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خبر كوتاه
خشکسالی گل در وطن؛ گلباران در
خارج

در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران مثل
هفته سوم ،فقط هشت گل به ثمر رسید .به عبارتی
تالش  270بازیکن در قالب  18تیم فقط منجر به
 8گل شد .یک خشکسالی عجیب در ورزشی که
گل آن را زیباتر میکند اما سه بازیکن ایرانی خارج
از کشور در این هفته  5گل زدند! باور اینکه اللهیار
صیادمنش دهه هشتادی است و لژیونر شده دشوار
است .به عبارت دیگر او چهار سال بعد از بازی ایران
 استرالیا به دنیا آمده و حاال به عنوان یک جوانایرانی در حال ساختن آینده فوتبالیاش است و
نسل ما هنوز سرگرم خاطره بازی با هری کیول و
خداداد عزیزی و احمدرضا عابدزاده و مارک ویدوکا!
گذر زمان با این شتاب باورنکردنی است.
اللهیار پلههای ترقی را طی نکرد ،از روی
آنها جهید! او از پدیده ساری به سایپا رفت ،بعد
یک فصل در استقالل بود و دو گل زد و لژیونر
شد .بخشی از این موفقیت را البته مدیون بازی
در ردههای پایه فوتبال ایران است .از نوجوانان تا
امید .گرچه فوتبال ما از مارک ویلموتس خاطره
خوبی ندارد و بیشتر او را شبیه یک غارتگر به خاطر
میآوریم اما حتماً اللهیار صیادمنش او را متفاوت
میبیند .ویلموتس در خرداد  98به پسر جوان
فوتبال ایران  15دقیقه فرصت بازی برابر سوریه را
داد و اللهیار هم گل زد تا گلزنی در رده بزرگساالن
را هم در کارنامهاش داشته باشد .جوانترین گلزن
تاریخ تیم ملی با  17سال و  11ماه سن!
در فوتبالی که ستارههایش حوالی  26سالگی
تازه دیده میشوند ،لژیونر شدن برای یک پسر 18
ساله خیلی زود است اما او به فنرباغچه رفت ،خیلی
فرصت بازی پیدا نکرد و به سبک تیمهای اروپایی
او را به استانبول اسپور و زوریا لوهانسک اوکراین
قرض دادند تا پختهتر شود .تیم فوتبال زوریا
لوهانسک اوکراین در ورزشگاه اسالووتچی آرنا،
در چارچوب رقابتهای هفته پنجم گروه  Gلیگ
اروپا مقابل تیم صدرنشین لسترسیتی انگلیس قرار
گرفت و اللهیار سه دقیقه بعد از ورود به زمین گل
زد .گل دقیقه  84او باعث یک پیروزی شیرین سه
امتیازی برای اوکراینیها علیه انگستان شد ،اتفاقی
که خیلی رخ نمیدهد .این گل شاید راه اللهیار برای
حضور بیشتر در تیم را هموار کند.
هر بار سردار آزمون در فوتبال روسیه گل
میزند اولین نکتهای که به دهن میآید این است
که چرا لیگ این کشور یخ زده را رها نمیکند و به
یک تیم بهتر نمیرود؟ مگر چند بار میتواند به این
سن و سال و آمادگی برسد؟ در بهترین حالت اگر
باز هم آقای گل فوتبال روسیه شود چه اتفاقی رخ
میدهد؟ او بعد از چند هفته حضور نصفه و نیمه در
ترکیب تیم ،مقابل اورال دست به آتشبازی زد ،هت
تریک کرد ،پنالتی گرفت و پاس گل داد تا بهترین
بازیکن زمین شود .او که آخرین بار در هفته نهم
لیگ برتر روسیه گلزنی کرده بود ،با این سه گل
تعداد گلهای این فصل خود را به عدد  ۹رساند تا
باالتر از سه بازیکن دیگر از جمله زیوبا همبازیاش
در زنیت ،به تنهایی در صدر جدول گلزنان لیگ
برتر روسیه بایستد .در پرتغال هم مهدی طارمی
یک بار دیگر کیفیتش را نشان داد تا همه اعتراف
کنند که نیمکت ذخیرهها برای پسر بوشهری
فوتبال ایران جای کوچکی است .او با یک ضربه
دقیق بغل پا گل چهارم تیمش را مقابل توندال به
ثمر رساند .طارمی در این فصل از رقابتهای لیگ
پرتغال در  9بازی ،در مجموع  275دقیقه برای
پورتو به میدان رفته و آمار  2گل و  2پاس گل
را بجا گذاشته است که درخشان است .این عدد
یعنی او در  3بازی  90دقیقهای چنین دستاوردی
داشته که بسیار قابل احترام است .فراموش نکنیم
که پورتو یکی از شانسهای اصلی قهرمانی است
و بازیکنان بزرگ و استعدادهای آینده را در خود
پرورش میدهد .اگر فشارهای خست ه کننده
روی کنسیسائو سرمربی تیم و دوستیهای خاله
خرسکی اجازه بدهند ،مهدی خیلی زود در ترکیب
ثابت آبی و سفیدهای پرتغال جایش را تثبیت
میکند و راهش را برای پیوستن به تیمی بزرگتر
هموار ...نگاهی به عمل طارمی ،انصاریفر ،آزمون و
حتی اللهیار نشان میدهد که یکی از دالیل فقر
گلزنی در لیگ ایران میتواند همین لژیونر شدن
گلزنهای کاربلدش باشد.
پرسپولیس در دور باطل حقوقی

خلیل زاده به استوکس رسید

باشگاه پرسپولیس بار دیگر راه شکایت از
بازیکنانی که از این تیم رفته اند را اشتباه رفت تا
نشان دهد همچنان با این مشکل دست و پنجه
نرم کند.
کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون
فوتبال درخواست رسیدگی باشگاه پرسپولیس به
پرونده مربوط به فسخ یکطرفه قرارداد شجاع خلیل
زاده با این باشگاه را رد کرد و رسیدگی به آن را در
اختیار فیفا قرار داد.
ترانسفر شجاع خلیل زاده به الریان قطر،
دلیل عدم رسیدگی کمیته تعیین وضعیت به نحوه
جدایی این بازیکن بوده است چونکه باشگاه مقصد
تیمی غیر ایرانی است و رسیدگی به آن از حیطه
وظایف کمیتههای داخلی فدراسیون فوتبال خارج
است .روندی که باشگاه پرسپولیس در قرارداد با
خلیل زاده برای رسیدگی به دعوای حقوقی در نظر
گرفته بود .بندی مشابه با آنچه در سایر قراردادهای
پرسپولیس با بازیکنان نیز وجود دارد .نکته
جالب توجه اینکه در طول سالیان گذشته باشگاه
پرسپولیس هرگز نتوانسته است از چنین تبصرهای
در پیروزیهای حقوقی خود استفاده کنند و تنها
روی برگه قرارداد نوشته شده است.
بر هیچکس پوشیده نیست دادگاه رسیدگی
به چنین فسخ ها و جداییهای ناگهانی ،فیفا است
اما سرخها همچنان اصرار به کشاندن بازیکنان
سابق خود به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون
فوتبال داشتند .اصراری که اگر به سود پرسپولیس
نیز حکم صادر میشد حالت اجرایی برای سایر
فدراسیونها نداشت .باشگاه پرسپولیس در حالی
وارد دعوای حقوقی با مدافع ملی پوش فصل
گذشته خود شد که حدود  ۶ماه پیش نیز همین
مسیر را در قضیه جدایی ناگهانی آنتونی استوکس
نیز طی کرد اما راه به جایی نبرد.

لیگ برتر در هفته پنجم با برگزاری  7دیدار در
روزهای  16و  17آذر سپری شد و لغو بازی پرسپولیس
و نساجی به دلیل شرایط خاص سرخپوشان که خود
را برای فینال لیگ قهرمانان آسیا آماده می کنند
حساسیت هایی را به وجود آورد.

ورزش

 8نکته از هفته پنجم لیگ برتر

نکته اول :لغو بازی پرسپولیس و نساجی به
خاطر کرونا!

دیدار تیم های نساجی و پرسپولیس به
میزبانی قائمشهری ها در شرایطی لغو شد که شاید
خود سازمان لیگ هم تحت برخی فشارها مجبور
به پذیرش این شرایط شد .تاریخ بازی پرسپولیس
در فینال آسیا  29آذر است و به دلیل اینکه
سرخپوشان باید در چمن مصنوعی ورزشگاه شهید
وطنی به میدان می رفتند و از سویی بار سفر هم
به شمال کشور می بستند باعث شد تا به خواسته
خود یعنی لغو بازی برسند .اتفاقی که از نظر حرفه
ای جایی برای دفاع ندارد و تنها عاملی که شاید
باعث شود این روزها کمتر کسی به این تصمیم غیر
فوتبالی انتقاد کند همین وضعیت کرونایی باشد .با
توجه به قوانین سختگیرانه قطر برای ورود افراد به
این کشور بهانه ترس از گرفتن کرونا در سفر عاملی
شده تا فعال کسی به صورت رسمی به سازمان لیگ
بابت لغو این بازی انتقاد نکند.
نکته دوم :نفت مسجدسلیمان  1 - 3سپاهان؛
چمن ورزشگاه بهنام محمدی بدتر از بد

شاید کمتر کسی فکر می کرد شاگردان
نویدکیا این چنین اسیر تیم نفت مسجد سلیمان
شود اما شاگردان حسینی نشان دادند ترسی از
اسامی تیم های مقابل خود ندارند و تیم اصفهانی
در بدترین روز خود در یک زمین بد قافیه را
به حریف باختند .البته از حق نباید گذشت که
چمن ورزشگاه شهید بهنام محمدی به شدت
دچار مشکل بود و شاهد بازی در یک زمین بی
کیفیت با چاله چوله های فراوان بودیم و واقعا
عجیب است که چنین زمینی چطور برای رقابت
های لیگ برتر مورد تایید قرار گرفته است.نکته
دیگر این بازی اولین برد تیم مسجد سلیمانی بود
تا مجتبی حسینی با شرایط بهتری در هفته های
دیگر تیمش را وارد میدان کند.
نکته سوم :ذوب آهن صفر  2 -شهر خودرو؛
کرونازده های همیشه غرغرو

تیم ذوب آهن فصل جاری را با انواع گالیه
ها آغاز کرده است .تیمی که از هفته اول تا همین
هفته گذشته به داوری ها اعتراض داشت و این
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اخبار
است تیمش بازنده شد .گل دومی که این تیم
دریافت کرد محصول این حرکت و البته اشتباه
علیرضا حقیقی دروازه بان تیم سیرجانی شکل
گرفت تا صدرنشین لیگ این چنین ببازد .امیر
قلعه نویی بعد از بازی هم به این شکست عجیب و
اتفاقی که افتاد اشاره کرد.
نکته هفتم :آلومینیوم اراک  - 4یک
ماشینسازیتبریز؛ ویرانی تیم تبریزی در
اراک

بار داستان کرونا ماجرای آنها را به سمت دیگری
برد .این تیم اصفهانی مدعی بود که برای بازی با
شهرخودرو دارای  15بازیکن کرونایی است و چند
تن از عوامل تیم هم کرونایی شده اند .از سویی در
این شرایط دو سه بازیکن خود را هم در اختیار
تیم ملی جوانان قرار داده بودند و درحالی که می
توانستند از فدراسیون درخواست کنند این بازیکنان
را برگردانند اما همین کار را هم نکردند! در نهایت
هم بعد از بازی که به شکست این تیم منجر شد
رحمان رضایی به شدت از این وضعیت گالیه کرد و
باز هم در صحبت های خود و به کنایه گفت کسانی
برای فوتبال تصمیم می گیرند که حتی نمی دانند
فوتبال را با چه « ت» می نویسند!نکته جالب تر هم
تیمی که دارای این همه افراد کرونایی است چرا در
مراسم آغازین بازی بازیکنان دو تیم در آغوش هم
و کادرفنی ها قرار گرفتند! در هر صورت این بازی
برای مهدی رحمتی که هفته های خوبی را پست
سر نگذاشته بود فرصتی شد تا از بحران خارج شود.
نکته چهارم :تراکتور صفر  -صفر فوالد؛ باز
هم جنجال نیمکت ها

به نظر می رسد جنجال روی نیمکت یکی از
سوژه های هفتگی بازی هایی است که یک پای آن
فوالدی ها هستند .این بار هم در تبریز درحالی
که بازی به لحاظ فنی چیزی برای گفتن نداشت
به یکباره در دقایق پایانی بازی همه چیز دگرگون
شد .نکونام بعد از بازی مدعی بود که دستیار
منصوریان بی احترامی کرده اما در صحبت های
طوالنی منصوریان در نشست خبری بعد از بازی

که این حجم از صحبت در نشست خبری خارج
از عرف است تاکید داشت که اگر دستیار او بی
احترامی کرده چرا مربی فوالد هم اخراج شد و به
جنجال های ساسان انصاری هم اشاراتی داشت.
اینکه چرا باید نیمکت فوالد در این فصل در بازی
ها این همه حاشیه ساز شوند سوالی است که
مسئوالن این تیم باید به آن پاسخ دهند.
نکته پنجم :سایپا صفر  -صفر مس رفسنجان؛
پنالتی و ادعای نارنجی پوشان

این تساوی بیشتر از همه برای محمد ربیعی
که در هفته های گذشته روی خوش فوتبال را
ندیده بود اهمیت داشت .حداقل تیمش از بازی با
امتیاز خارج شد اما برای سایپا در بازی خانگی این
تساوی خیلی ارزشمند نبود .ضمن اینکه نارنجی
پوشان معتقد بودند در این بازی داور سه پنالتی
برای آنها نگرفته است و یک بازیکن حریف هم که
پای بازیکن آنها را مصدوم کرده حداقل باید اخراج
می شده است .با این حال به طور کلی سرمربی
تیم سایپا خیلی اهل جنجال و فریاد بابت مسائل
داوری نیست.
نکته ششم :گل گهرسیرجان یک  2 -پیکان ؛
گل عجیب با حرکتی عجیب تر

نحوه پرتاب اوت نادر محمدی بازیکن پیکان
در این بازی به طرز ویژه ای سوژه شد به طوری
که امیر قلعه نویی سرمربی گل گهر را غرق تعجب
کرد .سرمربی گل گهر که تا این جای لیگ تیمش
را مدعی نشان داده است به خاطر پرتاب های اوت
متفاوت این بازیکن که صورت حرکات آکروباتیک

این بازی به دلیل پوشیده شدن برف روی
چمن ورزشگاه امام خمینی اراک با تاخیر آغاز شد
و شاید خود وحید بیاتلو سرمربی جوان ماشین
سازی فکرش را هم نمی کرد در پایان بازی با 4
گل خورده مجبور به ترک اراک شود .تیمی که
با تفکرات این مربی جوان بسته شده به نظر می
رسد این روزها حتی با تیم های تازه وارد لیگ
برتری هم توان مقابله ندارد و این بازی برای رسول
خطیبی و شاگردانش شرایطی را به وجود آورد تا
تیمش به بهترین شکل برنده شود.
نکته هشتم :استقالل یک  -یک صنعت نفت
آبادان؛ فکری و بحران هایی که تمامی ندارد

با وجودی که کارشناسان داوری بعد از بازی
معتقد بودند این بازی پنالتی نداشته و تازه گل
صحیح آبادانی ها بی جهت آفساید اعالم شده
اما باشگاه استقالل به شدت معتقد است که در
این بازی داوری به ضررشان بوده است اما آنچه
از بازی دیروز آبی پوشان بیشتر به چشم میخورد
این بود که این تیم با این سیستمی که بازی می
کند حاال حاال جا برای انتقاد خود را باز می گذارد
و اینکه چرا محمود فکری در تفکرات تاکتیکی خود
تغییری ایجاد نمی کند سوالی است که خودش
باید به آن پاسخ دهد .نکته مهم دیگر این بازی
ابالغ محرومیت بازیکن آبی ها در روز بازی بود.
فکری که شب قبل از بازی متوجه شده بود شاید
رشید مظاهری دروازه بان تیمش را نداشته باشد
روز بازی هم متوجه شد بابک مرادی را نمی تواند
داشته باشد .از سویی بهم ریختگی تاکتیکی در
بازی استقالل باعث شده تا این روزها کادرفنی
آبی ها تحت فشار باشند .این تیم در حالی که می
توانست برنده این بازی باشد به یک امتیاز قناعت
کرد تا عوامل باشگاه استقالل این همه فشار را
روی داوری بیاورند .اعتراض های فکری در کنار
خط هم بابت این فشاری که تحمل می کند در نوع
خودش جالب بود.

اصرار پرسپولیس به بازی مقابل ذوب آهن
کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس اعتقاد دارد نباید به راحتی
فرصت بازی با ذوبآهن از دست برود زیرا این آخرین مهلتی است که
سرخها میتوانند قبل از فینال ،یک دیدار رسمی داشته باشند و در
شرایط مسابقه قرار بگیرند .البته این موضوع داستانهایی هم در دل
خود دارد که عجیب و پیچیده است.
هماهنگی با مدیریت

یحیی گلمحمدی و سایر دستیارانش به انجام بازی با ذوبآهن
مصر هستند و معتقدند حریف اصفهانی ،تیم خوب و فنی است و
میتواند قبل از بازگشت به لیگ قهرمانان و حضور در فینال ،فشار
خوبی روی بازیکنان پرسپولیس بیاورد .آنها به همین علت با مدیریت
باشگاه تماسهایی داشته و خواستار برگزاری بازی و پافشاری برای
انجام این دیدار شدند.
تست دردسرساز

ذوبآهنیها در روزهای گذشته ،هر بار که تست کرونا از اعضای
تیم خود گرفتند ،چند نفر بیشتر به لیست کروناییهایشان اضافه
شد .تستهای دردسرسازی که شاگردان رحمان رضایی را وارد یک
چالش جدی و عجیب کرد .این دردسر مهمترین عامل شکست مقابل
شهرخودروی مشهد هم بود.
قوانین سرسختانه

پروتکلهای اجرایی لیگ قهرمانان آسیا ،سختگیریهای زیادی
در مورد مبارزه با شیوع کرونا دارد .حتی این شایعه مطرح شده که
اگر در کاروان پرسپولیس فقط یک نفر با کرونای مثبت حضور داشته
باشد ،مجموعه کاروان را از دوحه به تهران بازمیگردانند و در این
شرایط ،شانس حضور در فینال از سرخپوشان سلب میشود.
نگرانی پررنگ هواداران

همین امر ،نگرانی طرفداران پرسپولیس را به باالترین حد خود
رسانده و آنها میگویند اگر قرار است بازی با ذوبآهن در شرایطی
برگزار شود که احتمال ابتالی اعضای تیم به کرونا را افزایش دهد،
همان بهتر که اص ً
ال این دیدار برگزار نشود و پرسپولیس پس از
نساجی مازندران ،با دو بازی معوقه راهی قطر شود .البته این امر
چندان هم منطقی به نظر نمیرسد.
قرنطینه به موقع

در سوی دیگر ،برخی اقدامات از جمله لو رفتن صفحه چت چند
نفر که از قصد خود برای کرونایی کردن بازیکنان پرسپولیس پرده
برداشتند یا عکسی از یک شهروند کرونایی در کنار مهدی عبدی به
قصد بیمار کردن این بازیکن ،مدیریت باشگاه پرسپولیس را نگران
کرد و آنها دستور دادند تیم وارد قرنطینه و اردوی متمرکز شود .این
قرنطینه به موقع ،تا حد زیادی خیال هواداران را راحت کرد و حتی
گلمحمدی هم یک نفس عمیق کشید.
شاید تستها ایراد دارد

یحیی اما دستبردار نیست و اعتقاد دارد اگر ذوبیها شرایط
بازی را دارند و تعداد بازیکنانشان به حدنصاب میرسد ،باید مقابل
پرسپولیس به میدان بروند و اص ً
ال نمیتوان برنامه لیگ را به خاطر
این مسائل تغییر داد زیرا پرسپولیس از چند جهت متضرر میشود.
حتی شنیدیم در اردوی پرسپولیس این بحث مطرح شده که شاید
تستها ایراد دارد وگرنه چرا باید در عرض دو روز ،تست کرونای ۱۴
یا  ۱۵بازیکن ذوبآهن مثبت اعالم شود و اص ً
ال این بازیکنان در چه
شرایطی ،زندگی حرفهای خود را پیش میبرند .گویا سرخپوشان به
تستهای پزشکی انجام شده نیز مشکوک شدهاند.
پیشنهاد ایفمارکی

طبق برنامه سازمان لیگ در هفته ششم ،ذوبآهن باید در روز
 ۲۲آذر در تهران ،مقابل پرسپولیس صفآرایی کند .سرخپوشان
میگویند حاال که قرار است آنها راهی تهران شوند ،چه بهتر که
در ایفمارک و به فاصله یک روز قبل از بازی با پرسپولیس ،تست
کرونا بدهند و اگر تست کرونای همه بازیکنان منفی بود ،آن وقت
مقابل قرمزپوشان به میدان بروند .این پیشنهاد شاید منطقی به نظر
برسد اما این ریسک هم وجود دارد که بازیکنان کرونایی ذوبآهن
از اصفهان تا تهران همراه با بازیکنان سالم بیایند و اینجا مشخص
شود که پاسخ تستشان مثبت بوده و آن وقت مکان و فضایی برای
قرنطینهشان وجود ندارد .شاید بهتر بود افرادی از ایفمارک راهی
اصفهان شوند و از همه اعضای تیم ،تست کرونا بگیرند تا خیال همه
اهالی فوتبال را راحت کنند.
دغدغههای یحیی

به هر حال گلمحمدی قبل از فینال دغدغههای زیادی دارد.

خانوادههایشان دور کردهایم تا وارد قرنطینه شوند .به این دلیل و
مسائلی که طرفدارانمان و رسانهها به خوبی اطالع دارند ،از پذیرفتن
هواداران عزیز ،دوستان ،آشنایان ،بستگان ،نمایندگان اصحاب رسانه،
افراد خارج از تیم و کاروان اعزامی در محل تمرین ،اردو و هتل تیم
معذور هستیم .در این زمینه چاره دیگری نداریم .برخی مهرههای
مهم را به دالیل مختلف از جمله محرومیت در اختیار نداریم و باید
تا حد امکان سایر نفرات را حفظ کنیم .از سوی دیگر کشور قطر و
کنفدراسیون فوتبال آسیا قوانین سختگیرانهای دارند .این اقدامات
باشگاه پرسپولیس به خاطر هدف بزرگی است که پیش روی خود
میبینیم ».اشاره به پروتکل سختگیرانه قطر این سؤال را به وجود
میآورد که مگر پروتکل سازمان لیگ سختگیرانه نبود یا در این زمینه
سهلانگاریهایی صورت گرفته؟
ماههای زیادی است که ویروس کرونا به ایران رسیده و در میان
اعضای اکثر تیمهای لیگ برتر مبتالیانی دیده شده ،هرچند پیروانی
ظاهرا ً ادعای برخی از این بازیکنان را قبول ندارد و با اشاره به بهبودی
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پرسپولیس  ۱۱روز دیگر باید در فینال لیگ
قهرمانان برابر نماینده شرق آسیا حاضر شود و
برنامه ریزی سفر این تیم به دوحه برای یکی از
دو روز  ۲۳یا  ۲۴آذرماه تدارک دیده شده است.
بعد از لغو دیدار مقابل نساجی قائمشهر ،یحیی
گل محمدی برنامه آماده سازی برای فینال آسیا را
با بردن سرخپوشان به اردوی  ۴۸ساعته در هتل
و تمرینات آماده سازی در زمین تمرین تیم ملی
دنبال کرد.
بعد از این اردوی کوتاه مدت ،کادرفنی به
بازیکنان مرخصی یکروزه داد و از فردا دور جدید
تمرینات این تیم در همان زمین تیم ملی استارت
خواهد خورد .نکته جالب توجه اینکه یحیی در نظر
دارد از فردا بار دیگر اردوی کوتاه مدتی با قرنطینه
بازیکنان در هتل تدارک ببیند تا بحث مربوط به
سالمت بازیکنان تدابیر الزم اتخاذ شود .به بازیکنان
پرسپولیس دستور داده شده تا زمان اعزام از حضور
همراه و آشنایان خود و قرار مالقات در البی و محل
تمرین پرهیز کنند .اقدامات الزم در این زمینه با
همراهی حراست باشگاه و جمعی از لیدرهای تیم
خواهد بود .استفاده از خودروهای عمومی ،سفارش
غذا از خارج از منطقه اردو و گرفتن عکس یادگاری
نیز از دیگر خط قرمزهایی است که بازیکنان باید
آن را رعایت کرده و هر اقدام خطرسازی با جریمه
سنگین همراه میشود.
پرسپولیس که وحید امیری و احسان پهلوان
و البته عیسی آل کثیر را به دلیل محرومیت در
اختیار ندارد ،میخواهد سرمایههای کنونی خود را
تا اعزام تیم به بهترین نحو حفظ و مانع از تکرار
اتفاقی مانند الهالل عربستان شود.الهالل عربستان
قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان در شرایطی که
در صدر جدول گروه خود قرار داشت ،به دلیل تعدد
نفرات مبتال به کرونا از دور مسابقات کنار گذاشته
شد و امتیازات این تیم برای حضور در مرحله بعدی
محاسبه نشد.پیش از این نیز باشگاه در بیانیهای
از هواداران خود خواست تا با در نظر گرفتن
شرایط حساس تیم ،از حضور در اردو ،فرودگاه،
محل تمرین و  ...برای مالقات با بازیکنان و گرفتن
عکس یادگاری با آنها خودداری کنند .پرسپولیس
در فصل  ۲۰۱۸و در شرایطی که محرومیت نقل
و انتقاالتی را پشت سر میگذاشت به فینال لیگ
قهرمانان صعود کرد اما لشگر نصفه و نیمه برانکو
ایوانکوویچ که در این بازی سیامک نعمتی و امید
عالیشاه را از دست داده بود ،در جریان بازی نیز
با مصدومیت رباط صلیبی محمد انصاری مواجه
شد ،تا نتواند برابر نماینده ژاپن (کاشیما آنتلرز) به
موفقیت دست یابد و جام از دست آنها لغزید.در این
فصل نیز با جدایی برخی نفرات تاثیرگذار تیم ،در
نهایت شاگردان یحیی موفق به صعود و حضور در
فینال شدند .در بازی فینال اما وحید امیری ،احسان
پهلوان ،عیسی آل کثیر و البته شجاع خلیل زاده
حاضر نخواهند بود و این مساله باعث شده تا نگرانی
بابت از دست دادن دیگر بازیکنان به دلیل ابتال به
کرونا به وجود آید .آنها اکنون با این قرنطینه اعضای
تیم را مهیای این رقابت تاریخی میکنند.

فرصت بزرگی که استقالل از دست داد

او عالقه زیادی داشت تا با انجام دو بازی مقابل نساجی مازندران
و ذوبآهن اصفهان ،در بهترین شرایط ممکن به فینال برود اما این
امکان به او داده نشد زیرا نساجیها به شکل حرفهای و منطقی از
میزبانی خود حمایت کردند و برای انجام بازی به تهران نیامدند و
پیشنهاد جابهجایی بازی رفت و برگشت را نپذیرفتند .از سوی دیگر،
ذوبیها هم ساز مخالفت خود با برگزاری بازی مقابل پرسپولیس را
کوک کردهاند و شرایط به شکلی پیش میرود که به نظر میرسد اگر
همه تستهای اعضای این تیم منفی باشد ،باز هم تمایلی به تقابل
با پرسپولیس ندارند!
آیا پرسپولیسیها مراقب هستند؟

و در نهایت اینکه با وجود همه مشکالتی که پرسپولیس
قبل از سفر به دوحه تجربه میکند ،نگرانیهایی مربوط به رعایت
حداکثر ایمنی توسط بازیکنان و اعضای تیم هم وجود دارد .این
سؤال هنوز به درستی پاسخ داده نشده که آیا همه بازیکنان
پرسپولیس ،پروتکلهای بهداشتی را به صورت کامل اجرا میکنند
یا نه؟ آیا آنها مراقب سالمتی خود هستند؟ آیا پس از آنکه عصر
روز یکشنبه گذشته ،تمرینات تعطیل شد ،ظرف دو روز اخیر باز
هم پاساژگردی کردند یا در خانه ماندند و در کنار اعضای خانواده،
قرنطینه را ادامه دادند؟ اینها ،سؤاالتی که پاسخ به آن ،شرایط را
برای پرسپولیس تغییر میدهد و نگاه حرفهای بازیکنان و اعضای
تیم را عیان میکند.

و ناگهان کرونا جدی شد
روزهای زیادی از مصاحبه افشین پیروانی و کنایه تکراریاش
به سایر تیمهای لیگ برتر نمیگذرد .او بعد از برد پرسپولیس مقابل
صنعت نفت آبادان در هفته دوم لیگ برتر گفت« :سال گذشته برخی
دوستان به دنبال تعطیلی لیگ بودند ،مصاحبه کردند ،بیانیه دادند
و تهمت زدند که جام برای پرسپولیس از جان مهمتر است .این
صحبتها به خاطر اختالف  ۱۰امتیازی ما با سایر تیمها بود که با
زحمت بچهها و درایت کادر فنی به  ۱۴امتیاز رسید و پرسپولیس
قهرمان شد .سال گذشته فوتبالی روزی  ۵۰نفر فوت میکردند و
میگفتند لیگ تعطیل شود ،حاال که تلفات  ۱۰برابر شده ،همه
سکوت کردند ».سرپرست پرسپولیس در ادامه رقیبان را به ادعاهای
کذب درباره ابتال به کرونا متهم کرد و گفت« :سال گذشته ما معجزه
کرونا را دیدیم و آقایان در کمتر از  ۲۰ساعت خوب شدند! بعد گفتند
ما در ورزشگاه تماشاگر نداریم و ضرر میکنیم .اگر چنین چیزی
درست باشد ،پرسپولیس که پرتماشاگرترین تیم ایران و آسیاست،
بیشتر از همه ضرر میکند .اگر زمانی که داد میزدم لیگ تعطیل
نشود ،چنین اتفاقی رخ میداد ،امسال نمیتوانستیم مسابقات را
برگزار کنیم و پرسپولیس به فینال آسیا صعود نمیکرد .عیب ندارد
که مورد هجمه و بیاحترامی قرار گرفتم».
تنها دو هفته بعد از این مصاحبه که پیروانی «زنده نگه داشتن
مسابقات باشگاهی در ایران» و «غلبه فوتبال بر کرونا» را به نام
خودش سند زد ،پرسپولیس حاضر نشد برای بازی با نساجی به
قائمشهر برود تا سازمان لیگ به اجبار این بازی را لغو کند .حاال
این بار نوبت دیگران است که از سرپرست پرسپولیس بپرسند چرا
موضعش ناگهان درباره کرونا و احتمال سرایت آن در حین سفر و
برگزاری مسابقات تغییر کرده است؟
او در مصاحبه اخیرش درباره شرایط پرسپولیس پیش
از سفر به قطر گفت« :به خاطر مسئولیت سنگینی که نسبت به
هواداران و مردم بر دوشمان احساس میکنیم ،حتی بازیکنان را از

پرسپولیس و مهمترین حریف
پیش از فینال

پرسپولیس از معدود تیمهایی است که تمام تستهای بازیکنانش در
این ماهها منفی بوده .طبق ادعای باشگاه تنها نمونههای مثبت کرونا
در پرسپولیس دو نفر از اعضای کناری تیم (بدنساز و ماساژور) بودند.
سیامک نعمتی تنها بازیکن پرسپولیس بود که شایعه مثبت شدن
تست کرونایش مطرح شد ،ولی خودش در استوری اینستاگرام این
ماجرا را تکذیب کرد« :تست اولم مشکوک به کرونا شد .اما دو بار دیگه
تست دادم و خداروشکر هر دو دفعه منفی اعالم شد ».حاال تیمهای
دیگر حق دارند از پیروانی بپرسند چرا تیمی که بازیکنانش در تمام
این ماهها از کرونا مصون مانده ،ناگهان تصمیم گرفته قرنطینه سفت و
سختی در نظر بگیرد و حتی اجازه مالقات بازیکنان با خانوادههایشان
را ندهد؟ آیا قدرت سرایت ویروس در این مدت تغییر کرده ،تستهای
کرونا دقیقتر شده یا انعطافپذیری پروتکلها متفاوت است؟ همه
اهمیت فینال لیگ قهرمانان را میدانند و پرسپولیس حق دارد نگران
ابتالی احتمالی بازیکنانش به کرونا و غیبت آنها در این بازی حساس
باشد.
نکته آزار دهنده تناقض در حرفهای قبلی و جدید سرپرست
پرسپولیس است .بحث درباره ویروس خطرناکی است که در یک
سال گذشته جان انسانهای زیادی را گرفته و سبک زندگی
جهانی را تغییر داده ،ولی پیروانی از کرونا هم برای کرکریهای
باشگاهی و گرفتن امتیازات ناچیز نمیگذرد .ترس تیمها و
بازیکنان در روزهای اول شیوع کرونا طبیعی بود و ربطی به برتری
امتیازی پرسپولیس در جدول نداشت ،همانطور که بسیاری از
خانوادهها در آن روزها به خاطر ناشناخته بودن ویروس حتی به
نانوایی هم نمیرفتند و در خانه نان میپختند .فوتبال ایران هم
مثل سایر شئونات زندگی انسانها در این مدت توانست به تدریج
خودش را با کرونا وفق بدهد و با شرایط جدید خو بگیرد .نکته
عجیب در این میان موضع پیروانی درباره کرونا است که ناگهان
 180درجه تغییر کرده.

در جریان هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر،
دو تیم استقالل و صنعت نفت آبادان به مصاف هم
رفتند که این بازی در پایان با تساوی یک بر یک
به پایان رسید.
در این بازی اتفاقات زیاد و قابل توجهی رقم
خورد که یکی از مسائل مهم آن ،تصمیمهای داوری
بود که مورد بحث خیلی از کارشناسان بود .صنعت
نفت آبادان پیش از این که گل تساوی را به ثمر
برساند ،یک گل در دقیقه  ۷۳به ثبت رساند که
داور معتقد بود گل در شرایط آفساید به ثمر رسیده
است اما خیلی از کارشناسان داوری معتقدند این
گل در شرایط سالم به ثمر رسیده بود.
در ادامه باشگاه استقالل به دو تصمیم داور
بسیار معترض بود که خطای هند بازیکن صنعت
نفت در محوطه جریمه این تیم و خطای محمد
طیبی روی مهدی قایدی که در نهایت باعث شد
محمود فکری در نشست خبری بعد از بازی انتقاد
شدیدی به داوری داشته باشد و باشگاه استقالل با
ارسال نامه به حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون
فوتبال ،به عملکرد داوری اعتراض کنند.
باشگاه استقالل در نامه خود به بهاروند
تاکید کردند “از هفته نخست رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران ،قضاوتها یکسویه و به ضرر
تیم فوتبال استقالل بوده و این درحالی است که
باشگاه استقالل از ابتدای فصل جاری در صدد
تعامل با کمیته داوران بوده اما به نظر میرسد
سکوت نجیبانه باشگاه استقالل به ضرر این تیم و
هوادارانش تمام شده است”.
اما فارغ از مسائل داوری ،استقالل فرصت
بسیار خوبی را در این بازی از دست داد .تساوی
آبیپوشان پایتخت مقابل شاگردان سیروس
پورموسوی باعث شد تا فرصت صدرنشینی برای
استقالل از دست برود .گلگهر سیرجان که
صدرنشین رقابتهای لیگ برتر است ،در بازی
هفته پنجم و در مقابل تیم فوتبال پیکان دو بر یک
شکست خورد و استقالل میتوانست با کسب سه
امتیاز این بازی ،صدر جدول را به دست بیاورد اما
نتوانست این اتفاق را رقم بزند.
از دست رفتن این فرصت شاید دالیل
مختلفی برای آبیپوشان داشته باشد .از مصدومیت
سریالی بازیکنان این تیم تا ناهماهنگی بازیکنان در
زمین و مشکالت داوری نیز میتواند استداللهای
استقاللیها برای کسب نتیجه تساوی در مصاف با
صنعت نفت باشد اما همانطور که مشخص است،
آبیپوشان پایتخت که هوادارانشان انتظار قهرمانی
در این فصل دارند ،امتیازاتی را از دست میدهند
که شاید حسرتش در پایان فصل برای آنها بسیار
دردآور باشد.
البته شرایط جدول در مسابقات لیگ برتر
بسیار به یکدیگر نزدیک است و  ۴تیم با  ۸امتیاز
در رده دوم تا پنجم و  ۵تیم با  ۷امتیاز از رده
ششم تا دهم جدول حضور دارند و این مساله باعث
شده رقابت نزدیکی بین تیمها وجود داشته باشد.
شاگردان محمود فکری به عنوان یکی از این ۱۰
تیم همچنان فرصت برتری بر رقیبان خود را دارد.

