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چین برای به خدمت گرفتن مربی آلمانی رقیب ایران شد

آمار درخشان ذوبآهن و سرمربیاش مقابل پرسپولیس
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حدادی یا مینگ؟

آیا اینجا کسی فوتبال را دوست دارد؟
فرشاد كاسنژاد
Farshad Casnejad

تولید اینهمه نفرت ،ســاختن فضایی پر از ســوءتفاهم و جدلهای هواداری
مرگبار (به راستی مرگبار) ،این همه ناسزا و ناروا ،این همه شدت در قضاوتها و این
غلیظ بودن در برداشتها از کجا میآید؟ چه خشم و چه نفرتی هر آن در حال آزاد
شدن است؟ باید به سوال اول برگشت :آیا واقعا کسی اینجا فوتبال را دوست دارد؟
به جای هر نمایش جذابی از فوتبال ایران در جذابترین هفتههایش ،نمایشــی
از کینه همه جا تصویر میشود ،در متنهای غلط غلوط اینستاگرام و توییتر و تلگرام
و در موجهای نفرتساز .این چه بلبشویی است که اسمش را فوتبال گذاشتهاید؟
تبانی ،شــرطبندی ،اخراج ،انکار .اینجا ،وسط این شلوغکاریها کسی فوتبال را
دوست دارد؟
فوتبال ایران جدل چندساله کیروش و برانکو را تجربه کرده بود ،تجربهای تلخ
که حاصلش نفرتهای هواداری شــد .نفرتهایــی که هنوز از یاد نرفتهاند .امروز اما
بدون جدل کیروش و برانکو نیز همچنان فضا برای همان جنس جدلها آماده است.
حتی جدلها سخیفتر شدهاند ،خالی از معنا و خالی از هر حرف جدی.
در این فضا بیشــک چه حرفهای جدی و مهمی گم میشوند ،چه چهرههایی
تخریب میشوند و چه ماجراهای بیمایه و بیمفهومی حرف روز هستند.
این یک معنا دارد .همه چیز آماده اســت برای دست نخوردن به هیچ جریانی،
همه چیز آماده اســت برای اینکه هیچ اتفاق تــازهای رخ ندهد و هیچ حرف تازهای
شنیده نشود .چشم چشم را نمیبیند ،صدا به صدا نمیرسد.
در ایــن فضا فوتبال ایران میخواهد ســرمربی تیم ملــی انتخاب کند .فرصتی
هســت برای بحث؟ در این فضا خصوصیسازی استقالل و پرسپولیس همچنان یک
بحث بیثمر باقی میماند .فرصتی هست برای بحث؟ در این فضا مساله بازنشستهها
در فدراسیون فوتبال  -معجزهآسا  -حل میشود .فرصتی هست برای بحث؟
هر بار یک موج همه چیز را با خودش میبرد ،تمام حرفها و بحثهای پیشین
را .همه چیز نابود میشــود تا یک حرف به روایت دهانها و قلمها حرف روز باشد و
غوغا بسازد .از دل این غوغاها هیچ اتفاقی زاییده نمیشود ،جز نفرت بیشتر ،جز یک
مشت حرف بیراه و شایعه و تهمت.
فوتبال ،فراموششــده بــزرگ در این همه بحث درباره فوتبال اســت .خبرها
فوتبال را بلعیدهاند .فوتبال همان اندازه که گرفتار درونش اســت ،تصویر بیرونی که
رسانهها برایش میسازند تصویر سخیف و بیکتابیاست .رسیدهایم به اینجا که این
و آن مبادا چیزی گفته باشــند و ما نشنیده باشیم .خرده خبرها فوتبال را بلعیدهاند
و از فوتبال هر روز یک مشت خبر و نظر خشن به جا میماند .در تصویر کردن آنچه
تمام جذابیت فوتبال است ،هنری پیدا نیست.
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منصوریان راه قهرمانی برانکــو را میبندد؟

پرســپولیس با بردن ســایپا یک گام
به قهرمانی نزدیکتر شــد ،ولــی تیم برانکو
چهارشــنبه در فوالدشــهر کار بــه مراتب
سختتری دارد.
پرسپولیس این روزها فرم خوبی دارد،
ولی آمار مختلف به نفع ذوبآهن است و این
چیزی نیست که خیال هواداران سرخپوشان
را راحت کند .پرســپولیس بــا برانکو هنوز
نتوانســته ذوبآهن را در اصفهان شکست
دهد و این یعنی صدرنشــین این بار هم کار
ســختی در پیش خواهد داشت .به این آمار
منفی باید فرم خوب ذوبآهن در هفتههای
اخیر را هم اضافه کنید.
تیم اصفهانی در شــروع فصل با وحید
نمازی به منطقه ســقوط نزدیک شده بود،
ولی با منصوریان دوباره به تیم سرســختی

وضعیت مالی فدراسیون
اجازه کمک بیشتر نمیدهد

جلسه تاج و
صالحی امیری
برای حمایت از
تیم امید

تبدیل شده که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان
نتایج خیلی خوبی گرفته .کافی اســت نتایج
هفتههای اخیر سبزپوشان را مرور کنیم.
ذوبآهن پــس از باخت ســنگین به
اســتقالل در ورزشگاه آزادی (پنجم اسفند)
در ده بازی لیگ و آسیا بدون شکست بوده.
ذوبآهن در لیگ برتر  4برد و ســه تساوی
داشته و توانسته خودش را تا رده هشتم باال
بکشــد .مهمترین نتایج تیــم منصوریان در
این مســیر بردن پدیده در مشهد و تساوی
با سپاهان در نقش جهان است .عملکرد این
تیم در لیگ قهرمانان فراتر از انتظار بوده و با
دو برد و یک تساوی صدرنشین است.
آمــار منصوریان در تیمهــای مختلف
مقابــل پرســپولیس هم قابل توجه اســت.
او هشــت بــار بهعنــوان ســرمربی مقابل

سرخپوشــان قرار گرفته که ســه بار برنده
شده و تنها دو بار شکست خورده .نخستین
برد پرســپولیس مقابل تیمهای منصوریان
به زمانی برمیگردد که او در شــروع مسیر
مربیگــری هدایت پاس همــدان را به عهده
داشــت .دومین برد پرسپولیس آذرماه سال
گذشــته در بازی رفــت دو تیــم در لیگ
هجدهم به دست آمد که ذوبآهن را با یک
گل شکســت داد .در آن بازی منصوریان به
تازگی کارش با تیم اصفهانی را شروع کرده
بود .در این هشــت بازی تیمهای منصوریان
 10گل زدهاند و  8گل خوردهاند.
منصوریان دو بــرد خاطرهانگیز مقابل
پرســپولیس دارد .در لیگ پانزدهم ،زمانی
که او ســرمربی نفت بود در ورزشگاه آزادی
توانست تیم برانکو را با دو گل شکست دهد.

رضــا صالحیامیری ،رییس کمیته ملی المپیک برای بررســی
وضعیت تیم فوتبال امید سهشــنبه جلسهای را با مهدی تاج ،رییس
فدراســیون فوتبال برگزار خواهد کرد .در این جلسه عالوه بر بررسی
وضعیت تیم امید ،قرار اســت درباره عملکــرد کادرفنی این تیم نیز
بحث و تبادلنظر صورت بگیرد.
این در حالی اســت که پیش از این حرف و حدیثهایی درباره
حمایت مالی از تیم امید وجود داشت و کرانچار در مصاحبهای گفته
بود که دشواریهایی سرراه تیم امید وجود دارد و تاکید کرده بود که
فدراســیون فوتبال پاداشهایی که قول آن را داده بود ،به بازیکنان

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس:

کمیته اخالق به حرفهای دایی ورود کند

پندار خمارلــو ،مدیر روابــط عمومی
باشگاه پرســپولیس در واکنش به اظهارات
محمد دایی مربی تیم سایپا که صحبتهایی
در خصوص پرسپولیس و هواداران این تیم
انجام داده بود ،گفت« :مصاحبهای از محمد
دایی خواندم که در کمال تعجب به هواداران
پرســپولیس توهین کرده بود و این مساله
برای ما جای ســوال دارد .چراکه هواداران
پرســپولیس باوفاتریــن و بهترین هواداران
هســتند که حتی در ســختترین روزها از
پرســپولیس حمایت کردنــد .حتی زمانی
که پرســپولیس  12بازیکن داشت هواداران
پای این تیم ماندند و از پرسپولیس حمایت
کردند .روزگاری که پرســپولیس با همین
آقایــان شــرایط خوبی هم نداشــت مورد
حمایت هواداران پرسپولیس قرار گرفتند و
به همین دلیل این اظهارنظرها در خصوص
هواداران پرسپولیس عجیب است ».خمارلو
در ادامــه حرفهایــش گفت« :هــواداران
پرســپولیس در حالی از سوی محمد دایی
مورد توهین قرار گرفتند که همیشه از این
تیم حمایت کردهانــد و حاال اگر نظری هم
دارند کسی حق ندارد آنها را بیسواد خطاب
کــرده و یا به آنها لقب بدی بدهد .هواداران
پرسپولیس هیچ گاه از کسی خط نمیگیرند
و خودشــان آنقدر درک دارند که شرایط را

تجزیه و تحلیل کرده و واکنش نشان دهند.
مــا از کمیته اخــاق فدراســیون فوتبال
میخواهیم تا به ایــن اظهارات توهینآمیز
و جفایی که در حق هواداران پرســپولیس
انجام شده ورود کنند ».خمارلو با اشاره به
صحبتهای دایی درباره بودجه پرسپولیس
به حرفهایش ادامــه داد« :محمد دایی از
پول خرج کردن برای پرســپولیس صحبت
کــرده اما به گــواه تاریخ و آمــار در زمانی
که خود او در کادرفنی پرســپولیس حضور
داشت ،این تیم  7-8ملیپوش داشت و برای
این تیم هزینههای زیادی انجام شده بود اما
قهرمان نشــدند و این بهترین جواب است
که آقایان بدانند با هزینه کردن هیچ تیمی
نمیتواند قهرمان شود .بلکه باید برنامهریزی
مناسب داشته باشــید تا قهرمان شوید .به
نظر میرسد اینکه پرســپولیس در آستانه
کسب ســومین قهرمانی متوالی خود است
باعث شــده مخالفان و دشمنان پرسپولیس
چهــره واقعی خود را برای هــواداران عیان
کنند .اگر پرســپولیس در کورس قهرمانی
اســت و دو قهرمانی کســب کرده به خاطر
درایت ســرمربی تیم و برنامههای اوســت
وگرنــه هزینه کردن قهرمانــی نمیآورد .از
کمیته اخالق میخواهم به حرفهای دایی
ورود کند».

این برد قهرمانی را از پرســپولیس گرفت و
این تیم به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به
استقالل خوزستان نایبقهرمان شد .او یک
بار هم بهعنوان سرمربی استقالل موفق شد
پرسپولیس برانکو را  3بر  2شکست دهد.
چهارشــنبه هواداران تراکتورســازی،
اســتقالل ،ســپاهان و حتی پدیــده بازی
فوالدشــهر را به دقت زیر نظــر میگیرند و
امیدوارند که منصوریان یک بار دیگر بتواند
از پرسپولیس امتیاز بگیرد .او هرچند جدایی
تلخی از اســتقالل داشــت ،ولی در صورت
شکست دادن تیم برانکو دوباره میتواند نزد
هواداران آبی محبوب شود .بیراه نیست اگر
بگوییم سرنوشت قهرمانی لیگ هجدهم در
دست منصوریان است و برانکو خوب میداند
که تیمش حریف آسانی در پیش ندارد.

پرداخت نماید .به طور حتم یکی از مســائل مطرح شــده در جلسه
بحث حمایت از تیم امید خواهــد بود اما این تنها موضوعی نخواهد
بود که مطرح میشــود .با توجه به نتایجی که تیم امید در مسابقات
گذشته کسب کرده اســت ،بحثهایی هم درباره عملکرد کادر فنی
تیم امید مطرح شــود .به نظر میرســد رضایت زیادی از کرانچار و
تیمــش وجود ندارد و المپیکیها از این موضوع ناراحت هســتند .به
طور حتم تاج در این جلســه گزارشی از وضعیت و شرایط تیم امید
خواهد داد و انتظارات فدراسیون فوتبال از کمیته ملی المپیک را نیز
مطرح خواهد کرد.

بازیکنان پرسپولیس هم انتقاد میکنند

باقری :چرا هیات مدیره استقالل تصمیم فنی میگیرد؟

فرشــید باقری هنوز از سوی مدیرعامل
باشگاه استقالل مجوز بازی نگرفته است .این
بازیکــن اما در عین حــال اعتقاد دارد که در
آن ماجــرا حرف بدی به زبان نیاورده اســت.
باقری میگوید« :آیا مــن حرف بدی زدهام؟
اینکه اســتقالل نتواند قبــل از دربی تمرین
تاکتیکی انجام بدهد از نظر شما اتفاق خوبی
اســت؟ من اگر انتقادی کردم از سر دلسوزی
بوده است و این حرفی بوده که تمام بازیکنان
هم آن را قبول دارند و حتی خود آقای شــفر
در مصاحبهها و پستهای اینستاگرامیاش به
آن اشاره کرده بود .این حرفی است که حتی
سایر بازیکنان هم در مقاطع مختلف آن را به
زبان آورده بودند».
باقری با اشاره به پستهای اینستاگرامی
مشــترک پرسپولیسیها به حرفهایش ادامه
داد« :دیدم که بازیکنان پرســپولیس پســت
اینســتاگرامی مشترکی منتشــر و به شرایط
موجود انتقاد کردهاند .ســوال من این اســت
که آیا اعضای هیات مدیره پرســپولیس آنها
را اخراج میکنند؟ بازهم میگویم اگر انتقادی
بوده به خاطر دوست داشــتن استقالل بوده
است و اینکه تمام بچهها فکر میکردند اگر ما
زمین تمرین داشتیم میتوانستیم پرسپولیس
را شکســت بدهیم و به صدر جدول برسیم».
فرشــید باقری در پاســخ به این ســوال که

گفته میشــود اعضای هیات مدیره استقالل
میخواهند او را تا پایــان فصل کنار بگذارند
و حتی برای فصل بعد میخواهند در پست او
جانشین انتخاب کنند هم این واکنش را نشان
داد« :اگر من بازیکن بدی بودهام و نتوانستهام
از نظر فنی خوب باشــم خودم قبول میکنم
و حرفی ندارم و برای اســتقالل بزرگ آرزوی
موفقیت میکنم .فقط ســوال من این اســت
که کجای دنیا اعضای هیــات مدیره تصمیم
فنی میگیرند و بازیکــن جذب میکنند؟ از
قدیم حتی زمانی که در تیمهای آماتور بازی
میکردم هم این ســرمربی بود که در جذب
بازیکن تصمیمگیری میکرد نه اعضای هیات
مدیــره .ما االن  40درصــد از قرارداد خود را
گرفتهایــم و تنها  5بازی بــه پایان لیگ باقی
مانده اســت .ما وضعیت باشــگاه را میدانیم
و همه در کنــار هم به دنبــال موفقیت تیم
هستیم ».باقری با این جمالت به حرفهایش
پایان داد« :آقای فتحی در اســتقالل زحمت
میکشــند و شــما میدانیــد مــن هرگز به
سیاستهای ایشــان انتقاد نکردهام ،بلکه در
مورد زمیــن چمن حرف زدم کــه فکر کنم
دغدغه کل تیم است و در این فصل نبود یک
زمین تمرینی مناسب خیلی ما را اذیت کرده
است .این را هم بگویم هر تصمیمی که آقای
فتحی بگیرند با کمال میل قبول میکنم».

خبرومصاحبه

مشکالت اقامتی و بانکی موانع کلینزمن برای
مربیگری در ایران

شــنیدهها حاکی از آن است که مذاکرات بین مربی آلمانی و مسووالن
فدراسیون فوتبال ایران به خوبی پیش نرفته و احتمال اینکه کلینزمن سمت
ســرمربیگری تیم ملی ایران را بر عهده بگیرد ،باال نیســت .گفته میشــود
مســائلی مرتبط با تحریمهای ایران در این شکست یا توقف مذاکرات نقش
داشته است.
همان گونه که اخیرا تاج اشــاره کرده فدراسیون برای پرداخت حقوق
مربی جدید هم مشکل خواهد داشت چرا که تحریمهای بانکی دست آنها را
برای پرداخت پول مربی میبندد.
کلینزمــن جدا از اینکه در آلمان متولد شــده به خاطــر ازدواج با یک
مدل آمریکایی از ســالها قبل ساکن آمریکا شــد .پسرش جاناتان که حاال
 22ســال دارد در مونیخ به دنیا آمده اما برای تیم ملی زیر  23سال آمریکا
بازی میکند .او دروازهبان ذخیره هرتابرلین هم
هســت .دخترش لیال اما  18ســال دارد .عاشق
سوارکاری اســت و چهارمین عضو این خانواده
آلمانی  -آمریکایی به حساب میآید.
کلینزمن یک شهروند آمریکایی به حساب
میآید و برای حضورش در ایران حتما مشــکل
خواهد داشــت پس اگــر قرار به پیــش بردن
مذاکرات باشــد حضــورش در ایــران اصال کار
راحتی برای فدراسیون فوتبال نخواهد بود.
از ســوی دیگر ظاهرا کلینزمن از یک تیم
آســیایی دیگر غیر از ایران پیشــنهاد دارد که
احتماال برایش درآمد بهتری خواهد داشت.
فدراســیون فوتبال چین پــس از اینکه مارچلو لیپــی در ماه ژانویه به
همکاری خود با این فدراسیون پایان داد ،به دنبال یافتن سرمربی صاحبنامی
برای ســپردن سکان هدایت تیم ملی چین اســت .ظاهرا یکی از گزینههای
چینیها یورگن کلینزمن است.
کلینزمن که سفیر ترویج فوتبال باشگاهی بوندسلیگا در چین است ،در
سفر به این کشور آسیایی در خصوص احتمال سرمربیگری تیم ملی فوتبال
چین گفت« :من اغلب با خودم میگفتم که به سرمربیگری تیم ملی فوتبال
آلمان و حتی ســرمربیگری تیم ملی آمریکا و بایرن مونیخ فکر نمیکنم اما
بعدا ً هدایت این تیمها را برعهده گرفتم ،بنابراین هیچ احتمالی را نمیشــود
رد کرد».

ما و شما همخون و برادر هستیم

رسن :ایران کمک کرد ،حاال نوبت عراق است

بشار رســن در جریان پیروزی  3بر  2پرســپولیس مقابل سایپا و ایجاد
حاشــیه امنیت در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر ،نقش بســزایی داشت و
توانســت گل نخســت تیمش را به زیبایی به ثمر برساند .بشار بعد از این گل
ســجده شکر بجا آورد و سپس به شــادی با همتیمیهایش پرداخت .هافبک
عراقی پرسپولیس که تحت تاثیر سیل  98در ایران قرار گرفته ،نظرات جالبی
دربــاره امدادرســانی عراقیها به مردم ایران دارد .وقتی از او درباره رســیدن
محموله کمکهای دولت عراق به سیلزدههای ایران میپرسیم ،میگوید« :در
روزهای گذشــته تصاویری از مناطق سیلزده در ایران دیدم و متاثر و ناراحت
شــدم .درصد خرابیها زیاد است و کار چند مسوول نیست که از پس آنها بر
بیایند ».هافبک عراقی معتقد است همه مردم ایران و حتی کشورهای همسایه
باید به ســیلزدهها کمک کنند« :امدادرسانی دولت عراق به سیلزدهها باعث
خوشــحالی ما اســت ،چرا که ایرانیها در این ســالها خیلی به مردم عراق
کمک کردهاند .مطمئنا مردم عراق هم خواهان کمک به مردم ایران هســتند.
در صورتــی که زمینه ارســال کمکهای مردم فراهم شــود ،ایــن اتفاق رخ
خواهد داد».
بشار رسن به تاریخ و نقاط مشترک مردم ایران و عراق هم اشاره میکند:
«مردم ایران و عراق زندگی مشــابه و نقاط مشــترک زیادی داشــت ه و دارند.
خوشــحالم که روابط دو کشور به عالیترین سطح رسیده و االن خیلی راحت
مردم بین دو کشور تردد میکنند .ما و ایرانیها همخون و برادر هستیم».
رســن کمی هم فوتبالی صحبت میکند و درباره خوشحالی بعد از گلش
مقابل ســایپا میگوید« :ما دنبال برد در این بازی بودیم .میخواستیم فاصله
امتیازی الزم با صدر جدول را ایجاد کنیم .بعد از گل خدا را شــکر کردم که
به بازی برگشــتیم ،چرا که دریافــت گل در دقایق اولیه کار را برای هر تیمی
سخت میکند».

