
  سعيد احمديان 
س�وت پاي�ان لي�گ نوزده�م پنج ش�نبه گذش�ته زده ش�د 
تا پرون�ده يك�ي از طوالني تري�ن ادوار تاريخ ليگ برتر بس�ته 
ش�ود؛ رقابت هايي كه ويروس كرونا س�بب ش�د تا ب�ا توجه به 
چهار م�اه تعطيلي، س�رانجام در 30 م�رداد تمام ش�ود، آن هم 
مس�ابقاتي كه 31مرداد س�ال گذش�ته آغاز ش�د و پس از يك 
سال به ايس�تگاه پاياني رس�يد. ليگ نوزدهم تيم هايي داشت 
كه با تمام فراز و فرودهايش�ان اي�ن رقابت ها را ب�ا لبخند تمام 
كردند و در ليس�ت برنده ه�اي نوزدهمين دوره لي�گ برتر قرار 
 گرفتند. اين تيم ها و روندشان را در طول فصل بررسي مي كنيم. 

 پرسپوليس؛ عادت به قهرماني
حتي خوش بين ترين ه��وادار قرمزها هم تص��ورش را نمي كرد كه 
پرس��پوليس اينطور در چهار فصل گذش��ته، ليگ برت��ر را در قرق 
خودش در بياورد و هر چه جام هس��ت را درو كن��د، اما آنها در ليگ 
نوزدهم چهارمين قهرماني متوالي شان را جشن گرفتند و يك ركورد 
فوق العاده كسب كردند كه اين تيم را تبديل به ركورددار قهرماني در 
ليگ كرد. جام نوزدهم، ششمين جام قهرماني قرمزها در ادوار ليگ 
برتر بود. پس از س��ه قهرماني متوالي با برانكو و جدايي اين مربي در 
پايان فصل گذشته كمتر هواداري روي پوكر قهرماني شرط مي بست، 

اما سرخپوشان انگار به قهرماني عادت كرده اند و در ليگ نوزدهم ابتدا 
با كالدرون و در ادامه با گل محمدي همان تيم سرحال سال هاي اخير 
بودند كه تنها ج��ام را هدف گرفته بودند. اوج پرس��پوليس در ليگ 
نوزدهم از هفته دوازدهم تا بيست وششم بود كه اين تيم در 15 بازي، 
14 برد و يك مساوي كسب كرد و توانست چهارمين قهرماني را در 

چهار هفته مانده به پايان ليگ قطعي كند. 
 استقالل؛ عاقبت بخير شد

هر چند در ليگ نوزدهم دنبال طلسم ش��كني هفت ساله قهرماني 
بودند، اما به هدفشان نرسيدند و با توجه به تمام مشكالت و مصائبي 
كه در فصل جاري داشتند، نايب قهرماني شان ارزش كمي نداشت. 
بر خالف پرسپوليس كه در ليگ نوزدهم يك روند ثابت را طي كرد و 
در نهايت به قهرماني رسيد، آبي ها هفته هاي پرفراز و نشيبي را تجربه 
كردند، ولي در نهايت با ايس��تادن در رده دوم و كسب سهميه ليگ 
قهرمانان، پايان خوش��ي در ليگ برتر براي خودشان ثبت كردند، به 
خصوص كه آنها يك فصل پرماجرا را در ليگ نوزدهم تجربه كردند 
و حتي در ميانه هاي فصل پس از شش برد متوالي با استراماچوني و 
رسيدن به صدر براي قهرماني هم دورخيز كردند، اما جدايي جنجالي 
اين مربي ايتاليايي سبب شد تا آنها طلسم قهرماني شان ادامه داشته 
باشد. با اين حال آبي ها اگر چه با فرهاد مجيدي در ادامه آن تيم مدعي 
استرا نبودند،ولي هر طوري بود توانس��تند نسبت به فصل گذشته، 
رتبه ش��ان را در نوزدهمين دوره ليگ، يك رتبه ارتقا و به كارشان با 

عنوان دومي پايان دهند. 
 فوالد؛ آسيايي شدن با نكو

فوالد با جواد نكونام يكي از تيم هاي شگفتي س��از ليگ نوزدهم بود. 
اهوازي ها كه در فصل گذشته در ميانه جدول و مقام هشتمي به كار 
خودش��ان پايان داده بودند، در ليگ نوزدهم با جهش پنج پله اي در 
نهايت در رده سوم قرار گرفتند و توانستند سهميه ليگ قهرمانان را 
به دست بياورند. فوالدي ها كه در ليگ سيزدهم قهرمان شده بودند، 
در ليگ نوزدهم پس از پنج سال دوباره آسيايي شدند. بخش زيادي 
از اين موفقيت را بايد به پاي جواد نكونام نوشت كه از همين سال هاي 
ابتدايي مربيگري نش��ان داده اس��ت رؤياهاي بزرگي را اين بار روي 
نيمكت در سر دارد و در اولين سال نشستن روي نيمكت فوالد، اين 

تيم را به سهميه آسيا رساند. 
 گل گهر سيرجان؛ عمليات بقا در 6هفته

سيرجاني ها در ليگ نوزدهم هفته هاي پر استرسي را تجربه كردند، 
تيمي كه تا پاي سقوط رفت، اما توانست برگردد. گل گهر در حالي در 
هفته بيست وچهارم در رده ماقبل آخر جدول قرار داشت كه در شش 
هفته پاياني شاگردان مجيد جاللي ورق را برگرداندند و با چهار برد 
و دو مساوي خودشان را در پايان ليگ از رده پانزدهم تا رده دهم باال 

كشيدند تا در اولين فصل حضورشان در ليگ برتر سقوط نكنند. 

  ماني سعيدي 
ليگ نوزدهم هر قدر براي بعضي تيم ها با يك پايان خوب همراه 
بود، براي برخي ديگر با اش�ك و حس�رت به پايان رس�يد و آمد 
نداشت. با هدف هاي بزرگ مرداد سال گذشته ليگ را شروع كردند 
اما يك سال بعد در شرايطي رقابت ها به پايان رسيد كه رؤياي برنده 
بودنشان نقش بر آب شد و چهره يك بازنده را به خودشان گرفتند. 
در گزارش به اين تيم ها پرداخته و روندش�ان را م�رور كرده ايم. 

 سپاهان؛ دست خالي
زردپوشان اصفهاني بزرگ ترين بازنده نوزدهمين دوره ليگ برتر بودند. 
سپاهاني ها پس از نايب قهرماني در فصل گذشته، براي ليگ امسال 
با امير قلعه نويي تنها براي قهرماني آمده بودند اما نه تنها دستشان به 
جام نرسيد، بلكه به سهميه آسيا هم نرسيدند و در پايان ليگ نوزدهم 
با س��قوط چهار پله اي در رده پنجم قرار گرفتند. اين نتايج سبب شد 
تا قلعه نويي ه��م پيش از پايان لي��گ قبل از اينك��ه در پايان بازي ها 
اخراج شود، نامه استعفايش را بنويسد و از اصفهان به تهران برگردد. 
سپاهاني ها در ليگ نوزدهم دو چهره متفاوت داشتند، آنها در نيم فصل 
اول با يك روند خوب در هفته هاي پنجم تا هفتم صدرنشين ليگ بودند 
اما در نيم فصل دوم سپاهان آن تيم مدعي نيم فصل اول نبود و تنها 
توانست در 15 بازي پنج برد به دست آورد. اين نتايج سپاهان را هفته 
به هفته از قهرماني و حتي سهميه آسيا هم دورتر كرد تا دستشان در 

پايان خالي بماند. 
 تراكتور؛ پول باز هم جام نياورد

باز هم نشد كه بشود، حكايت تبريزي ها و تراكتور است كه سال هاست 
در ليگ برتر براي شكستن طلسم قهرماني تالش مي كنند، اما اين اتفاق 
نمي افتد و سال به سال انتظار پرشورها براي باال بردن جام در استاديوم 
يادگار امام طوالني تر مي ش��ود. تراكتور ليگ نوزدهم را با سروصداي 
زيادي ش��روع كرد و با آوردن مصطفي دنيزلي به دنبال قهرماني بود. 
مانند فصل هاي گذش��ته اين بار هم پول پاش��ي زنوزي مالك متمول 
تراكتور برايشان آورده اي نداشت و دنيزلي در تراكتور نتوانست خاطرات 
خوب حضورش در پاس و پرسپوليس را تكرار كند و در ميانه فصل از اين 
تيم جدا شد. آمدن احد شيخ الري و در ادامه ساكت الهامي هم سبب 
نشد تا تراكتور به جاده مدعيان قهرماني برگردد و فرصت سوزي هاي 
اين تيم كه در نيم فصل دوم و به خصوص در هفته هاي پاياني ليگ با 
كسب چهار تساوي در هفت بازي آخر به اوج رسيد سبب شد تا آنها نه 
تنها حسرتش��ان براي قهرماني در ليگ ادامه داشته باشد، بلكه با قرار 

گرفتن در رده چهارم، حتي سهميه آسيا را كسب نكنند. 
 شهر خودرو؛ امان از بي وفايي ها

انتظارها از شگفتي س��از ليگ هجدهم در فصل جاري ليگ باال بود، 
مشهدي ها فصل قبل با يحيي گل محمدي با قرار گرفتن در رده چهارم، 
سهميه ليگ قهرمانان آسيا را گرفته بودند و در ليگ نوزدهم به دنبال 

هدف هاي بزرگ تري بودند. با اين حال ش��هرخودرو هر چند ليگ را 
خوب شروع كرد و حتي به صدر هم رسيد اما تغييرات زياد كادر فني 
در ادامه ليگ ترمز موفقيت هايشان را كشيد. ابتدا يحيي گل محمدي 
با رسيدن پيشنهاد پرسپوليس، نيمكت ش��هرخودرو را رها كرد و در 
ادامه مجتبي سرآسيايي كه توانسته بود موفقيت هاي يحيي را ادامه 
دهد هم به دليل اختالف با مالك اين تيم از ش��هر خودرو جدا شد و 
سهراب بختياري زاده به عنوان سومين مربي اين تيم معرفي شد. شهر 
خودرو با بختياري زاده نتوانست موفقيت هاي اين تيم با گل محمدي و 
سرآسيايي را تكرار كند و پنج  مساوي و دو باخت در هفت بازي آخر با 

دو پله سقوط با عنوان ششمي ليگ را به پايان رساند. 
 شاهين و پارس جنوبي؛ خداحافظ بوشهري ها

بوشهري ها ناكامان اصلي ليگ نوزدهم بودند و شاهين شهرداري بوشهر 
و پارس جنوبي جم به عنوان دو نماينده اين استان تيم هايي بودند كه با 
قرار گرفتن در رده هاي پانزدهم و شانزدهم به دسته اول سقوط كردند 
تا فصل آينده بوشهر نماينده اي در سطح اول فوتبال باشگاهي ايران 
نداشته باشد. شاهين در اولين فصل بازگشت دوباره به ليگ، سقوط 
كرد و پارس جنوبي هم در شرايطي پس از سه فصل حضور در ليگ، 
به دس��ته اول رفت كه در اولين فصل حضورش در ليگ توانسته بود 

شگفتي ساز ليگ لقب بگيرد. 
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فصل نوزدهم ليگ برتر 
شیوا نوروزی

      گفت و گو
فوتب�ال كش�ورمان با 
همه فراز و نشيب هايش 
سرانجام هفته گذشته به پايان رسيد. اينكه فوتبال 
ايران سال هاست لقب حرفه اي را يدك مي كشد، اما 
عماًل اثري از حرفه اي گري در هيچ يك از اركان آن 
ديده نمي ش�ود، مديريت ضعيف فوتب�ال، دولتي 
بودن باشگاه ها، مش�كالت اقتصادي، قراردادهاي 
مشكل دار، بازيكنان و مربيان متوقع، كيفيت پايين 
بازي ها و... تنها بخشي از حواشي مستطيل سبزمان 
است. متأسفانه پس از همه گيري ويروس كرونا يك 
چالش ديگر نيز به چالش هاي قبلي فوتبال ايران 
اضافه شد و تعطيلي چهار ماهه مسابقات در حالي 
به پايان رسيد كه باشگاه ها و مس�ئوالن سازمان 
ليگ و فدراسيون بر سر ش�روع يا مختومه شدن 
رقابت ها بارها ب�ه جان هم افتادن�د و بيانيه صادر 
كردند. س�ردرگمي در نحوه اج�راي پروتكل هاي 
بهداشتي و عدم رعايت ضوابط اعالم شده يك بار 
ديگر سوءمديريت و بي  در و پيكر بودن اين رشته 
را ثابت كرد؛ ضمن اينكه هنوز تكليف تيم ها براي 
فصل آينده مشخص نيس�ت و بايد منتظر تصميم 
مسئوالن براي تعيين زمان شروع فصل جديد بود. 
جالل چراغپور كارش�ناس فوتبال در گفت وگو با 
»جوان« شيوع كرونا را يكي از عوامل به هم ريختگي 

ليگ برتر خواند. 

ارزيابي شما از اين فصل از رقابت هاي ليگ 
برتر چيست؟

لي��گ مجموعه اي از يكس��ري ويژگي هاس��ت؛ اول از 
همه اين رقابت ها بايد در حضور تماش��اگران باش��د. 
تماشاگران مثل خون در رگ هستند و اگر نباشند ليگ 
نيمي از كيفيت خود را از دس��ت مي دهد. ويژگي دوم 
بازيكنان هستند و شرايط نبايد طوري باشد كه آنها به 
بيماري فكر كنند. اين مسئله باز هم از كيفيت بازي ها 
مي كاهد. تمرينات هم در وهله بعد قرار دارد؛ تمرينات 
روتين و علمي الزمه فوتبال است. با ورود كرونا مربيان 
و بدنسازان با ش��رايط خاصي مواجه مي شوند. ويژگي 
تعطيالت را نيز نبايد فراموش ك��رد، چراكه فقط يك 
بار مي توان تيم و بازيكنان را به اوج آمادگي جسماني 
رس��اند. تعطيلي زياد ليگ به كيفيت مسابقات ضربه 
مي زند و نظم ليگ از دس��ت همه درمي رود. در نتيجه 
سه نوع رقابت را مي توانيم تعريف كنيم؛ بازي دوستانه 
يا تداركاتي كه بدون حضور تماشاگر برگزار و با شدت 
درگيري كم انجام مي ش��ود. نوع دوم بازي چالش��ي 
بود كه هزار تماش��اگر از صبح بيرون ورزشگاه بودند و 
حتي ناآماده ترين بازيكن با تم��ام قوا به ميدان جنگ 
مي رفتند. نوع سومي از بازي را بعد از كرونا ديديم كه 

نه دوستانه است و نه جنگ. اگر كرونا ادامه داشته باشد 
و بازي ها بدون حضور تماشاگر انجام شود بايد تعريف 
جديدي براي فوتبال در نظر بگيريم، مثل مسائل ديگر 

اجتماعي. 
يعني از بُعد فني نمي توان عملكرد تيم ها را 

مورد بررسي قرار داد؟
در كل ليگ امسال را نمي توان از بعد فني بررسي كرد، 
چراكه داده هايمان كامل نيست. نمي دانم در باره تساوي 
3- 3 پرسپوليس مقابل گل گهر چه بگويم. پرسپوليس 
در طول فصل چنين بازي را انجام نداده بود. دليل كسب 
اين نتيجه براي تيم قهرمان بي انگيزگي اس��ت؛ ضمن 
اينكه تماشاگري نيست كه با آنها رودربايستي داشته 
باشند. براي بررسي اين فصل از ليگ برتر فوتبال بايد 
بگوييم همه چيز ليگ جدي��د بود. تعويض ها پنج تايي 
ش��د و دو تعويض آنها اجباري بود. در اين شرايط كار 
براي مربي سخت مي شود. در نتيجه نه باالي جدول را 
مي توان تحليل كرد نه پايين جدول را. نوسانات سپاهان، 
اس��تعفا و جابه جايي مربيان و... قابل تحليل نيستند. 
هيچ كس نمي داند جريان چيست. اجازه بدهيد ببينيم 

تكليف ما با كرونا چه مي شود. 

قهرماني مجدد پرسپوليس چه تأثيري در 
مسابقات و تيم هاي ديگر داشت؟

تيمي كه به هم ريختگي كمتري داش��ته باش��د موفق 
خواهد شد. در موج تغيير مربي، تيمي كه بتواند فردي 
را به خدمت بگيرد كه با حال و هواي تيم آش��نا باشد 
موفق اس��ت، يحيي گل محمدي در پرس��پوليس اين 
شرايط را داشت. كالدرون بعد از آمدن، حرفه اي عمل 
كرد، تغييرات بسيار كمي در تيم برانكو به وجود آورد و 
حتي نوع بازي را هم تغيير نداد. گل محمدي بچه همين 
فوتبال خودمان است و با توجه به آشنايي كه داشت او 
هم به همان مسير ادامه داد. فقط گاهي اوقات يك مهره 
را جابه جا مي كرد ولي شكل كار خيلي به هم نخورد و 
نوع بازي را دس��تكاري نكرد. عالوه بر اين پرسپوليس 

بهتر از تيم هاي ديگر مسائل مالي را جمع كرد. 
با اين حس�اب نداش�تن ثبات و مشكالت 
داخل�ي را عام�ل ناكام�ي ديگ�ر مدعيان 

مي دانيد؟
چنين مسائلي قطعاً در عملكرد تيم ها تأثيرگذار است. در 
طول فصل بارها اين خبر را شنيديم كه فالن تيم به خاطر 
پرداخت نكردن مطالبات تمرين نكرد يا بازيكنان به رغم 

حضور در زمين حاضر به تمرين نش��دند. استقالل هم 
همين شرايط را داشت و اين موارد باعث به هم ريختگي 
مي شود. ضمن اينكه كسي براي گرفتن جاي گل محمدي 
دندان تيز نكرده بود و حرفي از تغيير نشد. در صورتي كه 
در تيم هاي ديگر دس��تياران، مربي موقت ش��دند و بعد 
سرمربي بعدي آمد. به طور كل سال شلوغي بود و ليگ 
ما همه عوامل به هم ريختگي را داشت. رئيس فدراسيون 
رفت، سرمربي تيم ملي رفت، نيمكت تيم هاي باشگاهي 
تغييرات زيادي داش��تند، كلي ش��كايت بين المللي به 
پرونده هاي قبلي اضافه شد، مربي شب هدايت يك تيم را 

داشت و فردا روي نيمكت ديگر نشست و... 
بسياري از تيم ها به ويژه در هفته هاي پاياني 
اعتراضات زي�ادي به داوري ها داش�تند. با 
بحث افت داوران فوتبال ايران در اين فصل 

موافق هستيد؟
در مجموعه داوري ما ضعيف ش��ده ايم. دليلش اين است 
كه داوران ما با روح فوتبال بيگانه هستند و جسم فوتبال 
را سوت مي زنند. داوران ما بدون اينكه فوتبال بازي كنند 
داور مي شوند. حتي دويدن برخي از آنها حرفه اي نيست و 
ناشي گري از بدنشان مي بارد. ضمن اينكه در زمين سرشان 

كاله مي رود و بازيكنانمان خيلي خوب به آنها كلك مي زنند. 
مي توانم ادعا كنم كه 25درصد سوت هايشان به دليل حقه 
بازيكنان است. برخي بازيكنان پايشان را به پاي دفاع گير 
مي دهن��د و داور خطاي دف��اع را مي گي��رد! در يك كالم 

مي توانم بگويم كه داورانمان مورد حقه قرار مي گيرند. 
در فصل آتي و درحالي كه هنوز واكس�ن و 
داروي كرونا كشف نش�ده، چه شرايطي در 

انتظار فوتبال باشگاهي ايران است؟
به عقيده م��ن كل فوتبال ايران را باي��د در درياي خزر 
بش��وييم تا پاك ش��ود. فوتبال ما رو به پايين حركت 
مي كند. سال هاست اين شرايط را داشته ايم و كرونا هم 
مزيد بر علت شده است. باالخره محدوديت هايي ايجاد 
كرده اس��ت. فوتبال جهان نيز با همين مشكل روبه رو 
هستند و شايد سه ماه مسابقات را بدون تماشاگر برگزار 
كنند، ولي هزينه هايشان چه مي ش��ود؟ آنها كه مثل 
ما بودجه دولتي ندارند و اينگونه نيس��ت كه پول نفت 
را به فوتباليس��ت ها بدهند تا مردم سرگرم باشند. آنها 
مجبورند هزينه هايشان را از فوتبال تأمين كنند. منتها 
فوتبال ايران دولتي اس��ت و درآمدي ندارد. به همين 
دليل همه تيم ها يا نفتي مي شوند، يا صنعتي يا معدني. 

به هم  ريختگي شاخصه ليگ فوتبال ماست!
بررسي فصل نوزدهم ليگ برتر در گفت وگوي »جوان« با جالل چراغپور، كارشناس فوتبال 

نگاهي به ناكامان نوزدهمين دوره ليگ برتر

رؤيايي كه كابوس شد
نگاهي به تيم هاي موفق نوزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال

ايستاده در كرونا!

19دوره بي تغيير!
  دنيا حيدري

پرونده نوزدهمي��ن دوره رقابت هاي ليگ حرفه اي 
فوتبال ايران هم بسته ش��د بي آنكه تغييرات قابل 
توجهي را نس��بت به دوره هاي قبل ش��اهد باشيم 
يا حتي روزنه اميدي براي گام برداش��تن به سوي 
حرفه اي ش��دن واقعي برداشته شود. ليگ نوزدهم 
تكرار مكررات بود و مانند گذشته سرشار از مشكالت 
حاشيه اي! ليگي كه اگر چه نكات مثبتي را هم در 
خود جاي داده بود، اما نكات منفي آن به اندازه اي 
پر شمار بود كه بي هيچ ترديدي اجازه اي براي ديده 
شدن نقاط مثبت آن نداد تا همچنان در نقطه پايان 

مورد نقد قرار گيرد. 
 مديريت هاي پر حرف و حديث و ناكارآمدي كه مثل 
هميشه بدهي ها و هزينه هاي هنگفتي را رقم زد و 
يك بار ديگر فوتبال ايران را با فيفا دست به گريبان 
كرد و تهديدهاي اين نهاد فوتبالي را در پي داشت. 
اين اما اندكي از حواشي ليگ نوزدهم بود. اين فصل 
هم يكي از معضالت اصلي قضاوت هاي پر اشتباه و 
بحث برانگيز داوران بود كه اتهامات زيادي را متوجه 
مردان س��ياه پوش ميدان ها و به طور كلي جامعه 
داوري كرد. درس��ت مانند فص��ول قبلي و بي هيچ 
تغيير يا راهكاري براي بهتر ش��دن! حال آنكه بعد 
از جدايي فغاني و پاي��ان داوران نامي فوتبال ايران 
انتظار مي رف��ت كميته داوران برنامه اي حس��اب 
شده براي مطرح كردن نام داوران ايراني در آسيا و 
ترتيب دادن ليست اليت قوي داشته باشد. اما چطور 
مي توان با وجود قضاوت هاي پ��ر حرف و حديث و 

بحث برانگيز انتظار خودنمايي در آسيا را داشت؟!
از سوي ديگر تغييرات پر تعداد مربيان روي نيمكت 
تيم ها و حتي تغيي��رات مديريتي در باش��گاه هاي 
مختلف نشان از ضعف فني ليگ نوزدهم داشت، به 
طوري كه در برخي تيم ها شاهد حضور حتي سه مربي 
در طول يك فصل بوديم؛ اتفاقي كه جز به حرفه اي 
نبودن و پايين بودن سطح فني ليگ برتر فوتبال ايران 
ارتباط ندارد. اما نكته حائز اهميت ديگري كه نشان از 
پايين بودن سطح كيفي ليگ نوزدهم داشت، حضور 
شيخ دياباته استقالل با 13گل در صدر جدول گلزنان 
تا هفته بيست ونهم بود كه نشان از ضعف مفرط خط 

حمله و مهاجمان تيم هاي حاضر در ليگ داشت. 
اگر چه نزديك بودن امتيازهاي تيم هاي ليگ كه باعث 
مي شد در پس يك پيروزي يا تساوي تيمي چندين 
پله سقوط يا صعود داشته باش��د نيز از ديگر عواملي 
بود كه ثابت مي كرد بعد از گذشت 19دوره از حرفه اي 
شدن ليگ فوتبال ايران همچنان شاهد ليگي در حد 
آماتور باشيم كه نمي توان حساب ويژه اي روي فني آن 
باز كرد؛ مسئله اي كه با حذف زود هنگام نماينده هاي 
ايران در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا نيز بارها 
و بارها ثابت ش��ده اس��ت. حال آنكه به س��ادگي و با 
الگوبرداري از ليگ هاي موفق دنيا مي توان در مس��ير 
حرفه اي شدن و موفقيت گام برداشت، اما يك بار ديگر 
و با پايان نوزدهمين دوره از ليگ حرفه اي فوتبال ايران 
و با نگاهي گذرا به اتفاقات، حواشي، نتايج و سرانجام 
آن مي توان دريافت كمتر كسي از مسئوالن به اين مهم 
)گام برداشتن در مسير حرفه اي ش��دن و موفقيت( 
مي انديشد كه اگر غير از اين بود بعد از گذشت 19سال 
بايد شاهد اندكي تغييرات مثبت بوديم كه بتواند روزنه 

اميدي براي آينده اي بهتر باشد.

يادداشت

واقعيت هاي تلخي
 كه كرونا ثابت كرد

  شميم رضوان
ويروسي كه ماه هاس��ت دنيا را به چالش كشيده، يك 
بار ديگر ضعف هاي فوتبال ايران را نيز به رخ كش��يد. 
ضعف هاي زيرساختي كه به رغم شعارها و وعده هاي 
مكرر هيچ گونه قدم مثبتي در راس��تاي آن برداش��ته 
نشده  است و طي 19سال گذشته هرچه در اين راستا 
گفته شده حرفي بيش نبوده است. اين مسئله زماني 
نمايان ش��د كه تصميم گرفته شد با ليگ برتر فوتبال 
با الگوبرداري از ليگ هاي معتب��ر دنيا فعاليت خود را 
آغاز كند، اما طولي نكشيد كه مشخص شد در فوتبال 
به اصطالح حرفه اي اي��ران امكان بررس��ي و كنترل 
دقيق وجود ن��دارد و نمي توان اس��تانداردهاي مورد 
بحث را رعايت ك��رد. به همين دليل ه��م آغاز مجدد 
ليگ با ابتالي بسياري از ورزش��كاران و مربيان همراه 
بود.   كرونا همچنين ثابت كرد فوتبال ايران برخالف 
ادعاها و ش��عارهايي كه در راس��تاي خصوصي سازي 
داده مي شود، سراس��ر دولتي است. مسئله مهمي كه 
مهدي حاجي وند، مشاور س��ازمان اقتصادي فوتبال 
ايران نيز آن را تأييد مي كند: »اينكه به دليل بيماري 
كرونا درآمدزايي باشگاه ها تحت تأثير قرار نگرفت اين 
موضوع نش��ان مي دهد فوتبال ما تماماً دولتي است و 
بودجه دولت چه در زمان كرونا و غيركرونا تأمين كننده 
نياز باشگاه هاس��ت.« منصور قنب��رزاده، عضو هيئت 
رئيسه سازمان ليگ فوتبال نيز پيشتر در همين راستا 
گفته بود وقتي زيرساخت درآمدزايي نداشته باشيد، 
در دوران بحران ني��ز تأثير چنداني نخواهيد پذيرفت: 
»ورزش در اي��ران برخالف كش��ورهاي دنيا پولس��از 
نيس��ت و در برهه  كنوني كه به دليل ش��يوع ويروس 
كرونا اقتصاد باشگاه هاي ورزشي در دنيا با چالش جدي 
مواجه و منابع درآمدي آنها متوقف شده است، تيم هاي 
باشگاهي در ورزش ايران بدون تغيير چنداني در شرايط 

اقتصادي پيش آمده كار خود را دنبال مي كنند.«

بازتاب

     گزارش

در مجموع�ه داوري م�ا ضعي�ف 
شده ايم. دليلش اين است كه داوران 
ما ب�ا روح فوتبال بيگانه هس�تند 
و جسم فوتبال را س�وت مي زنند. 
داوران ما بدون اينكه فوتبال بازي 
كنند داور مي ش�وند. حتي دويدن 
برخ�ي از آنه�ا حرفه اي نيس�ت و 
ناش�ي گري از بدنش�ان مي ب�ارد ان
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پرونده
ن دوره  ليگ برتر

بررسي نوزدهمي

فوتبال


