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اخبار
برتری یک بر صفر پرسپولس برابر ذوبآهن

رکورد منصوریان مقابل برانکو شکست

پرسپولیس در دیداری معوقه از هفته یازدهم
لیگ برتر فوتبال مقابل ذوبآهن به برتری رسید
تا با  3امتی��از این دیدار به جایگاه س��وم جدول
ردهبندی برس��د و فاصل��هاش با ص��در را کمتر
کن��د .دیروز در دیدار معوق��ه هفته یازدهم لیگ
برتر فوتبال ،پرس��پولیس و ذوبآهن اصفهان در
ورزشگاه آزادی تهران به مصاف هم رفتند که این
مس��ابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به س��ود
سرخپوش��ان تهران به اتمام رسید .این چهارمین
دیداری است که پرسپولیس در این فصل با نتیجه
یک بر صفر به پیروزی میرس��د .در این بازی باز
هم شجاع خلیلزاده ( )۱۵برای پرسپولیس گلزنی
کرد ت��ا رکورد شکس��تناپذیری منصوریان برابر
برانکو با این نتیجه بش��کند .نکته قابل توجه این
مسابقه عالوه بر تقابل برانکو ایوانکوویچ و علیرضا
منصوریان س��رمربی ذوبآهن ،رویارویی محسن
مسلمان بازیکن پیشین پرس��پولیس و کاپیتان
ذوبآهن با تیم سابقش بود .پرسپولیس در نیمه
اول کنترل بازی را در اختیار داشت و توانست در
دقیقه  ۱۵با ضربه سر شجاع خلیلزاده به گل اول
برسد .سرخپوشان عالوه بر این گل موقعیتهای
خوب دیگری هم داشتند که قدرش را ندانستند.
علی علیپور در دقیقه  ۲۲با یک ضربه سر دروازه
ذوبآهن را تا آستانه بازشدن پیش برد ولی رشید
مظاهری دروازهبان ذوبآهن با عکسالعملی خوب
ای��ن توپ را از روی خط دروازه به کرنر فرس��تاد.
علیپور در دقیقه  ۳۰هم در موقعیتی تک به تک
با مظاهری قرار گرفت ول��ی دروازهبان ذوبآهن
بخوبی این موقعیت را هم مهار کرد .در نیمه دوم
این ذوبآهن بود که بازی را هجومیتر آغاز کرد تا
کار را به تساوی بکشاند اما بعد از گذشت  ۱۰دقیقه،
ب��ازی از تب و تاب افتاد و  2تیم بازی کمکیفیتی
را به نمایش گذاشتند .پاسهای پی در پی اشتباه
بازیکنان  2تیم باعث ش��د موقعیتس��ازی روی
دروازهها کمتر شود و  ۲۲هزار تماشاگر ورزشگاه
و بینندگان تلویزیونی شاهد دیدار سردی باشند.
علی علیپور که در نیمه نخست  2موقعیت خوب
را از دس��ت داده ب��ود ،در دقیقه  ۷۷در موقعیتی
تک به تک با دروازهبان ذوبآهن قرار گرفت ولی
س��رعت زیاد توپ او باعث شد رشید مظاهری با
یک تکل ،مانع گلزنی مجدد پرسپولیس شود .افت
عجیب علیپور باعث ش��ده هواداران پرسپولیس
منتظر نیمفصل دوم و حضور مهاجمان تازهنفس
باشند .برانکو در  ۱۲دقیقه پایانی برای کنترل بازی
و اخراج نشدن علیپور که بسیار بد بازی میکرد و
عالیش��اه که از سوی داور کارت زرد گرفته بودند،
این دو بازیکن را تعویض کرد و محمدامین اسدی
و سعید حسینپور به جای آنها وارد زمین شدند.
همچنین در دقیقه  ۸۷میالد فخرالدینی بازیکن
ذوبآه��ن با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج
شد تا ذوبیها در لحظات پایانی با یک بازیکن کمتر
بازی کنند .پرسپولیس با این برد  ۲۷امتیازی شد
و با یک بازی کمتر نسبت به سپاهان و پدیده ،در
رده س��وم جدول قرار گرفت .ذوبآهن هم با این
باخت ،ششمین شکست این فصل را تجربه کرد
و با  ۱۲امتیاز در رده چهاردهم جدول جا گرفت.

همه بازگشتند
رسول خادم بازنگشت!

خیلی از مس��تعفیهای فدراسیون کشتی از
جمله نایب رئیس بان��وان که پس از جانبداری از
رسول خادم اس��تعفا داده بود ،تصمیم گرفتهاند
در س��کوت به فدراسیون بازگردند و فعالیتشان
را از س��ر بگیرند .پس از دومین استعفای رسول
خادم از ریاست فدراسیون کشتی که البته این بار
دیگر با بازگشت او به فدراسیون همراه نبود ،تعداد
زیادی از مسؤوالن فدراسیون و اعضای شوراهای
فنی استعفای خود را از ادامه حضور در فدراسیون
کشتی اعالم کردند اما با گذشت تنها چند روز هر
کدامش��ان به کار بازگشتند و اصال مشخص نشد
برای چه اس��تعفا دادند و برای چ��ه آنقدر زود به
کار بازگش��تند؟پس از بازگشت مسؤوالن اجرایی
فدراسیون به کار و نفراتی همچون رئیس سازمان
لیگ ،اعضای شوراهای فنی که برخی از آنها نیز از
مورد مشورت قرار نگرفتن در انتصاب سرمربیان
تیمهای ملی گالیه داش��تند ،نایب رئیس بانوان
فدراسیون کشتی نیز همانند دفعه قبل پیشاپیش
دیگران برای جانبداری از رسول خادم استعفا داد
اما او نیز خیلی زود به کار بازگشت تا کشتی بانوان
پس از مدتی بالتکلیفی شاهد حضور مسؤولشان
باش��د! در جایی که رس��ول خادم س��الها برای
راهاندازی و توس��عه کش��تی در بخشهای دیگر
در ایران زحمات زیادی را متحمل ش��ده است ،به
حال خود رها کردن کشتی بانوان برای یک ماه و
سپس بازگشت چندباره به فدراسیون کشتی قطعا
از مهمترین ایرادات نایب رئیس بانوان فدراسیون
کش��تی است .حال سوال اینجاست؛ در جایی که
خادم به کار بازنگشته است چرا این افراد از تصمیم
خود منصرف شده و بار دیگر به فدراسیون کشتی
بازگش��تهاند و چرا در رشته مهمی چون کشتی
شاهد چنین تصمیمات احساسی هستیم که قطعا
میتواند به این رش��ته ضربه وارد کند .در دنیای
ورزش حرفهای دیگر چنین رفتارهایی جایی ندارد
و اگر هم تصمیمی گرفته میشود باید تا پایان پای
آن تصمیم ایستاد.
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گزارشی درباره وضعیت باشگاه استقالل در  5سال اخیر

بالیی که دولت بنفش برسر آبیها آورد

محمد س�هیلی :زمانی که حسن روحانی در
س��ال  1392رئیس جمهور ش��د و در حال
تشکیل دولت یازدهم بود ،استقالل تهران به
عنوان قهرمان لیگ برتر فوتبال در فصل قبل
(لیگ دوازدهم) ،لی��گ جدید را آغاز کرد اما
همزمان با عمر  5س��اله دولت بنفش ،اوضاع
آبیهای پایتخت هر روز بدت��ر از دیروز بوده
است .استقاللیها نهتنها رنگ قهرمانی را در
دولت تدبیر و امید ندیدهاند که معتقدند این
دولت عمدا با حمایت بیش از اندازه از رقیب
س��نتی آنها ،به دنبال تضعیف آبیهاست .در
این گزارش تالش میکنی��م عملکرد دولت
روحانی را در قبال اس��تقالل که با نارضایتی
شدید هواداران میلیونی آن همراه بوده است،
بررسی کنیم.
جمعه  20اردیبهشت  1392جواد نکونام
کاپیتان استقالل جام قهرمانی دوازدهمین دوره لیگ
برتر را در حضور  90هزار استقاللی در ورزشگاه آزادی
باالی سر برد و این آخرین قهرمانی آبیهای پایتخت
در لیگ برتر فوتبال ایران اس��ت .استقالل در فاصله
س��الهای  1384تا  1392سه بار قهرمان لیگ برتر
شده بود و امیر قلعهنویی در لیگ دوازدهم موفق شد
اس��تقالل را به سومین قهرمانی در لیگ برتر فوتبال
برس��اند .در مرداد  1392یعنی همزمان با آغاز دولت
روحانی ،استقالل لیگ س��یزدهم را به عنوان مدافع
عنوان قهرمانی آغاز کرد اما در پایان این سال عنوانی
بهت��ر از پنجمی کس��ب نکرد .روند پرفراز و نش��یب
اس��تقالل در طول  5س��ال عمر دولتهای یازدهم و
دوازدهم همچنان ادامه داش��ته و این تیم از  15جام
ممکن فقط یک جام حذفی را تصاحب کرده اس��ت.
عدم توج��ه دولت به این تیم مردمی که مش��کالت
فراوانی از جمله مس��ائل مالی را به همراه داش��ت از
مهمترین علل ناکامی آبیپوشها در  5سال گذشته
اس��ت .اگرچه وزارت ورزش مرداد امسال در بیانیهای
نتایج  3سال اخیر استقالل را تاریخی! دانست و وزیر
ورزش و جوانان هم اعالم کرده اس��ت استقالل هیچ
مش��کل مالی ندارد اما مس��ؤوالن باشگاه ،کادر فنی،
بازیکنان و هواداران استقالل از برخورد ناعادالنه دولت
و وزارت ورزش با تیمشان و وضع مالی آشفته باشگاه
گالیه دارند اما در این  5سال دقیقا بر استقالل تهران
چه گذشت؟
■■لیگ سیزدهم 92-93

استقالل که در آستانه انتخابات ریاستجمهوری
در س��ال  92قهرمان لیگ برتر ش��ده بود ،برای لیگ
سیزدهم با مشکالت مالی فراوانی روبهرو بود .با توجه
به اینکه وزیر ورزش تا مدتها مشخص نشد ،وزارت
ورزش هم توجهی به مس��ائل این باش��گاه نداش��ت.
مش��کالت مالی موجب شد اس��تقالل در یارگیری و
تمدید قرارداد بازیکنان با مشکالت جدی روبهرو شود
و تعدادی از بازیکنان ملیپوش و تاثیرگذار استقالل
هم از جمله مجتبی جباری و پژمان منتظری از تیم
جدا ش��دند .در ادامه این فصل استقالل که به جمع
 4تیم برتر آس��یا هم رس��یده بود به علت مشکالت
ش��دید مالی و نبود متولی مش��خص برای ورزش در
دولت روحانی ،در براب��ر نماینده کرهجنوبی باخت و
از رس��یدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا بازماند .آنها
س��پس در مرحله گروهی مس��ابقات لیگ قهرمانان
آس��یا در دوره دوازده��م حتی از گ��روه خود صعود
هم نکردند و وداعی زودهنگام با مس��ابقات داشتند.
در پایان لیگ برتر س��یزدهم هم استقالل با سقوطی
آش��کار در س��ال اول دول��ت بنفش ،ب��ه رده پنجم
بسنده کرد .اس��تقالل در جام حذفی هم با شکست
مقابل مس کرمان از دور مسابقات کنار رفت .حاصل
تالش آبیه��ای تهرانی در س��ال اول دولت روحانی
ناکامی مطلق در مس��ابقات داخلی و بینالمللی بود.
■■لیگ چهاردهم 93-94

ناکامیهای استقالل در این سال هم ادامه داشت.
آنها به علت کس��ب مقام پنجم در دوره قبل سهمیه
حضور در بازیهای لیگ قهرمانان آس��یا را از دست
داده بودند و فقط در مسابقات لیگ برتر و جام حذفی
شرکت داش��تند .در جام حذفی استقالل با شکست
در مرحله یکچهارم نهایی حذف شد و در مسابقات
لیگ هم با یک پله سقوط دیگر در رده ششم جدول
مسابقات قرار گرفت .سال دوم دولت تدبیر و امید هم
برای استقالل اصال خوشیمن نبود.
اعض��ای هیاترئیس��ه فدراس��یون فوتبال در
حالی تاکید کردهاند ب��رای ماندن بر مواضع قبلی
اص��رار دارن��د و منتظر اع�لام نظ��ر وزارت ورزش
هس��تند که بین خودشان هم برای ماندن یا رفتن
اختالف نظر دارن��د .پس از آنکه ماندن مهدی تاج
در فدراسیون فوتبال قطعی شد ،مهمترین موضوع
تعیین تکلیف اعضای بازنشسته هیاترئیسه بود که
باید مسؤولیتش��ان را ترک میکردند .مهدی تاج،
علی کفاش��یان ،حیدر بهاروند ،محمود اسالمیان،
محمود ش��یعی ،عبدالکاظ��م طالقان��ی ،فریدون
اصفهانیان ،لیال صوف��یزاده و هدایتاهلل ممبینی
اعضای هیاترئیسه فدراسیون فوتبال هستند که
در بین آنها صوفیزاده و ممبینی بازنشسته نیستند
اما س��ایر نفرات باید تابع قان��ون منع بهکارگیری
بازنشستهها باشند .در حالی که قرار بود فدراسیون

داد .در لیگ برتر هم هماکنون در پایان هفته
چهاردهم ،اس��تقالل در مکان پنجم جدول
قرار دارد .وضع کنونی اس��تقالل و مشکالت
این باش��گاه به گونهای اس��ت ک��ه نمیتوان
دورنمای مثبتی برای آنها در فصل جاری نیز
پیشبینی کرد مگر اینکه معجزهای روی دهد.
■■مهمترین علل ناکامی استقالل در دولت
تدبیر و امید

■■لیگ پانزدهم 94-95

فصل  94-95هفتادمین س��ال فعالیت باش��گاه
اس��تقالل تهران بود .پیش از ش��روع مسابقات امیر
قلعهنویی از استقالل جدا شد و پرویز مظلومی سکان
هدایت این تیم را برعهده گرفت .عدم حمایت وزارت
ورزش و جوانان که این ایام درگیر حواشی فدراسیون
فوتب��ال بود و مش��کالت مالی عدیده ،موجب ش��د
اس��تقالل در جذب بازیکنان تراز اول ناموفق باش��د.
اس��تقالل ناچار به جوانگرای��ی روی آورد و در میان
بیتوجهی دولت و وزیر ورزش��ی ک��ه به ضدفوتبال
معروف شده بود در نهایت به عنوانی بهتر از سومی در
لیگ برتر دست نیافت .آنها که سهمیه حضور در آسیا
را هم از دست داده بودند ،در جام حذفی با شکست در
فینال مقابل ذوبآهن اصفهان ،سومین سال ناکامی
را پش��ت سر گذاش��تند .یکی از مهمترین علل افت
استقالل در میانه این فصل جدایی  2هافبک تاثیرگذار
این تیم یعنی ریوالدو و جاسم کرار به علت مشکالت
مال��ی ب��ود .در حالی که  3س��ال از دول��ت روحانی
میگذش��ت و اس��تقالل حتی موفق به کس��ب یک
جام هم نش��ده بود و هواداران این تیم دولت را مقصر
میدانستند .آنها در مسابقات مختلف با شعارهای خود
از دولت و وزیر ورزش میخواستند به استقالل کمک
کنند یا این تیم را رها کنند.
■■لیگ شانزدهم 95-96

لیگ ش��انزدهم برای اس��تقالل با کابوس  3سال
شکس��ت مطلق آغاز ش��ده ب��ود و وزارت ورزش که
هیچ کمکی برای حل مش��کالت نک��رده بود در آغاز
این فصل و پس از آمدن علیرضا منصوریان به عنوان
س��رمربی و استقبال هواداران از این انتخاب ،با شوک
مدیریتی جدید اس��تقالل را وارد بحرانی دیگر کرد.
وزی��ر ورزش به دنبال مدیرعاملی منص��ور قنبرزاده،
مدیر پیشین نفت تهران بود و انتشار این اخبار موجب
شد هواداران استقالل با وجود انتقاداتی که نسبت به
عملکرد بهرام افش��ارزاده داشتند ،با برپایی تجمعاتی
در برابر س��اختمان وزارت ورزش نسبت به تحوالت
م��داوم و عدم ثبات مدیریت در اس��تقالل بش��دت
اعتراض کنند .هواداران استقالل چند روز بعد تجمع
اعتراضی بزرگتری در برابر ساختمان مجلس برگزار
کردند و از نمایندگان خواس��تند محم��ود گودرزی،
وزیر ورزش را اس��تیضاح کنند .پس از برپایی تجمع
اس��تقاللیها در برابر مجلس ،رضا حس��نیخو مدیر
حراست وزارت ورزش ضمن غیرقانونی دانستن تجمع
هواداران و تهدید تلویحی افشارزاده ،از اقدام حقوقی
وزارت ورزش ب��ه عنوان نماینده دولت علیه هواداران
معترض خبر داد ۱۲ .مرداد  ۱۳۹۵یعنی روز ش��روع
چهارمین سال دولت روحانی و  2هفته پس از شروع
مسابقات لیگ ،هیاتمدیره استقالل اعالم کرد پس
از هماهنگ��ی ب��ا وزیر ورزش ،رضا حس��نیخو مدیر
حراست وزارت ورزش به عنوان مدیر جدید استقالل
و نایبرئیس هیاتمدیره باش��گاه انتخاب شده است.
عنوان حس��نیخو ،در اس��تقالل در ابتدا مدیرعامل،
سپس سرپرست مدیرعامل و دوباره مدیرعامل اعالم
شد که نش��ان از ناهماهنگی و س��ردرگمی نماینده
دول��ت در ورزش داش��ت .در نهایت هم حس��نیخو
پ��س از تنها  3روز بنا بر آنچه وجود «افراد کارآمدتر،
الیقتر و متخصصتر» برای مدیریت باشگاه استقالل
برشمرد ،از سمت مدیرعاملی استقالل استعفا کرد و
رضا افتخاری مدیرعامل استقالل شد .استقالل در این
فص��ل برای  3جام مبارزه میکرد ک��ه در هر  3جام

ناکام ماند .آنه��ا در جام حذفی در مرحله یکچهارم
نهایی مغلوب نفت تهران ش��دند و دستشان از جام
کوتاه ماند .در مس��ابقات آسیایی هم در مرحله یک
هشتم نهایی با شکست در مقابل العین امارات حذف
شدند و در لیگ برتر هم به نایبقهرمانی بسنده کردند.
و این به معنای  4سال ناکامی آبیها در دستیابی به
ج��ام قهرمان��ی در دول��ت اول روحانی ب��ود .یکی از
بزرگترین رس��واییهای مس��ؤوالن ورزش��ی دولت
یازدهم در این فصل برای اس��تقالل رخ داد و آن هم
محرومیت آبیها از نقلوانتقاالت بود .استقالل که به
خاطر عدم پرداخت مطالبات عادل شیحی آن هم به
مبلغ فقط  ۴۷هزار دالر محکوم به این محرومیت شده
بود ،نامهای تحریف ش��ده از سوی فدراسیون فوتبال
دریافت کرده بود .در حالی که فیفا اعالم کرد استقالل
از نقلوانتقاالت بعدی محروم است ،فدراسیون فوتبال
ترجم��های تحریفش��ده از این نامه را برای باش��گاه
اس��تقالل فرستاد که در آن عنوان شده بود استقالل
هنوز محروم نشده و در صورت عدم پرداخت مطالبات
ای��ن بازیکن محروم خواهد ش��د .بدین ترتیب همه
بازیکنانی که برای نیمفصل دوم در نظر گرفته ش��ده
بودند از جمله جپاروف ،نتوانستند به استقالل کمک
کنند و دست آنها از جام کوتاه ماند.
■■لیگ هفدهم 96-97

در این فصل اس��تقالل در میانه راه با منصوریان
خداحافظی کرد و ش��فر سکان هدایت استقالل را بر
عه��ده گرفت .آنها در  3جبهه لیگ برتر ،جام حذفی
و لیگ قهرمانان آسیا حضور داشتند و باالخره در این
سال در جام حذفی قهرمان شدند .آبیهای تهرانی در
لیگ هم به مقام س��وم بسنده کردند و در رقابتهای
آسیایی هم با صدرنشینی از گروه خود صعود کردند.
آنها در ادامه با شکست مقابل السد قطر در مرحله یک
چهارم نهایی از لیگ قهرمانان آسیا هم حذف شدند تا
در پایان  5سال مدیریت دولتهای یازدهم و دوازدهم
بر این تیم مردمی ،فقط یک جام آن هم از نوع حذفی
به کلکسیون افتخارات استقالل تهران اضافه شود.

■■لیگ هجدهم 97-98

در آغاز شش��مین س��ال دولت بنفش هم باشگاه
اس��تقالل بار دیگر با بحران مدیریتی روبهرو ش��د و
س��یدرضا افتخاری ج��ای خود را به فتح��ی داد .در
نخستین جلسههای تمرین تیم بسیاری از بازیکنان
و حتی اعضای کادر فنی تیم حاضر نبودند .همچنین
وضعیت تمدید قرارداد تعدادی از بازیکنان فصل قبل
تیم نامشخص بود که این امر انتقادات هواداران باشگاه
را در پی داشت ۱۹ .تیر تیم استقالل راهی اردوی ترکیه
شد اما مشخص شد  3نفر از مربیان و  3بازیکن تیم
ممنوعالخروج بودهاند و اجازه خروج از کشور را نیافتند.
شنبه  ۲۳تیر ،جمعی از هواداران استقالل در اعتراض
به عملکرد ضعیف مدیریت باشگاه در تمدید قرارداد با
بازیکنان و خرید بازیکنان جدید در مقابل ساختمان
وزارت ورزش ،مالک باشگاه ،تجمع کردند و خواستار
مالقات با ش��خص وزیر ورزش شدند .وزیر ورزش در
میان هواداران استقالل حاضر نشد و در ادامه با حضور
نیروهای انتظامی تعدادی از هواداران دستگیر شدند.
استقالل به عنوان قهرمان جام حذفی باید در مسابقه
سوپرجام  ۲۹تیر به مصاف پرسپولیس میرفت .باشگاه
اس��تقالل که در اردوی پیشفصل در ترکیه بود ،در
این مس��ابقه حاضر نشد و سازمان لیگ هم نتیجه را
 3بر صفر به سود پرسپولیس اعالم کرد .بدین ترتیب
استقالل نخس��تین جام را هم در این فصل از دست

دودستگی در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

تاج و کفاشیان در گروه موافق

فوتبال ب��ا برگ��زاری مجمع
تکلی��ف بازنشس��تههایش را
مش��خص کند ،نشس��ت روز
دوشنبه اعضای هیاترئیسه
ابهام��ات را افزای��ش داد و
مشخص نیس��ت تا پایان روز
 ۱۵آذر که مهلت تعیینش��ده برای ترک پس��ت
بازنشستههاست،تکلیففدراسیوننشینانمشخص
خواهد شد یا خیر .هیاترئیسه فدراسیون فوتبال در
پایان جلسه روز دوشنبه خود اعالم کرد« :با اشاره به
ارسال  2نامه قبلی به وزیر ورزش و جوانان مبنی بر
ادامه فعالیت هیاترئیسه فدراسیون بار دیگر ضمن

تاکید بر رعایت قانون و اولویت
ب��ودن در انتظ��ار اعالم نظر
وزی��ر ورزش و جوانان جهت
ادامه فعالیت خود هستند تا
طبق نظر وزی��ر ورزش عمل
گردد» .این تصمیم در حالی
از س��وی هیاترئیسه به طور رسمی اعالم شد که
خبرنگار مهر کس��ب اطالع کرد بین اعضا اختالف
نظر ش��دیدی وج��ود دارد و ب��رای اتخاذ تصمیم
نهایی دچار دودستگی شدهاند .درحالی که برخی
عنوان کردهاند علی کفاشیان هدایتکننده ماجرای
تصمیمات هیاترئیسه برای ماندن است اما وی به

این خالصهای بود از آنچه در دولت روحانی
بر سر استقالل و هوادارانش آمد .در حالی که
قرمزه��ای پایتخت  2ب��ار قهرمان لیگ برتر
شدند و به فینال آسیا راه یافتند ،هواداران آبی
فقط شاهد ناکامی تیم محبوبشان بودند .آنها
دولت را مقصر این وضع میدانند و معتقدند
دولتیها عمدا به استقالل بیتوجهی میکنند
و هوای تیم رقیب را بیشتر دارند .آنها عملکرد
دولت و وزارت ورزش را در جریان حضور پرسپولیس
در فینال لیگ قهرمانان آسیا تبعیضآمیز میدانند و
معتقدند اگر همین حمایتها از استقالل میشد ،تیم
آنها هم موفقتر عمل میکرد اما اگر بخواهیم نگاهی
کلی به علل مش��کالت اس��تقالل در  5سال گذشته
داشته باشیم میتوان به چند نکته اساسی اشاره کرد.
 -1مشکالت مالی و عدم حمایت دولت

قطعا یکی از مهمترین علل ناکامیهای اس��تقالل
در ای��ن س��الها مش��کالت مالی در ابت��دای فصل و
ناتوانی در جذب بازیکنان مناس��ب بوده است .اگر چه
در یک س��ال اخیر بر اس��اس ادعای مسؤوالن دولتی
وضع مالی اس��تقالل و پرسپولیس بهتر شده و بخش
زیادی از مش��کالت مالی قبلی حلوفصل شده است
اما هر روز ش��اهد خبرهایی مبنی بر وجود مشکالت
مالی ،اعتصاب بازیکن��ان و جریمههای بینالمللی به
علت عدم پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی هستیم.
الیاس حضرتی ،نماینده لیست امید تهران در مجلس
چندی پیش در مصاحبهای که ایرنا منتشر کرد ،گفته
بود  :باش��گاه اس��تقالل تهران با  ۱۷۰میلیارد تومان
بدهی ،در آستانه فروپاشی است که این بدهی نتیجه
س��وءمدیریت مجموع��ه وزارت ورزش و جوانان بوده
اس��ت .وی که در تشریح علل س��وال از وزیر ورزش و
جوانان سخن میگفت ،افزود :مسعود سلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانان ،باید نظارت جدیتر بر نحوه مدیریت
باشگاههای زیر نظر این وزارتخانه داشته باشد .شنبه
همین هفته ایسنا در گزارشی نوشت :در حالی که عضو
هیاتمدیره باشگاه استقالل پیش از این اعالم کرده بود
که اوضاع مالی استقالل در  70سال اخیر بیسابقه بوده
است ،کاپیتان استقالل از عدم پرداخت حقوق بازیکنان
به مدت  4-5ماه خبر داد تا مش��خص شود مشکالت
مالی همچنان در این باش��گاه وجود دارد .سیدمهدی
رحمتی ،کاپیتان استقالل به خبرنگاران گفت وضعیت
این تیم آن طور که به نظر میرسد گل و بلبل نیست.
او از مش��کالت مالی استقالل خبر داد و افزود« :تنها
 ۲۰درصد از قراردادها را گرفتهایم و نزدیک به  4-5ماه
اس��ت پرداختی از سوی باشگاه نداشته ایم .شرایط ما
س��خت اس��ت و نیاز به حمایت داریم .از شخص وزیر
ورزش نیز میخواهم به اسپانسر فشار بیاورد تا دست
تیم را خالی نگذارد» .این صحبتهای کاپیتان استقالل
در حالی مطرح شد که اکبر ملکی ،عضو هیاتمدیره
باشگاه در مجمع عمومی باشگاه استقالل که با حضور
وزیر ورزش برگزار ش��د ،اعالم کرده بود مشکل مالی
از نظ��ر ریالی ندارند و وضعیت مالی آنها در تاریخ 70
ساله استقالل بیسابقه است! البته تنها صحبتهای
رحمتی مشخص نمیکرد صحبتهای ملکی اشتباه
است .درس��ت  3روز قبل از برگزاری مجمع عمومی،
حسابهای باشگاه استقالل به خاطر بدهیهای سابق
مسدود و جلوی پرداختیهای اسپانسر به باشگاه گرفته
شده بود .همانطور که گزارش ایسنا مشخص میکند
بهرغم ادعای مسؤوالن دولتی ،هنوز هم مشکل اصلی
باشگاه استقالل که در همه  5سال گذشته گریبانگیر
این باشگاه بوده وجود دارد .البته وزیر ورزش هم معتقد
است استقالل هیچ مشکل مالی ندارد .سلطانیفر به
عنوان نماینده دولت  22آبان گفت :خوشبختانه هیچ
مشکل مالی تیمهای استقالل و پرسپولیس را تهدید
نمیکند .در همان روزها معاون ورزشی باشگاه استقالل
از مش��کالت مالی باش��گاه گفت و افزود :مش��کالت
مالی اس��تقالل و پرس��پولیس همیش��ه وجود دارد.
ادامه در صفحه 12

همراه مهدی تاج جزو موافقان ترک پست اعضای
هیاترئیس��ه هستند .اما در جبهه مخالف گروهی
قرار دارند که سردس��ته آنها مس��ؤولیت مهمی در
فوتبال دارد و بشدت مخالف رفتن بازنشستههاست.
سردس��ته گروه مخالفان که سابقه چندانی هم در
مدیریت فوتبال ندارد و در دوره جدید مس��ؤولیت
مهم��ی گرفته اس��ت ،به همراه چن��د عضو دیگر
هیاترئیسه موافق ماندن هستند .اتفاقات روزهای
اخی��ر وضعیت فوتبال را با ابهام��ات زیادی مواجه
کرده و بعید به نظر میرسد وزارت ورزش بخواهد
به طور رس��می پاسخ هیات رئیسه را بدهد .وزارت
ورزش پی��ش از ای��ن بارها اعالم کرده ب��ود درباره
فدراسیون فوتبال باید اعضای مجمع تصمیم بگیرند
اما با وضعیت فعلی مشخص نیست چه اتفاقی رخ
خواهد داد.

خبر
مودریچ برنده توپ طالی  ۲۰۱۸شد

پایان امپراتوری مسی و رونالدو

لوکا مودریچ به سلطه کریستیانو رونالدو
و لیونل مسی پایان داد و توپ طالی فوتبال
جهان را به دس��ت آورد .با نزدیک ش��دن به
پایان س��ال  ۲۰۱۸میالدی ،دوش��نبه شب
مراسم توپ طال برگزار ش��د و لوکا مودریچ
توانس��ت ب��رای نخس��تینبار ای��ن جایزه را
کسب کند و به سلطه  ۱۰ساله لیونل مسی
و کریس��تیانو رونال��دو پایان ده��د .هافبک
رئالمادرید به همراه تیمش در سال ۲۰۱۸
توانس��ت فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود و در
جامجهانی نیز به کرواس��ی کم��ک کرد به
باالتری��ن افتخار خود دس��ت یابد و به دیدار
نهایی جامجهانی برس��د .مودریچ پیشتر در
مراس��م بهترینهای فیفا نیز عنوان بهترین
بازیکن س��ال را به دست آورد .دیوید ژینوال،
بازیکن سابق تیمملی فرانسه این جایزه را در
پاریس به مودریچ اهدا کرد.
یادداشت

از شوکر تا لوکا

شبی که مودریچ بهترین بازیکن
جهان شد

ابوالفضل کریمآبادی :گلوی��ش را صاف کرد،
مک��ث کرد ،ت�لاش کرد تا صحب��ت کند اما
بغ��ض گلوی��ش نمیگذاش��ت! لبهایش را
که تکان داد ،اش��کها سرازیر شد .گفته بود
از آن لحظ��های ک��ه نامش ج��زو بهترینها
بوده در ش��هر آرزوهایش قدمزنان راه را طی
میکرده ،درخان��هاش بارها تمرین کرده بوده
ک��ه معج��زهای رخ داده و او باالت��ر از زیدان
بهترین بازیکن جهان شده .باز هم مکث کرد،
گفت نمیتوانم جلوی اشکهایم را بگیرم اما
من تمام این مدت در شهر آرزوهایم شبها را
صبح کردم و دیگر تحمل نکرد و دس��تش را
بر لنز دوربینها گذاشت و رفت .رفت و رفت.
دیگر فرصتی به او نرسید تا بار دیگر در شهر
آرزوهایش قدم بزند و خوش بگذراند.
این قس��متی از قصه «داور ش��وکر» بود،
همان ش��بی که زیدان ب��ا  ۲۴۴رای بهترین
بازیکن س��ال لقب گرفت و او با  ۶۸رای دوم
ش��د 2 .رای بیش از رونالدو نازاریو اما کس��ی
نمیگوی��د دوم کیس��ت و کس��ی در آینده
توجهی نخواهد کرد و این را همه میدانستیم.
اما یکی بود یکی نبود ،پس��ری بود با یک
توپ که پارکینگهای شهر را استادیوم فرض
کرده و از آن س��و به س��وی دیگ��ر میدوید،
خانوادهاش جان میکندند تا او را به آرزویش
برس��انند .لوکا مودریچ بزرگ و بزرگتر شد
و کشورش کامال استقالل پیدا کرده و نامش
کرواس��ی بود .دیگر خبری از ش��لیک نبود،
خب��ری از تظاهرات نبود ،نه نبود و کرواس��ی
دیگر ب��رای آنها بود ،ب��رای او و خانوادهاش...
مودریچ قد کش��ید ،موهایش بلندتر ش��د ،به
لندن رفت و درخش��ید ،اوج گرفت و اوج ،به
مادرید رفت و عضوی از کهکشانیها شد. ...
اما از دوران اوجش فاصله گرفت ،مارکا در سال
 ۲۰۱۲او را بدتری��ن خرید اللیگا معرفی کرد اما
او نی��ش و کنایهها را ب��ه هیچ گرفت ،طعنهها را
فراموش کرد و باز هم مانند دوران کودکی با عشق
به آرزویش فک��ر میکرد ،قدم به قدم به هدفش
نزدیک ش��د تا اینکه یکی از بزرگان کهکشانیها
لقب گرفت .به خود ک��ه آمد ،امید اول کراوتها
برای جامجهانی شده بود ،با شرکا به فینال رسید
اما مقابل فرانس��ه زانو زدند ،ب��ازی را باختند و او
مانند ی��ک کودک گریه میکرد ،بهترین بازیکن
جام لقب گرفت اما هیاهویی نداش��ت ،لبخندی
بر لبهایش نبود اما ایمان داشتیم او شانس اول
توپ طالس��ت ،درک کرده بودیم که او میتواند
افسانه «رونالدو -مسی» را بعد از  10سال

طلسم
خاتمه بدهد. ...
نامش را با زیبایی خاص همه شنیدند ،همه
کیف کردند ،برایش دستزدند ،همتیمیهایش
ذوقزده شدند و خانوادهاش از خوشحالی چند
قطره اش��ک ش��وق ریختند .همه بودند .همه
ب��زرگان به غی��ر از آن دو ،هم��ان دو که خود
میدانستند امسال خبری از آنها نیست .دیگر
خبری از جدال آنها نیس��ت .ش��بی که هرگز
کسی اهمیتی به بودن آنها نداد .کسی نگفت
چرا رونالدو و مس��ی حضور ندارند .آنها چشم
گرد کرده بودند که افس��انه جدی��د فوتبال را
ش��اهد باشند؛ افس��انهای که ش��اید تکساله
باشد اما همانی است که به خیلی از داستانها
خاتمه داد .قطعا در طول این  10سال بزرگانی
چون مودریچ بودند که میتوانستند این جایزه
را تصاح��ب کنند ام��ا حق آنها خورده ش��د.
مانند ریبری ،اینیس��تا و نویر اما حاال او است
که بهترین اس��ت .بدون هیچ شک و تردیدی،
بدون هیچ کنایه و تعجبی ،بدون هیچ حقی که
پایمال شود و خدا اینبار آنجا بود. ...

