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پس از رد درخواســت فدراسیون 
فوتبال برای تمدید زمان ارسال مجوز 
حرفه ای باشــگاه های پرســپولیس و 
استقالل به آســیا، این دو تیم در یک 
قدمی حــذف از لیگ قهرمانــان قرار 
گرفته اند. این شــایعه احتماال ظرف 
همین روزها به واقعیت تبدیل خواهد 
شد. زمزمه هایی که فعال در رسانه های 
عربی دست به دست می شوند و به تایید 
تلویحی فدراســیون فوتبال ایران هم 

رسیده اند. در درجه اول معلوم نیست چرا 
فدراسیون در همان زمان تعیین شده 
مدارک این دو باشگاه را به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارسال نکرده است. البته اگر 
این اتفاق هم رخ می داد، بعید بود چیز 
زیادی تغییر کند. ای.اف.سی تا امروز 
چند بار به جدی ترین شکل ممکن به 
مدیران تصمیم ساز فوتبال ایران هشدار 
داده بود که بحث مالکیت مشــترک 
سرخابی ها، امکانات دو باشگاه و میزان 
درآمدهای ایــن دو مجموعه، عمال با 
قوانین فوتبال حرفه ای مغایرت دارد. از 

زمان روی کار آمدن فدراسیون فوتبال 
جدید هم، هیچ تالشی برای تغییر این 
ساختارها صورت نگرفته است. درست 
همان طور که وزارت ورزش هیچ قدمی 
برای قرار دادن فوتبال در یک مســیر 
متفاوت، برنداشته است. این فاجعه ای 
اســت که حتی با »بازدید میدانی« به 
عنوان شــیوه مدیریت مورد عالقه این 
دولت، حل نمی شــود. این فاجعه ای 
است که با حرف و شعار حل نمی شود. 
برای یک بار هم که شده، باید از چنین 
فرصتی برای تغییر دادن شرایط تیم ها 

استفاده کرد. چراکه با این روند، فاصله ای 
نجومی بین اســتقالل و پرسپولیس و 
سایر قدرت های آسیایی شکل می گیرد. 
آنها یک فصل به ســختی برای گرفتن 
سهمیه آســیا تالش کرده اند و حاال به 
ســادگی هرچه تمام تر از این سهمیه 

ارزشمند محروم می شوند.
ســاده ترین کار ممکــن در میانه 
چنین بحرانی، تاختن به ای.اف.سی، 
زیر سوال بردن این تصمیم و حمله به 
تشکیالت فوتبال آسیا با عبارت هایي 
مثل »سیرک« است؛ اما سیرک واقعی، 

در فوتبال ایران جریــان دارد. فوتبالی 
که »خصوصی سازی« باشگاه ها در آن، 
هرگز از خیاالت به واقعیت تغییر شکل 
نداده است. آن باشگاه های معدودی که 
خصوصی شده اند هم به سرعت در مسیر 
نابودی قرار گرفته اند. چراکه در شرایط 
فعلی، خصوصی سازی هیچ نوع توجیه 
اقتصادی ندارد. بد نیست برای یک بار 
هم که شده، تعارف را کنار بگذاریم. بد 
نیست برای یک بار هم که شده، بپذیریم 
که قاطبه باشــگاه های فوتبــال ایران 
اصال نســبتی با حرفه ای بودن ندارند. 
باشــگاهی که نمی تواند از حق پخش 
تلویزیونی یک ریال درآمد داشته باشد، 
باشگاهی که حتی برای دریافت درآمد 
ناشی از تبلیغات محیطی باید به دست 
ســازمان لیگ نگاه کند و باشگاهی که 
مجموعه هزینه هایش در یک سال، 10 
برابر میزان درآمدهایش به شمار می رود، 
هرگز نباید دم از حرفه ای بودن بزند. اسم 
آن چه در فوتبــال ایران می گذرد، تنها 
»آماتوریسم« مطلق است. بد نیست اگر 
نهادی مثل ای.اف.سی روی تصمیمش 
بماند و مقابل فشارها تسلیم نشود. بد 
نیست اگر ای.اف.سی روی این تصمیم 
کلیدی پافشــاری کند و اجازه ندهد 
»شوخی« با فوتبال حرفه ای و اصولی 
در ایران همچنان ادامه داشــته باشد. 
تداوم چنین روندی، تنهــا خیانت به 
همه باورهای درست و منطقی در مورد 

فوتبال است.
همه آنهایی که تصور می کنند این 
اتفــاق، یک تلنگر بســیار جدی برای 
تغییر ساختارها و تصمیم های مدیریتی 
در فوتبال ایران اســت، هنوز با شیوه 
اداره امور به دست مدیران ایرانی آشنا 
نشده اند. ســال ها قبل وقتی رسوایی 
حذف استقالل از آسیا به خاطر تاخیر 
در ارســال مدارک اتفاق افتاد، مدیران 
باشگاه مدام تقصیر را به گردن یکدیگر 

انداختند و در نهایت حتی یک نفر هم 
حاضر نشد به خاطر این فاجعه بزرگ از 
هواداران استقالل عذرخواهی کند. حاال 
هم در روی همین پاشــنه می چرخد. 
واکنش مدیران فوتبال ایران به این اتفاق 
بسیار تلخ، به شدت قابل پیش بینی به 
نظر می رســد. آنها ابتدا ای.اف.سی را 
محکوم می کنند و از سیاسی بودن این 
تصمیم صحبت به میان می آورند، سپس 
به تیم های حذف شــده در کشورهای 
عربستان و امارات اشــاره می کنند تا 
دســت روی این نکته بگذارند که لیگ 
برتر ایــران، تنها لیــگ غیرحرفه ای 
آسیا نیســت. در نهایت هم همه چیز 
فراموش می شود و کوچک ترین تالشی 
برای اصالح ساختار باشگاه ها صورت 
نمی گیرد. اگر قرار به »عبرت« گرفتن 
بود، این اتفاق باید خیلی زودتر از این ها 
رخ می داد. با این مدیــران ضدگلوله و 
این شیوه مدیریت، نباید انتظار بهبود 
شرایط را داشته باشــیم. بهبود وقتی 
اتفاق می افتد که اساســا اراده و توانی 
در کار باشــد. مدیران فوتبال ایران اما 
نه اراده حرفه ای  شدن را دارند و نه اصال 
می دانند که باید از چه راهی این ماجرا را 

ممکن کنند.

درباره حذف احتمالی سرخابی ها از لیگ قهرمانان

وحشت از واقعیت

چهرهبهچهره

زمزمه های کنار گذاشتن دو نماینده پرطرفدار فوتبال ایران از آسیا، حاال از همیشه جدی تر شده است. البته 
پرسپولیسی ها در ساعات گذشته از دریافت مجوز حرفه ای صحبت کرده اند و استقالل هم قصد دارد هر طور شده، جلوی این 
فاجعه را بگیرد. با این حال تردیدی وجود ندارد که شرایط دو باشگاه ایرانی اصال شبیه تیم های حرفه ای فوتبال نیست. آن چه 

هواداران این دو باشگاه را می ترساند، صرفا احتمال برخورد ای.اف.سی نخواهد بود. نکته ترسناک این است که به نظر می رسد 
در این موارد حق با کنفدراسیون فوتبال آسیا باشد و این دو باشگاه شایستگی حضور در چنین رقابتی را ندارند.

سه بازی و ســه نتیجه ایده آل برای تیمی که این روزها هیچ 
نتیجه ای را به جز برد به رسمیت نمی شناسد. استقالل حاال در کنار 
سپاهان، سه برد متوالی را جشن گرفته و خیلی زود به باالنشینی در 
جدول لیگ برتر عادت کرده است. اگر این روند عالی در دفاع و حمله 
حفظ شود، این تیم فصل فو ق العاده ای را پشت سر خواهد گذاشت. 
تیمی که به نظر می رسد این بار عزمش را برای قهرمانی لیگ برتر 

جزم کرده و به هیچ پایان دیگری برای این فصل راضی نمی شود.
بهترین شروع تاریخ

هوادار، ذوب آهن و حاال تراکتورسازی. هر هفته به تعداد تیم های 
قربانی استقالل در رقابت های لیگ برتر اضافه می شود. برای باور 
اینکه رسیدن به سه برد متوالی، چه اتفاق مهمی برای این تیم به 
شمار می رود، کافی است بدانیم آنها در 20 دوره قبلی لیگ برتر، فقط 
یک بار موفق به انجام چنین کاری شده اند. استقالل لیگ ششم با 
صمد مرفاوی، هر سه مسابقه ابتدایی اش را برد اما با در نظر گرفتن 
تفاضل گل، شروع تیم فرهاد »بهترین« شروع این باشگاه در همه 
ادوار لیگ برتر محسوب می شود. تیم مرفاوی در آن فصل، عاقبت 
به خیر نشد و در هفته های پایانی تا می توانست امتیاز از دست داد. 
تیم فرهاد اما به شدت منسجم به نظر می رسد و از همین حاال یکی 

از شانس های مسلم قهرمانی لیگ به 
شــمار می رود. در چند سال گذشته، 

امتیازهای از دســت رفته هفته های اول، 
بارها برای استقالل گران تمام شده اند. 
این تیم تقریبا همیشه در نیم فصل 
دوم اوج گرفته اما دیگر نتوانســته 
امتیازهای از دســت رفته نیم فصل 

اول را جبران کند. حــاال اما این 
روند تغییر کرده و رسیدن به 9 

امتیاز از 9 امتیاز ممکن، 
خیلی زود این 

باشگاه را در 
یطی  ا شر

مطلــوب قــرار داده 
است.

بی صدا رفت، بی صدا برگشت
بازگشت روزبه چشــمی به ترکیب 

آبی ها، یکی دیگــر از اتفاق های مهم این 
برد به حســاب می آمد. او فصل گذشته را 
در لیگ ســتارگان قطر پشت سر گذاشت 
اما بعد از پایان قراردادش با ام صالل، دوباره 
به اســتقالل برگشــت و برای آبی ها به 
میدان رفت. بازیکنی کــه جدایی اش از 

باشگاه بی ســروصدا بود، بازگشت آرامی 
هم به ترکیب این تیم داشت. نکته جالب اینکه 

چشمی این بار در یک نقش متفاوت به استقالل برگشته است. او 
که در قامت یک مدافع از استقالل جدا شده بود، با تصمیم فرهاد 
مجیدی در خط هافبک تیم به میدان رفت. به نظر می رسد مجیدی 
تصمیم دارد از این بازیکن در خط میانی تیمش استفاده کند. پست 
تخصصی روزبه، هافبک بود اما او بــا تصمیم کارلوس کی روش 
در دفاع میانی قرار گرفت و پس از آن نیز توسط مربیان مختلف 
اســتقالل در همین بخش از زمین به بازی گرفته شد. چشمی 
اما حاال دوباره به پست قدیمی اش برگشته و امیدوار است در این 

بخش از زمین، دوباره به یک ستاره تمام عیار تبدیل شود.
این تیم منظم

اســتقالل در 270 دقیقه اول لیگ برتر بیست و 
یکم، هیچ گلی دریافت نکرده و این یک نشــانه 
فوق العاده برای مدعی دانستن این تیم در این فصل 
به شمار می رود. البته نباید این نکته را نادیده 
گرفت که هــوادار، ذوب و تراکتور 
خط حمله های درخشــانی 
نداشــته اند اما به هیچ 
قیمتی نمی توان 
عملکرد عالی 
و بی نقــص 
خط دفاعی اســتقالل را زیر 
سوال برد. دانشــگر، مرادمند و 
سیاوش یزدانی، ترکیب ایده آلی 
برای خط دفاعی باشگاه ساخته اند. 
البته که کلین شیت های استقالل 

را تنها نمی توان به کیفیت و فرم خوب مدافعان این باشگاه ربط داد. 
همه نفرات این تیم وظیفه شان را به خوبی انجام می دهند و این 
دلیل محکمی برای گل نخوردن استقالل در فصل جدید است. 
نظم باالی بازی استقالل به آبی ها کمک می کند تا در معرض فشار 

قرار نگیرند و مقابل حمالت رقبا تسلیم نشوند.
دیگر پنالتی نزن

تنها ســه هفته از فصل جدید سپری شــده و وریا غفوری تا 
همین جا، دو پنالتی را از دســت داده اســت. طبیعتا وقتی یک 
بازیکن در یک تیم پنالتی از دست می دهد، باشگاه باید به دنبال 
گزینه دیگری برای ایستادن پشت پنالتی ها باشد اما پنالتی از دست 
رفته وریا برابر هوادار، این بار مقابل تراکتور هم تکرار شد تا خیال 
استقاللی ها از این برد تا لحظه شنیدن صدای سوت داور راحت 
نشود. طبیعتا وریا دیگر نباید برای آبی ها پنالتی می زد اما شاید 
اصرار بیش از حد او به گل زنی مقابل نگاه اسکوچیچ، موجب شد که 
این بازیکن پشت این توپ بایستد. وریا اگر به شرایطش در استقالل 
اهمیت می دهد، باید تیم ملی را فراموش کند و همه تمرکزش را 

روی این تیم بگذارد.
پاسورهای آبی پوش

تیم فرهاد در این فصل کامال مطابق با سلیقه فنی مربی اش 
بازی می کند. یکی از خصوصیات مهم اســتقالل در این فصل، 
پاسکاری های متوالی نفرات این تیم است. آبی ها تالش می کنند 
به ندرت زیر توپ بزنند و بازی را روی زمین جلو ببرند. آمار پاس های 
استقالل در این سه مســابقه نشــان می دهد که آنها به لحاظ 
پاســکاری یکی از بهترین تیم های این فصل لیگ برتر به شمار 
می روند. این خاصیت، استقالل را به یک تیم مدرن تبدیل می کند.

پنج نکته از سومین برد فصل استقالل

کلینشیر

پس از رد درخواست 
فدراسیون فوتبال برای 

تمدید زمان ارسال مجوز 
حرفه ای باشگاه های 

پرسپولیس و استقالل 
به آسیا، این دو تیم در 

یک قدمی حذف از لیگ 
قهرمانان قرار گرفته اند. 
این شایعه احتماال ظرف 
همین روزها به واقعیت 

تبدیل خواهد شد
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اردويترکیهبسكتبالبانوان
لغوشد!

تیم ملي بسکتبال بانوان ایران طي روزهاي 16 تا 
22 آبان باید در نخستین تجربه خود در رقابت هاي 
دسته دوم کاپ آسیا به میدان برود. مسابقاتي که در 
صورت رسیدن به عنوان قهرماني آن، راه حضور در 
دسته اول کاپ آسیا را هموار مي کند. در همین راستا 
اردوهاي تیم ملي شروع شــد و قرار بود یک اردوي 
برون مرزي هم جهت آمادگي بیشتر بازیکنان در 
آنکاراي ترکیه انجام شــود. طبق پیش بینی اولیه 
قرار بر این بود تیم ملی بسکتبال بانوان شنبه راهی 
ترکیه شــود و تا قبل از اعزام به اردن، تمریناتش را 
در آنکارا دنبال کند و طــی این مدت برگزارکننده 
ســه دیدار تدارکاتی با تیم های کشور میزبان هم 
باشد اما با وجود رایزنی های صورت گرفته این اردو 
در نهایت لغو شد تا بسکتبالیست هاي ایران بدون 
اردو و دیدار برون مرزي نخســتین تجربه خود در 
این مسابقات را پشت سر بگذارند. به این ترتیب آنها 
بامداد پنجشنبه )1۳ آبان( تهران را به مقصد محل 
برگزاری این رقابت ها در اردن ترک خواهند کرد. در 
این مدت انتقادات بسیاري به کادر فني براي شیوه 
دعوت نفرات به تیم ملي مطرح بود. در این شرایط 
انتظار مي رفت حداقــل اردوي تدارکاتي تیم لغو 
نشود تا نتایج بهتري در اردن رقم بخورد. ایران در 
گروه اول این رقابت ها با ســوریه و لبنان همگروه 
است. در گروه دوم هم تیم های اندونزی، قزاقستان 
و اردن با هم دیدار می کنند. تیم ملی بســکتبال 
بانوان ایران نخستین دیدار خود در این مسابقات را 
16 آبان برابر لبنان برگزار می کند و یک روز بعد هم 
برابر سوریه صف آرایی خواهد کرد. در پایان مرحله 
گروهی تیم های صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی 
می شوند و تیم های دوم و سوم دو گروه هم دیدارهای 
ضربدری برابر هم برگــزار می کنند تا دو تیم دیگر 
نیمه نهایی را مشخص کنند. در نهایت قهرمان این 
رقابت ها تنها سهمیه مسابقات دسته اول کاپ آسیا 

را از آن خود خواهد کرد.
    

سوريانرسماقیدانتخاباتفیال
رازد

چندی پیش فدراســیون کشتی کشورمان، 
حمید ســوریان قهرمــان جهــان و المپیک و 
نایب رییس فدراســیون را به عنــوان کاندیدای 
رسمی ایران برای عضویت در هیات رییسه اتحادیه 
جهانی معرفی کرد. طبیعتا این موضوع نیازمند 
رایزنی با کشــورهای عضو برای کسب آرای الزم 
است که شیوع کرونا و مشــکالت اقتصادی برای 
انجام رایزنی ها و همچنین عــدم حمایت الزم از 
سوی نهادهای مربوط، باعث شد حمید سوریان 
از حضور در انتخابات انصراف دهد. انصراف سوریان 
از حضور در انتخابات اتحادیه جهانی بارها به طور 
شفاهی و در قالب گالیه از عدم حمایت کافی مطرح 
بود اما حاال با نرفتن ســوریان به صربستان، بحث 
انصراف هم قطعی شــد. مسابقات کشتی زیر 2۳ 
ســال جهان طی روزهای 10 تا 16 آبان در بلگراد 
صربستان برگزار خواهد شد که قرار است انتخابات 
هیات رییسه اتحادیه جهانی هم در این کشور برگزار 
شود. بدین ترتیب با توجه به عدم سفر علیرضا دبیر و 
حمید سوریان به مسابقات امیدهای جهان، پرونده 
حضور نایب رییس فدراسیون در انتخابات اتحادیه 

جهانی نیز به طور رسمی بسته شد.
    

فخريسرپرستايران
درهانگژوشد

نشســت اعضای هیات اجرایــی کمیته ملی 
المپیک روز گذشته )یکشنبه( به ریاست سیدرضا 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک برگزار شد. 
انتخاب سرپرست برای کاروان اعزامی به بازی های 
آسیایی 2022 چین اصلی ترین دستورالعمل این 
نشست بود که در نهایت به انتخاب پیمان فخری 
منجر شد. فخری که ریاست مرکز نظارت بر تیم های 
ملی را بر عهده دارد، معاون سرپرست کاروان ایران 
برای بازی های المپیک توکیو بود. آن زمان نیز گفته 
مي شد فخري به عنوان معاون در توکیو نکات الزم را 
مي آموزد تا به عنوان سرپرست جدید کاروان هاي 
ایران قبول مسئولیت کند. انتخاب فخري با توجه 
به رزومه و عملکردي که از خود نشــان داده، یک 
انتخاب بسیار ایده آل به نظر مي رسد. نوزدهمین 
دوره بازی های آسیایی از 19 شهریورماه تا ۳ مهرماه 
سال آینده به میزبانی چین و در هانگژو و در ۴0 رشته 

برگزار می شود.

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

فصل گذشته، پرسپولیس فقط در یک مسابقه 
شکست خورد و آن باخت، در همین استادیومی 
شکل گرفت که قرمزها امروز باید در آن به مصاف 
آلومینیــوم بروند. آلومینیوم فصل گذشــته با 
هدایت رسول خطیبی، در استادیوم خانگی اش 
به پرسپولیس غلبه کرد و حاال دوباره با این مربی 
روبه روی ســرخ ها خواهد ایستاد. تیم ها، همان 
تیم های فصل گذشته هســتند. مربیان، همان 
مربیان فصل گذشته هستند اما گل زن آن مسابقه، 
دیگر پیراهن اراکی ها را بر تن ندارد. حامد پاکدل 
که فصل گذشته ستاره بی چون و چرای نبرد با 
پرسپولیس بود، حاال دیگر برای آلومینیوم بازی 
نمی کند و در ترکیب تیم گل محمدی به میدان 
می رود. او که در اولین هفته لیــگ برتر، اولین 

گلش را هم برای این تیم به ثمر رســاند، امروز 
احتماال روبه روی تیم و در استادیوم سابقش، در 
ترکیب اصلی پرسپولیس قرار می گیرد. سرخ ها 
فصل جدید را درخشان شــروع کردند. آنها در 
اولین مسابقه سه گل به فوالد زدند و در نبرد دوم، 
نساجی را در تهران شکست دادند. حاال سومین 
مسابقه فصل آنها مقابل تیم سرسخت آلومینیوم 
برگزار می شود. آلومینیومی ها فصل جدید را با 
تساوی بدون گل روبه روی پدیده کلید زدند اما 

در دومین مسابقه، شکست سنگینی را به فوالد 
تحمیل کردند. در حقیقت وجه اشتراک مهم دو 
تیم در مسابقه امروز، زدن سه گل به تیم عبدا... 
ویسی در همین فصل و البته بی شکست بودن 
آنها در لیگ بیست و یکم به شــمار می رود. در 
روزهای گذشته مهدی شــیری و امید عالیشاه 
به دلیل مصدومیت هــای جزئی به طور کامل با 
تیم تمرین نکرده اند و در مورد رســیدن آنها به 
این جدال، ابهام هایی وجود دارد. اگر این دو نفر 

به ترکیب اصلی نرسند، سیامک نعمتی و احسان 
پهلوان احتماال در ترکیب مسابقه امروز فیکس 
خواهند شد. پرسپولیسی ها به خوبی می دانند 
که استقالل و سپاهان در مسابقه هفته سوم هم به 
برتری رسیده اند و این تیم هم برای عقب نماندن از 
این رقابت نزدیک و حساس، باید مربی سرسختی 
مثل رسول خطیبی را شکست بدهد. مردی که 
تقابل های این چند ســالش با سرخ ها همیشه 
جذاب و البته جنجالی از کار درآمده است. او در 
قامت بازیکن هم عملکرد بسیار موفقیت آمیزی را 
مقابل پرسپولیس به نمایش گذاشته بود. چالش 
سخت پرسپولیسی ها برای نبرد با آلومینیوم به 
کیفیت خط دفاعی تیم خطیبی برمی گردد. تیم 
رسول یکی از تیم هایی به شمار می رود که در این 

فصل هنوز هیچ گلی دریافت نکرده اند. بدون شک 
آلومینیوم در این مسابقه هم با یک رویکرد کامال 
تدافعی ظاهر خواهد شد. هدف اول آنها روبه روی 
پرســپولیس در این جدال، گل نخوردن است و 
این اتفاق کار را برای مهره های هجومی تیم یحیی 
دشوار می کند. یحیی برای بردن این مسابقه، به 
درخشش مهدی عبدی در خط حمله امید خواهد 
داشت. بازیکنی که در مسابقه قبلی با زدن دو گل، 
احیا شد و آمادگی اش را به نمایش گذاشت. عبدی 
این فصل قصد دارد برای آقای گلی مبارزه کند و 
اگر به روند گل زنی هایش ادامه بدهد، این شانس 
را خواهد داشت که در کورس بردن کفش طال قرار 
بگیرد. جدال امروز، یک برخورد بسیار نزدیک و 

حساس خواهد بود.

بازگشت پرسپولیس به زمینی که دوستش ندارد

اراک؛خوراکصدرنشینی


