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جنگ پرسپولیس و سپاهان؛ هنوز تمام نشده است 

راند سوم؛ جام دوم! 
لیگ برتر برای پرســپولیس و سپاهان، با 
پیروزی به پایان رســید. شــاگردان ژنرال در 
آخرین قدم، اســتقالل خوزستان را شکست 
دادند و پسران پروفســور نیز در دیدار پایانی، 

پارس جنوبی را در جم از پیش رو برداشتند. 
با ایــن دو نتیجــه، پرســپولیس قهرمان 
رقابت های لیگ برتر شــد و ســپاهان نیز به 
عنوان تیم نایب قهرمان، توانســت خودش را 
به رقابت های لیگ قهرمانان آســیا برســاند. 
نبرد میان ایــن دو تیم امــا هنوز بــه پایان 
نرســیده و خیلی زود جنگ دیگــری میان 
 قرمزهای پایتخت و زردهــای اصفهان، آغاز 

خواهد شد. 
یکــی از جام های این فصل اهدا شــده و از 
بین پرسپولیس و سپاهان، به احتمال فراوان 
یک تیم به دومیــن جام نیز خواهد رســید. 
داماش از ســمت دیگر جدول، به فینال جام 
حذفی رسیده اما مدیران باشگاه اصرار دارند 
که تیم شان در این مسابقه حاضر نخواهد شد. 
حتی اگر داماش این انصراف را پس بگیرد، بعید 
به نظر می رسد تیمی از لیگ دو در قواره های 
شکست دادن پرسپولیس و یا سپاهان باشد. در 
نتیجه برنده دیدار نیمه نهایی در نقش جهان، 
به قهرمانی دومین جام این فصل فوتبال ایران 

خواهد رسید. 
هــر دو مســابقه ایــن فصــل ســپاهان 
و پرســپولیس، جنجال های بســیار زیادی 
داشته اســت. بازی اول با اعتراض وحشتناک 
ســپاهانی ها به قضاوت فغانی با تســاوی به 

پایان رسید. 

دو تیم در دیدار برگشــت نیز به تســاوی 
رســیدند و این بار حــدود 300 هــوادار، در 
ورزشگاه آزادی مصدوم شدند. به نظر می رسد 
مشــکالت میان هواداران دو باشــگاه، به اوج 
رسیده و این اتفاق خودش را در نیمه نهایی جام 
حذفی نشان خواهد داد. سپاهان با کنار زدن 
شهرداری ماهشهر، نساجی و مس کرمان راهی 
مرحله نیمه نهایی شده و پرسپولیس نیز برای 
رسیدن به این مرحله، از نود ارومیه، سپیدرود 

و پدیده عبور کرده است. 
هر دو تیم انگیزه های بســیار زیادی برای 
بردن این جدال دارند. پس از دو تساوی در دو 
نبرد فصل دو باشــگاه، این بار باالخره مسابقه 
پرسپولیس و ســپاهان، یک »برنده« خواهد 

داشت. 
در تاریخ لیگ برتر ایــران، هیچ وقت تیمی 
موفق نشده همزمان با قهرمانی لیگ، قهرمانی 

جام حذفی را به دست بیاورد. 
در واقع آخرین »دوگانــه« فوتبال ایران، 
قبل از شروع فرمت جدید لیگ برتر رقم خورده 
و حاال برانکو تصمیم دارد بــرای اولین بار در 
همه این سال ها، تیمش را به دومین قهرمانی 

داخلی در یک فصل برساند. 
مرد کروات همین حــاال نیز »اولین «های 
زیادی در تاریخ باشــگاه به وجود آورده و حاال 
به دنبال خلق یــک اتفاق تــازه خواهد بود. 
امیرقلعه نویی نیز برای پشــت سر نگذاشتن 
یک فصل بدون جام دیگــر، به دنبال قهرمانی 

جام حذفی است.
او در ســال های گذشــته بــا اســتقالل، 
تراکتورسازی و ذوب آهن هیچ جامی نگرفته 
و می خواهــد با ســپاهان به این رونــد پایان 
بدهد. ژنرال یکی از گزینه هــای فصل آینده 
استقالل به شــمار می رود و به خوبی می داند 
که با شکســت دادن و کنار زدن پرسپولیس، 
 دوبــاره در بیــن هــواداران آبــی محبوب 

خواهد شد. 
فصل برای بســیاری از تیم ها تمام شــده 
امــا پرســپولیس و ســپاهان، دلیلــی برای 
اســتراحت ندارند. آنهــا بــه زودی یکی از 
 مهیج ترین دوئل هــای این فصــل را برگزار 

خواهند کرد.

سوژه روز

لیگ هجدهم برای پرسپولیس، 
در مشهد آغاز شد. پسران پروفسور 
در اولین جدال فصــل، تا حدودی 
تحــت تاثیــر نمایش شــاگردان 
یحیی قــرار گرفتند امــا به کمک 
تجربه و اعتماد به نفس بیشــتر، با 
ضربه پنالتی علی علیپــور به همه 
امتیازهای این مســابقه دست پیدا 
کردند. یکی از بهترین نمایش های 
فصل این تیم، در جدال هفته دوم با 
فوالد خوزســتان رقم خورد. جایی 
که پرسپولیس سه بار دروازه حریف 
را باز کرد تا فصل را با چهار گل زده، 

6 امتیاز و دو کلین شیت، به بهترین 
شکل ممکن آغاز کرده باشد. اوضاع 
کامال خوب بود تا اینکه در هفته سوم 
بارش شدید سنگ در اهواز، موجب 
شد پرســپولیس تنها یک امتیاز از 
استقالل خوزستان بگیرد. این تیم 
یک هفته بعد، نتوانست مقابل دفاع 
فشرده نفت مسجدسلیمان کاری از 
پیش ببرد و در جــدال بعدی نیز به 
صنعت نفت آبادان امتیاز داد. ســه 
ناکامی متوالی برای سرخ ها، درست 
قبل از جدال حساس با الدحیل در 
یک چهارم نهایی آســیا رقم خورد. 

جدالی که با بی دقتی مهاجمان، در 
نهایت به شکست پرسپولیس ختم 
شــد. برانکو و تیمش با چهار نتیجه 
نامطلوب، به لیگ برتر برگشــتند. 
به نظر می رسید باشــگاه زیر فشار 
شــدید بازی ها و با کمبود بازیکن، 
دیگر نمی تواند به راهش ادامه بدهد 
امــا پیش بینی ها چندان درســت 
از کار درنیامدند. پرســپولیس در 
فاصله دو دیدار با الدحیل، نساجی 
را به زحمت شکست داد و روحیه از 
دســت رفته را احیا کرد. آنها پس از 
کنار زدن نساجی، کار بزرگی انجام 

دادند و الدحیــل را از جدول لیگ 
قهرمانان خارج کردنــد. قرمزها با 
روحیه ای مضاعف به لیگ برگشتند 
و بعد از شکســت دادن ســپیدرود 
با گل لحظات آخــری آدام همتی، 
دربی را با تساوی به پایان رساندند. 
در این هفته هــا، هیچ کس به بردن 
لیگ فکر نمی کرد و همه در انتظار 
رســیدن به فینال لیــگ قهرمانان 
آســیا بودند. پس از برگزاری دربی، 
پرسپولیس برای مدتی تنها سرگرم 
آسیا بود و بین دو دیدار با السد، تنها 
با نود ارومیه در جام حذفی مسابقه 

داد. آنهــا پیش از دو دیــدار نهایی 
مقابل کاشــیما نیز، پیروزی شــان 
برابر ســایپا را از دســت دادند تا در 
9 بــازی اول لیگ برتــر، تنها چهار 
پیروزی در کارنامه داشــته باشند. 
شاید مهم ترین نبرد پرسپولیس در 
نیم فصل اول، روبه روی پیکان برگزار 
شد. تیمی که چند مصدوم داده بود 
و باید با حکم ســازمان لیگ بدون 
مهره های ملی پــوش روبه روی تیم 
مجید جاللی قرار می گرفت، به شکل 
غیرمنتظره ای به بازی برگشت و با 
شکست دادن پیکان، جان دوباره ای 
گرفت. درســت بعد از این مسابقه، 
هوادارها دوبــاره از قهرمانی لیگ 
برای تیم شــان حرف می زدند. سه 
پیروزی و دو تســاوی در پنج بازی 
آخر نیم فصل اول، برای صدرنشینی 
کافی بود اما پرسپولیس را به عنوان 
یک مدعــی جدی بــرای قهرمانی 

تثبیت کرد. 
شروع پرســپولیس در نیم فصل 
دوم »فوق العاده« نبــود. آنها پس از 
کنار زدن پدیده، به فوالد باختند، به 
نفت مسجدسلیمان و نساجی امتیاز 
دادند و درگیر فصــل تازه ای از لیگ 
قهرمانان شدند. یک لحظه »ویژه« 
اما همه چیــز را برای این باشــگاه 
عوض کرد. درســت قبــل از دربی، 
تصور می شد تیم وینفرد شفر در اوج 
آمادگی به سر می برد و پرسپولیس 
بــا گام هایی لرزان به اســتقبال این 
مســابقه آمده اما ضربه ســر احمد 
نوراللهی، مهم ترین گل فصل قرمزها 
بود. استقالل می توانســت به بازی 
برگردد و کار را به تســاوی بکشاند 
اما پنالتی »چیپ« فرشید، اردوگاه 
حریف را کامال به هم ریخت. چیزی 
شــبیه یک گل به خودی بزرگ که 
ســد راه موفقیت های استقالل شد. 
درســت در هفته هایی که تراکتور 
با محســن فروزان به ته دره رفت و 
سپاهان از فرم مطلوب فاصله گرفت، 
پرســپولیس مشــغول جمع کردن 

امتیازها بود. آنها پس از اســتقالل، 
پیکان و سایپا را نیز شکست دادند و با 
استراتژی متفاوتی به سراغ هفته های 
پایانی نرفتند. برانکو تصمیم داشت 
تیمش را از شکســت دور نگه دارد و 
در نهایت همین تســاوی های پشت 
ســر هم، پرســپولیس را بــه تکرار 
موفقیت های گذشته رســاند. آنها 
پس از تساوی در چهار هفته متوالی، 
پارس جنوبی را در جم شکست دادند 
تا پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر 

لقب بگیرند. 
در هفته هــای دشــوار پــس از 
شکست در فینال آسیا، ستاره های 
پرســپولیس به لحاظ روحی تخلیه 
شــده بودند و به »انگیزه« جدیدی 
نیاز داشــتند. این انگیزه، با نمایش 
پرچــم ژاپــن در اســتادیوم ها به 
آنها داده شــد. شــاید همین اتفاق 
بود که پرســپولیس را زنــده کرد 
و رمق بازگشــت به صــدر جدول 
را به ســاق های بازیکنــان این تیم 
بخشید. پرسپولیس در طول فصل 
با دشــمنان زیادی روبه رو شــد و 
دشمنی، درســت همان چیزی بود 
که آنها برای بازگشــت بــه میدان 

جنگ، الزم داشتند.

نگاهی به داستان پرسپولیس و لیگ هجدهم 

تیم متحد، چیپ مفید! 

گزارش

در شروع این فصل از لیگ برتر، »قهرمانی آسیا« تنها دغدغه ای بود که در ذهن هواداران پرسپولیس وجود داشت. 
پس از دو قهرمانی متوالی، آنها تصور می کردند که رسیدن به سهمیه آسیا در لیگ برتر نیز برای تیم شان کافی باشد اما 

قرمزها با وجود برنامه ای فشرده، یک نیم فصل بازی با پنجره بسته و رسیدن به فینال آسیا؛ باز هم موفقیت داخلی شان را 
تکرار کردند. برای سومین فصل پیاپی، پرسپولیس در باالترین نقطه جدول ایستاد و برای چهارمین فصل متوالی، هیچ 

تیمی در لیگ برتر فصل را با امتیازی بیشتر از قرمزها به پایان نبرد. 

آریا رهنورد

حاال دیگــر رقابت های لیــگ برتر برای 
پرسپولیس، به قبل و بعد از برانکو ایوانکوویچ 
تقســیم می شــود. مردی که »برنده بودن« 
و »جام گرفتــن« را از معجزه و حماســه، به 
»عادت« پرسپولیسی ها تبدیل کرد. قرمزها 
برای اولیــن بار در تمام تاریخ شــان، قهرمان 
ســه دوره متوالی لیگ فوتبال ایران شــدند. 
افتخاری که با هیچ نســل و هیــچ دورانی به 
دست نیامده بود. درست مثل رسیدن به فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، که آن هم برای اولین بار 
در دوران پروفســور اتفاق افتاد. برانکو، حاال 
پرافتخارترین مربی خارجی تاریخ رقابت های 

لیگ در فوتبال ایران به شمار می رود. 
برانکو ایوانکوویــچ در لیگ برتر چهاردهم 
در شرایطی سرمربی سرخپوشان شد که این 
تیم در طول فصل دو بار مربی اش را تغییر داده 
بود و در اوج حاشیه و تنش قرار داشت. واضح 
بود که این تیم حتی با بردن بسیاری از بازی ها 
تا پایان فصل، شانســی برای قهرمانی و حتی 
رسیدن به سهمیه آســیا نخواهد داشت. مرد 
کروات در بازگشــت به فوتبال ایران پس از 9 
سال، پروژه بسیار سختی را آغاز کرده بود و به 
خوبی می دانست که پرسپولیس را در مقطع 

خوبی تحویل نگرفته اســت. این تیم پس از 
یک شروع ناامیدکننده در لیگ برتر پانزدهم، 
به آخرین رده جدول چسبید. آن روزها حتی 
صحبت از احتمال برکناری برانکو نیز به میان 
آمد اما مدیــران باشــگاه در نهایت تصمیم 
گرفتند به حمایت شــان از ایــن مربی ادامه 
بدهند. قعرنشینی پرســپولیس برای مدتی، 
ســوژه هواداران رقیب بود اما قرمزها در کنار 
هم، به روزهای هولناک پشت کردند و دوباره 
اوج گرفتند. این تیم با وجود همه دردســرها، 
در نهایت روی سکوی دوم لیگ برتر پانزدهم 
ایستاد اما به جای جشن گرفتن و لبخند زدن، 
آزادی را با »اشک« ترک کرد. شاید این، تفاوت 
بزرگ پرســپولیس برانکو با بسیاری از تیم ها 
باشد. آنها برای دوم شدن در هیچ جامی جشن 
نمی گیرند و به جز ایستادن روی سکوی اول، با 
هیچ چیز دیگری راضی نمی شوند. برانکو تیمی 
ساخته که همیشه چیز بیشتری می خواهد و 
همواره به دنبال انگیزه تازه ای برای موفقیت 
می گردد. پرســپولیس در دو فصل گذشته، 
با اقتدار قهرمانی لیگ را به دســت آورد. آنها 
عمال هیجان رقابت ها را از بیــن برده بودند و 
از مدت ها پیش از پایان لیگ، قهرمانی شــان 
قطعی به نظر می رسید. در لیگ برتر هجدهم 
اما دوبــاره رقابت بین تیم هــای مدعی زنده 

شــد. تراکتورســازی، گرانقیمت ترین تیم 
ممکن را بســت و همه کاپیتان های تیم ملی 
را به خدمت گرفت. ســپاهان با بازگشت امیر 
قلعه نویی، مدعی شــد. اســتقالل با شــفر و 
خریدهــای خارجی، تنها بــا قهرمانی راضی 
می شــد و پدیده نیز با نمایش های خوبش در 
زمین، تیم خطرناکی به نظر می رسید. شاید 
در این فصل، پرسپولیس در هیچ فاکتوری از 
رقبا برتر نبود. آنها بهترین خط حمله لیگ را 
در اختیار نداشتند، بهترین خط دفاعی لیگ 
را در اختیار نداشتند، بهترین گل زن و بهترین 
پاسور لیگ را در اختیار نداشتند اما از همه رقبا 
»تیم تر« بودند و بیشتر از هر حریف دیگری، 

امتیاز گرفتند. 
پرسپولیس در 14 فصل بدون برانکو، تنها 
دو بار قهرمان رقابت های لیگ برتر شــد و در 
چهار فصل با این مربی، سه بار این عنوان را از 
آن خود کرد. در واقع دوران برانکو به تنهایی از 
همه سال های دیگر پرسپولیس در لیگ برتر 
موفقیت  آمیزتر بوده اســت. تیم مرد کروات 
در سه فصل گذشــته، 90 بازی کرده و 191 
امتیاز به دست آورده اســت. میانگین 12/2 
امتیاز برای هر بازی در این ســه فصل، آنها را 
سزاوار رســیدن به هت تریک قهرمانی نشان 
می دهد. پرسپولیس با پروفسور دو بار قهرمان 

ســوپرجام شــده، دو بار در نیمه نهایی و یک 
بار در فینال لیگ قهرمانان آســیا حاضر بوده 
و پنج بار نیز دربی ها را برده اســت. این آمار، 
حیرت انگیز و فراموش نشدنی به نظر می رسد. 
از زمان شــروع »جام منطقه ای« در ســال 
1349، هیچ وقت یک مربی خارجی نتوانسته 
قهرمان سه دوره رقابت های لیگ شود. رایکوف 
دو بار با تاج و آلن راجرز با پرسپولیس دو بار جام 
منطقه ای را فتح کردنــد. در جام آزادگان نیز 
تنها یک مربی خارجی قهرمان وجود داشت. 
استانکو پوکله پوویچ در ســال های 74 و 75 
تیمــش را قهرمان این تورنمنــت کرد و یک 
پرسپولیس رویایی برای هوادارها ساخت. در 
لیگ برتر نیز مالدن فرانچیچ و زالتکو کرانچار 
هر کدام یک بار قهرمان شده اند و حاال برانکو با 
سه قهرمانی، باالتر از استانکو، راجرز و رایکوف، 
موفق ترین مربی خارجی تاریخ فوتبال ایران 

محسوب می شــود. او اولین مردی است که 
در طول تاریخ توانسته پرســپولیس را به سه 
قهرمانی متوالی در رقابت های لیگ برســاند. 
در تاریخ لیگ برتر و جام آزادگان، تنها مربیان 
»کروات« در بیــن خارجی های فوتبال ایران 
موفق نشــان دادند و حاال برانکو در میان همه 

خارجی ها، بهترین عملکرد را داشته است. 
سختکوشی، تســلیم ناپذیری و سماجت 
بردن جام های قهرمانی، مهم ترین ویژگی های 
مرد اول این روزهای پرســپولیس هســتند. 
آنهایی که تصور می کنند با این قهرمانی، انگیزه 
پرسپولیسی ها برای رسیدن به موفقیت های 
بعدی از بیــن رفته، هنوز برانکــو را به خوبی 
نمی شناسند. البته که همه دوران های طالیی 
یک روز به پایان می رسند اما تیم برانکو، هنوز 
می خواهد دست به کارهای بزرگ تری بزند و 

تاریخ را بیشتر از همیشه به بازی بگیرد.

برانکو ایوانکوویچ؛ پرافتخارترین مربی خارجی تاریخ لیگ 

مردی برای )قهرمانی( تمام فصول! 

درست قبل از دربی، تصور 
می شد تیم وینفرد شفر در 
اوج آمادگی به سر می برد 
و پرسپولیس با گام هایی 

لرزان به استقبال این 
مسابقه آمده اما ضربه سر 
احمد نوراللهی، مهم ترین 

گل فصل قرمزها بود. 
استقالل می توانست به 
بازی برگردد و کار را به 

تساوی بکشاند اما پنالتی 
»چیپ« فرشید، اردوگاه 

حریف را کامال به هم ریخت
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