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کندوکاو  احمد میرزائیان

آغاز ليگ هجدهم و مشكالت بر جاي مانده

پُز عالي، جيب خالي!
ليگ به اصطالح حرفه اي فوتبال ايران از روز 4 مرداد به حركت 
درمي آيد و باز هياهو و شلوغ كاري جاي مديريت، برنامه ريزي و تدبير 
را اشغال مي كند.ليگ حرفه اي پايه و اساسي دارد و مسابقات آن 
بايد داراي ضوابط و چارچوب مشخصي باشد. اينكه در آستانه ليگ 
هجدهم تنها 4 تيم نفرات خود را در فصل نقل و انتقاالت ثبت كنند و 
بقيه تا دقايق و ثانيه هاي پاياني به انتظار ورود بازيكنان باشند، به هيچ 

شكل با شرايط و ضوابط فوتبال حرفه اي سازگاري ندارد.
فريبرز محمودزاده مسئول نقل و انتقاالت سازمان ليگ برتر در 
تنها ذوب آه��ن، پيكان، سپيدرود رشت و  گفتگويي اعالم كرد، 
پرسپوليس قرارداد بازيكنان خود را ثبت و اعالم كرده اند و 12 تيم 

ديگر تا شنبه اقدامي انجام نداده اند.
جالب اينكه دو تيم استقالل و پرسپوليس به عنوان دو قطب اصلي 
فوتبال ايران در چنبره مشكالت گرفتار هستند و انبوه بدهي ها و 
شكايات براي هواداران آنها آزاردهنده شده است. تيمهاي حاضر در 
حالي با بازيكنان و مربيان داخلي و خارجي قراردادهاي ميلياردي 
منعقد مي كنند كه توانايي پرداخت هزينه هاي فصل گذشته از جمله 
آژانس ها، هتل ها و دفاتر هواپيمايي و رستوران ها را هم ندارند و بخش 
اعظمي از قرارداد بازيكنان و كادر مربيان آنها هم پرداخت نشده است!

همانطور كه گفته شد ليگ حرفه اي ضوابط و شرايط خاصي دارد. در 
هفده دوره گذشته چه تجربياتي كسب كرديم و باشگاههاي حاضر 

چگونه خود را با ضوابط فوتبال نوين هماهنگ كردند.

جام جهاني جدا از مباحث فني، داراي درس ها و عبرت هاي اخالقي و 
ارزشي هم بود كه متأسفانه با برداشت هاي غلط، پاك كردن صورت 

مسأله و نزاع هاي بي فايده هم همراه بود.
در طليعه بحث يادآور مي شويم، تيم ها، بازيكنان و هواداران حاضر 
در جام جهاني هر يك داراي فرهنگ و آداب خاص خود بودند. شايد 
بخشي از اين فرهنگ ها و سالئق و پوشش ها، با مباني اعتقادي و 
فرهنگي ما در تضاد است. در اين زمينه، مهم اين بود كه ايراني ها با 

حضور در روسيه نمايي از فرهنگ و سنن خود را ارائه دادند و بازيكنان 
هم در ميدان مسابقه توان فني خود را به نمايش گذاشتند. 

موضوعي كه هفته گذشته باعث چالش در رسانه ها شد، پخش 
تصاوير حضور رئيس جمهور كرواسي در جمع بازيكنان اين تيم در 
ديدار فينال بود. عده اي به اين تصاوير ايراد گرفته و در آغوش گرفتن 
بازيكنان كرواسي توسط يك خانم را با فرهنگ و سنن ما در تناقض 

ديده و مباحثي را ارائه دادند.

فوتبالي كه باشگاه هايش از داشتن امكانات  اوليه از جمله زمين و 
ساختمان مشخص محروم است و در زمينه حق پخش تلويزيوني 
و آگهي هاي ميداني و حضور اسپانسرها با دهها مشكل جور واجور 

مواجه مي باشد، چگونه مي تواند در مسير ترقي گام بردارد؟
در فوتبال حرفه اي بايد به مديريت باثبات اعتقاد داشت و افراد 
ذيصالح و كاردان را به كار گرفت. استعفاي افتخاري در فاصله يك 
هفته تا شروع مسابقات ليگ برتر و نامشخص بودن ورود و خروج 

بازيكنان قديم و جديد نشانه هايي از اين بي ثباتي در نظام مديريتي 
است. محروميت پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقاالت و ضعف دو 
تيم تراكتورسازي و سپاهان اصفهان و نمايش ناباورانه آنها در ليگ 

گذشته نمونه هايي بارز از اين بي مباالتي و سوء مديريت است.
البته اوضاع در استانهاي جنوبي و شمالي هم بهتر از تيمهاي ياد شده 
نيست و فوتبال باشگاهي با پز عالي و جيب خالي به جايي نمي رسد و 

نمي تواند كمك حال فوتبال ملي ايران باشد.

صورت مسأله را پاك نكنيم

عبرت هاي جام جهاني و غفلت ما

متأسفانه همواره در اينگونه مباحث گرفتار نقدهاي صنفي و جناحي 
شده و از اصل ماجرا غافل مي شويم و صورت مسأله را پاك مي كنيم. 

چرا كسي نگفت خانم رئيس جمهور با هزينه شخصي بليت هواپيما 
تهيه كرد و در كمال سادگي در كنار ديگر مسافران نشست و در روسيه 
حاضر شد؟ چرا كسي اشاره اي نداشت كه اين خانم با پوشيدن لباس 
تيم ملي كشورش در كنار هواداران نشست و همسو با آنها به حمايت از 

بازيكنان تيم كرواسي پرداخت و ...
چرا كسي نگفت و ننوشت كه مربيان و بازيكنان تيم ملي كرواسي 
تمام پاداش ها و مبالغ اهدايي را به حمايت از كودكان بي سرپرست و 
ايتام اختصاص دادند؟ چرا كسي ننوشت كه مسئوالن ما در رده هاي 
مختلف با پول بيت المال در سفرهاي خارجي حضور مي يابند و حاضر 
نيستند در هتل هاي معمولي اقامت كنند و مانند ديگران با هواپيماي 
عادي سفر نمايند. متأسفانه استفاده از تشريفات و بهره بردن از حق 
مأموريت هاي آن چناني به يك عادت ديرينه مبدل شده و در همين 
سفر اخير به روسيه به وضوح ديديم كه فدراسيون به طور تمام و كمال 
از اعوان و انصار خود در محل مسابقات بهره برد و تنها مهدي تاج به 
دليل بيماري در فدراسيون باقي ماند. بنابراين در بيان نقدها، بايد 
به ساده زيستي و اجتناب از هزينه تراشي براي كشور اشاره داشت، 
وگرنه پرداختن به حاشيه هاي غيرضروري و منازعات جناحي دردي 

از جامعه دوا نكرده و فضا را ملتهب مي كند. 


