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بایدباهشدارقبلیمیگفتی...

کدامدلتنگی؟

چنــد روز بعــد از آن مصاحبــه 
شــگفت انگیز در تلویزیون، مهدی 
تاج باالخره به صرافت ارائه توضیح 
در مورد برخورد عجیب و غریبش 
افتاد و در گفت وگویی کنترل شده 
با سایت فدراســیون، خیلی به سختی 
اقدام به عذرخواهی کرد. تاج مخصوصا در مورد بخش سؤال برانگیز 
حرف هایش مبنی بر اینکه »پرونده ویلموتس در جیب من است« 
گفت: »خیابانی یکباره گفت پرونده ویلموتس کجاست؟ شاید من 
هم نباید یکباره می گفتم در جیب من است.« پس متوجه شدید؟ 
مشکل داســتان از نظر آقای تاج این است که ایشــان نباید »به 
یکباره« می گفت پرونده ویلموتس در جیبش است. گویا اصل حرف 
و حتی اصل آن قرارداد کذایی و زیانبار مشکل چندانی نداشته، فقط 
آقای تاج حس می کند باید با هشدار قبلی می گفته این پرونده توی 

جیبش است. واقعا که فروتنی و مسئولیت پذیری تا کجا!

ایــن روزهــا شــرایط عجیبی بر 
کیفیــت همــکاری بازیکنــان 
خارجی با باشــگاه های ایرانی 
حاکم است و مدام اخبار درست 
و غلط در مورد فســخ قرارداد و 
پایان حضور این افراد در کشورمان 
منتشر می شود. نقطه اوج این داستان، کوچ ناگهانی لوکادیا 
از پرسپولیس بود؛ بازیکنی که به شکلی عجیب راهی هلند 
شد و قراردادش را به صورت یکطرفه فسخ کرد. پس از او هم 
گویا مانوئل فرناندز، ستاره پرتغالی سپاهان قراردادش را با این 
باشگاه فسخ کرده و البته در مورد سایر بازیکنان مثل یامگا و 
سیلوا هم از این قبیل حرف و حدیث ها به گوش می رسد. در 
چنین فضایی است که استوری ریکاردو ساپینتو هم خبرساز 
می شود؛ سرمربی استقالل که به بهانه کریسمس نوشته برای 
کشورش دلتنگ است. آقا شما دیگر نه؛ مگر همین تعطیالت 

اخیر در پرتغال نبودی؟ پس کدام دلتنگی؟

ازنفتمسجدسلیمانیادبگیر!

احتماال باید عنوان خسیس ترین 
تیم لیگ برتــر را بدهیم به مس 
رفســنجان. شــاگردان محمد 
ربیعی که اساسا هیچ اعتقادی 
به گل زدن، گل خوردن و هر نوع 
ایجاد جذابیت برای مردم ندارند، این 
هفته مقابل ملوان هم به تساوی بدون گل رضایت دادند. به این 
ترتیب در پایان هفته سیزدهم، تعداد گل های زده و خورده 
این تیم در اعداد 7 و 4 متوقف ماند. این یعنی به طور متوسط 
در هر بازی مس، کمتر از یک گل رد و بدل شده است! حاال 
مقایسه کنید با نفت مسجدسلیمان که طی 13بازی، 12گل 
زده و 33گل خورده است. در 13بازی این فصل نفت 45گل 
رد و بدل شــده که میانگین 3.46گل در هر مسابقه را نشان 

می دهد. حاال نه به آن شوری شور، نه به این بی نمکی!

وزنكته بازی چهره ر

درخشش 
قرمزهای سابق

برد قاطــع و یک طرفه ســپاهان روبه روی نفت 
مسجدسلیمان، چند مهره کلیدی داشت. یکی 
از این مهره ها رامین رضاییان بود که روی 2گل 
تیمش در این بازی تأثیر گذاشت. او یک پاس گل 
تماشایی داد تا محمد دانشگر نخستین گلش با 
لباس ســپاهان در لیگ برتر را بزند. این سومین 
پاس گل فصل رضاییان بود و آمــار او را به 3گل 
و 3پاس گل در 13هفته اول این فصل رســاند. 
تیم مورایس در این 13مسابقه روی هم 19گل 
زده و رامین تقریبا روی یک سوم این گل ها تأثیر 
مستقیم داشته اســت. این آمار برای یک مدافع 
کناری فراتر از حد انتظار به نظر می رسد. اگر کمی 
دقیق تر به ماجرا نگاه کنیــم، همه  چیز جالب تر 
هم خواهد شد. رضاییان همان بازیکنی است که 
در پایان فصل گذشــته عمال از پرسپولیس طرد 
شد. مربیان باشــگاه در واکنش به یک مصاحبه 
تلویزیونی، این بازیکن را کنار گذاشتند و با هیجان 
زیادی به سراغ دانیال اسماعیلی فر، مدافع کناری 
سپاهان رفتند. حاال اما آمار رامین نسبت به این 
بازیکن در لیگ برتر آمار بهتری به نظر می رسد. 
درخشــش رضاییان در ماه های گذشــته فقط 
محدود به لیگ برتر نبوده است. او با تیم ملی به 
جام جهانی رفت و اسمش را در فهرست نه چندان 
شــلوغ گلزنان ایران در تاریخ این تورنمنت قرار 
داد. او بهترین نمایش تمــام زندگی فوتبالی اش 
را روبه روی ولز پشت سر گذاشــت و در سراسر 
آن جدال، بی نقص ظاهر شد. پاداش این نمایش 
کامل نیز به ثمر رساندن دیرهنگام ترین گل تاریخ 
وقت های قانونی جام جهانی بود. این اتفاق بزرگ 
برای همان بازیکنی رخ داد که خیلی ها می گفتند 
دیگر تمام شده اســت ؛ بازیکنی که گفته می شد 
دیگر ســال های رویایی اش در زمین را پشت سر 
گذاشته و هرگز به فرم قبلی برنمی گردد. رامین 
اما این روزها حرف های تــازه ای برای گفتن در 

زمین مسابقه دارد.
 ستاره دیگر ســپاهان در این بازی نیز شهریار 
مغانلو بود؛ بازیکنی که نخســتین گل تیمش را 
وارد دروازه حریف کرد و 90دقیقه نیز در زمین 
مسابقه حضور داشت. شهریار یکی از اسم هایی 
است که این روزها حول محور باشگاه پرسپولیس 
نیز شنیده می شــود؛ بازیکنی که بعد از جدایی 
لوکادیا، یکــی از گزینه هــای احتمالی تقویت 
خط حمله سرخ ها به شــمار می رود اما سپاهان 
به هیچ قیمتی او را از دست نخواهد داد. شهریار 
حاال در لیــگ برتر 3گله شــده و حتی می تواند 
خیلی زود به کورس آقای گلی ملحق شود. تعداد 
گل های لوکادیا در این جدول دیگر باال نمی رود 
و حاال نوبت ستاره های داخلی است که یک نبرد 
تازه را در این زمینه شــروع کننــد. بازیکنانی 
مثل شــهریار و رامین، باید به بهترین شکل از 
فرصت بــازی زیرنظر یک مربــی مثل مورایس 
بهره ببرند. او در درجــه اول به لحاظ بدنی تأثیر 
مثبت آشکاری روی تیمش دارد و به نظر می رسد 
که به لحاظ ذهنی نیــز روی ارتقای فردی همه 
ستاره های تیمش کار کرده است. رامین و شهریار 
فصل گذشته اصال در فرم درخشانی نبودند و در 
شروع این فصل نیز به لحاظ روحی شرایط بدی 
داشــتند اما کار کردن با این مربی دوباره انگیزه 
الزم را برای آنهــا به وجود آورده اســت. رامین 
که خیلی ها از پایــان دوران فوتبالش می گفتند 
دوباره به تیم ملی برگشــت و شهریار نیز دوباره 
گلزنی را در لیگ برتر شروع کرد. نقش مورایس 
در فرم خوب این روزهای هر دو ستاره سپاهان، 
انکارنشدنی به نظر می رســد. با این حال، هنوز 
راه درازی تا پایان این فصل پیش روی آنها قرار 
دارد. آنها بخش مهمی از فصل را در پیش دارند 
تا برای رسیدن به سکوی اول لیگ مبارزه کنند. 
بدون شک این پایان دلخواه هر دو بازیکن برای 
لیگ برتر بیســت و دوم خواهد بــود. آنها برای 
تبدیل کردن سپاهان به یک تیم قهرمان، باید هر 

هفته در فرم ایده آلی فوتبال بازی کنند.
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داستان این است که پس از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر 
ولز، به هر بازیکن 15هزار دالر پاداش داده شــد و پس از آن، در 
توافقی بین کل تیم، مبلغی برای صرف در امور خیریه جمع آوری 
شده است. این خیلی کار خوب و قشنگی است، با این حال قابل 
درک نیســت که چرا علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی پس از 
بازگشت کاروان ایران از قطر به طور مکرر این موضوع را یادآوری 
می کند و هر کجا می نشــیند از رســانه ها انتقاد می کند که چرا 
کارهای خیر فوتبالیســت ها را نمی بینند. بیرو برای چندمین بار 
تکرار کرده پیش از بازی با ولز چیزی حدود 6میلیارد تومان برای 
کمک به نیازمندان جمع شده اســت. البته که رقم قابل توجهی 
اســت و حتی اگر 6میلیون تومان هم جمع می شد، باز نفس این 
کار نیکو قابل تقدیر بود. با این همه، تکرار بیش از حد موضوع قابل 

هضم نیست و از ارزش آن می کاهد.
خوب اســت جناب بیرانوند و سایر دوســتانی که تصور می کنند 
کارهای خیرشــان دیده نمی شــود، نگاهی به تیم ملی مراکش 

بیندازند؛ شگفتی  ســاز بزرگ جام جهانی که به عنوان نخســتین 
آفریقایی تاریخ به جمع 4تیم برتر جام جهانی رسید. 

مراکشــی ها که تحســین جهانیان را برانگیختند، بابت کسب 
عنوان چهارمی این دوره از مســابقات 24میلیون دالر پاداش 
گرفتند و همه را یکجا صرف کمک بــه نیازمندان کردند. این 
یعنی آنها، هــم از نظر فنی فوق العاده عالــی عمل کردند و هم 
از نظر انســانی، بدون منت و جار و جنجال دســت هموطنان 

محروم شان را گرفتند.
 اگر انتقادی از تیم ملی ایران وجود دارد، بیشــتر حول این است 
که چرا باید به این تیم بازنده، مجوز واردات خودروی خارجی اهدا 
شــود؟ مگر این تیم در قطر چه کرد؟  6گل خوردن از انگلیس 
و باخت به آمریکا چه شــاهکاری اســت که بابتش باید مورد 
تفقد قرار بگیرید؟ حاال ولز را بردید و بخشــی از جایزه تان را به 
نیازمندان اختصاص دادید، باز هم دم تان گرم، اما انصافا این روند 

منت گذاشتن را متوقف کنید. اصال کار قشنگی نیست.

تیم نساجی مقابل هوادار تقریبا 8برابر 
حریفش موقعیت گل ساخت اما بازی 
با تســاوی یک-یک تمام شــد. حمید 
مطهری قبل از اینکه لیگ تعطیل شود، 
بردهای باارزشی به دست آورده بود اما در شروع دوباره از 2بازی فقط 
یک امتیاز گرفته است. تیم او در مقابل نفت آبادان مستحق باخت 
بود اما این هفته مقابل هوادار با وجود برتری بر حریف، متوقف شد. 
نساجی در مالکیت توپ 58 به 42 و در تعداد پاس ها 556 به 387 
برتری داشــت. تعداد شوت ها نیز در این مســابقه 13 بر 5 به  سود 
نساجی بود. شاگردان مطهری با امید گل1.51 به یک گل رسیدند و 
تیم ساکت الهامی هم با امید گل0.18 دقیقا به همین اندازه گل زد.

 
تیم فوالد ایــن هفته با وجــود مالکیت 
توپ 63درصدی و بــا اینکه تقریبا 2برابر 
حریفش پاس داد، با مســاوی یک-یک 
مقابل ذوب آهن 10نفره متوقف شــد. در 
مصاف 2تیمی که معموال عالقه ای به در اختیار داشــتن توپ ندارند، 
فوالدی ها مقابل میهمان خود که از دقیقه بیســتم 10نفره شده بود، 
به مالکیت 63درصدی رسیدند. البته این مالکیت باال و ردوبدل کردن 
652پاس نیز کمک چندانی به تیم نکونام نکرد و شاگردان آقاجواد مقابل 
حریف به تساوی یک-یک رسیدند. امید گل فوالد در این مسابقه 1.20 
و امید گل ذوب آهن 0.74 بود اما با وجود این 0.46 اختالف، بازی یک-
یک مساوی تمام شد. بهترین بازیکن این مسابقه محمدرضا سلیمانی 

گلزن ذوبی ها بود که نمره 7.85 را از متریکا دریافت کرد.

مس رفســنجان در میزبانی از ملوان با 
اینکه 3برابر حریف شــوت زد و 6برابر 
حریفش شوت داخل چارچوب داشت، 
به گل نرســید و بدون گل متوقف شد. 
تیم محمد ربیعی 62درصد مالکیت توپ داشت و 529پاس با دقت 
81.5درصد ردوبدل کرد. اما ملوان فقط با 38درصد مالکیت توپ 
و 299پاس با دقت 69درصد توانســت یک امتیاز از رفسنجان به 
خانه ببرد. ملوان در مقابل 15شوت میزبانش فقط 5شوت زد و در 
ازای 6شوت داخل چارچوب مسی ها فقط یک بار توانست چارچوب 
دروازه این تیم را تهدید کند. مس رفسنجان در خلق امید گل برتری 
آنچنانی نداشت؛ امید گل این تیم فقط 0.62 بود و  ملوان هم در این 

بازی به امید گل 0.44 رسید.
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در ادامه نتایج ناامیدکننده فوالد در فصل جاری، تیم خوزستانی 
در خانه مقابل ذوب آهن تن به تساوی یک بر یک داد. این نتیجه 
زمانی تلخ تر جلوه می کند که بدانیــم ذوب آهن از دقیقه20 با 
اخراج نادر محمدی 10نفره شده بود، اما زور فوالد به تیم میهمان 
نرسید. با این تساوی، شاگردان جواد نکونام از 13بازی صاحب 
16امتیاز شدند و همچنان در نیمه دوم جدول باقی ماندند؛ آن 
هم درحالی که این تیم با خریدهای پرسروصدا در ابتدای فصل، 
دنبال کسب عنوان قهرمانی بود. عملکرد ضعیف فوالد، روی خلق 
و خوی نکونام هم تأثیر گذاشته و باعث شده او عصبی تر از قبل 
باشد. هفته های اخیر شایعه حضور نکو در تیم ملی وجود داشت، 
اما مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در آخرین اظهاراتش نامی 
از جواد بین گزینه ها نبرد. حاال نکو در پایان بازی با ذوب آهن به 
این موضوع ورود کرده و گفته: »خودم نمی خواستم بروم و به این 
نمی پردازم که االن چه می گویند. با این حال قطعاً به زودی جوابی 
خواهم داد، چون مردم باید بدانند. کسی نباید یک طرفه به قاضی 
برود. من اگر درباره اتفاقات دوبی حرف بزنم و بگویم چگونه از تیم 
ملی جدا شدم، همه  چیز مشخص می شود. االن صبرم زیاد است 

و دوست ندارم در این باره صحبت کنم. به زودی صحبت می کنم 
تا همه  چیز مشخص شود.«

درحقیقت نکونام در مورد یکی از عجیب ترین پرونده های سالیان 
اخیر فوتبال ایران تهدید به افشاگری کرده است؛ داستانی که 
خیلی ها از زیر و بم آن باخبر نیستند. موضوع به اردوی پرحاشیه 
امارات مربوط می شود؛ زمانی که برانکو علیه کی روش مصاحبه 
کرد و سرمربی پرتغالی هم تمامی بازیکنان پرسپولیسی را به 
تهران بازگرداند. این رفتار عجیب با انتقادات زیادی همراه شد، 
اما داستان زمانی وخامت بیشتری پیدا کرد که با فاصله ای کوتاه، 
دستیاران ایرانی کی روش و ازجمله جواد نکونام نیز از تیم ملی 
کنار گذاشته شدند. آن زمان درست یا غلط شایعه شد جرم این 
دستیارها این بوده که حاضر نشدند علیه برانکو مصاحبه کنند. 
با این حال هیچ وقت کسی در مورد آن داستان عجیب توضیح 
نداد. حاال که جواد نکونام در قامت آخرین مدعی و معارض تاج 
در این مورد تهدید به افشاگری کرده، بار دیگر کنجکاوی ها در 
مورد آن داستان تحریک شده است. آیا سرانجام حقیقت روشن 

خواهد شد؟

حواستان
باشد!

آخرین 
معارض 
تاج

جواد نکونام در مورد 
یک راز سر به مهر 
فوتبال ایران، تهدید به 
افشاگری کرد

منت ممنوع!

به شــکل شــگفت انگیزی هر چقدر که افکار عمومی و نگاه 
منتقدان و کارشناســان مبتنی بر ضرورت تغییر کادرفنی است، 
مسئوالن فدراسیون فوتبال در خیابان سئول طور دیگری فکر می کنند و 
گویا همچنان به ادامه همکاری با کارلوس کی روش عالقه مند هستند. گذشته از مهدی تاج 
و شرکا که هنوز به صراحت عبور از کی روش را اعالم نکرده اند، وزیر ورزش و جوانان را هم 

داریم که رسما می گوید مربی پرتغالی به کارش ادامه خواهد داد. گویا در این زمینه از دست 
مردم هم کاری ساخته نیست و باید به تقدیر تن دهند. با این همه، حداقل اجازه بدهید چند 

نکته مهم را یادآوری کنیم. اگر برخالف خواست مردم ایران کی روش را نگه داشتید، حداقل 
حواس تان به این چند موضوع ساده باشد.

   جام ملت ها »مقام سوم« ندارد
مهدی تاج در بخشی از سلسله ضررهای بزرگی که به فوتبال ایران زد، در قرارداد قبلی با کی روش 

هم مرتکب اشتباه بزرگی شد که گویا 200هزار دالر به ضرر کشورمان تمام شد. پیش از جام ملت های 
آسیا2019 در قرارداد امضا شده بین تاج و کی روش، آمده بود که درصورت رسیدن ایران به مقام سوم این 
دوره از بازی ها، مربی پرتغالی 200هزار دالر پاداش می گیرد. همانطور که می دانید ایران به نیمه نهایی 
رسید و آنجا با 3گل مقابل ژاپن شکست خورد. قاعدتا تیم کشورمان باید راهی بازی رده بندی می شد، اما 
از همان سال2019 قرار شده بود جام ملت های آسیا بازی سوم-چهارمی نداشته باشد. کی روش این نکته 
را می دانست، اما کل فدراسیون از آن بی خبر بودند. در نتیجه کارلوس از ایران شکایت کرد و 200هزار 
دالر پول بابت سوم شدن در تورنمنتی گرفت که اصال مقام سومی نداشت! آن دوره که گذشت و رفت، اما 

حواس تان باشد الاقل این دوره متحمل ضرر مشابهی نشویم.

   هیچ کدام از این 2صعود ارزش ندارد
اگر قرار است کی روش در فوتبال ایران بماند، حواس تان باشد که در این دوره، نه صعود 
به مرحله نهایی جام جهانی چندان ارزشمند است و نه حتی صعود از مرحله گروهی این 
مسابقات. قرار شده از سال2026 جام جهانی با 48تیم برگزار شود و سهم آسیا در این 
جام  8تیم خواهد بود. بنابراین صعود به جام جهانی بعدی کف مطالبات از کادرفنی است. 
هنوز فرمت دقیق برگزاری جام جهانی با 48تیم مشخص نشده، اما در هر صورت حتی 
صعود تیم ملی ایران از مرحله گروهی این بازی ها هم نباید کار دشواری باشد. بند و 

تبصره آنچنانی برای این موفقیت ها درنظر نگیرید و پاداش مفت به کسی ندهید.

   ارتش دستیاران به کار نمی آید
کی روش در دوره جدید همــکاری اش با تیم ملی ایران، 9دســتیار خارجی با 
خودش آورد. در شــرایطی که تنها یک بازه زمانی 2ماهه برای آماده سازی تیم 
ملی پیش روی کی روش بود، استفاده از این همه دستیار خارجی واقعا عجیب 
به نظر می رسید. برخی که بدبین تر هستند بر این باورند که فهرست بلندباالی 
دستیارها قرار بود فقط دســتمزد به ظاهر پایین کی روش را پوشش بدهد و 
باعث شود قیمت کل کادرفنی باال برود. اجازه بدهید ما در این مورد چیزی 
نگوییم، اما به طور کلی اگر قرار است قرارداد جدیدی بسته شود، خوب است 
آقایان بدانند این لشکر ســلم و تور چندان به کار نمی آید و برای فوتبال 
ایران تنها هزینه به همراه دارد. دستیار خارجی نهایتا یک نفر یا 2نفر؛ 

مگر جنگ است که 9نفر ببریم و 6گل هم از انگلیس بخوریم؟

 اگر فدراسیون تصمیم
به حفظ کی روش گرفته 

از همین حاال باید به
چند نکته توجه کند
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