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فوتبال ایران

شیث رضایی در گفتوگو با «فرهیختگان» :دنبال  بهانه بودند تا مرا حذف کنند

دیگرنمیخوانم،برمیگردمبهفوتبال

حمله مایلیکهن به قلعهنویی

مدت زیادی از درگیریهای مایلیکهن با امیر قلعهنویی میگذرد .حاال

دوباره حاجیمایلی تصمیم گرفته علیه ســـرمربی سپاهان موضعگیری

رفتارم در هواپیما اشتباه بود ،اما کسی با اسلحه سراغم نیامد

کند .او در گفتوگویی که با تسنیم داشت به قلعهنویی تاخت و با بیان
جمالتی مثل «گروهبان قندی باید محاکمه شـــود»« ،تحصیالت اینها

به ششـــم ابتدایی هم نمیرسد ،اما ادعای فضل میکنند»« ،از افرادی
دفاع کرده که یکی از آنها دقیقا ســـابقهاش در زدوبند مانند او اســـت»،
چهارمی هم به دســـت نیاوردهای؟» و ...جنجال بزرگی به راهانداخت.

شـــیث رضایـــی را بایـــد یکـــی از جنجالیتریـــن

«در داخل کشـــور افتخارات زیادی داری ،اما چرا در خارج از کشور یک
قلعهنویی هم ابتدا متنی در فضای مجازی منتشر کرد و در ادامه نیز به

تسنیم گفت در آسیا با استقالل به نیمهنهایی رفته با این حال عالقهای

ندارد جواب آدمی را بدهد که قبال خودش را روانی معرفی کرده است!

کیروش تا لحظه آخر منتظر ایران

بازوبندی که به مچت بستی و شر شد!

اردالن بزرگنیا

روزنامهنگار

چـــرا گفتم ،آن پایین آمدن بازوبند کامال اتفاقی بود و هیچ

قصد و غرضی نبود .مگر بیمار بودم که بخواهم به جایگاه و
شخصیت خودم توهین کنم .میگویم که دنبال بهانه بودند
برای اینکه شیث رضایی در فوتبال نباشد.

پرسپولیسیهای تاریخ بدانیم .او سالها در پرسپولیس
حضور داشت و توانست بازوبند کاپیتانی این تیم را بر

بازیهای پرسپولیس را دنبال میکنی؟!

بازو ببندد .اما حاشـــیهها هیچوقت دســـت از سر این

با دقت!

بازیکن برنداشـــت و درنهایت هم همین حاشیهها او را

از فوتبال و پرســـپولیس دور کرد .شنیدن حرفهایش

کارلوس کیروش با تیم ملی به ایران برگشـــت و چند پیام نیز منتشـــر و

از خیلیها تشـــکر کرد .پیام دیروزش را خطاب به فردوســـیپور منتشر

کرد و البته دوباره از بازیکنان و حامیانش تشکر کرد .رسانهها نیز اخبار

متناقضی درباره زمان ترک ایران از سوی کیروش منتشر کردند .برخی
اعالم کردند وی چهارشنبهشـــب میرود ،برخی گفتند تا پولش را نگیرد

ماندنی اســـت و برخی هم زمان سفر وی را بامداد امروز عنوان کردند.
خودش هم در یک گفتوگو اعالم کرد که از ایران پیشنهادی برای ادامه

همکاری دریافت نکرده و فعال هم به کلمبیا فکر نمیکند .این مســـاله
نشان میدهد سرمربی پرتغالی که در جریان جام ملتها نیز از احتمال

تمدید قراردادش اســـتقبال کرده بود تا لحظه آخر امیدوار بوده که به او
پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه شود.

شـــرایط این تیم را در ادامه این فصـــل چطور ارزیابی

همیشـــه جذابیتهای خاص خودش را داشته است.

میکنی؟

ایـــن بازیکن تازهترین حرفهایـــش را با «فرهیختگان»

پنجره نقل و انتقاالت باز شـــد و تیم توانســـت خودش را

ورزشی در میان گذاشته که در ادامه از نظرتان میگذرد.

برای ادامه راه تقویت کنـــد .خب عدهای بامعرفت بودند
که بهرغم شـــرایط ســـخت در تیم ماندند و تعدادی هم با

خبری از تو نیســـت و کسی نمیداند این روزها چهکار

میکنی!

بابت این موفقیتها خدا را شـــکر کردهام .برای بازگشت به

کار بـــدی نمیکنم! خودم را آماده کردهام تا در کالسهای

عرصه فوتبال باز هم تالش میکنم و از خدا کمک میگیرم.

مربیگری شرکت کنم .میخواهم برگردم به فوتبال.

چرا مدتی اســـت دیگر ترانه نمیخوانـــی و کار جدید

در این فوتبال که مربی برکنار شده از یک تیم بالفاصله

این کار را کال گذاشتهام کنار و دیگر نمیخوانم .مارکت من

میتوانی حق خودت را بگیری؟!

بـــرای خودش تیم دیگری را پیدا میکند ،فکر میکنی

منتشر نمیکنی؟!

همان فوتبال است نه خوانندگی.

رنار منتفی است

رنار ،سرمربی فرانسوی مراکش در کنار مسئوالن ایرانی تماشاگر دیدار

بهنظر میآمد در این کار موفق بودی.

ناظمی ،سخنگوی وزارت ورزش هم اعالم کرد رنار یکی از گزینههای ایران

یـــک ملودی باید دائم دم این و آن را میدیدم .باید غرورم را

ما مقابل ژاپن بود و شایعه شد که احتمال دارد سرمربی ایران شود .حتی

اســـت ،با این حال این مربی طبق خبری که تســـنیم منتشر کرد تاکید
داشته که اخیرا قراردادش را با فدراسیون فوتبال مراکش تمدید کرد ه و
طبعا نمیتواند گزینه ایران باشد!

موفق بودم اما شرایط کار برایم خیلی سخت بود .برای گرفتن
میشکستم و البته اهلش نبودم .در فوتبال چنین کاری را

نکرده بودم و اینجا هم اهلش نبودم .برای گرفتن یک ملودی

محمود فکری ،سرمربی تیم شاهین شهرداری بوشهر که نیمفصل اول

در فوتبال که حاشیهها اجازه نداد برنامههایت را پیش

بوشهر را زد ،به سرخپوشـــان پاکدشت پیوست تا وضعیت تیم شاهین

با تو کرده!

لیگ یک از شـــرایط تیم بســـیار ناراضی بود و چندینبار قید حضور در
بوشهر قبل بازی مقابل فجر سپاسی در هالهای از ابهام قرار گیرد .مدیر
باشـــگاه شاهین شهرداری بوشهر اظهار کرده این انتقال بدون اطالع و
هماهنگی انجام شده است!

گفتوگو

من از شـــرایط خودم راضی بوده و هســـتم .هشـــت سال
کاپیتانیاش را بستم .در تیم ملی هم بازی کردم و همیشه

تالش نکردی تا سوءتفاهمات را برطرف کنی و بمانی؟!

انجام شد .شـــرو عکننده این شوخی هم نبودی .چرا

مهدیشادمانیازتیمملیبه«فرهیختگان»میگوید

مدیران ما خود را پشت این دو مربی خارجی پنهان کردند

روزنامهنگار

بازیکن هم باید به فکر زندگی خودش باشـــد .اما مردم این

منتظر رخ دادن چنین اتفاقی بودند.

برانکو میگوید به طارمی نیاز دارد و بازگشـــت این بازیکن
چه برانکو بگوید .نظر برانکو در این مورد مهم اســـت و او به

بله ،مشـــکلی با محمد ندارم .بقیه منتظر بودند تا فرصتی

صالح تیمش تصمیم میگیرد.

دوست داشتی در این پرسپولیس بازی میکردی؟!

همه دوســـت داشتند و دارند برای پرسپولیس بازی کنند و

درمورد شوخی در هواپیما که به مسافران اعالم کردی

در این تیم بمانند .اما من وقتی در پرســـپولیس ماندم که

فقط یک شـــوخی بود .اصال فکرش را نمیکردم که آن همه

ماندم و به این موضوع افتخار میکنم.

دارم که نباید اینگونه شوخی میکردم.

عاقبت پرسپولیس را در این فصل چطور میبینی؟

درحال سقوط هستید هم خیلی کم صحبت کردهای!

ناراحتی بهوجود بیاورد .اشـــتباهی بود که کردم و قبول هم

میگفتند مامور حفاظت پرواز با اسلحه به سراغت آمده!
نه این حرفها چیست؟ چنین اتفاقی اصال نیفتاد.

این تیم پولی نداشت .من در شرایط سخت کنار پرسپولیس

پرسپولیس خوبتر از قبل نتیجه خواهد گرفت .البته دیگر

قهرمانـــی در فوتبال ایران ما را راضی نمیکند .حاال باید با
پرسپولیس قهرمان آسیا شویم.

داماش ،موجی که آرام نمیگیرد

کیروش دغدغه حفظ صندلی را داشت ،نه دعوا با برانکو
هومن جعفری

کردنـــد حرفی نمیزنم .میگویم باالخره فوتبال اســـت و

به پرسپولیس بهنفع پرسپولیس است من هم میگویم هر

نخواســـتم بازی کنم .یعنی نمیخواســـتم به هر قیمتی به

اتفاقی که برایت افتاد بیشـــتر یک شوخی بود که با تو

درمورد بازیکنانی که در شرایط سخت آن زمان تیم را ترک

منتظر بودند تا یک اشتباه صورت بگیرد .دنبال بهانه بودند

پیدا کنند و مرا از فوتبال دور کنند.

مقصر باشم؟

دادند و مخالف بودند .نظر تو در این رابطه چیست؟

حق را دارند که درموردشـــان نظر بدهند .من میگویم اگر

هیچچیز باعث حذفم از فوتبال نشد .وقتی نخواستم بازی

من دنبال پیدا کردن مقصر نیســـتم .اصال چرا باید دنبال

در پرســـپولیس بـــودم و با این تیم قهرمان شـــدم و بازوبند

کنم ،قیدش را زدم.

با نصرتی رابطهات خوب است؟

در این اتفاقات چه کسی مقصر بود؟

ببری و در عرصـــه خوانندگی هم روابط چنین کاری را

وقتی دیدم به خاطر فوتبال باید ســـرم را پیش هر کسی کج

شدن .تالشم را میکنم تا خودم حقم را بگیرم.

فوتبال برگردم.

کار را کال از برنامه و زندگیام خارج کردم.

برنمیآمـــد .تصمیم این بود که مـــن از فوتبال کنار بروم.

درمورد بازگشت احتمالی طارمی هم مردم واکنش نشان

انجـــام دادم .اما واقعیت این بود که کاری از دســـت خودم

تا مرا از فوتبال کنار بگذارند .طوری برخورد کردند که انگار

کنم هیچ عاملی نتوانست مانع اجرای تصمیمم شود .خودم

با یک دوست چند بار تماس گرفتم و پیغام دادم و دیدم اصال

چرا فکر میکنید تالشی نکردم .هر کاری از دستم بر میآمد

باالخره باید نسل جدید برای هدایت تیمها و مربیگری روی

قبول داری در فوتبال حاشیهها باعث حذفت شدند؟

این تیم قرارداد بســـتند .این ترکیب با هدایت برانکو قطعا

موفق خواهد شد.

آن شوخی لحظهای برایت خیلی گران تمام شد!

کار بیاید .من نه اهل پارتی پیدا کردن هستم نه اهل آویزان

جوابم را نمیدهد من هم بیخیالش شـــدم و آن آدم و این

فکری سرمربی سرخپوشان شد

درمورد حاشیههای مربوط به بازوبند هم حرف نزدهای!

آبیهای رشت فراموش نمیشوند
تهـــران قربانی بعدی تیم ســـیامک فراهانی بود؛
نوید استادرحیمی

دو گل بـــرای صعود دامـــاش کافی بود .جدال با
ماشینســـازی شکســـتناپذیر رضا مهاجری در

تبریـــز و پیروزی دراماتیک در ضربات پنالتی بعد

قرارنبود  مصاحبهای

نمیکند .مثال قراردادش با جزئیات بیرون میآید .اینکه چقدر پول

روزنامهنگار

سری زدم به مهدی

ولی کسی سراغ مدیری که این قرارداد را امضا کرده ،نمیرود .اینها

در هیاهوی جام ملتها و شکست سنگین تیم ملی

حضور تیفوسیهای وفادار خود ،نارنجیپوشان را

نیمهنهایی جامحذفی در ورزشـــگاه سردارجنگل

و مرتضی حیدری به پیروزی  -2یک رسیدند .یک

خشکشویی و دندانپزشکی داده .همه از کیروش انتقاد میکنند

درکار باشد اما شد.

بد است دیگر.

شادمانی ،همکار

خو ب رسا نها ی

سالهای دور و نزدیک به نیت عیادت از او که چند سالی است

مشغولکشتیگرفتنباسرطاناستوازفضاینوشتنفاصله

دیگر کیروش ماندنی نیست و کسی نمیتواند بگوید میخواهم به

این مطلب با انتخاب و تاکید خود مهدی شادمانی منتشر شد.

نفع او صحبت کنم .نقدش که واجب است اما بعدا که مربی دیگری
آوردیم ،میفهمیم بعضی حرفها و نگاههای کیروش برای تیم ملی

توئیتهایت بعد از باخت تیم ملی خیلی غمانگیز بود .انگار

هم درست بود .حیف شد از او آنطوری که باید بهره نبردیم.

هنوز مشغول حالجیکردن پاسخ این سوالی که چرا باختیم!

خیلیبدبود.حالمخیلیبدشد؛بعدازباختهمهدردهاییکهتحمل

امسال قهرمان میشویم .خیلی به این قهرمانی دل بسته بودم .نشد
دیگر (میخندد) .بازی آخر خیلی حرص خوردم.

همه چیز عوض شد اصال .نمیدانم چه کشک بادمجانی در کار

بود که تیم ملی ،بازی آخری آنقدر شل و بیرمق شد.

واقعا آزار دیدم که نشد .خیلی به این قهرمانی نیاز داشتم .فکر کنم

همههمینطوربودیم.خیلیهابهاینقهرمانینیازداشتند.فشارهای
اقتصادی و سختبودن زندگی و هزار مشکل شخصی دیگر را میشد

فراموش کنی .االن این هم شد غمی روی غمها.

خیلیها اتفاقا خوشحال شدند .اینش خیلی تلخ است ،نه؟

چقدرخوبشدگفتی.خیلیوقتبودمیخواستمدربارهاینموضوع
حرف بزنم .ببین ما کیروش را برای هشت سال در ایران تحمل

کردیم .اخالقش را هم میدانستیم .میشناختیمش که او قرار است
با منتقدانش چکشی برخورد کند .خصلتش همین بود .عوض که

نشده بود ،تغییر که نکرده بود ،خودش بود.

چرا یکدفعه اینطوری جو علیه او برگشت؟

شگفتیاش را تکمیل کرد و با نتیجه -2یک از سد
فینالیست جام  97-98به همگان معرفی کرد.

فراموشنشدنیها

مهدیجاناینبحثهایتیمملیرارهاکنیم.خیلیهابرایشان

چهوضعیتیاست؟

بارانهای نقرهای ،راه خود را از از اعماق دریاها پیدا

آزادگاندستوپنجهنرمکنند.مردانآبیپوششهر

برای سرمربیگری تیم ملی مذاکره کردند و خبرش را هم به بدترین

من به خواست خدا بهنوع بسیار کمیابی از سرطان دچار شدهام که

و هیچ راهی برای متوقفکردنش شناخته نشده .دو ،سه ماه پیش که

با صدای بلند فریاد میزننـــد که زندهاند و نفس

هم دشمن شدند.

این قصه امنیت شغلی نداشتن کیروش هم مهم بود.

آزمایش دادم ،گسترش یافته بود ،اگرچه سرعت انتشارش کم شده.

دقیقا .کیروش دغدغه صندلی داشت و اگر با او تمدید میکردند،

از شنیدنش بسیار متاسفم.حمایتی از تو می شود؟

همین قرارداد کمر تیم را شکست .مشکل اینجاست که پرسپولیس و

عصر ایران و هفتهنامه آتیه نو برای من واریزی منظم دارند ،بدون آنکه

شاید حجم آتش کمتر میشد .منتها قرارداد کوتاهمدت بستند و
تیم ملی به خاطر این مقابل هم قرار گرفتند که چند مدیر با کیروش

بحثشان شده بود و این اصال خوب نبود .دعوای شخصی نباید به
این حجم کشیده میشد.

به نظر میرسد مدیرها پشت این دو مربی پنهان شدند.

بتوانم برایشان کاری انجام بدهم .متاسفانه دو انگشتم از کار افتاده و
از آنهاتشکرمیکنم .کمکشان برایم بسیار ارزشمند است .دوستان

در وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم هوایم را دارند و بعضا سری
هم به میزنند .دو سال پیش هم از معاونت مطبوعاتی با من تماسی

کافی از تیم ملی حمایت نکردند ولی مدیران پاسخ ندادند و رسانهها

از راه دور و چه از راه نزدیک .ممنونم از اعضای خانوادهام مخصوصا

دلیلش این بود که کیروش تا قبل از این سراغ آدمهایی میرفت که
رسانهایمقابل هبهمثلکنندامابرانکوقصهاشفرقداشت.پرسپولیس

کیروشاستفاده میشودولیکسیبهمدیرانفدراسیوننقدیوارد

 6خوان داماش تا فینال

دیدار نهایی برسند .ابتدا خوشه طالیی ساوه

میتوانم بگویم به نظرم همین است .مثال همین گفتوگوی آخر

االن دو سال است از داخل فدراسیون محتوایی بیرون میآید که علیه

میکشند.

بهلطفخداوضعبدنیست.مدیرانمحترمروزنامههمشهری،سایت

داشتند و گفتم از کسی انتظاری ندارم .بچههای انجمن صنفی هم

کیروشنقدعملکردمدیرانوزارتورزشوفدراسیونبودکهبهاندازه

امیـــدی ندارد؛ یک دستشـــان را باال میآورند و

حاال داماش گیالنیان فینالیســـت شـــده است.

تایپکردنمطلببرایمامریطاقتفرساست.ازطریقهمینمصاحبه

آنها  6خوان ســـخت را پشتسر گذاشتهاند تا به
را  -2یـــک بردند .در

گام دوم قشقایی

شـــیراز را با یک
گل از پیـــش
رو برداشتند.

هوای من را دارند .ممنونم از هرکسی که در این مدت کنارم بوده .چه

د ر و ر زشـــگا ه

همسرم که در کنار من ماندند و در این راه سخت با دردهایم ساختند.

در ضربـــات پنالتـــی با نتیجـــه  3-4از

متاسفانه این بیماری بخشهایی از حافظه من را هم هدف قرار داده.
اگر کسی یا جایی را از قلم انداختم ،لطفا ببخشد.

وقتهای اضافه جام را به حریف پایتختنشـــین
خود واگذار کردند.

داشته باشند ،حتی اگر در سطح سوم فوتبال ایران

میکنند .درحالی که کســـی به زندهماندنشان

شکل ممکن به رسانهها رساندند .نتیجهاش این شد که این دو با

که حریف استقالل نشدند و در بازی برگشت و در

یک تیم لیگ یکی به فینال جامحذفی رســـید اما

بارهاتغییرکند،حتیاگرمدیرانومالکانمتعددی
با خوشـــه طالیی ،آواالن و ...برای رسیدن به لیگ

درمانشهمعینخودشکمیاباست.سرعتانتشارشهمباالست

دههبعدازفینالیستشدنبانامپگاهگیالن.جایی

آنها فراموش نمیشوند ،حتی اگر نامشان بارها و

را در دوران خیلی بدی دست گرفت و به قهرمانی رساند و بسیار هم
محبوب شد .خیلی محبوب شد و وزارت ورزش و فدراسیون هم با او

هم زمینگیر کردند و با گلهای میالدپور صفشکن

ورژن جدید خونهبهخونه
و گسترش فوالد

این سوال پیش آمده که حال و روزت چطور است ،بیماریات در

روی قصه بلیتهای فرستکلس پوشش دادند.

به آن صورت پایگاه نداشتند و نمیتوانستند از نظر هوادار یا امکانات

من طرفدار تیم ملی بودم .به رفتارهای کیروش هم نقد خودم را

سایپا و علی دایی گذشت و خود را بهعنوان اولین

داشتم اما االن که اینقدر راحت حرف میزنم به خاطر این است که

که بخشهایی از آن را با هم میخوانیم .توضیح اینکه عکس

میکردمدوبرابرشد.قبلازبازیهاحسخوبیداشتموفکرمیکردم

فضایدوقطبیخیلیبدیبهوجودآمده.حرفیهمبزنیممتهم

رشتبرگزارشدوتیمدستهدومیداماشگیالنیان،

میشویم به اینکه طرفدار این یا طرفدار آن هستیم.

گرفته .عیادتی کردیم و گپی هم زدیم درمورد فوتبال و رسانهها

ایران در نیمهنهایی مقابل ژاپن ،اولین بازی مرحله

از تساوی یک -یک در  120دقیقه .داماشیها در

پوریـــای ولـــی تالش و

سد چوکای دوستداشـــتنی گذشتند و

راهی یکهشـــتم نهایی شدند .مقاومت

سال گذشـــته بود که خونهبهخونه بابل بهعنوان
درنهایت با یک گل به اســـتقالل باخت .در فصل

 88-89هم گســـترش فوالد تبریز که در آن برهه
در لیگ آزادگان فعالیت داشـــت ،به دیدار پایانی

راه پیدا کرد ولی به پرســـپولیس علی دایی باخت

و به مقام دوم رســـید .حاال هم کســـی از داماش
انتظـــار قهرمانی ندارد .اگر معجزه دیگری در کار
نباشد،جامایندورهبهیکیازتیمهایپرسپولیس،

سپاهان یا پدیده خواهد رسید ولی داماشیها با
این عملکرد فوقالعاده با صدایی رسا بازگشت خود
را نوید دادند.

داماش ،موجی که آرامشدنی
نیست

تیمـــی کـــه
چنـــد ســـال

قبـــل علیرضا

جهانبخـــش را به

فوتبال ایران هدیه

داد،حاالبهرغممصائب

فراوان برای بازگشـــت به

ســـطح اول فوتبال ایران عرق

میریزد و تالش میکند.

