
t oseei r ani . i r
8

بیست و یک فصل از »حرفه ای« 
شــدن فوتبال باشــگاهی در ایران 
گذشــته اما لیگ برتــر همان قدر 
حرفــه ای اســت که باشــگاه های 
فوتبال در ایران »فرهنگی/ورزشی« 
هستند! پس نباید فریب این القاب را 
خورد و تصور کرد که لیگ برتر ایران 
حقیقتا درگیر یک تحول همه جانبه 
شده اســت. برای پی بردن به سطح 
فرهنگ و اخــاق در فوتبال ایران، 
کافی اســت به ماجراهای داوری در 
این فوتبال نگاه کنیم. اعتراض هایی 
که از دهه 50 شمسی تا امروز، هرگز 
تغییر چندانی نکرده اند. دیگر چیزی 
نمانــده مربیان فعلی لیــگ هم به 
سبک مربیان دهه 60، تیم شان را در 
اعتراض به داور در جریان یک مسابقه 
از زمیــن بیرون بکشــند! حتی این 
اتفاق هم در فوتبال ایران هیچکس را 

متعجب نمی کند.
 اتهام های بزرگ،

 جریمه های کوچک
چرا تنش هــا در مــورد داوری 
در فوتبــال ایــران هرگــز فروکش 
نمی کنند؟ شاید یکی از دالیل ماجرا 
این باشد که نهادهای مرتبط هرگز 
تناسبی بین افشاگری ها، تهدیدها و 
اعتراض ها با جریمه برقرار نمی سازند. 
برای مثال کمــک داوری در فوتبال 
ایران وجود داشت که در چند برنامه 
زنده تلویزیونی، ادعاهای حیرت آوری 
در مورد فساد در داوری لیگ برتر کرد. 
هر جای دنیا چنین اتفاقی رخ می داد، 
یا همه ارکان داوری استعفا می دادند 
و یا آن فرد به خاطر دروغ تنبیه می شد 
اما هیچکدام از این دو اتفاق رخ نداد. 

این موضوع چــه پیامی را به شــما 
می رســاند؟ غیر از این است که همه 
قبول دارند در داوری فساد وجود دارد 
اما هیچکس عاقه ای به برخورد با این 
ماجرا در خــودش نمی بیند؟ همین 
حاال علی خسروی که دارای یک پست 
رسمی بسیار مهم در داوری فوتبال 
ایران است، وارد یک دعوای عجیب با 
سرمربی یکی از بزرگ ترین تیم های 
فوتبال ایران شده و دو طرف حسابی 
از خجالت هــم درآمده اند. مجیدی 
ادعا کرده که خسروی زمانی به خاطر 

دریافت پول از فوتبال محروم شده و 
خسروی اتهام هایی مثل دوپینگ و 
قمار)!( را به فرهاد نسبت داده است. 
تکلیف هواداران فوتبال با ادعاهایی از 
این جنس چیست؟ مگر نه اینکه اگر 
حتی یکی از اتهام ها صحت داشــته 
باشد، هر دو نفر باید برای همیشه از 
فوتبال بروند؟ چطور ممکن اســت 
چنین صحبت هایی مطرح شود اما 
هر دو نفر نیز به راحتی به کارشــان 
ادامه بدهند؟ ماجرا بیشــتر به یک 
شوخی بزرگ شــباهت دارد و اصا 

نمی شود باورش کرد. اساسا کمیته 
انضباطی در فوتبال ایران، بیشتر به 
درآمدزایی از جرایــم فکر می کند. 
یعنی برای این کمیته مهم نیســت 
که فــان مربی تا وســط زمین هم 
رفته و مشغول کتک زدن داور شده 
است. آنها در ظاهر این مربی را چند 
جلسه محروم می کنند اما در واقعیت، 
به دنبال جریمه مالی هســتند. آیا 
واقعــا جریمه ای چنــد ده میلیونی 
برای کســی که میلیاردها تومان در 
ســال دســتمزد می گیرد، به اندازه 

کافی بازدارنده است؟ آیا داورانی که 
اشتباه می کنند و مرتکب خطاهای 
بزرگ می شوند نیز به اندازه مربیان 
و بازیکنــان جریمه و بازخواســت 
می شوند؟ حتما نه. چراکه یک داور 
اصا درآمد چندانی از فوتبال ایران 

ندارد که بخواهد جریمه هم بدهد.
اپیدمی مسئولیت ناپذیری

آخرین باری که یک نفر در فوتبال 
ایران به طور کامل مسئولیت کارش 
را پذیرفته به خاطر می آورید؟ کدام 
مربی را می شناسید که اعتراف کند 
شکســت تیمش به خاطر اشتباه در 
انتخاب تاکتیک مناسب بوده است؟ 
کدام داور را می شناسید که تصمیم 
اشتباه را به مشــکات مختلف ربط 
ندهد؟ مسئولیت پذیری چند ضلع 
کاما متصل دارد که هر کدام ســر 
جای شــان نباشــد، اصل ماجرا زیر 
سوال می رود. مسئولیت پذیری یعنی 
مربی تک تک مسائل را به داوری ربط 
ندهد، یعنی داورها بپذیرند که اشتباه 
می کنند و فدراسیون و تشکیاتش 
همیشه مقصر این اشتباه نیستند و 
البته فدراسیون هم کمی و فقط کمی 
به دنبال فراهم کردن امکانات برای 
داوری باشد. کدام ضلع از این مثلث، 
کارش را به درستی انجام می دهد که 
انتظار دارید داوری در فوتبال ایران 
به شــکل مطلوب پیش برود و هیچ 

مشکلی نداشته باشد؟
الگوهای گمشده، کاراکترهایی 

که ساخته نمی شوند
مربیان ایرانی اساسا وقت دستمزد 
گرفتن، مدام خودشان را با خارجی ها 
مقایسه می کنند اما وقتی صحبت از 
رفتار حرفه ای می شــود، دیگر هیچ 
شــباهتی به خارجی ها ندارند! پپ 

گواردیوال بعد از جنجال های عجیب 
اســتادیوم وندامتروپولیتانــو حتی 
حاضر نشد یک جمله علیه سیمئونه 
به زبان بیاورد. مربیان ایرانی هیچوقت 
از چنین رفتاری الگــو نمی گیرند و 
تنش در اطــراف داوری هیچوقت از 
بین نمی رود. باید این حقیقت را هم 
قبول کنیم که در نسل جدید داوری 
ایران به جز علیرضا فغانی دیگر یک 
کاراکتر بزرگ و جدی ساخته نشده 
و همان فغانی هم دیگر حاضر نیست 

در فوتبال ایران سوت بزند. 
تکنولوژی زدایی! 

وی.ای.آر به طور کلی شــرایط 
داوری فوتبــال در جهــان را تغییر 
داده و همه چیز را عوض کرده است. 
در فوتبال ایران اما حتی سیســتم 
رادیویی داورها هم به درســتی کار 
نمی کند. طبیعتا ایــن همه تفاوت 
مشکل ساز خواهد شــد. ما داورها را 
در فوتبال ایران تنها گذاشته ایم و از 
آنها توقع داریم معجزه کنند. چنین 
اتفاقی هرگز رخ نخواهــد داد. این 
اتفاق تنها موجب می شود جوان ترها 
هیچ عاقــه ای بــه داوری فوتبال 

نداشته باشند. 

نگاهی به مشکالت بزرگ داوری فوتبال ایران در چهار پرده

سوت دود شد! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

و سیتی در ادامه رقابت جذاب این سال ها، 
در این فصل هم مدعیان اصلی بردن لیگ برتر 
هستند و رقابت بسیار سخت و جذابی را با هم 
آغاز کرده اند. هم تیم کلوپ شانس خوبی برای 
بردن لیگ دارد و هم تیم پپ می تواند این عنوان 
را به دست بیاورد. فعا در جام حذفی، لیورپول 
سیتی را حذف کرده و این رقابت ممکن است 
حتی به فینال لیگ قهرمانان هم کشیده شود. 
به همین بهانه، بد نیست بخشــی از بهترین 
کورس های قهرمانی تاریخ لیگ برتر انگلیس 

را مرور کنیم.
آگوئرووووووووووو

اگر قرار بود رقابت بر سر قهرمانی لیگ برتر 
به یک فیلم سینمایی تبدیل شود، می شد به 
سراغ رقابت سیتی و منچستر در سال 2012 
رفت. یک فصل رویایی برای مانچینی و تیمش 

که ســرانجام توانســتند قهرمانی را از چنگ 
سر الکس فرگوسن دربیاورند. جالب اینکه تا 
آخرین ثانیه از آخرین بازی، یونایتد در آستانه 
قهرمانی بود و فاصله ای با بردن جام نداشت اما 
سرخیو آگوئرو گل برتری تیمش را به کیو پی 
آر زد و توانست قهرمانی آبی ها در رقابت های 
لیگ برتر را قطعی کند. لحظه ای که شاید یکی 
از مهم ترین قاب های تاریخ باشــگاه سیتی را 
داشته باشد. سرخیو حتی اگر بهترین گل زن 
تاریخ باشگاه نبود، فقط به خاطر این لحظه تا ابد 
در بین سیتیزن ها مورد ستایش قرار می گرفت.

 تقدیم به شیرر بزرگ
کورس قهرمانی فصــل 95-1994 لیگ 
برتر بین بلک برن و منچستریونایتد نیز بیش 
از حد هیجان انگیز بود. در آن ســال بلک برن 
با ستاره ای به اسم آلن شیرر، رقابت سختی با 
منچستریونایتد به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
داشت. دو تیم در سراســر هفته های فصل به 

سختی با هم رقابت کردند و در نهایت در هفته 
پایانی بلک برن با دو امتیاز بیشــتر از یونایتد 
به مصاف لیورپول رفت. همه انتظار داشــتند 
لیورپول به راحتی شکست بخورد و برای جام 
نگرفتن یونایتد، قهرمانی را به بلک برن تقدیم 
کند اما قرمزهای آنفیلد به شکل غیرمنتظره ای 
بلک برن را شکست دادند. با این وجود یونایتد 
در دیدار همزمان نتوانست وستهم را شکست 
بدهد و به همین سادگی شــانس رسیدن به 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر را از دست داد و 

جام را به دست نیاورد.
این بار یونایتد

تیم سر الکس فرگوسن در خیلی از فصل  ها 
پای ثابت کورس های جذاب قهرمانی بود و این 
اتفاق در ســال 99 نیز رخ داد. جایی که آنها با 
آرسنال و چلسی رقابت بسیار سختی داشتند. 
چلسی در آن فصل همه را غافلگیر کرد و کافی 
بود در دو بازی آخر چهار امتیاز بگیرد که بعد از 
چهار دهه قهرمان لیگ شود اما در دیدارهای 
پایانی ضعیف ظاهر شد و نهایت این یونایتد بود 
که با یک امتیاز بیشتر از آرسنال، قهرمانی را از 
آن خودش کرد و یک قهرمانی تاریخی را جشن 

گرفت. قرمزها در آن فصل برنده لیگ قهرمانان 
اروپا هم شدند تا یکی از بهترین فصل های تمام 

تاریخ شان را سپری کرده باشند.
وقتی کاپیتان سر خورد

سیتی و لیورپول در سال 2014 هم رقابت 
بسیار ســختی داشــتند و به نظر می رسید 
لیورپول بــا هدایت برندان راجرز، از شــانس 
بیشتری برای قهرمانی لیگ برخوردار باشد. با 
این حال لیورپول چند امتیاز تاریخی را از دست 
داد. تساوی روبه روی کریستال پاالس با وجود 
یک شروع آرمانی در آن مســابقه لیورپول را 
کمی از مسیر خارج کرد و بعد از آن، سر خوردن 
معروف جرارد روبه روی چلســی پیش آمد تا 
لیورپول به همین سادگی یک جام را از دست 
بدهد. بدون تردید این بزرگ ترین حســرت 
زندگی استیوی جی به شــمار می رود. کسی 
که هیچوقت نتوانست فاتح لیگ برتر شود. او 
امیدوار است در آینده بتواند این کار را در قامت 

یک سرمربی در این لیگ انجام بدهد.
شاهکار با جوان ها

بعــد از شکســت در کورس حســاس با 
بلک برن، یونایتد در سال 96 دوباره به کورس 

برگشــت و این بار روبه روی نیوکاســل قرار 
گرفت. نیوکاسل در آن فصل فوق العاده آماده 
نشان داد و در مقطعی از فصل حتی 12 امتیاز 
بیشتر از یونایتد داشــت اما فرگوسن با بازی 
دادن به مهره های جوان، شرایط را عوض کرد 
و نیوکاســل هم دچار یک افت بزرگ شد. در 
نهایت این یونایتدی ها بودند که در هفته پایانی 
جام را باالی ســر بردند و حریف را شگفت زده 
کردند. این بزرگ ترین و فراموش نشدنی ترین 
ناکامی ممکن برای هواداران باشگاه نیوکاسل 

به شمار می رفت.
لیگ آبی شد

یونایتد پس از سه قهرمانی متوالی در لیگ 
برتر، سال 2010 روبه روی چلسی شگفت زده 
شــد. این رقابت تا آخرین هفتــه فصل ادامه 
داشت و ســرانجام این آبی ها بودند که جام را 
به خانه بردند. کافی بود چلســی در هفته آخر 
برنده نباشد تا جام را از دست بدهد اما آنها با یک 
برد عالی و آرمانی، قهرمانی را جشن گرفتند. 
همان جا بود که هواداران چلسی لقب »فراتر از 
خاص« را به کارلتو نسبت دادند تا نشان بدهند 

که او را حتی بیشتر از مورینیو دوست دارند.

شــب درخشــش خیره کننده مهدی طارمی در لیگ 
پرتغال می توانســت یک شــب رویایی در تمام ابعاد برای 
فوتبال ایران باشد به شرطی که یک گلر ایرانی درون دروازه 
تیم حریف دیده نمی شــد! مهدی در این مســابقه، پاسخ 
قاطع و روشنی به هواداران اسپورتینگ لیسبون و به طور 
کلی همه مخالفانش داد. او سه بار دروازه حریف را باز کرد 
تا درست در سالروز ســوال تاریخی »پاس یا هت تریک؟« 
در فوتبال ایران، به جواب درخشــان »پاس و هت تریک« 
در لیگ پرتغال برســد. مهدی حاال هم در جدول گل زنان 
لیگ پرتغال، هم در جدول بهترین پاســورها و هم در بین 
هت تریک کننده های این لیگ دوم است و طرفداران رقیب 
هم حق دارند تا می توانند از او متنفر باشند! همه چیز در این 
شب برای طرفداران فوتبال در ایران آرمانی بود اما حضور 

یک گلر ایرانی درون دروازه پورتومیننــزه، کمی ماجرا را 
تلخ کرد. پیام نیازمند برای اولین بار از زمان پیوســتن به 
لیگ پرتغال، در یک مسابقه لیگ درون دروازه تیمش قرار 
گرفت و با هفت گل خورده، شب بســیار بدی را پشت سر 
گذاشت. شبی که خودش آن را تلخ ترین شب زندگی اش 
می داند. او قربانی انگیزه فوق العاده مهدی و اشتیاق بیش از 
حد بازیکنان پورتو به بردن در این مسابقه شد. پیام حداقل 
روی دو گل، عملکرد بسیار بدی داشت و در مجموع در بین 
بازیکنان درون زمین کم ترین نمره ممکن را دریافت کرد. 
شاید تصمیم سرمربی تیم به بازی دادن نیازمند در چنین 
شرایطی و در چنین جو سختی، کمی عجوالنه بود. نیازمند 
قبل از این فقط در جام حذفی به میــدان رفته بود و هنوز 
آمادگی بازی در این شرایط را نداشت. حتی سپری کردن 
این شب تلخ و نفرینی هم نمی تواند رویاهای بزرگ پیام را به 
باد بدهد. او هنوز یک گلر درجه یک و بسیار مستعد است و 
هواداران پورتومیننزه هم این را به خوبی می دانند. پیام باید 
بداند که حتی آماده ترین ســتاره های این روزهای فوتبال 

هم روزهای بسیار ســختی را پشت سر گذاشته اند. همین 
مهدی طارمی که حاال یک ستاره بی چون و چرا در فوتبال 
پرتغال به شمار می رود، زمانی در ترکیب الغرافه حتی گل 
خالی را نمی زد و مورد انتقاد قرار می گرفت. سردار آزمون 
که به آرزویش برای بازی در بوندس لیگا رسیده، زمانی بین 
روستوف و روبین گیر کرده بود و هیچ اتفاق مثبتی برایش 
رخ نمی داد. طبیعی به نظر می رسد که یک فوتبالیست، شب 
بدی هم داشته باشد. مساله این است که فقط به تکرار چنین 
شــب هایی عادت نکنی. پیام هم مثل هر بازیکن دیگری، 
ممکن است یک کابوس را سپری کند اما حتما راه عبور از این 
اتفاق را به خوبی پیدا خواهد کرد. این تلنگر بزرگی برای پیام 
است که دوباره خودش را پیدا کند. بازیکنی که مدت های 
مدید در اردوی تیم ملی حاضر بوده و هنوز امیدوار است یکی 
از گلرهای فوتبال ایران در جام جهانی باشد. او می تواند به 
خوبی برگردد و دوباره راهش را پیدا کند. بدون شک نیازمند، 
آینده دروازه بانی در تیم ملی است و با همین روند، دست به 

کارهایی خیره کننده در فوتبال ایران خواهد زد.

برای پیام نیازمند به بهانه یک شب نفرینی

شک نداریم برمی گردی! 

بهترین کورس های قهرمانی تاریخ لیگ برتر انگلیس

جام نفس گیر! 

چهرهبهچهره

چرا تنش ها در مورد 
داوری در فوتبال ایران 

هرگز فروکش نمی کنند؟ 
شاید یکی از دالیل ماجرا 

این باشد که نهادهای 
مرتبط هرگز تناسبی بین 

افشاگری ها، تهدیدها و 
اعتراض ها با جریمه برقرار 

نمی سازند
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پیروزی هایی که دیده نمی شود
 پخش رسانه ای؛ 

مطالبة فوتسال زنان
تیم فوتسال بانوان 
پیکان توانســت در 
نخستین تجربه حضور 
در لیگ برتــر ایران، 
عنــوان قهرمانی را به 
دست بیاورد. جشن پیکانی ها اما در حالی رقم خورد 
که تنها حاضران در سالن شاهد آن بودند و البته چند 
فریم عکس نیز از مراسم منتشــر شد. موضوعی که 
نیلوفر اردالن سرمربی این تیم در گفت وگوهای بعد از 
قهرمانی به آن اشاره کرد و پخش رسانه ای مسابقات را 
حق طبیعی دختران فوتسال دانست. اردالن مثل سایر 
فعاالن در ورزش بانوان نداشتن پخش رسانه ای را به 
نبود اسپانسر مرتبط دانست. او در این باره گفت:»با 
توجه به صحبت هایی که انجام شده، پیکان عاقمند 
به تیمداری است اما وقتی یکسری مسائل مثل عدم 
پخش رسانه ای اتفاق می افتد، ناخودآگاه شاید برخی 
از باشگاه ها بخواهند سرمایه گذاری شان را به سمت 
رشته هایی مثل والیبال و بسکتبال ببرند که پخش 
اینترنتی دارند. حیف اســت که عاقمندان رشــته 
فوتسال با این همه هیجان، پتانسیل و قهرمانی آسیا از 
دیدن بازی ها محروم باشند. این حق طبیعی دختران 
فوتسال  و فوتبال است که بتوانند شادی های شان را با 
عزیزان و خانواده های شان تقسیم کنند.« پخش نشدن 
مسابقات رشته های مختلف بانوان به دغدغه بسیاری از 
ورزشکاران تبدیل شده است. البته برخی فدراسیون ها 
مانند والیبال با پخش اینترنتــی برخی رقابت های 
لیگ قدم های مثبتی در این مسیر برداشته اند. انتظار 
می رود رفته رفته مسابقات بیشتری در ورزش بانوان 
پخش شوند تا هم انگیزه ورزشکاران بیشتر شود و هم 
دخترانی که عاقمند به ورزش هستند، بتوانند از این 
فرصت استفاده و حتی به این ورزش ها ورود کنند. باید 

دید این اتفاق عملی می شود یا نه. 
    

 درخواست روسیه 
برای اردوی مشترک 

تیم ملی پینگ پنگ ایران سه میدان مهم بازی های 
کشورهای اســامی، بازی های آسیایی و مسابقات 
جهانی را پیش رو دارد. در همین راستا جمیل لطف ا...
نسبی سرمربی این تیم در حال برنامه ریزی تدارکات 
مناسب برای موفقیت در این میادین است. در این میان 
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز روسیه درخواستی 
برای برگزاری اردوی مشــترک با ایــران به میزبانی 
سوچی داشته و آن را با لطف ا...نسبی در میان گذاشته 
است. 1۷ تا ۳1 ماه می )2۷ اردیبهشت تا 10 خردادماه( 
زمان پیشنهادی برای تشــکیل این کمپ تمرینی 
مشترک است. سرمربی روس ها خواهان حضور نوشاد 
و نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و افشین نوروزی 
در این اردو اســت. البته این یک درخواست رسمی از 
سوی فدراسیون روسیه نیست و تنها سرمربی تیم ملی 
این کشور پیگیر این برنامه است. روسیه سطح خوبی 
در تنیس روی میز دارد و زمان مناسبی هم پیشنهاد 
داده شده است. شرایطی که باعث می شود سرمربی 
ایران از آن استقبال کند. با این حال نباید این موضوع 
را فراموش کرد که جنگ روسیه و اوکراین هنوز ادامه 
دارد و از ابتدای جنگ بسیاری از کشورها همکاری با 

ورزش روسیه را تحریم کرده اند. 
    

 تماشاگران
 در سالن والیبال آزادی 

بیست ودومین دوره رقابت های والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان آســیا از 24 تا ۳0 اردیبهشت به 
میزبانی ایران در تهران برگزار خواهد شد. این در حالی 
اســت که ابتدا قرار بود مسابقات در سالن فدراسیون 
برگزار شود اما فدراسیون والیبال در راستای ارج نهادن 
به حقوق عاقمندان این رشته ورزشی و برای باال بردن 
جذابیت این رقابت ها، تصمیم گرفت مســابقات را با 
رعایت شرایط و دســتورالعمل های بهداشتی ستاد 
مبارزه با کرونا در سالن 12 هزار نفری آزادی و با حضور 
تماشــاگران برگزار کند. با تصمیمی که فدراسیون 
گرفته، قطعا مسابقات با شور و هیجان بیشتری دنبال 
خواهد شد. تماشاگران والیبال حدود 26 ماه است که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا اجازه حضور در سالن را 
ندارند، اما حاال آنها می توانند دوباره از نزدیک به حمایت 
از نماینده های ایران در مسابقات باشگاهی مردان آسیا 
بپردازند. تیم های مقاومت شهداب یزد و پیکان تهران 
به ترتیب به عنوان قهرمان لیگ برتر ســال 1400 و 

میزبان، نمایندگان ایران در این رقابت ها هستند. 

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


