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زش�تي هاي فوتبال ايران و 

دنيا حيدري 
  گزارش 2

بيگانگ�ي آن ب�ا مس�ائل 
اخالق�ي سال هاس�ت ك�ه 
حسرت عدم تكرار اسطوره اي چون پرويز دهداري 
را به رخ مي كش�د. بزرگم�رد فوتبال اي�ران كه در 
مكتبش هيچ موفقيت، امتياز و پيروزي و قهرماني 
به اخالقيات ارجحيت نداش�ت و امروز جاي خالي 
تفكرات تحس�ين برانگيز او چه به شدت در فوتبال 

ايران به چشم مي آيد!
 

بعد از گذشت سه دهه از فوت دهداري درست زماني كه 
گوش هايمان از شنيدن فحش هاي ركيك كه سرمربيان 
تيم ها به زبان مي آورند سوت مي كشد بيش از هر زمان 
ديگري حس��رت عدم تكرار چنين مردي را در فوتبال 
ايران مي خوريم. مردي كه هيچ چيزي برايش فراتر از 
مسائل اخالقي نبود و براي ديكته كردن مرام مردانگي 
و پهلواني و اخالق مداري قوانين خاص خودش را داشت 
كه برپايه اصول اخالقي بنا نهاده شده بود. براي نمونه 
در تيم جوان گارد كه بود، تأكيد داش��ت بازيكني )هر 
بازيكني كه مي خواست باشد( در طول يك بازي به داور 
اعتراض كند از بازي بعد محروم مي ش��ود و بر اين باور 
بود كه اين كار در حفظ كنترل اعصاب بچه ها بس��يار 
سودمند است. به همين دليل هم در بازي با پرسپوليس 
محمود بيداريان، كاپيت��ان و مهم ترين بازيكن تيمش 
در خط دفاعي را بازي نداد و شكس��ت ۸- صفر مقابل 
سرخپوشان و همچنين حرف و حديث هاي بعدي كه 
گفته بودند به دليل شاهيني و پرسپوليسي بودنش به 
سرخپوشان كه در كورس رقابت با تاج بود باخته را به 

جان خريد.

شايد كسي تصورش را هم نمي كرد پرويزي كه بي بي 
كوچك در مرودش��ت به دنيا آورد و 60 روز بعد از تولد 
به آبادان برگشت و در محله بهمنش��ير )كوي كارگر( 
بزرگ ش��د يك روز به اس��طوره اخالق فوتب��ال ايران 
تبديل شود. به مردي كه يك تنه برابر بازيكن ساالري 
بايستد و خم به ابرو نياورد. آن هم برابر بازيكنان بزرگي 

چون احمد س��جادي، محمد پنجعلي، اصغر حاجيلو، 
مرتضي فنوني زاده، ش��اهين بياني، حميد درخش��ان، 
ش��اهرخ بياني، ضيا عربشاهي، س��يدمهدي ابطحي، 
ناصر محمدخاني، مرتضي يكه، فرشاد پيوس، غالمرضا 
فتح آبادي و عبدالعلي چنگيز كه ه��ر كدام به تنهايي 
پوئني مثبت و اهرمي قابل اتكا براي هر تيمي بودند اما 
وقتي بعد از حذف تيم ملي از بازي هاي آسيايي سئول 
با امضای نامه اي اعالم مي كنند تا دهداري مربي است 
در تيم ايران بازي نمي كنند، سرمربي تيم ملي كه هيچ 
چيز جز مس��ائل اخالقي برايش اهميت نداش��ت برابر 
آنها مي ايس��تد و حتي وقتي عده اي قصد پادرمياني و 
ميانجيگري دارند مي گويد: »آنها در وهله نخست بايد 
از ملت ايران عذرخواهي كنند و بعد هم به لحاظ فني 
مورد تأييد كادر فني تيم ملي قرار بگيرند« و هرگز برابر 
بازيكن ساالري سر خم نمي كند تا فوتبال ايران بعد از آن 
هرگز مربي به خود نبيند كه با كنار گذاشتن ستاره هاي 
ياغي از ميناب و از دسته س��وم ايران، فوتباليست ملي 

بسازد و سومي آسيا را كسب كند.

برايش قب��ل از هر تكنيك و تاكتيك��ي اخالقيات مهم 
بود و اين را همواره در عمل ثابت مي كرد به طوري كه 
در بازي هاي فوتبال مقدماتي جام ملت هاي آس��يا در 
پايتخت كش��ور نپال، مرتضي كرماني مقدم را كه يكي 
از درخشان ترين بازي هايش را مقابل ميزبان به نمايش 
گذاش��ته بود به رغم انجام هر س��ه تعويض تيم ملي از 
زمين بازي بيرون مي كشد و بعد از بازي در پاسخ تعجب 
اين بازيكن مي گويد: »بازيكن حريف را دريبل يكسره 
و دوسره زدي و بعد توپ را از ميان پاهايش عبور دادي 
و دوباره توپ را گرفتي و منتظر مان��دي تا دوباره تقال 
كند و دوباره دريبلش كني؟ فكر نكردي كه آن بازيكن 

هم، مثل تو، بازيكن تيم ملي يك سرزمين است. ملتي 
منتظر ديدن درخشش و شايس��تگي او هستند. از آن 
گذش��ته، او پدر دارد، مادر دارد، احتماالً زن دارد، بچه 
دارد، خويش��اوند دارد، آنها دارند ب��ازي را مي بينند، 
منتظرند ببينند فرزندشان، همسرشان يا پدرشان در 

مصاف با حريف چه مي كند. تو او را ن��زد خانواده اش، 
بچه محل هايش، دوس��تانش و ملت��ش تحقير كردي، 

خوار و خفيف كردي.«
پروي��ز ده��داري در ح��رف مرب��ي اخ��الق نب��ود. او 
اخالق مداري را نه فق��ط در قالب كلم��ات كه قدم به 

قدم در زندگي براي ش��اگردانش معنا مي كرد و به آنها 
مي آموخت كه فوتبال تنها يك بازي براي كس��ب برد 
و باخت و 3 امتياز نيس��ت. بلكه بازي انس��انيت است 
و كس��ي در اين نبرد پيروز ميدان اس��ت كه اخالق و 
انس��انيت را ببرد نه نتيجه و 3 امتياز آن را. او ش��ايد 3 
امتيازهاي زيادي را از دس��ت داد اما هرگز انسانيت را 
نباخت. نه وقتي مستأجرش ش��رمنده از او خواست تا 
به دليل كار نكردن كرايه اش را ديرتر پرداخت كند و او 
هرچه در جيب داشت روي ميز گذاشت و گفت اين ماه 
را با همين حقوق با هم سر مي كنيم. نه وقتي پيشنهاد 
مالي تيم بنياد شهيد را رد كرد و گفت از بچه هاي شهدا 
پولي نمي گيرد. نه وقتي يك تنه برابر 14 ابرقدرت تيم 
ملي ايستاد، نه زماني كه به نامردي بابت باخت پرگل 
به پرسپوليس زير سؤال برده شد و نه حتي وقتي كه با 
دست خالي از سئول بازگشت. دهداري هرگز انسانيت 
را نباخت كه اگ��ر باخته بود بعد از س��ه دهه هنوز هم 
فوتبال ايران در حس��رت عدم تكرار چون او و تفكرات 

او نمي سوخت!

امروز اما فوتبال ايران بيش از هر زمان ديگري به كسي 
چون دهداري نيازمند اس��ت. به انساني كه نه پول و نه 
ش��هرت و نه 3 امتياز و نه حتي موفقي��ت و قهرماني و 
برد كه انس��انيت و اخالق مداري برايش مهم باشد در 
راه آموختن آنها قدم ب��ردارد اما آيا ديگر مردي در اين 
فوتبال قدم ب��ه عرصه ظهور مي گ��ذارد كه يكي چون 
مهدي مناجاتي در تش��ييع او در امجدي��ه فرياد بزند 
بلند شو كه كه دشمنانت نيز امروز در حال گريه كردن 
هس��تند! هنوز هم صداي مهدي مناجاتي را بسياري 
به خاط��ر دارند و چه چي��ز مي تواند براي يك انس��ان 
ماندگارتر از اين باشد كه در غم فراغش دشمنانش هم 
اشك بريزند و سال ها بعد از دست دادنش حسرت عدم 
تكرارش را بخورند و چه چيز مي تواند امروز براي فوتبال 
ايران الزم تر از يك دهداري ديگر باشد كه يك تنه برابر 
تم��ام بي اخالقي ها قد علم كند و درس��ي تازه بدهد از 
اخالق م��داري كه ديگر صورتمان از ش��نيدن حرف ها 

سرخ نشود و گوش هايمان سوت نكشد؟

ليگ برتر فوتبال به هفته سوم 

سعيد احمديان 
     گزارش يک

نرسيده پر ش�ده از حواشي 
در  آن ه�م  غيراخالق�ي، 
رش�ته اي كه باش�گاهي مانند ش�اهين در دهه هاي 
گذشته داش�ت كه مكتب آن اخالق گرايي و توجه به 
تربيت فوتباليست هايي بااخالق و تحصيلكرده بود، 
باشگاهي كه سال 1321 تأسيس شد و بازيكنان بزرگي 
را به فوتبال ايران معرفي كرد اما سال 1346 با فشار 
سياسي رژيم پهلوي منحل شد، باشگاهي كه به زعم 
آنها مأمني شده بود براي دور هم جمع شدن مخالفان 

حكومت پهلوي.

 اول اخالق، دوم تحصيل، سوم ورزش
باشگاه شاهين 21 تير 1321 توسط دكتر اكرامي با شعار 
اول اخالق، دوم تحصيل و سوم ورزش تأسيس شد و هيئت 
امناي آن مكتب آن را اين گونه تصويب كردند، مرامنامه اي 
كه گمشده اين روزهاي باشگاه هاست »ما باور داريم انسان 
محور توسعه است و با رشد و تعالي وي جامعه نيز متعالي 
خواهد ش��د. علم و تجربه مي گويد جامعه اي متعالي تر 
است كه افرادش خوشبخت تر، س��عادتمندتر و سالم تر 
باشند. هرچه ميزان احترام به قوانين و باورهاي فرهنگي و 
اجتماعي، سطح دانش و معلومات و ميزان سالمت جسم 
و روح در جامعه اي بيشتر باشد آن جامعه متعالي تر است. 
بر همين اساس مكتب شاهين معتقد است اگر افراد يك 
جامعه داراي جسمي قوي تر و روحي متعالي تر باشند آن 
جامعه داراي شرايط مناسب تري براي رشد است.  بنابراين 
كليه فعاليت هاي ورزشي در اين مكتب را با هدف تربيت 
افرادي متواضع و فروتن، با گذشت و ايثارگر، جمع گرا و 

فداكار، سرلوحه كار خويش قرار داده و معتقديم با انجام 
اين گونه فعاليت هاي هدفمند، جسم و روح تقويت شده و 
موجب افزايش اعتماد به نفس و ظهور و بروز استعدادهاي 
افراد گرديده كه خود در افزايش حس مسئوليت پذيري 
مؤثر بوده و ش��رايط را براي موفقيت در ساير امور خطير 
زندگي از جمله كس��ب معلومات و تحصي��الت فراهم 
كرده و نهايتاً موجب افزايش درك لزوم احترام به قوانين 
و باورهاي فرهنگي و اجتماع��ي، حفظ حرمت و حقوق 
ديگران و جلوگيري از رفتارهاي هنجارشكن مي گردد. 
بنابراين در مكتب شاهين جايي براي تربيت نيروي انساني 
از منظر قدرت بدني و كسب مهارت هاي ورزشي كالسيك 
و حرفه اي بدون توجه به حفظ ارزش هاي اخالقي وجود 
ندارد. در اين راه استفاده از فرهنگ پهلواني و جوانمردي 
شامل تقوا، ايمان، ادب، آزادگي، تعهد، صداقت، شهامت، 
عفت، ايثار، شجاعت، طهارت، صبر و حيا در تعاليم مكتب 

شاهين نقشي درخور بازي مي كند.«
حسين كالني از پيشكسوتان باشگاه شاهين و پرسپوليس 
در گفت وگو ب��ا »جوان« در اين باره مي گويد: »باش��گاه 
شاهين توسط يك دانشگاهي ش��كل گرفت و به همين 
خاطر بچه هايي كه عالوه بر اس��تعداد درسي، استعداد 
ورزشي هم داش��تند را در مدارس��ي مانند البرز و... پيدا 
كرد و با آنها باشگاه را تشكيل داد. در درجه اول به درس 
بازيكنان اهميت داده مي شد و حتي در تمرينات يك ربع 
تا نيم ساعت وقت گذاشته مي شد تا بچه هايي كه در يك 
زمينه درسي قوي تر هستند با بچه هايي كه در آن زمينه 
ضعيف تر بودن��د، كار كنند. مديران باش��گاه به مدارس 
و دانشگاه هاي بازيكنان سركش��ي مي كردند و گزارش 
درسي شان را مي گرفتند، تدبيري كه باعث رشد تحصيلي 

بچه ها مي شد. اسم باشگاه شاهين را به دليل اينكه همواره 
كتاب دست بازيكنان بود، باشگاه كتابي ها گذاشته بودند و 
اين خودش يك الگو مي شد براي بقيه جوانان كه اگر درس 
بخوانيد مثل بچه هاي باشگاه ش��اهين مي شويد و مورد 

توجه مردم قرار مي گيريد و محبوب مي شويد.«
 چرا شاهين موفق شد

موفقيت شاهين كه بر پايه اخالقمداري شكل گرفت، داليل 
زيادي داشت. دكتر اكرامي مؤسس باشگاه اين گونه درباره 
آن نوشته است: »هر كار كه بر پايه عشق، اعتقاد، ايمان و 
كارداني و برنامه شروع شده و با استفاده از ابزار و امكانات 
الزم و وجود صبر و استقامت ادامه يابد قطعاً موفق خواهد 
شد. باشگاه شاهين با توجه به همين عوامل شكل گرفت 
و شروع كار بر اساس شوق و انگيزه خدمت بود. من خودم 

معلم بودم، به روحيه جوانان آشنايي داشتم و معتقد بودم 
و مي دانس��تم كه ترغيب جوانان به ورزش و فعاليت هاي 
بدني باعث س��هل انگاري ايش��ان در يادگيري نمي شود 
بلكه بر عكس ايشان را به كسب علم و دانش برمي انگيزد 
و مصمم تر مي كند. ورزش باعث بروز عواطف و احساسات 

ايشان گرديده و موجب تربيت كامل آنان مي شود.
علت ديگر آن بود كه كار باشگاه را با همكاري خانواده ها 
و مدارس شروع كرديم. مسئوالن باشگاه با افراد خانواده 
و مدي��ران و معلمان در ه��ر كار و در هر م��ورد همكار و 
همراه يكديگر بوديم و همه يك چيز مي خواس��تيم و به 
يك طريق عمل مي كرديم. تكليف بازيكنان روشن بود، 
مزاحمي نداشتيم و تمام انرژي و وقت خود را صرف تربيت 
و پرورش بازيكنان مي كرديم. انضباط محكم و سنجيده 
بود و با اعضاي باشگاه مانند انسان هاي كامل رفتار مي شد 
و موفقيت بازيكنان چشمگير و درخور مالحظه بود و اين 
خود موجب انگيزه بيشتر آنان مي شد. محيط كار باشگاه 
براي همه اعم از بازيكن يا مربي رضايت خاطر و شادي به 

ارمغان مي آورد.
همكاري، كمك به يكديگر و رف��ع نواقص به عنوان يك 
سرش��ت در تمامي بازيكنان جا افتاده ب��ود و همه با هم 
و به خاطر يكديگر مي كوش��يدند و همه از اين همكاري 
بهره مند مي ش��دند. در يكي از تابستان ها پس از بررسي 
كارنامه هاي تحصيلي معلوم ش��د كه 26 نفر از بازيكنان 
در يك يا دو درس تجديدي دارند؛ ب��راي رفع اين عيب 
سازماني به وجود آمد و برنامه اي براي جبران عقب افتادگي 
اجرا مي شد. بر اين اساس قرار شد هر بازيكني موضوعي 
را كه مي داند به آنكه نمي داند تعليم بدهد و اشكاالت به 
وسيله سرپرست ها و مربيان كالس برطرف شود. در پايان 

تابستان همه بدون استثنا قبول شدند و از خانواده هاي 
خود و باشگاه جايزه گرفتند.

علت ديگري كه موجب پيشرفت و رونق باشگاه ما شده 
بود اين بود كه اعضاي اوليه ك��ه از لحاظ اخالق، رفتار و 
عش��ق به كار با دقت زياد انتخاب ش��ده بودند تبديل به 
سرمشق تازه واردان ش��دند. اين مسئله محيط باشگاه را 
سالم و براي تربيت آماده كرده بود. اين مسئله براي همه 
روشن است كه در هر جامعه اي داشتن نمونه و سرمشق 
به منظور حفظ و تقويت عزت نفس جوانان از بزرگ ترين 
الزامات است... همكاري و از خود گذشتگي افراد به جايي 
رسيده بود كه بازيكنان و قهرمانان بلندپايه باشگاه به اصرار 
از من مي خواستند بعضي از جوانان بااستعداد را به جاي 
خودشان در مسابقات ش��ركت دهند. در آستانه انحالل 
يكي از وظايف قهرمانان ش��اهين اين بود كه بكوش��ند 
جانشيني براي خود تربيت كنند و از اين راه موجب رونق 
باشگاه خود شوند. هر بازيكن هر چه را مي دانست به آنكه 

آن را نمي دانست مي آموخت.«
 باشگاهي كه پايگاه مخالفان پهلوي بود

محبوبيت ش��اهين در بي��ن مردم و دانش��جويان باعث 
دلخوري رژيم پهلوي بود. زماني كه باش��گاه هاي تاج و 
دارايي وابستگي زيادي به رژيم داشتند شاهين نمادي 
از همراهي ب��ا مردم بود. بخش عمده هواداران ش��اهين 
و حتي ش��خص اكرام��ي ضدحكومت وقت به حس��اب 
مي آمدند و مردم كوچه و خيابان، شاهين را مركز جريان 

ضدشاهنشاهي مي دانستند.
ضدحكومتي بودن باشگاه شاهين و شعار تماشاگران اين 
تيم عليه شاه سبب ش��د تا او در جريان يكي از مسابقات 
فوتبال مجبور به ترك استاديوم شود. در مراسم بازگشايي 
مسابقات قهرماني كشور س��ال 1342 كه پيش از بازي 
دارايي-  شاهين در حضور شاه در ورزشگاه امجديه برگزار 
شد، گروهي از هواداران ش��اهين فرياد مي زدند »شا« و 
گروهي ديگر در پاسخ فرياد مي زدند »هين«. يعني شاه 
را به حيواني تشبيه كرده بودند. در ادامه فشار سكوها به 
اندازه اي افزايش يافت كه شاه ورزشگاه را ترك كرد و بازي 

نيمه كاره ماند.
 شاهين را از سر راه برداشتند

محبوبيت شاهين براي حكومت پهلوي قابل تحمل نبود، 
به خصوص كه شاهين شرايطي دانشجويي داشت و منشأ 
اعتراضات سياسي آن زمان هم اكثراً از دانشگاه بود. نهايتاً 
در يك برهه زماني حاد براي اينكه اين مسئله را خاتمه 
بدهند با گزارش��ي مغرضانه آن را به رده باالي حكومت 

رساندند تا حكم انحالل باشگاه شاهين صادر شود.
شاهين به دليل برخي مس��ائل در مقابل سازمان تربيت 
بدني و فدراس��يون قرار گرف��ت و در 1۸ تير 1346 پس 
از برد 3- يك ش��اهين برابر تهران جوان سازمان ورزش 
و تفريحات ايران انحالل باش��گاه ش��اهين را اعالم كرد. 
حوادث ايجاد ش��ده و رقابت ناس��الم س��اير باشگاه ها با 
يكديگر و حسادت بسيار به شاهين همگي دست به دست 
هم دادند تا س��ازمان تربيت بدن��ي در اطالعيه اي اعالم 
كند: »با توجه به جو ناسالمي كه بر محيط ورزش حاكم 
است از تاريخ سه شنبه بيس��تم تير 1346 پروانه باشگاه 
شاهين براي هميش��ه لغو مي گردد.« در حالي سازمان 
تربيت بدني وقت دليل انحالل اين باش��گاه را در ابالغيه 
رس��مي »منافات فعاليت ها با روح عاليه ورزش« نام برد 
كه اين باشگاه با هدف تقويت فوتباليست هاي اخالق مدار 

تأسيس شده بود.

باشگاهي كه پهلوي را از استاديوم فراري داد
بازخواني تجربه باشگاه شاهين در تربيت بازيكنان تحصيلكرده و بااخالق به بهانه افزايش بي اخالقي در فوتبال

يادي از پرويز دهداري در روزهاي پرحاشيه فوتبال

جاي خالي معلم اخالق

وقتي كرونا 
واقعيت هاي تلخ را رو مي كند

  شيوا نوروزي
خالي بودن ورزشگاه ها از تماشاگر هم براي هواداران 
گران تمام ش��ده و هم براي فوتبالي ها. در حالي كه 
دوري از سكوها براي فوتبال دوستان آزاردهنده است 
خالي بودن س��كوها كار را براي مربي��ان، بازيكنان و 
اطرافيانشان حسابي سخت كرده چراكه آنها عالوه بر 
اينكه بايد مراقب مسائل فني و گل زدن و گل نخوردن 
باشند، بايد شش دانگ حواسش��ان را جمع كنند تا 
ناغافل صدايشان هنگام مخاطب قرار دادن يكديگر 
پخش نشود. در اين قضيه هم كم كاري مديران فوتبال 
كاماًل مشهود است. الفاظي كه سرمربي استقالل پس 
از شكس��ت تيمش به كار برد در واقع همان واقعيت 
تلخي اس��ت كه به لطف س��كوت تحميلي كرونا به 
گوشمان رسيد. تا قبل از اين ويروس منحوس نگاه ها 
معطوف به تماشاگراني بود كه با شعارهاي تند نسبت 
به اتفاقات داخل و خارج زمين واكنش نشان مي دادند 
ولي حاال شرايط جوري ش��ده كه به راحتي مكالمه 
افراد حاضر در ورزشگاه به گوش مي رسد. بحث هاي 
مطرح شده در روزهاي گذشته اصاًل تازگي نداشت و 
فقط واقعيت هاي موجود به صورت واضح پخش شد. 
علت اينكه سرمربي يكي از قطب هاي فوتبال پس از 
باخت توانايي كنترل عصبانيت و ناراحتي اش را ندارد 
و با فحاشي اين مس��ئله را نش��ان مي دهد را بايد در 
مديريتي جست وجو كرد كه اخالق اهميتي برايش 
ندارد. صدا و تصوير محمود فكري همه جا پخش شده 
در حالي كه اوضاع و احوال ديگ��ر مربيان هم بهتر از 
او نيست. در اين س��ال ها كه از لفظ »حرفه اي« براي 
فوتبال ايران استفاده ش��ده مديران اين رشته چه در 
فدراسيون و چه در باشگاه ها به همه چيز فكر كرده اند 
اال اخالق! خأل آموزه های اخالقي سال هاست به شدت 
در فوتبال كشورمان احساس مي شود و اين خأل ريشه 
در مديريت مديران ضعيف و بي اراده اي دارد كه جز 
به كسب جام و امضاي قراردادهاي ميلياردي به چيز 

ديگري فكر نمي كنند.
فحاشي سرمربي ليگ برتري بايد بررسي و محروميت 
و جريمه عبرت آموز براي فرد هتاك صادر شود اما اين 
نبايد باعث شود كه مسببان بي اخالقي هاي گسترده 
در فوتبال از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند. پيش 
از اين هم اخبار و حواشي زيادي در خصوص بددهني 
فوتباليست ها و برخي مربيان مش��هور مطرح شده 
بود ولي هيچ كس به خودش زحمت ريش��ه يابي اين 
بي اخالقي ها را نداده اس��ت. وقتي در رأس يك هرم 
رؤسا و مديران اصول اوليه اخالقي و حرفه اي را رعايت 
نكنند، به آموزش منش قهرماني و پهلواني به نسل هاي 
بعدي اهميتي ندهند و ليدرپروري را باب كنند چطور 
مي توان انتظار داشت س��رمربي جوان ادب را رعايت 
كند و بازيكن جوان تر احترام بزرگ ت��ر را نگه دارد؟! 
احت��رام، ادب، اخالق و منش پهلواني گمش��ده هاي 
بزرگ فوتبال ايران هستند كه براي پيدا كردن دوباره 
آنها بايد آموزش هاي فرهنگي را در اولويت قرار داد. اين 
وظيفه اي است بر دوش مديران باشگاه ها و فدراسيون 

كه قصور زيادي در اين زمينه داشته اند.

محبوبيت ش�اهين ب�راي حكومت 
پهلوي قابل تحمل نبود، به خصوص 
كه ش�اهين ش�رايطي دانشجويي 
داشت و منش�أ اعتراضات سياسي 
آن زمان هم اكثراً از دانش�گاه بود. 
نهايتًا در يك برهه زماني حاد براي 
اينكه اين مس�ئله را خاتمه بدهند 
با گزارش�ي مغرضان�ه آن را به رده 
باالي حكوم�ت رس�اندند تا حكم 
انحالل باشگاه ش�اهين صادر شود

پرونده
بررسي علل

 بي اخالقي در فوتبال

ورزشي

حاشيه

نگاه

اعتراض هاي غيرقابل كنترل!
  اشرف رامين 

حواش��ي فوتبال ايران تنها به هتاكي و فحاشي ختم 
نمي شود. متأسفانه فعاالن اين رشته از مدير و مربي 
گرفته تا بازيكن كنترلي روي اعصاب خود ندارند و با 
كوچك ترين مشكل يا  باخت، كاسه، كوزه را سر داوران 
و سايرين مي شكنند. نكته حائز اهميت انتقال حواشي 
و عصبانيت به داخل زمين و از كنترل خارج شدن در 
جمع مربيان وطني نمونه هاي زيادي را مي توان نام برد. 
در همين هفته اول ليگ برتر وحيد بياتلو كه اتفاقاً لقب 
جوان ترين مربي اين فصل را نيز يدك مي كشد بعد از 
اينكه ماشين س��ازي در نخستين گام تن به شكست 
3- صفر داد، زهره هراتيان رئيس ايفمارك را با لحني 
تند و توهين آميز خطاب قرار داد: »حساب كنيد يك 
خانم براي فوتبال ما تصميم مي گيرد.« عالوه بر اين 
مربيان ايراني عادت كرده اند به هر سوت داور واكنش 
نشان دهند؛ عادتي كه باعث اخراج يحيي گل محمدي 
در بازي با صنعت نفت آن هم در دقيقه 94 بازي شد. 
سرخپوشان از حريف پيش بودند و گل محمدي اگر 
چند ثانيه ديگر خودش را كنترل مي كرد در بازي سوم 
تيمش از نشستن روي نيمكت محروم نمي شد. يكي 
از بداخالقي هايي كه هنوز در خاطر هواداران اس��ت 
رفتار تند سرمربي پيشين تراكتورسازي در فينال جام 
حذفي بود. ساكت الهامي از ابتداي ديدار با استقالل 
در كنار زمين با رفتارهاي تنش زا بازي را به جنجال 
كش��يد و در نهايت از روي سكوها ش��اهد قهرماني 
تيمش بود. اگر بخواهيم به مربيان دائماً معترض اشاره 
كنيم بايد از فرهاد مجيدي هم اسم ببريم؛ او از زماني 
كه سرمربي استقالل شد در جريان بازي هاي مختلف 
به سرعت عصباني مي شد و عصبانيتش را مستقيماً به 
شاگردانش منتقل مي كرد. ضمن اينكه مجيدي يد 
طواليي هم در اعتراض به داوران داشت و حتي بعد از 

گرفتن كارت قرمز هم كسي جلودارش نبود.


