
چه نسل ترسناکی 
تربیت می کنیم

رسول بهروشیادداشت
روزنامهنگار

چیزهایی که بچه های ما از این فوتبال 
می آموزند؛ نفرت، بیزاری، فرافکنی و خشونت

بهجرأتمیتوانگفتبخشــیاززشتترین،
کریهتریــنونفرتانگیزتریــنروزهایتاریخ
فوتبالایرانازنظرفرهنگیواخالقیراسپری
میکنیم.اینیکاضمحاللمحضاست؛یک
نابودیمطلقکهاگرازبیرونبهآننگاهکنی،
تازهعمقفاجعهرادرکمیکنــی.اینروزها
پرخــاش،عصبانیت،بداخالقــیوهرجومرج
حرفاولفوتبالایــرانرامیزند.گوییهیچ
مرزیبرایتوقفخشونتکالمیوجودندارد.هر
رفرشدرهرسایتوصفحهوخبرگزاریمساوی
اســتباصدورحداقلیکبیانیــهیامصاحبه
آتشینازســوییکیازباشگاههایکشور.بعد
ازاعالمآرایکمیتهانضباطــیدرموردداربی
تهرانونیزبازیاستقاللوگلگهر،اینفضای
متعفنبهاوجخودشرسید.آنقدربیانیهپراکنی
اتفاقافتادکهحالآدمیــزادرابههممیزد.به
موازاتاینفضا،درگیریهایکالمی2باشگاه
پرسپولیسواســتقاللباهواداروپیکانادامه
داشــت،بعضیتیمهایجامحذفیبهزمانو
مکانمسابقاتشاناعتراضداشتندوخالصه
یکبلبشویکاملبررسانههایورزشیحاکم
بود.بازخداراشکرکهدرفوتبالآماتورایرانبه
تیمقهرمان،»تشــتک«همجایزهنمیدهند،
وگرنهاگرگوشــهایازگــردشمالیهنگفت
فوتبالاروپااینجاوجودداشت،البدکشتههم

میدادیم!
یکســریکانالهــواداریبامنافــعبزرگ
مالی،هوادارانتیمهــایمختلفرابهجانهم
میاندازندوسودچشمگیریبهجیبمیزنند.
روزانههزارانکامنتدرفضایمجازیمنتشر
میشــودکهمحتوایخیلیازآنهــاتوهینبه
بزرگان،محترمانوحتــیبنیانگذارانفقید
باشگاهمقابلاست.بعضیازاینآدمهاطوریبه
ناموسوخانوادههوادارانرقیبتوهینمیکنند
کهانگارباپلیدترینموجوداتتاریخمواجهاند.
اینفضابایدتوسطعاقلهمردهامدیریتشود،
اماایدریغکهکسیدرمیداننیست.خیلیاز
مدیرانوپیشکسوتهاکهباشهوتدیدهشدن،
خودشانآتشبیارمعرکهشدهاند،مربیانکنار
خطقیامتبهپامیکنندوباشگاههاهمدرطول
روزچندینبیانیههتاکانــهومبتذلعلیههم

بیرونمیدهند.
اجازهبدهیدعمیقانگرانکودکانیباشــیمکه
دراینفضاپرورشپیدامیکنند.بســیاریاز
بچههایکمســال،بخــشزیــادیازاوقات
فراغتشــانراپایهمیــنکانالهاوصفحات
هواداریمیگذرانند.بهاینترتیبآنهاهرروز
ساعتهامشقخشونتونفرتمیکنند؛تمرین
دوســتنداشــتن،تمریناینکههیچعقیدهو
ســلیقهمخالفیراتحملنکننــدوبهاعضای
خانوادههمبــدوبیراهبگوینــد،فقطبهخاطر
اینکهیکنفرازآنهارنگدیگریرادوستدارد!
تمریناینکههرشکســتیدرزندگیراگردن
دیگرانبیندازند.بچههاییکــهروزی200بار
جملهآشغال»نمیخواهندماقهرمانشویم«را
میشنوند،چگونهقراراستبهمردانوزنانبالغی
تبدیلشوندکهمسئولیتکارشانرابپذیرندو
ازشکست،پلپیروزیبسازند؟بهراستیبااین
نســلیکهتربیتمیکنیمآیندهماچهشکلی
خواهدبود؟همهما»فوتبال«رادوستداریم،
امااینلعنتیقراربودیکیازآرامبخشهایمادر
اینروزگارپرفشارباشد،نهاینکهخودشبهابزار
بیزاریتبدیلشود.کاشمیشدتااطالعثانوی
پایهمهمحتواهایتولیدشدهدرفوتبالایران

عبارت»منفی18«رادرجکرد.
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تبعیض؟ خدا را هم شکر کنید
این دوره جام حذفی، از چیزی که 
فکر می کنید بسیار جذاب تر و 

سرنوشت سازتر است

کریم، کاپیتان، بنزمـا  پلک هم نزنید

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

برنامه بازی

خلیج فارس ماهشهر

مس  رفسنجان
20:15

مس کرمان

خیبر خرم آباد
20:15

 پرسپولیس

آلومینیوم اراک
20:15

جام حذفی - یک چهارم

االهلی امارات

فوالد
21:45

سپاهان

الدوحیل قطر
21:45

لیگ قهرمانان آسیا
یکشنبه 21 فروردین 1401

جریمه، محرومیت، 
احضار

3هفتهبعــدازبرگزاریداربیتهــران،کمیته
انضباطــیفدراســیونفوتبــالباالخرهحکم
خاطیاناینمســابقهرااعالمکرد.حکمیکه
مهمترینبندآنمحرومیت4جلســهاییحیی
گلمحمدیاست.براساساینحکم،سرمربی
پرســپولیسبهدلیلبدرفتــاریدرقبالمقام
رســمیمســابقهبهپرداختیکمیلیاردریال
جریمهنقدیو6جلســهمحرومیتازهمراهی
تیمدرمســابقاتلیگبرترمحکومشــدهکه
2جلســهازاینمحرومیتبهمدتیکســال
تعلیقیاست.بهاینترتیبگلمحمدی4بازی
تیمشمقابلپیکان،ذوبآهن،سپاهانوتراکتور
راازدستخواهددادامادربازیهایجامحذفی
میتواندپرســپولیسراهمراهیکنــد.بهزاد
غالمپورهمبهدلیلبدرفتاریوبرخوردفیزیکی
بامهدیترابییکجلســهازهمراهیاستقالل
محرومشدهاست.ســایرجریمههانقدیاست
وآرایمرتبطبااینمســابقهبهجزمحرومیت
سرمربیباشگاهپرسپولیسقطعیخواهدبود.
عالوهبرایناحکام،کمیتهاخالقفدراســیون
فوتبالهممسئوالن2باشگاهرااحضارکردهتا
دربارهانتشاربیانیههایمتعدددرروزهایاخیر
جلســهایرادراینکمیتهبرگزارکند.مدیران
عاملوهمچنینمدیرانروابطعمومیورسانه2

باشگاهبهکمیتهاخالقاحضارشدهاند.

فوتبال ایران

در اولين شب ليگ قهرمانان آسيا، فوالد ايران با الغرافه بدون گل مساوي كرد اما 
سپاهان با يك بازگشت رويايي در نيمه دوم پاختاكور ازبكستان را 3 بر يك برد

ريخت وپاش 
برای پاختاكور

آرسنال

برایتون
18:30

ساوتهمپتون

چلسی
18:30

اورتون

منچستریونایتد
16:00

لیگ برتر انگلیس

اینتر

هالس ورونا
20:30

سری آ ایتالیا
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رئال مادرید

ختافه
23:30

اللیگا اسپانیا

جام حذفی - یک چهارم
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 استقالل

 نساجی مازندران
20:30

1819

طبیعی است که دیگر کسی از مسی و رونالدو 
حرفی نمی زند؛ چون کریم هست و یک تنه با 

هت تریک هایش آنچلوتی را نجات می دهد

18

کاش سرخابی ها هم در آسیا بودند، اصال 
بازی شان را شبکه4 پخش می کرد و 

فرصت طالیی برایشان از دست نمی رفت

لغو


