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داليل آسيبديدگيهاي مكرر چيست؟

بيتوجهيهاي بازيكنان به مباحث مهم بدنسازي

در شمارههاي پيشين به اهميت موضوع مهم بدنسازي ،تغذيه و
ريكاوري در جامجهاني پرداختيم و تيمهاي كرواسي ،بلژيك و فرانسه
را سرآمد تيمهاي حاضر دانستيم .متأسفانه به اين امور زيربنايي و
حرفهاي در فوتبال باشگاهي ايران توجهي نميشود.
همه ساله تيمهاي باشگاهي براي حضور در مسابقات تا لحظات
پاياني فصل نقل و انتقاالت در پي صيد بازيكنان جديد هستند تا
ليست خود را تكميل كنند .طبيعي است بازيكني كه در روز پاياني به
تيمي ملحق شده ،از دوران آمادهسازي و بدنسازي دور بوده و بدون
آمادگي جسمي و ذهني و پشت سر گذاشتن دوران تمرينات پيش از
مسابقه ،وارد صحنه شده و در معرض آسيبديدگي جدي قرار دارد.
اين موضوع يكي از داليل اصلي باال بودن آمار آسيبديدگيها در
فوتبال باشگاهي ايران از جمله از ناحيه رباط صليبي است كه موجب
ميشود تا بازيكنان ماهها از گردونه مسابقات خارج شده و به جز
تحميل هزينههاي گزاف (عمل جراحي و دوران بازپروري) خسارت
جدي در مباحث فني به باشگاهها وارد كنند.
مجتبي جباري را بايد نمونه بارز اين موضوع دانست .او هيچگاه
به دوران بدنسازي روي خوش نشان نداد و بارها با طفره رفتن
از عقد ق��رارداد و بدون آمادگي بدني وارد مسابقات ميشد و
آسيبديدگيهاي مكرر هم او را از صحنه دور ميكرد .البته نامناسب
بودن زمينهاي مسابقه و تغذيه غلط و بيتوجهي به دوران مسابقه
و استراحت هم در افزايش آسيبديدگيها دخالت دارد ،اما نقش
اصلي را در اين زمينه پشت سر گذاشتن دوران  6تا  8هفتهاي
بدنسازي ايفا ميكند و ناتواني بازيكن در تحمل تمرينات پرفشار
بدنسازي موجب آسيبديدگي از ناحيه همسترينگ و درد مفاصل
و زانو و مچ پا ميشود .اين آسيبديدگيها را در فصل گذشته بارها
در تيمهاي باشگاهي ديديم.به هر حال اعتقاد داريم در اين فصل هم
بايد شاهد باال بودن آسيبديدگيها در تيمهاي باشگاهي باشيم ،زيرا
اغلب بازيكنان شاخص دوران آمادهسازي و بدنسازي پيش فصل را
طي نكردهاند.

داللها و كار چاقكنها بالي جان استقالليها
فوتبالي كه در آن دالليها كار چاقكنها و برخي ليدرها براي مدير
و رئيس باشگاه خط و نشان بكشند و نقشه راه براي آنها تعيين كنند،
نميتوان اوضاعي مناسب متصور بود و آينده روشن را نويد داد.
در دلهاي رضا افتخاري پس از كنارهگيري از استقالل حقيقتا جاي
نگراني دارد و انتظار ميرود كميتههاي ا خالق و انضباطي و برخي
سازمانهاي ذيربط با ورود به اين عرصه از اشاعه فساد جلوگيري
كنند.
همه باور داريم كه كشورمان در دوران تحريم قرار دارد و دولت و
مجلس و وزارتخانهها براي پرداخت مطالبات كارمندان و كارگران
با دردسر جدي مواجه هستند .چگونه است كه داللها و واسطهها
دقيقه به دقيقه دستمزد بازيكنان و مربيان را باال ميبرند و آب از آب
هم تكان نميخورد!
جا دارد فدراسيون فوتبال با اعمال محدوديت و قرار دادن سقف
قرارداد براي مربيان و بازيكنان حاضر از موج ايجاد شده جلوگيري
كند و وزارت ورزش و جوانان هم به عنوان متولي اصلي تيمهاي
استقالل پرسپوليس از افزايش سرسامآور هزينهها و قرار و مدارهاي
ميلياردي ممانعت به عمل آورد.
تاسف آور است وقتي ميشنويم كه افتخاري ميگويد :بازيكنان جواب
تلفن من را نمي دادند و ليدرها و داللها ثانيه به ثانيه ميزان دستمزد
بازيكنان را باال ميبردند!
بارها گفتهايم كه انتخاب تيم و باشگاه جديد از حقوق مسلم بازيكنان و
مربيان است ،اما دست روي دست گذاشتن و منتظر نگه داشتن مدير و
هوادار با اصول اخالقي و ارزشهاي انساني سازگار نيست!
شهر به اندازهاي شلوغ شده است كه مجيد حسيني به عنوان جوانترين
عضو باشگاه استقالل هم جواب درستي به مديرعامل نميدهد

و بيتوجه به قرارداد باقيمانده با باشگاههاي خارجي وارد مذاكره
ميشود .حسيني بايد تا سالها خود را مديون استقالل و هواداران آن
بداند و تا پاي جان به عشق پيراهن باشگاهش بايستد.
فوتبال ديمي كه با سازندگي و پرورش استعداد بيگانه است ،بايد و
خريدار ناز سرور جپاروف  36ساله باشد و براي راضي كردن او به اين
در و آن در بزند و پول ميلياردي به پاي او بريزد .ماجراي تيام ،اميد
ابراهيمي و روزبه چشمي در اين تيم و اقدام نامناسب وحيد اميري
در پرسپوليس و در ابهام نگه داشتن تكليف باشگاه براي ماندن يا

رفتن نمونههايي از بازيكن ساالري و سوء مديريت است .در واقع با
بيانضباطي و فساد مالي نميتوان دو تيم تحت امر وزارت ورزش و
جوانان را اداره كرد .تغيير مديرعامل و اعضاي هيئت مديره به صورت
مستمر تنها پاك كردن صورت مسئله و راهكاري موقتي براي كاهش
افكار عمومي است.
بايد براي هزينهها و در آمدها در دو باشگاه مذكور ضوابطي خاص
تعيين كرد و با نظارت دائمي و حسابرسي ساليانه مديريت آنها را زير
نظر داشت.
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