كند و كاو

 احمد ميرزائيان

از بداخالقها حمايت نكنيد؛

فوتبالي كه به « بيراهه»
ميرود

همه بايد بدانيم
با هرج و مرج و
بيقانوني ره بجايي
نخواهيم برد و
بايد احكام صادره
از سوي كميته
انضباطي اخالق و
استيناف تمكين كنيم
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حوادثتلخيكهدراواخربازياستقاللوپرسپوليسرخدادوهواداران
واقعي ورزش را دلآزرده و رنجيدهخاطر كرد ،نياز به بازبيني و بررسي
مج��دد دارد .بايد داليل اين ناهنجاريه��ا ،بداخالقيها ،بگومگوها و
ش��اخ و شونه كش��يدنها و اس��تمرار آن در محيط پاك ورزشگاهها را
ش��ناخت و با راهكارهاي الزم و تدبير اساسي به مقابله با آن برخاست.
از جهات فني و بار تاكتيكي هم كارشناسان متفقالقول اين شهرآورد
را يكي از زيباترين و پرفراز و نش��يبترين ديدارهاي دو تيم سرشناس
تهراني قلمداد ميكنند ،اما نبايد بر زش��تيها و وقايع تلخ اين رويداد
چش��م بس��ت و با فش��ار افكار عمومي و رودررو قراردادن هواداران با
مسئوالن فوتبال و كميته انضباطي صورت مسئله را عوض كرد.
پرخاش��گري و تقابل شديد رحمتي و جالل حسيني و ايجاد جو رواني
در ورزشگاه به هيچ شكل قابل دفاع نيست.
عليرضا منصوريان كه از حيث تاكتيكي و فوتبال حسابگرانه صاحب
بهترين برد س��ال ش��ده و برانكو را مفهور تاكتيك مقابلهگرايانه خود
كرده اس��ت ،بيدليل از عملكرد زش��ت دروازهبان و كاپيتان تيم خود
دفاع نموده و كاس��ه و كوزهها را بر سر حس��نزاده و كميته انضباطي
ميشكند .مربي جوان اس��تقالل كه هنوز نتوانسته بر احساسات خود
غلبه كند ،بهطور واضح و علني به بداخالقيها و حركات غيرورزش��ي
رحمتي چشم پوشيده و همه چيز را به سخره ميگيرد.
اگر رحمتي در ده دقيق��ه پاياني با اين حركات احساس��ي و لجوجانه
باعث اخراج ميش��د ،آيا باز هم بيمحابا از او دفاع ميكرديد؟ همه در
صحنههاي تلويزيوني مش��اهده كردند كه امي��د ابراهيمي با رحمتي
برخورد داش��ت و اعتراض دروازهبان ش��ما به جالل حسيني بيمورد
و ب��راي ايجاد جنجال و ج��و رواني بود ،آيا اين مج��ادالت غيرواقعي و
صحنهسازيها با روح ورزش و اخالق پهلواني در تضاد نيست؟
آيا رحمتي چند ماه پيش هم با اين اقدامات اس��اس تيم اس��تقالل را
دچار مش��كل نكرده بود؟ تنبيه انضباطي شما و نيمكتنشين كردن
رحمتي به چه دليل صورت گرفت؟
اينك كه اعتماد ش��ما به جوانان و ايجاد تحول در پيكرة تيم استقالل
جواب داده و آبيپوش��ان را بعد از مدتها صاحب يك س��بك فوتبال
مدرن و تماشاگرپس��ند نموده اس��ت ،چرا با اقدامات يكس��ويه خود،
باشگاه و ساختار تيمتان را دچار تنش و حاشيه ميكنيد؟ جالب اينكه
عليرضا منصوري��ان براي دفاع از رحمتي و رخدادهاي حادث ش��ده
در درب��ي  ،84به قياس و تقاب��ل تيمهاي بزرگ دني��ا از جمله ايتاليا،
اس��پانيا و انگلي��س پرداخت��ه و برخوردهاي زش��ت كاپيتانهاي دو
تيم س��رخابي و بازيكنان را ع��ادي جلوه ميدهد و معتقد اس��ت اين
صحنهه��ا در فوتبال حرفهاي ب��ه وفور يافت ميش��ود !...براي اطالع
ايش��ان و عالقمندان فوتبال يادآور ميش��ويم ،فوتبال انگليس در دو
دهه گذشته صاحب بدترين تماشاگران دنيا بود .هواداران دوآتشهاي
كه بارها ورزش��گاهها را با ميدان جنگ اش��تباه گرفت��ه و بهطور علني
برعليه هواداران و بازيكنان تيم مقابل ميتاختند .در آن دوران سكوها
و س��اختمانهاي اداري ورزشگاهها و مغازههاي اطراف در آغاز و پايان
بازيها در امان نبودند و هواداران تيفوس��ي منچستريونايتد ،چلسي،
ليورپول و آرس��نال همه را از زير تيغ ميگذراندند و به هيچ كس و هيچ
چيز رحم نميكردند و...
نمونة اين حادثهآفريني را هم در س��نوات گذش��ته در اسپانيا ،ايتاليا،
فرانسه و آلمان شاهد بوديم و مسئوالن سياسي و ورزشي اين كشورها
را وادار به مقابله كرد.
محروميته��اي س��نگين و اس��تفاده از ق��وه قهري��ه و جرائم نقدي
فوقتصور و كس��ر امتياز و حتي سقوط به ردههاي پايينتر ،ابزاري بود
كه فوتب��ال اروپا را براي مقابله با اين پديده انتخاب كرد و فدراس��يون
فوتب��ال انگليس با الگو قرار دادن اين ش��يوه ،رفته رفته نظم و انضباط
و س��كون و آرامش را به ورزش��گاهها بازگرداند .حاال همگان از تصاوير
تلويزيوني به عينه ميبينند كه چگونه تماش��اگران منچستريونايتد
در زمين اختصاصي خود برابر چلس��ي بازنده ميشوند ،اما هيچ اتفاق
غيراخالقي رخ نداده و هيچ اشيايي به طرف بازيكنان تيم مقابل پرتاب
نميشود.
حتي فاصله نفراتي كه جلوي سكوها نشستهاند با بازيكنان كنار زمين
به حدي نزديك اس��ت كه ميتوانند دس��ت يكديگ��ر را لمس كنند.
درواقع اي��ن آرامش و ايجاد نظم و انضب��اط در فوتبال انگليس و نقاط

