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حاال نه در این حد!

حاال باید ثابت کنی

یک بفرما هم به ما بزنید

به هــر کیفیتی کــه بــود باالخره 
پرســپولیس شــیخ دیاباته را هم 
گرفت تا شــاید بتوان گفت روی 
کاغذ بهترین نقل وانتقاالت 2دهه 
اخیرش را به ثبت رسانده باشد. رضا 
درویش، مدیرعامل سرخ ها که در طول 
این مدت با انتقادات فراوانی مواجه بوده، حاال می تواند نفســی به 
راحتی بکشد؛ هرچند برای قضاوت در مورد کم وکیف این خریدها، 
قیمت آنان و بازدهی بعدی شان باید منتظر ماند. به هر جهت اما 
فعال درویش در حدی خوشحال اســت و به شور و شعف آمده که 
خریدهای خارجی سرخپوشان را »بی ســابقه در ایران« ارزیابی 
کرده است. حاال کاری با لوکادیا نداریم، او به کنار؛ اما خوش انصاف 
این دیاباته وقتی 3سال جوان تر بود به استقالل آمد و با این تیم آقای 

گل لیگ برتر هم شد. دیگر از کدام بی سابقه بودن حرف می زنی؟

ارسالن مطهری در این فصل وضعیت 
بسیار عجیبی پیدا کرد. او قربانی اصلی 
ترافیک خط حمله استقالل بود و در 
لیست مازاد آبی پوشان قرار گرفت، اما 
چون قرارداد داشت راضی به جدایی 
نشد. در نتیجه کاوه رضایی که از بمب های 
نقل وانتقاالتی آبی ها به شمار می آمد ناچار به کوچ زودهنگام از این تیم 
شد. رضایی به تراکتور رفت تا استقاللی ها احساس یاس و ناامیدی 
کنند. مطهری که چند روز اول به طور انفرادی تمرین می کرد و حتی 
تصاویر او در رسانه های باشگاه سانسور می شد، به تازگی اجازه حضور 
در تمرینات گروهی آبی ها را پیدا کرده است. به این ترتیب او فرصتی 
نادر یافته تا خودی نشان بدهد؛ موقعیتی که ابدی نیست و تا نیم فصل 
و گشوده شدن پنجره بعدی جریان دارد. ببینیم چه می کنی آقای 

گیتار به دست. نشان بده در موردت اشتباه می کردند!

چین از میزبانی مسابقات جام ملت های 
آسیا 2023انصراف داده؛ بازی هایی 
که قرار اســت از 26خرداد تا 25تیر 
سال آینده برگزار شود و حاال یافتن 
میزبان برای آن، به دردســری بزرگ 
برای کنفدراســیون فوتبال آسیا تبدیل 
شده است. این وســط برگزاری بازی ها به چندین کشور پیشنهاد 
شــد که آنها به دالیل مختلف پای خودشان را کنار کشیدند. حتی 
عربســتان هم که نامزد میزبانی 2027شده، قبول نکرد این دوره از 
بازی ها را برگزار کند. تا اینجا آخرین تیمی که انصراف داده استرالیا 
بوده است و البته این وسط هیچ کس یک بفرمای خشک و خالی هم به 
فوتبال ایران نمی زند. درست است که زمین چمن خوب به اندازه کافی 
نداریم، زمین تمرین مناســب که اصال نداریم و سیستم کمک داور 

ویدئویی هم نداریم، اما »دل« که داریم. چرا تعارف نمی کنید؟

زوم روی فرهاد
نتایج مجیدی در ایران برای طیف های مختلف 

مهم است؛ او به شدت زیر ذره بین قرار دارد
سرانجام در میانه های شهریور یکی از سهل و آسان ترین لیگ های جهان 
شروع شد و اماراتی ها به میدان رقابت بازگشــتند! لیگ امسال امارات 
عالوه بر حضور بازیکنی مثل احمد نوراللهی، از یک جهت دیگر هم برای 
فوتبال دوســتان ایرانی جذابیت پیدا کرده؛ اینکه حاال فرهاد مجیدی 
آنجاســت و هدایت تیمی به نام االتحاد کلبا را بر عهده دارد. درســت از 
زمانی که فرهاد بعد از قهرمانی استقالل به طور غیرمنتظره خداحافظی 
کرد و ســرمربیگری االتحاد را پذیرفت، اخبار مربوط به او با حساسیت 
زیادی پیگیری شده است. اردوی پیش فصل، خریدها و... به طور جدی از 
سوی رسانه های ایرانی رصد شده و طبیعی هم بود که این داستان با آغاز 

مسابقات رنگ و بوی جدی تری هم به خود بگیرد.
در این میان چیزی که واکنش ها را تندتر هم کرد، شکست غیرمنتظره 
االتحاد کلبا در هفته اول بود. اگرچه تیم مجیدی جزو قدرت های فوتبال 
امارات به شمار نمی آید، اما انتظار می رفت آنها در بازی خانگی برابر تیم 
گمنام و تازه صعود کرده البطائح یک پیروزی آسان به دست بیاورند؛ اتفاقی 
که رخ نداد و شاگردان مجیدی ناباورانه با دو گل شکست خوردند. جالب 
اینجاست که تیم حریف یک ضربه پنالتی را هم از دست داد تا مجیدی 

و شاگردانش از سنگین تر شدن شکست بگریزند. این نتیجه 
در ایران با واکنش های زیادی مواجه شده است؛ هواداران 
مجیدی که هنوز به او عالقه دارند می گویند برای قضاوت 
در مورد عملکرد این مربی باید صبر کرد، آن دسته از دیگر 
استقاللی هایی که از فرهاد رنجیده اند او را به باد مالمت 
گرفته اند و البته تکلیف پرسپولیسی ها هم روشن است؛ 

اغلب شــادمان از ناکامی نوبرانه مجیدی به او 
یادآوری می کنند آنجا، اینجا نیست!

در هر صــورت فرهاد مجیدی ریســک 
بزرگی کرده و بار سنگینی را روی دوش 
گذاشته است. پذیرفتن هدایت یک تیم 
نه چندان مهم اماراتی بعد از قهرمانی با 
استقالل می توانست شهد شیرین آن 
جام را زودتر از حد تصور تلخ کند. فرهاد 
اما این ریسک را کرد و حاال در شرایطی 
که نتایجش در ایران با وسواس زیادی 
از ســوی طیف های مختلف پیگیری 

می شود، باید دید چه عملکردی خواهد 
داشت. هر چه هست موافقان و مخالفان 

مجیدی حاال حاالها باید منتظر بمانند. با 
یکی، دو بازی چیزی مشخص نمی شود.

نكته بازی

وز چهره ر

جنبه دل انگیزتر پیروزی پرسپولیس بر نفت آبادان و حضور 
این تیم در صدر جــدول، بدون تردید درخشــش علیرضا 
بیرانوند بود؛ دروازه بانی که بعد از پشــت سر گذاشتن یک 
فصل ونیم حضور ناموفق در اروپا، به تیم سابقش بازگشت تا 
خیال هواداران را راحت کند. شعف و شادی سرخ ها از جذب 
دوبــاره بیرانوند اصال عجیب نبود، چرا کــه حامد لک فصل 
گذشته آنها را حســابی آزار داد. گلر پیشین پرسپولیس که 
شروعی رؤیایی در این تیم داشت، به تدریج رو به افول گذاشت 
و مخصوصا در فصل گذشته شروع کرد به خوردن گل های بد. 
از قضا لک برابر همین نفت آبادان یک اشتباه بسیار بد مرتکب 
شد تا عمال شانس قهرمانی پرسپولیس همانجا از بین برود. 
او ضعیف شده بود و جذب احمد گوهری هم نتوانست تکان 

الزم را به این دروازه بان بدهد. در نتیجه پرسپولیس یک فصل 
بدون جام را پشت سر گذاشت تا تالش ها برای جذب بیرانوند 

جدی تر از هر زمان دیگری از سر گرفته شود.
حاال بیرو درون دروازه سرخ ها ایستاده و باز هم مایه اطمینان 
خاطر شده است. نه فقط به خاطر اینکه او در این 4 بازی گل 
نخورده؛ بلکه بیشتر به این دلیل که نوع نمایش های این گلر 
نشان از استحکام و ثبات نسبی او دارد. حتما بیرانوند در ادامه 
فصل اشتباهاتی خواهد داشت و شاید گل بد هم بخورد، اما 
نرخ این خطاها فاحــش نخواهد بود و احتمــال اینکه کمر 
پرسپولیس از این ناحیه بشکند بسیار ضعیف است. با اینکه 
در این 4بازی توپ های زیــادی روی دروازه قرمزها نیامده، 
اما در همان معدود موقعیت های رقبا هم بیرانوند خودش را 

نشان داده است؛ ازجمله برابر شوت عباس 
بوعــذار در موقعیت تک به تــک که علیرضا 

ناجی دروازه پرســپولیس شد و اشتباه عجیب 
گولسیانی را جبران کرد.

با حضــور بیرانوند در لیــگ شــانزدهم بود که 
قهرمانی های پرسپولیس شــروع شد و حاال شاید 
بازگشت دوباره او به آشیانه سرخ، به معنای بازگشت 
دوباره جام به اردوگاه این تیم باشــد. درخشــش 
بیرانوند قطعا برای خودش هم خوب است، چرا که 
نزدیک بود با نیمکت نشینی در اروپا شانس حضور 
در جام جهانی را از دست بدهد، اما حاال در کانون 

دید است و نمی شود نادیده اش گرفت.

گفت وگو

 داوران 9 امتیاز 
از ما گرفتند 

ایوب کالنتری، کاپیتان تیم نساجی که به 
داوری 3 بازی تیمشان در لیگ معترض است 

از اتفاقات بازی با پیکان می گوید

محمد زارعی| بازی نساجی و پیکان در هفته 
چهارم لیگ جنجال کم نداشت. یکی از اتفاقات 
اخراج ایوب کالنتری، کاپیتان نســاجی بود. در 
این بازی داور برای نساجی پنالتی گرفت اما بعد 
از چند دقیقه نظرش را تغییر داد. این مســئله 
دلیل شروع جنجال ها بود. کالنتری درباره این 
صحنه به همشــهری می گوید: »داور که به نفع 
ما پنالتی اعالم کــرد، بازیکنان پیکان 10 نفري 
روی سر او ریختند. داور با کمکش و داور چهارم 
مشورت کرد و نظرش این بود که پنالتی درست 
است اما بعد از اینکه پیکانی ها اعتراض کردند، از 
اعالم پنالتی منصرف شــد.« او می گوید پنالتی 
درســت بود: »صورت بازیکن ما پاره شد و هم 
عکس و هم فیلم آن در فضای مجازی پخش شد. 
با ضربه بازیکن پیکان صورتش پاره شد، توپ که 

نمی تواند صورت او را پاره کند.«

کالنتری در اعتراض به اخراج خودش می گوید:  
»چرا وقتــی 10بازیکــن پیــکان داور را هل 
می دهند، بــه آنها کارت نمی دهــد. داور کارت 
را از جیبش بیرون آورده بــود، قانون می گوید 
وقتی داور کارت را از جیبــش در می آورد باید 
به بازیکنان خطاکار نشان بدهد، اما داور در آن 
شــلوغی به هیچ کدام از بازیکنان دو تیم کارت 
نداد و فقط به مــن کارت داد. به داور گفتم چرا 
به من کارت دادی، گفت مــن را هل دادی. بعد 
از بازی هم فهمید اشتباه کرده و گفت کالنتری 
به من فحش داد. در صحنه من فقط دســتم را 
روی سینه بازیکنان حریف گذاشتم که به داور 
نزدیک نشــوند. در صحنه بعدی هم گفتم آقای 
داور شــما نزدیک صحنه بودی و پنالتی گرفتی 
چرا هنگامي که کمــک داور از فاصله 50 متری 

می گوید پنالتی نبود، می پذیری.« 
کالنتری از داوری های 3هفتــه اول هم راضی 
نیســت: »ما هفته اول مقابل مس رفسنجان از 
اشــتباهات داوری هم ضرر کردیم و هم ســود 
اما در بازی با سپاهان اگر دقیقه 20 بازیکن این 
تیم اخراج می شد، ما 70دقیقه برابر تیم 10نفره 
بازی می کردیــم و خیلی اتفاقات می توانســت 
بیفتد و برنده شویم. یا در بازی با ملوان داور 2بار 
در آفسایدگیری اشتباه داشت. اگر می توانستیم 
5 دقیقه بعد از گلی که بــه ملوان زدیم، مقاومت 
کنیم می توانســتیم آتش حمالت ایــن تیم را 
بخوابانیم و با حمایت هواداران پیروز شــویم اما 
داور با تصمیم اشــتباه خود همه  چیز را خراب 
کرد.« کالنتری مدعی است که 9امتیاز تیمشان 
به خاطــر داوری از دســت رفته اســت: »االن 
می گویند نســاجی مربی خوبی ندارد و حمید 
مطهری خراب می شود. درحالی که ما در 3 بازی 
مســتحق پیروزی بودیم و باید 9 امتیاز داشته 
باشیم. این 9 امتیاز آخر فصل خیلی به دردمان 
می خــورد. االن اگر 9  امتیــازی بودیم مطهری 
بهترین مربــی لیگ بود ولی با این اشــتباهات 

داوری بدترین مربی شده است.«

بیرو برگشته
 یک تیر و 2نشان علیرضا؛ پرسپولیس را باال می کشد و به حضور فیکس 

در جام جهانی نزدیک تر می شود

غیرمنتظره ترین واکنش ممکن را به جذب شــیخ دیاباته از سوی 
باشگاه پرســپولیس، روابط عمومی سپاهان نشان داد. 

بالفاصله بعد از امضای قرارداد رسمی بین دوطرف، 
روابط عمومی باشگاه اصفهانی در اظهارنظری 
عجیب مدعی شــد خرید دیاباته و لوکادیا 
در مجموع 3میلیون دالر برای پرسپولیس 
آب خورده و پس از آن از مجلس و نهادهای 
نظارتی خواست به موضوع ورود کنند. بخش 

دعوت از مجلس، شاید نوعی واکنش به انتشار 
نتایج تحقیق و تفحــص از عملکرد فــوالد مبارکه 

بود؛ آنچه به نوعی پای باشــگاه سپاهان را هم به داستان گشود 
و فشــارهای زیادی را متوجه طالیی پوشان کرد. حاال دست کم 
یکی از عوامل باشگاه اصفهانی از فرصت ایجاد شده استفاده کرده 

و به نقد ریخت وپاش های رقبا پرداخته است، اما آیا واقعا سپاهان برای 
طرح چنین دیدگاهی از سوی ســایرین محق است؟ اینطور 
به نظر نمی رســد. این باشگاه که امســال یک کادرفنی 
پر و پیمان و بین المللی به اضافــه 4بازیکن خارجی 
جذب کرده، در مورد اســتخدام بازیکنان ایرانی هم 
سخاوت همیشگی را داشته است؛ از استخدام رامین 
رضاییان و میالد زکی پور تا بازگرداندن غیرمنتظره 
پیام نیازمند. تحرکات سپاهان طوری بوده که نه تنها 
ناظران را به تحیر واداشته، بلکه احمد جمشیدیان که 
سابقه بســتن بازوبند کاپیتانی زردها را هم در کارنامه دارد 
می گوید: »سپاهان امسال گران ترین تیم تاریخ فوتبال ایران است.« 
اینکه چنین باشگاهی از خریدهای پرسپولیس یا هر تیم دیگری انتقاد 

می کند، کمی بامزه است!

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
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منتقد ولخرج
هر باشگاهی حق انتقاد از پرسپولیس را داشته باشد، سپاهان چنین حقی ندارد

مصایب یک وعده
داستان تاج و کی روش؛ بازی پیچیده ای که چند مجهول اساسی دارد

بهروز رســایلی| نمی دانیم؛ شــاید همین االن که شما در 
حال مطالعه این مطلب هســتید کارلوس کی روش به عنوان 
ســرمربی جدید تیم ملی ایران معرفی شده باشد، اما فعال کار 
گره خورده اســت. وقتی یک هفته پیــش از برگزاری مجمع 
انتخاباتی فدراســیون فوتبال مهدی تــاج در تلویزیون ظاهر 
شد و به صراحت گفت درصورت پیروزی به دنبال بازگرداندن 
کی روش خواهد بود، همه فکر کردند توافق الزم بین دو طرف 
انجام شده و تنها روال اداری آن باقی مانده است؛ مخصوصا که 
کی روش هم فورا آن ویدئوی معروف از حضورش در رختکن 
تیم ملی را منتشر کرد. گمانه زنی ها در این مورد آنقدر جدی 
بود که رسانه ها بالفاصله بعد از انتخاب تاج گزارش دادند قرار 
است نخستین جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال با محوریت 
عزل دراگان اســکوچیچ برگزار شــود، اما این اتفاق رخ نداد. 
رفته رفته ســکوت بر خیابان سئول حاکم شد و حتی برخی با 
عقب نشینی آشکار اقدام به حمایت از سرمربی فعلی تیم ملی 

کردند. داستان چیست؟

  یک سکوت و 2سناریو
انفعال کنونی فدراســیون جدید در مــورد کادرفنی تیم ملی 
می تواند 2ســناریو داشته باشد؛ اول اینکه شــاید تاج و شرکا 
به صورت چراغ خامــوش و دور از هیاهو دنبــال نهایی کردن 

قرارداد کی روش هستند و قرار اســت موضوع بعد از پایان کار 
به صورت رسمی اعالم شــود، دوم اینکه کار جذب این مربی 
آنقدرها هم که در ابتدا به نظر می رسید ساده نیست و تاج حاال 
گرفتار جمالتی شــده که قبل از انتخابات به عنوان »وعده« از 
دهان او خارج شــد. اینکه کدامیک از این 2سناریو به واقعیت 
نزدیک تر هستند را گذشــت زمان نشان خواهد داد، اما در هر 
صورت یک مسئله بدیهی است؛ اســتخدام دوباره کی روش از 
ســوی فدراســیون آنقدرها هم که برخی گمان می کنند کار 

آسانی نخواهد بود.

   موضوع کلیدی »پول«
حتی اگر از همه مسائل فنی و اجتماعی بگذریم و اختالف نظر 
عمیق هواداران فوتبال را نادیده بگیریم، جذب دوباره کارلوس 
کی روش مشروط به تأمین مالی فدراسیون فوتبال است. همه 
کی روش را می شناســند و حتی افراطی ترین هــواداران این 
مربی هم احتماال موافق هســتند که او حساسیت زیادی روی 
مسائل مالی دارد و برای جایی مجانی کار نمی کند، حتی اگر 
پای حضور در جام جهانی در میان باشد. از این سو هم وضعیت 
مالی فدراسیون فوتبال روشن است؛ مجموعه ای که در زمان 
مدیریت همین آقای تاج موفق به پرداخت به موقع دســتمزد 
مارک ویلموتس نشد و آن شــکایت عجیب و غریب تاریخی 

به وجود آمد. اگرچه پاداش 12میلیون دالری صعود به مرحله 
نهایی جام جهانی در راه است، اما این پول بلوکه شده و با شرایط 
بانکی و تحریمی فعلی به راحتی در دســترس نخواهد بود. در 
نتیجه بزرگ ترین مشکل جذب دوباره مربی پرتغالی، می تواند 

مربوط به مسائل مالی باشد.

   ریسک بزرگ
در عین حال اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تعویض 
سرمربی تیم ملی، آن هم کسی که توانسته تیم را به جام جهانی 
ببرد ریسک بســیار بزرگی است. بحث اساســا بر سر خوب و 
بد بودن اسکوچیچ نیست و چه بســا اصال او لیاقت حضور در 
جام جهانی را هم نداشته باشد، اما اگر این مربی را برداریم و تیم 
ملی نتایج بدی بگیرد، عمال تیر خالص به تتمه اعتبار تاج شلیک 
شده است. از آن طرف هم اگر بدون تغییر کادرفنی به قطر برویم 
و نتایج ضعیفی بگیریم، حتما یک عده از تاج خواهند پرسید که 
پس چرا قول بازگشت کی روش را دادی و به آن عمل نکردی؟ 
در این صورت او متهم به بازی با اسم مربی پرتغالی برای جلب 
نظر افکار عمومی خواهد شــد. اینها محاســبات پیچیده ای 
هستند که در مجموع شرایط دشواری را برای رئیس فدراسیون 
فوتبال فراهم کرده اند؛ شــرایطی که تاج را در معذوریت وعده 

انتخاباتی اش قرار داده است.


