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88498432سرویس ورزشي

بداخالقي هاي ورزش 
شيوا نوروزي
     گزارش

ن�ه تنها كاه�ش پيدا 
نكرده اس�ت،  بلكه از 
شكلي به شكل ديگر و از فردي به فرد ديگر منتقل 
مي شود. تا پيش از اين اگر فقط در مستطيل سبز 
و اطرافش از حواشي متعدد پر بود، اما اين روزها 
 ش�اهد گس�ترش آن ب�ه س�اير رش�ته ها و

همچنين بخش هاي مديريتي هستيم. ورزشكار، 
 مرب�ي ي�ا مدي�ر فرق�ي ن�دارد، ش�رايط بطلبد
 هر كدام از آنها مي توانند در قامت يك بي اخالق

به تم�ام معن�ا درس عب�رت س�ايرين باش�ند. 
       

    دعوا سر پول
جدال لفظي دو مدير ورزشي سروصداي زيادي به 
پا كرد  و صحبت هاي ردو بدل شده بين آنها براي 
خيلي ها شوكه كننده بود. داستان از جايي شروع 
ش��د كه رئيس فدراسيون كشتي نس��بت به قطع 
شدن بودجه اين فدراسيون از سوي وزارت ورزش 
شاكي بود. عليرضا دبير با همان ادبيات طلبكارانه 
هميشگي جنگ لفظي را در جلسه ای كه  با پوالدگر 
داش��ت آغاز كرد و در روز برگزاري مجمع عمومي 
اين جنگ به س��مع و نظر همگان رس��يد. اگرچه 
نحوه برخورد وزارت با ورزش اول كشور جاي دفاع 
ندارد، ولي به كار بردن كلم��ات توهين آميز عليه 
معاون وزيري كه هم سنش از دبير بيشتر است هم 
تجربه اش، به هيچ وجه قابل دفاع نيست.  آش آنقدر 
شور ش��ده كه متأس��فانه رئيس جوان فدراسيون 
و معاون موس��فيد كرده وزي��ر در جريان برگزاري 
مجمع بارها با متلك و توهي��ن يكديگر را خطاب 
كردند و از آنجا كه آتش دبي��ر تندتر بود، پوالدگر 
ترجيح داد جلس��ه را نيمه كاره رها كند و اينگونه 
غائله خاتمه پيدا كرد. دع��وا و درگيري لفظي آن 
هم س��ر پول ورژن جديد و منحصربه فردي بود در 
ورزش ايران كه در تاريخ ثبت شد و بايد صبر كنيم 
ببينم چه كسي يا كساني روي دست دبير و پوالدگر 

خواهند زد. 

    كميسيون پرحاشيه
تشكيل كميسيون ورزشكاران در كميته ملي المپيك 
چالش جديدي براي ورزش كش��ور بود كه متأسفانه 
اين ب��ار نيز چي��زي جز حاش��يه عايد ورزش نش��د. 
پس از رايزني هاي فراوان پاييز س��ال گذش��ته همه 
قهرمانان و مدال آوراني كه خ��ود را اليق عضويت در 
اين كميسيون مي دانستند، وارد گود انتخابات شدند 
و بعد از كش وقوس هاي فراوان باالخره 15 نفر از 56 
نفر بيش��ترين رأي را به خود اختص��اص دادند. پنج 
نفر بعدي نيز طبق قانون از س��وي رئيس كميته ملي 
المپيك تعيين شدند و همين مسئله جرقه اختالفات 
بزرگ تر را زد. اهالي كشتي به ويژه رئيس فدراسيون 
معتقد بودند صالحي اميري براي ارج نهادن به ورزش 
اول كشور بايد نام حداقل يك كشتي گير را در بين پنج 
انتخابش قرار مي داد. اين اعتراض به جايي رسيد كه 

حسن يزداني و محمدرضا گرايي از حضور در جلسات 
انصراف دادند. فدراسيون كشتي در بيانيه رسمي خود 
صراحتاً از مهندسي انتخابات كميسيون ورزشكاران 
به IOC ش��كايت كرد! بعد از زدن اي��ن اتهام بزرگ 
حواشي كميسيوني كه قرار بود زمينه اتحاد، همدلي و 
همكاري قهرمانان ديروز و امروز را فراهم سازد، تداوم 
يافت. تا جايي كه در اولين جلس��ه رسمي آن، هادي 
ساعي با زهرا نعمتي، هادي س��اعي با بهداد سليمي، 
احسان حدادي با بهداد س��ليمي و سجاد گنج زاده به 
تندي و با كنايه زي��اد حرف زدند، رفت��اري كه هيچ 

سنخيتي با منش پهلواني و قهرماني ندارد. 
    توهين به سبك ژنرال

در بي��ن مربيان هم هس��تند ع��ده اي كه ج��دا از 
جنجال هاي ورزش، س��ردمدار حاشيه سازي خارج 
از زمين هم هس��تند. امير قلعه نويي به عنوان مربي 

افتخارات زيادي در كارنامه كاري اش ديده  مي شود، 
اما بارها منتقدانش را با اظهارات زشت و توهين آميز 
خطاب كرده است. انتشار خبري مبني بر درگيري 
يكي از دوستان قلعه نويي با فتح اهلل زاده باعث شد تا 
اين مربي فوتبال خبرنگار منتش��ركننده خبر را با 
الفاظ ركيك مورد خطاب قرار دهد: »وقتي كس��ي 
قلم دس��تش مي گيرد و ب��د قلم مي زن��د بايد روي 
نطفه و لقمه اش ش��ك كرد.« ع��دم برخورد جدي 
با قلعه نويي موجب ش��ده تا او اباي��ي از به كار بردن 
سخنان توهين آميز نداشته باشد. سرمربي گل گهر 
سال گذشته بعد از شكس��ت تيمش در نيمه نهايي 
جام حذفي مقابل اس��تقالل، در نشست خبري بعد 
بازي باز هم جمله زش��ت ديگري را ب��ه زبان آورد: 
»مي توانس��تيم وقتي يك بر صفر جلو بوديم خيلي 
كارها انجام بدهيم، اما هم لقمه و هم نطفه ما سالم 
است و مثل خيلي ها نيستيم كه اين نان ها را خورده 
باشيم.« به رغم واضح بودن ماجرا، هنوز هم كسي با 
مربي  گرانقيمت گل گهر برخوردي نكرده و در مورد 

اظهارات اهانت آميزش جوابگو نبوده است!
    نگران آينده

ورزش ما پر اس��ت از درگيري و جدل هاي رودرو يا 
رسانه اي. بسياري از مديران فوتبالي و غيرفوتبالي 
براي بازكردن گره كارشان يا فريب افكار عمومي، با 
لفاظي و منحرف كردن اذهان از طريق رس��انه هاي 
مكتوب و تصويري وارد عمل مي ش��وند و اتهاماتي 
را مط��رح مي كنند كه راس��ت و دروغش هيچ وقت 
مشخص نمي ش��ود. آقايان مدير فقط از اين طريق 
براي خود زمان مي خرند و با تحت فش��ار قراردادن 
طرف مقابل به هدفشان مي رسند. وگرنه اين سطح 
از س��وءمديريت، بي كفايت��ي و هرج وم��رج با چند 
مصاحبه و اظهار نظر قابل جبران نيستند. تا زماني 
كه اهميتي به ريشه كن كردن حاشيه از كل ورزش 
كشور داده نش��ود و متخلفين س��زاي بي حرمتي و 
توهين را نبينن��د، اوضاع نه تنها بهتر نخواهد ش��د 
بلك��ه بايد منتظر م��وارد جديد تر و البته ش��ديدتر 

بي اخالقي ها نيز باشيم. 

اين ادبيات نوبر است!

اگر ديروز  برخورد مي شد... 
    فريدون حسن

وقتي جلوي بي اخالقي گرفته نشود، بايد منتظر فاجعه بود. اين قانون 
دنياس��ت؛ وقتي در برابر توهين ها، تحقيرها، بي ادبي ها و گستاخي ها 
فقط تماشاگر باشيم و كسي هم پيدا نش��ود گوش هتاكان را بپيچاند 
آن وقت شهر اينقدر شلوغ مي شود كه هر كه هر جا دلش مي خواهد به 
ديگري مي پرد و هرچه دلش مي خواهد مي گويد. اصاًل هم جايگاه ها 
مهم نيست، از كوچك گرفته تا بزرگ همه خيلي راحت به هم مي پرند 

و توهين مي كنند. 
علتش را بايد در سال هاي قبل دنبال كرد. در آن روزهايي كه بازيكن 
و مربي به هم توهين مي كردند. كار از ساده ترين توهين ها شروع شد؛ 
همان توهين هايي كه كسي جدي ش��ان نگرفت و هيچ برخوردي با 
آنها نشد. بعد رسيديم به توهين هاي بزرگ تر و علني تر و بازهم كار 
جدي گرفته و هيچ خطري هم احساس نشد. جلوتر كه آمديم فضاي 
مجازي فرصتي براي توهين هاي زننده تر، تكه پراني و در رفتن از زير 
بار مسئوليت آن شد، جالب اينكه تمام آنهايي كه نام هاي پرطمطراق 
انضباطي و اخالقی را در پسوند و پيشوند عناوينشان داشتند، باز هم 
فقط نظاره گر بودند. نهايت كار و تنبيه چند جلسه محروميت الكي و 
تعليقي يا چند ميليون تومان ناقابل بود كه پرداختش براي متخلفين 

چيزي شبيه خريد پفك بود!
در نهايت رسيديم به امروز، امروز كه حاال بزرگان ورزش )البته اگر واقعاً 
بتوان به اين آدم ها لقب بزرگ داد( مقابل چشمان بهت زده همه به هم 
مي پرند و اينگونه پرده هاي حيا را از هم مي درند. به طور حتم اگر ديروز 
گوش فالن بازيكن يا فالن مربي هتاك و بد اخالق را مي پيچاندند امروز 
به جايي نمي رسيديم كه رئيس فدراسيون و معاون وزير هرچه دلشان 
مي خواهد بار هم كنند و بعد هم هر دو طلبكار باشند كه حق با آنهاست. 
حاال يكي پيدا شود با اين دو بزرگوار برخورد كند. اصاًل كسي هست؟ يا 
كسي جرئت برخورد دارد؟ بدون تعارف بايد گفت كه گند كار اينقدر 
درآمده كه كسي نمي تواند آن را جمع كند. رئيس فدراسيون كشتي و 
معاون وزير ورزش اوج بي اخالقي ورزش ايران را نمايش دادند و هيچ 
كس، هيچ نگفت. وزير كه س��رش جاي ديگري گرم است و مسئوالن 

انضباطي و اخالقي هم خودشان را به نشنيدن و نديدن زده اند!
با اين اوصاف اگر فردا روزي فالن بازيكن ي��ا فالن مربي هرچه دلش 
خواس��ت گفت و هر كاري دلش خواس��ت كرد آن  وقت نمي توان با او 
برخورد كرد؛ چرا كه از بزرگترش آموخته كه چگونه بي احترامي كند 
يا اينكه چگونه سياستمدارانه طرفش را تا مرز جنون پيش ببرد. اين 
اتفاقي اس��ت كه رخ داده و حاال اينقدر پيش رفته كه هيچ كس ياراي 

مقابله با آن را ندارد. 
برخورد قاطع تنها راه عالج اين معضل بزرگ و زشت ورزش ايران است. 
برخوردي كه اگر ديروز با كوچك ترها صورت مي گرفت، امروز مجبور 
نبوديم با بزرگان انجام دهيم. چاره اي نيس��ت بايد گوش دو نفر مثاًل 
بزرگ ورزش پيچانده شود تا حساب كار دست بقيه بيايد كه اگر اين كار 

انجام نشود، آن وقت ديگر بايد منتظر هر اتفاقي بود. 

از مورينيو و ونگر تا زيدان و ماتراتزي 

   حامد قهرماني
مش��اجره، بگو ومگو و دعوا و كل كل كردن در فضاي رقابت هاي 
ورزشي اموري اجتناب ناپذير هستند، اما تمام اينها فقط مربوط 
به زمان مسابقه يا داخل زمين مسابقه هستند و بعد از آن آنچه بر 

جا مي ماند، فقط رفاقت و اداي احترام به يكديگر است. 
ورزش جهان به خصوص رشته پرس��ر وصدا و پرحاشيه فوتبال 
بارها شاهد درگيري هاي لفظي و حتي فيزيكي ميان بازيكنان و 
مربيان و حتي در سطوح مديريتي باالتر بوده است، اما همانطور 
كه گفتيم تمام اين حواش��ي فقط مربوط به زمان مسابقه بوده و 

بعد از آن همه چيز به فراموشي سپرده شده است. 
عالقه مندان به فوتبال حتماً يادش��ان مي آيد ك��ه در زمان حضور 
مورينيو در چلسي و آرس��ن ونگر در آرس��نال ميان اين دو مربي 
بزرگ چه حاش��يه هايي وجود داش��ت و هر دو چگونه در برابر هم 
قرار مي گرفتند، اما تمام اينها فقط مربوط به مسابقه مي شد و آنها 
هيچگاه بيرون زمين مسابقه به هم نتاختند. پپ گوارديوال و يورگن 
كلوپ دو رقيب جدي براي هم هستند كه در رجز خواني براي هم 
كم نمي آورند، اما بيرون زمين مس��ابقه چنان ب��ه يكديگر احترام 

مي گذارند كه تصور اينكه با هم رقيب هستند، سخت مي شود. 
ضربه سر زيدان به سينه ماتراتزي در فينال جام جهاني 2006 را 
هنوز خيلي ها از ياد نبرده اند. مداف��ع ايتاليا توهيني بد به زيدان 
كرد و زيدان هم واكنش نش��ان داد. زيدان اخراج شد تا ايتاليا با 
شكست دادن فرانسه قهرمان ش��ود، اما همه چيز همان جا تمام 
شد. حتي اعتراف س��ال هاي بعد ماتراتزي به حرف زشتي كه به 
زيدان زده بود هم سبب نشد تا ماجرا دوباره داغ شود و اين يعني 
اينكه ميدان ورزش هرچقدر هم ميدان تنش و حاش��يه باشد در 

نهايت ميدان رفاقت است. 
منچستريونايتد و ليورپول در انگلس��تان، رئال مادريد و بارسلونا 
در اسپانيا، آث و اينترميالن در ايتاليا و بايرن مونيخ و دورتموند 
در آلمان به همراه بازيكنان، مربيان و مديرانشان و از همه مهم تر 
هوادارانشان به طور دائم در تقابل با هم هستند. اما اين تقابل فقط 
در زمين مسابقه ديده مي ش��ود و بعد از آن خبري نيست كه اگر 
قرار بر ادامه تقابل باشد آن وقت كسي نمي تواند هواداران ميليوني 
آنها را از خيابان ها جمع كند. نكته اينجاس��ت كه مدير ورزشي، 
مربي و بازيكن بايد بداند كه رفتارش الگوي هوادار خواهد شد و 

اگر اين رفتار مناسب نباشد، اتفاقات ناگواري رخ خواهد داد. 

دعوا فقط در زمين 

  نگاه

   بازتاب

هفته گذشته اتفاقی 
 دنيا حيدري

     گفت وگو
در ورزش كش�ور رخ 
داد كه مايه تأسف بود. 
دبي�ر عليرض�ا  ش�ديد  لفظ�ي   درگي�ري 
رئيس فدراسيون كشتي با محمد پوالدگر معاون 
ورزش قهرماني وزارت ورزش در مجمع عمومي 
 فدراس�يون كش�تي س�ر بودج�ه فدراس�يون
زش���تي رف��تاره��اي  و  ادبي��ات   ب�ا 
 همراه بود كه همه را انگش�ت به دهان گذاشت. 
 براي پي بردن به ريش�ه اين درگي�ري و اتفاقات 
ناپس�ند، چگونگي ب�روز آنه�ا را در گفت وگو با 
فخرالدين ميرافضل رئيس سازمان ورزش بسيج، 
حميد بن�ي تمي�م سرپرس�ت اداره كل ورزش و 
جوانان استان خوزستان و مهرعلي باران چشمه 
رئيس فدراسيون ورزش هاي پهلواني و زورخانه اي 
سه نفر از مديران ورزش كش�ور بررسي كرديم. 

     
  مير افضل: فضاي ورزش فضاي سياسي نيست

دكتر فخرالدين مي��ر افضل رئيس س��ازمان ورزش 
بسيج در اين خصوص گفت: »اين حركات آفت ورزش 
ماس��ت، از خيلي وقت پيش بايد جلوي اين حركات 
گرفته مي شد. اينكه بخواهيم با استفاده از روش هاي 
نادرس��ت به اهداف خود برس��يم در منافات كامل با 

اهداف ورزش است.«
ميرافضل با اش��اره به اينكه فضاي ورزش كش��ور در 
حال ش��باهت پيدا كردن به فضاي سياس��ي اس��ت، 
ادام��ه داد: »فض��اي ورزش فضاي پاك��ي و صداقت 

اس��ت، اما اين روزها خيلي به فضاي سياسي شبيه و 
نزديك شده است. تنش ايجاد شده بين عليرضا دبير 
و محمد پوالدگر با آن ادبيات زش��ت و نوع رفتار فقط 
در مناظره هاي سياس��ي ديده مي شود جايي كه رقبا 
مي خواهند به هر طريقي يكديگر را از ميدان به در كنند 

و با حركات پوپوليستي رأي جمع كنند.«
رئيس سازمان ورزش بسيج افزود: »حركت عليرضا 
دبير را به هيچ عنوان نمي پس��ندم و تأييد نمي كنم. 
يك كار كامالً غير حرفه اي و غير اخالقي و دور از منش 
جوانمردي بود كه به شيوه اي كامالً غير حرفه اي سعي 
در به كرسي نش��اندن حرف خود داش��ت. جاي اين 
قبيل بحث ها در مجمع عمومي نيست اما متأسفانه 
اتفاقاتي رخ داد كه براي كل جامعه ورزش مايه تأسف 

و حسرت بود.«
 باران چشمه: مديران بايد الگو باشند

مهرعلي باران چش��مه رئيس فدراسيون ورزش هاي 
پهلوان��ي و زورخان��ه اي هم در اين خص��وص گفت: 
»مجلس براي كمك به فدراس��يون ها بودجه اي در 
نظر گرفت. وزارت ورزش توقع داش��ت اين بودجه با 
نظر وزارت نشينان به فدراسيون ها پرداخت شود، اما 
مجلس كار خودش را كرد و همين مسئله باعث شد 
تا وزارت ورزش سبد بودجه خود براي فدراسيون ها را 
كوچك كند. اين تصميم براي برخي فدراسيون ها از 
جمله كشتي سنگين بود به خصوص اينكه هنوز بودجه 

مجلس هم به آنها پرداخت نشده است.«
باران چشمه افزود: »در چنين فضايي شروع مسابقات 
بين المللي كه مطاب��ق تقويم مي��الدي برنامه ريزي 

مي شود و مخارج اعزام تيم ها به اين مسابقات هم مزيد 
بر علت شد تا فشار روي فدراس��يون ها بيشتر شود. 
كمبود بودجه و فشارهاي اقتصادي سرانجام كار را به 

جايي رساند كه همه شاهد آن بوديم.«
وي با تأكيد بر اينكه اتفاق رخ داده به هيچ عنوان در 
ش��أن و جايگاه ورزش ايران نبود، گفت: »بايد همه 
چيز در فضايي دوستانه حل و فصل مي شد. در شأن 
و جايگاه دو مسئول بلندپايه ورزش نبود كه اينگونه 
در مجمع عمومي مقابل هم قرار گيرند. به خصوص 
ادبياتي كه به كار رفت دور از مرام پهلواني و جوانمردي 
بود. اميدوارم اين آخرين بار باشد. مسائلي از اين دست 
بايد در فضاي دوستانه و جلسات مديريتي حل و فصل 

شود نه اينكه با تهديد، تحقير و ادبيات نامناسب در 
فضاي عمومي مطرح ش��ود. مس��ئوالن ورزش بايد 
الگوي جوانان باشند اما متأس��فانه آتش بيار معركه 
مي شوند. اتفاقي كه رخ داد در شأن و جايگاه مسئوالن 
ورزش نب��ود و با فضاي پهلوان��ي و جوانمردي كه ما 

مدعي آن هستيم فرسنگ ها فاصله داشت.«
باران چش��مه ادامه داد: »اميدوارم اختالف به وجود 
آمده در فضاي مناس��ب برطرف شود و وزارت ورزش 
هم با نگاه بهتر به مشكالت فدراسيون ها درصدد حل 
و فصل معضالت برآيد تا ديگر شاهد چنين رفتارهايي 
نباش��يم. البته رعايت ادب و احترام هم چيزي است 
كه اميدوارم مديران جوان ورزش كشور سرلوحه كار 

خود قرار دهند.«
  بني تميم: وزارت موضوع را مديريت كند

حميد بني تميم سرپرست اداره كل ورزش و جوانان 
استان خوزستان و پيشكس��وت كشتي عدم تناسب 
بين دخل و خرج فدراسيون ها و فش��ارهاي موجود 
روي آنها را از عوامل اصلي بروز چنين اتفاقاتي عنوان 
مي كند. وی گفت: »نياز فدراسيون ها با هم متفاوت 
است و همين تفاوت باعث مي ش��ود بودجه متفاوت 
هم بخواهند. تصور من اين است كه اگر مجلس قصد 
كمك به ورزش را دارد باي��د بودجه را به كميته ملي 
المپيك يا وزارت ورزش پرداخت كند تا چنين معضلي 
پيش نيايد و مهم تر اينكه بودجه هم متناسب با نياز 

فدراسيون ها تقسيم مي شد.«
وي افزود: »اتفاق پيش آمده هرچند بسيار بد بود ولي 
نه وزارت ورزش مقصر اس��ت و نه فدراسيون كشتي، 

وزارت بايد جز فدراسيون كش��تي براي پنجاه و چند 
فدراسيون ديگر هم برنامه ريزي كند كه خود كار بزرگ 
و پر دردسري است. از سويي كشتي به عنوان ورزش 
اول بايد خود را آماده رقابت هاي مهم كند. تصورم اين 

است كه اين فشارها باعث بروز اتفاق رخ داده شد.«
بني تميم با اشاره به اينكه فضاي ورزش كشور محتاج 
همدلي و اتحاد بيش��تر اس��ت به لزوم برطرف شدن 
كدورت ها با ريش س��فيدي و ميانجيگري اشاره كرد 
و گفت: »قطعاً دكتر س��جادي به عنوان وزير ورزش 
با وجهه خوبي ك��ه دارند اين مس��ئله را حل و فصل 
خواهند كرد. وزير ورزش خود ورزش��كار بوده و درد 
ورزش��كار را مي فهمد، بنابراين زبان عليرضا دبير را 
هم بهتر از هر كس ديگري متوجه مي ش��ود. تصورم 
اين است كه با صحبت دو طرف موضوع به خوبي تمام 
مي شود اما نبايد فراموش كنيم اتفاقي كه رخ داد ديگر 

نبايد تكرار شود.«
وي به پشتيباني كامل وزارت ورزش از فدراسيون ها 
هم اشاره كرد: »بدون ترديد براي جلوگيري از تكرار 
چنين اتفاقاتي وزارت ورزش بايد پش��تيباني كامل 
و درس��تی از تمام فدراسيون ها داش��ته باشد. البته 
فدراس��يون ها هم بايد خويشتندار باش��ند و شرايط 
كشور و وزارت ورزش را درك كنند. اينگونه نمي شود 
كه با پرخاش��گري و ادبيات نامناسب بخواهيم حرف 
خود را پيش ببريم. مسئوالن ورزش بايد توجه داشته 
باشند كه نگاه نسل جوان به آنهاست و بايد با رفتار و 
گفتارشان ثابت كنند كه روح پهلواني و جوانمردي در 

ورزش كشور ساري و جاري است.«

فضاي ورزش فضاي پاكي و صداقت 
است، اما اين روزها خيلي به فضاي 
سياسي شبيه و نزديك شده است. 
تنش ايجاد شده بين عليرضا دبير و 
محمد پوالدگر با آن ادبيات زشت 
و ن�وع رفتار فق�ط در مناظره هاي 
سياس�ي ديده مي ش�ود جايي كه 
رقب�ا مي خواهن�د به ه�ر طريقي 
يكديگر را از ميدان به در ببرند و با 
حركات پوپوليستي رأي جمع كنند

ورزش م�ا پ�ر اس�ت از درگيري و 
جدل ه�اي رودرو ي�ا رس�انه اي. 
بس�ياري از مدي�ران فوتبال�ي و 
غيرفوتبال�ي ب�راي بازك�ردن گره 
كارش�ان يا فريب افكار عمومي، با 
لفاظ�ي و منحرف ك�ردن اذهان از 
طريق رسانه هاي مكتوب و تصويري 
وارد عمل مي ش�وند و اتهاماتي را 
مطرح مي كنند كه راست و دروغش 
هيچ وق�ت مش�خص نمي ش�ود
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نگاهي به توهين ها و بي اخالقي هايي كه ورزش ايران را اسير خود كرده

 فضاي ورزش
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