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جنوب

منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
آدرس  یا  روزنامه  دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفًا 
مطالب  ویرایش  در  روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال  ذیل  الکترونیکی 

ارسالی، آزاد است و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

کارشناس سرویس ورزشی: محمدرضا پوالدی
Mohamadrp53@yahoo.com

ورزشـــی

یکی از ارکان های مهم و حیاتی دموکراسی، رسانه است. قدرت رسانه در ترویج فکر و افکار 
نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داشته و دارد.

از روزی که تیم پرسپولیس به جمع 8 تیم برتر آسیا راه یافت رسانه ها صعود این تیم و بازی های 
تا  ملی  رسانه  از  بردند،  آن  به سوی  را  خود  سمت وسوی  همه  و  کرده  تلقی  ملی  بازی  را  آن 

رسانه های نوشتاری و صوتی و تصویری مجازی و غیرمجازی دولتی و... .
تیم  این  از  فدراسیون  مسئولین دولتی و  انتظار  از  بیش  در کنار جوسازی رسانه ها حمایت های 
نیافته  راه  فینال  به  ایران  تیم های  فینال  این  از  قبل  مگر  کرد  ملتهب  را  کشور  فوتبال  فضای 
تیم  یک  سمت  به  توجه ها  همه  چرا  پس  نبود؟  مهم تر  این  از  ملی  تیم  بازی های  مگر  بودند؟ 
خاص سوق پیداکرده بود؟ اعزام جواد خیابانی به همراه این تیم به ژاپن و گزارش لحظه به لحظه 
از مسواک زدن و صبحانه خوردن و دوش گرفتن بازیکنان و عوامل تیم هرچند که این کار 
چشم  به  دودش  و  شد  تیم  تمرکز  خوردن  هم  به  باعث  بود  مسئوالن  بی تجربگی  اثر  در   که 

پرسپولیسی ها.
انضباطی جهت بازی  فینال، عدم تشکیل کمیته  این  بهانه  به  لغو بازی های پرسپولیس در لیگ 
پرسپولیس و سایپا حمایت هیئت دولت و کابینه از تیم در تاریخ فوتبال ایران بی سابقه و بی مانند 
بود همه این ها باعث وبانی آن شد تا تماشاگران سایر تیم های لیگ به آن واکنش نشان دهند که 

نمونه آن به تشویق طرفداران تیم های تراکتورسازی و سپاهان از تیم کاشیما بود.
به راستی چه عواملی در این نوع تشویق ها مؤثر و کارساز بوده است؟ چرا یک هم وطن آرزوی 
شکست برای هم وطن خود می کند؟ آیا صرف مسائل حرفه ای هست؟ یا مخالفت با تبعیض و 
یکجانبه نگری؟ آیا اگر در لیگ آسیای پیش رو فالن تیم به این مرحله برسد باز وزیر آموزش 
و پروش دستور پخش مستقیم بازی در مدارس را صادر می کند؟ آیا آقای وزیر شخصًا در انجام 
امور و حمایت قاطعانه از آن تیم وارد عمل می شود؟ رسانه ها به چه میزان از آن تیم حمایت 

می کنند؟ آیا اگر آن تیم در فینال بازنده شد گزارشگر صداوسیما باحالت بغض و جاری شدن 
اشک آنها را قهرمانانه صدا می زند و افتخار دیگر تیم ها را زیر سؤال می برد؟ همه این سؤال ها 

احتیاج به گذر زمان و کمی صبوری دارد.
باید در رسانه ملی به یک مجری یا یک گزارشگر کم سواد و مغرض اجازه داده شود تا  چرا 
عقده های رنگی خود را جلوی میلیون ها بیننده بیان کند، برخی افراد بی اطالع هم آن را دست آویز 
خود کنند چرا برای یک بار هم که شده صداوسیما تکلیفش را با طرفداران دیگر تیم ها مشخص 
نمی کند؟ چرا باید مزدک میرزایی جلو میلیون ها بیننده اعالم کند که تنها سپاهان و ذوب آهن 
سایر  و  آقا  این  غرض ورزی  در  که  هرچند  بودند؟  رسیده  آسیا  فینال  به  پرسپولیس  از  قبل 
همکارانش شکی نیست ولی برق قهرمانی دو تیم استقالل و پاس برای همیشه در چشم بی سوادانی 
همچون شومن های تلویزیون خواهد درخشید. بعد از جعل سند و قرارداد در فوتبال ایران چشم مان 

به جعل عنوان و القاب هم روشن شد قهرمان غرب آسیا؟
دوستان مردم را چی فرض می کنند؟ قهرمان غرب آسیا از کجا آمده است؟ چرا به شعور مردم 
توهین می کنید بس است یک فینالی بود و یک جامی که به هرحال تمام شد. چرا دیگر دنبال 
صغری و کبری چینی هستید؟ یا باید بت سازی کنید یا برای آرامش خود افتخارات دیگران را له 

کنید هرچند که این ستاره های آسیایی با اسید هم قابل پاک شدن نیستند.
کمتر از دو ماه دیگر برای شکست طلسم 42 سال ناکامی در جام ملت ها آسیا باید به میدان برویم. 
بیایید با دست کشیدن از تعصبات رنگی همه با همه از تیم ملی حمایت کنیم که آنجاست که 

بازی ها ملی بوده و همه باید از آن حمایت کنند. 
بود  فینال  حاشیه های  دیگر  از  استادیوم  در  برای حضور  زنان  گزینشی  و  اجبار  سر  از  حضور 
حضوری که با حاشیه های فراوانی همراه بود. بعضی در اینجا نیز از سهمیه الزم برخورددار بودند 
تا بتوانند با این کار فیفا و مقامات آن را راضی کنند؛ ولی فشار فیفا با این کار کم نخواهد شد.

تهران- آبان ماه 1397
بازی برگشت فینال باشگاه های آسیا

پرسپولیس تهران صفر- کاشیما آنتلرز صفر
پرسپولیس که نتیجه بازی رفت را با دوگل به حریف خود واگذار کرده بود برای جبران مافات 
چشم به شور و هیجان طرفداران خودکرده بود تا به کمک آنها بتواند حریف خود را تحت فشار 

وادار به اشتباه و پذیرش سه گل بکند.
تیم پرسپولیس برای اجرای برنامه های خود ابزار الزم و واجب را نداشت، نه ازنظر نیروی انسانی 
بالقوه و نه ازنظر راهکارهای گره گشا پس تحت تأثیر بازی مدون و مدرن تیم ژاپنی قرار گرفت 
و به دلخواه آنها بازی کرد تا سرانجام در یک بازی نه چندان زیبا، جام را به حریف خود تقدیم 

کند و حسرت ناکامی را به جا بگذارد.
جام باشگاه های آسیا با سوت داور عمانی برای همیشه به تاریخ پیوست تا ناکامی تیم های ایرانی 

در این جام به 27 برسد.
خوب بد زشت

خوب: برانکو ایوانکویچ سرمربی پرسپولیس برای طرفداران این تیم حکم قدیس پیدا کرد چراکه 
با دست های خالی تیم را برای اولین بار در تاریخ 57 ساله باشگاه به فینال آسیا رساند کاری که 
قبل از او نه علی پروین نه آلن راجرز نه حمید درخشان و... از انجام آن عاجز بودند؛ ولی چرا 

کسی نگفت پرفسور در مدت زمان محرومیت از جوانان و امیدهای خود حتی دربازی های ساده 
هم استفاده نکرد تا در روز گرفتاری یار و یاورش باشند؟ پرفسور در طول مدت 4 سالی که در 
پرسپولیس مربیگری کرده فقط با تعداد محدودی در حدود 14 نفر کار می کرد و بقیه بازیکنان 
فقط حکم سیاهی لشگر برایش داشتند؛ ولی کار به جایی رسید تا در حساس ترین بازی تاریخ 

باشگاه از جوانانی استفاده کند که حضور در لیگ برتر خودمان نیز نداشتند.
بد: این روزها و بعد از ناکامی قرمزپوشان دوباره نام مهدی طارمی آقای گل لیگ دو سال قبل 
بر سر زبان افتاد و تمامی این ناکامی را از چشم او دیدند؛ ولی کسی پیدا نشد جواب این سؤال را 
بدهد که وقتی طارمی از ریزه اسپورت برگشت آن  هم بدون فسخ قرارداد چرا باشگاه با او عقد 
قرارداد کرد؟ چرا این مسئله مهم در باشگاه پرطرفداری همچون پرسپولیس به سخره گرفت شد؟
چرا فدراسیون فوتبال جلوی این تخلف آشکار را نگرفت که نتیجه آن محرومیت پرسپولیس از 
دو پنچره نقل و انتقاالت شود؟ چرا این تخلف آشکار باید دودش به چشم هواداری برود که با 

خون دل و اشک های پیدا و پنهان در سرما و گرم یار و یاور تیم است برود.
در نزد هوادار طارمی مجرم و محکوم است؛ ولی آیا بازیکن باید همه قوانین را بداند و بدان 
عمل کند یا وظیفه باشگاه چنین است؟ و صدالبته امروز کسی فریاد نمی زند که بابت این تخلف 
آشکار باشگاه و فدراسیون وزارت ورزش و بازیکن حق بر این بود که پرسپولیس به جای حضور 
در فینال آسیا باید در لیگ یک و در زمین های پرچاله و چوله برای صعود به لیگ برتر تالش 

می کرد.
زشت: دقایقی بعد از سوت پایان بازی کاپیتان تیم پرسپولیس که جایزه بازی جوانمردانه را 
دریافت کرده بود با ادبیاتی که دور از تجربه و قدمت این ملی پوش سابق بود بازی تیم حریف 
را بازی زشت و ضد فوتبال خطاب کرد کمی که چه عرض کنم خیلی حرف ناشایسته ای بود.

آیا تیمی که با دوگل از حریف خود جلو باشد و در زمین حریف تحت فشار تماشاچی قرارگرفته 
باید دست به بازی انتحاری و فوتبالی سراسر هجومی بزند؟ اگر مدیریت بازی و کسب جام 
بازی زشت و کثیف است نباید به نحو بردهای خودمان هم نگاه کنیم که تا فینال با چه روشی 
و تاکتیکی حریفان را مغلوب کرده ایم. آقای حسینی اگر شما در بازی رفت با دوگل حریف را 
برده بودید در بازی برگشت هم نود دقیقه حمله ور به دروازه حریف می شدید؟ یا بازی را برای 

کسب جام اداره می کردید؟
به هرحال این بازی هم به خاطرات پیوست تا بار دیگر ثابت شود که با دل خوشی به حضور 
تماشاگران و تشویق های آنها نمی توان جام را در خانه نگه داشت، همچنان که در فروردین 
1371 هم جلوی نیسان همین ژاپنی ها شکست خوردیم جام را به توکیو فرستادیم و ایضًا در 
اردیبهشت 78 که در پر تماشاگرترین بازی فوتبال در تاریخ ایران استقالل جام را به جیبیلواها 

تقدیم کرد.
تشویق و حمایت تماشاگر به صرف شرط الزم و کافی نیست و باید چاره کار را در ابعاد فنی 

جست و جو کنیم.

عکـس هفتـه:

تاج کازرون
تیم با اصالت تاج کازرون قهرمان جام اروندرود در یک قاب زیبا 

در سال 1345 دیده می شود:
ایستاده از راست عبارت اند از ۱. شادروان آقای سید اسماعیل جوادی مربی محترم تیم تاج ۲. محمدرحیم دهقان ۳. 
ماشااهلل دژکام ۴. پرویز حاجی زاده ۵. رحمان یزدانی ۶. حسام صحرایان ۷. غالم بهادرانی نشسته از راست ۸. عباس 
مهمان نواز ۹. صمد شاکری ۱۰. غالم خرمک ۱۱. حمید آذری پور ۱۲. خداکرم دژکام ۱۳. شادروان علی مقصودی 

۱۴. مهدی خواجه ای.

حمایت ملی

به قلم: محمدرضا پوالدیجهنم سرخ یا بهشت سبز

به قلم: محمدرضا پوالدی

پنجشنبه 97/۰۸/24 ساعت ۱۴:۳۰
پیکان کازرون- سرباز کازرون

جمعه ۹۷/۰۸/25 ساعت ۸:۳۰ صبح
پارسه کازرون- سلمان کازرون

جمعه ۹۷/۰۸/25 ساعت ۱۰:۳۰
صیاد دریس- میالدالنبی

شریف بتون نورآباد 1، پارسا مهر نورآباد 0
وصال شیراز 0، شاهین نوین قائمیه 2

پدیده کازرون 3، شاهین رستم 0
غدیر فسا 3، کهن دارابگرد قهرمان داراب 4

ستارگان فیروزآباد 0، شهید چمران الرستان 4

لیگ برتر بزرگساالن
بنتو اسیر مهر 2، زاگرس شیراز 1

سپاهان مرودشت 0، عقاب شیراز 0
لیدوما نورآباد 0، آتیه سازان کوار 1

لیگ یک بزرگساالن
ارشاد گله دار مهر 4، جنوب خنج 2

شهدای علی آباد قیر 0، ایلدرم فراشبند 0
امید جویم الرستان 1، اتحاد گراش 0
مرصاد ارسنجان 0، صبای ارسنجان 0

لیگ برتر جوانان
آذرخش المپیک اسپورت شیراز 0، ماهان فسا 2

الوند شیراز 1، پاسارگاد شیراز 2
سایپا استوار الرستان 2، وصال شیراز 1

فجر رهروان شهدای فیروزآباد 2، سرخ پوشان فیروزآباد 0
شهید چمران الرستان 2، باران ممسنی 1

لیگ برتر نوجوانان
برق شیراز 2، سرباز کازرون 0

پیام شیراز 1، استعدادهای درخشان نی ریز 0
باران نورآباد 4، ستارگان قائم قائمیه 1

شهید چمران الرستان 3، هالل احمر گراش 0
شاهد فیروزآباد 3، جنوب خنج 2

برنامه هفته اول لیگ برتر جوانان کازرون اعالم شد؛

لیگ برتر نونهاالن
پدیده کازرون برنده این هفته لیگ
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