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اخراج دانشگر بعد از گل صعود

تیــم فوتبــال اســتقالل در مرحله یک 
شــانزدهم جام حذفی به مصاف پیکان رفت 
و توانست این مســابقه را با نتیجه دو بر یک به 
سود خود به پایان برساند و برگه صعود خود به 
مرحله بعدي رقابت ها را مهر كند. شــاگردان 
فرهاد مجیدي در نیمه اول این دیدار با انجام 
یک بــازی خــوب دو گل وارد دروازه حریف 
كردند تا گام اول را محکم بردارند. شیخ دیاباته 
در دقیقه 17 در ضربه پنالتي و محمد دانشگر 
در دقیقه 38 برای استقالل گل زني كردند. در 
دقیقه 58 نیز بازیکنان پیکان با پاس های كوتاه 
خود را به محوطه جریمه استقالل رساندند و 
توپ به ابراهیم صالحی رسید و شوت محکم و 
دقیق او گل اول پیکان را به ثمر رساند اما این 
گل براي نجات تیم تارتــار كافي نبود. حریف 
آبی پوشــان در مرحله بعدی بــه قید قرعه و 

شانس مشخص خواهد شد. 
بعد از بــازي با پیــکان اما دانشــگر كه با 
حالت عصبي از رختکن خارج شــد و با یکي 
از هواداران كه خواهان گرفتن عکس با او بود 
درگیري لفظي پیدا كرد از ســوي مجیدي از 
حضور در تمرین منع شــد و در اختیار باشگاه 
قرار گرفت. سرمربي استقالل درباره تصمیم 
اخراج دانشگر گفت:»من آمده ام تا استقالل را 
با پشتوانه شما هواداران بسازم. همه ما باید قدر 
این پیراهن با ارزش را بدانیم و در این راه همه 
تالش خود را كنیم. حتی اگر در زمین مسابقه 
شکست بخوریم، اجازه نمی دهیم اخالق، عزت 
و اعتبار باشگاه بزرگ استقالل خدشه دار شود. 
از همین تریبون به همه بازیکنان اســتقالل 
تاكید می كنم كه حرمت این پیراهن مقدس را 
نگه دارند و اصول اخالقی و شخصیت باشگاه 
را همواره مد نظر قرار دهند. اگر چیزی جز این 
رقم بخورد، با كسی تعارف نداریم و با او برخورد 
خواهیم كرد. هیچ نامی بزرگ تر از اســتقالل 
نیســت. در اینجا، اســتقالل ســاالر است و 
بازیکن ساالری جایی در تیم استقالل ندارد.« 

كريمي در رده دوم رنك جهاني
رقابت های بین المللی كشــتی آزاد و فرنگی 
جام متئــو پلیکونه به عنــوان اولیــن رویداد 
موثر در رنکینگ ســال ۲۰۲1 برای حضور در 
رقابت های قهرمانــی جهان به پایان رســید و 
نخستین رنکینگ برترین كشتی گیران جهان از 
سوی اتحادیه جهانی كشتی اعالم شد. با وجود 
اهمیت سیســتم رنکینگ، كشــتی آزاد ایران 
فقــط دو نماینده در رقابت هــای متئو پلیکونه 
ایتالیا داشت و در كشــتی فرنگی نیز هیچ كدام 
از كشتی گیران ایران عازم این مسابقات نشدند. 
بهنام احسان پور با حذف از رقابت های وزن ۶5 
كیلوگرم تورنمنت ایتالیا نتوانست هیچ امتیازی 
در رنکینگ به دســت بیاورد اما علیرضا كریمی 
با كسب مدال نقره این رقابت ها موفق به كسب 
1۲ امتیاز و حضور در رده دوم رنکینگ وزن ۹7 
كیلوگرم شد. كالین مور آمریکایی كه در فینال 
موفق به شکست كریمی شده بود نیز با 1۴ امتیاز 
حاصل از قهرمانی در جام متئوپلیکونه در صدر 
رنکینگ وزن ۹7 كیلوگرم قرار دارد. همچنین 
رقابت های قهرمانی قاره  ای ۲۰۲1،  رقابت های 
بین المللی اوپن لهســتان ۲۰۲1، مســابقات 
المپیک توكیو ۲۰۲1 و مســابقات جهانی نروژ 
۲۰۲1 در تعیین رنکینگ بهترین ورزشکار سال 
۲۰۲1 اثرگذار است. اتحادیه جهانی كشتی قصد 
دارد پس از پایان این رقابت هــا به نفرات اول تا 
سوم رنکینگ در هر وزن به ترتیب مبلغ 1۰ هزار، 
هفت هزار و سه هزار دالر پاداش نقدی پرداخت 
كند. اهمیت دیگر حضور در جمع برترین های 
رنکینــگ، برخــورداری از قرعه آســان تر در 
رقابت های قهرمانی جهــان ۲۰۲1 نروژ خواهد 
بود. با توجه به اینکه در سال ۲۰۲1 رقابت های 
المپیک و جهانی برگزار می شود، تصمیم گرفته 
شده تا به مدال آوران المپیک در قیاس با مدال 
آوران جهانــی ۲۰ درصد امتیاز بیشــتر تعلق 
گیرد. امتیازات كســب شــده هر ورزشکار در 
سیســتم رنکینگ تنها برای وی در همان وزن 
ثبت می شود. تورنمنت بین المللی لهستان نیز 
آخرین رویداد موثر در رنکینگ المپیک توكیو 

محسوب می شود.

بازتاب

منهای فوتبال

آریا طاری

فوتبــال ایــران در یــک رونــد 
خجالت آور، از میزبانی در فصل جدید 
لیگ قهرمانان آسیا محروم شده است. 
حتی تیم فینالیست فصل گذشته لیگ 
قهرمانان هم نتوانسته میزبان گروهش 
در آســیا باشد. پرسپولیســی ها برای 
برگزاری دور گروهی لیگ قهرمانان باید 
به سفر دور و دراز هند بروند. اتفاقی كه 
در عصر كرونا و در یک فصل فشرده، برای 

این تیم آزاردهنــده خواهد بود. ماجرا 
برای استقالل حتی عجیب تر نیز هست. 
چراكه این تیم باید برای سپری كردن 
دور گروهی به عربستان سفر كند. آن هم 
در شرایطی كه تا همین فصل گذشته، 
بازی نمایندگان ایران و عربســتان در 
زمین بی  طرف برگزار می شد. در حقیقت 
كنفدراســیون فوتبال آسیا ابتدا حکم 
به برگــزاری نبردهای بین دو كشــور 
در كشــور ثالث داد اما به سادگی از این 
حکم عبور كرد تا عربستان را به عنوان 

میزبان دیدارهای تیم های باشــگاهی 
ایران انتخاب كند. ظاهــرا از این پس 
بازی در خاک عربستان برای نمایندگان 
فوتبال ایران از دید ای.اف.ســی مجاز 
اســت و تنها این عربستانی ها هستند 
كه از سفر به ایران معاف شده اند! ماجرا 
زمانی خجالت آورتر به نظر می رسد كه 
بدانیم حتی تیم ملی هم حق میزبانی 
از حریفانــش در مرحله مقدماتی جام 
جهانی را نخواهد داشت. ایران در شرایط 
عادی باید میزبان سه دیدار از چهار دیدار 

باقی مانده در این مرحله باشد اما حاال باید 
عمال همه مسابقه ها را در كشور بحرین 
برگزار كند. این هــم از عجایب تاریخ 
اســت كه باید در دور مقدماتی هر دو 
جدال رفت و برگشت را در كشور بحرین 
انجام بدهیم. با توجه به حضور طرفداران 
تیم ملی عراق در این كشــور، تیم ملی 
عمال برای صعود با یــک بحران بزرگ 
روبه رو خواهد شد. بحرانی كه محصول 
مدیریت خاص فدراســیون و قرارداد 
ننگین ویلموتس اســت اما به دراگان 

اسکوچیچ ارث رسیده و این مربی را با 
دردسرهای بسیار بزرگی روبه رو خواهد 
كرد. حاال ما باید ادامه مسیر رسیدن به 
جام جهانی را در كشوری سپری كنیم 
كه در آن حتی به ســرود ملی مان نیز 

احترام نمی گذارند! 
این ماجرا، یادآور روزی اســت كه 
مدیران چهار باشــگاه آسیایی فوتبال 
ایران به دیدار رییس ای.اف.سی رفتند و 
طوری در مورد این دیدار مانور دادند كه 
كم مانده بود تلویزیون برای شان آهنگ 
حماسی پخش كند. نتیجه فرستادن 
این افراد به مذاكره ها برای فوتبال ایران 
چیزی به جز تباهی محض نبود. برای 
یک لحظه، كافی است به یاد بیاوریم كه 
فدراسیون فوتبال ایران در چنین شرایط 
اسفباری حتی به گرفتن میزبانی جام 
ملت های آسیا امید داشت. كشوری كه 
ظاهرا از نگاه كنفدراسیون فوتبال آسیا 
حتی نمی تواند چند مسابقه گروهی در 
لیگ قهرمانان برگزار كند، چطور انتظار 
داشت برای میزبانی جام ملت ها انتخاب 
شود؟ هزینه همه آن مانورهای تبلیغاتی 
برای میزبانی جام ملت ها از جیب چه 
كسی پرداخت شده است؟ هزینه همه 
آن كلیپ های فاقد زیبایی و ظرافت را چه 
كسی تامین كرده است؟ آیا باز هم این 
مردم هستند كه باید تاوان سوءمدیریت 
برخــی چهره های خــاص را بدهند؟ 
می توان ای.اف.سی را در بوته نقد قرار داد 
و همه چیز را مرتبط با سیاست دانست 
اما حتی این موضوع هم نمی تواند روی 
ضعف و ناآگاهی مدیــران ورزش ایران 
سرپوش بگذارد. اگر هرگز نتوانسته ایم 
یک البی قدرتمند در ای.اف.سی ایجاد 
كنیم، مقصر این اتفاق خودمان هستیم. 
اگر كنفدراســیون فوتبال آسیا قبل از 
فینال لیگ قهرمانان، مهاجم تیم ایران 
را به ســادگی محروم می كند و با یک 
رای حیرت آور، فوتبال ایران را در آستانه 
حذف از مرحله مقدماتی جام جهانی قرار 

می دهد، مقصر ماجرا خودمان هستیم 
كه هرگز در سطح تشــکیالت كالن 
فوتبال، حرفی برای گفتن نداشته ایم. 
با این روند حتی اگر به قهرمانی آســیا 
برســیم یا به جام جهانی صعود كنیم، 
باز هم چیزی به ارزش های فوتبال مان 
اضافه نخواهد شــد. با ایــن روند هیچ 
موفقیتی نمی تواند فوتبال را از این وضع 

اسفبار جدا كند.
شهاب الدین عزیزی خادم با وعده 
ایجاد تحول در دیپلماســی فوتبال، 
ریاست فدراســیون را تحویل گرفت. 
او حتی در یکــی از اولین مالقات ها، با 
جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه 
دیدار كرد. شــاید همین اتفاق تلخ در 
بدو شروع دوران كاری او، فرصتی برای 
محک خوردن توانایی اش باشــد. اگر 
كوچک ترین راهی بــرای عبور از این 
بحران وجود دارد، فدراســیون باید از 
همه ظرفیت های ممکن برای مقابله 
با آن اســتفاده كند. اگر كوچک ترین 
راه نجاتی از این تحقیر تاریخی وجود 
دارد، همــه اركان فوتبــال ایران باید 
برای عملی كردن آن دســت به دست 

هم بدهند.  

وقتي تمام ميزباني ها از فوتبال ایران گرفته مي شود

دیپلماسی سقوط! 

اتفاق روز

چهره به چهره

فاجعه ای که در روزهای گذشته درباره اش صحبت می شد، باالخره اتفاق افتاد و فوتبال ایران با تصميم کنفدراسيون 
فوتبال آسيا، دو ميزبانی بسيار مهم و تعيين کننده را از دست داد. کشوری که زمانی صاحب بزرگ ترین و شيک ترین 

استادیوم خاورميانه بود، حاال از نگاه ای.اف.سی حتی مجوز برگزاری دیدارهای ليگ قهرمانان اروپا را هم به دست 
نمی آورد. با این فاجعه تمام عيار، کار باشگاه های ایرانی در آسيا و همچنين کار تيم ملی در ادامه راه مرحله مقدماتی جام 
جهانی، بی نهایت سخت خواهد شد. حتی اگر در آن رقابت ها نتایج خوبی به دست بياوریم، باز هم این اتفاق یک شکست 

تاریخی و یک تحقير بزرگ برای فوتبال ایران محسوب می شود.

از بین مهدی طارمی و كریس رونالدو، فقط 
یک نفر در ادامه این فصل از لیگ قهرمانان حاضر 
خواهد بود و آن یک نفر، ستاره پرتغالی باشگاه 
یوونتوس نیست! شاگردان كنسیسائو در پورتو، 
دست به یک شاهکار بزرگ زدند و یوونتوس پیرلو 
را خیلی زود از لیگ قهرمانان حذف كردند. دیدار 
رفت دو تیم، جذابیت زیادی داشــت و مسابقه 
برگشت آنها، یکی از تماشایی ترین جدال های 
فوتبال از زمان شروع عصر كرونا بود. تنها چند 
دقیقه پس از آغاز مسابقه، ضربه مهدی طارمی 
به تیر دروازه شــزنی برخورد كرد. ستاره ایرانی 
پورتو باالخره تخصص همیشگی اش را روبه روی 

بانوی پیر به نمایش گذاشت و توانست از دمیرال، 
پنالتی بگیرد. ضربه دقیق اولیویرا، كار تورینی ها 
را برای بازگشت به این مسابقه بسیار سخت كرد. 
نیمه اول بازی با برتری پورتو به پایان رسید اما 
در شــروع نیمه دوم، این فدریکو كیه زا بود كه 
توانست مســابقه را به تساوی بکشــاند. اتفاق 
عجیب مسابقه، كمی بعد از این گل رخ داد. جایی 
كه مهدی طارمی به فاصله چند دقیقه، دو كارت 
زرد متوالی از داور مسابقه دریافت كرد و به راحتی 
از زمین بازی اخراج شد. مهدی در فوتبال ایران 
هم بارها این عادت را به نمایش گذاشــته بود. او 
خیلی راحت از داورها اخطار می گرفت و این بار 

هم با اخطار كامال بی مورد و دو حركت به شدت 
غیرضروری، تیمش را 1۰ نفره كرد. پورتو گل دوم 
را هم از كیه زا خورد تا شرایط نگران كننده ای را 
تجربه كند اما تا پایان وقت های قانونی، مقاومت 
این تیم نیز ادامه داشت. یووه با همه وجود حمله 
می كرد و موقعیت از دســت می داد اما این تیم 
پرتغالی بود كه با یک شــلیک زمینی از راه دور، 
باز هم توسط اولیویرا به گل رسید. اشتباه بزرگ 
شــزنی روی این صحنه، تیم میزبان را به شدت 
به دردســر انداخت. حتی گل دوم یووه با ضربه 
آدرین ربیو، نتوانست مسیر این مسابقه را به سود 
پسران پیرلو تغییر بدهد. آنها هنوز برای صعود 
به یک گل دیگر نیاز داشــتند اما موفق به زدن 
این گل نشدند. در شب فاجعه بار كریستیانو و با 
یک نمایش ضعیف از سوی موراتا، یووه شانس 
رسیدن به جمع هشت تیم برتر اروپا را از دست 

داد. پورتو اما دســت به یک شگفتی بزرگ زد و 
راهش را به مرحله یک چهارم نهایی هموار كرد. 
برای تیمی كه در لیــگ پرتغال 1۰ امتیاز با تیم 
صدرنشین فاصله دارد، این یک موفقیت تاریخی 

به نظر می رسد.
اشک های مهدی طارمی در پایان مسابقه، 
نشان از فشار وحشتناكی داشت كه این بازیکن 
در رختکن تحمل كرده بود. او در پایان این نبرد 

در آغوش كنسیسائو و هم تیمی ها قرار گرفت. 
مهدی خوش شانس بود كه پورتو در این نبرد 
شکســت نخورد. در غیر این صورت به جای 

پیام هــای محبت آمیز فعلی، بــا برخورد 
سخت هواداران پورتو روبه رو می شد. این 
دومین بار است كه او در یک دیدار حساس 
از این فصل از زمین اخراج می شود. نقطه 
ضعف مهمی كه این ستاره برای رسیدن به 

تیم های بزرگ تر باید آن را برطرف كند. طارمی 
حاال دیدار رفت مرحله بعدی را از دست می دهد 
اما شــانس بازی در مســابقه برگشت مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانــان را به 
دست خواهد 

آورد. 

آریا رهنورد

پرسپولیس در حالی به سراغ هفته هجدهم لیگ برتر می رود 
كه احتماال می تواند از هر دو خرید جدیدش در این مســابقه 
استفاده كند. مهدی ترابی و شهریار مغانلو دو ستاره ای هستند 
كه در نیم فصل از تیم های خارجی به جمع قرمزها ملحق شده اند. 
این اولین بار نیست كه پرســپولیس در بازار نقل و انتقاالت، به 
سراغ ستاره های ایرانی شاغل در لیگ های خارجی می رود. در 
این چند سال، این اتفاق بارها و بارها تکرار شده و نتایج متفاوتی 
را نیز به دنبال داشته اســت. این نتایج گاهی درخشان و گاهی 

ناامیدكننده بوده اند.
مهدی مهدی خانی

قبل از شهریار و ترابی، مهدی خانی آخرین بازیکنی بود كه از 
لیگ های خارجی راهی پرسپولیس شد. مهدی خانی در پدیده 
مشهد چهره شد و خیلی زود با رفتن به واراژدین، شانس لژیونر 
شدن را به دســت آورد. دوران حضور این فوتبالیست در لیگ 
كرواسی اما چندان درخشان نبود و او در نهایت تصمیم گرفت 
به فوتبال ایران برگــردد و پیراهن پرســپولیس را بر تن كند. 

مهدی خانی تا اینجا اصال شروع درخشــانی در جمع قرمزها 
نداشته و به هیچ وجه برای این تیم ثمربخش نبوده است. اگر او 
تا پایان فصل به همین منوال ادامه بدهد و خودش را ثابت نکند، 
باید آماده باشد تا به سرنوشت آرمان رمضانی در پرسپولیس دچار 
شود. بازیکنی كه همین چند روز قبل، در فهرست مازاد باشگاه 

قرار گرفت و قراردادش را با سرخپوشان فسخ كرد.
 فرشاد احمدزاده

فرشاد كه با نیت لژیونر شدن از پرسپولیس برانکو رفته بود، 
توانست به این آرزو برسد اما موفق نشد پیراهن تیم ملی را به دست 
بیاورد. او در شالسک ورشو بازی كرد اما حضور در فوتبال لهستان 
برایش به هیچ وجه خوشایند به نظر نمی رسید. احمدزاده از این 
تیم به پرسپولیس برگشت و با این باشگاه قرارداد دو ساله بست 
اما تنها پس از سپری شدن یک نیم فصل، پرسپولیس نامش را در 
فهرست خروج قرار داد تا فوتبالش را در باشگاه فوالد خوزستان 

دنبال كند.
وحيد اميری

وحید از ترابوزان اســپور تركیه به پرســپولیس برگشت و 
برخالف فرشاد، توانست حضور موفقی در تیم سابقش داشته 
باشــد. او دوباره محبوبیت از دســت رفته اش را پس گرفت و با 
جنگندگی، جایش را در تركیب اصلی پرسپولیس پیدا كرد. وحید 
در بسیاری از هفته ها در پست غیرتخصصی مهاجم برای این 
باشگاه توپ زده اما آنقدر تالش كرده و آنقدر دویده كه حتی در 
همین موقعیت غیرتخصصی هم، به چشم آمده و مورد ستایش 

قرار گرفته است. هواداران پرســپولیس، شیفته دوندگی او در 
زمین و تالش اش برای رسیدن به پیروزی هستند.

محمد نادری
پس از ترک تراكتورسازی، محمد نادری یک دوره كوتاه را در 
باشگاه كوتریک در لیگ بلژیک سپری كرد. پرسپولیسی ها به 
سراغ او رفتند و توانستند رضایت باشگاه بلژیکی را نیز جلب كنند. 
نادری در سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس چهره شد و حتی 
پیراهن تیم ملی را هم به دست آورد. او در حالی كه یک مهره ثابت 
برای پرسپولیسی ها به شمار می رفت، در یک تصمیم انتحاری با 
استقالل قرارداد بست و پیراهن این تیم را پوشید تا به جدیدترین 
یاغی فوتبال ایران تبدیل شــود. نادری البته خوش شانس بود 
كه در این عصــر از فوتبال ایران، خبری از حضور تماشــاگر در 

استادیوم های مختلف نیست.
آدام همتی

آدام به عنوان بازیکن تستی توجه برانکو را جلب كرد و به این 
تیم ملحق شد. او قبل از بازی برای قرمزها، پیراهن باشگاه ریرسون 
رمس را بر تن داشت. همتی از همان ابتدا هم یک مهره كلیدی و 
مهم برای پرسپولیس نبود اما در روزهای محرومیت باشگاه از نقل 
و انتقاالت، فرصت زیادی برای بازی به دست آورد و حتی در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان رفت. با پایان دوران پروفسور در 
تهران، دوران آدام همتی در باشگاه پرسپولیس نیز به پایان رسید.

رامين رضایيان
اگرچه نمی توان دوران حضور رامیــن رضاییان در ریزه 

اســپور تركیه را یک دوران »كامل« به حســاب آورد اما به 
هر حال رامین بیشــتر از طارمی در فوتبال تركیه باقی ماند 
و زمان طوالنی تری را در این كشور سپری كرد. با این حال او 
هم در نهایت تصمیم گرفت قراردادش را فسخ كند و دوباره 
پیراهن پرسپولیس را بپوشد. رضاییان دوباره به جمع قرمزها 
برگشت اما هیچ وقت نتوانست در تیم برانکو جایگاه سابقش 
را به دست بیاورد. رابطه این بازیکن و سرمربی كروات باشگاه 

دیگر هرگز ترمیم نشد.
محمدرضا خلعتبری

پیش از شروع لیگ برتر ســیزدهم، محمدرضا خلعتبری 
یکی از خریدهای مهم پرسپولیس بود. او در آن مقطع به باشگاه 
عجمان در امارات رفت اما پس از تغییر نام لیگ امارات به یک اسم 
جعلی، حضور فوتبالیست های ایرانی در این لیگ ممنوع شد. 
باشگاه پرسپولیس با پرداخت یک رقم سنگین برای رضایتنامه، 
خلعتبری را از عجمان به خدمت گرفت و این بازیکن را در تركیب 

اصلی اش قرار داد.
عليرضا حقيقی

پس از مدت ها نیمکت نشــینی در روبیــن كازان، علیرضا 
حقیقی مدتی كوتاه به فوتبال ایران برگشت و به صورت قرضی 
در پرســپولیس به میدان رفت. دورانی كه برای این سنگربان 
اصال موفقیت آمیز نبود. پرسپولیسی ها هیچ تمایلی به دائمی 
كردن قرارداد قرضی او نداشــتند تا حقیقی دوباره به باشــگاه 

روبین برگردد.

مهدی ماند، رونالدو رفت

بخشیده شدی پسر!

پرسپوليس و صيد لژیونرها

مهاجرت معکوس! 

فوتبال ایران در یک روند 
خجالت آور، از ميزبانی در 

فصل جدید ليگ قهرمانان 
آسيا محروم شده است. 

حتی تيم فيناليست فصل 
گذشته ليگ قهرمانان 

هم نتوانسته ميزبان 
گروهش در آسيا باشد. 

پرسپوليسی ها برای 
برگزاری دور گروهی ليگ 
قهرمانان باید به سفر دور و 

دراز هند بروند
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