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هشدار برانکو :اوضاع پرسپولیس نگرانکننده است

لیاقت گرفتن  3امتیاز از پرسپولیس را داریم
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اخبار ناامیدکننده ،ابهامات درباره فوتبال
خط و نشان هیات رییسه برای وزارتخانه

شروع هفته پرتالطم
برای فوتبال ایران
سوالی که هنوز بیجواب است

جواب ندادن به نامه فاطیما
جزو مالحظات بینالمللی بود؟!
هاتون برای بازگشت ستاره ایرانیاش ریسک نکرد

جهانبخش برای بازی
با چلسی آماده است

مهر تایید کمیته فنی پای اخراج گرو و نویمایر

همهموافق،شفرمخالف!
بعد از استعفای افتخاری

عکس :نعیم احمدی  -ایران ورزشی

پایان کار دو عضو
هیات مدیره استقالل
فتحی :از استعفای هیات مدیره بیخبرم

سرمقاله

تعلیق فوتبال ایران ،گمانهزنی رسانهای یا تالش برای ماندن؟

 50روز ،زیادتر از حد انصاف و منطق است

این تعطیلی مفید است یا مضر؟

وصال روحانی
Vesal Rohani

ظاهرا ً برای تعطیلی قریبالوقوع لیگ برتر فوتبال کشور یک دلیل موجه وجود دارد
و آن برگزاری دور نهایی جام ملتهای آسیا طی روزهای  15دی تا  11بهمن در خاک
امارات و لزوم حضور هرچه شایستهتر ایران در این پیکارها است.
اما چند ســوی این قضیه میلنگد .یکی اینکه ایــن تعطیلی حدود  50روز طول
میکشد و چند سالی اســت که حتی کشورهای سردسیر اروپایی هم که زمستانهای
شــدیدی دارند ،پذیرفتهاند که چنین تعطیلی کشداری بیش از آنکه موجد بهره باشد،
ضرررســان اســت و تعطیلی نیمفصل اغلب کشــورهای اروپایی و بخصوص کشورهای
حاضر در مرکز و جنوب این قاره از دو هفته فراتر نمیرود و این البته ســوای انگلیس
است که اصوالً تعطیلی ندارد و هفته پایانی نیم فصل اول آن به هفته شروع کننده نیم
فصل دوم آن گره خورده است.
مشکل و سوال دیگر این است که آیا برای  16تیم حاضر در لیگ هجدهم آنقدرها
کارهــای مفید و الزامی برای نیم فصل وجود دارد کــه بتوانند در تمامی  50روز مورد
بحــث به آن بپردازند؟ آیا بازیکنان خوب و باکیفیت در جمع بدون قراردادها به آن حد
میرسند که باشگاههای متقاضی نفرات جدید بتوانند با صید آنها درجات و سطح بازی
خویش را باالتر ببرند .و مهمتر از همه اینها این ســوال به ذهن میآید که در یک لیگ
سرشــار از تیمهای بدهکار چه میزان توان مالی و یا اســتعداد برای انجام معاملههای
پایاپای وجود دارد که براســاس آن بتوان بنایی را پیریخت که هم تیمها رشــد کنند
و در نیم فصل دوم بیشــتر از نیم فصل اول بدرخشــند و هم بر حجم دریای قروض و
دیونشان افزوده نشود.
در اهمیت فراوان جام ملتهای آســیا برای فوتبال کشــور که  42سال است آن
را فتــح نکرده ،تردیــدی وجود ندارد و همگان باید در این راه پایمردی نشــان بدهند
و مشــارکت تمامی اعضای جامعه فوتبال هر یک به ســهمی شایســته خویش در این
زمینه الزامی اســت اما بینصیب ساختن تیمهای باشگاهی از ملیپوشان یعنی بهترین
نیروهایشــان از  20روز قبل از شــروع جام ملتها تا روز پایان آن (مگر آنکه تیم ملی
زودتر حذف شــود) نیز یک کار منصفانه و عقالیی در حق تیمهایی نیست که اگر این
نفرات شاخص نباشند ،از همین وضعیت متوسط خود نیز فاصله میگیرند.
اگر به این قایل باشــیم که دوری طوالنیمدت مذکــور فقط برای ایام تعطیلی لیگ
مصادف اســت ،باید گفت که حتی جلســات تمرینی تیمهای باشگاهی دارای نمایندگان
پرتعداد در اردوی ملی نیز رنگ و بوی معمول را ندارد و تأثیرگذاریاش اندک میشود ،زیرا
تا آن زبدهها در صحنه تمرینها و میدان مسابقات حاضر نباشند ،نتایجی حاصل نمیآید که
تیمها را به مقاصد و اهدافشان برساند .با شرایط فعلی ملیپوشان تیمها فقط پس از اتمام
جام ملتهای آسیا به باشگاههای خود عودت داده خواهند شد و چون بالفاصله دیدارهای
باشــگاهی بازگشایی میشود و آن ملیپوشان خسته و احتماالً مصدوماند ،فرصت و امکان
هماهنگ شدن سریع و مجددشان با سایر نفرات تیم به حداقل میرسد .انشاءا ...تیم ملی
با این همه حمایت و همراهی در جام ملتهای آســیا ســرفراز شود و این آرزوی هر ایرانی
ورزشدوست است اما اگر چنین نشود ،لیگی را از  15بهمن به بعد شاهد خواهیم بود که هم
تیمهای مدعی آن فاقد انسجام الزماند و هم تیمهای کوچک و قعرنشین آن چیزی را طی
این تعطیلی طوالنیمدت بر اندوختههای فنی ناکافی قبلیشان نیفزودهاند.

فوتبــال ایــران به دلیــل درگیری با
اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
شــرایط مبهم و پیچیدهای را پشتســر
میگــذارد .موضوعــی کــه باعث شــده
گمانهزنیهای زیادی درباره شــرایط پیش
روی فوتبــال و احتماالت بعدی آن مطرح
شــود .در این میان سوالی که ممکن است
مطرح باشــد این اســت که پروسه اداری
تعلیق فدراســیون ملی یک کشور از سوی
فیفــا چگونه انجام میشــود؟ فیفا همواره
بر اســاس اصل «اقناع نظــر و اطمینان از
موضوع دخالت در امور یک فدراســیون»
نســبت به تعلیق فوتبال یک کشور اقدام
میکند .این پروســه به دو صــورت قابل
تحقق است.
 -۱مســووالن فدراســیون ملی یک
کشــور یا نهادهای دخالت کننده رسما در
بیانیه ،گفتوگو یا مکاتبه به گونهای طرح
موضوع کنند که معنای مســتقیم دخالت
در امور فدراســیون فوتبال از آن برداشت
شود.
نمونــه ایــن اتفاق در دوره ریاســت
محمد دادکان در فدراسیون فوتبال ایران
رخ داد کــه طی آن رییس وقت ســازمان
تربیتی بدنی در مصاحبه رسمی اعالم کرد
که رییس فدراسیون باید برود و فدراسیون
فوتبال نیز ایــن برکناری را تایید کرد .در
نهایت این اتفاق باعث شد که فوتبال ایران

تعلیق شود.
در شرایط کنونی ،فوتبال ایران درگیر
چنین جریانی نیست که طی آن مسووالن
فدراسیون فوتبال رسما اعالم کرده باشند
که تحت فشــار دولت یا مجلس ،تغییراتی
در فدراسیون رخ داده است.
وزارت ورزش نیــز هیــچ اقدامی که
نتیجــه آن دخالت در امــور فوتبال تلقی
شود انجام نداده است .بر این اساس امکان
تعلیــق فوتبال ایران با این ســناریو ،صفر
است.
 -۲فیفا بر اســاس اطالعات و اخباری
که پیرامون اتفاقات فدراســیون ملی یک

کشــور در حــال رخ دادن اســت به این
موضوع واکنش نشان میدهد.
در این حالــت فیفا طــی مکاتبهای
رســمی با فدراســیون فوتبال و دولت آن
کشــور ،درخواســت میکند که نسبت به
اتفاقــات مطرح شــده پیرامــون موضوع
دخالــت احتمالــی نهاد ســوم در فوتبال
روشنگری کند.
در این حالت نیز مکاتبه با فدراسیون
فوتبال و دولت آن کشــور قطعی و حتمی
است و پس از پاســخ واصله است که فیفا
اقدام به تصمیمگیری درباره تعلیق یا عدم
تعلیق فوتبال یک کشور میکند.

این واقعیت وجــود دارد که هیچگاه
فوتبال یک کشور براساس اخبار مطروحه
در رســانهها و گمانهزنیهــای مطبوعاتی
تعلیق نشــده و فیفا همــواره پس از اقناع
نظر و قطعیت رســمی دربــاره دخالت در
امور فوتبال یک کشــور ،اقــدام به تعلیق
فدراسیون ملی آن کشور میکند.
بنابرایــن نگرانی دربــاره تعلیق آنی
فوتبــال ایران با طی مســیر کنونی دور از
ذهن است ،مگر اینکه اتفاق پنهان دیگری
در حال وقوع باشــد که مســووالن از آن
بیاطالع باشند.
درباره حضور نیافتن رییس فدراسیون
فوتبال در محل کارش نیز که این روزها در
برخی رسانهها مطرح شده ،میتوان گفت
که فیفا در صورتی بــا این اتفاق ،اقدام به
تعلیق فوتبال یک کشور میکند که روشن
شود دســتوری خارج از فدراسیون ،مانع
حضور رییس فدراســیون در محل کارش
شــده اســت ،در حالی کــه غیبت رییس
فدراســیون فوتبال ایران در محل کارش
که رســانهای شــده قطعا با تصمیم و نظر
شخص ایشان بوده و نمیتواند مالک عمل
بــرای نگرانی درباره تصمیمــات آتی فیفا
تلقی شود.
به این ترتیــب ماجرای تعلیق فوتبال
ایــران را باید یــک گمانهزنی رســانهای
دانست نه خبری موثق.

سرمربی سابق پرسپولیس ،باالتر از تریم و گونش

مصطفی دنیزلی ،مدعی  ۷۰ساله لیگ ترکیه
مصطفی دنیزلی ،نامآشــناترین مربی ترکیهای در
فوتبال ایران است .مردی پرافتخار که  2مقطع هدایت
پرسپولیس را برعهده داشت و حدود  2سال هم روی
نیمکت پاس نشست.
دنیزلی که به تازگی شــمع تولد  69سالگی خود
را فوت کرده و وارد هفتمین دهه از زندگی خود شده،
همچنان در فوتبال ترکیه یک مربی صاحبســبک و
البته موفق محسوب میشود.
دنیزلی تنها مربی تاریخ ترکیه اســت که قهرمانی
در سوپرلیگ را همراه  3تیم مطرح این کشور بهدست
آورده .ابتــدا فصــل  1987-1988با گاالتاســرای،
فصــل  2000-2001همــراه بــا فنرباغچــه و فصل
 2008-2009نیز با بشیکتاش .مصطفی دنیزلی که 4
سال روی نیمکت ترکیه نشست و نتایج درخشانی هم
کسب کرد ،حاال در ترکیه و باشگاه کاسیمپاشا مدعی
قهرمانی در سوپرلیگ است.
دنیزلی در چند ســال اخیر و بعد از حضور روی
نیمکت خزر لنکران آذربایجان ،در بازگشــت به ترکیه
مربیگری ریزهاسپور و سپس گاالتاسرای و اسکیشهیر
را برعهــده گرفت امــا از اکتبر  2018مســوول فنی
کاسیمپاشا شده و نتایج فوقالعادهای همراه با این تیم
نه چندان مشهور کسب کرده.
بعــد از شکســت  4بــر  2کاسیمپاشــا مقابــل
ترابزوناســپور (تیم وحید امیری و مجید حســینی)
مدیران این باشــگاه تصمیم به اخــراج کمال اوزدس
گرفتنــد و مصطفــی دنیزلی را بهعنوان جانشــین او

انتخاب کردند .از وقتی دنیزلی روی نیمکت کاسیمپاشا
نشســته ،نتایج این تیم زمین تا آسمان تغییر کرده و
همین باعث شده تا در رده دوم جدول بایستد.
برد  3بر یک مقابل قوزتپه ،پیروزی  5بر صفر برابر
آخیساراسپور ،تساوی یک بر یک مقابل ارزروماسپور،
برد  3بر صفر مقابل ماالتیااسپور و تساوی  2بر  2برابر
فنرباغچه نتایجی است که کاسیمپاشا همراه با دنیزلی
کسب کرده.
بــه اینهــا  2پیــروزی در جــام حذفــی مقابل
پترولاســپور و بلدیهاسپور را هم اضافه کنید تا به کار
بزرگی که دنیزلی در کاسیمپاشا انجام داده پی ببرید.
مصطفی دنیزلی در حــدود  2ماه اخیر ،تنها یک
بار و در ســوپرلیگ شکســت را تجربه کــرده؛ مقابل
آنتالیااســپور و با نتیجــه  2بر یــک .در باقی اوقات
کاسیمپاشــا یا پیروز بوده و یا با تساوی زمین را ترک
کرده است 5 .برد 2 ،تساوی و یک شکست در کارنامه
دنیزلی (جام حذفی و ســوپرلیگ ) ثبت شــده تا این
مربی در  70سالگی هم روزهای موفقی را سپری کند.
کاسیمپاشــا با این نتایج ،شگفتیساز لیگ ترکیه
بوده و در جــدول ردهبندی باالتر از تیمهای مطرحی
چون گاالتاســرای ،فنرباغچه و بشیکتاش قرار گرفته.
باساکشــهیر با  40امتیاز در صــدر جدول ردهبندی
ایســتاده و کاسیمپاشا تنها با  4اختالف عنوان دوم را
در اختیار دارد.
با توجه به تجربه باالی مصطفی دنیزلی و تبحری
که او در قهرمانی ســوپرلیگ دارد ،بعید نیست این بار

استقالل ،پرسپولیس و تراکتور به دنبال قوچاننژاد
خبر و مصاحبه

قحطی مهاجم در لیگ:
گوچی و  ۳پیشنهاد دست به نقد

در حالی که نیمفصل اول لیگ هجدهم رو به پایان است ،تیمهای لیگ برتری
به دنبال جذب مهرههای مورد نظر برای تقویت نقاط ضعف خود هســتند .فصل
مشترک بیشتر آنها و البته تیمهایی که در باالی جدول حضور دارند ،کمبود مهاجم
گلزن اســت .در میان تیمهای باالنشین فعال فقط سپاهان است که مشکلی بابت
گلزنی ندارد و استنلی کیروش از این تیم بهترین مهاجم لیگ است .سایر تیمها
اما از این نظر در مضیقه هستند .تراکتورسازی هر دو مهاجم خارجی و گلزن خود
را از دســت داده ،پرسپولیس با وجود بازیکنانی مثل علی علیپور و گادوین منشا
فقط  13گل زده و البته شایعههایی مبنی بر جدایی احتمالی علیپور از این تیم هم
شنیده میشود .استقالل هم بهترین گلزنانش ،مدافع و هافبک دفاعیاش هستند
و مهاجمان این تیم ســر و صدای هواداران را در آوردهاند .در این شــرایط به نظر
میرســد یک مهاجم ایرانی در تیررس همه آنها قرار دارد و حتی شنیده میشود
هر  3تیم اســتقالل ،پرسپولیس و تراکتورسازی با این مهاجم مذاکرههایی انجام
دادهاند .این مهاجم کســی نیست جز رضا قوچاننژاد که در قبرس روزگار خوشی
را سپری نمیکند .گوچی در آپوئل قبرس شرایط خوبی ندارد و در بازیهای اخیر
این تیم روی نیمکت نشسته و کمتر مورد استفاده قرار گرفته .او به دنبال جدایی
از این تیم اســت و با توجه به بازگشت چند ملیپوش به لیگ برتر ،او هم به فکر
بازی در ایران افتاده است.

مرفاوی :امیدوارم استقالل با روحیه
وارد تعطیالت شود

صمد مرفاوی ســرمربی سابق استقالل از اینکه میبیند آبیها هفته به
هفته پیشــرفت میکنند به شدت خوشحال است .مرفاوی میگوید« :خیلی
مهم اســت که اســتقالل روز به روز پیشرفت
میکنــد .با توجه به شــرایط جدول مهمتر از
نحــوه بازی اســتقالل ،امتیاز گرفتن اســت.
اســتقالل بایــد امتیازهای از دســت رفته در
نیــم فصل اول را جبران کند تا بتواند در ادامه
به صــف مدعیان بپیوندد .وقتــی در دو بازی
گذشــته حداقل چند گل تاکتیکی از استقالل
دیدیم ،به این معناست که کادرفنی به خوبی
با بازیکنــان در تمرینــات کار میکند .برای
بازیکنــی مثل روحا ...باقری مهم این نیســت
که گل نــزده بلکه مهم عملکــرد خوب او در
گلسازی و فضاسازی برای سایر بازیکنان است .شخصاً خیلی مشتاق هستم
تا تبریزی بتواند با پشت سر گذاشتن مسائل روحی و روانی به شرایط آرمانی
برســد .تبریزی بازیکن اثبات شــدهای اســت و از قدرت فیزیکی و هجومی
خوبی برخوردار اســت .امیدوارم زودتر پایش به گل باز شــود ».آیا استقالل
مقابل پدیده هم شــانس پیروزی دارد؟ مرفاوی به این ســوال هم پاسخ داد:
«تیم پدیده فوتبال منسجم و خوبی را ارائه میدهد .بازیکنان این تیم با اتکا
به رتبهای که دارند و با هدایت مربی خوبشــان رقیب سختی برای استقالل
هستند اما استقالل از بزرگترین تیمهای ایران و آسیاست و توانایی شکست
هر تیمی را دارد .فکر میکنم اگر استقالل با تفکری که در بازیهای گذشته
داشت ،پای به این مســابقه بگذارد حتماً موفق میشود .امیدواریم استقالل
با کســب این ســه امتیاز با روحیه خوب وارد تعطیالت شود و در ادامه لیگ
برای قهرمانی بجنگد».

طاهری :منتقدم به من گرمکن هدیه داد!

با کاسیمپاشا افتخاری جدید در فوتبال ترکیه بهدست
بیاورد.
در لیــگ ترکیه مربیان پرافتخاری نظیر ســنول
گونش ،فاتح تریــم و اروین کومان حضــور دارند اما
فعــا مصطفی دنیزلــی باالتر از همه آنها ایســتاده و
نتایج بهتری کســب کرده .با ادامه این روند ،بار دیگر
میتوانیم اخبار موفقیتهای دنیزلی را بشــنویم .این
بار با تیمی گمنام که نشــان میدهد دنیزلی چه مربی
کارآمدی است.

بیژن طاهری درباره حاشــیههای اخیر میگوید« :من در این سالها که کار
کردهام همیشــه مربی خارجی نبوده است .من  5سال با آقای کاظمی ،همایون
شاهرخی ،مایلیکهن و تقوی کار کردم .در تمام تیمها همه تالشم را کردهام که
بهترین باشم .تمام کارهایی که در این چند سال انجام دادم خدمت به تیمی است
که در آن بودهام .دنبال حاشیه نیستم و صادقانه کار میکنم ».طاهری خطاب به
منتقدانــش گفت« :خیلیها میگفتند طاهری نمیتواند کمک کند و من حرفی
نزدم .یکی از کسانی که به من انتقاد میکند ،همان آدم یک روز پاییزی که من
با یک پیراهن آســتین کوتاه سر تمرین رفته بودم ،یک دست گرمکن به من داد
تا سردم نشود ،به حرمت همان گرمکن چیزی نگفتم .هرموقع صالح باشد هستم
و هر موقعی که نباشــم دعا میکنم و حرفی نمیزنم .تمام آبروی من از استقالل
است و من مدیون این تیم هستم و هرگز کاری نمیکنم که به ضرر تیمم باشد.
من پولی از فوتبال در نیاوردم ولی همه اعتبارم از استقالل است».

