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اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﻗﺪرت ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان

اﻟﻤﭙﯿﮏ  2016ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ .اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ اﻟﻤﭙﯿﮏ رخ داد ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻋﺪه
ﺑﺴﯿﺎری در ﻗﺒﺎل اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻓﺘﺎد ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،اﻧﺘﻘﺎد و ﻫﻤﺪردی
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎداوریﻫﺎ و ﺣﻖﮐﺸﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﻟﻤﭙﯿﮏ را ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﺮد .اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ و آﯾﺎ اﺧﻼق در اﻟﻤﭙﯿﮏ اﯾﻦ دوره زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ورزش درﺑﺎره آن ﻧﻈﺮ دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻦ از دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺒﺎر و
روﯾﺪادﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮدهام ،ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از اﯾﻦ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،داوران و ﺣﺘﯽ ورزﺷﮑﺎران ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺴﺘﺮش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﯿﻨﻨﺪه ،رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ را ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭼﻨﺪﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﻫﺮ رﻗﺎﺑﺖ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻫﺰاران ﻋﮑﺲ ﺣﺮﻓﻪای از آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺒﻞ ،در ﺣﯿﻦ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺳﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ را
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن 24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از روز ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و در ﺑﻘﯿﻪ
ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﻓﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد! ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ روﯾﺪادی ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻟﻤﭙﯿﮏ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮارﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺮوع ﺷﻮﻧﺪ و اﺧﺒﺎر اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در آن
روزﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .رادﯾﻮ در اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ
24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺒﺮی ،ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از روﯾﺪاد اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻟﻄﻔﺎ ً راﺑﯿﻦﻫﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ!
ﻋﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ،ﺑﻪ اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزی ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺎزی را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ! آن دوران را ﺑﺎ اﻣﺮوز ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و درﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ﺣﺘﯽ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
روﯾﺪادی ﭼﻮن اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ دوران ﭘﯿﺶ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎزی را

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻟﭗﺗﺎﭘﯽ ﺟﻠﻮﯾﺘﺎن اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزیﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻠﮕﺮام و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﺑﺰارﻫﺎی
اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ردوﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﺪ.
داوری در ﻗﻀﺎوت اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزیای ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻈﺮ
ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎ روی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺠﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ از ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ درﺑﺎره ورزﺷﮑﺎر ﻫﻢوﻃﻨﺶ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎدات؛ آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﺗﺎ ﺳﺮ
ﺣﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ژﯾﻤﻨﺎﺳﺘﯿﮏ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮدم آن را ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ
ورزﺷﮑﺎر ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮐﻤﭙﯿﻦ ،ﻫﺸﺘﮓ ،اﻋﺘﺮاض و ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ! ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻄﺢ
ﻓﺴﺎد در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،داوری ﺣﻖﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪای ،ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از آن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﻧﻤﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
داﺳﺘﺎن اﻟﻤﭙﯿﮏ اﻣﺴﺎل ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب از ﺗﻔﺎوت ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪﭼﻨﺪاندور و دوران ﻓﻌﻠﯽ
اﺳﺖ .دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭘﯿﺎم ﺑﯿﻨﻨﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺿﺒﻂ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻃﻮر  360درﺟﻪ دﯾﺪ؛ از ﻫﺮ زاوﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﺪ.
آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رادﯾﻮ ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺸﺘﮓ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﺎزی و ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از آن ،ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﻤﻊﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و دوﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺪرت را
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻧﺎداوری ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺠﺎ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ،ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮدارﯾﻢ و ﭘُﺴﺘﯽ در اﻧﺘﻘﺎد ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻧﭽﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
اﻣﺎ ﻗﺪرت ،ﮔﺎﻫﯽ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻢ دارد .ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوز ﻗﺪرت دارﻧﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر آﺳﺘﯿﻦﻫﺎ را
ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻗﺪامﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﺰرگ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدﺷﺎن از ﭼﯿﺰی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻞﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺮوز ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ،روز ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪم ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﭘﻠﯽ وﯾﺮان
ﺷﺪ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ از ﻣﺮدم ﭘﻮزش ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻟﮑﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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