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اخبار کوتاه

گزارش «فرهیختگان» از آخرین وضعیت یک رای  

چرااستقاللپولانتقالشجاعیانرانمیدهد؟

واکنش گرشاسبی به واگذاری پرسپولیس

اخیرا شایعهشـــده در راســـتای خصوصیســـازی قرار است باشگاه

نصیرزاده :شاید دیگر او را نمیخواهند!

پرســـپولیس در اختیار شـــرکت ایرانســـل قرار بگیرد ،اما مدیرعامل

پرســـپولیس نســـبت به این خبر ابراز بیاطالعی کرده است .وی در

داریوش شـــجاعیان را با قرارداد سهساله به خدمت گرفت.

این خصوص به «فارس» گفت« :من چنین مســـالهای را نشـــنیدهام و
باید این موضوع را از وزارت ورزش و جوانان پیگیر شوید چراکه متولی
باشگاه پرسپولیس وزارت ورزش است .البته من درباره این مساله دقیق

نمیدانم اما تا جایی که میدانم ایرانسل یک شرکت خصوصی است
که شریک یک شرکت در آفریقای جنوبی به حساب میآید».

فدراسیون دنبال ارز دولتی

با این حال در شـــرایطی که قرار بود پـــول رضایتنامه این
بازیکن تا تاریخ  25اســـفند ســـال  96پرداخت شـــود ،با

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

گذشـــت حدود هفت ماه هنوز این اتفاق رخ نداده و چک

روزنامهنگار

داریـــوش شـــجاعیان دو فصـــل پیـــش از تیـــم فوتبال

ماشینسازی مجددا روز گذشته با ارسال نامهای به کمیته

ملحق شـــد و اســـتقاللیها موظف شـــدند با پرداخت

رضایتنامه شجاعیان شد.

گســـترش فوالد سابق و ماشینســـازی فعلی به استقالل

علی ســـلیمانی ،خزانهدار فدراســـیون فوتبال اعـــام کرده به خاطر

یکمیلیـــارد و  500میلیـــون بـــه این باشـــگاه تبریزی،

اردوهای داخلی و برونمرزی خواهد شد .وی هشدار داده که با توجه

نکشـــید که مســـئوالن باشـــگاه اســـتقالل در پرداخت

مشـــکالت مالی فراوان ،فدراسیون مجبور به لغو مسابقات تدارکاتی و
به زمان باقیمانده تا شـــروع جام ملتها در صورت عدم تامین اعتبار
الزم شـــرایط آمادهسازی بهخصوص نســـبت به وضعیت رقبای حاضر

در جام ملتها بســـیار متفاوت و سختتر خواهد بود و همین شرایط

ســـخت برای تیمهای ملی فوتبال ،فوتبال ساحلی و بانوان نیز وجود
دارد .راهکار سلیمانی هم این است که فدراسیون بتواند ارز مورد نیاز

خود را به قیمت مصوب از دولت دریافت کند.

پرداخت بدهی استقالل توسط فیفا

اســـتقالل هنوز درگیر پرونده شـــکایت پروپیچ از این تیم است ،اما به

گفته رئیس فدراسیون فوتبال ،قرار است این مشکل بهزودی حل شود.
تاج دیروز در یک گفتوگوی رادیویی در این خصوص گفت« :باشـــگاه

اســـتقالل بدهی به پروپیچ داشـــته که  ۳۶۵هزار دالر است و به فیفا
نوشتیم که این بدهی را از محل مطالبات باشگاه در فیفا پرداخت کند.
هنوز فیفا تاییدیه این را نداده ولی اگر بیاید مشـــکل حل شده است.
استقالل  ۱۳طلبکار دیگر دارد که با همه آنها در حال مذاکره هستند».

لقبجدید وجالب برای بیرانوند

پسشما را چرا تحمل کردیم آقای ترابیان

«ترابیان در پاسخ به این

روزنامهنگار

ســـوال که آیا مشکالت
ارزی میتواند به فوتبال

هم آســـیب بزنـــد یا نه،

گفت :خیـــر من تصورم

این اســـت که باید مدیریت شود و حیات فوتبال حتما حفظ میشود.

کشور ما تفریحی ندارد و تفریح مردم فقط فوتبال است .مسئوالن کشور
به این مهم رســـیدگی میکنند و مشکلی برای فوتبال پیش نمیآید.

سالیان سال استقالل و پرسپولیس قرار است خصوصی شوند و اینکه
این اتفاق نمیافتد نشان از اهمیت آن برای دولت دارد».

و تـــازه ایـــن صحبتهای یک اســـتخوان خردکرده فوتبال اســـت!

کســـی که بعد از ســـالها حضور در فوتبـــال در عرصههای مختلف
هنوز نفهمیده که مشـــکل این نیست که مســـئوالن رسیدگی کنند
تا مشـــکالت حل شـــود .مسئوالن سالهاســـت ثابت کردهاند غیراز

تولید مشـــکل ،کارکرد دیگری ندارند .مشـــکل از امثال شـــما بوده

کـــه هیچوقت قدمی بـــرای اصالح فوتبـــال برنداشـــتید .تیمهای
خصوصـــی را وارد لیـــگ نکردیـــد .تیمهای دولتـــی و صنعتی را به
دســـتههای پایینتر نفرســـتادید و پای خصوصیســـازی نماندید.

مشـــکل فوتبال در اینکه امثال شـــما در آن مدیریـــت کردید و تنها

چیزی که یـــاد گرفتید ،همیـــن تئوری کودکانهای اســـت که هنوز

بـــاورش داریـــد .اینکه مردم در ایـــران تفریح دیگـــری ندارند .اینکه

مـــردم در ایران فقط بـــه فوتبال وابســـتهاند .اینکه دولـــت بیاید و

مشـــکالت را حل کند .شـــما را برای چـــه چنددهســـال در فوتبال
تحمـــل کردیم پس؟

اما بدقولیهای اســـتقاللیها ادامهدار شـــد و درنهایت

و پس از گذشـــت یـــک فصـــل ،نصیـــرزاده مدیرعامل
باشـــگاه ماشینســـازی تبریز رســـما اعالم کـــرد قصد

برگردانـــدن شـــجاعیان را داریـــم؛ موضوعـــی که باعث

شـــد تبریزیها به کمیتـــه تعیین وضعیت فدراســـیون
فوتبال شـــکایت کنند.

نهایی به ضررشان تمام شود.

چرایی تاخیر صدور حکم

بر همین اســـاس قرار بود کمیته تعیین وضعیت بازیکنان
باشگاه ماشینســـازی صادر کرده و اگر نصیرزاده مدارک

پشتسر گذاشتن مصدومیت دوباره باید برای ماشینسازی
به میدان برود .هرچند که استعفای اعضای کمیته تعیین
وضعیت پروندههای موجـــود را به حالت تعلیق درآورده و

روزنامهنگار

اســـتقالل درگیر حواشی مختلفی اســـت که یکی از آنها
احتمال اضافهشـــدن یـــک مربی ایرانی بـــه کادر فنی

اســـت که البته طبق اعالم مدیران باشگاه فعال گزینهای

مطرح نشـــده اســـت ،ضمن اینکه گفته میشـــود شفر
نیز چنـــدان با اضافهشـــدن مربی ایرانی بـــه کادر خود

موافق نیســـت .یکی از نفراتی کـــه نامش بهعنوان گزینه

برای حضور درکنار شفر مطرح شـــده ،امیدرضا روانخواه
اســـت .وی کـــه جوانترین عضو کمیته فنی اســـتقالل

بوده و این روزها ســـرمربیگری نیـــروی زمینی را برعهده
دارد امـــا این خبـــر را زیاد جدی نمیدانـــد .گفتوگوی
«فرهیختگان» با روانخـــواه را در ادامه میخوانید:

شرایط استقالل را چطور ارزیابی میکنید؟

پدیدهای مبارزه کند که برای سالها فوتبال ایران را آزار میداد؛ بازیکنساالری.

ماجرای رحمتی

برای سالها در فوتبال ایران اسمها حاکم بودند و در دورههایی حتی میگفتند

برخی ملیپوشان بزرگ در روندها و تصمیمات فنی مداخله دارند .مهمترین

شـــاهد برای تاثیرگذاری کیروش در این زمینه داستان مهدی رحمتی بود؛
داســـتانی که اگرچه هیچگاه جزئیاتش آشـــکار نشد اما همواره نشانی بود از

اینکه کـــیروش ،پیراهن تیم ملی را بر هیچ چیز دیگری ارجحیت نمیدهد.

است .اســـتقاللیها و مدیران جدید این باشگاه درحالی

(گسترش فوالد سابق) خواهد بود.

پـــاس کردند که این یک بام و دوهوای آنها در قبال قضیه
شجاعیان جای سوال دارد.

هرکدام از این چکها پاس نشـــود ،تمامی مبالغ گذشته
با فسخ یکطرفه قرارداد ،شجاعیان بازیکن ماشینسازی

در همین بین روزبه وثوقاحمدی ،رئیس مستعفی کمیته
تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال نیز به رسانهها

گفته بود« :اســـتقاللیها به نامـــه کمیته تعیین وضعیت

حاال یا پـــای خرابکردن مدیران قبلی و دســـتاوردهای

پاسخی ندادهاند و پرونده به کمیته ارسال شده تا بهزودی

باعث شـــده تا او دور از چشـــم بماند و دل و دماغی برای

اســـتقالل یا ماشینسازی صادر میشود ،چون باید همه

نداشتهشان در میان اســـت یا اینکه مصدومیت داریوش

پرداختن طلبش باقی نماند.

اصل داستان چیست؟

رای نهایی صادر شـــود ».معلوم نیســـت که رای به ســـود

جوانب بررسی تا رای درست صادر شود.

شکایتجدید به کمیته تعیین وضعیت

بتواند هم در لیگ و هم در آسیا سهمیه کسب کند .هنوز
برای قهرمانی در لیگ هم دیر نشده و استقالل میتواند
به کسب این عنوان امیدوار باشد.

اما استقالل امتیازات زیادی را از دست داده است!

بهعنوان غرامت برداشته و بازیکن هم باید برگردد که هنوز

به این پرونده رسیدگی نشده است .این چک آخر استقالل

اســـت و چهار چک قبلی پاس شده و ما هنوز منتظر پاس
شدن آن هستیم».

سرنوشتاستقاللدرگروییکتصمیمجدی!

در هر صورت به نظر میرسد باید منتظر پرونده شجاعیان
ماند ،اگرچه او مصدوم اســـت و تقریبا یکی دو ماه دیگر را
باید دور از میادین ســـپری کند ،اما او فصل گذشته نشان
داد که چه مهره تاثیرگذار و قابلاتکایی برای تیم استقالل

محســـوب میشـــود و درصورتی که به هر دلیلی شـــرایط

استقاللیها بابت رضایتنامه شجاعیان متعهد به پرداخت
بودند که چهار چک این باشگاه به مبلغ یکمیلیارد و 200

گســـترش فوالد که به ماشینســـازی تغییرنام داده است،

مواجه خواهد شد!

یکمیلیارد و  500میلیون تومان به باشـــگاه تبریزی شده

یکمیلیارد و 500میلیون تومان پول رضایتنامه به باشگاه

بدونشک استقالل در ادامه فصل با مشکالت عدیدهای

انتقادها زیاد است ،مثال بحث بازیکنان خارجی.

باید بگوییم شـــرایط تیم بد بوده ،آنها هم نتوانســـتند

روانخواه:دستیارشفرنمیشوم،خودمتیمدارم

را از دست داده و همین روی کیفیت تیم تاثیرگذار بوده

مســـائل در فوتبال طبیعی اســـت و قرار نیست در همه

بزرگســـاالن برود و تمرینات را از نزدیک تماشا کند .این

مطمئنا او هم به روزهای خوب خودش باز خواهد گشت.

پنج 6 ،بازیکن اصلی خود را از دســـت داده و االن نیاز به

نظراتش را به شخص سرپرست باشگاه ارائه خواهد کرد.

و تیم را به همان شرایط ایدهآل فصل گذشته بازگردانیم.

تاکنـــون با شـــفر صحبتی

داده است.

مستقیمبایکدیگرصحبت

اینگونـــه دلخوریاش را بیان کند؛ چون هم به خودش

بازیها برنده باشـــیم .سخت است جمعکردن تیمی که

هماهنگی دارد .ما باید از این بردها نهایت استفاده را ببریم

بهعنوان جوانترین عضو کمیته فنی اســـتقالل از

برنامههای این کمیته بگویید.

کمیته زیرنظر مســـتقیم مدیرعامل باشـــگاه قرار دارد و

داشتهاید؟

نکردهایم .فقط یکبار در

خیلی خوشحالم که مدیران باشگاه به من اعتماد و من را

مراسم ســـالگرد تاسیس

شروع کار ماست .آخرین کار ما در کمیته فنی صحبت

شام دقایقی یکدیگر را دیدیم.

بهعنوان یکی از اعضای این کمیته انتخاب کردند .تازه

باشـــگاه استقالل سر میز

درخصوص نتایج تیم اســـت .نـــگاه ما موضوعات کالن

شفر منطقی است .او میداند

داشته باشیم .روی خریدهای بازیکنان باکیفیت و اینکه

کمک کنند و مطمئن هستم

کمک کند اما مهمترین مساله این است که استقالل باید
پیشرفت کند و به همان تیم خوب فصل گذشته بازگردد تا

 96اســـتقالل هنوز پاس نشده و در قرارداد هم هست که

باشـــگاه اســـتقالل فصل قبل تعهد کرد در ازای پرداخت

دیگر مثل گذشته بازیکنان به همین راحتی از تیم جدا

حذفی به دست آورد ،در آینده خیلی میتواند به این تیم

وی ادامـــه داد« :اعتراض دوباره خود را برای کمیته تعیین

ادامه همکاریاش با تیم محبوب پایتخت فراهم نشـــود،

باید بگویم این دو بردی که استقالل در لیگ برتر و جام

اســـت .گرو بازیکن خارجی تیم هم تحتفشار است اما

حسینی هم از نیمکتنشینی در استقالل دلخور
اســـت و در این زمینه واکنشهایی از خود نشـــان

او از نیمکتنشینی ناراحت اســـت ،حق دارد اما نباید

و هم به باشـــگاه لطمه میزند .من با او تلفنی صحبت
کردهام انشاءالله بهزودی مشکلش حل میشود و
هواداران از این بابت نگرانیای نداشته باشند.

در خبرها آمده بود قرار اســـت دستیار
شفر شوید؟

نمیدانم ایـــن خبرها از کجا درســـت

بـــهزودی میزبـــان اعضای

نشـــوند .نظارت بر تیمهای پایه هم در دستور کار ما قرار

کمیته فنـــی خواهد بود .ما

خوبی را به دست آورده است.

میدهیـــم تا به شـــفر کمک

دارد که خوشبختانه االن با حضور محمد مومنی شرایط

خودشان را نشان دهند .استقالل چند بازیکن خوب خود

که این اعضا میخواهند به او

میشود.منیکاستقاللیهستم،کار
کردن در استقالل برایم افتخار است

هـــم تمام تالش خود را انجام

و هر کمکی بتوانم انجام میدهم
اما من االن تیم دارم ،سرمربی

کنیم که بهعنوان ســـرمربی و

نیروی زمینی هســـتم ،کار

قرار است اعضای کمیته در تمرینات تیم بزرگساالن

تصمیمگیرنده تیم موفق باشد.

کردن در این تیم را دوســـت

کمیتـــه فنی هر وقـــت بخواهد میتواند بـــه تمرینات

کار راحتـــی هـــم نداریـــد،

تیم جدا شوم.

حضور داشته باشند؟

کیروشوقاعدهایبااستثناهایبسیار

دورهـــمی مــــلی!

گروهی او را احیاکننده فوتبال ایران

در یک نکته اتفاقنظر داشتند؛ اینکه ورای داوریهای فنی ،کیروش توانسته با

بازیکنان عمدی یا سهوی بوده است .در این خصوص حتی

پرداختی از ســـوی استقالل بهعنوان غرامت تلقی شده و

هرکدام از چکها پاس نشود ،تمامی پولهای پرداختی را

مسئوالن باشگاه استقالل به ابالغیه کمیته تعیین وضعیت

باشگاه است و فقط نباید روی تیمهای بزرگساالن نظارت

میدانند ،کســـی که توانست به تیم

انقالب فنی پایداری در تیم ملی ایجاد کند .تا چندی پیش اما گویا هر دو دسته

از ســـوی دیگر در این بین معلوم نیســـت این بیتوجهی

نکته قابلتوجه اینکه در قرارداد شـــجاعیان ذکر شده اگر

وضعیت ارســـال کردیم .چک  300میلیونی  25اســـفند

نیز تاثیرگذار باشد!

استقالل برای اسفند  96هنوز پاس نشده است.

استقاللبرایقهرمانیلیگهنوزفرصتدارد   

حسن بابازاده

کیروش در تیم ملی متفاوت است؛

بدهد .گروهی دیگر اما معتقدند در این ارزیابی اغراق شده و کیروش نتوانسته

شـــاید این موضوع در تاخیر برای صدور حکم این پرونده

میلیون پاس شـــده ولی چک  300میلیونی آخر باشگاه

نشان دهد و رسما نامهای به کمیته تعیین وضعیت بزند اما
آنها اعتنایی به این موضوع نکردند و حاال ممکن است رای

مصدوم بوده و برای اســـتقالل بازی نمیکند و به تبع آن
جلوی چشمشان نبوده ،به این بازیکن توجه نمیشود!»

چک رضایتنامه مرتضی تبریـــزی را فقط با یک روز تاخیر

استقالل فرصت داشت تا به این خواسته تبریزیها واکنش

درســـت است که اســـتقالل امتیاز از دست داده اما این

در میادین بینالمللی اعتمادبهنفس

را نمیخواهنـــد که اینگونه رفتار میکنند .شـــاید چون

پس از شـــکایت مسئوالن باشـــگاه ماشینسازی ،باشگاه

داوریهـــا درباره عملکـــرد کارلوس
روزنامهنگار

«واقعا دلیل این ماجرا را نمیدانم اما شـــاید شـــجاعیان

شنیده میشـــود پای مدیران قبلی استقالل هم در میان

گزارش
محمد هدایتی

باشگاه اســـتقالل نسبت به شـــجاعیان و تبریزی گفت:

نکردنـــد و بدون ســـروصدا غائله را ختم بـــه خیر کردند

گفتوگو

روزنوشت

گفتوگو بـــا «فرهیختگان» درخصوص یک بام و دو هوای

مســـئوالن این باشـــگاه تبریزی اعتراضی بـــه این تاخیر

ن در حالی اســـت که طی یکی ،دو روز گذشته اخبار
امن» یاد کرد .ای 

کسب عنوان «مرد سال فوتبال آسیا» منتشر شده است.

هوشـــنگ نصیرزاده ،مدیرعامل باشگاه ماشینسازی در

اختالفات دو باشـــگاه از همان اول شـــروع شد .در ابتدا

قابلقبولی ارائه میکرد ،بدونشـــک شـــجاعیان پس از

غیررســـمی مبنیبر نامزد شدن دروازهبان پرسپولیس و تیمملی برای

نصیرزاده :شاید شجاعیان را نمیخواهند!

قســـط اول این بازیکـــن تاخیر کردند و بـــه همین دلیل

اکانت رسمی توئیتر لیگ قهرمانان آسیا با پخش تصاویری از عملکرد

علیرضا بیرانوند در دیدار پرسپولیس برابر السد از او با عنوان «دستهای

تعیین وضعیت فدراســـیون فوتبال ،خواستار تعیین مبلغ

رضایتنامـــه ایـــن هافبـــک را دریافت کننـــد اما طولی

و مربیان فوتبال رای خود را براســـاس مســـتندات و عدله

هومن جعفری

آخر شجاعیان هنوز پاس نشده است .با این شرایط باشگاه

دارم و نمیخواهم فعال از این

یک استثنای دیگر

مورد دیگر رامین رضاییان است .کسی که به یکباره بر وریا غفوری آماده ترجیح

داده شد و در جام جهانی بازی کرد .رامین در بهترین سالهای فوتبالش بدون
تیم مانده است .کیروش شاید از روی ناچاری و موقتا روی نام رامین خطقرمز
کشید اما در اتفاقی شاید کمسابقه در دنیا ،وی در اردوهای تیم ملی حاضر است

رحمتی تنها با این دستاویز که نیازمند استراحت است و باید کمی از تیم ملی

بازی با مراکش هم یک موقعیت خوب را از دست داد .این انتقادات در فضای

و تصاویرش درحال شلو غکاری در تیم ملی و شوخی با دیگران در فضای مجازی

هیچکس تردید نداشت بهترین دروازهبان ایران است .حکایت برخی بازیکنان

چندان تاب تحمل شنیدن انتقاد را ندارد و عادت کرده است به تمجید شدن.

حاضر باشد؟ آیا این مساله تناسبی با اصول حرفهایگری در فوتبال دارد یا نه؟

دور باشد ،برای همیشه پیراهن تیم ملی را از دست داد ،آن هم در روزهایی که
تیم ملی پس از جام جهانی اما این تصور از کیروش را به چالش کشیده است؛

اینکـــه نظم و انضباط برای او بر هر چیز دیگری اولویت دارد و در تیم او قواعد
حاکم هستند و نه مناسبات شخصی .او گفته بود رحمتی برای بازگشت باید

رسما عذرخواهی کند.

بازگشت سردار بدون عذرخواهی

پس از جامجهانی خیلیها به انتقاد از بازی سردار آزمون پرداختند .آزمون در

سیستم محافظهکارانه تیم ملی مجالی برای نمایش تواناییهایش نیافت ،در

مجازی با واکنشهای بعضا خضمانه آزمون روبهرو شـــد ،کسی که نشان داده
در واکنش به این فضا او رسما اعالم کرد که از تیم ملی خداحافظی میکند و

دیگر پیراهن تیم ملی را نمیپوشد .آن لحظه همه گمان بردند کار این مهاجم
تیم ملی ،حداقل تا زمانیکه کیروش حضور دارد ،تمام شـــده است ،چراکه

در موارد مشـــابه کیروش تردیدی در حذف نام بازیکن نداشت .اما در کمال
تعجب دیدیم که ســـردار در اولین اردو پس از جامجهانی دعوت شد [هرچند

در آســـتانه بازی با ازبکســـتان کنار رفت] و حاال در دومین اردو هم در لیست

کیروش قرار دارد؛ آن هم بدون اینکه حتی یکبار از کرده خویش پشـــیمان
باشد یا اظهارندامت کند.

پخش میشـــود .وقتی بازیکنی در لیست تیم نیست ،چرا باید در تمرین و اردو

کدام قاعده؟ کدام نظم؟

ســـرمربی تیم ملی که همیشه از نظم میگوید و همه را به توجه بیشتر به تیم

ملی فرامیخوانـــد ،در تمرینات اخیر تیم ملی بیش از یکبار با تاخیر حاضر
شد؛ اتفاقی که احتماال حاوی پیامی خواهد بود .همه این موارد ما را وامیدارد
تا در گزارهای که پیشتر کمتر قابلتردید بود ،شک کنیم .یعنی تردید در این

گزاره که کیروش پای قواعدش ایستاده است و هیچ استثنایی را نمیپذیرد؛
استثناها یک به یک دارند رو میشوند.

