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يادآور شويم .ورود پرشتاب به حوادث دربي  84جاي خوشحالي دارد .اما تكليف پروندههاي ديگر كه از
گذشته باقي مانده و در حال خاك خوردن است چه ميشود؟ چرا درخصوص آنها سرعت نقش ندارد؟
نكته ديگر اينكه ،الزم ميدانيم سرعتعمل كميته انضباطي شكل يكنواخت به خود گرفته و قاطعيت
هرگز دچار خدشه نشده و حوادث ديگر كه در بازيهاي باقيمانده احتماالً اجرا خواهد شد .به سرعت باد
و برق و به سرعت حوادث دربي  84مورد بررسي قرار گرفتند و بالفاصله احكام آن صادر شود .در گذشته
چنين نبود .به همين خاطر شاهد انباشته شدن پروندههايي نيز بوديم .اكنون كه تحول قابل لمس است،
فقط به خاطر دربي و صرفاً به دربيها اختصاص نيابد .نمره  20كميته انضباطي به خاطر نمايش مافوق
سرعت كه در خصوص حوادث دربي  84از خود نشان داد كام ً
ال قابل شايسته است .اما انتظار داريم كه نمره
ايدهال هرگز در مسير سقوط قرار نگيرد .چون در فوتبال ما حوادث سوأل برانگيز فراوان است .اما برخورد با
خاطيان كمرنگ ديده ميشود.

آرزو عيب نيست

اينكه اين دوبازيكن از كدام تيم هستند و اسامي آنها چيست،نامعلوم است .اما آنچه كه مسلم است ،دو
بازيكن ليگ برتري دوپينگي از آب درآمده اند.
دوپينگ در فوتبال و اصوالً در ورزش خالف محسوب ميشود .يعني عمل غيرقانوني صورت گرفته و
قانون با آنها به مانند يك مجرم برخورد خواهد كرد .اكنون دو بازيكن از ليگ برتر مرتكب خالف شده
اند .خالفكار بايد مشخص ومعرفي شود تاتر و خشك با يكديگر نسوزند .خالفكار بايد معرفي شود تا
بدانند كدام بازيكن در مسير سالمت حركت ميكند تا نسل جوان و آينده سازان فوتبال كشورمان بي
خود و بي جهت به دنبال الگوسازي براي خود نباشند .پنهان كردن نام دو بازيكن و در اختيار گذاشتن
نام متخلفين به صورت پنهاني در اختيار رئيس فدراسيون فوتبال همان قایم باشك بازي است .زمانيكه
فالن بازيكن به خود رحم نميكند و با انجام حركت خالفكارانه يك جامعه بزرگ چون فوتبال را به
بيراهه ميكشاند چه اصراري وجود دارد كه از ذكر نام آنها پرهيز شود .همين حركت به نوعي كمك
تلقي ميشود .اگر قرار است فوتبال به سالمت برسد و اگر قرار است فوتبال پاك داشته باشيم ،بايد
ناپاكان را از پاكان جدا كرد و آنها را معرفي كنيم تا تفاوتها آشكار شود .اگر دو بازيكن دوپينگي عملي
غيرقانوني آنها مسجل شده چه اصراري وجود دارد كه آنها را پشتسر خودمان پنهان كنيم .عمل پنهان
كاري در حقيقت كمكرساني براي باقي ماندن فوتبال در مسير ناپاكي است .بيائيد براي يكبار هم شده
است ،همه در خدمت فوتبال قرار گرفته تا فوتبال از عناصر پاك فاصله بگيرد .قایم باشك بازي را كنار
بزنيد و صاف و صادق باشيم تا روزهاي طاليي در فوتبال رشد كند.

اقدامات نسنجيده

مجيد جاللي سرمربي تيم فوتبال پيكان پس از پيروزي پر بار تيمش مقابل سپاهان آنهم با نتيجه  4بر 3
به نكته جالبي اشاره داشت ،ميگويد :نميخواهيم تيم را با وعده كسب سهميه آسيا دچار استرس كنيم.
اين حرف جاللي از اين بابت جالب بنظر ميآيد كه در تفكرش دريافت سهميه ليگ آسيا است .فكر كردن و
توجه به اين نكته به رشد انگيزه براي هر روز بهتر ظاهر شدن از روز قبل كمك خواهد كرد .اما ذكر استرس
نميتواند جالب باشد ،زيرا آرزو عيب نيست .چه اشكالي دارد كه موضوع سهميه آسيا و استرسي كه احياناً
دامنگير تيمش شود نه در كنفرانس مطبوعاتي بلكه بر سر جلسات تمرين تيم به صورت يك فراخوان
اعضاي تيم به صورت خودماني و خيلي دوستانه با بازيكنان مطرح شود تا فعل خواستن در توانستن شكل
و قاعده پيدا كند .البته نگاه فوتبال ما هيچ انتظاري از باشگاه پيكان ندارد تا حتماً بايد براي سهميه فوتبال
آسيا تالش كند .اما اگر اندكي به وضعيت باشگاه پيكان توجه شود خواهيد ديد كه امثال باشگاههايي
چون پيكان اين حق را ميتوانند داشته باشند تا براي دريافت سهميه در فوتبال ليگ آسيا نقش ايفاء
كنند .باشگاههايي چون پيكان استرس و دغدغه مسايل مالي ندارند .بيشك اين نكته همين فرصت را
ايجاد خواهد كرد تا با حضور در ليگ آسيا حضور پررنگ را به نمايش گذاشت .بنابراين توصيه ما به مجيد
جاللي اين است .آرزو عيب نيست اگر اندكي به باور نزديك شويد ،راهيابي به ليگ آسيا از غير ممكن به
ممكن تبديل خواهد شد .حضور تيمهايي چون پيكان در ليگ آسيا ضمن سربلندي و افتخار براي فوتبال
كشورمان بهتر از حضور تيمهايي است كه به قول مدير و سرپرست تيم از خريداري يك آب معدني به
قيمت هزار تومان با مشكل مالي مواجه هستند .بنابراين آرزو عيب نيست .بخواهيد تا عملي شود.

قایم باشك بازي

دو بازيكن ليگ برتري آزمايش دوپينگ آنها مثبت اعالم شده است .نوروزي رئيس فدراسيون پزشكي
ضمن تاييد اين موضوع گفته است اسامي دوپينگيها را به صورت محرمانه به مهدي تاج رئيس فدراسيون
فوتبال اعالم خواهد كرد.

قصد پرونده سازي نداريم .نميخواهيم خود را به عنوان قاضي معرفي كنيم .نميخواهيم در مقام
قضاوت پاي اين و آن را وسط بكشيم .اما در خصوص اتفاقات اخير فيفا گريبانگير يكي دو تيم از
باشگاههاي ليگ برتر كشورمان شده ،چه كسي مقصر است؟ اينكه از تيم تراكتورسازي امتيازاتي كسر
خواهد شد و يا در ارتباط با تيم استقالل كه در فصل نقل و انتقاالت زمستاني محروم ميشود ،چه كسي
بايد پاسخگو اين اتفاقات باشد ،به كجا بايد مراجعه شود تا مشخص شود كه در رابطه با قصور صورت
گرفته چه كسي مقصر است.
آنچه كه در فوتبال ما بدعت شده ،هركس ديگري را مقصر قلمداد ميكند .اما هيچگاه به اين فكر نيفتاده
كه در فوتبال ما به چه اندازه و به چه ميزان آدمهاي فوتبال در صدر كار قرار دارند .زمانيكه يك دونده براي
ساليان طوالني نقش مرد اول فوتبال را به خود ميگيرد ،طبيعي است كه مديران باشگاهها هم بايد از
مهندسين راه و ساختمان و يا از پزشكان متخصص مغز و اعصاب و يا از مرداني كه به هيچ عنوان با ورزش
آشنا نیستند باشند.
آنچه كه فوتبال ما را عذاب ميدهد ،حضور مديران هزينه در مصدر باشگاهها است .مديران هزينه به
دنبال نتيجه هستند .از اينرو براي به قدرت رساندن تيم تحت پوشش دست به هركاري ميزنند .حتي
در خصوص خريدهاي خارجي نسنجيده عمل ميكنند تا امروز شاهد اتفاقاتي در مورد دو باشگاه بزرگ
از فوتبال كشورمان باشيم .متاسفانه چون در راس باشگاهها مردان اهل فن ديده نميشوند ،از اينرو
دعوت از خارجيها همان قدر بدون تدبير صورت ميگيرد كه به هنگام اخراج آنها از تيم بي تدبيري بار
ديگر مشاهده ميشود .از اينرو در فيفا شكايتهاي پر تعدادي از فوتبال وجود دارد .كه هر روز يك صدا از
گوشهاي از اين فوتبال پرسر و صدا و بي حساب و كتاب به گوش ميرسد.
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