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در این بازی به دروازهبان
بزرگ نیاز داشتیم

استقالل

شفر :مساوی نتیجه
عادالنهای بود

مذاکره با رییس بحرینی
برای پایان تحریم

حضور شیخ سلمان
در فینال لیگ قهرمانان

تمایل
چشمی و
اسماعیلی
به جدایی
موقت

فرصت طالیی فوتبال ایران

پرسپوليس چطور ميتواند کاشيما را شکست دهد؟

آسيبپذيري ژاپنيها در فضاي
بين مدافعان کناري و مياني

نگاهی به مخالفان و موافقان حضور گزینشی زنان در آزادی

خودزنی استقاللیها ادامه دارد

ظلم در حق زنان پشت در مانده

 10نفره شدن به خاطر کم کردن یار تعویضی

یا راهــی برای مطالبــه؟
اهمیت فتح لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال و کل ورزش ایران
سرمقاله

این یک جام را ببر!

جوانگرایی خنجری بر قلب استقالل
حميدرضا عرب
Hamidreza Arab

استقالل برای تیم شدن چند هفته دیگر باید صبر کند؟ استقالل برای اینکه فوتبال
بهتــری ارائه دهد چند هفته دیگر تماشــاگرانش را منتظر میگذارد؟ به نتایج این تیم
در فصل هجدهم بنگرید .آیا نشــانهای از امیدواری میبینید؟  11هفته از لیگ هجدهم
گذشته ،جام حذفی هم برای استقالل تمام شده اما هیچ اثری از تیمی هماهنگ نیست.
تغییرات پی در پی در ترکیب اصلی .حاشــیهها ،شکستها و تساویهای شبیه باخت و
ش روی پرامتیازترین تیم تاریخ لیگ برتر
اختالفهای درون تیمی آینده روشــنی را پی 
قرار نداده است .وینفرد شفر ،سرمربی استقالل اما اصرار به زنده نگه داشتن امیدها دارد.
او از عموم انتظار دارد که برای تماشای استقاللی هماهنگ و بینقص باز هم صبر کنند،
صبر ،صبر و باز هم صبر .اظهارات ســرمربی استقالل بعد از بازی با ماشینسازی گویای
همین خواسته بود؛ منتظر بودن برای تماشای استقاللی مطلوبتر!
وینفرد شفر برخالف آن قاعدهای حرکت میکند که منتج به قهرمانی میشود و از
او که تجربیات بســیاری در فوتبال آلمان دارد بعید است که با اصول قهرمانی تیمهای
بزرگ آشنا نباشد .شفر احتماال خودش را به ندانستن زده تا شاید افسار استقالل بیش
از این از دستانش خارج نشود .او پی در پی از جوانهای تیمش نام میبرد .با احساسات
هواداران بازی میکند ،فرصت میخرد و سعی در به بیراهه کشاندن ذهن عوام دارد اما
حقیقتا او نیز نیک میداند که استقالل هرگز با جوانها و تیمی که بیش از حد بیتجربه
شده ره به جایی نخواهد برد.
شــفر خود نیز به این جوانها اعتقاد آنچنانی ندارد! به تغییرات مکرر او در ترکیب
اســتقالل بنگرید .شــفر همین جوانهایی که از آنها نام میبرد را هم به طور مداوم در
ترکیب تیمش بازی نداده اســت .رضا آذری ،جوانی که شفر نامش را میبرد در بازی با
ســایپا که منجر به شکست استقالل شد نمایش بدی نداشت .توقع میرفت این بازیکن
در روزی که هافبکهای اصلی تنبیه شدهاند در ترکیب اصلی قرار بگیرد اما شفر ،آذری
را از ترکیب بیرون گذاشت و تنها از سر ناچاری دقایقی او را بازی داد.
پیشتر نیز شــفر در مواجهه با دیگر جوانهای اســتقالل همین تصمیم را گرفته
بود .مهدی قائدی ،اللهیار صیادمنش ،میالد زکیپور و حتی سید حسین حسینی بارها
نیمکتنشــین شدهاند .تردیدی نیست اگر شــفر قاعده موفقیت را به جوانگرایی استوار
میدانســت هیچگاه از این نامها نمیگذشت اما شــفر هم با این واقعیت آشنا است که
اســتقالل جایی برای جوانگرایی نیســت و این اظهارات بیشتر به جهت سقوط نکردن
بیشتر است و یا راهی برای کاستن از انتقادها.
راه قهرمانی برای اســتقالل کامال روشن است .باید ســتارههای فصل پیش حفظ
میشدند .هزینهای که برای گرو ،نویمایر ،طارق و حتی مرتضی تبریزی شد برای حفظ
تیام کفایت میکرد .اســتقالل به ســتاره نیاز داشــت .بازیکنی در قواره تیام .استقالل
به بازیکنانی نیاز داشــت کــه ظرفیتهای کافی برای به موفقیت رســاندن این تیم را
داشته باشند .استقالل جایی برای با تجربه شدن نیست .قائدی ،آذری ،تیموری و حتی
صیادمنش هنوز اول راهند و استقالل باید آنقدر بازیکن با تجربه در اختیار داشتهباشد
که همین نامها آرام ،آرام در ترکیب قرار بگیرند؛ با دقایق بازی کم ،نه اینکه امروز تمام
بار سنگین این تیم بر دوش آنها گذاشته شود.
آنها که اســتقالل را ابتدای فصل بستند ،هرگز ظرفیتهای بازیکنان را به درستی
محاســبه نکردند .تصمیمگیران استقالل اما میتوانســتند به راهی که در گذشته خود
پیموده بودند و به موفقیتهایی نســبی رســیدند و حتی فصول قبلتر مراجعه کنند تا
شاید ناکامی چندین ساله از این باشگاه رخت بربندد .نقشه راه در فصل دوازدهم هم
گنجانده شــده است .استقالل آن فصل با چه بازیکنانی قهرمان لیگ شد؟ پاسخ روشن
اســت؛ با ستارههای آن روز فوتبال ایران .از فصل دوازدهم تا امروز اما استقالل مدام به
در بســته خورده است .استقالل  6فصل ناکامی در رســیدن به قهرمانی لیگ را تجربه
میکند که این وضعیت محصول چیدمانها و انتخابهای غلط اســت .اســتقالل برای
قهرمانی مردانی در حد و اندازه نامش میخواهد .از راس تا ذیل .از مدیر و معاون گرفته
تا سرمربی و بازیکن .استقالل هر یک از این ارکان را نداشته باشد به قهرمانی نمیرسد.
در حقیقت همه ابراز باید در یک فصل کنار هم باشــند .اســتقالل اکنون جنسش جور
نیست .مربی با تجربه دارد اما بازیکن با تجربه ندارد.

اصرار سازمان لیگ برای برگزاری استقالل  -پدیده

استقالل روز جمعه در بازی دوازدهم لیگ هجدهم در تهران به مصاف پدیده خواهد
رفت .با توجه به آماده سازی ورزشگاه آزادی برای برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا میان
تیمهای پرسپولیس و کاشیما آنتلرز و همچنین برگزاری آخرین تمرین دو تیم پیش از بازی
روز شنبه در این ورزشگاه ،امکان برگزاری بازی استقالل و پدیده در ورزشگاه آزادی وجود
ندارد و مسووالن برگزاری مسابقات اعالم کردهاند باشگاه استقالل باید ورزشگاه دیگری را
برای رویارویی با پدیده مشخص کند اما استقاللیها اعالم کردند در ورزشگاهی غیر از آزادی
به میدان نخواهند رفت .سعید فتاحی مسوول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ گفت:
«امکان تغییر زمان دیدار استقالل و پدیده وجود ندارد و تصمیم بر این شد که استقالل روز
جمعه در ورزشگاه تختی به مصاف پدیده برود».

وصال روحانی
Vesal Rohani

فوتبال ایران  42ســال است که جام
ملتهای آســیا را فتح نکــرده و دقیقاً به
همیــن مــدت از راهیابی بــه المپیکها
بازمانــده اســت و از آخریــن مرتبــه
قهرمانیمان در جام باشگاههای آسیا 26
ســال میگذرد و واپسین قهرمانیمان در
فوتبال جوانان آسیا هم مربوط به  42سال
پیش میشود.
بــه خاطــر همیــن انعام بــزرگ و
دور و کالن اســت که اهمیــت قهرمانی
پرسپولیس در مسابقات رو به اتمام لیگ
قهرمانان آسیا  2018بیشتر و بیشتر شده
زیــرا به فترتهای تلــخ و رنجباری پایان
میدهد که دور از توان ذاتی عالی فوتبال
ایران است .وارد این مبحث نمیشویم که
چه کسانی مقصر بودهاند زیرا فراتر از افراد
و نامها و اشــخاص این شناســایی درد و
پروسه آسیبشناسی اســت که میتواند
به این گونه ناکامیهای برخاســته از عدم
رسیدگی درست به معضالت پایان بخشد
اما اگر ضعف تشــکیالتی ما در کار نبود
نه تنهــا این دوریهای طوالنی از عناوین
قهرمانی شــکل نمیگرفت بلکه در کسب
میزبانیها هم این همه ناکام نبودیم.
توفیقهای کسب نشده
یادمان باشــد کــه آخریــن مرتبه

میزبانی مرحله نهایی جام ملتهای آسیا
توسط ما هم به  42سال پیش بر میگردد
و بازیهای آسیایی نخستین و آخرین بار
 44سال پیش در ایران سازماندهی و اجرا
شد و ما حتی در کسب میزبانی جامهای
جهانی فوتســال و جام جهانــی فوتبال
ســاحلی کــه از اربابان این رشــتهها در
سطح جهان هستیم و عناوین حاصلهمان
در آخرین دوره جامهــای جهانی آن (به
ســال  )2016مدال برنز بــوده،هرگز به
موفقیت نرســیدهایم و جــام بین قارهای
فوتبال ســاحلی را که همین روزها دوره
هشتم آن هم برگزار میشود راه به راه به
امارات ســپرده و همیشه آن را از ما دریغ
داشتهاند.
جبرانی بر شکستهای اخیر
اهمیت قهرمانی احتمالی پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا به حدی است که
از گســتره فوتبال فراتــر میرود و به کل
ورزش ایران بســط مییابد .این پیروزی
اگر حاصل آید ،نوعــی کم امیدی حاکم
بر ورزش مــا در پارهای اوقــات و برخی
شکســتهای بزرگ اخیر منجمله کشتی
آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست
و دهها عارضه دیگر جــاری در ورزش را
از خاطرها خواهد بــرد و با اینکه موجب
حل ریشــهای این مسائل نخواهد شد اما
خواه ناخواه مسووالن امر را صاحب الزام و
باورهایی میکند که برای رفع این عوارض

شجاعیان:بازیکناستقاللم،مشکلینیست
داریوش شــجاعیان بعــد از هفتهها
قفل ســکوتش را شکست و درباره شکست
استقالل حرفهایی زد« :اول بگویم بچهها
دارند تالش میکنند و امیدوارم تالشهای
آنها بیثمــر نماند و تیمی درســت کنیم
کــه بتوانیم دل هوادارانمان را به دســت
بیاوریم ».شجاعیان که ماهها است به دلیل
مصدومیت در ترکیب اســتقالل قرار ندارد
به حرفهایــش ادامه داد« :هــواداران از
دست ما عصبانی هستند ولی واقعا یکسری
بدشانسیها بوده است ،مصدومیتها و نقل
و انتقاالت و یکسری مسائل دیگر که باعث

شده ما خوب نتیجه نگیریم .امیدوارم روز به
روز شرایط ما بهتر شود و دل هوادارانمان
را به دســت بیاوریم ».هافبک استقالل در
مورد وضعیت خودش هــم گفت« :مدتی
اســت تمرینــات اختصاصیام را شــروع
کــردهام و امیدوارم زودتــر بتوانم برگردم
و از نیمفصل در خدمت اســتقالل باشم».
شــجاعیان در مورد تکلیف قــراردادش با
استقالل هم این توضیحات را داد« :کمیته
تعیین وضعیت در حال بررسی است اما من
بازیکن استقالل هستم و امیدوارم مشکلی
وجود نداشته باشد».

به آن نیاز است.
آن یادگاریهای بزرگ
اهمیت پیروزیهای بــزرگ ملی بر
هیچکس پوشیده نیست و اگر تأثیرگذاری
فتوحــات فوتبالی از بقیه رشــتهها فراتر
میرود به ســبب داشتن هوادارانی بسیار
بیشتر از سایر رشتهها است وگرنه پیروزی
ایران در مسابقات کشــتی آزاد قهرمانی
جهان در سالهای  2002 ،1998و 2014
اص ً
ال کم نبــود و به لحاظ اصول و جایگاه
و پایــگاه از اکثــر قهرمانیهای فوتبال ما
فراتر میرفت و ســه طالی کشتی فرنگی
در المپیــک  2012لنــدن همین منزلت
را داشــت و قهرمانی بانوان فوتسالیست
در آســیا به ســال  2016و پیروزیهای
مکرر بهداد ســلیمی ،ســهراب مرادی و
کیانوش رســتمی و پیــش از تمامی آنها
حســین رضازاده در وزنهبرداری پیریزی
نوعی انقــاب در کل ورزش ایران بود و
چه کســی میتواند از کنار قهرمانیهای
غیرقابــل شــمارش تکوانــدوکاران بــه
سرکردگی هادی ساعی در  35سال اخیر
و یا قهرمانیهای  10ســال اخیر ووشــو
و پیشــتازیهای کاراتهکارهــا در تمامی
ســطوح غفلت ورزد امــا فوتبال خوب یا
بد و به حق یا ناحــق ،نبض جامعه را در
دســت دارد و فقط این ورزش اســت که
حتی باختهای خفیفاش مقابل آرژانتین
و اسپانیا در دو جام جهانی اخیر هم مردم

خبر

را به خیابانها میکشــاند و به پایکوبی تا
ساعات اولیه صبح وا میدارد.
روح زندگی
پرســپولیس «شایســته و مبارز» با
قهرمانی احتمالیاش در پایان دیدار شنبه
شب  19آبان (برگشت فینال) در ورزشگاه
کمی تا قسمتی مدرن شده آزادی تهران
میتواند نه تنهــا کل جامعه ورزش بلکه
تمامــی ایران را غرق در ســرور و امیدی
کند که کشورمان در پی برخی مشکالت
اخیر نیازمند آن است .این روح زندگی و
شادی زیست انسانهای سالم و آرزومند
است که به سوی ما وزیدن گرفته است.
آرزو میکنیــم این یک جام را ببریم
تا ضمن قطع یکی از فترتهای ذکر شده
در سطور قبلی به نقطهای برسیم که برای
اوجگیری هر چــه بهتر ورزش و باالخص
فوتبال به آن نیاز است.
دو مقصد بعدی
فوتبالــی که بــا روحیــه برگرفته از
قهرمانــی احتمالــی ســرخها میتوانــد
شــانسهای خــود را برای پایــان دادن
به دو فتــرت تلخ دیگر خــود فزونتر از
گذشــته ببیند .یکی جام ملتهای آسیا
 2019در امارات در دی و بهمن امســال
و دیگری مقدماتی المپیک  2020توکیو
در زمستان امسال و فصول بهار و تابستان
سال آینده.

کنعانیزادگان:مناستقاللینیستم
محمدحســین کنعانیزادگان یکی از
خوبهای تیمش مقابل استقالل بود .او بعد
از این بازی گفت« :بعد از شکســت مقابل
داماش گیالن به دنبال کســب پیروزی در
این بازی بودیم تا به شرایط بهتری برسیم.
در همیــن بازی هم بــاالی  ۵-۴موقعیت
گل داشــتیم اما متأسفانه توپهایمان وارد
دروازه نشد».
کنعانــیزادگان دربــاره عملکرد خط
دفاع نیز این جمالت را به زبان آورد« :فقط
یــک فرصت گل به حریف دادیم و در دفاع
بســیار خوب بودیم .امیــدوارم بتوانیم از

بعد از اعالم گزینههای مختلف

فرصتهایمان بهتر استفاده کنیم و باید ۵
گل میزدیم .امیدوارم در مســابقات بعدی
نتیجه را جبران کنیم».
مدافــع تیــم فوتبال ماشینســازی
در پایــان در رابطــه با خوش و بشــی که
بــا بازیکنان اســتقالل داشــت و قب ً
ال هم
ســابقه حضور در این تیم را داشته است،
این توضیحات را داد« :خودم را اســتقاللی
نمیدانم .دوســت ندارم راجــع به این تیم
صحبت کنم .من عضو ماشینسازی هستم
و با جان و دل برای این تیم بازی میکنم و
به هیچ وجه خودم را استقاللی نمیدانم».

محسن ابراهیمزاده خواننده کنسرت فینال شد

خواننده جوان پاپ ایران که در ســالهای اخیر رشــد و ترقی بسیاری
داشــت و یکی از چهرههای محبوب حال حاضر موســیقی ایران است ،روز
شــنبه در افتتاح بازی پایانی لیگ قهرمانان  2018آسیا ،در ورزشگاه آزادی
اجرای زنده موسیقی خواهد داشت.
با اعالم رســمی باشگاه پرسپولیس ،محسن
ابراهیــمزاده خواننــده جوان و پاپ موســیقی
کشــورمان ،پیش از بازی روز شنبه در ورزشگاه
آزادی برای هواداران پرسپولیس ،موسیقی زنده
اجرا خواهد کرد تا بزرگترین کنسرت ممکن در
ایران را برگزار کند.
ابراهیمزاده که متولد ســال  1366است با
اجرای تیتراژ برنامه مهتاب به چهرهای شــناخته
شــده در موســیقی تبدیل شــد و به ســرعت
بــه یکی از چهرههــای محبــوب در این عرصه
بدل گردید.
اجرای زنده موســیقی در کنار برنامههای دیگری که برای تماشــاگران
تدارک دیده میشــود از الزامات کنفدراســیون فوتبال آسیا برای این بازی
به حســاب میآید .در این میان قرعه به نام این هنرمند کشــورمان افتاد تا
در نخســتین بازی پایانی لیگ قهرمانان که به میزبانی ایران انجام میشود،
حضور پیدا کند.

حل مشکل سایت بلیت فروشی از ساعت  17:10دقیقه

بلیتهای جایگاه و روبهروی جایگاه تمام شد

دیروز اتفاقات عجیب و غریب و البته قابل پیشبینی در ســایت فروش
بلیت بازی برگشت پرسپولیس  -کاشیما افتاد .قرار بود بلیت فروشی در این
سایت از ساعت  12آغاز شود اما در همان ساعت آغازین و بعد از هجوم بیش
از یــک میلیون تقاضا برای خرید بلیت این ســایت از کار افتاد و این ماجرا
چند ساعتی ادامه پیدا کرد.
بعد از طوالنی شــدن این اتفاق گفته شــد بلیت فروشی به روز جمعه
موکول شــده اما این خبر هم تکذیب شــد .با اعالم حمیدرضا گرشاســبی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حضور متخصصان و اضافه شدن چهار سرور
دیگر بلیت فروشی در سایت مزبور از ساعت  17:10دقیقه دوشنبه آغاز شد
اما به دلیــل حجم باالی تقاضاها باز هم ورود به این ســایت و خرید بلیت
بسیار سخت بود.
به گفته گرشاسبی حجم تقاضاها آنقدر باالست که هواداران متقاضی در
دســتههای چندهزارتایی میتوانند امکان خرید پیدا کنند و تا وقتی پروسه
خرید آنها تمام نشود بقیه نمیتوانند وارد سایت شوند.
جالب اینکه ســاعت  19:30دقیقه بلیتهای جایگاه و روبهروی جایگاه
که قیمت  80و  50هزار تومان دارد تمام شــده و بلیتهای  30هزار تومانی
باقی مانده بود.

سکوها علیه سرمربی استقالل

واضح و گویا :حیا کن ،رها کن خطاب به شفر

تســاوی صفر -صفر را فرامــوش کنید و به عملکرد اســتقالل مقابل
ماشینســازی نگاه ریزبینانــهای بیندازید .نه خبری از بــازی زیبا بود و نه
موقعیتهای گلی که امیدوارمان کند .البته اگر موقعیت گل تبریزی و سپس
اللهیار را فاکتور بگیریم و از این یک فرصت چشمپوشی کنیم.
اســتقالل برای ســومین بازی متوالی ،در جریان بازی گل نزد و همین
موضوع در کنار تسلط ماشینسازی روی بازی باعث شد تا صبر هواداران در
تبریز لبریز شــود .آنها در دقایق پایانی ،شعار حیا کن ،رها کن را خطاب به
شفر سر دادند تا نارضایتی خود را از نتایج استقالل نشان بدهند.
این برای نخســتین بار بود که اینقدر واضح ،هواداران استقالل وینفرد
شــفر را به بــاد انتقاد میگرفتند .انتقاد ،نه تنهــا از نتیجه بلکه فوتبالی که
اســتقالل به نمایــش میگذارد و یا بهتــر بگوییم ،فوتبالی کــه به نمایش
نمیگذارد.
اســتقالل بعد از این تســاوی ،حاال باید فکری به حال بحرانی کند که
مثل آوار روی ســرش خراب شده اســت .هنوز دقایق زیادی از سوت پایان
بازی نگذشته که انتقادها آغاز شدهاند .انتقادهایی که این بار شفر را هم دربر
گرفته و او را نیز متهم کرده .متهم به کســب نتایج ضعیف و عملکرد دور از
انتظار ،بخصوص در این فصل .آیا مرد آلمانی پاســخی برای انتقادها خواهد
داشت؟ برای رها کن ،حیا کن چطور؟

