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یادداشت
تیمهایی که نابود میشوند
تا خصوصی شوند

فرشاد کاسنژاد

بحران اقتصادی تیمهای وزارت نفت در
فوتبال ایران تازگی ندارد .نفت تهران پیش
از همه دچار بحران شد و چون بیتماشاگر
بود ،وزارت نفت با فشاری برای ادامه پرداخت
هزینههای بیحاصل مواجه نشد .نفت تهران را
واگذار کردند و بدیهی بود که بخش خصوصی
یک تیم بیتماشاگر را رها میکند ،چون
نه درآمدی خلق خواهد کرد و نه تماشاگر
انگیزهای میسازد .پایان نفت تهران دو نشانه
داشت ،هم نشانی برای اینکه وزارت نفت از
باشگاهداری حرفهای کنار میکشد و هم
نشانی از بیهودگی حیات تیمهای بیتماشاگر.
وزارت نفت اما تیمهای مهم و بزرگ و
جریانساز هم دارد.
مهمترین و ریشهدارترین آنها صنعت نفت
آبادان است ،تیمی زنده و پویا در آبادان که
تماشاگرانش را به هیجان میآورد و از مصداقهای
مهم گستردگی عالقهمندی به فوتبال در ایران
است .نفت دیگری در مسجدسلیمان چنین حال
و هوا و چنین ریشهای دارد و پارس جم نیز
تیم تازه دیگری در داستان باشگاهداری تاریخی
وزارت نفت است.
برای وزارتخانهها باشگاهداری حرفهای
مجاز نیست و وزارت نفت نمیتواند یا
نمیخواهد هزینههای  ۳تیم خود را بپردازد
اما رها کردن باشگاهها به حال خود و
متعهد نبودن به قراردادها و ایجاد بحران
در باشگاهداری روش اصولی برای پایان
باشگاهداری دولتی نیست.
برای نفت آبادان باید در شهر
زیرساختهای ورزشی فراهم شود ،باید
روشهای درآمدزایی تمرین شود ،باید
هزینههای باشگاهداری به اندازهای که بخش
خصوصی قادر به ورود در این عرصه شود،
کاهش یابد و آنگاه به فکر پایان دادن به کار
دولت در فوتبال باشند .آبادان یک مثال است،
مسجد سلیمان و دیگر شهرها نیز باید فوتبال
دیگری را تجربه کنند و این به نظام تازهای
در باشگاهداری نیاز دارد.
دیروز امیدوار رضایی ،نماینده سابق مجلس
در مصاحبه با خبرنگار ورزش  ۳پردهای از
قانونگذاری برای نقش دولت در ورزش حرفهای
را تعریف کرد که سادهانگاری و تصمیمات
غیرکارشناسی و لحظهای را تصویر میکند:
«حین بررسی در دقایق آخر در مورد ماده ،۱۳
یکی از نمایندگان استانها نکتهای را مطرح کرد
که به عنوان تبصره به این ماده اضافه شد که از
بودجه کل کشور هیچ وجهی به ورزش حرفهای
پرداخت نشود و ممنوع شد .این در واقع یک
برداشتی شد که به تدریج وزارتخانههای مختلف
و دستگاههایی که تمایل نداشتند به ورزش
کمک کنند بهانهای برایشان شد که از این حکم
استفاده کنند و آن هم بیشتر در وزارت نفت
است وگرنه سایر وزارتخانهها هنوز تیمهایشان
را اداره میکنند و روشهایی را برای کمک به
تیمهایشان مثل کمک به تیمهای صنعتی که
همچنان ادامه دارد ،دنبال میکنند».
بیشک پایان باشگاهداری حرفهای توسط
دولت اتفاق مبارکی برای ورزش ایران است اما
این پایان به معنای رها کردن و بیتعهد بودن
و تعطیلی نیست ،بلکه به معنای احترام به
باشگاههایی با ریشههای اجتماعی و سپردن آنها
به هواداران و البته ایجاد رقابت بخش خصوصی
در بازار ورزش حرفهای است.
در ایران اما وزارتخانههایی هستند که
همچنان به باشگاهداری حرفهای ادامه میدهند
و با هزینههای گزاف درهای ورود بخش
خصوصی سالم را به ورزش حرفهای میبندند.
وقتی چندین تیم در لیگ برتر از بودجههای
بادآورده برخوردارند ،بخش خصوصی سالم و
واقعی چگونه میتواند در این بازار رقابت کند؟
صنعت نفت آبادان ،نفت مسجد سلیمان و
تیمهایی از این دست شاید پیشوند نفتی دارند
اما متعلق به مردمان یک شهر هستند و پایگاه
اجتماعی و مردمی آنهاست که قیمت و قدمت
و اهمیت دارد و برند اصلی را هوادارانشان
ساختهاند ،نه مالک .این تیمها اگر قرار است
خصوصی اداره شوند ،نباید به بدترین روزگار
دچار شوند و بعد به بخش خصوصی سپرده
شوند ،بلکه باید با احترام و حفظ جایگاه
اجتماعی آنها روند خصوصی شدن را طی کنند،
همانچه بعید به نظر میرسد.

اعتراض رسمی پارس جنوبی به رای
کمیته انضباطی

بعد از اینکه کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال رای به تکرار بازی
تیم های پارس جنوبی-استقالل داد ،
باشگاه پارس جنوبی به طور رسمی به
این رای اعتراض کرد.
درنامه ای که باشگاه پارس جنوبی به
حیدربهاروند سرپرست ریاست فدراسیون
فوتبال ارسال کرده به ماجرای امتناع استقالل
از بازی و حضور داوران و ناظران در زمین
مسابقه اشاره شده است .در بخش دیگری
از این نامه آمده است ”:پس از بررسی های
انجام شده طبق جدول کمیته نقل و انتقاالت
سازمان لیگ تعداد بازیکنان و کادر استقالل
 43نفر است و طبق پروتکل ابالغی نفرات
مبتال به ویروس کوید 19-کمتر از مقدار
تعیین شده  25درصد است .توضیح اینکه
در لیست مذکور دستیار کادرفنی و بازیکن
خارجی تیم علیرغم ادعای باشگاه استقالل در
لیست مندرج در سازمان لیگ بوده و تا به
حال فرآیند قانونی فسخ قرارداد و ابطال آی
تی سی و کارت بازی آن ها صورت نپذیرفته
است”.
پارس جنوبی از سرپرست ریاست
فدراسیون خواسته است که پرونده را به کمیته
انضباطی ارجاع دهد.

ورزش

چراغ سبز جدایی به ستارههای آبی!

هرچند پیش از این و زمانی که شجاعیان نیز
مصدوم شده بود طبق ادعای فتحی مدیرعامل وقت
استقالل ،هافبک آبیپوشان سرلیست تمدیدیهای
این تیم قرار گرفت ولی این وعده در آن زمان
هیچگاه محقق نشد با این حال شاید سعادتمند
که با ورود به باشگاه بسیاری از معادالت و مسائل
گذشته را تغییر و یک شیوه جدید مدیریت را
در دستورکار قرار داده است قبل از هر بازیکنی
قرارداد تبریزی را تمدید کند ،هرچند درخصوص
این بازیکن شنیده میشود سه تیم لیگ برتری از
حاال عالقهمند به جذب وی هستند.

شاهرخ عبدالرزاق

فروردينماه امسال بود که احمد سعادتمند،
مدیرعامل باشگاه استقالل از مذاکرات برای تمدید
قرارداد  ۸بازیکن این تیم خبر داد و اعالم کرد
قرار است پس از پرداخت مبلغی به بازیکنان،
کار تمدید قرارداد آنها آغاز شود .روزبه چشمی،
فرشید اسماعیلی ،محمد دانشگر ،فرشید باقری،
علی کریمی ،داریوش شجاعیان ،مرتضی تبریزی
و محسن کریمی هشت بازیکنی هستند که در
پایان فصل ،قراردادشان به پایان میرسد و این در
حالی است که طبق سياستهای باشگاه استقالل با
این افراد نیز طبق اولویتهای فنی مذاکره صورت
گرفته ،بدان معنا که در ابتدا  ۶بازیکن در اولویت
اصلی برای تمدید قرارداد قرار دارند و درباره دو
بازیکن دیگر باید بررسیهای الزم صورت بگیرد.
همه اینها در حالی است که هفته گذشته
سعادتمند در ادامه گزارشهای ماهیانه خود اعالم
کرد از هفته گذشته مذاکرات اولیه برای تمدید
قرارداد بازیکنان استقالل آغاز شده و قطعا بعد
از پایان یافتن دو هفته قرنطینه کرونایی ،مجددا
مذاکرات ازسر گرفته خواهد شد ،با این حال و طبق
آخرین اخبار و تحوالتی که از راهروهای باشگاه
استقالل به گوش میرسد ،حداقل تا لحظه تنظیم
این گزارش هیچ خبری از مذاکره با بازیکنانی که
در پایان فصل قراردادشان به پایان میرسد نشده و
فعال باشگاه برخی امور دیگر را با محوريت اقدامات
اقتصادی و زیرساختی در اولویت قرار داده است
اما چهبسا در زمینه تمدید قراردادها خیلی زود
دیرشده و کابوس قدیمی هواداران این تیم تکرار
شود.
سناریوی تکراری و احتمال پریدن ستارهها
از قفس

سیدمجید حسینی ،امید ابراهیمی ،جباروف،
تیام ،نورافکن ،کاوه رضایی ،اللهیار صیادمنش ،علی
قربانی و ...تمامی ستارههایی بودند که در برهههای
زمانی مختلف و به دالیل متعدد درحالی که پیش
از آن عملکرد درخشانی را با پيراهن آبی به ثبت
رسانده بودند از این تیم جدا شدند تا در بزنگاهی
که آبیها میتوانستند بهواسطه این ستارهها به
جامها و موفقیتهایی در این سالها دست پیدا
کنند ،این امر هرگز محقق نشود.
برخی از این بازیکنانی که نام بردیم با پایان
قراردادهای خود از جمع آبیپوشان جدا شدند
و بعضی دیگر بهمنظور درآمدزایی از طریق
دادن رضایتنامه آنها به باشگاههای خارجی که
خواستارشان بودند پیراهن آبی را از تن درآوردند
اما هرچه که اتفاق افتاد درنهایت این استقالل بود
که متضرر شد چون نتوانست با حفظ نفرات و به
تبع آن انسجام تیمی فصل قبل با آغاز فصل بعد،
به موفقیت دست پیدا کند .جالب اینکه در همه
این فصول گذشته بهخاطر از دست رفتن همین
انسجام و از هم پاشیده شدن ترکیب فصل گذشته،
استقاللیها کار را متزلزل آغاز کردند و در ادامه
وقتی که کار از کار گذشته و دیگر خبری از جام
قهرمانی نبود تازه قدرتنمایی را آغاز کرده و هربار
عنوان قهرمانی نیمفصل دوم را هم از آن خود
کردند.

نارضایتی بازیکنان از پرداختیها

حال اینکه در این بین مدیران مقصر بودند
یا نحوه بسته شدن قراردادها ایراد داشت بماند اما
سناریوی تکراری هر فصل یعنی رفتن ستارهها و
بازیکنان تاثیرگذار فصل قبل برای فصل بیستم
لیگ برتر هم برای استقالل در آستانه تحقق است و
اگر طی روزهای آینده فکر عاجلی دراینباره صورت
نگیرد چهبسا بازهم آبیها برای فصل آینده مجبور
شوند که با ترکیبی جدید کار را از نو آغاز کنند.
اوضاع خطرناک براساس قانون فیفا

چندیپیش در «فرهیختگان» خبر از
نارضایتی بازیکنانی دادیم که در پایان فصل جاری
قراردادشان با استقالل تمام شده و تهدید به جدایی
کردهاند .طبق اطالعاتی که آن زمان به دستمان
رسیده بود اینگونه مطرح کردیم که حتی یک
مدافع که در ترکیب ثابت شاگردان مجیدی بازی
میکند با یک تیم شهرستانی به توافق رسیده و
همچنین از حضور یک ستاره ملیپوش در اروپا
خبر دادیم اما شاید برخی تعجب کنند که چطور
درحالی که این تعداد از بازیکنان هنوز پیراهن آبی
را بر تن دارند به مذاکره با تیمهای دیگر پرداخته
و چهبسا حتی تیم فصل بعد خود را هم مشخص
کردهاند.
در این زمینه قانون جدید فیفا درخصوص
نقلوانتقاالت بازیکنان اینطور عنوان میکند
که هر بازیکنی که  ۶ماه به پایان قراردادش
با باشگاهی که پیراهن آن را بر تن میکند
باقیمانده باشد میتواند با تیمهایی که
خواهانش هستند مذاکره کند و به توافق
برسد و حتی قرارداد ببندد .این موضوع نشان
میدهد فیفا حقوق زیادی را برای بازیکنان در
فصل نقلوانتقاالت قائل شده ضمن اینکه این
قانون میتواند به باشگاهها فشار الزم را بیاورد
تا درصورتی که خواستار حفظ ستارههای خود
هستند خیلی زودتر از آنکه آنها به فکر جدایی
بیفتند زمینههای تمدید قرارداد را فراهم کنند.
به همین دلیل نگرانیها برای هواداران
استقالل بیشتر شده چون هنوز مذاکره برای تمدید
قرارداد ستارههای این تیم آغاز نشده و چهبسا
قانون جدید فیفا برای استقالل با این وضعیت
دردسرساز شده و یکبار دیگر ستارههای آبی در
شرف جدایی از تیم محبوبشان قرار بگیرند.

مشکل ،کادرفنی است؟

در این بین تنها موردی که میتواند کادر
مدیریتی باشگاه را برای انتخاب نفرات بهمنظور
بسته شدن این تیم در فصل آتی مردد کند شاید
عدم ثبات کادرفنی باشد .به این منظور که طی
روزهای اخیر صحبتهای زیادی درخصوص تغییر
و تحول روی نیمکت استقالل برای فصل بیستم
شنیده میشود .عدهای از بازگشت استراماچونی
و مذاکرات به این منظور خبر میدهند و برخی
دیگر نیز از حضور دوباره امیر قلعهنویی یا یک
چهره جدید داخلی نام میبرند اما هرچه هست
از نگاه کارشناسان امر و تمام کسانی که از نگاه
خود یا تکیه به منابع خبریشان از افراد جدید در
کادرفنی استقالل برای فصل آینده خبر میدهند،
فرهاد مجیدی و دستیارانش با این وضعیت فعلی
استقالل و نتایجی که به دست میآید کمترین
شانس را برای بقا دارند مگر اینکه در ادامه آبیها
بهطور کامل متحول شده و قول سرمربی این تیم
مبنیبر کسب سهمیه آسیا ،قهرمانی جامحذفی و
صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا همزمان
محقق شود و مجیدی تداوم حضورش روی نیمکت
را برای فصل آینده تضمین کند .بهنظر میرسد
این موضوع (قطعی نبودن ابقای مجیدی) مهمترین
مانعی است که باعث شده مذاکرات برای تمدید
قرارداد با بازیکنان تمدیدی استقالل آغاز نشود.
یک استثنا در جمع تمدیدیها

بین  ۸بازیکن که از آنها در ابتدای این
گزارش نام بردیم سه بازیکن وضعیت ویژهای دارند.
داریوش شجاعیان و محسن کریمی که بهخاطر
عمل جراحی که انجام دادند با مصدومیتهای
بلندمدت مواجه شده و امروز به مرز آمادگی
رسیدهاند شاید در اولویت دوم تمدید قرارداد قرار
بگیرند و چهبسا اگر مذاکرات آغاز شود برخی دیگر
از آن لیستی که در باال ذکر کردیم زودتر به پای
میز مذاکره فراخوانده شوند اما هرچه هست طبق
ادعای مسئوالن باشگاه بهنظر میرسد مرتضی
تبریزی مهاجم آبیها که چندیپیش بهخاطر
پاره شدن رباط صلیبیاش تحت عمل جراحی
قرار گرفت یک استثنا باشد و بعضا بهخاطر مسائل
معرفتی و نه فنی قرارداد این بازیکن اتوماتیکوار
تمدید شود.

یکی از بازیکنانی که در این لیست تمدید
قرار دارد و عالقهای به افشای نامش نداشت به
«فرهیختگان» گفت« :درحالی که فصل نوزدهم
رقابتها باید خردادماه به پایان میرسید اما بهخاطر
شیوع کرونا این موضوع به تعویق افتاده و حاال دوماه
هم از قرارداد بازیکنانی که قراردادشان به پایان رسیده
سپری شده است و با این حال فقط  ۶۰درصد از
مبلغ قرارداد تمامی بازیکنان پرداخت شده و مشخص
نیست تکلیف  ۴۰درصد باقیمانده با این وضعیت
به کجا خواهد رسید .این درحالی است که باشگاه
نیز هیچ صحبت و مذاکرهای برای تمدید قرارداد با
بازیکنان را آغاز نکرده و با این وضعیت برخی از این
تعداد را باید برای فصل آینده جداشده دانست ».ادامه
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا بعد از فصل جاری
فوتبال ایران ازسر گرفته خواهد شد و درصورتی که
تمدید قراردادی در کار نباشد بهطور حتم با توجه به
پایان فصل فوتبالی ،استقالل با دستخالی در ادامه
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهد شد مگر
اینکه قوانین تغییر کرده و پایان رقابتهای آسیایی
بهعنوان پایان فصل فوتبالی و آغاز فصل نقلوانتقاالت
مشخص شود.
ستارههای دیگر هم هستند!

اگرچه حدود هفتهشت بازیکن وضعیت
نامشخصی با استقالل دارند اما تمام دلخوشی
هواداران به عده دیگری از ستارگان باشگاه است
که با این تیم همچنان قرارداد دارند؛ ازجمله
ستارههای خارجی مثل دیاباته و میلیچ .در این
خصوص هم اگرچه بحثهایی درباره حفظ شیخ
دیاباته و هروویه میلیچ دو بازیکن خارجی استقالل
مطرح شده است ،اما این دو بازیکن یک فصل دیگر
با استقالل قرارداد دارند و تنها زمانی میتوانند جدا
شوند که باشگاه به تعهدات مالیاش در قبال آنها
عمل نکند .البته عدم تعهد مالی فقط منوط به
بازیکنان خارجی نیست و بازهم طبق قوانین جدید
فیفا اگر باشگاه استقالل مثل هر باشگاه دیگری
توانایی پرداخت به بازیکنان داخلی را هم در مدت
زمانی مشخص نداشته باشد ایندسته از بازیکنان
نیز میتوانند یکطرفه قرارداد خود را فسخ کرده
و از جمع آبیها جدا شوند .ضمن اینکه نباید
ماجرای نورافکن را هم فراموش کرد چراکه برخی
بازیکنان هنگام بستن قرارداد یا تمدید تبصرههایی
در قراردادشان لحاظ کردهاند که درصورت دریافت
پیشنهاد خارجی ،با پرداخت مبلغی نهچندان
قابلتوجه بتوانند تیم را ترک کنند و شاید بازیکن
دیگری هم به سرنوشت نورافکن دچار شود!

اعتراض ،دلیل یک استعفای عجیب و غریب!
سعید سرفرازیان

کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال رأی به تکرار بازی تیمهای
پارس جم و استقالل داد تا مسابقهای که قرار بود هفتهی گذشته از
سری رقابتهای هفتهی بیست و دوم لیگ برتر در جم برگزار شود
در تاریخی دیگر برگزار شود .دلیل برگزار نشدن این مسابقه مثبت
شدن تست کرونای آبیپوشان بود .از همان روز سرمربی تیم پارس
جم جنوبی خیلی تالش کرد این موضوع را بهانه جویی آبیپوشان
قلمداد کند و با استفاده از اطالعاتی که زهره هراتیان مسئول پزشکی
ایفمارک که اتفاقا همسر ایشان هم هست علیه استقالل پرونده سازی
کند ،او اعتقاد داشت در تستهای انجام شده تقلب صورت گرفته و
این نتایج تردید آمیز است.
افاضلی حتی تهدید کرد تحت هیچ شرایطی حاضر به دیدار
دوباره با استقالل نیست و اگر این اتفاق رخ دهد او پروندههای پزشکی
آبیپوشان را به فیفا میبرد تا حقیقت ماجرا مشخص شود .ایشان
تحت تاثیر جو به وجود آمده و سوءاستفاده از موقعیت همسرش کام ً
ال
متفاوت از وظایف یک سرمربی حرف میزند و همه را تهدید میکند.
حاال خبر رسیده هومن افاضلی به جهت اعتراض به رای صادر

محمد قراگزلو

پرسپولیس محل رقابت دوتا از بهترین
بازیکنان لیگ برتر است .البته رقابتی که نه در
تیم بلکه در رسانهها و فضای مجازی داغ شده و
دربارهاش صحبت میشود .یک طرف مهدی ترابی
است که در دومین فصل حضورش در پرسپولیس
(با احتساب نیمفصل دوم لیگ هجدهم) تبدیل به
مؤثرترین و بهترین بازیکن تیمش در فاز حمله
شده و در بسیاری از مسابقات نقش برگ برنده را
ایفا کرده .طرف دیگر علی علیپور است که با سابقه
آقای گلی در لیگ برتر همچنان امیدوار است تا
بهترین گلزن تیمش و البته آقای گل باشد .علیپور
هم در بسیاری از مسابقات نقش تعیینکنندهای
برای پیروزی تیمش ایفا کرده و در صورت قهرمانی
احتمالی سرخها این دو نفر در صدر جدول
تأثیرگذارترین نفرات تیمشان قرار خواهند گرفت.
حاال اما ترابی و علیپور که دو جبهه رقابتی
سخت و نفسگیر را پی میگیرند ،دنبال دو عنوان
ویژه هستند .مهدی ترابی با گلی که از روی نقطه
پنالتی در تبریز به ثمر رساند  ۱۰گله شد و حاال
در دو قدمی صدر جدول گلزنان لیگ برتر است
که این برای یک هافبک یا وینگر اتفاقی فوقالعاده
به حساب میآید .علی علیپور هم  ۸گل زده و با
توجه به  ۶بازی پیشرو امیدوار است در این جدول
نهچندان امیدوارکننده خودش را به صدر برساند و
اتفاق فرخنده لیگ هفدهم که هم تیمش قهرمان
شد هم خودش آقای گل را بار دیگر رقم بزند.

شده از سوی کمیتهی انضباطی و برگزاری بازی دو تیم از سمت خود
استعفا داده و این رأی را یک رأی ظالمانه تلقی کرده چون معتقد
است حق تیم پارس جنوبی جم تضییع شده است .حاال که تالشهای
جناب هومن افاضلی ،همسر و دوستانش برای اعالم نتیجهی سه بر
صفر به سود تیم جمی به نتیجه نرسیده بهترین کار برای فرافکنی
و فرار به جلو استعفا است .حتی اگر بپذیریم این رأی یک رأی
ظالمانه و غلط است ،استعفای سرمربی تیم پارس یک عمل کام ً
ال
بیربط است.
تیم پارس جم جنوبی دارای تشکیالت و مدیرعامل است و اگر
هومن خان مطلع نیست بهتر است بداند طرف حساب فدراسیون
فوتبال باشگاه پارس جم جنوبی است نه شخص سرمربی تیم ،افاضلی
میخواهد دست پیش گرفته تا مبادا پس بیفتد ،ایشان سالهاست
عادت کرده به عنوان سرمربی پاره وقت در فوتبال ایران فعالیت کند
و به همین دلیل همیشه یا از وسط فصل عهدهدار سرمربیگری تیمها
میشود یا وقتی هم از ابتدای لیگ به تیمی میرود تا اواسط مسابقات
دوام میآورد ،اما برای دریافت حق و حقوق خود مشکلی ندارد و
میتواند پول قراردادش را تمام و کمال بگیرد چون پشتش گرم است
و این موضوع میتواند برای او همیشه در چرخهی مربیان فوتبال

آوای قهرمانی با دوئت  ۹و ۷۰

از سوی دیگر هر دو نفر در کورس جدول
تأثیرگذارترین بازیکنان لیگ برتر ردههای دوم
و سوم را در اختیار دارند و امیدوارند در صورت
ادامه نتایج خوب تیمشان این عنوان را هم مال
خود کنند .فع ً
ال در صدر این جدول مهدی قایدی
استقالل قرار دارد که  ۹گل زده و  ۷پاس گل داده
است .بعد از او مهدی ترابی  ۱۰گل زده و سه پاس
گل داده و نفر سوم علی علیپور است که  ۸گل زده
و  ۵پاس گل هم داده است.
آمار نزدیک رقابت شماره  9و 70
پرسپولیس در هفتههای باقیمانده و بخصوص
بعد از مسجل شدن قهرمانی تیمشان تبدیل به
موضوعی جذاب شده که میتواند مورد توجه
هواداران پرسپولیس قرار بگیرد ،اما علیپور اصرار
دارد رقابتی در کار نیست« :اص ً
ال در تیم ما از
این حرفها نیست .اگر آمار را ببینید متوجه
میشوید که من چند پاس گل به مهدی دادم و
چند پاس گل او به من داده است یا اینکه من
برای پرسپولیس پنالتی گرفتم و مهدی زده یا
برعکس».
حاال بیایید به دعوت علی علیپور برویم
سراغ آمار و آمار گلهای پرسپولیس که این دو
نفر در آن دخالت داشتهاند را ببینیم .با بررسی
آمار همکاریهای این دو بازیکن که منجر به گل
شده مشخص میشود  ۷گل پرسپولیس تا اینجای
فصل با دوئت (دو نوازی یا نواختن دو پیانو همزمان
در یک آهنگ کالسیک)  ۹و  ۷۰پرسپولیس به
دست آمده است .از این  7گل البته سهتایش سه
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گزارش
مروری بر مهمترین اخبار فوتبال ایران

از سورپرایز نکونام برای بازی با
پرسپولیس تا اعتراض پارس جنوبی به
رای کمیته انضباطی

ایلیا تاری وردی

نتیجه تست کرونای بازیکنان پرسپولیس
منفی شد

پس از این که تست آریا برزگر مثبت اعالم
شد ،نگرانی زیادی در اردوی سرخ ها به وجود آمد
و روز گذشته پیش از تمرین نیز آزمایش PCR
از بازیکنان گرفته شد تا وضعیت این تیم مورد
سنجش قرار گیرد .البته از هفته قبل برنامه ریزی
این تست انجام شده بود و حتی اگر موضوع برزگر
هم وجود نداشت ،تست گرفته میشد .به هر حال
دقایقی قبل نتیجه این تست به صورت علنی منتشر
و اعالم شد که نتیجه آزمایش تمام بازیکنان و
اعضای تیم منفی بوده است .بنابراین سرخ ها عصر
امروز یک جلسه تمرینی دیگر را خواهند داشت
و فردا هم آخرین تمرین پیش از بازی با فوالد را
برگزار میکنند.این در حالی است که پرسپولیسی
ها تا پایان فصل دستکم دو بار دیگر آزمایش کرونا
خواهند داشت.
دستور العمل  AFCتست کرونا اجباری شد

این تست باید  72ساعت پیش از ترک
کشور انجام و نتایج آن برای کمیته پزشکی
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شود .تست کرونا
در تمامی مسابقات برون مرزی در سال 2020
واجب است .این قانون شامل تیم های ایرانی که
در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند می شود .هم
چنین تیم های ملی پیش از ترک تهران برای
حضور در بازی ها باید نتایج تست کرونا را برای
کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کنند .بر اساس
این دستور العمل بازیکنانی که پاسخ تستشان
مثبت باشد حق همراهی تیم های خود در بازی
های بین المللی را نخواهند داشت .این تست
هم چنان برای هر بار خروج از کشور به بهانه
حضور در بازی های بین المللی تکرار خواهد
شد .این اقدامات نشان می دهد بازی هایی که از
سوی کنفدراسیون فوتبال برنامه ریزی شده در
ماه های آینده برگزار خواهد شد .در شهریور و
مهر قرار است بازی های لیگ قهرمانان آسیا و
هم چنین بازی های تیم ملی در مرحله مقدماتی
جام جهانی  2020دنبال شود.
دغدغه بزرگ مجیدی برای خط دفاع

سیاوش یزدانی و عارف غالمی دو بازیکن
توانمند استقالل هستند که چند روزی است به
ویروس کرونا مبتال شدند و اینطور که از وضعیت
شان پیدا است دیدار با نفت آبادان در هفته بیست
و پنجم لیگ برتر را از دست داده اند .این دو مدافع
طی روزهای گذشته در قرنطینه خانگی بسر می
بردند و حاال این وضعیت برایشان ادامه دار خواهد
بود .نکته مهم اما غیبت آنها دردیدار با نفت آبادان
است .بی تردید غیبت این دو بازیکن حاال به دغدغه
اصلی فرهاد مجیدی تبدیل شده است .محمد
دانشگر و روزبه چشمی دو بازیکن دیگر استقالل
هستند که درپست دفاع وسط به میدان می روند
و شرایط حضور در مسابقه را دارند اما واقعیت این
است که مجیدی اگر بخواهد تیمش را مقابل نفت
نیز با  3دفاع مرکزی به زمین بفرستد باید یک
بازیکن جوان را در کنار این دو مدافع قرار بدهد.
از طرف دیگر استقالل مسعود ریگی را نیز به دلیل
محرومیت مقابل نفت آبادان به همراه ندارد و حتی
دست مجیدی برای استفاده از یکی از هافبک های
تدافعی خود در خط دفاع نیز بسته است .در این
شرایط سرمربی استقالل دغدغه اش به جایگزینی
نفرات در خط دفاعی معطوف شده و باید دید او چه
تصمیمی درباره این پست کلیدی مقابل نفت آبادان
اتخاذ خواهد کرد.
سورپرایز نکونام برای پرسپولیس ،پاتوسی
می آید

ایران یک جای رزو شده داشته باشد.
بارها دیدهایم هومن افاضلی یا اخراج شده یا استعفا دادهاند چون
اهل مبارزه کردن نیست و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت برای
او به یک عادت تبدیل شده است .اینک چه دستاویزی بهتر از اعتراض
به رای کمیتهی انضباطی و فرار از نتایج نه چندان خوبی که در پارس
جنوبی جم به دست آورده است.

امتیازی و تعیینکننده بوده است .نکته جالب
اینکه همکاریهای فوقالعاده ترابی و علیپور بیشتر
در نیمفصل اول جواب داده و اتفاقی که در بازی
ماشینسازی رخ داد دومین همکاری منجر به گل
آنها در نیمفصل دوم بوده است.
اولینبار در همان هفته نخست بازیها
سماجت ترابی و علیپور باعث شد پرسپولیس با
برد فصل را شروع کند .در بازی افتتاحیه مقابل
پارس جم البته که هنر ترابی و آن ضربه چیپ بود
که پرسپولیس را برنده کرد اما علیپور با سماجت
و ایستادگیاش کاری کرد تا توپ به ترابی برسد
و به نوعی پاس گل داد .در هفته هفتم بازیهای
و در دیدار با پیکان در همان نیمه اول علیپور که
خودش را از مدافع حریف پیش انداخته بود با یک
سر توپ بهموقع و یک پاس عرضی دقیق کاری
کرد تا ترابی با یک بغل پا زننده گل نخست تیمش
باشد.
هفته بعد از آن و در بوشهر ترابی جواب این
محبت همتیمیاش را داد ،آن هم با یک پاس به
جلوی تیز و سریع که فقط یک بغل پای دقیق
میخواست تا پایهگذار تنها هتتریک علیپور در
این فصل باشد .هفته بعد از آن یعنی در هفته
نهم میتوانست این سهگانه کامل شود که علیپور
خرابش کرد .در تهران و ورزشگاه آزادی بازی با
ماشینسازی بشدت گره خورده بود که داور خطای
مدافع حریف روی ترابی را گرفت اما علیپور با ضربه
چیپ بدموقع نتوانست دروازه حریف را باز کند و
اینطوری زحمت ترابی هم به باد رفت.

اما عکس این ماجرا در اصفهان و بازی
هفته سیزدهم مقابل ذوبآهن رخ داد .آنجا برای
آتشبازی تیم کالدرون کافی بود تا علیپور از مدافع
حریف پنالتی بگیرد و حاال که خودش اجازه پنالتی
زدن نداشت توپ را به شماره  ۹سپرد تا همکاری
دوطرفه آنها پایهگذار برد درخشان خارج از خانه
باشد .هفته چهاردهم و در بازی سخت با گلگهر،
ترابی که با یک سوپرگل گره بازی را باز کرده بود با
یک حرکت زیبا و پاس عمقی علیپور را در موقعیت
گلزنی قرار داده بود و ضربه شماره  ۷۰با کمک سر
مدافع حریف گل مهم دیگری برای سرخها رقم زد.
در اولین مسابقه از نیمفصل دوم که البته
چسبیده به نیمفصل اول و در زمان کالدرون برگزار
شد پرسپولیس برد مهم و سختی در جم به دست
آورد .دقیقه  ۹۵مسابقه و زمانی که خیلیها برای
برد ناامید شده بودند علیپور با پاسی عمقی ترابی
را روانه دروازه کرد و ضربه خالقانه و غیر قابل مهار
شماره  ۹سه امتیاز دیگر برای پرسپولیس بههمراه
داشت.
و باالخره آخرین همکاری دو نفره ترابی و
علیپور در همین بازی ماشینسازی در تبریز رقم
خورد؛ جایی که عکس بازی رفت اتفاق افتاد؛ باز
هم دقایق پایانی ،باز هم پنالتی .اینبار علیپور
پنالتی گرفت و ترابی گلش کرد تا بهترین گلزن
تیمش باشد اما این رقابت یا همکاری هرطور
که پیش برود به نفع پرسپولیس خواهد بود و به
خوشبختی تیم یحیی یعنی قهرمانی زودهنگام
تعجیل خواهد داد.

آیاندا پاتوسی ستاره تیم فوالد در نیم فصل
دوم بود که با شیوع ویروس کرونا به کشورش
آفریقای جنوبی رفت اما باتوجه به محدودیت های
موجود در قاره آفریقا هنوز موفق به بازگشت به
ایران نشده است .در این بین فوالد دستکم سه بار
برای بازگشت این بازیکن اقدام کرد که البته هر بار
در این راه ناکام بودند .اما حاال استوری اینستاگرامی
آیاندا پاتوسی نشان میدهد که او احتماال در راه
بازگشت به ایران است .ستاره خط هافبک تیم
فوالد خوزستان با انتشار تصویری از حضورش در
فرودگاه کیپ تاون و همچنین اموجی هواپیما با
عالمت شادی ،این خبر خوش را به جواد نکونام
و هواداران این تیم داده است .با بازگشت او که
با پیگیری های سعید آذری مدیرعامل فوالد رقم
خورده ،تیم اهوازی با قدرت بیشتری در مقابل
پرسپولیس قرار خواهد گرفت .البته باید دید که
میزان آمادگی پاتوسی چه میزان خواهد بود و آیا
نکونام او را در دیدار حساس برابر پرسپولیس به کار
میگیرد یا نه .پاتوسی سال پیش در بازی دربی
به میدان رفت و عملکرد خوبی مقابل سرخ های
تهرانی داشت.
پاشازاده سرمربی جدید شاهین

سه روز پس از کناره گیری مهرداد کریمیان
از سمت سرمربیگری تیم شاهین بوشهر ،مهدی
پاشازاده به صورت رسمی هدایت این تیم جنوبی
را برعهده گرفت .در روزهای اخیر توافق او با
مدیران باشگاه انجام شده بود اما باتوجه به توافق
پاشازاده با سپیدرود ،وی برای حضور در شاهین
باید با تیم رشتی هم توافق میکرد .او امروز صبح
در شهرداری حضور یافت و قراردادش را با تیم
شاهین رسمی کرد تا سرمربی جدید بوشهری ها
برای بقا در لیگ برتر ایران باشد .این در حالی است
که شاهین از ابتدای فصل عبداهلل ویسی ،میشو
کریستیچوویچ و مهرداد کریمیان را به عنوان
سرمربی داشت.تیم شاهین بوشهر با 17امتیاز در
قعر جدول لیگ برتر ایران قرار دارد و برای بقا
باید در شش هفته آینده عملکردی بهتری داشته
باشد .آن ها این هفته در دیداری سرنوشت ساز روز
جمعه میهمان گل گهر خواهند بود.

