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ضرورت کنترل
هیجانات !
بار دیگر پرتاب مواد محترقه در دیدار رفت تیمهای ذوب آهن و استقالل
در فوالد شهر اصفهان ،همه را آزرد و بیش از دیگران،مدیران و دست
اندرکاران فوتبال ایران را مضطرب کرد.اگر در دو دیدار امروز و فردا در
ورزشگاه آزادی این رخداد زشت تکرار شود،قطعا کنفدراسیون فوتبال
آسیا عکس العمل نشان خواهد داد،به ویژه آنکه تیم اماراتی برابر
پرسپولیس پیکار دارد و آنها هفته گذشته و پیش از سفر به تهران هم
طی بیانیه ای به  afcدر این ارتباط هشدار داده بودند.
بارها گفته ایم که باید از شرایط میزبانی به بهترین شکل بهره برده و
حضور خیل تماشاگران باید تیم مقابل را تحت فشار روحی و روانی
قرار دهد.متاسفانه اینگونه حرکات به زیان تیمهای ایرانی تمام شده و
پرتاب ترقه و اشیا به درون زمین مستمسک و بهانه خوبی به حریفان
آسیایی به ویژه رقبای حوزه خلیج فارس می دهد تا از این رهگذر
به فوتبال ایران آسیب جدی وارد کنند.البته عربستان در این زمینه
پیشرو کشورهای منطقه است تا به نحوی بازی در ایران را فاقد امنیت
الزم بداند و تکرار نا آرامی در ورزشگاهها در برهه های مخلتف و پرتاب
مواد محترقه به درون زمین را از دالیل اصلی تحریم بازی تیمهای
عربستانی در ایران تلقی کند و...
این وقایع تلخ و عدم کنترل هیجانات در ورزشگاهها نیاز به نظارت و
دقت بیشتر مسئوالن دارد .شماره گذاری صندلی ها وکنترل مبادی
ورودی و نصب دوربین و ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افرازی و
فراهم نمودن شرایط راحتی هواداران از اولویت خاصی برخوردار بوده
که هموراه از آن دریغ کرده ایم.
تاسف آور است در سطح شهر و برای کسب درآمد بیشتر دوربین های
متعدد نصب می کنیم تا رانندگان را با جرایم جورواجور مواجه کنیم
،اما در ورزشگاهها از این موضوع غفلت می کنیم!
در حالیکه حفظ و حراست از اعتبار ورزش ایران در مجامع بین المللی
،ایجاب می کند تا حافظ امنیت در ورزشگاهها باشیم و اجازه ندهیم
چند جوان هیجان زده با اقدام خود به کیان ورزش ایران لطمه بزنند.
از طرفی باید از کانون هواداران و لیدرهای باشگاهها هم کمک گرفت
،تا هوادار دو آتشه بجای شادی و پایکوبی و لذت بردن از پیروزی
تیم محبوبش در میدان حریف بازی نکند.این رفتارها و هیجانات
نوجوانان بابد با اطالع رسانی درست کنترل شود.این مسئولیت

متوجه کانون هواداران باشگاهها است که هیچگاه بدان توجه نشده
است .در برهه های مختلف از حمایت تماشاگران در زمینه های دیگر
و به عنوان گروه فشار استفاده شده است.سال گذشته و در فصل نقل
و انتقاالت گروهی از تماشاگران تیمهای پرسپولیس و استقالل در
مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان و باشگاه متبوعه خود تجمع
کردند که مثال چرابا فالن بازیکن قرار داد منعقد نشد و فالن مربی به
تیم ملحق نشد!

در واقع از هوادار به عنوان اهرم فشار در مسیر منافع شخصی و گروهی
استفاده شدو در تمرینات هم بر له یا علیه این و آن شعار داده شد.
اینگونه حرکات به سود تیمهای ما نیست و بایدبا آگاهی ودرایت از
تکرار آن جلوگیری کرد.بنابراین انتظار داریم در دو دیدار پیش رو
و تقابل پرسپولیس و الجزیره و ذوب آهن و استقالل هوشیار باشیم
و با ایجاد آرامش و نظم در سکوها از واکنش کنفدراسیون آسیا
جلوگیری کنیم.

تمجید جهانبخش از امکانات خوب کمپ تیم ملی
فدراسیون فوتبال در امور اجرایی و ایجاد امکانات برای ملی پوشان با ضعف های عمده روبرو
می باشد .برخی از این مشکالت از کمبود منابع مالی ناشی می شود و وزارت ورزش و کمیته ملی
المپیک هم از آن رنج می برند.اما در کنار این کاستی ها نباید از برخی کارهای اصولی.مثبت و
ریشه ای غافل بود.چند ماه پیش که در معیت گروهی از همکاران رسانه ای به کمپ تیمهای ملی
رفتیم و شاهد امکانات حرفه ای "پک" بودیم در همین صفحات از اقدام فدراسیون تمجید کردیم.
تعبیه و نصب وسایل مدرن بدنسازی و کمک آموزشی و اتاق آنالیز و آماده سازی جدیدترین فیلم
ها از رقبا ی آسیایی و اروپایی و هم چنین تالش برای آماده کردن زمین چمن استاندارددر کمپ
تیمهای ملی از جمله اقدامات خوبی بود که با اهتمام و پافشاری کی روش و همکاری فدراسبون
فوتبال صورت گرفت .این مجموعه بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی و مشابه کمپ باشگاه
منچستر یونایتد ایجاد شده است.
هفته گذشته علیرضا جهانبخش وارد تهران شد و با مشاهده امکانات "پک" از حرکت فدراسیون
تمجید کرد و تالش کی روش را ستود.جهانبخش این وسایل استاندارد را مشابه امکانات موجود
در باشگاه آلکمار هلند دانست و افزوداغلب تیمهای هلندی از این امکانات بهره می برند و خیلی
خوشحال هستم که فوتبال ایران رفته رفته به استانداردهای بین المللی نزدیک می شود.
این لژیونر جوان ما تصریح کرد این امکانات به یادگار از کی روش و فدراسیون فعلی باقی می ماند و
تیمهای ملی در تمام مقاطع از آن سود خواهند برد.
چه خوب است این امکانات حرفه ای را در شهرستانها و دیگر مجموعه های ورزشی ایجاد کنیم و
دیگر رشته ها را هم از آن بهره مندساخته و آثار آن را در رقابتهای بین المللی ببینیم.
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