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قسطهاي عقب افتاده و پرونده جديد

استقالل حواسش به ماجراي شجاعيان هست؟

میهمانان ویژه به ورزشگاه آزادی میآیند؟

ایران میزبان بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا

استقالل و پرسپولیس با دو شرایط متفاوت

تاریخ  70ساله و یک احتمال
سعید زاهدیان
Saeed Zahedian

پرســپولیس -الدحیل و السد -اســتقالل .تقدم و تاخر در اسم تیمها به خوبی تفاوت دو
بازی را نشــان میدهد .پرسپولیس در تهران میزبان الدحیل قطر است و از بد حادثه استقالل
در دوحه باید به مصاف تیمی برود که در تهران بازی را به آنها با نتیجه سه بر یک باخته.
تکلیف پرســپولیس در تهران مشــخص است .آنها یک گل تا رســیدن به مساوی فاصله
دارند و البته باید مراقب باشــند که مبادا دروازهشــان در خانه باز شود .پرسپولیس و صد هزار
تماشــاگرش با صبر و حوصله میتوانند برای این گل زندگیبخش  90دقیقه انتظار بکشــند و
اجباری نیســت که در همان  15-10دقیقه اولیه گل مســاوی را بزنند .اگرچه هرچه از بازی
بگذرد ،اســترس و فشار بر شــاگردان برانکو بیشتر میشــود و در این مواقع مرسوم است که
میگویند زمان تند میگذرد .در این شــرایط هم تماشاگر پرسپولیس ،هم بازیکن و مربی این
تیم باید خونسرد باشند که عجله و شتابزدگی بالی بزرگ این بازیهاست.
اما اســتقالل؛ قصه این بازی با تمام بازیهایی که اســتقالل در عمرش تجربه کرده فرق
میکند .اســتقالل باید محافظهکارانه بازی کند یــا از همان اول به آب و آتش بزند؟ در دوحه
از فشــار تماشاگر خبری نیست .تماشاگران قطری اگر ورزشگاه جاسم بن حمد را پر کنند ،به
اندازه روبروی جایگاه ورزشــگاه آزادی نمیشوند .استقالل چه از این بازی با مساوی بدون گل
بیــرون بیاید ،چه با  3گل خورده دیگر هیچ چیزی تغییر نمیکند و یک حذف دیگر به پرونده
حذفهای قبلی اضافه میشــود اما این قصه روی دیگری هم دارد .اســتقالل شــاید در ظاهر
حریف ژاوی و گابی و بغداد بونجاح نباشــد اما همیشــه در فوتبال روز ستارهها نیست و بارها
شــده که تیمهای از پیش برده با چنان باختی از زمین بیرون آمدهاند که در تمام عمر فکرش
را نمیکردهاند .بازی ایران و پرتغال در جام جهانی را یکبار دیگر تماشــا کنید .تیم ملی ما از
نظر مهره و بازیکن ،از بعد قدمت و ســابقه فوتبال در دنیــا ،هرگز قابل قیاس با پرتغال نبوده
و نیســت اما بازگشــت تیم ملی به بازی در دقیقه  90چنان باشکوه بود که لذت آن تا مدتها
همراه ما بود .بعد از بازی به این فکر میکردیم که اگر توپ طارمی در وقتهای تلف شده گل
شــده بود ،تیم ایران کامبکی بزرگ و بیســابقه را تجربه میکرد .بازگشتی باشکوه به بزرگی
بازی ایران  -استرالیا.
فصل پیش لیگ قهرمانان و نتایج حیرت انگیزش را بهخاطر بیاورید؛ ابتدا کامبک بارســا
مقابل پاری ســن ژرمن و بعد بازگشت باشــکوه رم در المپیکو مقابل لیونل مسی و ستارههای
آبی اناری بارســلونا .عجب فوتبالی بود و عجب شب رویایی برای ایتالیاییها .اتفاقات عجیب و
حیرتانگیز بخشی از فوتبال است و اینکه هیچ تیم از پیش بازنده نیست شاید قابی کلیشهای
باشــد اما در زمین بازی بارها ثابت شــده کــه بدترین باختها در کمتریــن زمان ممکن ،در
شرایطی که همه از شکست مطمئن هستند و حریف لحظهشماری میکند برای سوت پایان ،به
یکباره راهی شــگفت انگیز باز میشود و همه چیز میچرخد .تیم بازنده جای برنده را میگیرد
تا دنیا دور ســر بازنده بچرخد .استقالل مقابل الســد در دوحه میتواند یکی از آن بازگشتها
باشد به شرطها و شروطها.
اول اینکه اســتقالل از پیش تیمی بازنده نباشــد و قافیه را پیش از سوت شروع بازی به
اســمها و ستارههای تیم قطری نبازد .دوم اینکه شــاگردان شفر از همان ابتدای بازی حمله و
در دوحه آتش به پا کنند .استقاللسالهاست که طعم چنین کامبکی را نچشیده .تا جایی که
ما خاطرمان هســت ،استقالل در آسیا هیچگاه بازی ســه بر یک باخته را نبرده و اتفاقا همین
نبردن نقطه قوت این بازی اســت .آنهایی که با آمار و احتمال کمی سر و کار دارند شاید بهتر
درک کنند که برای تیم بزرگی مثل استقالل که قدمتی بیش از  70سال دارد ،رخ دادن چنین
نتیجهای خارج از احتمال نیســت .چرا آن شــبی که اســتقالل در یک بازی بزرگ و حساس،
نتیجه سه بر یک باخته در خانه را با بردی که به صعود منجر شود تاخت نزند .حاال چه فرقی
میکند  4بر یک یا هر نتیجهای که آبیها را به مرحله بعد بفرســتد .برای پرســپولیس همین
پارسال مقابل االهلی اتفاقات مشابهی رخ داد و پرسپولیس باخت و حذف مقابل االهلی را با برد
و صعود عوض کرد تا برانکو آنچنان شگفتزده شود که از این بازی بهعنوان بازی سال یاد کند.
تفاوت بازی اســتقالل و پرســپولیس در اینجاست که آبیها خارج از خانه چیزی برای از
دســت رفتن ندارند و از همان دقیقه اول باید بکوبند تا حریف را بترســانند و در همان ابتدا به
گلی امید بخش برســند اما پرســپولیس در تهران به رغم داشتن  100هزار تماشاگر و باخت
خفیف در بازی رفت حق ریسک ندارد و باید سیاستمدارانه بازی را اداره کند.
امشــب میتواند یکی از مهمترین شبهای فوتبال باشگاهی ما باشد؛ دو تیم بزرگ تهران
برای رســیدن به نیمهنهایی لیگ قهرمانان میجنگند و صعود دو تیم شــاید بزرگترین اتفاق
تاریخ هر دو باشــگاه را رقم بزند و عالوه بر ســاختن یک شب باشکوه و به یادماندنی در تاریخ،
شهرآورد آسیایی آنها پای فینال دو بازی بزرگ -که تا امروز تجربهاش نکردهایم -را به هواداران
فوتبال ایران هدیه میکند .فوتبال اســت و هزار اتفاق .شاید ورای تمام حدس و گمانها ،فارغ
از تمام پیشبینیها نتایجی حاصل شود که مثل روزهای بزرگ تاریخ فوتبال ایران ،مثل ایران-
استرالیا تا ابد در ذهنها حک شود اگر از پیش بازنده نباشیم و با امید پا به زمین بازی بگذاریم.
تکلیف پرســپولیس و اینکه چگونه باید در زمین بازی کند مشــخص اســت و برانکو و
بازیکنان این تیم برای صعود باید زیرک ،باحوصله و باهوش باشند اما استقالل هم بختی برای
رسیدن به نیمه نهایی دارد؟ حتی برای احتمال زیر یک درصد هم باید جنگید ،اگرچه با قدمت
 70ســاله استقالل احتمال کامبک بزرگ چیزی بیش از یکی و دو درصد است ،به شرطی که
آنها از اول برای یک شــب باشــکوه در زمین بجنگند ،حتی اگر این ریسک بزرگ با شکستی
بزرگ مثل بازی رفت همراه شود.

پاول لوزانــوف ،مدیر کل مســابقات
کنفدراســیون فوتبال آســیا در نشســت
مشــترک بــا محمدرضا ســاکت دبیرکل
فدراســیون فوتبال ،حمیدرضا گرشاسبی
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس ،ایرج عرب
معاون و امیر علیحســینی مســوول امور
بینالملــل ایــن باشــگاه ،همچنین حامد
مومنــی نماینــده دپارتمــان بینالملــل
فدراســیون فوتبــال به تشــریح قوانین و
ملزومــات میزبانــی از مســابقات مراحل
بعدی رقابتهای لیگ قهرمانان باشگاههای
آســیا پرداخت.با توجه بــه احتمال حضور
نمایندگان فوتبال ایــران در مراحل بعدی
مســابقات و نیــز احتمال حضــور حداقل
یــک تیم ایرانی در بــازی فینال این دوره،
کلیه تشریفات و ضوابط برگزاری مسابقات
مراحل نیمه نهایــی و فینال رقابتها مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این نشســت به مســووالن فوتبال
ایران گفته شد که در صورت حضور یک تیم

ایرانی در فینال لیگ قهرمانان باشــگاههای
آســیا مسابقه برگشت این رویداد در تهران
برگزار میشود و بر همین اساس الزم است
کلیه موارد مــورد نیاز جهت برگزاری بازی
فینال و مراســم اهدای جام از سوی کشور
میزبان مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مقرر شــد در صورت صعود
نمایندگان ایــران به مرحلــه نیمه نهایی
ت ای اف سی
بازیها کارشناســان تشریفا 
برای بررسی شرایط هتلها ،فرودگاه ،حمل
و نقــل و به طور کلی ضوابــط میزبانی به
ایران سفر کنند.

اجرای قانون  90درصد با بلیتهای بدون شماره صندلی!

دربی را به جنجال نکشید

حیــدر بهارونــد ،نایــب رییــس
فدراســیون فوتبال اختصاص  90درصد
از سکوهای ورزشــگاه آزادی دردربیها
بــه تیــم میزبــان را قطعــی میداند:
«قانــون اختصاص  ۹۰درصد از ظرفیت
تماشــاگران بهتیم میزبان و  ۱۰درصد
به تیــم میهمان یکــی از قوانین مورد
تایید فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا
اســت که این قانون را در دیدار دوتیم
پرســپولیس و استقالل در هفته هشتم
لیگ برتر اجرایی خواهیم کرد .با توجه
به میزبانی اســتقالل در این دیدار ۹۰
درصد ازســکوهای ورزشگاه در اختیار
تماشاگران این تیم قرار میگیرد و فقط
 ۱۰درصد از ظرفیت ورزشــگاه به تیم
میهمــان اختصاصداده خواهد شــد».
بهاروند بــه اجرای قانــون تاکید دارد:
«در آخرین دیدار دو تیم پرســپولیس
و اســتقالل که فصل گذشته برگزار شد

اعالم کردیــمکه این قانــون الزام آور
کنفدراســیون فوتبال آســیا و فیفا در
مســابقه آینده دو تیم اجرایی میشود.
از مدیــران دو باشــگاه پرســپولیس و
اســتقالل میخواهم که در اجرای این
قانون ســازمان لیگ و تمامی مسووالن
برگزار کننده مسابقه را کمک و همراهی
کنند تا باشگاهها بتوانند از حق میزبانی
خود به نحو شایسته استفاده کنند».
آیا اجرای این قانون در فوتبال ایران
مشکل ســاز نخواهد شد؟ بهاروند پاسخ
میدهد« :این قانون در تمامی کشورهای
پیشرفته در فوتبال سالهاست که اجرا
میشود و شــورای تامین نیز بر اجرای
این قانون الزام آور فیفا و AFCتاکید
کرده اســت .بنابراین اجرای این قانون
الزام آور کنفدراســیون فوتبال آسیا در
یکی از مهمترین مسابقات فوتبال ایران
و قاره آسیا اهمیت ویژهای دارد زیرا این
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مسابقه از سوی تمامی نهادهای فوتبال
منطقه و قاره آسیا رصد میشود».
فدراســیون فوتبال در حالی تاکید
به اجرای این قانــون دارد که در اجراء
مشــکالت زیــادی در راه برگزاری این
بازی ایجاد میشود .قرار است در هفته
هشــتم که دیدار استقالل و پرسپولیس
در همین زمان برگزار میشــود ،قانون
اجــرا گردد اما پرســش این اســت که
تصمیم گیــران و مجریان ایــن قانون
چه طور میتوانند تماشــاگران دو تیم
را از هــم تمیز دهند؟ تصور کنید تعداد
قابل توجهی از تماشاگران تیم میهمان
دراقدامی هماهنگ بلیــت تهیه کنند،
وارد ورزشگاه شوند و قسمتی از سکوها
را مال خــود کنند و از طــرق مختلف
ارتباطــی دیگر تماشــاگران خود را هم
از ماجرا مطلع ســازند و عده بیشــتری
نیز به محلی که در تســخیر تماشاگران

در صورت برگزاری مسابقه فینال لیگ
قهرمانان باشگاههای آسیا با حضور یک تیم
ایرانی ،یک روز قبل از برگزاری این مسابقه
جلسه کمیته مسابقات  AFCنیز در تهران
برگزار خواهد شد و میزبان فینال میبایست
مقدمات الزم برای برگزاری این نشســت را
نیز فراهم کند.
از ســوی دیگر طبق گفتــه مدیرکل
مسابقات کنفدراســیون فوتبال آسیا عالوه
بــر رییس کنفدراســیون فوتبال آســیا و
دبیرکل ،اعضای هیات رییسه کنفدراسیون
و همچنین مقامات عالیرتبــه فیفا و یوفا
نیــز میهمانــان ویژه مســابقه فینال لیگ
قهرمانان باشگاههای آســیا خواهند بود و
کشــور میزبان میبایست جهت میزبانی از
میهمانان ویژه مسابقه فینال نیز تشریفات
و شرایط مورد نیاز را مهیا سازد.
البته همه این اتفاقات منوط به صعود
اســتقالل یا پرســپولیس بــه فینال لیگ
قهرمانان آسیا است.

تیم میهمان درآمده مراجعه کنند ،آنگاه
مجریان ایــن طرح چگونــه میتوانند
مانعــی در راه حضــور تماشــاگران در
ورزشــگاه باشــند؟ آیا تصمیــم گیران
این طرح به حواشــی اجرای این روش
که البته به لحــاظ بینالمللی نیز کامال
قانونی هم هســت ،فکر کــرده اند؟ آیا
اجــرای این تصمیم به همین ســادگی
که بهاروند میگویــد یا پیشتر فتاحی
گفتــه ،خواهد بود ؟ میان حرف تا عمل
فاصله زیــادی وجــود دارد آن هم در
فوتبالی که بســیاری از ورزشگاههایش
هنوز به شــکل آماتور مدیریت میشود
و حتی تماشــاگران نمیدانند که روی
کدام صندلی باید بنشــینند؟ ورزشگاه
آزادی نیز از این قاعده مستثنی نیست
و هنوز تماشــاگران به شکل بدوی روی
صندلیها مینشــینند و با اینکه طبقه
دوم هم صندلی دار شــده اما عمال هیچ
کس نمیداند که جایش کجاست .حتی
در بازیهای بزرگی همچون شهرآوردها
بسیاری از تماشاگران با وجود در اختیار
داشتن بلیت نتوانســتند وارد ورزشگاه
شــوند .حال چه طور میخواهند قانون
 90درصــد برای میزبــان و  10درصد
برای میهمان را در این ورزشــگاه اجراء
کنند ،مشخص نیست.
تنها راه اجرای این قانون نشســتن
تماشاگران روی صندلیهای مخصوص
بــه خود اســت .در این شــرایط دیگر
نمیشــود بــا هماهنگــی قســمتی از
ورزشــگاه را به تســخیر درآورد و اگر
هم تماشــاگری از تیم رقیــب در بین
تماشــاگران تیم میزبان نشسته باشد،
بدون شــک مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
باید بســتر اجرای این قانون ابتدا فراهم
شــود و بعد تصمیم گیــران از الزام آور
بودن این قانون بگویند.

مجلسیها پای حمایت از قانون مصوب

خبر

خجسته :کسی دنبال دور زدن قانون
بازنشستگان نباشد

انگار اراده جدی برای اجرایی کردن قانون منع به کارگیری بازنشستگان
وجود دارد و به همین خاطر درچند روز اخیر حرف و حدیثهای بسیار پیش
آمده اســت .به طوری که حتی این موضوع به ورزش هم کشیده و در حالی
که به نظر میرســید برخی از مدیران ورزشی از جمله مدیران فوتبالی باید
پستهایشان را ترک کنند ،مهدی تاج اعالم کرد با توجه به درصد جانبازی
که دارد میتواند به کارش ادامه دهد.
امیر خجســته نماینده مردم همدان و دبیر کمیسیون اصل  ۹۰مجلس
درباره حمایت جدی مجلســیها از این قانــون و اجرای دقیق آن میگوید:
«نمایندگان نامهای به سران قوا در زمینه لزوم اجرای قانون منع به کارگیری
بازنشســتگان نوشــتند .با توجه بــه تصویب طرح ممنوعیــت به کارگیری
بازنشســتگان در مجلس و تایید آن در شــورای نگهبــان منتظریم که این
قانون به درســتی و کامل در کشــور اجرایی شود و کسی به دنبال دور زدن
قانون نباشــد ».نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی به لزوم به
کارگیری توان جوانان کشور تاکید میکند« :در این نامه به دنبال آن هستیم
که هشدارهای الزم را برای اجرای هرچه سریعتر این قانون به تمامی نهادها
و دســتگاهها بدهیم و همچنین اجازه ندهیم برخــی بخواهند قانون را دور
بزنند؛ به طور مثال شــنیدهایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به
دنبال افزایش درصد جانبازی خود هســتند تا از این قانون مســتثنی شوند
در حالیکه ما خطاب به بنیاد شــهید میگوییم که تحت فشار این افراد قرار
نگیرند .مجلس شــورای اســامی روند اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشســتگان را به طور کامل رصد میکند و اجازه نخواهد داد مماشاتی در
این زمینه صورت گیرد».

بیتسعید ،مهاجمی که در خانه خوب گل میزند

تیم فــوالد در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفــی میزبان مس
شــهربابک بود و توانســت حریف خود را در یک بازی یــک طرفه با نتیجه
عجیب هفت بر صفر مغلوب کند .در این جشــنواره گل ســهم مهاجم آماده
فوالدیها یک دبل بود .حســن بیتســعید در دقایق  46و  75دروازه مس
را بــاز کــرد و تنها بازیکن این بازی بود که بیش از یک گل به ثمر رســاند.
نکتــه جالب توجه درباره مهاجم شــماره هفت تیم فوالد ،این اســت که او
به درخشــش در بازیهای خانگی حســابی عادت کرده و در ورزشگاه غدیر
عملکــردی فوقالعاده بجا میگذارد .بیتســعید در  6هفته ابتدایی لیگ در
بازیهای خارج از خانه موفق به گلزنی نشــده اما در سه بازی خانگی فوالد
 2گل زده ،یک پاس گل داده و یک پنالتی گرفته .با اضافه کردن آمار بازی
جام حذفی ،شــاید بیتســعید را بتوان یکی از خطرناکترین بازیکنان این
فصل فوتبال ایران در بازیهای داخل خانه نامید.
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