7
خبر

پنجشنبه
 25دی 1399
شماره 6676

پرسپولیس
یادداشت

تمرینتعطیل

با اعالم علیرضا اشرف مدیر رسانهای
تیــم و بــا نظــر کادر فنــی ،تمریــن دیــروز
سرخپوشــان تعطیــل و بازیکنــان از امــروز
(پنجشــنبه) در تمرینــات شــرکت خواهند
کــرد .کادر فنــی پرســپولیس بــه جهــت
فشــردگی تمرینــات و مســابقات ،دیــروز را
به بازیکنان اســتراحت داد تا سرخپوشــان
بــا تمرکــز و آمادگــی بیشــتر در تمرینــات و
بازیهای پیش رو شــرکت کنند .البته شــاید
در ایــن هــوای آلــوده یــک روز هــم تمرین
برگزار نشــود بــه نفــع بازیکنــان و کادر فنی
باشد.

تسویه حساب با واراژدین

مهــدی مهدیخانــی حــدود دو ماه
قبــل بــرای تقویــت خــط حملــه ،از تیم
واراژدین کرواسی به پرسپولیس پیوست.
از آنجا که مهدیخانی یــک لژیونر ایرانی
در فوتبــال اروپا محســوب میشــد ،برای
حضورش در پرسپولیس نیاز به پرداخت
 50هزاردالر برای جــذب رضایتنامه بود.
دیروز باشــگاه پرســپولیس خبــر داد این
مبلغ به حســاب باشــگاه واراژدیــن واریز
شــده تــا تســویه حســاب کامــل صــورت
بگیرد.

حمایت ماهینی از احمد نور

در حالــی کــه احمــد نوراللهــی بــه
خاطر دو ،ســه موقعیــت گل خوبی که در
دربی از دست داد تحت فشار قرار گرفت،
مربیــان و همتیمیهایــش از او حمایــت
کردنــد .در ایــن میــان حســین ماهینــی
کاپیتان سابق پرســپولیس هم در توئیتی
حمایتی نوشــت« :روزی که قرار شــد بره،
با ســیدجالل تصمیم گرفتیــم بازوبند رو
بدیم بهش و خودمون پشــت سرش وارد
زمین بشیم .گلش به الجزیره ،به سپاهان
در دقیقه  ،119به اســتقالل همین دو سال
پیش و  . ...با ماها این کارو کردید حداقل با
احمد نکنید ،ایــن بچه عالی بود ،تو دربی
فقط شانس نداشت».

شانس لک برای عنوان تازه

کنفدراسیون فوتبال آســیا  ۱۵نامزد
بهتریــن بازیکن لیگ قهرمانــان را اعالم
کرده است که  ۳بازیکن از تیم پرسپولیس
در این فهرســت حضور دارنــد .از آنجایی
کــه بشــار و شــجاع پرســپولیس را تــرک
کردهانــد احتماالً حامد لک رأی بیشــتری
خواهد آورد امــا اگر آرای پرسپولیســیها
بین این ســه بازیکن شکســته شــود شاید
لک نتواند باالترین رأی را مال خود کند.

نقل قول

فنایی :برخی شرایط
نیمکت را درک نمیکنند
و فقط حرف میزنند

داود فنایـــی مربـــی گلرهـــای
پرســـپولیس در مصاحبـــهای دربـــاره
اعتـــراض یحیـــی بـــه حضـــور رئیـــس
هیـــأت مدیـــره باشـــگاه گفـــت« :یحیـــی
ح ــق دارد ۷۰ ،۶۰ .درص ــد تی ــم م ــا ج ــدا
شـــدند.
یـــک مربـــی در ایـــن شـــرایط بایـــد
چـــه کار کنـــد؟ حرفـــی کـــه یحیـــی زد
حـــرف همـــه هـــواداران و همـــه تیـــم
پرســـپولیس اســـت.
مگـــر میشـــود یـــک مدیـــر اینقـــدر
بـــه پرســـپولیس ضربـــه بزنـــد و بـــاز هـــم
در باشـــگاه مشـــغول بـــه کار باشـــد؟
اینهـــا فوتبالـــی نیســـتند کـــه وقتـــی
بشـــار مـــیرود ،میگوینـــد اتفاقـــی
رخ نمیدهـــد .شـــما ببینیـــد بشـــار،
ش ــجاع ،تراب ــی و بقی ــه ک ــه از پرس ــپولیس
جـــدا شـــدند االن در چـــه فرمـــی قـــرار
دارند.
مـــا اگـــر همـــه بازیکنانمـــان را
داشـــتیم ،تیـــم دیگـــری بودیـــم .مثـــل
بـــازی بـــا شـــارجه کـــه آن تیـــم اصلـــی
م ــا ب ــود ک ــه ب ــا ی ــک تاکتی ــک و ب ــا ی ــک
شـــرایط عالـــی بـــازی میکـــرد امـــا
اجـــازه نمیدهنـــد مـــا آرامـــش داشـــته
باشیم.
آقایـــان اگـــر چـــوب الی چـــرخ مـــا
نگذارنـــد موفـــق میشـــویم .وظیفـــه
مدیـــر پـــول درآوردن و کار مدیریتـــی
اســـت و وظیفـــه کادرفنـــی هـــم کار
فنی».
فنایـــی ادامـــه داد« :ایـــن را
بدانیـــد کـــه پرســـپولیس ارث پـــدری مـــا
نیســـت .مـــا یـــک زمانـــی بـــه عنـــوان
بازیکـــن در ایـــن تیـــم تـــاش کردیـــم و
حـــاال هـــم بـــه عنـــوان مربـــی بـــا تمـــام
تـــوان کار میکنیـــم و یـــک روز هـــم
میرویم.
همچنیـــن از تمـــام هـــواداران و
بازیکنـــان تشـــکر میکنـــم کـــه همیشـــه
پش ــت کادرفن ــی و پرس ــپولیس هس ــتند و
مـــا را حمایـــت میکننـــد».
گل ــر س ــابق پرس ــپولیس در واکن ــش
بـــه برخـــی انتقادهـــا کـــه پیشکســـوتان
از تعویـــض نکـــردن گلمحمـــدی
کردهانـــد ،گفـــت« :واقعـــاً از برخـــی از
پیشکســـوتان گلـــه دارم کـــه چطـــور بـــه
خودشـــان اجـــازه میدهنـــد اینطـــور
صحب ــت کنن ــد .فک ــر میکن ــم آنه ــا اگ ــر
ســـکوت کننـــد ،بهتـــر اســـت.
برخـــی هســـتند کـــه در هیـــچ
تیمـــی کار نمیکننـــد امـــا از ایـــن شـــبکه
بـــه آن شـــبکه بـــه عنـــوان کارشـــناس
میرون ــد ،آنهای ــی ک ــه ش ــرایط نیمک ــت
را درک نمیکننـــد و فقـــط حـــرف
میزنند».

محمدقراگزلو

استراتژی خطرناک یحیی

کریم باقری :حضور رئیس هیأت مدیره فعلی چیزی جز تنش برای تیم و باشگاه پرسپولیس ندارد

نباید کوچک حرف بزنیم و همدیگر را کوچک بشماریم
گفت و گو

ناصرقراگزلو

مربی پرسپولیس قضاوت در مورد تیم برتر دربی  94و
اینکه چه تیمی لیاقت برنده شدن در دربی را داشته به عهده
مردم میگذارد و تأکید میکند اص ًال دوست ندارد پاسخ کسی
را بدهد چون همه مردم بازی را دیدهاند و میتوانند در مورد
دربی نظر بدهند و قضاوت کنند .کریم باقری در گفتوگویی
اختصاصی با ایران ورزشی به سؤاالت ما پاسخ داد و صحبتهای
کاملی از بازی دربی و بعضی موارد حاشیهای داشت.
موقعیتهای زیادی در دربی داشتید ،با این وجود فکر
میکردید در آخرین ثانیهها بازی برده را با مساوی عوض کنید و
باز هم یک تساوی دیگر کسب کنید؟
ناراحتی و حسرت دیگر فایده ندارد چون دربی تمام شده
است .ما در دربی فرصتهای زیادی برای گلزنی داشتیم که از
آنها به نحو احسن استفاده نکردیم .فوتبال هم اینگونه است
که جریان بازی تا سوت داور ادامه دارد .ما جلو بودیم و گفتم
فرصتهایی هم برای اضافه کردن فاصلهمان داشتیم اما به
هر حال بازی و نتیجه اینگونه رقم خورد که بازی دو-دو مساوی
تمام شود.
آقا کریم ،مهدی عبدی اما بر خالف بعضی انتقادها در دربی
نمایش خوبی داشت و یک گل باارزش هم به ثمر رساند .در این
رابطه چه نظری دارید؟
بله مهدی مهاجم خوبی است و از زمانی که اضافه شده
خوب بوده و برای ما هم مثمرثمر نشان داده اما مهدی باید
بار مسئولیتپذیریاش را باالتر ببرد و از توانش بهتر استفاده
کند .توانایی بدنیاش را باالتر ببرد و به قولی در موفقیتش و
کارش به شکل خوب تداوم بیشتری داشته باشد .مهدی گلهای
حساسی برای پرسپولیس زده و باید تالشش را بیشتر کند تا به
موفقیتهای بیشتری برسد.
حرفهای شما واقعاً فنی است اما به نظر میرسد جای
یک مکمل خوب در کنار عبدی خالی است و مثالً اگر عیسی بود
بازدهی عبدی هم خیلی بیشتر میشد.
بله قطعاً عیسی مهاجمی است که بودنش خیلی
میتوانست به ما کمک کند اما فع ًال که عیسی را نداریم بنابراین

باید به این فکر کنیم که از موجودیمان بهترین استفاده را ببریم.
سرمربی پرسپولیس در مصاحبه بعد از دربیاش تلویحاً
اشاره داشت که اگر رئیس هیأت مدیره فعلی بماند و وزیر فکری
به حال برکناری ایشان نکند ،شاید فکر دیگری بکند .حرفهایی
که بوی کنارهگیری سرمربی پرسپولیس هم از آن احساس
میشد .شما در این رابطه چه نظری دارید؟
حرفهایی که سرمربی پرسپولیس در مورد رئیس هیأت
مدیره فعلی زده کام ًال درست است .اص ًال چطور ممکن است که
شما مدیرعامل را برداشتید بعد او را در سمت رئیس هیأتمدیره
حفظ کردید .اص ًال ایشان چرا باید در هیأت مدیره حضور
داشته و به فعالیتشان ادامه دهند .من هم فکر میکنم بودن
رئیس هیأت مدیره فعلی چیزی جز تنش برای تیم و باشگاه

با کسب چهار مساوی متوالی نگران نیستید که تیمتان
به مساوی عادت کرده باشد؟  8امتیاز از  12امتیاز در بازیهای
اخیرش از دست داده که آماری نگرانکننده است !
نه اص ًال بحث عادت و از اینجور مسائل نیست .پرسپولیس
هم تیمی نیست که به مساوی عادت کند .در چند بازی
بدشانسیهایی آوردیم و در دو بازی غافلگیرانه امتیازهای کامل
را با مساوی عوض کردیم البته در سالهای قبل هم بعضی از
چنین مساویها و توقفهایی را داشتیم اما قطعاً از این شرایط
خارج میشویم.
پرسپولیس در سالهای قبل در نیم فصل اول اکثر
امتیازات را جمع میکرد و این مهم یکی از عوامل قهرمانیهای
متوالیاش بود .نگران نیستید که با کسب تساویهای متوالی در

حرفهایی که سرمربی پرسپولیس در مورد رئیس هیأت مدیره فعلی
کامال درست استً .
ً
اصال چطور ممکن است که شما مدیرعامل را
زده
برداشتید بعد او را در سمت رئیس هیأتمدیره حفظ کردید

پرسپولیس نخواهد داشت .پرسپولیس تیم اول ایران است و باید
هیأت مدیره بسیار قوی داشته باشد که اینقدر موارد حاشیهای به
وجود نیاید و مشکلساز نشود.
اما ممکن است وزارت ورزش کاری در مورد برکناری
رئیس هیأت مدیره فعلی انجام ندهد .در این صورت آقا یحیی از
پرسپولیس جدا خواهد شد؟
سرمربی تیم با قدرت کارش را انجام میدهد و کار خودش
را جلو میبرد و مسئولیت هر اقدامی هم با خود شخص
سرمربی است که چه کار کند و احتماالً چه تصمیمی بگیرد.
فکر نمیکنید در شرایط فعلی که پرسپولیس نتیجه خوبی
در چند بازی اخیرش نگرفته ،چندان زمان مناسبی برای بیان
یکسری از حرفها نبود؟
سرمربی تیم باید یکسری از موارد را گوشزد میکرد که
این کار را هم به درستی انجام داد .حرفها هم باید گفته شود تا
وضعیت و شرایط مشخص و مشکالت برطرف شود.

نیم فصل از قافله قهرمانی دور بمانید؟
موضوع سالهای قبل برای آن مقطع است و هر سال قطعاً
شرایطش با سال دیگر متفاوت است .پرسپولیس شخصیت
باالیی دارد و هنوز زود است که تیمی بخواهد حرف از قهرمانی
بزند ضمن اینکه ما فقط هشت بازی انجام دادیم و نباید زود
راجع به تیم ما قضاوت کرد.
در دربی بعضی از بازیکنان تیمتان اشتباهات تأثیرگذاری
داشتند که اگر آنها را مرتکب نمیشدند ،جریان به گونه دیگری
برای پرسپولیس رقم میخورد.
در دربی بازیکنان ما عالی کار کردند و ما از کار بازیکنان
رضایت داریم .در این بین نمیتوان از بازیکنی هم خرده گرفت
چون شاید آن اتفاقات رقم نمیخورد و موارد و اتفاقهای دیگر
به شکل دیگری برای پرسپولیس به وجود میآمد.
نوراللهی یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس است اما چرا
دو ،سه فرصت گلزنی را به راحتی از دست داد چون اگر آنها گل

میشد ،نتیجه چیزی جز تساوی دو-دو بود؟
احمد بازیکن خوب ماست .اما و اگرها هم در فوتبال زیاد
هستند .در آن نود دقیقه هم توپهای زیادی گل نشد .بزرگترین
بازیکنان دنیا هم گاهی موقعیت گل از دست میدهند .احمد
بازیکن باتجربه ماست که نهایت تالشش را هم در دربی انجام
داد اما گاهی هم در فوتبال چنین مسألهای برای بازیکن پیش
میآید که توپهایش به هدف نمیرسد.
در خصوص داوری کرمانشاهی چه نظری دارید؟
بازی تمام شد و کارشناسان داوری هم نظراتشان را دادند.
فکر میکنم نظر آنها ارجحیت دارد.
اما تیمتان بر اخراج عارف غالمی به خاطر خطا روی عبدی
و استقاللیها بر هند پنالتی امیری اصرار داشته و معترض بودند؟
دربی تمام شده و رفته و اعتراضها هم بیفایده است.
داور قضاوتش را انجام داده و کارشناسان داوری هم نظراتشان
را مطرح ساختند و فکر میکنم فوتبالیها هم آنها را دیدند و
شنیدند.
در خصوص بازی با فوالد چه نظری دارید؟
ما االن تمریناتمان و تمرکزمان را بر روی بازی با فوالد
گذاشتهایم تا از این بازی با دست پر خارج شویم و سه امتیاز را
بگیریم.
یکی از بازیکنان تیم رقیبتان با به کار بردن اسم پیروزی
در مصاحبهاش به جای پرسپولیس به نوعی به تیمتان کنایه زده
که چند بازیکن تیمتان را ناراحت ساخته .شما در این رابطه چه
صحبتی دارید؟
هر کسی صحبتی انجام میدهد باید تبعات حرف زدنش
را بپذیرد .فکر میکنم ما باید به همدیگر احترام بگذاریم و نباید
کوچک حرف بزنیم و یکدیگر را کوچک بشماریم.
مربیان استقالل اعتقاد داشتند اگر آن پنالتی به سود
تیمشان بعد از گل اول زود هنگامشان گرفته میشد ،قطعاً
شرایط فرق کرده و آنها برنده بازی بودند .شما در این رابطه چه
نظری دارید؟
من هیچوقت پاسخ کسی را نمیدهم .االن هم دوست
ندارم جواب کسی را بدهم چون گفتم دربی تمام شده و رفته
است .همه مردم و کارشناسان هم دربی را دیدند .من هم
قضاوت در این خصوص را به مردم میسپارم چون آنها بهترین
کسانی هستند که میتوانند نظر بدهند و قضاوت کنند.

کشمکش یحیی و رسولپناه ادامه دارد

نیاز میلیاردی برای اخراج رئیس هیأت مدیره

مصاحبــه یحیــی گلمحمــدی ،حملــه بــه مهــدی
رســولپناه و درخواســت از وزیــر ورزش بــرای کنار گذاشــتن
رئیس فعلــی هیأت مدیــره بعــد از دربی شــرایط عجیبی را
در پرســپولیس و فضــای پیرامــون آن ایجاد کــرد .اینکه وزیر
چه برخــوردی با این تقاضــا خواهد کرد ،مدیرعامل و ســایر
اعضای هیأت مدیــره چه میکنند ،هواداران و پیشکســوتان
چــه واکنشــی نشــان میدهند و ایــن ماجــرا چطــور خاتمه
خواهد یافت ،سؤالها و ابهامات بسیاری را ایجاد کرد.
همچنین این پرســش به وجــود آمد که اگر رســولپناه
در پایــان اولتیماتــوم یحیــی از کار برکنار نشــود ،چــه اتفاقی
خواهد افتاد؟ آیا یحیی استعفا میدهد؟ هر چند او در همان
مصاحبه بعد از دربی گفته بود که بحث اســتعفایش مطرح
نیســت امــا درد دلهای منتشــر شــدهاش بــا یــک خبرنگار
نشــان میداد حرفهایش بوی اســتعفا و جدایــی میدهد.
مســألهای که با توجه به شرایط فنی پرسپولیس و موقعیتش
در جدول چندان منطقی به نظر نمیرسد.
در عین حال غیبت گلمحمدی در تمرین روز سهشنبه
شــایعاتی درباره قهر او را بر زبانها انداخت و همین مســأله
میتوانست ماجرای استعفا را جدیتر کند.
خبری از هیأت مدیره نشد
روز سهشــنبه همــه منتظــر جلســه هیــأت مدیــره
پرسپولیس و واکنش اعضا به درخواست گلمحمدی از وزیر
بودند .جلســهای که گفته شــد به صــورت ویژه به این مســأله
رســیدگی خواهــد کــرد .خیلیهــا منتظــر بیانیهای از ســوی
باشگاه در این خصوص بودند اما مشخص نشد جلسه اص ًال
انجام شده یا نه چون هیچ خبری از برگزاری جلسه ،محتوای
آن و بیانیهای که خیلیها منتظرش بودند ،نشد.
حمایت شرکت پیشکسوتان از یحیی
صبــح دیــروز شــرکت پیشکســوتان کهن پرســپولیس
بیانیهای داد تا پشــت یحیــی دربیاید .در بخشــی از این بیانیه
آمده« :اکنون که یکی از ســرمایههای این باشــگاه ،با تالش و
بیادعا پرسپولیس را به فینال آسیا رسانده و با وجود جدایی
غیرمنتظــره بازیکنان تأثیرگذار ،در همیــن دربی اخیر اقتدار
پرســپولیس را در تقابل با رقیب پرمهره به نمایش گذاشــته،
روا نیست سرمایهسوزی شود و شاهد دلسرد شدن این فرزند
برومند پرسپولیس باشیم .پیشکسوتان پرسپولیس همصدا
با هواداران باشگاه از وزارت ورزش و هیأت مدیره توقع دارند
به خواســتههای منطقی یحیــی گلمحمدی توجــه و از این

بــاور کنیــد نیــازی بــه ایــن کارهــا نبــود .اصـ ً
ا الزم نبــود یحیــی در مصاحبــه بعــد از بــازی
چنیــن اســتراتژیای بــرای فــرار از انتقــادات برگزینــد .تیــم او خیلــی خــوب بــازی کــرده بــود.
خیلــی بهتــر از تمــام بازیهــای قبلــی و البتــه برتــر از حریــف دیرینــه .بلــه ،نتیجــه از کــف رفتــه
بــود و حتم ـاً اشــتباهاتی رخ داده کــه دو امتیــاز شــیرین و یــک بــرد غرورانگیــز از دســت رفتــه
امــا چــرا نبایــد نیمــه پــر لیــوان را میدیدیــم؟
چــرا یحیــی از بــازی خــوب تیمــش بــه انــدازه کافــی لــذت نبــرد؟ چــرا لذتــش را بــا
هــواداران شــریک نشــد؟ چــرا ایــن بــازی روان و برتــر را نشــانهای بــرای تــکان خــوردن تیمــش
بعــد از یــک دوره رخــوت چنــد هفتـهای اعــام نکــرد؟ چــرا بــه جــای حملــه بــه رئیــس هیــأت
مدیــره ،بــه هــواداران دلگرمــی نــداد کــه نمایشهــای پرانتقــاد تمــام شــده و از حــاال بایــد
منتظــر یــک تیــم قدرتمنــد و مدعــی قهرمانــی باشــیم؟ چــرا یحیــی فنــی حــرف نــزد و بــا
فکتهــای فنــی امیدوارمــان نکــرد؟ چــرا رفــت ســراغ داســتانهایی کــه بــه او نمیآیــد؟
چــرا مســیر مصاحبــه را بــه آن ســمت کشــاند کــه همــه تصــور کننــد تیــم او در دربــی شکســت
خــورده و از حیــث فنــی بازنــده بــوده کــه اینطــوری عصبانــی و شــاکی اســت؟
واقعیــت اینکــه یحیــی گلمحمــدی تحــت تأثیــر اینســتاگرام و فضــای مجــازی چنیــن
اســتراتژی را بعــد از دربــی برگزیــد در شــرایطی کــه نمیدانســت بــا چنیــن روشــی ســطح
مربیگــری خــودش و آنچــه همــه فوتبــال ایــران از او در ذهــن داشــتند را مخــدوش کــرده
اســت.
یحیــی بعــد از دربــی جــام حذفــی و مســابقهای کــه بــرد را در لحظــات پایانــی از دســت
داد و در نهایــت شکســت خــورد در فضــای مجــازی و بخصــوص اینســتاگرام تحــت فشــار
عجیبــی قــرار گرفــت و ســه ،چهــار روز حــال خوشــی نداشــت .یحیــی بعــد از دربــی اخیــر و
از دســت دادن پیــروزی در دو دقیقــه پایانــی یــاد آن انتقادهــای عجیــب و حمــات ســایبری
بــه او و کادرش افتــاد و بــرای فــرار از ماجراهــای تکــراری ،اســتراتژی حملــه بــه رئیــس هیــأت
مدیــره را برگزیــد ،فــارغ از اینکــه ایــن اســتراتژی در همــه هــواداران و رســانهها نفــوذ و تأثیــر
صددرصــدی نخواهــد داشــت و کاربــردی نمیشــود.
ماجــرا بســیار ســاده اســت .رســانه و هــوادار همــه چیــز را میداننــد .هیــچ کــس
از رســولپناه دل خوشــی نــدارد و همــه از ناکارآمــدی و ســوءمدیریت او خبــر دارنــد.
نشــانههایش هــم دم دســت اســت و هنــوز زخمهایــی کــه او بــه تیــم زده تــازه بــه نظــر
میرســد .همــه متعجــب و حیراننــد کــه چطــور مدیــری بــا آن حجــم از حاشیهســازی و
ناهمگونــی بــا تیــم هنــوز در رأس هیــأت مدیــره مانــده و در تصمیمســازی باشــگاه تأثیرگــذار
است.رســولپناه هیــچ دوســتی در رســانه و هــوادار نــدارد .همــه بــه رفتــار و عملکــرد او
نقــد دارنــد و ماندنــش در باشــگاه را اشــتباهی بــزرگ از ســوی رئیــس مجمــع میداننــد
امــا واقعیــت اینکــه همــه ایــن ماجراهــا نمیتوانــد و نبایــد دســتمایهای بــرای یحیــی
گلمحمــدی بــه عنــوان یــک مربــی فنــی و عملگــرا بعــد از تســاوی در دربــی و از دســت رفتــن
دو امتیــاز دیگــر باشــد.یحیی اســتراتژی اشــتباه را برگزیــده و در ایــن راه اشــتباه همچنــان
پیــش مـیرود .او در ایــن مســیر برخــی جریانهــای رســانهای و هــواداری را همــراه خــود دارد
امــا همیــن کــه میبینــد همــه همراهــش نیســتند و بــه ســوءمدیریت رســولپناه بــه عنــوان
دلیــل اصلــی از دســت رفتــن پیــروزی دربــی یــا از دســت دادن نصــف امتیازهــای بازیهایــش
نــگاه نمیکننــد و بــا او همســو نخواهنــد شــد ،بایــد برایــش هشــداردهنده و روشــنگرانه
باشــد.در ایــن شــرایط یحیــی بــا اصــرار بــر ایــن مســأله در هــر مســابقه و هــر مقطعــی کــه تحــت
فشــار قــرار میگیــرد ،بیشــتر تصــور و ذهنیــت هــواداران ،رســانهها ،پیشکســوتان و جامعــه
فوتبــال نســبت بــه خــودش را تغییــر میدهــد و در واقــع بــه ضــرر خــودش کار میکنــد.
شــاید گلمحمــدی بــا اولتیماتــوم و تحــت فشــار گذاشــتن رئیــس مجمــع او را وادار
بــه اتخــاذ تصمیمــی مهــم کنــد و بــا کنــار گذاشــتن رســولپناه ،ســرانجام دل کادر فنــی بــا
تیــم مدیریــت باشــگاه صــاف شــود امــا حتــی اگــر اســتراتژی اخیــر یحیــی چنیــن دســتاورد
مهمــی بــرای او داشــته باشــد و موفــق بــه بیــرون کــردن رســولپناه از باشــگاه شــود ،ســرمربی
پرســپولیس دیــدگاه مــردم نســبت بــه خــودش را تــا حــدودی مخــدوش کــرده و دیگــر
هیچکــس از یحیــی آن مربــی صرفـاً آرام ،فنــی و عملگــرا را در ذهــن نخواهــد داشــت و شــاید
گلمحمــدی هــم بــه دایــره گســترده بســیاری از مربیانــی کــه بــرای توجیــه اشتباهاتشــان
فقــط بــه مســائلی خــارج از زمیــن فوتبــال متوســل میشــوند و همــواره دنبــال دشــمن
میگردنــد ،بپیوندد.اتفاقــی کــه بــرای یحیــی و پرســپولیس یــک گام رو بــه عقــب بــزرگ بــه
حســاب میآیــد و جــدا از پاییــن کشــاندن ســطح مربیگــری گلمحمــدی و مخــدوش کــردن
چهــرهاش نــزد هــواداران و اهالــی فوتبــال ،تبدیــل بــه عادتــی خواهــد شــد کــه بعــد از هــر
ناکامــی میتــوان بــا منحــرف کــردن مســیر انتقادهــا نفســی کشــید و فشــار را از روی خــود
برداشــت کــه بــرای هــر تیمــی میتوانــد فوقالعــاده خطرنــاک باشــد.

سوژه روز

بدشانسی بزرگ پرسپولیس بعد از یک اشتباه تعیینکننده

کرمانشاهی اندازه فغانی جرأت نداشت

ضمــن اینکه شــکوری هــم با انتشــار پســتی اینســتاگرامی و
این متن «بهترین تیــم ،بهترین هــوادار ،در کنار هم متحد»
موضع منفعل خود در این دعوا را نشان داده است.

فرزند پرسپولیس دلجویی و حمایت شود».
تجمع هواداران مقابل باشگاه
در پی اعتــراض یحیی ،حدود صد هوادار پرسپولیســی
از ســاعت  10دیروز طبق قــرار قبلی خود در فضــای مجازی،
مقابل باشــگاه پرســپولیس گرد هم جمع شــدند و خواستار
اخراج رســولپناه از هیأت مدیره باشــگاه و حمایت مدیران
پرسپولیس از گلمحمدی بودند.
البتــه در طول مــدت حضور هــواداران مقابل باشــگاه
هیچیک از مدیران باشــگاه حاضر به گفتوگو با معترضان
نشــد .هــواداران معتــرض قصد داشــتند بــه مقابــل وزارت
ورزش نیــز بروند که متفرق کردن از ســوی نیــروی انتظامی،
مانــع از ایــن اتفاق شــد .حــول و حــوش ســاعت  12:30این
تجمع با حضور نیروی انتظامی به پایان رســید .گزارشهای
غیررســمی حاکی از بازداشت یکی از هواداران داشت که این
خبر تأیید نشد.
تکذیب قهر یحیی
در پی غیبت گلمحمدی در تمرین سهشنبه و تعطیلی
تمرین دیروز ،علیرضا اشــرف شایعه قهر ســرمربی سرخها

و غیبتــش در تمرینات را تکذیــب کرد« :اصــ ًا چنین چیزی
صحت ندارد .تعطیلی تمرین امروز (چهارشنبه) با تصمیم
کادر فنی و بر اســاس ایده همیشگی بابت فشــردگی بازیها
بوده اســت .برایم جالب اســت که برخی افــراد میخواهند
با چنیــن ادعاهایی شــرایط تیمی که موفقیتهــای متوالی
داشــته اســت را نادیــده بگیرنــد .آقــای گلمحمــدی دیروز
(سهشــنبه) هم در ورزشــگاه شــهید کاظمی حضور داشت.
قطعــاً ایشــان و ســایر اعضــای کادر فنــی در تمریــن فــردا
(پنجشنبه) شــرکت میکنند و چنین مباحثی در پرسپولیس
مطرح نیست».
غیبت سمیعی و حمایت شکوری
دیــروز برخــی پیشکســوتان در مصاحبههایشــان
یــا پســتهای اینســتاگرامی از یحیــی در مقابــل رســولپناه
حمایــت کردنــد و خواســتار برکنــاری رئیــس هیــأت مدیره
شــدند ،با این حال از مدیریت باشــگاه ،هیأت مدیــره یا وزیر
ورزش نقل قولی منتشر نشد.
در این میان جعفر ســمیعی و ابراهیم شــکوری هم که
بیشــتر طرف یحیــی هســتند ،اظهارنظــری در این خصوص
نکردند .گفته شد ســمیعی که در محل باشگاه حاضر نشده،

دلیل ماندن رسولپناه در هیأت مدیره
در حالــی که دیــروز پایان مهلــت یحیی بــه وزیر ورزش
بود که رسولپناه را از ســمت خود بردارد خبری از وزارتخانه
و تغییرات نشــد .در عین حال دیروز تسنیم در گزارشی علت
برکنار نشــدن رســولپناه از هیأت مدیره را فاش کــرد .در این
گزارش آمده« :یکی از دالیل اصلی ادامه حضور رســولپناه
در هیــأت مدیــره ،بدهــی باشــگاه پرســپولیس بــه او اســت.
رســولپناه کــه در زمــان سرپرســتی در باشــگاه پرســپولیس
مطالبــات برانکــو و دســتیارانش را پرداخت و پنجــره نقل و
انتقاالتی پرســپولیس را باز کرد ،برای پرداخت آخرین قسط
مطالبات برانکو ،مبلغی را بهعنوان قرضالحسنه به باشگاه
پرســپولیس قرض داد و حاال برای جدایی از این باشگاه ،باید
مطالبات او به طور کامل پرداخت شود.
عالوه بر رســولپناه ،هیأت مدیره باشــگاه پرسپولیس
مبلــغ  4میلیارد تومــان از رضا یلوه معاون اقتصادی ســابق
این باشــگاه به صــورت قرضالحســنه دریافت کــرده بود که
مدیران جدیــد پرســپولیس در زمان قطع همــکاری با یلوه،
این مبلــغ را به او پرداخــت کردند اما هنوز بدهی باشــگاه به
رسولپناه پابرجاست.
در صــورت جدایــی رســولپناه از هیــأت مدیــره
پرســپولیس ،باید چند میلیارد تومان به او پرداخت شــود که
در شــرایط مالی کنونی پرســپولیس و بدهیهای فراوان این
باشگاه سخت و شاید غیرممکن به نظر میرسد».
در انتظار واکنش یحیی
تا عصــر دیروز خبــری از باشــگاه ،وزارت ورزش و هیأت
مدیره نشــد .همچنین برخی سایتهای خبری اعالم کردند
وزیــر ورزش قصد هیچگونه تغییــری در ترکیب هیأت مدیره
باشگاه پرسپولیس را ندارد و با این حساب رسولپناه ماندنی
است.
با این حســاب باید دید یحیی گلمحمــدی در صورتی
که به خواســتهاش نرســد ،چه حرفهای تــازهای برای گفتن
خواهد داشــت .البته به نظر میرســد اســتعفا یا قهر از سوی
او بعید باشــد و احتماالً یحیی بــار دیگر تأکیــد خواهد کرد از
این به بعد هر اتفاق بدی بــرای تیمش بیفتد ،تقصیر متوجه
عوامل آن و در رأس آنها مهدی رسولپناه خواهد بود.

کرمانیمقدم :همیشه حامی گلمحمدی بودم

داداشزاده :رسولپناه محترمانه استعفا دهد

مرتضی کرمانیمقدم درباره چالش بین یحیی و رئیس هیأت مدیره باشــگاه گفت :به نظر من ســلطانیفر باید
هر چه ســریعتر این وضعیت را سر و ســامان بدهد و مدیرعامل و معاون باشــگاه درباره فعالیت رئیس هیأت مدیره
تصمیمگیرنده نیســتند .وزیر ورزش و مدیران باشــگاه بایــد آرامش را به پرســپولیس بازگردانند .ســمیعی تاکنون از
گلمحمدی حمایت کرده و وظیفهاش هم این است همچنان پای ســرمربیاش بایستد زیرا تیم یحیی در کنار کسب
نتایــج خوب ،فوتبال خوبی هم بازی میکنــد .هرچند اطالعات کاملی درباره اختالفهــای موجود ندارم اما حامی
کادرفنی پرســپولیس هســتم .وی افزود :برای بازگشــت آرامش به پرسپولیس باید حواشــی خیلی سریع جمع شود.
گلمحمدی دالیــل زیادی برای دلخــوری از رســولپناه دارد و البته حق هم دارد زیــرا بازیکنان تأثیرگــذاری از تیمش
جدا شــدند و به پرسپولیس لطمه خورد .گلمحمدی و البته شــاید بازیکنانش هنوز دلشان با رسولپناه صاف نشده و
همچنان دلچرکین هســتند .فکر میکنم اگر رئیس هیأت مدیره باشگاه تیم را دوست دارد ،میتواند با استعفا دادن
یا هر کار دیگری ،آرامش را به پرسپولیس بازگرداند .در این حالت کمک بزرگی میشود.
هافبک اســبق پرســپولیس گفت :همیشــه حامی گلمحمدی بودم و از ایــن به بعد هم پشــت وی خواهم بود.
یحیی مربی توانایی است که از نفرات توانمندی هم در کادرفنیاش استفاده میکند.

بهزاد داداشزاده در خصوص چالش ایجاد شــده بین یحیی گلمحمــدی و رئیس هیأت مدیره گفت :یک مربی
بدون بازیکن چگونه میخواهد نتیجه بگیرد؟ رســولپناه روی چه حســابی میگوید جدایی بازیکنان از پرســپولیس
تأثیرگذار نیســت؟ این چه حرفی اســت؟ بازیکــن میخواهد بازی کنــد یا مدیرعامل؟ یــک تیم باید برای رســیدن به
موفقیت ابزار و بازیکن داشــته باشــد .یحیی حرف حــق را زده و این موضوع هم تلخ اســت .اکنون هم مثل گذشــته از
گلمحمدی حمایت میکنم و اعتقاد دارم اگر رســولپناه محترمانه از ریاست هیأت مدیره پرسپولیس استعفا بدهد،
شخصیت خود را حفظ میکند.
پیشکســوت پرســپولیس گفت :همه ما دیدیم چه اتفاقاتی با پخش فیلمهای رســولپناه در فضای مجازی افتاد
و بــه نظرم یحیــی خیلی معرفت داشــت و مردانگی کــرد که تا دربی این مســائل را مطــرح نکرد تا نگوینــد تیم را قال
گذاشــته و به فکر جدایی اســت .حتی اگر پرســپولیس دربی را میبرد ،ایرادی نداشت گلمحمدی اســتعفا بدهد ،زیرا
شرایط ســختی را برای وی ایجاد کردند .بازیکن اسبق پرسپولیس گفت :من هم مانند سایر پیشکسوتان از یحیی و کادر
فنــیاش حمایت میکنم و باید این مربیان در پرســپولیس بمانند .هــر که میخواهد برود ،ایــن کار را انجام بدهد زیرا
بهتر از گلمحمدی نداریم .هر کسی جای او بیاید ،پرسپولیس در بهترین حالت  3-4هفته به مشکل میخورد.

پرســپولیس بدشــانس اســت چــون
داور دربــی  94ترســید مدافــع اســتقالل را
در فاصلــه  35دقیقــه مانــده بــه پایــان بــازی
اخــراج کنــد .کرمانشــاهی مدتهــا منتظــر
مانــده بــود تــا دربــی را قضــاوت کنــد و بــه
نوعــی ایــن بــازی ،بــازی عمــرش بــه حســاب
میآمــد .ایــن اولیــن دربــی او بــود کــه ســوت
مــیزد و شــاید هــم آخرینــش باشــد ،نــه
بــه ایــن خاطــر کــه او داورضعیــف و بــدی
اســت بلکــه از ایــن جهــت کــه داوران برتــر
فدراســیون فوتبــال غالبــاً در یــک ســطح
هســتند و از آنجایــی کــه کمیتــه داوران
دوســت دارد دل همــه ایــن عزیــزان را بــه
دســت بیــاورد ،بــه نوبــت دربــی را بــه همــه
آنهــا خواهــد داد.
از آنجایــی کــه کرمانشــاهی
میدانســت شــاید ایــن اولیــن و آخریــن
دربــیاش باشــد ،تمــام حواســش را جمــع
کــرد کــه گاف ندهــد و هــر چــه زور داشــت،
گذاشــت تــا بهتــر بــدود و ســر صحنههــا
حاضــر باشــد .بــه لحــاظ نــوع مدیریــت
بــازی ،حضــور در صحنههــا و برخــورد بــا
بازیکنــان دو تیــم او عملکــردی قابــل قبــول
داشــت و در بیشــتر ســوتهای مهمــش هــم
اشــتباهی نکــرد امــا بالفاصلــه بعــد از بــازی
مشــخص شــد بــا یــک تصمیــم اشــتباه بــه
ضــرر پرســپولیس کار کــرده اســت.
9ســال قبــل و در دربــی مشــهور بهمــن
مــاه ســال  90علیرضــا فغانــی در شــرایطی
کــه پرســپولیس غیــر از دربــی جــام والیــت،
چهــار دربــی متوالــی در لیــگ و جــام حذفــی
را بــه اســتقالل باختــه بــود و در حالــی کــه
بــا دو گل از حریفــش عقــب بــود ،نترســید
و بــا دادن کارت زرد دوم مهــرداد اوالدی
را از بــازی اخــراج کــرد و پرســپولیس بــا
دو گل عقــب افتــاده یــک بازیکــن هــم از
دســت داد امــا دوشــنبه اخیــر و در دربــی 94
کرمانشــاهی کــه احســاس میکــرد شــاید
ایــن اخــراج در دقیقــه  55بــازی ســختگیرانه
باشــد ،بــا ایــن توجیــه کــه فاصلــه عبــدی از
دروازه حریــف زیــاد بــوده از کارت قرمــزش
بــرای عــارف غالمــی اســتفاده نکــرد در
حالــی کــه شــاید اگــر اولیــن درب ـیاش نبــود،
جســارت بیشــتری بــرای گرفتــن تصمیــم
درســت داشــت و جــرأت الزم بــرای ده نفــره

کــردن اســتقالل در شــرایطی کــه پرســپولیس
بــا گل مســاوی جــان گرفتــه بــود و بــرای گل
دوم فشــار مــیآورد را پیــدا میکــرد.
تصــور کنیــد اگــر اســتقالل در آن شــرایط
تاکتیکــی یــک بازیکنــش را هــم از دســت
مــیداد چــه اتفاقــی برایــش میافتــاد
و کار پرســپولیس بــرای رســیدن بــه گل و
کســب پیــروزی چقــدر راحــت میشــد امــا
کرمانشــاهی کــه امــروز از تأییــد تصمیماتــش
توســط کارشناســان خشــنود و راضــی اســت،
دربــاره اشــتباه بــزرگ و تأثیرگــذارش چیــزی
نمیگویــد و انــگار نــه انــگار کــه چنیــن
اتفاقــی در بــازی رخ داده اســت.
اشــتباه بــزرگ کرمانشــاهی در
شــرایطی رخ داد کــه تقریبــاً  90درصــد
کارشناســان داوری داخــل و حتــی
کارشناســان خارجــی روی اخــراج
متفقالقولنــد امــا عجیــب اینجاســت کــه
کادر فنــی ،بازیکنــان و هــواداران پرســپولیس
آنقــدر کــه اســتقاللیها دربــاره آن پنالتــی
 بــه زعــم خودشــان  -حــرف میزننــددربــاره ایــن اشــتباه بــارز و بــزرگ چیــزی
نمیگویند.آنطــور کــه آرش برهانــی بــا
حــرارت دربــاره خطــا بــودن برخــورد تــوپ
بــه دســت وحیــد امیــری و پنالتــی بــودن
ایــن صحنــه اعتقــاد داشــت ،کادر فنــی و
بازیکنــان پرســپولیس دربــاره صحنــه خطــا
روی عبــدی و اشــتباه داور در اخــراج نکــردن
عــارف غالمــی صحبــت نکردنــد کــه ایــن
یــک گام بــه جلــو در تیــم پرســپولیس اســت
چــرا کــه آنهــا بیشــتر بــه خاطــر مســائل فنــی
ناراحتنــد و اینکــه چــرا گل ســوم و چهــارم را
نزدنــد و یــک بــرد راحــت را بــا یــک تســاوی
لحظــه آخــری عــوض کردنــد.
در عیــن حــال ایــن آخریــن اشــتباه
کرمانشــاهی بــرای پرســپولیس در دربــی
نبــود .هــر چنــد او بایــد یــک اخطــار بــه
ســیدجالل حســینی مــیداد و در ایــن
خصــوص اشــتباه کــرد امــا در صحنــه
درگیــری قایــدی و کنعانــیزادگان اســیر
جوســازی و صحنهســازی مهاجــم اســتقالل
شــد چــرا کــه در برخــورد آهســته مشــخص
بــود قایــدی بزرگنمایــی کــرده و برخــورد
دســت کنعانــی بــا او بــه گونــهای نبــود کــه
مســتحق دریافــت کارت زرد باشــد.

