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دوستان 4جام را از دست داده اند، اما انتظار 
تشویق و تشکر دارند

قهرماننشدنپرسپولیسدراینفصلهیچچیز
عجیبینبــود.بههرحالقرارنیســتیکتیم
همیشهقهرمانباشد.ایناتفاقبرایبزرگترین
باشــگاههایجهانهمرخنمیدهدوطبیعتا
پرســپولیسنیزازآنمستثنینیســت.بااین
حالیکمسئلهنگرانکنندهدراینتیموجود
داردکهنمیتوانازآنچشمپوشید؛جاییکه
ازصدرتاذیلاعضایتیممدامتکرارمیکنند:
»ارزشنایبقهرمانیماکمترازقهرمانینبود.«
راستشایناستکهاصالنمیفهمیماینجمله
یعنیچه؟پرســپولیسباچندامتیازاختالف،
جامرابهتیمیدادهکهآشــکاراکممهرهتربوده
است.دربعضیمسابقات،تعدادبازیهایملی
ترکیباصلیاســتقاللدورقمیهمنمیشد.
اگرپستبهپستمقایســهکنید،خواهیددید
دراغلبنقاطزمینوضعپرسپولیسبهتربوده
است.آنهادرطولفصلستارههاییمثلجالل
حســینی،رامینرضاییان،کمالکامیابینیا،
میالدسرلک،امیدعالیشاه،مهدیترابی،وحید
امیری،احســانپهلوان،مهدیعبدیو...رادر
اختیارداشــتندکهاینترکیبقابلمقایسهبا
مهرههایجوانونهچندانسرشــناسفرهاد
مجیدینبــود.فقطیکوحیدامیرینقشــی
چشمگیردرصعودتیمملیایرانبهجامجهانی
داشــت؛بعدمربیانپرســپولیسچطورادعا
میکنندنایبقهرمانیشــانبهاندازهقهرمانی

ارزشداشته؟باچهمنطقی؟
یحییگلمحمدیکلهفتههایپایانیلیگو
جامحذفیرافدایاعتراضاتکورشبهداوری
دربیتهرانکردوهنوزهمدســتبردارنیست.
اودرپایانفصــلیکباردیگرگفتــه:»اگردر
دربیعدالتبرقرارمیشدقهرمانبودیم.«ودر
جملهایجالبتراضافهکرده:»هرتیمیجایما
بود40امتیازهمنمیگرفت.«واقعااینحرفها
یعنیچه؟پرسپولیسکدامشاخغولراشکسته
وچهمشکلیداشتهکهحاالنایبقهرمانیاشرا
باچنینادبیاتیتبدیلبه»حماسه«میکنید؟
آیاجنابگلمحمدیصالحمیدانندتنهارقم
قراردادخودشــانرابامردمدرمیانبگذارند؟
گویاهمهگیردوســتانایناستکهاولفصل
اجازهندادندپرسپولیسبازیکنخارجیبگیرد؛
خداوکیلیخارجیهاییکهوسطفصلگرفتید
چهکیفیتیداشتندکهحاالبابتآنفرصتاز
دسترفتهافســوسبخوریم؟یحییتابهحال
5بازیکنخارجیبرایپرسپولیسجذبکرده؛
اوساگونا،استوکس،هنانوف،صفروفوتمیروف.
مشکالتاخالقیاســتوکسراکهفقطخواجه
حافظشیرازینمیدانست؛4بازیکندیگرچه
گلیبهسرتیمزدند؟هر4تارویهمبهاندازهیک
مهدیعبدیجوانکهازکادرفنیقبلیبهارث
ماندودراینکادرروبهافولگذاشت،استعداد
وکاراییداشتند؟وقتیبازیکنمتولدروستای
قراخیلمیتوانددرفیناللیگقهرمانانگلبزند،
چهاصراریاستکهحتمابنجلترینمحصوالت
آسیایمیانهراجذبکنیدوتازهطلبکارباشید

کهچراازاولفصلاجازهاینکارراندادند؟
بســیاریازاظهاراتشــخصگلمحمدیو
دستیارانشدراینماههابهشدتقابلنقدبوده،
امااینجادیگرجایتکرارآنهانیست.فقطیک
نکتهمهم؛ادبیاتکنونیپرسپولیسیهاوابراز
رضایتهایغلوشدهآنهاازنایبقهرمانی،برای
آیندهتیمخطرناکاســت.هیچکسنمیتواند
انتظارداشــتهباشــدیکتیمهمیشهقهرمان
باشد،اماوقتیشکســتخوردیوآنشکست
را»پیروزی«دانستی،یعنییکجایکارخراب
اســت،یعنیبهآیندههمامیدچندانینیست.
مربیانپرســپولیسبهجایاینکهصبحتاشب
برایهمنوشابهبازکنندوازمردمبخواهندکه
»قدردان«آنهاباشند،بایدازاینکهدراینفصل
4جامراازدستدادهاندغصهبخورندوباتوانو
تالشیدوچنداندرپیجبرانگذشتهباشند.
راستشایناستکهازاینادبیاتسیزدهبهدری
وازاینمواضعطلبکارانه،چنینبوییاستشمام
نمیشود.آدمبایداززمینخوردنناراحتباشد
تابتوانددوبارهبلندشود.حضراتامالغزیدهاندو

تازهانتظارتشویقوتشکرهمدارند! 

رونمایی از بیرو
باشگاهپرسپولیسظهرروزگذشتهازنخستین
خریدرسمیاشدرفصلنقلوانتقاالترونمایی
کردوازعقدقرارداد3ســالهباعلیرضابیرانوند
خبرداد.صفحهرسمیباشگاهپرسپولیسدر
حالیعکسهاییازامضــایقراردادبابیرانوند
منتشــرکردکهایندروازهبــانهماکنوندر
اردویتیمملیودرکشورقطراستواینکهچرا
باشگاهپرسپولیسازاینخریددرهفتهگذشته
رونمایینکرد،سؤالیاســتکهپاسخیبهآن
دادهنشدهاســت.بااینحال،بیرانوندیکروز
قبلازسفرتیمملیبهقطر،طبقهماهنگیبا
کادرفنیتیمملیراهیباشگاهپرسپولیسشد

وقراردادشرابااینباشگاهامضاکرد.

اتفاق روز

   دوشنبه     16 خرداد  1401     6  ذی القعده  1443       سال سی ام          شـــماره  8512

هت تریک طالییپس رونالدو چه باید بگوید؟نکونام در استقالل؟
تیم 4 نفره کشتی آزاد با 3 مدال طال و 

یک نقره، یک تورنمنت خوب دیگر را در 
قزاقستان پشت سرگذاشت

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده روز

ژاپن

برزیل
14:50

کرهجنوبی

شیلی
15:30

دوستانه

A  - لیگ ملت های اروپا

C  - لیگ ملت های اروپا

D  - لیگ ملت های اروپا

B  - لیگ ملت های اروپا

کرواسی

فرانسه

اتریش

دانمارک
23:15

23:15

اسلواکی

قزاقستان

بالروس

آذربایجان
23:15

23:15

آندورا

مولداوی

لتونی

لیختناشتاین
23:15

23:15

ایسلند

آلبانی
23:15

سه شنبه 17 خرداد 1401

آلمان

فنالند

جزایرفارو

انگلیس

مونتهنگرو

لوکزامبورگ

23:15

23:15

23:15

ایتالیا

بوسنی

لیتوانی

مجارستان

رومانی

ترکیه

23:15

23:15

23:15

A  - لیگ ملت های اروپا

B  - لیگ ملت های اروپا

C  - لیگ ملت های اروپا

برنامه بازی

اینکه رامین رضاییان به عنوان یک بازیکن 
علیه همبازیانش موضع بگیرد با عرف حرفه ای 

دنیای فوتبال در تعارض است

18

با وجود شایعاتی که از مذاکره با گزینه های 
خارجی خبر می دهند،  نزدیک ترین گزینه به 

نیمکت استقالل جواد نکونام است

1820

فرهاد مجيدي  استاد غافلگير کردن ديگران و اخذ 
تصميمات ناگهاني است؛ او در دوران بازي نيز 
بارها چنين رفتارهايي انجام داده بود؛ از وداع با 
تيم مظلومي در ميانه هاي ليگ يازدهم تا اعالم 
بازنشستگي ناگهاني در ميانه هاي ليگ سيزدهم

همان 
همیشگی


