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همزم��ان ب��ا پنجمي��ن س��الگرد ثب��ت آيينه��اي پهلوان��ي و زورخانهاي
اي��ران در يونس��كو ،ارزش��مندترين الگوهاي مرام پهلواني را در نخس��تين
ي��ادواره ش��هداي ورزش پهلوان��ي و زورخان��هاي ب��ه خ��ود و جهاني��ان
ي��ادآوري و بازمعرف��ي ميكني��م .ام��روز مص��ادف ب��ا س��الروز اين ثبت
جهان��ي قرار ب��ود رييس جمهوري در مجمع عمومي يونس��كو س��خنراني
كن��د كه حم�لات تروريس��تي در فرانس��ه به لغ��و برنامهها منجر ش��د...
همين صفحه

ترافيكخطحمله
گفت و گوی ایران ورزشی از روسیه تا تیم ملی با سردار آزمون

مثل ترافيك مس�كو است
شوخی های سردار با جهانبخش ،طارمی و پورعلی گنجی
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شهیــد ورزشکــار
اتفاق خوب برای
ورزشی نویسی ایران

هدف او عمليات انتحاري بود

بازداشت يك تروريست هنگام
ورود به استـــاددوفرانـس

حمیدرضا صدر

دستگيري چند مظنون پيش از بازي بلژيك  -اسپانيا

کتاب سال جالل

پس از مسابقه ستارهها در اولدترافورد
بكام :زيدان به خاطر حوادث پاريس بازي نكرد

کاندیدای جایزه

عکس :امیرحسین خیرخواه

ميپرسم علي چطوري؟ جواب
ميدهد « ،»I'm fineيا وقتي
ميخواهد حالم را بپرسد،
ميگويد!»How are you« :

هميشه خسته است و حال و
حوصله ندارد .نميدانم چرا اما
با همين ژست خستگي از همه
بازيكنان عبور ميكند

هميشه كتاب باز ميكند و در مورد
همه چيز نظر ميدهد .فقط كافي
است به او بگويي پايم درد ميكند،
ميشود دكتر و بيشتر از دو ساعت
درباره آسيبديدگي حرف ميزند

افشارزاده :خوشحالم كه بازيكنان از ما راضياند

سرمقاله
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به رسم پهلواني ،رخصت!
در جامعه ورزش پهلواني و زورخانهاي جملهاي بر سر زبانها است.
شهدا پهلوانان حقيقي هستند.
اين جمله كساني است كه خودشان بازوبند پهلواني دارند و داعيه پهلواني.
وقتي برگزاري نخس��تين يادواره شهداي ورزش باستاني و كشتي پهلواني را در دستور
كار قرار داديم ،عبارت «پهلوان حقيقي» را براي عنوان يادواره انتخاب كرديم چون ش��هدا
مفهوم حقيقي پهلواني را با ايثار جان خود تجلي بخشيدند.
به راس��تي هيچ الگويي براي ترويج مرام پهلواني شايس��تهتر از اين جوانمردان آسماني
نداريم« .ايمان» و «تدين» داش��تند ،نس��بت به رهبر و مردمشان «خيرخواهي» داشتند و
«وفاي به عهد» كردند« ،وطندوس��تي» را با بذل جان براي حراس��ت از كشورش��ان نشان
دادند« ،عزت» و «آزادگي» را با چاش��ني «غيرت» و «شجاعت» به «ظلمستيزي» و «دفاع
از مظلوم» تبديل كردند ،باالترين نش��ان «ايثار» را به نام خود زدند« ،سخا» را ثابت كردند
چون «عطاي بيمنت» داش��تند و عزيزترين داشتني خود يعني جانشان را تقديم كردند ،با
«خردمندي» راه صحيح را انتخاب كردند« ،جوانمردي» و «راس��تي» پيشه كردند ،با چشم
بستن از دنيا و چشم گشودن به آخرت« ،بستنيها و گشودنيها» را يك جا مصادره كردند،
وگرنه بدون «صفاي باطن و زاللي روح» به درجه رفيع شهادت نائل نميشدند.
آري! اينگونه مرام پهلواني را در عمل پاس داش��تند و پهلوانان جاودانه شدند .قله مرام
پهلواني و نقطه اوج فرهنگ پهلواني ،ش��هادت اس��ت و خوشا به سعادت شهدا كه اين قله را
فتح كردند .فتيان ماندگار شدند تا پهلواني شان زودگذر نباشد .امروز گمشده ورزش ،همين
فرهنگ پهلواني است.
پهلواني ،هديه معنوي ايرانيان به بش��ريت و سبك زندگي ايراني اسالمي نشات گرفته
از مرام بزرگ جوانمرد عالم بش��ريت حضرت علي(ع) اس��ت .شخصيت منحصر به فردي كه
اول ش��هيد محراب ش��د و ...و فرزندش اباعبدا ...الحسين(ع) ،س��يد و ساالر شهيدان تاريخ
لقب گرفت .آيينهاي اين ورزش اصيل و ارزش��ي ايران اس�لامي در اجالس كنيا به تاريخ
 16نوامبر  2010در فهرست ميراث معنوي (ناملموس ) سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي
ملل متحد (يونسكو ) ثبت شد.
پروردگار متعال را ش��اكرم كه در پنجمين س��الگرد اين ثبت جهاني ،ارزش��مندترين
الگوهاي مرام پهلواني – شهدا  -را به خود و جهانيان يادآوري و بازمعرفي ميكنيم.
ام��روز مصادف با س��الروز اي��ن ثبت جهاني ق��رار بود رييس جمهوري اس�لامي ايران
حجتاالسالم والمسلمين دكتر حسن روحاني در مجمع عمومي يونسكو سخنراني كند كه
حمالت تروريستي در فرانسه به لغو برنامهها منجر شد.
مجالي بود تا مجددا صداي «صلحطلبي» و «دعوت به مضامين معنوي» از سوي ايران
اس�لامي به گوش جهانيان برس��د ولي اين فرصت ،ترور شد .به بركت خون شهدا و پشتوانه
حضور خانوادههاي معظم اين پهلوانان حقيقي به آينده اميد داريم.
اول و آخر مردان عالم ختم به خير.
توضيح :عبارتهاي داخل گيومه ،صفات و شاخصهاي مرام پهلواني برگرفته از قرآن،
احاديث ،روايات و كتب معتبر ادبي و تاريخي است.
اتفاق خوب برای ورزشی نویسی ایران

حمیدرضا صدر کاندیدای جایزه کتاب سال جالل

دكت��ر حميدرضا صدر احتياجي به معرفي ندارد؛ روزنامهنگار و ورزشينويس��ي كه
س��الها در مطبوعات ورزشي ايران دس��ت به قلم بوده و اين روزها به عنوان كارشناس
فوتبال در تلويزيون مش��غول به کار است و مخاطبان فراواني بخصوص در حوزه فوتبال
خارج��ي دارد .دكتر صدر نويس��نده كت��اب «تو در قاهره خواهي مرد» نيز هس��ت و به
جز ورزشينويس��ي در زمينه ادبيات هم فعاليتهاي خوبي داش��ته اس��ت .باخبر شديم
اي��ن كتاب دكتر صدر يكي از  5كانديداي جايزه كتاب س��ال جالل اس��ت كه در واقع
ميت��وان گف��ت مهمترين جايزه كتاب و ادبیات در ايران به ش��مار می رود .كتاب او در
بخش مس��تندنگاري به جمع  5كانديدا رس��يده و اين ش��انس را دارد كه در اين بخش
جايزه كتاب سال جالل را ببرد« .تو در قاهره خواهي مرد» روايتي از زندگي محمدرضا
ش��اه پهلوي است .مراسم اهدای جایزه کتاب سال جالل ش��نبه در تاالر وحدت برگزار
م��ی ش��ود .حضور ص��در در ميان نامزده��اي جايزه ج�لال اتفاق خوبي ب��راي جامعه
ورزش��ينويس كشور است .دكتر صدر پيش از اين كتابهايي با عنوان «روزي روزگاري
ن شده (ترجمه) و پسري روي سكوها» به رشته تحرير
فوتبال ،نيمكت داغ ،يونايتد نفري 
درآورده كه ميان فوتبالدوستان با استقبال خوبي مواجه شد .حاال هم كتاب آخر او يعني
«تو در قاهره خواهي مرد» بعد از  3هفته به چاپ دوم رسيده و ممكن است دكتر صدر
را صاحب يكي از بهترين جايزههاي ادبيات كشور نمايد.

به جاي مصاحبه ،از تيم حمايت شود

وقتي آرش برهاني ،حنيف عمرانزاده،
س��جاد ش��هباززاده و مي�لاد فخرالدين��ي
ديروز(يكشنبه) راهي دفتر بهرام افشارزاده
ش��دند ،خيليه��ا معتق��د بودند ك��ه براي
صحب��ت درباره مطالبات فصل گذش��ته به
دفتر سرپرس��ت باش��گاه رفتهان��د .هرچند
خودش��ان مدع��ي ش��دند كه براي تش��كر
از افش��ارزاده به دفت��ر او رفتهاند! عالوه بر
اي��ن حرفهاي معين��ي درب��اره قراردادها
و حاش��يههاي ناش��ي ازبالتكليف��ي كرار از
م��واردي اس��ت ك��ه توضيحاتي از س��وي
افشارزاده را در پي داشته است.
بازيكنان براي تقدير و تشكر آمده
بودند
حضور چهار بازيكن اس��تقالل در دفتر
افشارزاده را سرپرست باشگاه اينطور توصيف
ميكند « :اين بازيكنان براي تقدير و تشكر
از من ب��ه وزارت ورزش آمده بودند .آنها از
فضاي خوب و مرتب باشگاه رضايت داشتند
و اي��ن موضوع را در صحبتهاي خود اعالم
كردن��د .به هيچ عنوان بحث مطالبات فصل
گذشته مطرح نش��د و صحبتها به صورت
كل��ي بود .بازيكنان اس��تقالل از تالشهاي

باش��گاه رضايت داشتند و خيلي خوشحالم
كه بازيكنان فضاي باشگاه را درك كردهاند
و شرايط به گونهاي پيش رفته كه اكنون از
ما راضي هستند».
اين مصاحبهها خودزني است
سرپرس��ت باش��گاه اس��تقالل ب��ه
نارضايت��ياش از صحبتهاي مطرح ش��ده
از س��وي مس��عود معين��ي درباره ق��رارداد
بازيكنان ،اش��اره ميكند « :من اين موضوع
را نميپس��ندم .اينكه اعض��اي هياتمديره
اي��ن چني��ن مصاحبههاي��ي را انجام دهند
درس��ت نميدان��م .هياتمدي��ره س��خنگو
دارد ،باش��گاه س��خنگو دارد و اين مسائلي
كه مطرح ميش��ود نبايد مطرح ش��ود .اين
مصاحبهها خودزني اس��ت .ب��ه نظر من در
اين فضايي كه تيم پشت سر ميگذارد نبايد
چنين مصاحبهها و بحثهايي مطرح شود و
من اميدوارم اعضاي هياتمديره استقالل از
اين مصاحبهها ديگر انجام ندهند .استقالل
بيش از هر زمان ديگري به آرامش و حمايت
نياز دارد .بهتر اس��ت به جاي مصاحبههاي
حاشيهاي از تيم حمايت شود و از اين پس
اميدوارم ديگر چني��ن مصاحبههايي انجام
نش��ود .همانطور كه گفتم اي��ن مصاحبهها

با وجود بحراني كه به طور جدي تيمهاي
پايهاستقاللراتهديدميكننداماجالباستكه
مسووالن باشگاه كوچكترين حركتي در جهت
برطرف كردن اين مش��كالت انجام نميدهند!
تهديدها عليه آن ه��م در ش��رايطي ك��ه ميتوانند ب��ا نصف
تيمهاي پايه آبيپوش هزينههايي كه براي تيمهاي بزرگساالن انجام
جدي شد ميدهند ،مش��كالت تيمهاي پايه را حل كنند.
با اين حال بدقوليهاي اس��تقالليها همچنان
ادامه دارد و اين موضوع ص��داي اعتراض مدير
مجموعه ش��هيد فكوري را هم درآورده اس��ت!
مسلم حبيبي با اشاره به بدقوليهاي مسووالن
باشگاه اس��تقالل ميگويد 5 « :ماه از زمان عقد
قرارداد گذشته اما هنوز پيشپرداخت قرارداد
را به م��ا پرداخ��ت نكردند .چند بار به باش��گاه
استقالل نامه زديم و درخواست پول كرديم اما
متاس��فانه هيچ پاس��خي به ما داده نشده است.

مجوز بازي
استقالليها
صادر
نميشود؟!

اصغر باقريان در خصوص اينكه مراحل
ثبت قرارداد استيماچ و انتخاب دستيارانش
به كجا رسيد ،اينطور حرف ميزند« :كارهاي
قانوني و مراحل اداري انجام ش��ده است اما
در خص��وص اينك��ه اين ق��رارداد در هيأت
فوتبال به ثبت رس��يده يا نه،خبر ندارم .دو
دس��تيار ايراني به كار خ��ود ادامه ميدهند
و قرار اس��ت دس��تيار ك��روات و يك مربي
دروازهبانها از اين كشور به كادر فني اضافه
ش��ود ».او اشارهاي به اس��تعفاي خوروش از
سرپرس��تي س��پاهان دارد« :خوروش فعال
كارش را انجام ميدهد .در واقع فرصتي نبود
تا اس��تعفاي او را بررسي كنم .شايد هم در
آن مقطع استعفا كرد تا دست مديريت را باز
بگذارد ».مديرعامل سپاهان در مورد يكي از
روزنامهها كه با اشاره به فركي تيتر زده بود
«ابلهها عليه اليقها» ميگويد« :متاس��فانه
فوتبال به جاهاي خيل��ي بد ميرود و نحوه
استفاده از اصطالحات و مكالماتي كه انجام

خودزني است».
ناراحتي بازيكنان از افشاي قرارداد
بهرام افشارزاده وجود بندهاي مختلف
در قرارداد بازيكنان را اتفاق بدي نميداند:
« اگر بندي در قرارداد بازيكنان وجود دارد،
بهجاست .وقتي قرار است با بازيكني قرارداد
بسته ش��ود ،او امتيازاتي ميخواهد كه بايد
در قراردادش لحاظ شود .بازيكناني كه نزد
من آمده بودند ،از اين مس��اله ابراز ناراحتي
كرده و اعتقاد داش��تند ك��ه نبايد بندهاي
قراردادش��ان فاش شود .آنها اعتقاد داشتند
كه به خاطر عالقهش��ان به استقالل به اين
تي��م آمدهاند و اين صحبتها به اس��تقالل
آسيب ميرساند».
برگزاري جلسه درباره كرار در
روزهاي آينده
سرپرس��ت باش��گاه اس��تقالل درباره
وضعي��ت نهايي ك��رار توضي��ح ميدهد« :
در اي��ن ب��اره حرفهاي��م را زدهام .طب��ق
برنامهري��زي ما اين بازيك��ن را ميخواهيم
كنار بگذاريم و ظرف روزهاي آينده جلساتي
خواهيم داش��ت تا اين اتفاق در فضايي آرام
و به دور از حاش��يه رخ دهد .قرار بر اين بود
با مدير برنامههايش نشستي را برگزار كنيم

بهرام افش��ارزاده مديرعامل و مسووالن باشگاه
اس��تقالل پرداخت پول را دائ��م از اين هفته به
هفته بعد موكول ميكنند و فقط به ما ميگويند
در فكر پرداخت پول هس��تيم ».او حتي درباره
صحبتهايي كه از س��وي مس��ووالن استقالل
شنيده ،تأكيد ميكند« :حتي شخصا به باشگاه
استقالل مراجعه كردم و آنها اعالم كردند هيچ
پول��ي نداريم اما ديدم ب��راي برخي هزينههاي
خ��ود چكهايي صادر كردند .چطور ميش��ود
وقتي ميگويند پول نيست براي كارهاي ديگر
پول دارند اما براي ما پولي ندارند .اگر پول نباشد
براي هيچ كاري نبايد باشد نه اينكه تفاوت قايل
شوند».
مدير و بهرهبردار مجموعه ش��هيد فكوري
درباره مشكالتي كه در صورت پرداخت نشدن
بدهيها ب��راي تيمهاي پايه ب��ه وجود ميآيد،

اينط��ور توضي��ح ميده��د« :تي��م اميدهاي
استقالل بازي حساسي داش��ت كه ابتدا آنها را
راه ندادم .س��پس صادقپور مس��وول آكادمي
اس��تقالل پيش ما آمد .با وجود دوس��تي كه با
صادقپور دارم حتي بحثمان شد ولي درنهايت
باز هم به قول اس��تقالليها كه اعالم كردند قرار
است تا آخر هفته پول ما را بدهند اعتماد كرديم.
باالخره ما هم بهرهبردار اين مجموعه هستيم و
هزينه كرديم كه بايد كسب درآمد كنيم .طبق
توافقي كه داشتيم قرار است طي چند روز آينده
به ما پول بدهند .اگر مس��ووالن استقالل تا آخر
هفته به ما پول ندهند روز پنجشنبه به تيم پايه
اس��تقالل كه يك مسابقه بس��يار حساس دارد
اجازه بازي نميدهي��م و قطعا در صورت ندادن
حق و حقوق مجموعه از حضورشان جلوگيري
خواهيم كرد».

نبايد براي افراد مصونيت ايجاد كرد

باقريان :همه بازيكنان ازجمله احمدي
و خلعتبري در سپاهان ميمانند

ميش��ود در شأن فوتبال ما نيست .خود من
هميشه در مصاحبههايم به اين نكات توجه
ميكنم و به بازيكنان نيز گوشزد ميكنم كه
به حريم خصوصي افراد احترام بگذارند ،در
واقع نبايد حريم كاري را با حريم خصوصي
دخالت بدهيم .در واقع نبايد اينطور باش��د
كه اگر اتفاق بدي افتاد آن را با يك اتفاق بد
ديگر جبران كنيم».
باقري��ان حرفهاي��ش را اينط��ور ادامه
ميدهد« :اس��تفاده از اين كلمات در ش��أن
فوتبال كش��ورمان نيس��ت .اگر قرار باش��د
فوتبال يك مقوله جذاب و اجتماعي باش��د

و اين نشس��ت به زودي اتفاق خواهد افتاد
تا هر اتفاقي كه ميافتد در فضاي دوس��تانه
باش��د ».او در خصوص جايگزي��ن كرار نيز
توضيح ميدهد « :ما به دنبال اين هس��تيم
تا بازيكن مورد نظر س��رمربي اس��تقالل را
جل��ب كنيم .او هرآنچ��ه را كه صالح بداند
به ما اعالم ميكند و باش��گاه تالش خود را
براي جذب مهره مورد نظر س��رمربي انجام
ميدهد».
مظلومي ليست مكتوب نداده
آيا پروي��ز مظلومي براي جذب بازيكن
در نيم فصل ،ليس��تي به باش��گاه ارائه داده
است؟ افشارزاده به اين سوال اينطور پاسخ
ميدهد « :به طور مكتوب چيزي در اختيار
بنده قرار نگرفته اس��ت و اگر قرار باشد اين
اتف��اق بيفت��د در نيمفص��ل ميافتد .ضمن
اينك��ه ب��راي موفقيت اس��تقالل هر كاري
را انج��ام خواهي��م داد ».او درباره اينكه نام
گزينههاي��ي مث��ل ايمان مبعل��ي و بختيار
رحماني ب��راي حضور در اس��تقالل مطرح
ميش��وند ،اينطور ميگوي��د« :هنوز چيزي
قطعي نيست و همانطور كه گفتم گزينهاي
ب��ه ص��ورت مكت��وب در اختيار م��ن قرار
نگرفته است».

كه مردم را عالقهمند ميكند .اين يك بحث
جداست اما اگر كسي با كسي مشكلي دارد
نبايد اينچني��ن آن را مطرح ك��رد .البته از
س��وي ديگر هم قرار نيست در حريم كاري
نيز فضايي به وجود بياورد كه كسي نتواند به
اين حريم ورود كرده و افراد را مورد پرسش
و پاسخ قرار دهد اما در هر صورت بايد حريم
خانوادگي با حريم كاري متفاوت باشد».
مديرعامل س��پاهان معتقد است نبايد
براي كس��ي مصونيت ايجاد كرد« :آنچلوتي
پس از  10سال رئال مادريد را قهرمان كرد
اما س��ال بعد وقتي با تيمش موفق نميشود

محترمانه از او ميخواهند كه برود .معتقدم
در كن��ار اينكه نبايد به كس��ي توهين كرد
نبايد در مس��ائل كاري براي افراد مصونيتي
در نظ��ر گرف��ت و هي��چ كاري ب��ه كار آنها
نداش��ت .البته اگر فردي اشتباه كرد بايد با
او برخورد شود اما دليلي ندارد كه بخواهيم
موضوع��ي را كل��ي جم��ع ببندي��م .اگر در
جامع��هاي  20نفر خالف كنند ،تمام جامعه
را خطاب قرار ميدهند؟»
او در م��ورد اينك��ه ش��ايعات زي��ادي
در خص��وص بازيكن��ان س��پاهان از جمله
خلعتب��ري و احمدي براي جداي��ي آنها به
گوش ميرسد ،ميگويد« :همه بازيكنان كه
ب��ا ما ق��رارداد دارند در كنار م��ا ميمانند و
اتفاقا ما كمبود بازيكن هم داريم و قرار است
نيمفصل در اين مورد وارد عمل شويم ضمن
اينكه با حل مشكل بازيكنان برزيلي اين دو
نفر نيز از نيمفصل به جمع س��پاهاني اضافه
خواهند شد».

پرسش و پاسخ
مبعلي :فقط  7درصد از مبلغ قراردادمان را گرفتيم

استقالل را دوست دارم اما نظر منصوريان مهم است

نف�ت در لي�گ پانزده�م نتاي�ج
خوبي به دس�ت ني�اورده و خيليها از
جمل�ه كادر فن�ي نفت ته�ران غيبت
ايم�ان مبعلي را عل�ت اصلي افت تيم
ميدانند .مبعلي كه از همان هفتههاي
ابتداي�ي دچ�ار مصدوميت ش�ديدي
ش�ده ب�ود ،در بازي تداركات�ي مقابل
صبا به تركيب اين تيم بعد از حدود 3
ماه بازگشت .او توانست تنها پاس گل
تيم�ش را هم بدهد .البته نكته مهمتر
مطرح ش�دن نام او براي پيوس�تن به
استقالل اس�ت .ايمان مبعلي هافبك
خالق نفت تهران در مورد اين ش�ايعه
و البته وضعي�ت خودش و نفت تهران
توضيح ميدهد:
بعد از نزديك به  3ماه مصدوميت،
باالخره به تركيب نفت راه پيدا كردي
و توانستي براي اين تيم بازي كني.
خدا را شكر كه دوباره شرايط بازي
پيدا كردم .بازي بدي هم مقابل صبا انجام
ندادي��م .كال در اي��ن بازي ب��ا دو تركيب
متف��اوت بازي كرديم .ي��ك نيمه يك تيم
و نيم��ه ديگر تركيبمان عوض ش��د .بايد
بگويم تركيب اصليمان نبود و با تشخيص
منصوري��ان  23بازيك��ن در اي��ن بازي به
ميدان رفتند.
استرس نداشتي؟
كمي سخت بود .اگر بگويم استرس
نداش��تم دروغ است .درست است كه بازي
دوس��تانه بود ولي براي بازيكني كه بعد از
مصدوميت ش��رايط حض��ور در ميادين را
پيدا ميكند بازي دوستانه و رسمي فرقي
نميكند .وارد بازي كه ميش��وي استرس
در جري��ان ب��ازي روي عملك��ردت تاثير
ميگذارد.
قب�ل از ب�ازي با داي�ي برخوردي
داشتي؟
م��ن با عل��ي دايي مش��كلي ندارم.
اتفاقاتي در گذش��ته بوده و تمام شده .من
ديگر به گذشته فكر نميكنم .واقعا به دايي
و تيم��ش تبريك ميگوي��م .نتايج خيلي
خوبي گرفتند و جزو مدعيان هستند.
شايد شنيده باش�ي دوباره نامت
در ليست استقالل براي حضور در اين
تيم در نيمفصل به گوش ميرسد.

م��ن اين موضوع را از طريق يكي از
دوستانم شنيدم .بايد بگويم من در جريان
نيستم و كسي هم در رابطه با اين موضوع
صحبتي با من انجام نداده .من با تيم نفت
قرارداد دارم و مربي من عليرضا منصوريان
اس��ت .من بدون اجازه او يا باش��گاه هيچ
تصميمي نميگيرم.
با توج�ه به اتفاقاتي كه دو س�ال
پي�ش براي�ت افت�اد و در آخرين روز
نقل و انتقاالت از اس�تقالل جدا شدي
ش�فاف بگو اگر به تو پيشنهاد بدهند
به اين تيم ميروي؟
بس��تگي به ش��رايط دارد .آن اتفاق
هم تمام ش��د .بايد در شرايط قرار بگيري
تا بتواني تصميم بگيري .استقالل هميشه
بازيكنان بزرگي داشته .بازيكنان ميآيند و
ميروند .مربي ه��م همينطور .تنها چيزي
كه ميماند نام استقالل است و هوادارانش.
من از هيچكس باب��ت آن اتفاقات ناراحت
نيس��تم حت��ي از امي��ر قلعهنوي��ي ،چون
مربي تحت هر ش��رايطي صالح بازيكن را
ميخواهد و در همه موارد حق با اوس��ت.
قلعهنوي��ي مربي م��ن بوده و م��ن برايش
احترام خاصي قايلم.
ب�ا صحبتهايي كه انج�ام دادي،
به نظر ميرسد خيلي دوست داري به
استقالل برگردي.
اس��تقالل تيم بزرگي است .من در
اي��ن تيم خاطرات خوبي داش��تم .به مقام
نايب قهرماني ليگ رسيدم .در دو دربي به
پيروزي رس��يدم و از اي��ن تيم بعد از چند
س��ال دوباره لژيونر ش��دم و كال خاطرات
خوبي از اين تيم داش��تم ام��ا االن با نفت
ق��رارداد دارم و ميدانم مس��ووالن نفت و
عليرض��ا منصوريان هميش��ه خير و صالح
بازيكنانشان را ميخواهند.
مشكل مالي نفت برطرف شده؟
ما مش��كالت زيادي در نفت داريم.
بزرگترين مس��اله ما بحث مادي است كه
بازيكن��ان ما از ابتداي فص��ل تا حاال تنها
 10درصد از مبلغ قراردادش��ان را دريافت
كردهاند كه  3درصد از آنهم به فدراسيون
رس��يده ،فكر نميكنم هيچ باش��گاهي در
ايران باش��د كه به بازيكنانش تا امروز فقط
 7درصد از مبلغ قراردادش��ان را پرداخت
كرده باشد .مشكالت مالي دست كادر فني
را همبسته و كار آنها را سخت كرده .براي
تيمي كه پارسال در دو فينال حاضر بود و
نتايج خوبي گرفت و در بازيهاي آسيايي
هم اعتبار كس��ب كرد ،اين ش��رايط مالي
اص ً
ال خوب نيس��ت و روي روحيه بازيكنان
هم تأثير ميگذارد چون معموالً همس��ر و
فرزند و پدر و مادر فوتباليس��تها از لحاظ
مالي به آنها وابس��ته هس��تند و زماني كه
مش��كالت مالي به خانواده وارد ميش��ود،
در حقيقت اين فش��ار ب��ه بازيكن ميآيد
و همهچي��ز به هم ميريزد و مس��لماً روي
تمرك��ز بازيك��ن در بحث فني ه��م تأثير
ميگذارد .البته مديريت و هياتمديره در
تالش هستند كه هر چه زودتر اين مشكل
را مرتفع كنند.

