست مافيا و جريان های ناسالم افتاده 
و مديران و كارگردانان فوتبال نيز عرضه و لياقت اداره اين قضيه را ندارند. اين چيزی 
اس��ت كه امروز مطرح اس��ت. همانطور كه عرض كرديم در صحبت بسياری از اهالی 
فوتبال بصورت باور درآمده چون قدرت بازوی رس��انه ای اين جريان قدرتمند اس��ت. 
بارها گفته ايم اين جريانات و آدم هايش��ان در صداوسيما و رسانه ها بصورت عنكبوتی 
و اختاپوسی حضور دارند، برنامه دارند، طرح دارند و هماهنگ عمل می كنند. عرض 
كرديم شايد غرض و مرض و نقشه ای هم نباشد. ما قبال هم اين بحث را مطرح كرده 
و گفتيم و رفتيم و اين در واقع ادامه همان مباحث است. متأسفانه چون ورزش ما در 
صداوسيما، خبرگزاری ها و رسانه ها رها است و آن بخش ورزشی ها اكثرا كار خودشان 
را انجام می دهند و مديران رسانه ای ما در اين زمينه كاله گشادی سرشان رفته است 
و متوجه هم نيستند. ما اين هشدار را می دهيم و بازمی گرديم سر بحث خودمان كه 

ما چه كار می كنيم؟ 
نمونه و مثال

س��ال گذش��ته كه استقالل به ش��يراز رفت و فجر سپاسی را با نتيجه 5 برصفر 
شكست داد، مدير و مربی اين تيم به تيم برنده تبريك گفتند و نتيجه بازی را كامال 
يك نتيجه فنی و ناش��ی از برتری تاكتيكی تيم حريف دانس��تند اما اگر اشتباه نكنم 
ظاهرا سرپرست اين تيم بود كه بحث هايی را مطرح كرده بود كه يكی از بازيكنان ما 
مورد توجه استقالل است و قرار است دير يا زود به اين تيم ملحق شود و تماس هايی 
كه اين تيم با اين بازيكن داش��ته موجب ش��د وی نتواند موقعيتی كه جلوی دروازه 
داشته به گل تبديل كند و آن را به اوت زده است. همين موجب شد كه فردای اين 
اظهارات دعوای ش��ديدی ميان دو باش��گاه شروع شود. استقاللی ها در دفاع از خود و 
آقای سرپرست در دفاع از حرفی كه زده بود- كه اگر ادامه دهيد حرف هايی را می زنم 
كه سنگ روی سنگ بند نشود و به زودی مداركی را افشا خواهم كرد و از سوی ديگر 
اس��تقاللی ها هم اعالم كردند هر مدركی داری ارائه كن و از س��وی ديگر آتش بياران 
معركه يعنی رس��انه ها و مطبوعات وس��ط معركه افتاده بودند كه بله چنين داستانی 
وجود دارد و تماس هايی گرفته شده و قس علی هذا- اين ماجرا را ادامه دادند. اين را 
داخل پرانتز بگوييم كه آن بازيكن مورد نظر س��ال بعد به اس��تقالل آمد و اكنون هم 
در اين تيم بازی می كند و اكنون كه هفته دوازدهم است يك گل هم به ثمر نرسانده 
و موقعيت های مشابهی مانند بازی استقالل و فجر سپاسی از دست داده است مانند 
بازی مقابل س��پاهان، ذوب آهن، اس��تقالل اهواز و بازی های ديگ��ر. پس از آن بازی 
اتفاقاتی هم در بازی با سپاهان رخ داد اما گذشت و ليگ فصل قبل به پايان رسيد و 
آن همه هياهو و جنجال هم پايان يافت يعنی بعد از اينكه سرپرستان دو باشگاه در 
آن مورد خاص و موارد ديگر كامال از خجالت يكديگر درآمدند، نه كس��ی مدركی رو 
كرد و نه كس��ی حرفی زد كه س��نگ روی سنگ بند نشود و همين طور مسائل روی 
هم تلنبار شده باقی ماند ولی فضای فوتبال مبهم تر، شبهه ناک تر و كليت فوتبال نسبت 

به گذشته زير سوال بيشتر رفت. 
تالش کن، موفق شو

متاسفانه به اين مسائل، هشدارها و تذكرات توجهی نشد و آن قدر كه اينها نسبت 
به شعارها و هو كردن تماشاچيان و شكستن صندلی ها حساسيت نشان می دهند، نسبت 
به اين مسائل كه اتفاقا مادر آن مسائل است- يعنی اگر تماشاچی آن گونه برآشفتگی 
می كند چون احساس تبعيض و بدبينی می كند و اين احساس را دارد كه حقش در 
حال خورده شدن است و بر فوتبال بی عدالتی و زد و بند حاكم است و حاال كه حاكم 
است من هم هو می كنم، صندلی می شكنم و فحش می دهم- حساسيت ندارند. اينها 
طبق معمول می آيند به معلول می چسبند در حالی كه علت جای ديگری است. بايد 
وقت گذاشت و بايد دنبال قضيه رفت. نكته ای كه الزم است اينجا ذكر شود اين است 
كه ورزش يكی از ميادين، عرصه ها و پديده هايی است كه به نوبه خودش به جوانان ما 
اجتماعی شدن را می آموزد. درس هايی كه يك جوان برای روابط اجتماعی الزم دارد 
در گيرودار اين بازی ها ياد می گيرد. يكی از پيام ها و درس های ورزش اين اس��ت كه 
قهرمانی،پيشرفت، موفقيت و ترقی در گرو تالش است. ما بايد همچنين فضايی را بر 
ورزشمان باالخص فوتبال كه از عالقمندی زيادی برخوردار است حاكم كنيم. ما در 
بحث پايانی نيز مطرح می كنيم كه خانواده ها جوانان خود را هفته ای 2 يا 3 ساعت به 
ورزشگاه ها و چندين ساعت به روزنامه ها و رسانه های ما امانت می دهند. پيام ورزش 
ما به آن كه بازی می كند و آن كه بازی را تماشا می كند بايد القا شود كه »شما تالش 
كن و موفق ش��و نه اينكه فضايی را ايجاد كنيم كه نش��ان دهيم تالش ثمری ندارد و 
زدو بند مثمرثمر است. كوشش و تالش كردن و يك سال در سرما و گرما دويدن و 
عرق ريختن و ماه رمضان و ماههای گرم و سرد سال تالش كردن اما حاصل زحمات 
در پش��ت اتاق های دربس��ته و جمع های مافيايی معلوم می شود. حاال آقای دايی در 
پرسپوليس يا آقای قلعه نويی و آقای فركی در استقالل و در فوالد زحمت می كشند كه 
بكشند. ما يعنی جريانات فاسد، جريانات انگل و جريانات مخرب قهرمان و نتايج فوتبال 
را مش��خص می كنيم. اين نبايد القا شود اما عده ای در كار القای اين موضوع هستند 
كه بتوانند اين اثر مثبت و كاركرد ورزش و فعاليت های ورزش��ی را كه اينجا فوتبال 
اس��ت، از جوانان ما بگيرند. عوض اينكه اراده، انگيزه و همت جوانان ما برای زندگی 
واقعی وخارج از ورزش بيشتر كنند و با تالش و زحمت به موفقيت برسند نه خدايی 
نكرده با پارتی ورشوه و زدو بند و روابط ناسالم متاسفانه عده ای كه به جان سالمت 
كليت جامعه افتادند در ورزش هم همين كار را می كنند و عده ای هم برايشان چهار 
نعل می تازند. اين مساله بايد ريشه يابی و موشكافی بشود چراكه مساله مهمی است.

تشكيالت نامریی حاکم بر فوتبال
فصل جديد هم آغاز شد و درست در همان اولين بازی فصل ما شاهد مطرح شدن 
چنين بحثی بوديم. تيمی به يك تيم ديگر باخت و از طرف مربی تيم بازنده عنوان شد 
كه از طرف تيم برنده با فالن بازيكن ما 300 هزار بار تماس تلفنی گرفته شده است 
و آن فالن بازيكن نتوانست گلزنی كند. ما هم همان جا نوشتيم كه اينها اعالم خطر و 
هشدار است. ما ننوشتيم كه چه كسی راست می گويد و چه كسی دروغ و جانب كسی 
را نگرفتيم و انش��ااهلل كه فضا س��الم باشد اما به هر حال يك مربی موضوعی را مطرح 
كرده است. وی را صدا بزنيد و ببينيد چه شد و چه نشد و ماجرا به كجا انجاميد. آيا 
واقعا 300 هزار بار تماس گرفته ش��ده؟ اما ديديم كه پس چند روز هياهو و بگير و 
ببند و نوشتن و پرداختن رسانه ها و انگ و تهمت را تقويت كردن و بازار فروكش كرد 
و... دو سه مورد ديگر تا اينكه بازی دو هفته قبل سپاهان و پرسپوليس بار ديگر اين 
بحث ها را زنده كرد و ما ديديم كه سرمربی تيم بازنده رسما و علنا اعالم كرد كه داور 
مس��ابقه- كه ما هم علی رغم اينكه نمی خواهيم بحث كارشناسی كنيم اما معتقديم 
می توانس��ت در آن صحنه تصميم درست تر وعاقالنه تری بگيرد- به سمت تيم مقابل 
غش كرده و برای اين موضوع سند و مدرک هم داريم و در مصاحبه خود هم عنوان 
كرده بود كه »آقای فالنی ما چه كار كنيم كه شماره حساب رفقای شما را نداريم« و 
اين يعنی چيزهايی هم رد و بدل شده است. بعد از چند روز هم كه معموال آتش اين 
مسائل فروكش می كند ايشان اعالم كرد كه من پای صحبت های خودم ايستاده ام و 
برای حرف هايم مدرک دارم و ثابت می كنم كه داوری بازی مسئله داشته و از پيش 
تعيين شده و قس علی هذا و چون همه اهالی فوتبال می دانند تكرارش جايز نيست. 
منظور آن كه خيلی راحت طرفی به طرف ديگر انگ زد و طرف ديگر هم پاسخ داد و 
بار ديگر هياهو به پا شد و روزنامه ها و رسانه ها مانند هميشه به وسط معركه آمدند. 
اينجا باز اين موضوع بهانه ای ش��د كه در مطلب اين ش��ماره  به طرح ماجرا بپردازيم 
و عرض كنيم كه اصل ماجرا اين است كه آيا ماجراها، اتفاقات و اين جو بدبينی كه 
در فوتبال ما ايجاد شده است، ريشه و پايه و مايه ای هم دارد؟ يعنی اينكه حساب و 

نظم كار از دست فدراسيون خارج است؟ ما يك تشكيالت و فدراسيون نامرئی حاكم 
بر فوتبال داريم كه اين تشكيالت نامرئی فوتبال را ناسالم كرده است؟ و در واقع آنها 

هستند كه دوست دارند فوتبال اين گونه پيش برود؟
پایين کشيدن آدم های الیق برای باال بردن خود

 چون در شلوغی بازار و شهر شلوغی آنها هم می توانند مطرح باشند و در ماديات 
و منافع فوتبال سهيم باشند و در اسم و رسم فوتبال اسم و رسمی بهم بزنند. همان طور 
كه در مقدمه عرض كرديم حداقلش اين است كه بيايند خودشان را به عنوان قهرمان 
جلوه دهند. جرياناتی كه تالش می كنند سر تا پای فوتبال را فاسد و آلوده و عقب مانده 
جلوه دهند و خودشان را به وسيله ابزار و قدرت تبليغی ای كه به ويژه در اختيار دارند 
خيلی موجه نشان دهند و بتوانند از اين طريق نزد مسئوالن نفوذ و خط و ربط ابلهانه 
و كودكانه خودشان را اعمال كنند و از منافع فوتبال سود برده و خودشان را به عنوان 
افراد موجه نزد جامعه جا بيندازند و آن حرص و آز ش��هرت و نام آوری را ارضا كنند 
چون اينها چيزی برای عرضه كردن ندارند و حرفی برای گفتن ندارند چون كس��ی 
در فوتبال نيستند فقط تنها راهی كه می توانند خودشان را در فوتبال مطرح كنند و 
در منافع سهيم باشند و خودشان را به حوزه های قدرت در فوتبال نزديك كنند، اين 
اس��ت كه ديگران را تخريب كرده و پايين بكش��ند تا خودشان را باال ببرند. خودشان 
را كه نمی توانند در سطح بزرگان فوتبال ما كه در اين فوتبال استخوان خود را خرد 
كرده اند، باال بكشند بنابراين مجبور هستند استخوان خردكرده ها را كوچك كنند. حاال 
هر كس را به يك شكل. شما در اين سالها ديده ايد كه با علی پروين و شخصيت وی با 
آن فوتبالی كه وی ارائه می داد و آن افتخاراتی كه در سطح باشگاهی و ملی برايمان رقم 
زد و آن محبوبيتی كه نزد مردم داشت، چه كردند و تنها به چند تا از اصطالحاتش، 
تيپ و ظاهرش و اينكه به سبك بچه های عارف شمالی صحبت می كند، چسبيدند. 

به ديگران جديدتر هم مانند آقای قلعه نويی رسيد و به ديگران هم خواهند رسيد.
اين چيزها اين ش��بهه را ايجاد می كند كه اين مسئله، مسئله ساده ای نيست و 
بار ديگر ما از مسئولين و متوليان فوتبال می خواهيم كه در اين باره مسئوليت خود 
را جدی بگيرند و احساس مسئوليت داشته باشند. به هر حال نكته ای كه هست اين 
است كه كسانی كه مسئوليت يك جمع و جامعه ای را برعهده دارند، چه جامعه كلی 
مثال رئيس قوه مجريه هستند يا رئيس فدراسيون فوتبال، يكی از وظايف عمده شان 
كنترل دائم و هميشگی حوزه تحت اختيارشان است. از كنار اين حرف ها می شود رد 
شد كما اينكه تاكنون هم رد شدند و تاكنون اقدام جدی صورت نگرفته است اما وظيفه 
مسئولين در برابر اينها اين است كه شاخك هايشان حساس باشد و رادارهايشان به كار 
بيفتد و به ش��كل خيلی دلسوزانه اين حرف ها را كه گهگاه از سوی آدم های موجهی 

هم شنيده می شود، بررسی بكنند.
چه کسانی از وجود دایی ها و قلعه نویی ها و...

 ناراحت هستند؟
يك حرفی در حرف های آقای دايی بود كه پيش از نتيجه گيری بحث آن را بيان 
می كنيم و اينكه علی دايی تلويحا در مصاحبه بعد از بازی سپاهان حرفی را زد كه شايد 
ما اينگونه برداشت می كنيم ولی به بحث ما ارتباط دارد. ايشان گفت: »اگر شما دنبال 
محروم كردن ما هستيد، ما را محروم كنيد برويم«. ما بايد اين حرف را جدی بگيريم. 
ي��ك فردی مثل عل��ی دايی كه همانطور گفتيم مثل پروين و ديگران جزو افتخارات 
فوتبال ما است، چه فضايی را احساس می كند، چه شرايطی را می بيند كه احساس 
می كند در فوتبال ايران جا برای وی تنگ است؟ در فوتبال ايران كسانی هستند كه 
نمی خواهند علی دايی با تمام افتخاراتش و همه شناختی كه دنيا نسبت به وی دارند 
و با همه جايگاهی كه در فوتبال جهان دارد، در فوتبال ايران حضور داشته باشد. اگر 
علی دايی نباشد پس چه كسی باشد؟ چه كسانی بايد بيايند استقالل و پرسپوليس 
وتيم های بزرگ ما را اداره بكنند؟ ش��ما ببينيد عرصه در فوتبال ما برای چه كس��انی 
تنگ اس��ت؟ همان كسانی كه تماشاچی آنها را دوست دارد. كسانی كه افتخارآفرين 
بودند. از پرسپوليس مثال زديم اما شما ببينيد در استقالل چه عرصه ای برای مربی 
استقالل كه جرمش موفقيتش است، فراهم كرده اند. يعنی اگر آقای قلعه نويی مربی 
معمولی بود و چيزی بلد نبود، كسی كاری به كارش نداشت اما چون قلعه نويی مربی 
موفقی است و دل مردم را شاد می كند و وقتی هست خيال نصف تماشاچيان در سراسر 
ايران راحت است، يك عده ای وجود دارند كه از حضور اين آدم ها ناراحت هستند. از 
وجود دايی در پرسپوليس ناراحت هستند و از وجود ژوزه مانوئل و نلو وينگادا و... كه 
معلوم نيست چند درصد موفق می شوند يا نمی شوند، زياد ناراحت نيستند. اما وقتی 
علی دايی می آيد عده ای عرصه را برای خود تنگ می بينند و يا قلعه نويی در استقالل 
است عده ای شب و روز نمی شناسند و محكم می زنند و اتفاقا در اين گونه مواقع بازار 

انگ و تهمت ها و شايعات داغ است.
حاکميت قانون و عدالت

ب��ه هرحال از دو هفته گذش��ته تا آخرين روز و حت��ی امروز ماجرای داور بازی 
س��پاهان و پرس��پوليس ماجرای تازه ای بود تا يك داستان كهنه در فوتبال ما تداوم 
پيدا كند. اينكه نهايتا اين ماجرا به كجا می انجامد و آيا اين ماجرا مقصری و مظلومی 
دارد و مس��ائلی پش��ت پرده آن است؟ يا نه اين مسائل تعمدی و اشتباه انسانی بوده 
و اتفاقی بوده، اينها همه چيزهايی اس��ت كه طی روزهای آينده تكليف آن روش��ن 
می شود اما همان طور كه گفتيم تا به حال اكثر اين بحث ها و موارد مشابه قبلی تنها 
گرد و خاكی را در فضای فوتبال ما به پا كرده كه جز دامن زدن به ابهامات و شبهات 
و فضای بی اعتمادی و ناامنی چيزی ديگری اضافه نكرده است. حرف ما در اين مقال 
حداقل اين نيست كه قضاوت كنيم و كسی را صاحب حق بدانيم و ديگری را محكوم 
بدانيم بلكه حرف ما همان حرف هميشگی است كه اين بار به بهانه اتفاق تلخ اخير 
می خواهيم آن را تكرار كنيم و آن اين اس��ت كه مسئوالن و متوليان امر فوتبال بايد 
يك فكر اساسی برای برهم زدن اين فضا و جانشين ساختن فضای سالم انجام دهند 
چون بارها گفته ايم كه در فضای سالم و زمين مناسب و مساعد شما می توانيد توقع 
رشد و پرورش و شكوفايی و به بار نشستن محصوالت مفيد داشته باشيد نه در جوی 
ك��ه در آن ميك��روب و وي��روس وجود دارد و نه در فضايی ك��ه از آن انگ و تهمت و 
بی اعتباری می بارد. مسئولين محترم بايد به شدت و با قاطعيت درپی تلطيف و اصالح 
اي��ن فضا باش��ند كه اين به اعتقاد ما راهكاری ن��دارد به جز اجرای قانون و حاكميت 
عدالت. تأثير عدالت در رفتار فردی و عمومی مسأله مهم و غيرقابل انكاری است كه 
درباره آن متفكران و انديشمندان اجتماعی سالها و قرن ها است می گويند و می نويسند. 
در اسالم عزيز هم مكتبی كه به آن اعتقاد داريم براين مسأله تأكيد می ورزد و تأكيد 
می كند كه چقدر بی قانونی می تواند آثار مخربی از جمله تبعيض، احساس بی عدالتی 
و قس علی هذا...، به ش��كلی كه كس��ی گمان كند تالش ها و كوشش هايش به نتيجه 
نرس��يده اس��ت. مثاًل در فضای فوتبال فردی برای يك فصل يا يك ماه برای يك تيم 
تالش كرده و زحمت كش��يده، سپس خيلی راحت بخاطر بی قانونی و عدم حاكميت 
تفك��ر عدال��ت محور يك مرتبه همه زحمات و تالش هاي��ش از بين می رود. پس چه 
زحمتی؟ پس فايده تالش و زحمت چيس��ت؟ بايس��تی رفاقت داشته باشيد، رابطه و 
ارتباطات ناسالم داشته باشيد و بخت و اقبال داشته باشيد. اين گونه يك نوع بدبينی 
در بين جوانان به وجود می آيد و همه چيز را نس��بت به روزگار ش��وم و جهت دار و 
ناعادالنه می بيند و به جای آنكه تالش كند به دنبال روابط ناسالم می رود. مثال برای 
وارد شدن به فضای فوتبال برای خود پارتی می تراشد تا مطرح شود يا برای موفقيت 
در كار مربيگری و بازيگری اش ارتباطات ناسالم ايجاد می كند. يواش يواش اينها ايجاد 
انگيزه ه��ای غلط و درپی آن عملكردهای غلط می كند. چرا كه آن فرد به اين نتيجه 

رسيده است كه به قول شاعر:
اگر به هر سر مويت دو صد هنر باشد

                                              هنر به كار نيايد چون بخت بد باشد
مسئوليت خطير متوليان فوتبال

وقتی بختت بد باشد و پارتی و رابطه نداشته باشی، آن وقت هرچقدر هم كه هنر 
داشته باشی به نتيجه نمی رسی و در واقع شانس، اقبال، پارتی و ارتباطات ناسالم باعث 
موفقيت می شود نه تالش و هنر. اين حرفی كه آقای دايی می زند و می گويد اگر ما را 
نمی خواهيد، برويم اين يعنی آنكه فضای حاكم به نحوی است كه آدم های هنرمند، 
اليق و نان زور  بازوی خود را خورده و كاردانی و كارشناس��ی و لياقت های خودش��ان 
را در عرصه و صحنه عمل ثابت كرده اند، يواش يواش ميدان را ترک كرده و كار را به 
دست آدم های عزير بی جهت و كسانی كه فقط شانس را بخاطر داشتن پارتی و رابطه 
دارند، بسپرند. ما بايستی تالش كرده تا براساس وظيفه كاری و حرفه ای كه داريم- از 
آنجايی كه متولی ورزش و فوتبال هس��تيم- نشان بدهيم كه مردان قانون هستيم و 
بر فضای فوتبال ما قانون و عدالت حاكم اس��ت و هركس��ی كار می كند نتيجه كارش 
را خواهد ديد و اين گونه نيس��ت كه مثال يك مربی يا تيمی يك هفته يا يك فصل 
زحمت بكشد و سپس بخاطر ارتباطات پشت پرده ناسالم خيلی راحت زحماتش به 
باد رود بلكه هركس نان زحمت و كوش��ش خود را  خواهد خورد. در واقع اين تفكر 
كه هرچقدر زحمت بكش��ی از كيس��ه ات رفته است و به جای زحمت كشيدن دنبال 
ارتباطات ناسالم و ديدن اين خبرنگار و برنامه تلويزيونی و آن رابطه داللی باش و...، 
بايد از بين برود. بايد اين تفكر و اين باور بر فضای ورزش بخصوص فوتبال ما كه در 
ابتدای مطلب اشاره كرديم و به شدت از اين نظر مورد تهاجم واقع شده و به نظر ما 
عده ای هم می خواهند به عمد نشان دهند كه فضای فوتبال ما فضای ناسالمی است 
و تالش و كوش��ش و لياقت داش��تن كار را به جايی نمی رساند بلكه آن كسانی روابط 
پشت پرده دارند، ارتباطات دارند و زد و بندچی هستند می توانند موفق باشند، حاكم 
شود. در برابر اين فضای حاكم و بخصوص كسانی كه به هر دليلی می خواهند اين فضا 
را تبليغ و ترويج و القا كنند، مسئوالن فوتبال بايد به كمك مردم و دلسوزان فوتبال 
مقداری محكم تر، قوی تر و مقتدرانه تر وارد ميدان عمل ش��وند. به نظر ما بزرگترين 
حربه برای اينها راه رس��يدن به هدف اجرای قانون اس��ت. همان طور كه بارها گفتيم 
هركس��ی انگ و تهمتی وارد می كند بايد س��ند و مدرک وی را بخواهند و اگر س��ند 
و مدركی داش��ت طبق آن با افراد متخلف برخورد ش��ديد و قاطع داشته باشند و اگر 
سند و مدركی نداشتند با همان افرادی كه به نوعی می خواهند فضای فوتبال را آلوده 
كنند، برخورد بكنند. به گمان ما در هر صورت وقت آن اس��ت كه رويكرد تازه ای به 
قانون و اجرای قانون برای نجات خود فوتبال و ايجاد فضای س��الم بر آس��مان فوتبال 

كشورمان داشته باشيم.

آيا فوتبال ما آلوده است...؟


