گذرگاه فوتبال

اكبر عزيزي

زمانهاي برگزاري ليگ و حتي زمان استراحت ليگ نقطه مشترك را عملياتي سازيم.
اگر در آغاز فصل و يا يكي دو هفته قبل از آغاز بازيها نشست مشترك صورت ميگرفت ،بيشك اختالف
كنوني برانكو و كيروش هرگز رقم نميخورد.
ً
عدم برنامهريزي از عواملي است كه به اختالفات دامن ميزند .اصوال اردوي تيم ملي در دبي آنهم در فصل
تعطيالت ليگ و در زمان استراحت بازيكنان در هيچ يك از برنامههاي كيروش قرار نداشت .بنابراين

نوبت به نوبت
كاظم سيدعليخاني هم رفت .او روزگاري يكي از ستونهاي مستحكم خط دفاعي تيم پرسپوليس
بود .زمانيكه در قلب دفاع تيم پرسپوليس قرار ميگرفت هواداران يك نوع آسودگيخاطر را احساس
ميكردند .چون سيد به تنهايي يك تيم در قلب دفاع پرسپوليس بود .اما روزي كه چشم از جهان هستي
فرو بست ،اين دفاع استوار تنها بود .حتي در زمان تشييع پيكرش باز تنها ماند .علت آن است كه در فوتبال
ما واژه پيشكسوت به درستي معنا و تعريف نشده است .سيدعليخاني بعد از پايان دوران بازيگرياش آنقدر
تنها ماند كه براي امرارمعاش خود ميبايست صبح تا شب پشت فرمان تاكسي مينشست .اگر در فوتبال
ما واژه پيشكسوت بهدرستي تعريف پيدا كند ،امثال عليخاني نبايد به رانندگي تاكسي تن دهند .اينكه
رانندگي تاكسي شغل شريفي به حساب ميآيد شكي وجود ندارد ،اما براي يك ورزشكار و يك قهرمان و
بازيكني كه به هنگام حضورش در ميادين فوتبال ناگهان تماشاگران به احترامش قيام ميكردند ،چندان
درست نيست كه بعد از پايان دوران بازيگرياش در پشت فرمان تاكسي قرار بگيرد .اگر چارچوبي در اين
خصوص وجود داشته باشد ،بايد از وجود اينگونه ورزشكاران در ميادين ورزشي در جهت رشد و شكوفايي
استعدادها استفاده كرد.
كاظم سيدعليخاني كه سالها خون دل خورد امروز دستش از اين جهان كوتاه شده است.
حبيب زريننام هم كه در رديف فوتباليستهاي بزرگ به شمار ميآيد ،يكي دو روز بعد از درگذشت كاظم
سيدعليخاني چشم از جهان هستي فروبست .زرين نام هم در رديف پيشكسوت فراموش شده قرار داشت.
اكنون جامعه فوتبال دو عزيز ،دو بزرگوار و دو بازيكن صاحبنام سالهاي گذشتهاش را از دست داده
است .صد افسوس كه رفتن آنها باز هيچ تغييري را ايجاد نكرد .چرا در فوتبال ما نپرداختن به پيشكسوت،
ندانستن معناي پيشكسوت و بيخيال ماندن در برابر بزرگان ديروز فوتبال و پيشكسوتان امروز فوتبال
همچنان برقرار است .درد اين است كه سكانداران كنوني فوتبال به دليل غريبهبودن با مستطيل سبز
فوتبال هرگز نميتوانند به تعريف پيشكسوت فوتبال نزديك شوند .چون آنها با خود فوتبال غريبه هستند،
چه رسد به پيشكسوت فوتبال .بنابراين بايد منتظر ديگران مانده نوبت به نوبت.

تلنگري به برنامهريزان فوتبال

قرار است به اختالف ايجاد شده بين كيروش و برانكو پايان داده شود.
قرار است با پا در ميان برخيها اين دو مربي به اختالف رسيده رو در روي هم نشسته تا اختالفات خود
را پايان دهند .حركت خوبي است .زيرا امروز اين نوع اختالفات فقط به زيان فوتبال تمام خواهد شد .اما
چرا قبل از آنكه به فكر آشتي باشيم ،درد را از ريشه خشك نكرده تا فرداي ديگري مجددا ً شاهد اختالف
ديگري نباشيم.
نميخواهيم وارد بحث كيروش و برانكو شويم .نميخواهيم بحث جانبداري را رونق دهيم .نميخواهيم
نقش قاضي را ايفاء كنيم .بلكه حرف ما اين است كه هر دو مربي از زواياي مختلف حق را به خود ميدهند .ما
نيز در اين راستا همعقيده هستيم و اعتقاد داريم كه هر دو مربي درست ميگويند .اما اين راستيآزمايي را
چرا يك كاسه نميكنيم .چه اشكالي دارد قبل از آغاز مسابقات ليگ در يك گردهمايي كليه مربيان ليگ را
به همراه سرمربي تيم ملي زيرسقف قرار داده تا در خصوص زمان بازيها و زمان برپايي اردوهاي تيم ملي و
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زمانيكه چنين برنامهاي به صورت سليقهاي حاكم ميشود ،شك نداشته باشيد كه صداي برانكوها به
گوش خواهد رسيد.
حرف اين است ،قبل از آنكه صداي برانكوها به گوش برسد ،اقداماتي را به عنوان همكاري و هماهنگي
مربيان ليگ با مربي تيم ملي صورت دهيد تا آرامش تعريف پيدا كند .البته فقط آرامش هم نست ،بلكه
مشخص شود كه يك بازيكن در طول يك سال در چه زماني بايد در كارهاي بدنسازي و تمرينات سخت
شكننده حضور پيدا كند و در چه تاريخ در جهت تقويت انرژي از دست رفته به استراحت بپردازد .در اينجا
فدراسيون فوتبال بايد پيشگام و پيشقدم باشد .كار فدراسيون آشتيدادن طرفهاي دعوا و اختالف نيست.
وظيفه فدراسيون ايجاد برنامه و استفاده از زمان است تا به نوعي استرس و دغدغه در بين باشگاهها و تيم
ملي دور شود .حرف اين است كه اختالف كيروش و برانكو كه اميدواريم به خاطر فوتبال به جاده سالمت
هدايت شود ،تلنگري است براي بيدار باش سردمداران و برنامهريزان فوتبال تا اين مقدار اسير پشت ميز
نشستن قرار نگيرند .كار فوتبال و برنامهريزي در فوتبال نياز به خروج از پشت ميز دارد .نياز به طرحهاي
علمياتي دارد تا فوتبال چه در بعد تيم ملي و يا در بعد باشگاه روزهاي آفتابي را مالقات كند.

چرا با دايي؟

متاسفانه بد اموزیها در فوتبال کشورمان روز به روز ابعاد گسترده ای بخود میگیرد .تصمیمات واحکامی
که کمیته انضباطی تا کنون اتخاذ کرده هیچگونه تاثیری درتغییر رفتار واخالق عاملین سقوط اخالق
نداشته است .متاسفانه مدت زمانی است که اسطوره های فوتبال کشورمان در ورزشگاها دچار بی حرمتی
شده وشخصیت ورزشی واجتماعی انها با خدشه همراه میشود.علی دایی از ان دست اسطوره های فوتبال
کشورمان است که اینروزها بی احترامی را بازی به بازی در ورزشگاهها لمس میکند.این بد اموزی در حالی
رقم میخورد که در محافل بین المللی فوتبال ایران با نام علی دایی قابل شناسایی است .اسطوره فوتبال
کشورمان در محافل بین المللی صاحب جایگاهی است که بسیاری از بزرگان فوتبال دنیا از ان محرومند.اما
در فوتبال داخلی متاسفانه به راحتی چشمها بسته وحفظ حرمتها لگد مال میشود.اینکه چرا اسطورهای
فوتبال کشورمان مورد حمله قرار میگیرند بحثی است که باید ریشه یابی شود.اما انهاییکه دایی را با الفاظ
نا مناسب مورد حمله قرار میدهند نه تنها دایی را به عنوان یک چهره بزرگ بین المللی نمیشناسند بلکه
با فوتبال هم ببگانه هستند .چون دایی یک شخصیت کامال فوتبالی است که جامعه فوتبال برايش احترام
قایل است.

