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ميرجانيان- همه چهره ها� 
ورزش،  و  هنر  دنيا�  مطرح 
به خصوص فوتباليست ها، در 
عجيب  حاشيه ها�  معرض 
و غر�بند اما سوال� �ه پيش 
م� آ�د، ا�ن است �ه مسئوليت 
ا�ن  هـــــدا�ت  و  مراقبـــت 

استعداد ها به عهده چه �س� �ا چه نهاد� است؟ شا�د �� 
چهره فوتبال�، بهتر از هر �ِس د�گر بتواند به ا�ن سوال 
مناجات�،  مهد�  سراغ  به  خاطر  همين  به  بدهد.  پاسخ 
پيش¥سوت فوتبال و مرب� سابق تيم مل� �شورمان رفتيم. 
و  نظارت  مسئوليت  �ه  سوال  ا�ن  به  پاسخ  در  مناجات� 
�يست،  عهده  به  فوتبال  مطرح  باز�¥نان  رفتار  مراقبت 
ستاره ها�  حرفه ا�  بر رفتار  نظارت  امر  «در  م� گو�د: 
فوتبال، فدراسيون فوتبال پررنگ تر�ن نقش را دارد اما در 
زمينه �نترل و مد�ر�ت اخالق و رفتار و عمل¥رد و ارتباطات، 
ظرفيت و جنبه خوِد فرد و تربيت و فرهنگ خانوادگ� اش 
نقش  اهميت  درباره  مناجات�  دارد.»  مهم�  نقش  هم 
باشگاه ها در مد�ر�ت اخالق� باز�¥نان م� گو�د: «بعد از 
باشگاه ها  را  نقش  اساس� تر�ن  خانواده،  و  شخص  خوِد 
آ�نده �ار� و  به عهده دارند؛ چرا �ه از طرف� باشگاه ها 
حرفه ا� باز�¥ن را رقم م� زنند و از طرف د�گر، به واسطه 
ا�ن �ه ستاره ها� حرفه ا� ا�ن روز ها، از روز اول حرفه ا� 
در  شخصيتشان  سِن �م،  از  نهال،   �� مانند  و  نبودند 
�نار مرب� و هم تيم� ها�شان ش¥ل گرفته، باشگاه نقش 
عميق� بر طرز ف¥ر و رفتار ها� آن ها دارد. عالوه بر موارد� 
و  بر رفتار  م� توانند  هم  هواداران  شد،  اشاره  آن  به  �ه 
عمل¥رد باز�¥نان تاثير ز�اد� داشته باشند و هنر آن هاست 
�ه بتوانند با تشو�ق �ا ناد�ده گرفتن، عمل¥رد باز�¥ن مورد 
عالقه خود را ش¥ل بدهند.» مناجات� با گال�ه از چگونگ� 
م� دهد:  ادامه  امروز�،  باشگاه ها�  در  باز�¥ن  انتخاب 
«بيشتر استادان و مربيان گذشته با توجه به اخالق و منش 
باز�¥ن، او را برا� تيم خود انتخاب م� �ردند اما متاسفانه 
ا�ن روز ها بسيار� از باشگاه ها در انتخاب باز�¥ن، فقط 
ا�تفا  �ارش  و�يفيت  باز�¥ن  موفقيت ها�  و  ت¥ني�  به 
م� �نند و ادب و متانت و اخالق مدار� فرد را مال¹ قرار 
نم� دهند و ا�ن موضوع، از طرف� به سود باشگاه و از طرف 
د�گر به ز�ان باز�¥ن است؛ چرا �ه در بلندمدت به سقوط 
تدر�ج� باز�¥ن م� انجامد.» پيش¥سوت فوتبال �شورمان 
در پا�ان با توجه به مسائل پيش آمده برا� رامين رضا�يان 
نتوانسته  رضا�يان  رامين  حال  هر  «به  م� �ند:  اضافه 
رفتارش را �نترل �ند و اشتباهات� از او سر زده. به نظر 
من اگر بزرگان دنيا� فوتبال پادرميان� �نند، ا�ن باز�¥ن 
بزرگ م� تواند دوباره به روز ها� اوج برگردد و همان طور 
�ه حرفه ا� فوتبال باز� م� �ند، حرفه ا� هم رفتار �ند.»

سرمربى اسبق تيم ملى فوتبال كشورمان
از به حاشيه كشيده شدِن فوتباليست ها مى گويد

عالوه بر خوِد بازيكن،
باشگاه و هواداران هم مقصرند!

 ▪ اخطار بدموقع
 Âحساس فصل قبل با نفت در تابستان ٩٥، راحت �ارت گرفت و پرسپوليس به لط �مدافع راست خوش تيپ قرمز ها قبل از باز
شاه¥ار ها� باب� حاتم� به نفت باخت و در حال� �ه �� مساو� برا� قهرمان� اش �اف� بود، فقط به خاطر تفاضل گل قهرمان نشد. 

رامين در آن باز� معروف م� توانست محتاط تر عمل �ند.

 ▪ سفر پرماجرا به تريه
با تمام شدن فصل، عجيب نبود �ه بعد از �� درخشش چشمگير در پرسپوليس و تيم مل�، هوس باز� در �� تيم اروپا�� به سر رضا�يان 
بزند. چند وقت� خبر� از او نبود، حت� جواب تلفن بران¥و را هم نداد و ناگهان سر از تيم� درآورد �ه نه پول باشگاه ها� عرب� را به او 
م� داد و نه اعتبار اروپا�� ها را داشت. ناراحت� هواداران پرسپوليس از او، موج� از آنفالو در ا�نستاگرام به راه انداخت اما رامين همچنان 
سع� م� �رد در تر�يه هم با پيراهن پرسپوليس ع¥س بگيرد و خودش را پرسپوليس� بداند. با رفتن او بران¥و عالوه بر ماهين�، صادق 

محرم� را هم جذب �رد و پست دفاع راست قرمز ها �امًال پر شد.

 ▪ بازگشت به پرسپوليس
حجم دلخور� هواداران از طارم� و رضا�يان، چنان جو� برا� آن ها ا�جاد �رد �ه طارم� تر�يه را تر¹ �رد و به پرسپوليس 
قشنگ�  گل  دوستانه،  باز�   �� در  حت�  و  ماند  م� دانستند،  طارم�  شدن  هوا��  عامل  را  او  خيل� ها  �ه  رضا�يان  برگشت. 
را  او  د�گر  بران¥و،  خصوص  به  و  پرسپوليس  منتها  برگشت.  هم  رامين  زمان،  گذشت  با  اما  رساند  ثمر  به  ر�زه اسپور  برا�  هم 
نم� خواستند به دو دليل: اول ا�ن �ه در آن پست دو باز�¥ن خوب داشتند. دوم ا�ن �ه بخشش رامين م� توانست پا�ه گذار �� 
رسم بد شود. در نها�ت احساسات هواداران بر منطق بران¥و چيره شد و رامين بازگشت، اما هفته ها نيم¥ت نشين بود. رامين 
به رغم تمام نيم¥ت نشين� ها، سنجيده و به دور از حاشيه رفتار �رد و حت� درخشش در دو باز� تيم مل� هم باعث نشد به ذخيره 

بودن در پرسپوليس اعتراض �ند.

 ▪ شروع پالس ها� منف�
رامين بعد از �� دوره طوالن� ناد�ده گرفته شدن توسط بران¥و، باالخره به تر�يب تيم برگشت، جا� پا�ش مح¥م شد و دوباره با 
فرار ها�ش گلزن� و گل ساز� �رد اما اردو� خارج از �شور تيم مل� و جدال رسانه ا� بران¥و و �� روش، باعث شد سرمرب� تيم مل� در 

تصميم� عجيب، تمام پرسپوليس� ها را د�پورت �ند و رفتار ها� عجيب رامين هم از ا�نجا شروع شد.

 ▪ الو و استور� باز�
رامين رضا�يان �¥� از فعال تر�ن پرسپوليس� ها در فضا� مجاز� است اما اوج حضور او در ا�نستاگرام مصادف شد با اضافه شدن 
قابليت استور� و بعد هم ال�و. �ار به جا�� رسيد �ه حت� �¥� دو شب مانده به درب� هم، رامين در اردو� تيم ال�و پخش م� �رد و به نظر 

م� رسيد به قيمت ارتباط بيشتر با هواداران، تمر�ز الزم برا� باز� را از خودش سلب �رده است.

 ▪ درگير� با عليپور
پرسپوليس بعد از باخت در درب�، باز� ها� آسيا�� را در پيش داشت. تساو� برابر الهالل، نتيجه خوب� بود اما قبل از باز� دوم و در 
اردو، رامين رضا�يان و عليپور با هم درگير شدند. �ر�م باقر� �مِ� بران¥و، با هر دو برخورد �رد اما عليپور نسبتًا زودتر بخشيده شد 
و رضا�يان هنوز بالت¥ليÂ است؛ پيش¥سوتان ز�اد� برا� بخشش او پادرميان� �رده اند اما بران¥و ترجيح داد رابطه اش با رامين را به 
�اغذ� تشبيه �ند �ه بعد از پاره شدن، د�گر مثل قبل نم� شود. هر چند هنوز زود است رامين را با ا�ن توانا�� فن� باال، جزو باز�¥نان� 
بدانيم �ه فوتبالشان را با حاشيه ها تباه �رده اند اما اگرچه تلخ، با�د بگو�يم رامين در ا�ن مسير حر�ت م� �ند و اگر زودتر با �م� و 

مشاوره پيش¥سوت ها و رسانه ا� ها� دلسوز، ف¥ر� به حال خودش ن¥ند، در سراشيب� نا�ام� ها� بعد� قرار م� گيرد.

سيد مصطف� صابر�-«رامين رضا�يان»، باز�¥ن توانمند و محبوب پرسپوليس و تيم مل�، مدت� است بدجور درگير حاشيه ها شده 
و بابت آخر�ن ماجرا�ش �عن� درگير� در تمر�نات، از حضور در تيم و تر�يب باشگاه� اش منع شده است. هر چند اميدوار�م رامين 
بخشيده شود و تغيير جد� در رو�ه اش بدهد اما ماجرا� محو شدن خيل� از فوتباليست ها همين طور� �ليد خورده؛ با اشتباهات� 
�ه جبرانشان سخت است و رو� هم جمع م� شود، طور� �ه �� ستاره را ب� فروغ م� �ند. رامين �ه برم� گردد اما قصه، درباره 
باز�¥نان� است �ه مسير را اشتباه رفتند. معروف �ه نيست�، سرت به �ار خودت گرم است و تمام تمر�زت رو� ا�ن است �ه بتوان� 
آنقدر خودت را نشان بده� �ه اسمت از رو� س¥و ها فر�اد زده شود و محبوب هواداران باش�؛ آنقدر بدرخش� �ه پيراهن تيم مل� 
را برتن �ن� و تصو�رت بشود پوستر رو� د�وار اتاق طرفدارانت. به هدفت �ه م� رس� ول�، تازه ماجرا شروع م� شود: ع¥س، امضا 
و تو� د�د بودن �ه باعث م� شود هر حر�تت ز�ر ذره بين باشد. مصداق ا�ن ضرب الَمَثل آنور آب� �ه: «هر چقدر باالتر برو�، پارگ� 
لباست مشخص تر است!» �� فوتباليست به طور معمول از ١٨، ١٩ سالگ� تو� چشم است اما همان اول معروف نم� شود؛ در 
ادامه، فوتبال چنان درگيرش م� �ند �ه مجال� برا� ادامه تحصيل و مطالعه ندارد؛ همه چيزش م� شود فوتبال. مد�ر برنامه از 
فوتباليست درخشش م� خواهد تا رقم قرارداد باالتر برود و به دنبالش پورسانت او. هوادار از فوتباليست نتيجه م� خواهد تا تيم در 
جدول باال برود. مرب� به دنبال عمل¥رد خوب باز�¥ن است تا سربلند شود و رسانه ها، به خصوص رسانه ها� ورزش�، با حاشيه ها� 
�� فوتباليست، زنده تر و جذاب تر م� شوند. خالصه �متر �س� است �ه به ف¥ر خود آن آدم، شخصيتش و ماندگار� نامش در 
دنيا� فوتبال باشد. حاال فوتباليست� �ه تا چند سال قبل در �وچه پس �وچه ها دنبال توپ پالستي¥� م� دو�د و شا�د از سِر ندار�، 
بابت پاره شدن �فشش مورد مالمت قرار م� گرفت، �� شبه معروف و صاحب خودرو� ميليارد� م� شود؛ در حال� �ه هيچ مشاور 
دلسوز� برا� هدا�ت شدن در مسير معروفيت ندارد. اصًال مشاور خوب نداشتن و ميل به خودنما�� در فوتباليست ها� ا�ران� را 
م� شود از همين جا فهميد �ه به قول «حامد �او�انپور»، باز�¥ن سابق تيم مل� و پرسپوليس، بيشتر فوتباليست ها خانه شخص� 
ندارند اما لو�س تر�ن و گران قيمت تر�ن خودرو ها را سوار م� شوند و در ادامه، انتخاب ها� اشتباه و حاشيه ها چنان دامن زندگ� 
شخص� و فوتبال� بسيار� از ا�ن آدم ها را م� گيرد �ه اعتبار ورزش� و حرفه ا� در �نار محبوبيتشان، همه با هم سر�ع محو م� شود 
و فوتباليست� هم �ه تو� چشم نباشد، زود از �اد ها م� رود. حاشيه ها� اخير «رامين رضا�يان» بهانه ا� شد تا مرور� داشته باشيم 

بر نام باز�¥نان� �ه م� توانستند عمر فوتبال� طوالن� داشته باشند اما حاشيه ها اجازه نداد.

«رامين رضا�يان» توانا�� فن� فوق العاده باال�� دارد، شخصيتش هم برا� فوتبال دوستان جذاب است. مدافع راست� �ه ميل به تهاجم دارد، 
آرام و قرار ندارد، اخموست و تا حد� �ار�زماتي� و جنتلمن. رامين، خيل� دوست دارد مورد توجه باشد اما ا�ن �ار را به روش خودش و بدون 
مشورت گرفتن درست و حساب� از د�گران انجام م� دهد؛ �� روز جواب تلفن بران¥و را نم� دهد و سر از «ر�زه اسپور» تر�يه درم� آورد. روز 
بعد با تان� �ودتاچ� ها در تر�يه ع¥س �ادگار� م� اندازد. دوباره با �ل� عذرخواه� به پرسپوليس برم� گردد و بعد از �ل� صبر، نوبت به 
باز� اش �ه م� رسد، حساب� م� درخشد، منتها دوباره حاشيه ها و خودنما�� ها شروع م� شود؛ در دعوا� بران¥و و �� روش، غير مستقيم 
طرف �� روش را م� گيرد، پنالت� را اولين بار در تار�خ فوتبال ا�ران پاس م� دهد و در نها�ت بعد از �� درگير� با عليپور از تيم پرسپوليس 

�نار گذاشته م� شود! با هم چند نمونه از تصميم ها� جالب رضا�يان ط� �� سال اخير را مرور �نيم.

مرور حاشيه هاى يك ساِل اخير رضاييان

خوب، بد، جلِف ستاره جذاب قرمزها!

سيد مصطف� صابر�-«رامين رضا�يان»، باز�¥ن توانمند و محبوب پرسپوليس و تيم مل�، مدت� است بدجور درگير حاشيه ها شده 
و بابت آخر�ن ماجرا�ش �عن� درگير� در تمر�نات، از حضور در تيم و تر�يب باشگاه� اش منع شده است. هر چند اميدوار�م رامين 
بخشيده شود و تغيير جد� در رو�ه اش بدهد اما ماجرا� محو شدن خيل� از فوتباليست ها همين طور� �ليد خورده؛ با اشتباهات� 

به بهانه رفتار هاى اخير «رامين رضاييان»
درباره فوتباليست هايى كه «حاشيه» عمر فوتبالشان را كوتاه كرد

اين كار رو با خودت نكن پسر!

نگاهى به استعداد هاى هدر رفته فوتبال ايران، به خاطر حاشيه

حيف از سطح فوتبالت َمرد!
فوتبال ما پر است از باز�¥نان� �ه خيل� سر�ع مشهور و محبوب شدند اما متاسفانه در مسير حرفه ا� شان به آن 
چه حقشان بوده، به خصوص از نظر فن� نرسيده اند. البته در ا�ن حاشيه ها نبا�د فقط شخص فوتباليست را موثر 
و مقصر دانست. باشگاه ها� ما حرفه ا� اداره نم� شوند، برخ� مرب� ها دلسوز نيستند و باز�¥ن فقط قطعه ا� 
از پازل تا�تي¥� شان محسوب م� شود، مردم و رسانه ها هم جور د�گر. در بسيار� از باشگاه ها� حرفه ا� دنيا، 
باز�¥ن پول حرفه ا� م� گيرد و سرما�ه باشگاه و فوتبال مل� �شورش محسوب م� شود، برا� همين اجازه پيدا 
و  مجاز�  فضا�  در  فعاليت  آمد،  و  رفت  خواب،  ساعت  تغذ�ه،  برود.  عجيب  خودو�رانگر� ها�  سمت  نم� �ند 
موضع گير� و حت� �مپ استقرار قبل از باز� باز�¥نان، مورد رصد دائم� تيم ها� مل� و باشگاه� است. هر 
�ه  دار�م  را  آدر�انو  و  رونالد�نيو  �ا  گذشته  در  «پل گاس¥و�ن»  مثل  عجيب�  نمونه ها�  هم،  دنيا  فوتبال  در  چند 
فوتبال شان به واسطه حواش� عجيب و تلخ تباه شد اما در فوتبال ما، ا�ن نمونه ها بيشتر د�ده م� شود. به چند 

نمونه از معروف تر�ن باز�¥ناِن از دست رفته �ه صرفًا در پرسپوليس و استقالل حضور داشتند اشاره م� �نيم.

مهدى هاشمى نسب؛ ياغى بزرگ

هاشم� نسب تا ٣٨ سالگ� باز� �رد، زود از فوتبال محو نشد اما ١٠ سال آخر فوتبالش 
به  بعد  مدت�  آمد،  استقالل  به  پرسپوليس  از  �ه  باز�¥ن�  نداشت.  انتظار  حد  در  نما�ش� 
خاطر حاشيه ها�ش تيم مل� را از دست داد، در پاس ذخيره شد و سر از تيم ها� معمول� 
درآورد. نقطه مقابل او �حي� گل محمد� بود �ه نه مثل هاشم� نسب محبوب تيفوس� ها 
بود، نه لقب گلزن تر�ن مدافع را �د¹ م� �شيد اما تا ٣٦ سالگ� در تيم مل� باز� �رد و هميشه �� روند معمول� 

را دنبال �رد.

عليرضا نيكبخت واحدى؛ همه جور حاشيه

ماجرا ها� ني¥بخت به تعر�Â و توضيح نياز ندارد؛ باز�¥ن� �ه در ١٨ سالگ� به تيم مل� 
دعوت شد، از ١٩ سالگ� درخشش فوق العاده اش در استقالل شروع شد، از ٢٠ سالگ� 
باشگاه ها� اروپا�� به دنبال جذبش بودند و در نها�ت از ٢٨ سالگ�، عمًال در مسير پسرفت 
قرار گرفت. توجه بيش از اندازه به ظاهر، چند حاشيه بزرگ غير فوتبال� و خانوادگ�، حضور 

در تيم ها� عرب� به جا� اروپا با هدف �سب درآمد بيشتر و... باعث شد ا�ن باز�¥ن، خيل� زودتر از حد معمول 
از تيم مل� فاصله بگيرد و بعد از محروميت ها� پياپ�، بازگشتش به فوتبال در تيم ها� معمول� هم نتيجه ندهد و 

حضور �وتاه در استقالل هم، او را احيا ن¥ند تا شاهد �� استعداد هدر رفته د�گر باشيم.

مجاهد خذيراوى؛ محروميت و مصدوميت

از ستاره جنوب� استقالل و تيم مل� �ه اولين بار در ١٧ سالگ� به تيم مل� چيرو دعوت شد 
و در ١٩ سالگ�، چند باز� درخشان در مسير جام جهان� انجام داد، انتظار م� رفت تا ٣٠ 
سالگ� حداقل ١٠٠ باز� مل� را تجربه �ند و لژ�ونر موفق فوتبال ا�ران باشد اما خيل� زودتر 
از حد انتظار، �� حاشيه بزرگ باعث شد ٥ سال محروم شود. مصدوميت و ب� انگيزگ� هم 
عامل� شد تا بخشش محروميتش ب� اثر باشد و مجاهد تقر�با از ٢٢ سالگ� �ه شروع فوتبال خيل� هاست، از 

فوتبال محو شود. مجاهد در زمين �م حرف و ب� حاشيه بود و از اساس اتهام وارده را قبول نداشت.

پيام صادقيان؛ بى انضباطى و سهل انگارى

در  زود  خيل�  و  شد  چهره  نوجوانان  مل�  تيم  در  �ه  تبر�ز�  قد�م�  فوتباليست   �� پسر 
ذوب آهن ستاره شد. پيام در پرسپوليس هم خوش درخشيد اما ب� حاشيه نبود. خودش 
م� گفت ماه� چند ميليون لباس مار�دار م� خرد و وقت� هنوز فوتباليست ها تتوها�شان 
را مخف� م� �ردند، او به ا�ن �ار اعتراف م� �رد اما افولش با خط خوردن از تيم �� روش 

�ه عازم جام جهان� بود �ليد خورد. اولين حاشيه ا�نستاگرام� اش هم همان موقع ها اتفاق افتاد؛ وقت� �ه در 
وا�نش به خط خوردنش خطاب به �� روش نوشت: «بر باعث و بان� اش لعنت» پيام بعد ها به خاطر درگير� در 
تمر�ن، ب� انضباط� رو� نيم¥ت، رفاقت با خواننده معروف ز�رزمين� و متهم شدن به استعمال دخانيات، پست 
ا�نستاگرام� نژادپرستانه و... حاشيه ها�ش آنقدر ادامه پيدا �رد �ه از پرسپوليس د�پورت شد و بعد از آن هم د�گر 

به اوج برنگشت.
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