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صیادمنش قدر فرصتش را بداند

روانخواه :درباره علی قربانی احساسی تصمیم گرفتیم

واکنش

تصمیم حسینی عجوالنه است

برومند :رفتار همام خیلی
زشت بود

طارق همــام بازیکن عراقی اســتقالل
بدون اطالع باشــگاه در یک بازی دوســتانه
برای تیم ســابقش به میــدان رفت ،همین
ماجرا باعث شــده تا قدیمیترهای باشــگاه
اســتقالل نســبت به این رفتار طارق موضع
بگیرند .برومند دروازهبان ســابق استقالل در
خصوص این ماجرا اینطور میگوید« :با توجه
به تعهدی کــه بازیکنان دارند این حرکات و
رفتارها بســیار زشــت و نادرســت است و
مدیریت باشــگاه باید در ایــن مورد تصمیم
بگیرد .به لحاظ اخالقی بازیکن تعهداتی دارد
که بهتر است به آن پایبند باشد».
برومنــد در خصوص احتمــال جدایی
ســید حسین حســینی از اســتقالل و ابراز
ناراحتیهــای ایــن دروازهبــان میگویــد:
«جدایی حســینی از تیم اســتقالل به ضرر
هر دو طرف اســت .اســتقالل بــر روی این
دروازهبان ســرمایهگذاری کرده است و هم
اکنون باید از آن استفاده کند .حسینی نباید
تصمیمات عجوالنه بگیرد و بهتر اســت که
منطقی رفتار کند ».برومند در مورد عملکرد
بازیکنان خارجی جذب شده میگوید« :این
بازیکنان نیاز به زمان دارند تا بتوانند عملکرد
و تواناییهای خودشــان را در اســتقالل به
نمایش بگذارند .استقالل در نیم فصل دوم به
یک تیم هماهنگ و یکدســت تبدیل خواهد
شــد و بازیکنان خارجی نیز میتوانند به این
تیم کمک کنند».
این دروازهبــان در مورد حضور مرتضی
تبریزی در اســتقالل میگوید« :تبریزی در
مدت چند سال به جایگاه خوبی در ذوبآهن
رسید و توانست در تیمش جا بیفتد .باید به
او فرصت داد تا در اســتقالل نیز خودش را
اثبات کند».
برومند درباره عملکرد شــفر نیز اینطور
اظهارنظر میکنــد« :بازیکنان بســیاری از
استقالل جدا شدند و چندین بازیکن جدید
به تیم اضافه شدند .در این  ۸هفته استقالل
هنوز به هماهنگی الزم نرسیده است تا بتواند
به درســتی نتیجه بگیرد و شفر باید تیم را
تا نیم فصل دوم آمــاده و هماهنگ کند که
منجر به نتیجه گرفتن تیم شود».

قانون استقالل این است ،نمیتوانی برو
جا
ی کمیت
در استقال ه فنی
ل
خال
ی بود

میان اعضای کمیته فنی استقالل از
همه جوانتر هستید .چه شد که در این
گروه مهم جا گرفتید؟
فکر میکنم این ســوال را باید باشگاه
اســتقالل جواب بدهد که چــرا از من جوان
در کمیته فنی اســتفاده کــرد اما اگر بخواهم
خودم مختصر جوابی بدهــم باید به این نکته
اشــاره کنم که حضورم در این کمیته خواسته
باشگاه اســتقالل بود .آنها با توجه به سوابقی
که در اســتقالل و مربیگری داشتم خواستند
در این حوزه فعالیت کنم .من باالترین مدرک
مربیگری در فوتبال را دارم و مدتی ســرمربی
تیم سپیدرود و شهرداری فومن بودم .البته به
باشگاه اســتقالل از همان روز اول اعالم کردم
کــه من ســرمربی تیم نیــروی زمینی تهران
هســتم و باید با این باشــگاه برای حضور در
نشستهای کمیته فنی هماهنگ باشم که آنها
هم قبول کردند.
دلیل تشــکیل کمیته فنی باشگاه
استقالل چیست؟
مهــم تریــن دلیل نظارت اســت .فکر
میکنم جای چنین گروهی در باشگاه استقالل
کامال خالی بود .باشــگاه باید همیشه از چنین
افرادی که نیت خیر داشــته باشند ،سود ببرد
تــا کارها با همفکری انجام شــود .اتفاقاتی در
ماههای اخیر رخ داده که به ســود اســتقالل
نبوده .ما آمدهایم تــا در بحث خرید و فروش
کمک حال باشــگاه باشــیم و به رفت و آمدها
نظارت کنیم .نباید اجازه بدهیم استقالل لطمه
ببیند .باشــگاه بزرگی همچون استقالل نباید
در مشکالت ســاختاری فرو برود اما میبینیم
که این مشــکالت در باشــگاه استقالل وجود
دارد.
اگر ایــن کمیته فنی قــدری زودتر
تشکیل شده بود بازیکنانی همچون تیام،
جباروف ،ابراهیمی ،حسینی و نورافکن از
استقالل میرفتند؟
نمیگویــم اگر کمیته فنی در باشــگاه
استقالل تشکیل شده بود همه این بازیکنان در
استقالل میماندند اما به جرات میتوانم بگویم
الاقل چهار نفر از این اســامی تا نیم فصل در
استقالل باقی میماندند تا در زمان کافی برای
انتخاب جانشینهای آنها تصمیمگیری شود .نه
اینکه با عجله سراغ بازیکن برویم .ابتدای فصل
هجدهم یکدفعه استقالل بازیکنان کلیدیاش
را از دست داد .از طرفی داریوش شجاعیان هم
با مصدومیــت مواجه بود و این وضعیت کار را
برای سرمربی تیم مشــکل میکرد .قطعا این

اللهیار صیادمنش دو ســالی اســت که برای خودش اسم و رسمی
پیدا کرده و فوتبالدوســتان آن را میشناســند .بازیهای درخشان او با
تیم نوجوانان را همه ،به خاطر دارند .او که با سایپا قرارداد داشت ،خیلی
نتوانست در این تیم خودنمایی کند اما امسال به استقالل پیوست.
چند هفتهای او به خاطر نداشــتن تجربــه و همچنین یک موضوع
حاشیهای ،مدتی از ترکیب استقالل دور بود اما این روزها درخشش قابل
توجهی دارد.
صیادمنش با وجود داشتن  ۱۷سال ،در ترکیب اصلی قرار میگیرد.
وینفرد شــفر از سبک بازی صیادمنش خوشــش آمده و او را به مرتضی
تبریزی مهاجم گرانقیمت ترجیح داده است .تبریزی در ترکیب استقالل
بد کار نکرده اما نتوانسته انتظارات را برآورده کند.
اگر صیادمنش درگیر مســائل حاشــیهای نباشــد و تمرکزش برای
فوتبال باشــد ،خیلی پیشــرفت خواهد کرد .این بازیکن جوان توانسته
عنــوان جوانترین گلزن اســتقالل را نیز از آن خــود کند ،در روزهایی
که ســتارههای استقالل از آمادگی به دور هستند ،امید شفر به بازیکنان
جوان است.

سوژهها

امید روانخواه را باید جوانترین عضو کمیته فنی باشــگاه اســتقالل در طول تاریخ نامید .مربی جوانی که به دلیــل مصدومیت خیلی زود کفشها را آویخت و
دوران مربیگری را آغاز کرد .روانخواه گرچه کارنامه درخشــان و قابل توجهی در این حوزه نداشــته اما به جهت مقبولیت ،انگیزه و استعدادی که در خود دارد
مورد توجه باشــگاه استقالل و پیشکسوتان این باشــگاه قرار گرفته تا در حوزهای مهم همچون کمیته فنی باشگاه استقالل فعالیت کند .روانخواه این کمیته را
بازویی قدرتمند برای باشگاه استقالل تلقی میکند و بر این باور است که این کمیته میتواند دست شفر و مدیران استقالل را برای تصمیمگیریهای بهتر بگیرد.

باز هم پرونده شجاعیان به جریان افتاد

باشگاه بزرگی
مثل استقالل
باید فراتر از
احساسزدگی
مردم
تصمیمگیری
کند و باید به
لحاظ فکری
چند قدمی
از آنها جلوتر
باشد .همان
مردمی که
میگفتند علی
قربانی باید از
استقالل برود
االن وقتی من
را میبینند
میگویند چرا
قربانی را از
دست دادید.
به نظر من
باشگاه در این
زمینهها باید
نگاه آینده
نگرانهتری
داشته باشد

باشــگاه ماشینســازی با ارســال نامهای به کمیته تعیین وضعیت
فدراسیون ،خواهان تعیین وضعیت رضایتنامه
داریوش شجاعیان شد.
باشگاه استقالل فصل قبل تعهد کرد در
ازای پرداخت یک میلیــارد و پانصد میلیون
تومان پول رضایتنامه به باشــگاه گســترش
فوالد که به ماشــین ســازی تغییر نام داده
است ،داریوش شجاعیان را با قرارداد  3ساله
به خدمت بگیرد.
با این حال در شرایطی که قرار بود پول
رضایتنامــه این بازیکن تا تاریخ  25اســفند
سال  96پرداخت شــود ،با گذشت حدود 7
ماه هنــوز این اتفاق رخ نداده اســت .با این
شــرایط باشگاه ماشینسازی با ارســال نامهای به کمیته تعیین وضعیت
فدراسیون فوتبال خواستار تعیین مبلغ رضایتنامه شجاعیان شد.

قائدی قدر موقعیتش را بداند

جداییها برای ناکامیهای استقالل دالیلی باقی
گذاشته اما اگر ما میتوانستیم آنها را حفظ کنیم
االن هیچ دلیلی برای ناکامیهای استقالل و این
نتایج نامناسب پذیرفتنی نبود.
پس به نوعی شما هم به آقای شفر حق
میدهید.
بله ،به شــفر حق میدهم چون بازیکنان
مهمی را از دســت داده است .شــما نگاه کنید
اســتقالل بعد از رفتن بازیکنان کلیدیاش چه
وضعی پیدا کرده.
خریدهــای خوبی هم انجام نشــد.
نمونــهاش الحاجی گرو که نتوانســته در
خط حمله استقالل نمایش راضیکنندهای
داشته باشد .آیا شما در کمیته فنی درباره
جدا شدن این بازیکن بحث داشتهاید؟
حقیقت را بگویم تا االن هیچ بحثی درباره
جدا شــدن گرو از اســتقالل نداشــتیم .ببینید
ابتدای فصل همه انتظار داشتند استقالل بازیکن
بگیرد و باشــگاه هم با گرو قرارداد بســت .این
بازیکــن برخالف تیام جواب نداده اما به نظر من

هنوز زود است که برای کنار گذاشتن او تصمیم
بگیریــم .باید قــدری به گرو فرصــت بدهیم تا
خودش را نشان بدهد .یک مثال برای شما بزنم.
قبل از اینکه فصل شروع شود هواداران استقالل
به شدت از علی قربانی انتقاد میکردند اما وقتی
فصل شروع شد نظرات آنها عوض شد.
یعنی اعتقاد داری کــه نباید به خاطر
حرف مردم تصمیمگیری کرد؟
دقیقا .باشــگاه بزرگی مثل استقالل باید
فراتر از احســاسزدگی مردم تصمیمگیری کند
و باید به لحــاظ فکری چند قدمی از آنها جلوتر
باشــد .همان مردمی کــه میگفتند علی قربانی
باید از اســتقالل برود االن وقتی من را میبینند
میگویند چرا قربانی را از دست دادید .به نظر من
باشگاه در این زمینهها باید نگاه آیندهنگرانهتری
داشته باشد و مانند مردم احساسی نشود و روی
احساس تصمیم نگیرد .کمیته فنی تشکیل شده
که در واقع جلوی این تصمیمگیریهای نادرست
گرفته شود.
حساسیت شــما فقط روی بازیکنان

کارشناس

وصال روحاني

مرفاوی :بهتر است شفر
درباره عملکرد گرو
حرف بزند

یک بار دیگر شــرایط طوری پیش رفت که مهدی قائدی به ترکیب
استقالل بازگشت و اتفاقا به خاطر گلی هم که به ثمر رساند ،محبوبیتش
را دوچندان کرد .کســی نمیتواند توانایی این بازیکن را زیر سوال ببرد،
قائــدی فصل پیــش هم در بــازی با پارس
جنوبــی خوش درخشــید و اگر بعــد از آن
اسیر سانحه تصادف نمیشــد شاید جایگاه
خــود را در ترکیب اصلی ثابــت میکرد اما
تصادف این بازیکن را از اســتقالل دور کرد،
تصادفی که اگرچه یــک حادثه طبیعی بود
اما به دلیــل اتفاقات جانبی کــه پیش آمد
خیلیها خــود قائدی را در این حادثه مقصر
اصلی میدانســتند .این بازیکن جوان بنا به
اقتضای سن خود هم بعد از آن ماجرا دست
به کارهایی میزند که باعث حاشیه میشود،
مثال در تیــم امید یکدفعــه تصمیم گرفت
توســط همتیمیهایش موهای خود را به شکل عجیبی کوتاه کند و این
مساله باعث شد تا مدتها سوژه رسانهها باشد.
منهای بحث سن و سال و بازیگوشیهایی که خاص این سن است اما
قائدی باید بداند بازیکنانی پیش از او در شرایطی بهتر به دلیل حاشیهها
به طور کل از فوتبال دور شدند و اگر شرایط طوری پیش برود که دوباره
به عقب برگردند ،دیگر کارهای گذشته را تکرار نمیکنند .تاریخ میتواند
تکرار شــود اگر افراد نتوانند از گذشــته درس بگیرند .حاال که بهانهای
پیش آمده تا قائدی به ترکیب اصلی اســتقالل برســد ،خودش باید قدر
این موقعیت را بداند.

خارجی استقالل است یا دیگران را هم زیر
نظر دارید؟
قطعــا دیگران را زیر نظر داریم و اینطور
نیســت که کمیته فنی فقــط روی گرو و دیگر
خارجیها متمرکز شود .مطمئنا هر بازیکنی در
درازمدت نتواند خودش را با اســتقالل وفق دهد
باید برود .این قانون باشگاههای بزرگی همچون
استقالل و پرسپولیس است اما باید در این زمینه
ما هم درســت تصمیم بگیریــم و به این نتیجه
برســیم کــه آن بازیکن دیگر به کار اســتقالل
نمیآید نه اینکه مانند ماجرای قربانی احساسی
تصمیم بگیریم.
درباره تیمت نیروی زمینی هم با همین
نگاه جلو میروی؟
تیم مــن اصال نمیتوانــد بازیکن بگیرد.
نیروی زمینی فقط سرباز میگیرد که شکر خدا
تا االن با همین سربازها در لیگ دو فوتبال ایران
جایگاه دومی را در اختیار داریم .کار در لیگ دو
دشوار است اما سعی میکنم بهترین عملکرد را
داشته باشم.

از حجازی تا رشیدی ،از برومند تا طباطبایی و از رحمتی تا حسینی

صمد مرفاوی برد استقالل مقابل
نفت مسجد سلیمان را این گونه تحلیل
میکند« :اســتقالل نیاز به این دو برد
داشت و حاال شرایط این تیم بهتر شده
است .در این چند هفته بارها این بحث
مطرح شد که استقالل بازیکنان زیادی
را از دست داده ولی صحبت کردن در
خصوص این موضوع مشــکلی را حل
نمیکند.
اســتقالل دیگــر نباید بــهفکر
بازیکنان جداشــده باشــد و مهم این
اســت که تمرکزش را روی بازیهای
آینده بگذارد .استقالل میتواند بهتر از
این نتیجه بگیرد و خودش را به باالی
جدول برساند».
مرفــاوی درباره ســید حســین
حســینی هم حرفهایــی دارد« :این
اتفاقات ممکن اســت برای هر بازیکن
یا تیمــی اتفاق بیفتد ،ولــی مهم این
اســت که تفکر حرفهای در یک باشگاه
و همچنین بین بازیکنان حاکم باشــد.
در اســتقالل شفر ســرمربی است و او
بهخاطر مســوولیتی که دارد ،تصمیم
میگیرد رحمتی بازی کند یا حسینی.
این شرایط در گذشــته هم بین دیگر
دروازهبانهای استقالل وجود داشته و
این تیم همیشــه دو گلر داشته که از
لحاظ فنی رقابت نزدیکی با هم دارند».
مرفاوی از میدان دادن به جوانها
استقبال کرد« :میدان دادن به بازیکنان
جوان قطعاً میتواند بهســود استقالل
باشد .شــما میبینید که جذب بازیکن
چقدر بــرای تیمهایی مثل اســتقالل
هزینــه دارد ،ولــی همیــن بازیکنان
میتواننــد خیلی زود پیشــرفت و به
اســتقالل کمک کنند .امیدوارم که از
این جوانها بیشتر استفاده شود».
ســرمربی سابق اســتقالل درباره
جذب گــرو هم این واکنش را نشــان
داد« :این مســائل به کادر فنی مربوط
میشود .شــفر مربی باتجربهای است
و گــرو با تصمیم او به اســتقالل آمد.
طبیعتاً سرمربی استقالل بهتر میتواند
در خصوص عملکرد و شرایطی که گرو
در استقالل دارد ،صحبت کند».

«آدم بد» ماجرا کیست؟!

تبریزی :هرگز به فکر جدایی از استقالل نیستم

Vesal Rohani

سود استقالل از جام جهانی روسیه
بیش از  7میلیارد
سود حاصل از حضور ملیپوشان
اســتقالل در رقابتهای جام جهانی
 2018روسیه طبق آنچه به فدراسیون
فوتبال و باشــگاه استقالل ابالغ شده،
رقمی بیش از  7میلیارد تومان خواهد
بود .البته اگــر با دالر  14هزار تومان
بازار آزاد محاسبه شود!
براساس اسناد مالی که در اختیار
باشگاه استقالل قرار گرفته  520هزار
دالر بابت حضور ملیپوشــان این تیم
در جام جهانی روسیه به باشگاه تعلق
خواهد گرفت.
رقمی چشمگیر که برای تامین
بخشــی از بودجــه باشــگاه و حتی
پرداخت بدهیهای پیشــین مناسب
اســت و برخی چالــه چولههای مالی
در این باشــگاه را از میان خواهد برد.
روزبه چشــمی ،پژمان منتظری ،امید
ابراهیمی و مجید حســینی بازیکنانی
بودنــد کــه در جــام جهانی بــا نام
باشگاهی استقالل برای تیم ملی ایران
به میدان رفتند.
اســتقالل این ظرفیت را داشت

که بازیکنان بیشــتری در جام جهانی
داشته باشد اما کارلوس کیروش ،وریا
غفوری را در اوج آمادگی از حضور در
این تورنمنت بزرگ محروم کرد تا هم
استقالل به لحاظ مالی لطمه ببیند و
هم اینکه وریا با مشکالت فنی و حتی
روحی مواجه شود.
بدون شک سید حسین حسینی
هــم یکــی از شایســتههای حضور
در جامجهانــی بــود و میتوانســت
ســودی که امروز به باشگاه رسیده را
چشمگیرتر کند اما کارلوس کیروش
ایــن بازیکن را هــم از حضور در جام
جهانــی محروم کرد و بــه جایش از
امیرعابدزاده ســود جست تا حسینی
هم از رسیدن به یکی از تورنمنتهای
مهم دوران ورزشیاش محروم شود.
به هر حال همین ســود حاصل
از حضور بازیکنان اســتقالل در جام
جهانــی نیز برای باشــگاه اســتقالل
گرهگشــا اســت ،بخصوص اکنون که
باشــگاههای فوتبال ایران برای تامین
ارز با مشکالتی مواجه شدهاند.

کریمی رقیبی سرسخت برای ابراهیمی
دو هافبــک تیم ملــی این روزها
نبرد ســختی بــرای قــرار گرفتن در
ترکیب تیــم ملی در جــام ملتها با
هــم دارند .امیــد ابراهیمی  ٤ســال
در اســتقالل حضور داشــت و بهدلیل
جنگندگی باال محبوبیت فوقالعادهای
بــرای خــود دســت و پا کــرد .امید
ابراهیمی فصــل قبل آنقدر در ترکیب
اســتقالل خوب کار کرد کــه زمانی
که شــفر هدایت اســتقالل را برعهده
گرفت به او لقب فرمانده را داد و نقش
مهمی در موفقیتهای تیمش داشت.
ابراهیمــی اما با تمام محبوبیتی که در
استقالل داشت بعد از بازگشت از جام
جهانی بــدون اینکه بــا مدیران وقت
باشــگاه جلسهای بگذارد ،در تصمیمی
ناگهانی از جمع آبیپوشان جدا شد و
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به االهلی قطر پیوســت .بعد از جدایی
ابراهیمــی ،ســیدرضا افتخاری خیلی
زود دســت بهکار شد و با علی کریمی
ملیپوش قــرارداد امضا کرد؛ بازیکنی
کــه بهدلیل مصدومیــت از حضور در
جام جهانی باز مانده بود .علی کریمی
در هفتههای اول حضورش در استقالل
آماده نبود اما او از بازی برگشــت برابر
السد شرایط فوقالعادهای پیدا کرده و
به یکی از مهمترین بازیکنان استقالل
تبدیل شــده است .حاال علی کریمی و
امید ابراهیمی دوبــاره در تیم ملی به
هم رســیدهاند و رقابت نزدیکی برای
قــرار گرفتن در ترکیــب اصلی دارند.
کریمی در روزهایی که اکثر خریدهای
استقالل هم بد کار کردند ،بازی خوبی
از خود به نمایش گذاشته است.

جنــگ دروازهبانها در اســتقالل موضوع
تازهای نیست و به بخشی عمده از درازای حیات
 75ســاله این باشــگاه بازمیگردد .بــا این حال
مدلهایی از آن به زشــتی گراییــده و در برخی
موارد کار از کنترل خارج شــده و در نتیجه باید
آرزو کــرد نزد مدیران و مربیان فعلی اســتقالل
آنقدر روشــننگری وجود داشــته باشد که ستیز
ظاهرا ً آرام و ســکوت فعلی سیدمهدی رحمتی و
سیدحسین حســینی را ختم به خیر کنند و هر
کدام از آنها مغبون ماجرا هم شــدند ،تیم از این
بابت خسران غیرقابل جبرانی را متحمل نشود.
شــرافتمندانهترین و خوشخیمترین رقابت
بین دروازهبانها در تاریخ فعالیتهای اســتقالل
بیــن ناصر حجــازی و منصور رشــیدی در دهه
 1350رؤیت شــد ،هر دوی آنها ملیپوش بودند
و باتربیت و منــزه رفتار میکردند و گفتار تندی
نداشــتند اما دلیل اصلی وخیم نشدن این رقابت
سیاســتهای زدراوکو رایکوف سرمربی یوگسالو
وقت استقالل (تاج آن زمان) بود که با بازی دادن
یــک در میان به این دو ســنگربان الیق در اکثر
اوقات اجازه نــداد رقابت توأم بــا احترام آنها به
بیراهه کشیده شود .ضمن اینکه جدایی حجازی
و کــوچ وی بــه تیم شــهباز به گونــهای به این
رقابت پایان داد و رشــیدی را در سالهای اندک
باقیمانده تا انقالب به نفر ثابت ســنگر آبیهای
تهرانی تبدیل کرد.
نمونه تند
نمونــه دوم یک رقابت کــه البته به تندی
تأسفآوری کشیده شــد ،رقابت پرویز برومند با
هادی طباطبایی در سالهای پایانی عصر 1370
و نیمــه اول دهه  1380بود .پــس از قصورهای
آشــکاری که در راه مهار این دعــوای فزاینده از
ســوی مربیان وقت اســتقالل صورت پذیرفت و
گارد گرفتن آشــکار این دو نفــرعلیه یکدیگر و
ر د وبدل شدن برخی حرفها بین آنها که صالح
نبود بازگو شــود ،کاســه صبر امیر قلعهنویی که
پس از چند ســال وقفــه و دوری از جمع آبیها
دوباره ســکاندار آنها شده بود ،به قدری لبریز شد
که در یکی از بزرگترین ریســکهای رؤیت شده
در تمامی دورانهای فعالیت این باشــگاه هر دو
سنگربان را کنار گذاشــت و برای مسابقه بسیار
مهمی کــه در اصفهان مقابل ســپاهان پیشرو
داشــت ،وحید طالبلو را که سنگربان تیم امید
استقالل بود و نفر سوم سنگربانان تیم بزرگساالن
باشــگاه محسوب میشــد ،درون دروازه کاشت.
شکست احتمالی ژنرال در آن گزینش غریب و گل
خوردنهای مکرر آبیها در آن مسابقه میتوانست
رزومه روشــن قلعهنویی را سیاه و باشگاه را وارد
بحرانی بزرگتر از ستیز علنی برومند با طباطبایی
کنــد اما کلک ژنرال گرفت و سیاســت او جواب
داد و اســتقالل در روزی کــه دروازهبان جوان و
ترکهای و کمتجربهاش درخشید ،مغلوب سپاهانی
نشد که در اوج قدرتش قرار داشت و مقابله با آن
در اصفهان از ســختترین کارها محسوب میشد
و بازی با تســاوی صفر  -صفــر پایان گرفت که
برای تیم ژنرال بــه مثابه یک پیروزی بود .همان
گزینــش و نتیجهای کــه برجای نهــاد ،پرونده

رقابتهای طباطبایی و برومند را برای همیشــه
بســت و هرچند این دو تا چند ســال بعد هم در
جمع آبیها ماندند اما قدرت و نفوذشان هرگز به
حد گذشته نرسید و به آرامی از صحنه خارج و به
کلی بازنشسته شدند.

آرامی ارزشهای خود را نشــان داد و آن وضعیت
تا زمانی کــه منصوریان به رحمتی آتشبس داد،
اســتمرار یافــت و پیامد آن ثابت شــدن مجدد
رحمتی در اکثر قریب به اتفاق مســابقات اواخر
فصل بود.

از کوتاهمدتها تا بلندمدتها
در سالهای بعدی باز هم نمونهای از رقابت
ســنگربانها بین رحمتی و طالبلو در استقالل
رؤیت شد و وقتی رحمتی با ژنرال سر ناسازگاری
گذاشــت و به پیکان رفت ،محســن فــروزان با
ایســتادنش درون دروازه آبیها خــواه ناخواه به
ضلــع تازه اما کوتاهمدت در رقابت قدیمی تبدیل
شــد که بارها شــرایط اســتقالل را دستخوش
تغییر و بازیچه امواج نامالیم ســاخته اســت .با
این حال وســعت و طیف پیکار دو ســال و اندی
اخیر رحمتی با حسین حسینی از آنچه در مورد
رحمتی و طالبلو دیده شــد ،بسیار فراتر میرود
و آتش زیر خاکســتر به نظر میرسد و اگر سریعاً
و بهطور دقیق و درســت مهار و مدیریت نشــود،
به نتایجی بســیار بدتر و تلختــر از آنچه تاکنون
دیدهایم ،منتهی خواهد شد.

مهم اما فراموششده
در ایــن هنگامــه این نکته بســیار مهم و
اساســی فراموش شــده که اگر اینگونه مسائل
و رقابتهای نــه چندان مفید و ســالم از ابتدا
به درســتی مدیریت میشــد ،کار اص ً
ال به اینجا
کشیده نمیشــد .وقتی مدیران استقالل مقابل
دروازهبــان معترضی که تا زمان ثابت بودن همه
چیز برایش خوب بــود (و رقیبش آدم بد ماجرا
تلقی میشــد) و پس از آن جهنم جلوه میکند،
کوتاه میْآیند و به جای تنبیه درســت انضباطی
وی درصــدد حفظ و تقویت جایگاه او برمیآیند
و حتــی وعده تمدید قــرارداد وی را میدهند،
بدیهی اســت که در ادامه کار مجبورند امتیازات
بیشــتری را هم به او بدهند .در این میان حتی
نظرات فنی  -درســت یا غلط  -شفر هم مبنای
تصمیمگیری قرار نگرفته و کســانی که الحاجی
گرو را جانشــین تیــام کردند راســاً وارد حل
ماجرای حسینی که یک موضوع و انتخاب فنی
از ســوی سرمربی است ،شــدهاند و شفر مجبور
شــده بیانیهای بدهد و طی آن متذکر شود که
مقابــل دخالتکنندگان در کارهای خود خواهد
ایســتاد و مجموعه این مســائل نشان میدهد
اســتقالل برخالف آنچه ســعی در نشان دادن
آن دارد ،اوضــاع آرامــی را الاقــل در ارتباط با
دروازهبانها و البته مهاجمانش نمیگذراند.

فرضیه درستی که غلط شد!
یــک فرضیــه و راهحل قدیمی و درســت
میگوید وقتی دروازهبان برجســتهای در اختیار
داریــد که در تیم ملی هم ثابت بوده و یک ســر
و گردن باالتر از بقیه است و چارهای جز استفاده
دایمــی از او ندارید ،بهعنوان دروازهبان دوم خود
کســی را انتخاب کنید که بپذیرد نیمکتنشین
اســت و فقط در شــرایط خــاص و اضطراری و
روزهایی که نفر فیکستان دچار مشــکل شــد،
بازی خواهد کرد .انتقال سیدحســین حســینی
به تیم اصلی اســتقالل که سه سال پیش صورت
گرفت با همین «پیشفرض» انجام شــد و سران
آبی تصور میکردند حســینی فقــط در روزهای
بســیار کمتعدادی در طول فصــل درون دروازه
آنها خواهد ایســتاد که رحمتی به مسابقه نرسد
و در ابتــدا هم چنین بود اما بــه آرامی تغییرات
محســوس در این ماجرا روی داد و وقتی علیرضا
منصوریان در جریان لیگ شانزدهم در مقطعی از
مســابقات با رحمتی درافتاد و ناچارا ً حسینی را
درون دروازه قــرار داد ،از این تغییر نتیجه مثبت
گرفت و حســینی  9ســال جوانتر از رحمتی به

سنگربانان یا مدیران؟
در این میان البته کســی به این نکته هم
کاری ندارد که آیا آدم بد ماجرا و مقصران این
نابســامانیها و پایهگذاران اینگونه رقابتهای
به بیراهه کشــیده شــده مدیرانی هستند که
بیهوده کارشــان بــه باشــگاهداری در عرصه
ورزش کشیده شده یا ســنگربانانی که وقتی
اوضاع بر وفق مرادشــان نیست و فقط نیمکت
را گرم میکنند ،از غیــر متخصصان حاکم بر
باشگاههایشــان نهایت اســتفاده را برای باالتر
بردن ارج و قرب خویش میبرند و به امتیازاتی
فراتر از گذشته نایل میشوند.

مرتضی تبریــزی ،خرید گرانقیمتی
اســت که نتوانســته تاکنون انتظارات را
برآورده کند.
ایــن بازیکن درمورد شــرایطش در
اســتقالل اینطور میگوید« :راســتش
را بخواهید من از همان شــروع کارم در
اســتقالل انگیزه زیادی داشتم و در بازی
با تراکتور هم که بازی اولم برای استقالل
بود توانستم گل بزنم و نقش کوچکی در

تیممان داشته باشم».
ایــن بازیکــن درمورد پســتش در
استقالل نیز میگوید« :من در بازیهایی
که برای اســتقالل در این فصل داشتهام،
در پســت وینگر راســت ،چپ و مهاجم
نوک بازی کردهام و طبیعی اســت وقتی
که در پســت وینگر بازی میکنید کمی
از دروازه دور میشوید و شاید نتوانید در
گلزنی موفق باشید .البته من در هر پستی
که آقای شفر بخواهند با جان و دل بازی
میکنم».
تبریزی درمورد نیمکتنشــینیاش
در بــازی با نفــت هم میگویــد« :من
ســرماخورده بودم و نمیتوانســتم بازی
کنم ».در این مدت خیلی شایعه بهوجود
آمده که تو میخواهی جدا شوی ،چنین
چیزی درست است؟
این بازیکن در این خصوص میگوید:
«هرگــز چنین چیــزی نیســت ،من با
کلی انگیزه به اســتقالل آمــدم و هرگز
نمیخواهم پیراهن این تیم را از تن خارج
کنم .مطمئن باشــید این شرایط را تغییر
میدهــم و به بازیکــن مهمی در ترکیب
استقالل تبدیل میشوم».

استقالل  -سایپا 27 ،مهر و  10آبان
هفتــه نهــم لیــگ هجدهــم برای
اســتقالل اهمیت بســیاری دارد به این
دلیل که بایــد رخ در رخ تیم علی دایی
قرار گیرد.
در ایــن هفته آبیها کــه از پیروزی
مقابل نفت مســجد سلیمان به این بازی
رســیدهاند باید با ســایپا مصــاف دهند.
دیداری که برای ارتقای جایگاه استقالل
در جــدول ردهبندی لیــگ برتر اهمیت
بسیاری دارد و چنانچه شفر و شاگردانش
برنده این بازی باشــند و بتوانند یکی از
مدعیــان این فصل را مغلوب کنند به هم
امتیازی سایپا خواهند رســید و آنگاه با
صدر جــدول نیز امتیاز غیرقابل جبران و

بعیدی نخواهند داشت.
استقالل یک بازی دیگر را هم باید با
سایپا برگزار کند که در جامحذفی است.
طبق برنامهای که ســازمان لیگ به
باشگاه اســتقالل داده این تیم در تاریخ
دهم آبان ماه نیز در مرحله یک هشــتم
نهایی رقابتهای جامحذفی مقابل سایپا
قرار میگیرد .این بازی هم برای استقالل
بسیار مهم است و آبیها باید آن را جدی
بگیرند تا شانس خود را برای قهرمانی در
جامحذفی نیز به این ســادگیها از کف
ندهنــد .دو تقابل نزدیک با ســایپا بدون
شــک از نگاه هواداری نیــز اهمیتهای
بسیاری خواهد داشت.

عکس نوشت

این روزها حسینی سوژه رسانهها است حتی اگر در تمرین تیم
ملی باشد اما به نظر میرسد که حسینی در تمرین تیم ملی با
انگیزه کار میکند و میخواهد نظر کیروش را به خود جلب کند.

