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کاشیما برای هفتمین سال متوالی قهرمانی را به شرق آسیا برد
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برخی بازیکنانم تجربهشان در لیگ قهرمانان
از حضور در لیگ داخلی بیشتر است!

بردن این جام از بازی با رئال افتخارآمیزتر بود

سرمربی کاشیما :پرسپولیس بهترین
تیمی بود که با آن روبهرو شدیم
سرمقاله

فاصله فینال تا قهرمانی

حسرت قهرمانی و چند سوال

آرمن ساروخانيان

سعید زاهدیان -ورزشگاه آزادی
Saeed Zahedian

نشســتهام تنها یک گوشــه ورزشــگاه و به این فکر میکنم که چرا پرسپولیس ،این تیمی
که  100هزار نفر  90دقیقه ایســتاده تشــویقش کردند ،بــازی را باخته و تیم کاشــیما که در
شایستگیاش تردیدی نیســت باید جام قهرمانی را در ورزشگاه ما باالی سر ببرد؟ هزار پرسش
بیجواب در ذهنم شــکل گرفته و به چیزهایی فکر میکنم که شــاید بعد بازی ذهن شما را هم
درگیر خودش کرده باشد .در فضایی که همه عمیقا ناراحت هستند اما یک چیز آدم را بینهایت
خوشــحال میکند و مرهمی است بر ازدست دادن جام .شاید باورتان نشود اما پس از سوت داور
عمانی ،هواداران پرســپولیس غوغایی به پا کردند .اول برانکو و شــاگردانش را تشــویق کردند
که مردانه جنگیدند و بعد کاشــیما را ســتایش کردند که در یک جدال جوانمردانه صاحب جام
قهرمانی آسیا شد .همه اینها در کنار پرسشهایی که در ذهن دارم از جلوی چشمم میگذرد و ته
دلم شاد میشود از اینکه میبینم بازیکنان پرسپولیس وسط زمین با مربی خود خلوت کردهاند
و البد با هم وعده و قول و قرار میگذارند برای فصل جدید که با پنجره باز ســرانجام طلســم جام
آسیایی را بشکنند و این جمعیت وفادار را خوشحال و سرمست کنند.
-1گفتم پنجره بســته؟ راستی چه کســی مقصر بسته شــدن این پنجره بود؟ مقصر این
خســارت بزرگ کیســت؟ مهدی طارمی یا علی اکبر طاهری که شــبانه زنگ زد به طارمی که
قراردادش با ریزه اســپور را نیمه کاره رها کند و به تهران بیاید؟ به راســتی مقصران این فاجعه
که اکنون پرسپولیس چوب نداشــتن بازیکن را خورده کجایند؟ آیا وجدانشان الاقل برای یک
لحظه درد نمیگیرد که عامل از دســت رفتن این جام بیشک اگر آنها نباشند ،سهمشان از این
ماجرا خیلی زیاد است؟
-2بگذریم از مقصر اصلی شکســت؛ هواداران پرســپولیس آنقدر زیبا و قشنگ ایستادند و
تیمشــان را تشویق کردند که همه شرمنده شدند؛ هم مسووالنی که قدر این سرمایه عظیم را که
نمیدانند هیچ ،بلکه برای سیاسیکاری هم که شــده بلد نیستند از ظرفیت بزرگ فوتبال بهره
ببرند و هرگاه که اتفاقی مثل فینال آســیا پیش میآید ،خودی نشــان میدهند و به بهانههای
مختلف جلو میآیند و خودشان را پرزنت میکنند.
-3از اصل موضوع غافل شدم؛ داشتم به دالیل از دست رفتن جام فکر میکردم .یک لحظه
ذهنم سر خورد به حدود  10سال قبل که همراه ســپاهان به ژاپن رفته بودم .اگر از این زاویه دو
تیم فینالیست را مقایسه کنیم ،در  10سال اخیر سه دوره که هیچ ،عین  10دوره را باید میبردند
با آن مردم سختکوش و با آن امکانات توسعه یافته و پیشرفته .پرسپولیس ما مقابل تیمی از ژاپن
بازی کرد که نه دغدغه زمین تمرین دارد ،نه ســرمربی تیم ملی کشورشان با تیم باشگاهی لج و
لجبازی میکند و نه هزار و یک مشکلی را که ما در فوتبال داریم آنها درک میکنند.
-4مهدی تاج را میبینم؛ از خودم میپرســم آیا فدراسیون فوتبال ایران باید دست او باشد
یا هزار و یک جوان تحصیل کرده و عاشق فوتبال که تجربههای بزرگی از مدیریت در عرصههای
مهمتر از فوتبال دارند .مهدی تاج را میبینم و از خودم میپرســم راستی غایب این جشن بزرگ
کارلوس کیروش بود که به خاطر لجبازی با برانکو فینال آســیا را از نزدیک تماشا نکرد .از خودم
میپرســم با قانون بازنشستگان ،بعد از مهدی تاج کسی بر ســر کار میآید که بتواند این فضای
غبارآلود و پر از اختالف و تشنج را در فوتبال مدیریت کند یا باز همان آش است و همان کاسه.
-5صدای آتشبازی و فوارههای نور که برای جشــن قهرمانی تدارک دیده شده مرا از فکر
و خیال بیرون میآورد .دوباره به ورزشــگاه نگاه میکنم که چقدر زیباســت و مردمی که تفریح
آنچنانی ندارند چقدر از این معرکه لذت میبرند و دلشــان نمیآید که ورزشــگاه را ترک کنند.
آتشبازی که تمام میشود ،دوباره برمیگردم به خیاالت و تنهایی خودم و پرسشهای بیجواب
مقابلم رژه میروند .از خودم میپرســم اگر جای برانکو ایوانکوویچ بودم ،با علم به بســته بودن
پنجره ،مقابل محســن مسلمان میایستادم و او را در فهرســت مازاد میگذاشتم یا نه؟ آیا برای
ماندن فرشاد احمدزاده به این بازیکن متوســط التماس میکردم؟ آیا جدایی بازیکن باکیفیتی
مثل وحید امیری در شرایطی که باشگاه نیاز مبرم به او داشت سوء مدیریت نیست؟
-6پرسپولیس در سه سال اخیر بهترین دوران خود طی این هجده دوره لیگ را میگذراند
و همه این موفقیتها را مدیون مردی به نام برانکو ایوانکوویچ است که هر روز در اردوگاه تمرینی
پای کارش ایستاده و هیچ وقت ندیدیم که برای مرخصی به کرواسی برود و دیرتر از قول و قرارش
برگردد .او عاشقانه شغلش را دوست دارد و نتیجه کارش را هم تا امروز دیده است .اگر همه مربیان
ما مثل برانکو عاشــق فوتبال بودند ،اگر به رغم بسته بودن پنجره جلوی بازیکنی که سر میز ناهار
زیر ظرف غذا میزند که چرا در ترکیب نیســت میایستادند ،بیشک فوتبال ما وضعیت بهتری
داشت .پرسشهای ذهن من ناتمام است اما زمان بسته شدن صفحه روزنامه اجازه نمیدهد که از
ورزشگاه بیش از این بنویسم .فقط میتوانم بگویم که یکبار دیگر این مردم نشان دادند که چقدر
خوب فوتبال را میفهمند و میان کار خوب و بد فرق قایلند؛ اگرچه پرســپولیس قهرمان نشد و
جام از دست ما رفت اما نه کسی پرخاشــگری کرد ،نه مربی و بازیکن ناسزا شنیدند و نه به کسی
آســیبی رســاندند .در فضایی که تقریبا  100هزار مرد ناراحت در ورزشگاه بودند ،مراعات زنان
اندکی را کردند که به ورزشگاه آمده بودند .نشان دادند که همه آن ذهنیتهایی که در موردشان
وجود دارد پیشداوری اســت .به امید فینالی که با خانوادههایمان به ورزشگاه برویم و باال بردن
جام توسط یک تیم ایرانی را همگی جشن بگیریم .زنده باد فوتبال ،زنده باد هواداران فوتبال.

Armen Saroukhanian

اتفاقات در دو بازی رفت و برگشت به
نفع پرســپولیس رقم نخورد .مصدومیتها،
محرومیتهــا و برخی تصمیمــات داوری
اجازه نــداد پرســپولیس با تمــام توان با
حریفــش رقابت کند .با این حال کاشــیما
در مجموع دو بازی نســبت به پرسپولیس
برتری نســبی داشــت ،چه از نظر ظرفیت
بازیکن ،چه از نظر کیفیت بازی.

پرسپولیس با شایستگی به فینال رسید
و توانست تیمهای مطرحی را در غرب آسیا
کنار بزند ،ولی حریف تیم آماده ژاپنی نشد.
هواداران انتظار داشتند پرسپولیس پس از
موفقیت در مراحل حذفــی پله آخر را هم
با صالبت بردارد و قهرمان قاره شــود ،ولی
نباید فراموش کرد که بین رسیدن به فینال
و قهرمانی اختالف قابل توجهی وجود دارد
و تیمهــا گاهی نیاز بــه تقویت ،تغییرات و
تجربه بیشتر دارند تا بتوانند این فاصله را پر
کنند ،گام نهایی را بردارند و به قله برسند.

تیمهایــی مثــل اتلتیکــو مادریــد و
یوونتوس در سالهای اخیر دو بار به فینال
لیگ قهرمانان اروپا رسیدند ،ولی نتوانستند
قهرمان شــوند .بایرن مونیخ هم دو بار در
فینــال مغلوب اینتر و چلســی شــد و در
ســومین تالش توانســت با شکست دادن
دورتموند قهرمان اروپا شود.
رســیدن به فینــال لیــگ قهرمانان
دستاورد بزرگی است ،ولی اگر پرسپولیس
میخواهد قهرمانی آسیا را هم تجربه کند،
باید از امروز کار جدیدی را شــروع کند و
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با برطرف کردن اشکاالت و ضعفها تالش
تازهای را شروع کند.
پرســپولیس ســال قبل تا نیمهنهایی
رســید و امسال توانســت در فینال حاضر
شــود .نتیجه پرسپولیس در لیگ قهرمانان
ســال آینده بســتگی به تصمیمات باشگاه
در آینده نزدیــک دارد .تیم در نیمفصل با
خریدهایی که قبال صــورت گرفته تقویت
خواهد شــد ،ولی حفظ بازیکنان کلیدی و
مهمتر از همه برانکو میتواند نخستین گام
برای موفقیت بعدی باشد.

نایب قهرمانی ،دستکمی از قهرمانی نداشت

موهایتان را بتراشید ،سبیل بگذارید
امیر اسدی
Amir Asadi

این نوشــته نه توجیه است و نه متنی برای حمایت
از پرســپولیس ،بعد از ناکامی در فینــال لیگ قهرمانان
آسیا .کافی است به فهرست بازیکنان برانکو در این بازی
نگاه کنید تا شــاید با دغدغههای او و چرایی از دســت
رفتن عنوان قهرمانــی بهتر کنار بیایید .محرومیت از دو
پنجره نقل و انتقاالت مســاله سادهای نیست .اینکه یک
تیــم نتواند حدود یک ســال بازیکنی جذب کند و البته
خیلی از ستارههای خود را نیز از دست بدهد ،به خودی
خود لطمه جبرانناپذیری است که به استخوانبندیاش
وارد میشــود .لطمهای که پرسپولیس را بارها زمین زد
اما این تیم بلند شــد ،تالش کرد و با انبوهی از مشکالت
الدحیل و السد را شکست داد و به فینال رسید.
بــه همه این مشــکالت ،اخراج ســیامک نعمتی و
آســیبدیدگی امید عالیشاه را در آستانه بازی با کاشیما
اضافه کنید .دو بازیکنی که یکی با عملکرد درخشــانش،

پرســپولیس را به فینال رساند و دیگری حداقل از لحاظ
تجربه کمک بزرگی برای این تیم بود .آنهم در شرایطی
که در غیاب آنها ،پرســپولیس بازیکن جایگزینی نداشت
و برانکو باالجبار از آدام همتی در ترکیب ثابت اســتفاده
کرد.
انگار که پرســپولیس طلســم شــده بود .این همه
بازیکن مصدوم یک طرف و آسیبدیدگی محمد انصاری
در نیمه دوم بازی با کاشیما طرف دیگر .پیچیدن مچ پای
انصاری ،ضربه دیگری بر پیکره پرسپولیس بود .بخصوص
که پرســپولیس با تعویض آدام همتی و ورود محســن
ربیعخــواه ،قرار بود برنامه جدیدی را در زمین اجرا کند
که البته هرگز نتوانست.
با وجود همه این مشکالت ،پرسپولیس توانی نداشت
تا بر کاشــیما غلبه کند .استفاده از احسان علوانزاده در
فینــال و جایی که بازیکنان تعویضــی باید تأثیری روی
نتیجه بگذارند ،خود گویای همه چیز اســت .علوانزاده
که این فصل روی هم  30دقیقه برای پرســپولیس بازی
نکرده بود ،در فینال به زمین آمد تا گرهگشــا باشد ،که

نبود.
بــا علــوانزاده ،همتــی ،حســینپور و طاهرخانی
نمیشــود قهرمان شــد .حســابش را کنید دو بازیکن
باکیفیت برزیلی به نامهای ســرجینیو و لئو ســیلوا یک
طرف زمین قرار دارند و این بازیکنان جوان سوی دیگر.
انتظار برای موفقیت ،وقتی به نام بازیکنان نگاه میکنیم،
انتظاری بیهوده و غیرمنصفانه است.
برای بازیکنان پرســپولیس و البته برانکو ایوانکوویچ
توصیهای داریم .آنهایی که قرار بود بعد از کســب عنوان
قهرمانی موهای خود را بتراشــند و البته برانکو که وعده
داده بود تغییر چهره میدهد و برای مدتی با سبیل روی
نیمکت مینشیند .توصیه ،تراشیدن موی بازیکنان و تغییر
در ظاهر برانکو است .پرسپولیس با همه محدودیتهایی
که داشــت و مشکالت بزرگی که تجربه کرد ،دستکمی
از یک قهرمان نداشت .بنابراین امیدواریم برخی بازیکنان
پرسپولیس را با موهای تراشیده ببینیم و البته برانکو را با
تغییری جدید در چهرهاش .این نشانهای است برای یک
قهرمان ،قهرمانی به نام پرسپولیس.

برخی بازیکنانم تجربهشان در لیگ قهرمانان از حضور در لیگ داخلی بیشتر است!
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال
پرســپولیس اعتقاد دارد که تیمش توانایی
بازی تهاجمی در فینال را نداشــته اســت.
برانکو بعد از پایان دیدار تیمش با کاشــیما
در نشســت خبری اظهار داشت« :قهرمانان
من بازیکنانم هســتند و تالش کردند و از
خود انرژی گذاشتند .آنها از نظر من برنده
هستند».
وی افــزود« :خوشــحالم و به این جو
ورزشگاه آزادی افتخار میکنم که هواداران
نشــان دادند در دنیا بهترین هستند .بابت
این حمایت از همه آنها ممنون هستم».
برانکو تاکید کرد« :متاسفم که قهرمان
نشــدیم ،در حالی که میتوانستیم به این
مهم برســیم .افتخــار میکنم کــه فینال
آســیا با چنین فضایی برگزار شد .هواداران
و بازیکنــان ما نشــان دادند کــه فوتبال
در ایران چگونه اســت چــون روح و بازی
جوانمردانه داشــتیم .از گرشاسبی و هیات

برانکو :این بازیکنان قهرمان هستند
مدیره پرسپولیس تشــکر میکنم که آنها
هم حمایت کردند تا نتایج درخشانی کسب
کنیم».
وی تاکید کرد« :البته بعد از این باخت
باید شــرایط را عادی کنیم اما انتظار دارم
این بازی انگیزه مضاعفی برای کار بازیکنانم
شود .متاسفانه انصاری مصدوم شد و شواهد
نشــان میدهد مصدومیت او ساده نیست.
باز هم بــه بازیکنانم تبریــک میگویم که
در لیگ قهرمانان بــازی خوبی اجرا کردند
و از همینجــا به تیم ژاپنی تبریک گفته و
برای آنها در جام باشگاههای جهان آرزوی
موفقیت میکنم».
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در
خصــوص اینکه دســتش خالی بــوده و با
کمبــود بازیکن مواجه شــده ،گفت« :من
همیشــه گفتــهام حداکثر اعتمــاد به این
بازیکنانــم را دارم .مــا تجربه متوســط رو
بــه پایینی در این ســطح از بازیها داریم.

چند بازیکن از تیم ما رفتند و چند نفر هم
مصدوم شدند ،نعمتی هم محروم شد و همه
اینها شرایط را سخت کرد .باز هم به همین
بازیکنان تبریــک میگویم و نمیخواهم به
گذشــته فکر کنم بلکه به پیشرو و آینده
فکر خواهم کرد».
وی در خصوص اینکه پرسپولیس فرم
هجومی همیشــگی را نداشــت ،گفت« :ما
یــک تیم جوان داریم و آنها دوســت دارند
هجومی بازی کنند امــا به هر حال حریف
هــم وضعیت خودش را داشــت .آنها بازی
ســرعتی توام با پاسکاری را ارائه میکردند
و طبیعی بود مثل همیشــه بــازی نکنیم.
همیــن االن تعــداد بازیهــای بازیکنان
جــوان ما در آســیا بیشــتر از لیــگ برتر
اســت .طبیعی بود به خاطر تجربه کمشان
نمیتوانند خود را با کیفیت مسابقات آسیا
تطبیق بدهند وگرنــه ما در بازیهای قبل
فوتبــال هجومی ارائــه میکردیم .طبیعی

اســت با شــرایط فعلی نتوانیم مقابل تیم
ژاپنی هجومی بازی کنیم .من هیچ گلهای
از بازیکنانــم نــدارم و آنها تــاش خود را
انجام دادند».
سرمربی تیم پرســپولیس در پاسخ به
ســوال یک خبرنگار مبنی بــر اینکه امروز
بعد از  ۲دهه خبرنگاران خانم و تماشاگران
زن به ورزشــگاه آمدند و چقدر امید دارید
این اتفاق تکرار شــود ،گفت« :من  4سال
است که در ایران هســتم .هر روز در شهر
با خانمهایی رو به رو میشوم که با فوتبال
درگیر هســتند .خوشــحالم کــه خانمها
در ورزشــگاه حضــور داشــتند و امیدوارم
مسووالن هم راه حلی پیدا کنند که خانمها
بعد از این در این مســابقات بیشتر شرکت
داده شوند .اتفاقی که مردم را به ورزشگاهها
میکشاند همین اســت ،جوانان به ورزش
روی میآورنــد و ورزش کــردن یکــی از
بهترین راهها است».

خبر

شایعه در آزادی :تاج امروز استعفا میدهد

قانون منع به کارگیری بازنشســتهها ،چند فدراسیون ورزشی از جمله
فوتبــال را هم تحت تأثیر قرار داده و این احتمال وجود دارد که مهدی تاج
نیز جای خود را به یک مدیر جدید بدهد .تاج که برای بررسی این موضوع به
مجلس شورای اسالمی هم رفت و البته پاسخ روشنی دریافت نکرد ،با شیخ
ســلمان و اینفانتینو رایزنی کرد اما به نظر میرســد هیچ راه جدیدی برای
ادامه حضور او در فدراســیون فوتبال وجود ندارد .گفته میشود حتی سفر
اینفانتینو و شیخســلمان به ایران و تماشــای فینال لیگقهرمانانآسیا هم
فایدهای نداشته و تاج ،اسالمیان و ساکت بازنشستهاند و به همین دلیل باید
خیلی زود فدراسیون فوتبال را ترک کنند .حتی در ورزشگاه آزادی و هنگام
بازی پرســپولیس و کاشیما آنتلرز نیز این شایعه دهان به دهان چرخید که
مهدی تاج یکشــنبه از سمت خود اســتعفا میدهد تا یک مدیر جدید که
بازنشسته هم نباشد جانشین او شود.
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شاهکار پابرهنهها

دیدار نهایی مسابقات جام بین قارهای فوتبال ساحلی بین تیمهای ملی
ایران و روســیه از ساعت  ۱۹:۳۰در کشور امارات برگزار شد .این مسابقه در
نهایت با پیروزی  ۴بر  ۲ملی پوشان ایران به پایان رسید تا ایران برای دومین
بار قهرمان این مســابقات شود .ایران در مرحله گروهی هم توانسته بود تیم
روسیه را شکست بدهد.
گل اول ایــران را در این بازی کیانی از روی یک ضربه پنالتی در دقیقه
چهارم نیمه اول به ثمر رساند .دقایقی بعد نیز سعید پیرامون گل دوم ایران
را وارد دروازه حریف خود کرد.
در این بازی بهزادپور دروازهبان ایران باز هم درخشان ظاهر شد و شوت
از راه دور او با برخورد به مدافع حریف وارد دروازه روسیه شد تا بازی سه بر
صفر شــود .در آغاز نیمه دوم بالزیمت با حرکت در عرض زمین و شوت ،گل
اول روسیه را به ثمر رساند .گل چهارم ایران نیز باز هم بعد از شوت بازیکن
ایران با برخورد به مدافع حریف به ثمر رســید ۴ .دقیقه مانده به پایان بازی
بازیکنان روســیه گل دوم را زدند تا بازی در نهایت با نتیجه  ۴بر  ۲به سود
تیم ملی ایران تمام شود و بازیکنان ایران کاپ قهرمانی را باالی سر ببرند.

بردن این جام از بازی با رئال افتخارآمیزتر بود

گو اویوا :پرسپولیس بهترین تیمی بود که با
آن روبهرو شدیم

گو اویوا بعد از قهرمانی تیمش در لیگ قهرمانان آســیا گفت« :از همه
کسانی که در نشســت خبری حضور دارند ،تشــکر میکنم .بابت گرفتگی
صدایــم هم عذرخواهــی میکنم که به خاطر جو ورزشــگاه مجبور بودم با
صدای بلند با بازیکنانم صحبت کنم .بازی ســختی بود و اگر بخواهم خالصه
صحبت کنم ،باید این دیدار را نبرد نام بگذارم ».سرمربی کاشیما در خصوص
اینکه تیمش برای نخســتین بار قهرمان آسیا شــده گفت« :این بیستمین
جامی اســت که کاشــیما موفق به گرفتن آن میشــود .این بیستمین جام
همزمان با گرفتن جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا شده است .این احساسی
بزرگ و باعث افتخار باشــگاه ،بازیکنان و هواداران اســت .در مقام مقایسه
میتوانم این جام را با دیداری که در جام باشــگاههای جهان در سال 2016
برابر رئال مادرید قرار گرفتیم ،مقایســه کنم اما اعتقاد دارم بردن جام حتی
از بــازی با رئال هم فوقالعادهتر و افتخارآمیزتر بود ».وی در پاســخ به این
سوال که بهترین تیمی که مقابل کاشیما قرار گرفت و آنها را اذیت کرد ،چه
تیمی بوده ،گفت« :اینکه بخواهیم آن را بگویم جالب نیســت اما پرسپولیس
بهترین تیمی بود که در این ســطح با آن روبهرو شدیم .نه تنها از لحاظ تیم
بودن ،بلکه به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار بزرگی دارد که مملو از تماشاگران
اســت و جو فوقالعادهای را ایجاد میکند .ما نخستین تیمی هستیم که در
آزادی دست پر بیرون میآییم .پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا در این
زمین شکست نخورده بود .ما برای برد به زمین آمده بودیم اما بازی مساوی
شــد .این مساله نشــان میدهد که چقدر این بازی برای ما دشوار و سخت
بود .پرســپولیس تیم بسیار خوبی دارد و بازی خوبی هم به نمایش گذاشت.
به نظرم ،بهترین تیمی که مقابلش قرار گرفتیم ،پرســپولیس بود ».سرمربی
کاشیما آنتلرز گفت« :از زمانی که وارد ایران شدیم ،شاهد پذیرایی فوقالعاده
و میزبانــی خوبی از مردم ایران بودیم .همچنین باید از همه عوامل داخلی و
اجراییایافسی که به ما کمک کردند ،تشکر کنم».

عکس :نعیم احمدی  -ایران ورزشی

برانکو:
این بازیکنان
قهرمان هستند

