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 40نفر بیگناهی مدیر سابق پرسپولیس را تأیید کردهاند

خبرکوتاه

برانکو به بیرانوند اجازه
نیمکتنشینی هم نداد

حضــور علیرضــا بیرانونــد در اردوی
پرسپولیس آنهم در فاصله تنها چند ساعت
بعد از بازگشــت تیمملی از تاشکند ،عجیب
بود اما بیدلیــل ،نه .بیرانوند میدانســت
که نامش را در فهرســت بازی با نســاجی
ننوشتهاند اما شــاید فکر میکرد چون در
تیمملی روی نیمکت نشسته و بازی نکرده،
برانکو بــازیاش میدهد .بــرای همین به
اردوی پرســپولیس رفــت و حتــی برای
ایستادن درون دروازه اعالم آمادگی کرد اما
ایوانکوویــچ به او گفت کــه برای این بازی
رادوشــویچ را انتخاب کرده و او میتواند از
روی سکو بازی را تماشا کند.

الدحیل شنبه میآید
سهشنبه میرود

حریــف قطری پرســپولیس ســاعت
 ۲۲:۳۰شنبه وارد تهران و در هتل اسپیناس
پالس مســتقر خواهد شــد .بعد از بازی با
پرســپولیس ،کاروان الدحیل صبح سهشنبه
تهران را به مقصــد دوحه ترک خواهد کرد
و این در حالی است که نماینده این باشگاه
بــرای رتق و فتــق امور مربوط به اســکان
الدحیل ،روز جمعه به تهران خواهد آمد.

تمرین  ۶۰دقیقهای
در تهران

بعــد از یک روز اســتراحت ،بازیکنان
الدحیل از پنجشــنبه تمریناتشان را برای
دیدار با پرســپولیس از ســر میگیرند اما
در تهران تنها یک جلســه تمرین خواهند
داشت که آن هم روز یکشنبه برگزار خواهد
شد .تمرین این تیم ساعت  ۱۸:۳۰یکشنبه
در زمین اصلی ورزشــگاه آزادی که محل
برگــزاری بازی با پرســپولیس خواهد بود،
برگزار میشود .یک تمرین  ۶۰دقیقهای که
نمایندههای رسانهها اجازه دارند  ۱۵دقیقه
ابتدایی آن را ببینند.

گلزن الدحیل
دوباره گل کاشت

برخالف آنچه درباره استراحت ملیپوشان
الدحیل و الســد در بازی دوستانه برابر فلسطین
شنیده بودیم ،بازیکنان الدحیل هم در این بازی
به میدان رفتند .در این بازی دوســتانه معز علی
که تک گل بازی رفت الدحیل و پرســپولیس را
به ثمر رســانده بود ،در دقیقه  3گل اول قطر را
به ثمر رســاند و بعد از آن قطریها دو گل دیگر
هم زدند .از جمــع بازیکنان الدحیل معز علی و
عاصیم مادیبو در ترکیــب اصلی قطر به میدان
رفتند و در نیمه دوم هم سلطان البریک و کریم
بوضیاف وارد زمین شدند.

پیروانی مثل پالتینی ،تبرئه در راه است
ی
س ک مانع
ر راه
تبرئه

تاکنون بیش از  40نفر به کمیته اخالق و اســتیناف فدراسیون فوتبال احضار شــده و توضیح دادهاند .همه توضیحات نیز به سود افشین پیروانی است و همه
تاکید کردهاند که او مقصر نیســت اما انگار برای اعالم رأی نهایی و تبرئه کاپیتان ســابق پرسپولیس یک مانع محکم و جدی وجود دارد .مانعی که باعث شده
تا صالحی ،رییس کمیته اســتیناف در مصاحبهای این جمالت را به زبان بیاورد « :دفاعیات پیروانی بحثهای جدیدی را در پرونده باز کرد .به همین دلیل قرار
اســت نمایندههای حامی مالی به فدراسیون فوتبال بیایند و رو در رو با برخی افراد صحبت کنند .شــاید بعد از این جلسه بتوانیم رأی نهایی را صادر کنیم».

امیر اسدی
Amir Asadi

میشل پالتینی ،ســتاره سابق فوتبال فرانسه و
رییس اسبق یوفا متهم بود که در سال  2012مبلغ
دو میلیون فرانک سوییس از سپ بالتر-رییس وقت
فیفا -دریافت کرده اســت .مبلغی که دو طرف آن را
مربــوط به زمان حضور پالتینــی در فیفا و بهعنوان
مشــاور بالتر عنوان کردند .کمیتــه اخالق فیفا این
ادعا را نپذیرفت و در نهایت این مســاله موجب کنار
گذاشــتن پالتینی از انتخابات ریاست این نهاد شد.
چند ماه قبل اما دادســتان سوییس با ارسال نامهای
به وینسنت ســوالری-وکیل پالتینی -موضوع تبرئه
شدن رییس ســابق یوفا از اتهاماتش را مطرح کرد.
او در این نامه نوشت« :تایید میکنیم که دادستان،
موکل شما را از فهرســت پیگیری خود خارج کرده
اســت .همچنین تأیید میکنیم که موکل شما دیگر
متهم شناخته نمیشود».
اتفاقی اینچنینی ،البته در ابعادی کوچکتر در
فوتبال ایران و برای افشــین پیروانی رخ داده .او را
متهــم کردهاند که در زمان حضور روی نیمکت تیم
ملــی ،مبلغی را از حامی مالی گرفته و بین بازیکنان
و کادر فنی تقسیم نکرده .مسالهای که پیروانی بارها
به نادرســتی آن اذعان کرده و با اســناد و مدارک
مختلف ســعی در اثبات این ماجرا داشــته و اینکه
چنین موضوعی بیشــتر از اینکه درست باشد ،یک
پاپوش است.
افشــین پیروانــی که بــا آرزوهای بــزرگ به
پرســپولیس برگشت و در همان چند ماه حضورش،
تغییراتی اساســی را در بدنه تیــم ایجاد کرد ،اواخر
فصــل قبل بــا محرومیت پنجســاله مواجه شــد.
محرومیتی ســنگین که اعتراض او را در پی داشت.
پیروانی بارها به فدراسیون فوتبال رفت تا ببیند چرا
برای این مدت زیاد از فوتبال محروم شده است؟
از آن زمــان تــا امــروز ،مــدارک پیروانی در

پایان تحقیقات کمیته
استیناف

هفته آینده برای
پیروانی حکم
میدهند

افشین پیروانی
که با آرزوهای
بزرگ به
پرسپولیس
برگشت و در
همان چند
ماه حضورش،
تغییراتی
اساسی را در
بدنه تیم ایجاد
کرد ،اواخر
فصل قبل با
محرومیت
پنجساله
مواجه شد.
محرومیتی
سنگین که
اعتراض او را
در پی داشت.
پیروانی بارها
به فدراسیون
فوتبال رفت
تا ببیند چرا
برای این مدت
زیاد از فوتبال
محروم شده
است؟

فدراســیون فوتبال موجود اســت اما نه نتیجه پرونده
اعالم شــده و نه مدیر ســابق پرســپولیس به فوتبال
برگشــته .کاپیتان ســابق تیم ملی در ایــن مدت ،نه
مصاحبــهای انجــام داده و نــه در رســانهها از خود
دفــاع کرده .شــاید منتظر اعالم رأی نهایی اســت تا
حرفهایش را در قالب یــک کنفرانس به زبان بیاورد
و ناگفتههایش را بگوید.
تاکنون بیش از  40نفر به کمیته اخالق و استیناف
فدراســیون فوتبال احضار شده و توضیح دادهاند .همه

درســت پنج ماه است که افشین پیروانی از پرسپولیس
رفته اما هنوز معلوم نیســت که میتواند به فوتبال برگردد یا
باید همان پنج سالی را که کمیته اخالق حکم کرده بود ،کنار
بنشیند .فصل هنوز تمام نشــده بود که با یک اتهام ،افشین
پیروانی را محروم کردند و جشن قهرمانی پرسپولیس در واقع
خداحافظی او با قرمزها بود .البته باشگاه تا همین یکی دو ماه
پیش منتظر بازگشــت پیروانی نشسته بود و پرسپولیس هم
بدون سرپرســت روزگار میگذراند اما با فشار فدراسیون که
اعالم کرده بود شــروع فصل بدون معرفی مدیر تیم یا همان

توضیحات نیز به ســود افشــین پیروانی است و همه
تاکید کردهاند که او مقصر نیســت اما انگار برای اعالم
رأی نهایی و تبرئه کاپیتان سابق پرسپولیس یک مانع
محکم و جــدی وجود دارد .مانعی که باعث شــده تا
صالحــی ،رییس کمیته اســتیناف در مصاحبهای این
جمالت را به زبان بیاورد « :دفاعیات پیروانی بحثهای
جدیدی را در پرونده باز کرد .به همین دلیل قرار است
نمایندههای حامی مالی به فدراسیون فوتبال بیایند و
رو در رو با برخی افراد صحبت کنند .شــاید بعد از این

سرپرســت ممکن نیســت ،مصطفی قنبرپور را نشاندند روی
صندلی دست راست برانکو.
حاال اما رییس کمیته اســتیناف از اعــام حکم نهایی
پرونده افشــین پیروانی خبر داده که البته بعید اســت حتی
در صورت تبرئه شــدن ،دوباره سرپرســتی پرسپولیس را به
او بدهند .با این حــال علیرضا صالحی اعالم کرده که کمیته
اســتیناف هفته آینده دربــاره او حکم صــادر خواهد کرد:
«تحقیقات به پایان رسیده و این موضوع از نظر ما تمام شده
اســت .با این حال به درخواست آقای پیروانی ،افراد جدیدی

جلسه بتوانیم رأی نهایی را صادر کنیم».
به نظر میرســد افشــین پیروانی و دفاعیات او،
پــای برخی افراد جدید را به پرونــده باز کرده و البته
مدیر ســابق تیم ملی را بیشتر از قبل به تبرئه نزدیک
کرده .باید ببینیم آیا کمیته اســتیناف در نهایت رأی
ایــن پرونده را صادر میکند یــا همچنان باید منتظر
سپری شــدن محرومیت پیروانی باشیم؟ اتفاقی که نه
تنها به ســود پرسپولیس نیست ،بلکه به ضرر این تیم
هم تمام میشود.

بــرای اظهارنظر در مــورد این پرونده و کشــف حقیقت به
کمیته اســتیناف دعوت شــدهاند که البته متاسفانه به دلیل
عدم حضور در ایران و یا مسائل دیگر ،تاکنون نتوانستهاند به
صورت همزمان به کمیته بیایند که اظهارات آنها را بشــنویم.
البته ما جمعبندی خود را در خصوص این پرونده انجام دادیم
و پس از اینکه جلسه برگزار شــود ،میتوانیم حکم نهایی را
در مــورد آقای پیروانی اعالم کنیم .این جلســه نهایتا هفته
آینده و با حضور افرادی که مدنظر استیناف هستند ،تشکیل
خواهد شد».

گزارش

همامی دنبال حکم
توقیف اموال
پرسپولیس

عصبانیتریــن طلبکار پرســپولیس،
مسعود همامی است که گفته بود حتی یک
ریال از طلــب  780میلیونیاش را نخواهد
بخشید و حاال دوباره باشگاه را تهدید کرده
کــه تنها یکی دو روز دیگر منتظر تســویه
حســاب میماند .این تهدید وقتی جدیتر
میشــود که او از شــکایت به مراجع باالتر
خبــر میدهد« :چــون دلــم نمیخواهد
پرســپولیس و فوتبال ایران ضربه بخورند،
یکــی دو روز دیگر هم صبر میکنم اما اگر
مشکلم حل نشود ،به مراجع باالتر شکایت
خواهم کرد .مقدمــات این کار را هم انجام
دادهام».
همامی از کمیته انضباطی و استیناف
حکم گرفته و ایافســی را هم در جریان
مشکلش قرار داده .پس تهدید او به شکایت
در مراجع باالتــر را میتوانیم توقیف اموال
باشــگاه تلقی کنیم .مثــل همان کاری که
علیرضا بیرانوند با باشگاه نفت تهران انجام
داد و برای توقیف اموالش حکم گرفت .همه
میدانیــم که چون فیفا به مســائل داخلی
فدراســیونها ورود نمیکنــد ،هیچکــدام
از طلبــکاران ایرانــی پرســپولیس و دیگر
باشگاهها به آنجا نرفتهاند.
پــس منظــور دروازهبــان پیشــین
پرســپولیس از مراجع باالتر ،نمیتواند فیفا
یا دادگاه عالی ورزش باشــد اما زیاد پیش
آمده که طلبکاران با حکــم دادگاه ،اموال
باشــگاهی را توقیف کنند .خو ِد پرسپولیس
هم تجربــهاش را دارد چرا که همین چند
هفته پیش دو تا از اتومبیلهای این باشگاه
را به خاطر بدهی به یک شرکت هواپیمایی
که از دوره مدیریت نژادفالح به یادگار مانده
بود ،توقیف کردند.
به نظر میرســد همامــی هم چنین
راهی را برای انتقام از پرسپولیس برگزیده.
هر چنــد در حرفهایش به محرومیت این
باشگاه هم اشــاره کرده« :ایافسی دنبال
این نیست که ببیند پرســپولیس با  8نفر
تســویه کرده و با دو نفر تسویه نکرده .آنها
قانــون را اجرا میکنند و مطمئن باشــید
پرسپولیس اگر پول من را ندهد ،محرومش
میکنم و با شــکایت به مراجع باالتر پولم
را میگیرم .هــواداران نمیدانند که من به
خاطر پرسپولیس از جیبم پول دادم .وقتی
میخواستم به پرسپولیس بیایم ،طاهری به
درخشــان گفت بگویید خودش رضایتنامه
بگیــرد ،ما بعدا پولــش را میدهیم اما این
کار را نکردنــد .االن هم به نظرم باشــگاه
نمیخواهد مشکل را حل کند چون آخرین
بار که آقای خمارلــو تماس گرفت و گفت
تخفیف بده تــا آقای گرشاســبی چک را
بنویســد ،من باز هم تخفیف دادم اما هیچ
کاری نکردند».

نبرد رکورددارها

آمار و ارقام پرسپولیس را بازنده نمیدانند
رکوردهای پرسپولیس و الدحیل
شــاید خیلی متفاوت باشند اما ردی
از ناامیدی در آنها نیســت .حتی اگر
حریــف قطــری ،شکســت در لیگ
قهرمانان را تجربه نکرده باشد 6 .سال
پیش بود که اولسان هیوندای رکورد
 9پیــروزی متوالی در لیگ قهرمانان
آســیا را به ثبت رســاند و در پایان
همان فصل ،جــام قهرمانی را با خود
به کرهجنوبی برد.
آن  9پیــروزی متوالی را حاال در
کارنامه الدحیل میبینیم که قرار است
یک هفته دیگر دوباره با پرســپولیس
بازی کند و برای رکورددار شــدن ،به
تنها یک پیروزی دیگر نیاز دارد .این
تیم در مرحله گروهی ذوبآهن را 3
بر یک و یــک بر صفر (دو بازی رفت
و برگشــت) ،لکوموتیو را  3بر  2و 2
بر یک (دو بازی رفت و برگشــت) و
الوحده امارات را یک بر صفر و  3بر 2
(دو بازی رفت و برگشت) شکست داد
و با  18امتیاز به یکهشتم رسید که

در این مرحله هم در مجموع دو دیدار
رفت و برگشت  8بر  3العین امارات را
از پیشرو برداشت.
بازی رفت مرحلــه یکچهارم را
هم الدحیل یک بر صفر از پرسپولیس
برد و حاال خود را برای دیداری دوباره
با تیم برانکو آماده میکند .تیمی که
شاید رکوردهایش به اندازه رکوردهای
حریف قطری چشمگیر نباشد اما در
این فصل از لیگ قهرمانان ،در خانه به
هیچ تیمی نباخته و به میهمانهایش
یک امتیاز هم نداده است.
قرمزهــا در مرحلــه گروهــی
نسفقارشــی ،الوصل و الســد را در
ورزشــگاه آزادی شکست دادند و در
بازی برگشــت مرحله یکهشتم هم
الجزیــره امارات را با شکســت بدرقه
کردنــد .این رکورد اما وقتی جذابتر
به نظر میرســد که پرسپولیس تیم
شکســتناپذیر الدحیل را هم بدون
امتیاز به قطر بفرستد و خودش برود
به نیمهنهایی.

بازیکن عراقی پرســپولیس به موقع
برگشت اما نه آنگونه که برانکو میخواست.
بشار رســن که به خاطر آسیبدیدگی در
دقیقــه  33بازی عــراق و کویت تعویض
شده بود ،با همین آسیبدیدگی به تهران
برگشــت و از فهرست بازی با نساجی خط
خورد.
او عصر سهشنبه به اردوی پرسپولیس
رفت تا برانکو را در جریان مصدومیتی که

میثاق هم حکمش علیه پرسپولیس را به ایافسی فرستاد:

حقم را میخواهم

دلخوری میثاق معمارزاده این بود
که چرا پرسپولیس او را از قلم انداخته و
برای همین به ایافسی شکایت کرده
است .شــکایتی که اینطور توجیهش
میکند« :دوره اول که در پرسپولیس
بــودم ،گفتند بــرای گرفتن تســویه
حساب باید از این باشگاه شکایت کنم
اما در دوره دوم حضورم شکایت نکردم.
البته این را بگویم که بحث شکایت به
کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح نیست
بلکه این کنفدراسیون خواهان روشن
شــدن طلب بازیکنان بوده و ما هم که
از کمیتــه انضباطی فدراســیون حکم
داشــتیم و به آن رسیدگی نشده بود،
این احکام را به ایافســی فرستادیم
تا در جریان طلبها قرار بگیرند .چند
بازیکــن این کار را انجــام داده بودند
و من هــم برای اینکه ایافســی در
جریان طلبم قرار بگیرد ،حکم کمیته

انضباطی را برایش ارســال کردم .البته
من میخواســتم دوســتانه مشکل را
حــل کنیم و با شــناختی که از آقای
گرشاسبی داشــتم ،فکر میکردم این
اتفاق میافتد .ما صحبت کردیم و قرار
شــد دو روز بعد با مــن تماس بگیرند
اما  ۲۰روز گذشــته و هیچ تماســی
نگرفتند».
میثــاق ســپس از تندخویــی
هــواداران پرســپولیس میگوید« :در
فضای مجازی خیلی بــه من حمله و
فحاشی شد در حالی که من فقط حقم
را میخواهــم و پول زور نخواســتهام.
درست نیســت که آقایان با استفاده از
اهرم زور و با کمــک گرفتن از وزارت
ورزش بــه فدراســیون فوتبال فشــار
بیاورنــد که مجــوز حرفــهای آنها را
بدون تسویه حساب با طلبکاران صادر
کنند».

اردوی پرســپولیس رفته بــود ،امروز اردو
را ترک کــرد تا برنامههــای درمانی خود
را آغاز کند .آســیبدیدگی رسن در حالی
پرسپولیســیها را نگران کرده که ســایت
اســتادالدوحه از برنامههای ویژه سرمربی
الدحیــل برای او نوشــته« :نبیــل معلول
برای مهار بشار رســن که یکی از بهترین
بازیکنان پرســپولیس در دیدار رفت بود،
برنامه ویژهای در نظر گرفته است».

گرانی بلیت ،تجربه شکست خورده پرسپولیس
پرســپولیس برای بازی با الدحیل باید
بیــن درآمد باال و حمایت هــواداران یکی را
انتخــاب کند چــون با توجه به شــرایط بد
اقتصادی ،قطعــاً هر دو را با هــم نمیتواند
داشته باشد .چند روزی است که زمزمههای
باال بردن قیمت بلیت بازی برگشــت مقابل
الدحیل مطرح شده و به نظر میرسد باشگاه
پرســپولیس قصد دارد از ایــن فرصت برای
رســیدن به درآمد باال استفاده کند .در واقع
مدیران باشگاه پرسپولیس با علم به اینکه به
احتمال فراوان ورزشــگاه در بازی فوقالعاده

حساس و سرنوشت ساز با الدحیل پر خواهد
شــد ،قصد دارند قیمت بلیت را باال برده و از
این راه درآمدزایی کنند .باشگاه پرسپولیس
اما نباید تجربههای شکســت خوردهاش در
این مــورد را فراموش کند .در زمان مدیریت
علــی اکبر طاهری و در فصل گذشــته لیگ
قهرمانان آســیا باشگاه پرسپولیس دو بار این
حرکت را در دیدار مقابــل تیمهای الریان و
الوحــده انجام داد که نتیجــه جالبی برایش
نداشــت چرا که تنهــا نیمی از ســکوهای
ورزشگاه پر شد.

وعده گرشاسبی به بازیکنان :پاداش ویژهای در راه است
باشگاه پرســپولیس به خاطر مشکالت
مالــی متعدد ،تاکنون حتی نتوانســته مبلغ
قرارداد بازیکنــان و کادرفنی را به طور تمام
و کمــال پرداخت کند ،چه برســد به اینکه
بخواهد بــه فکر پاداش بردهای تیم باشــد.
پرســپولیس تا پایان هفته پنجم رقابتهای
لیــگ برتر موفق به کســب دو پیــروزی و
ســه تساوی شده اســت تا با کسب  9امتیاز
در رقابــت با تیمهــای صدر جدولــی قرار

داشــته باشــد .تاکنون اما پاداش هیچ یک
از بردهایشــان را نگرفتهانــد .موضوعی که
حداقل در آستانه بازی با نساجی میتوانست
در روحیه بازیکنان تأثیرگذار باشد.
حمیدرضا گرشاسبی ،مدیرعامل باشگاه
پرســپولیس برای اینکه این نقص را جبران
کند و زمینهای بچیند تا این مشــکالت مالی
روی عملکرد فنــی بازیکنان تأثیری نگذارد،
در دیداری که با بازیکنان تیم داشت ،به آنها
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باور پرسپولیسیها در ماههای اخیر همیشه این نکته بوده که وقتی مهدی ترابی
و مهدی شریفی با شروع نی م فصل دوم لیگ برتر فوتبال کشور به ترکیب آنها اضافه
ش عمدهای از مشکالت تهاجمیشان حل خواهد شد اما معلوم نیست این
شــوند ،بخ 
باور جدی بر کدامین عنصر عاریاز خطا استوار شده است.
حتی اگر ترابی و شریفی بهطور سریع کیفیات فنی برتر خود را در قالب کارهای
انفرادیشــان رو کنند ،هماهنگ شدن آنها با سایر مردان سرخ پروسهای زمانبر است
و به آسانی حاصل نمیآید .ترابی البته همانی است که همیشه به درد سایپا میخورد
و در تک دیدارهای ملیاش و معــدود حضورهای بینالمللی خود نیز نمره مردودی
نگرفته و تک گل پیروزیساز در دیدار دوستانه اخیر مقابل ازبکستان در شهر تاشکند
را هم بهنام خود نوشــت .مهدی شریفی هم اگر خاطرات خود را به گذشتهای دورتر
از دو فصل گذشــته و فراتر از حضور اجتنابناپذیر و کمثمر وی در تراکتورسازی به
سبب خدمت سربازیاش بسط بدهیم ،مهاجم کارگشایی است که به سپاهان خدمت
کرد و در ترکیب تیم ملی امید هم مؤثر واقع شــد و هنوز هم جوان و آیندهدار است
ولی قریب به دو ســال حضور متوسط و کم درخشــش و همراه با غیبتهای متعدد
در دیدارهای تراکتورسازی سبب شــده هر ناظر معقول و منصفی از خود بپرسد آیا
شریفی همان مهاجم درخشان سه چهار سال پیش است یا مرد جوانی که تعویقها
و نامالیمات زمان و انبوهی از نیمکتنشــینیها امیدها و کارآییهای وی را تا اطالع
ثانوی محدود و مخدوش کرده است.
اصــ ًا چرا پرســپولیس باید به جذب دو مهاجم فوق و صبر برای تمام شــدن
محرومیــت مقرر از ســوی فیفا برای شــروع بهرهگیری از آنها دل ببنــدد و آنها را
گرهگشــای شرایط نامســاعد تهاجمی فعلی خود بداند (سرخها در  5دیدار اولشان
در فصل جاری لیگبرتر فقط  5گل زدند و به  3تســاوی پیاپی تن دادند) .پاســخ را
در عملکرد ناقص خط حمله آنها و بهویژه گادوین منشــأ جستوجو کنید که حدود
یک ســال و نیم است وعده ناشدنی میدهد که همان بازیکن کارآمد زمان حضورش
در پیکان خواهد شد یا در کارکرد علیعلیپور بیابید که پساز یک فصل توفانی در
لیگ هفدهم و آقای گل شدن در آن عرصه ،لیگ هجدهم را طوری «مهار شده» آغاز
کــرده که انگار حریفان راه اطفــای حریق وی را یافته و او را تبدیل به یک دینامیت
خنثی شده کردهاند .اگر منشأ هم چیزی بیش از چنین دینامیتی نیست ،باید پرسید
تدابیر برانکو ایوانکوویچ برای حل این مشــکالت آشــکار چه بوده و آیا فقط گسیل
سیامک نعمتی به خط حمله و فرســتادن شایان مصلح به محوطه  18قدم حریفان
به قصد زدن توپهای بلند در  20دقیقه پایانی مســابقات تدابیر کافی و وافی در این
راه بهحساب میآیند؟
نتایج مســابقات اخیر پرسپولیس بهوضوح پاسخ این ســوال را میدهد اما بد
نیست ببینیم ادعای مدیران سرخ در مورد تأثیر عظیم منع خریدهای تازه در افزایش
قدرت تهاجمیشــان تا چه میزان صحت دارد و آیا ســرمربی کروات پرسپولیس در
بهرهگیــری حداکثری از همان نیروهای موجود تــا چه میزان قوی عمل کرده و اگر
پروفســور در قبال برخی کوچها از پرســپولیس عاقالنهتر عمــل میکرد و یکی دو
مهره کلیدی را از دست نمیداد ،آیا االن خط حمله
پرســپولیس همینقدر محتاج نفــرات تازه و خون
جدید نشــان میداد یا برعکس توانسته بود گلیمش
را از آب بیرون بکشــد و اینگونه برای رسیدن موعد
شــروع بازیهای مهدیترابی در جمعشان بیتابی
نمیکرد.
پرسپولیس در سالهای اخیر عادت کرده بود
کــه با امثال مهدی طارمی خوب و راحت و بهاندازه
نیــاز گل بزند و هرچند وی گلهای زیادی را هم به
هدر داد اما علیپور چنان سریع جای او را که به لیگ
قطر رفت ،پر کرد که کســی به اندازه کافی از منشأ
گالیه نکرد و نپرســید چرا حتی سایهای از روزهای
پیکانیاش نیســت .این روزها که خط هافبک پرسپولیس بیشتر مستحکم و مخرب
(برای حریفان) است تا سازنده و خالقیت بهرغم بازگشت امید عالیشاه به این خط در
پی  20ماه دوری بهعنصری کمیاب تبدیل شده ،همین مسأله بهانه خوبی در دست
مهاجمان پرسپولیس است تا آمار اندک گلزنیشان را گردن هافبکهایی بیندازند که
حتی نیمی از توان مســلمان و امیری را در توپسازی به سمت جلو ندارند و سکوها
به حل این مشــکل توسط تازهواردانی دلببندند که شاید احتمال تطابق سریعشان
با سایر قرمزها چندان باالتر از صفر درصد نباشد.

تــا این حد که شــاگردان برانکو دریبل زدن
را فراموش کنند و از این جهت ،ضعیفترین
تیم لیگ لقب بگیرند .بازیکنان پرســپولیس
در این فصل در هر مســابقه حتی  ۵دریبل
موفق هــم ندارند امــا تیمی مثــل پدیده،
مهاجمانــش نزدیــک به دو برابــر بازیکنان
پرسپولیس یعنی حدود ده بار در هر مسابقه،
از ســد دفاع حریــف عبــور میکنند .حتی
ماشینســازی در هر بازی  7/2دریبل موفق
ثبت کرده و در واقع فقط بازیکنان نســاجی
کمتر از پرسپولیسیها دریبل زدهاند.

مصدومیت رسن جدی نیست؛ به الدحیل میرسد
گریبانش را گرفته ،قرار بدهد و ایوانکوویچ
آنقدرها هم بدشانس نبود که این بازیکن را
از دست بدهد چرا که پزشکان پرسپولیس
بعد از معاینه مچ آســیبدیده پای رســن
اعالم کردهاند مشکل او آنقدر جدی نیست
که بــازی هفته آینده برابــر الدحیل را از
دســت بدهد اما به چند روز اســتراحت و
فیزیوتراپی نیاز دارد .به همین دلیل بشــار
رســن که با وجود خط خــوردن نامش به

ترابی و شریفی تا چه حد مشکلگشای پرسپولیساند؟

پرسپولیس و دایی ،بازگشت به نقطه صفر

تیم برانکو دریبل زدن را فراموش کرده؟
پرسپولیس صدرنشینی را خیلی زود از
دســت داد اما این دلیل نمیشــود که آن را
مدعی ندانیم .این تیــم همچنان با کمترین
گل خورده ،رکورددار است و باالترین درصد
مالکیــت توپ و دقــت پاس را هــم به نام
خودش ثبت کرده اما اینگونه هم نیســت که
در همه آیتمها بهترین باشد .اتفاقا تیم برانکو
در چند مورد بسیار ضعیف ظاهر شده.
البته بــا جدایی احمــدزاده ،امیری و
مســلمان قابل پیشبینی بود که خالقیت و
تکنیک در پرســپولیس کمرنگ شود اما نه

2

وعده داد که در صورت برد الدحیل در بازی
برگشت در تهران پاداش ویژهای برایشان در
نظر گرفته شود.گرشاســبی در واقع این پیام
را به بازیکنان داد که حواســم به مشــکالت
مالیتان هست و گمان نکنید که این موضوع
را فراموش کــرده ام .مبلغ این پاداش اعالم
نشده اما مدیرعامل سرخپوشان به بازیکنان
این تیم اعالم کرده کــه مبلغ مذکور ویژه و
چشمگیر خواهد بود.

بگذاریــد همین اول کار تکلیف یک
موضوع را روشــن کنیــم .اینکه مهلت
ایافســی به باشــگاههای بدهکار هنوز
تمام نشده و پرسپولیس همچنان فرصت
دارد برای رضایت گرفتن از طلبکارانش.
فعــا مدارکی که در اختیار فدراســیون
گذاشــته شده ،در کمیته تعیین وضعیت
در دست بررسی است و مهلت پرسپولیس
و یا هر باشــگاه بدهکار دیگری هم وقتی
به آخر میرسد که نمایندههای ایافسی
برای چک کردن مستندات آنها به تهران
بیایند.
با این یادآوری ،حاال میتوانیم برویم
سر اصل مطلب .جایی که خرده طلبکاران
رضایت دادهاند اما پرسپولیس تنها روزی
از حضــور در لیــگ قهرمانــان 2019
آســودهخاطر خواهد شــد که از شکایت
علی دایی و مسعود همامی هم فارغ شده
باشد .اتفاقی که هنوز رخ نداده و اینطور
کــه به نظر میرســد ،بعید اســت حاال
حاالها رخ بدهد .چرایش هم مشــخص
است ،در این دو ســه هفته هیچکس از
باشگاه پرســپولیس با علی دایی تماس
نگرفته .این البته چیزی است که از زبان
وکیل او شــنیدیم اما پرسپولیسیها هم
تکذیبش نکردند.
حاال پرسش این اســت که مدیران
باشگاه مگر دنبال رضایت گرفتن نبودند؟
یا علی دایی طلبکار نبود که ســراغی از
او نگرفتند؟ پرســش مهمتر اما شاید این
باشــد که باشگاه میلی به مذاکره نداشته
یا دایــی که گفته بود فقــط با پول نقد
راضی میشــود ،خودش را از دســترس
پرسپولیسیها دور نگه داشته؟
البته مدیران پرسپولیس برای توافق
با او خیلی دویدنــد اما کاری را که باید،
انجام ندادند .درســت است که پولی در
دستشــان نبود اما برای نشــان دادن
حسن نیتشان میتوانستند علی دایی یا
وکیلش را به باشگاه دعوت و با او مذاکره
کننــد و بعد اگر دیدند کوتــاه نمیآید،
دست به دامن فدراسیون و وزارت ورزش
شوند.
ایــن عاقالنهتریــن راهی بــود که
پرسپولیسیها حاضر به گذر از آن نشدند
تا علی دایی که بیشــترین پول را از این
باشگاه طلب دارد ،عصبانیتر شود.

فصل بعدی این داســتان اما تلختر
هم میشود .جایی که گفتند فدراسیون
خودش را از دعوای پرســپولیس و دایی
کنار کشــیده و حتی حاضر به پادرمیانی
نیست.
چیزی که اتفاقا ســرمربی سایپا هم
در تازهترین حرفهایش آن را تایید کرده
و گفته هیچ تماسی از فدراسیون نداشته:
«اینکه میگویند فدراســیون برای حل
مشکل من و پرداخت مطالباتم از باشگاه
پرســپولیس کاری کرده ،واقعیت ندارد.
من در ایــن مدت به غیــر از آقای نبی
با هیچ شــخص دیگری صحبت نکردهام،
حتــی تلفنی .نبی هم چون از دوســتان
قدیمی من است ،با او جلسهای داشتم».
صحبتهــای بعدی علــی دایی هم
پاسخی بود به این اتهام که او میخواهد
مانع حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان
شــود تا راه را برای بازگشت خودش باز
کند« :متاســفم که چنیــن چیزی را از
شــما میشــنوم چون در جامعه ،مردم
طور دیگری صحبــت میکنند .فراموش
نکنید که علی دایی هیچکاره اســت .در
این ماجرا قانون تصمیم میگیرد ،نه علی
دایی اما علی دایی هم تابع قانون است.
هر اتفاقی بیفتد ،قانــون آن را رقم
زده است .دیدید که من در این دو هفته
هم وارد این مســائل نشدم و از هیچچیز
خبر ندارم .طرفدار واقعی خودش میداند
چه کسانی به این تیم خیانت کردهاند و
فکر نمیکنم هواداران واقعی پرسپولیس،
حق را به باشــگاه بدهند .آنها همه چیز
را میدانند.
 ۵ - ۴ســال به مــا توهین کردند و
اعصابمان را بهم ریختنــد ،حاال طلبکار
هم شــدهاند .به نظر من بهترین راه این
اســت که قانون در مورد من و باشــگاه
پرسپولیس تصمیم بگیرد».
خالصه این حرفهــا یعنی دایی و
پرسپولیس دوباره برگشتهاند روی نقطه
صفر .علی دایی کنار نشســته تا به قول
خــودش قانون حکم کنــد و مدیرعامل
باشــگاه پرســپولیس هم کــه گفته بود
دیگر نمیخواهد روی طلبکاران را ببیند،
دنبال واسطهای است که دایی حرفش را
بخواند و به حرمت او ،دســتش را از روی
گلوی پرسپولیس بردارد.

