درگذرگاه فوتبال

اكبر عزيزي

درخشان مثل ناصر الجوهري

فوتبال آن را پخش كردند .هدف از پخش اين خبر ايجاد اختالف و دو دستگي در تيم پرسپوليس بود،
چون هم خوردبين و هم طارمي بالفاصله با مشاهده اين خبر واكنش از خود نشان داده و اساس خبر قهر
و آشتي را تكذيب كردند .با آن كه قهر و آشتي طارمي و خوردبين از سوي اين دو تكذيب شده است .اما
هنوز برخيها دست بردار نيستند و مدام اخباري از اين دست روي خروجيهاي قرار ميدهند تا آب گل
آلود شود .اين كه چه سودي در انتشار اين نوع خبر وجود دارد نامعلوم است .اين كه چه هدفي نشانه رفته
است باز نامعلوم است .اما آنچه كه مشخص و به صورت آشكار ديده ميشود .در پرسپوليس از اين دست
اخبار وجود ندارد و احترام به پيشكسوت از اعتبار خاصي برخوردار ميباشد.
در پرسپوليس احترام به يكديگر تعريف شده است .خصوصاً احترام به بزرگان اين تيم .اما برخيها كه
خالق اين گونه اخبار و برهم زدن تيمها و ايجاد جدايي اعضاي يك تيم با يكديگر هستند و نيز كوچكتر را
مقابل بزرگترها قرار ميدهند ،هنوز به اين باور نرسيدهاند كه در تيم پرسپوليس بياحترامي و خدشه دار
شدن اعتبار و شخصيت و منزلت بزرگان تيم و اصوالً رو در ايستادن بزرگ و كوچك برابر هم جايگاهي
ندارد .چون همه چيز تعريف شده است.

پولهاي زيرميزي

قطعاً اهالي فوتبال با نام و چهره ناصر الجوهري آشنا هستند .مربي يكي از كشورهاي عربي حوزه خليج
فارس .اين جناب الجوهري از آندست مربيان فوتبالي است كه در خدمت فدراسيون فوتبال كشور
مطبوعش قرار دارد .هرگاه تيم ملي فوتبال آن كشور در ميادين بينالمللي دچار مشكل شود و مربي تيم
ملي در ميانه راه تغيير پيدا كند ،بالفاصله جناب الجوهري تا زمان انتخاب سرمربي جديد اختيار دار تيم
ملي فوتبال آن كشور شده و هدايت تيم ملي را بر عهده بگيرد .در حقيقت جناب ناصر الجوهري از آن
دست مربياني است كه هميشه روي خط استارت و به صورت نيم خيز قرار دارد تا در برابر حقوقي كه از
فدراسيون ميگيرد به انجام وظيفه بپردازد.
در فوتبال ما رفتارهاي برخي از مربيان به گونهاي شده است كه بياختيار نام و چهره ناصر الجوهري
در برابر ديدگان نقش ميبندد .يكي از آن مربيان حميد درخشان است .درخشان از مربيان در كمين
نشسته به حساب ميآيد تا هرگاه اتفاقي براي كسي رخ داد .بالفاصله نقش جانشين را ايفاء كرده و خود
را به نيمكت برساند .مانند كنار زدن دايي از پرسپوليس و حضور درخشان بر سر تمرين تيم پرسپوليس
كه هنوز آثار آن از پرسپوليس پاك نشده است .نوبت دوم به تيم نفت بازميگردد .علي كريمي در
تيم نفت سكاندار بود .جادوگر فوتبال بر سر عدم قول و قرارهاي مسئوالن تيم نفت در راه پرداخت
قراردادها به اختالف رسيد .كريمي حرف از كنارهگيري بر زبان آورد .هنوز از در خروجي خارج نشده كه
حميد درخشان شبانه مربي نفت ميشود و سكان تيمي را در اختيار ميگيرد در حاليكه يك جلسه با
آن تمرين نداشته و آن تيم را براي برگزاري ديدار سوپرجام(نفت با پرسپوليس) روانه ميدان ميسازد،
در حقيقت درخشان هم به آندست مربيان تبديل شده كه هميشه روي خط استارت به صورت نيم خيز
آماده شليك طپانچه است تا بالفاصله نقش جانشين را به خود بگيرد .اين كه جانشين چه كسي ميشود
و آن تيم چه شرايطي دارد زياد مهم نيست .مانند تيم نفت .اكنون درخشان هم با مديران باشگاه نفت
به اختالف رسيده است .همان اختالفي كه كريمي با آن دست و پنجه نرم كرده و نهايتاً كريمي عطاي
كاركردن را به لقايش بخشيد .درخشان با علم به اين موضوع بالفاصله جانشين كريمي شد تا امروز
زمزمه بركنارياش شنيده شود.

قهر و آشتي طارمي با خوردبين

بحث رد و بدل شدن پولهاي زيرميزي به فوتبال هم كشيده شد .اين بحث تاكنون در فوتبال ديده نشده
بود ،اما اخيرا ً از گوشه و كنار اخباري به گوش ميرسد كه بسيار تعجب انگيز است .حكايت ميكنند،
برخي از قراردادهاي مالي كه بين بازيكنان با باشگاهها منعقد شده است واقعيت ندارد .آمار ارقام رد و
بدل شده مبلغ ديگري است كه در قرارداد قيد نميشود .بخشي از قراردادها روي كاغذ ميآيد و بخش
ديگري كه عمدهترين آن را تشكيل ميدهد در خارج از متن قرارداد رد و بدل ميشود.
اين همان زيرميزي است كه به تازگي در فوتبال باب شده و رشد سريعي هم به خود گرفته است .اينكه در
كجا اين اتفاق افتاده نامعلوم ميباشد ،اما فع ً
ال بحث آن به صورت خبر اول در محافل فوتبال مطرح است،
گويا براي فرار مالياتي اين اقدامات به بدنه فوتبال رسوخ كرده است.
اگر خاطرتان باشد ،چندي پيش هم در اختالف بين علي كريمي با نفتيها ،كريمي عنوان كرد ،در
قرارداد صد ميليون توماني دستكاري شده و آن مبلغ به صد هزار تومان تبديل شده است ،بيشك
دريافت اين نوع اخبار براي فوتبال چندان خوشايند نبوده و زيانهايي به فوتبال وارد خواهد آورد
كه جبرانناپذير است .اينكه كدام نهاد و كدام ارگان بايد جلوي اينگونه رفتارهاي نادرست را بگيرد
نميدانيم .اما بايد واحدهاي نظارتي را به كار گرفت تا حتي در زمان عقد قرارداد و رد و بدل شدن مبلغ
توافق نظارت داشته باشد تا در صورت بروز هر اتفاقي ،هيچ نكتهاي به صورت ابهام ديده نشود .پرداخت
قراردادها به صورت زيرميزي و قيد نشدن اصل توافق مبلغ قرارداد در متن تفاهمنامه كه همان قرارداد
گفته ميشود ،عم ً
ال به نوعي كشاندن فوتبال به بيراهه است .فساد فوتبال در همين رفتارها وجود دارد.
فساد فوتبال فقط به يك مورد ختم نميشود .شاخههاي گوناگون همراه دارد كه فقط واحدهاي نظارتي
با بررسي صورت وضعيت مالي باشگاهها ميتوانند از گسترش آن جلوگيري كنند.

از اقدام اخير فدراسيون كرهجنوبي الگوبرداري كنيم

خبر اين گونه بود .مهدي طارمي با خوردبين كه به صورت قهر از يكديگر فاصله گرفته بودند ،آشتي كرد
و صلح و صفا برقرار شد .راست و دروغ اين خبر برگردن همان كساني كه به صورت گسترده در محافل
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فدراسيون فوتبال كرهجنوبي براي ديدار تيم ملي فوتبال ايران با كرهجنوبي آغازگر اقداماتي شده
است تا فضاي ورزشگاه محل اين بازي مملو از تماشاگر كرهاي باشد .آنان به اين نتيجه رسيدهاند كه
براي دسترسي به پيروزي و براي افزايش انگيزه در جهت دسترسي به پيروزي ،تماشاگر ميتواند بخش
بزرگ و اصلي و ركن واقعي تلقي شود .از اينرو فدراسيون فوتبال كره جنوبي تصميم گرفته است تا براي
انجام آن بازي بليتهايي را بين كارگران و دانشجويان كرهاي توزيع كنند .بهگونهاي كه كارگران نياز به
مرخصي براي تماشاي اين بازي نداشته باشند و حتي حضور آنان در ورزشگاه به هنگام ديدار ايران با كره
جنوبي به عنوان ساعت كاري تلقي خواهد شد.
براي كرهايها ديدار با تيم ملي فوتبال ايران از اهميت زيادي برخوردار است .اين نكته فع ً
ال به عنوان
اولين اقدام به حساب ميآيد .اقدامات ديگري هم در راه است .اما در فوتبال ما به جاي تشويق و رشد
انگيزه و كشاندن تماشاگر به ورزشگاه ،شرايطي را فراهم ميكنند تا تيمها در ورزشگاه خالي به ميدان

