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جدایی فرهاد مجیدی از استقالل، 
خبری است که دیگر باید به شنیدنش 
عــادت کرده باشــیم امــا باز هــر بار 
غافلگیرمان می کند. مشکل فقط این 
نیســت که او هر بار تصمیــم به ترک 
استقالل می گیرد. مشکل این است که او 
همیشه بدترین زمان را برای ترک آبی ها 
در نظر می گیرد. فرهاد برای »هفتمین 

بار« به رفیق نیمه راه استقاللی ها تبدیل 
شده و امیدوار اســت که در همان روند 
همیشــگی، روزی دوباره بــه این تیم 
برگردد. تصمیم عجیب او برای جدا شدن 
از استقالل آن هم در فاصله تنها چند روز 
با قهرمانی بدون شکست لیگ برتر، این 
موفقیت را به کام هواداران باشگاه تلخ 
کرده است. عجیب اســت که ظاهرا در 
فوتبال ایران، نمی توان روی هیچ کس 
برای مدت طوالنی حساب کرد. اینجا 

آدم ها عــادت دارند که بــا تیم ها مثل 
گذرگاه های موقت برخورد کنند.

حاال دیگر دلیل اشک  ریختن های 
فرهاد مجیدی در مراســم اهدای جام 
قهرمانی واضح به نظر می رسد. خیلی ها 
تصور می کردند او از ســر شوق اشک 
می ریزد و دلیل گریه هایش، رسیدن به 
یک آرزوی قدیمی با استقالل است اما 
ظاهرا دلیل احساساتی  شدن این مربی، 
ترک استقالل بوده است. این نخستین 

بار نیســت که فرهاد مجیدی راهش را 
به این شکل از استقالل جدا می کند. او 
بارها چنین تصمیمی گرفته و ظاهرا قرار 
است همواره در شرایطی که هیچ کس 
توقع ندارد، به دنبال راهی برای ترک این 
تیم باشد. اولین جدایی ناگهانی فرهاد از 
باشگاه، سال ها قبل پس از ماجراهای 
جنجالی دیدار استقالل و فجر در شیراز 
رقم خورد. مجیدی برای مدت کوتاهی 
راهی فوتبال اروپا شد اما در اتریش دوام 
نیاورد و دوباره به تهران برگشت. او این 
بار مدتی برای تیم بازی کرد اما باز هم 
در مسیر درهای خروجی قرار گرفت و 
این بار به فوتبال امارات رفت و تا آخرین 
سال های دوران بازی، به فوتبال ایران 
برنگشــت. عجیب ترین جدایی فرهاد 
از اســتقالل، وقتی رقم خورد که او تیم 
صدرنشین پرویز مظلومی را رها کرد تا 
به الغرافه قطر ملحق شود. او دلیل این 
تصمیم را تنهایی پســرش در امارات 
می دانست. دلیلی که هیچ وقت از سوی 
اســتقاللی ها پذیرفته نشد. حتی این 
هم آخرین تجربه جدایی های ناگهانی 
مجیدی از تیمش نبود. او که پس از ترک 
لیگ قطر دوباره به ایران برگشته بود، این 
بار در میانه فصل به شکل عجیبی تصمیم 
به وداع با فوتبال گرفت. هیچ کس متوجه 
نشد چرا فرهاد حاضر نیست برای پایان 
دادن به دوران فوتبالش حداقل تا پایان 
فصل صبر کند. این عادت در قامت یک 
مربی هم برای مجیدی تکرار شد. او در دو 
مقطع مختلف، از باشگاه جدا شد و این 
فصل سومین جدایی اش را به عنوان یک 
سرمربی پشت سر گذاشت. اتفاقی که 
شاید حتی در فوتبال دنیا هم کم سابقه به 
نظر می رسد. ظاهرا استقاللی ها همیشه 

باید آماده شنیدن خبر جدایی مجیدی 
از تیم شان باشند. خبری که هیچ وقت 
از بین نمی رود و فقط از فصلی به فصل 

دیگر منتقل می شود.
رفتن بــه یک لیــگ خارجی برای 
مربیگری، چالش جذابی به نظر می رسد. 
فرهاد در نسل خودش اولین مربی ایرانی 
است که چنین فرصتی به دست می آورد. 
با این حال سوال کلیدی اینجاست که 
آیا اساســا رفتن به لیگی مثل امارات، 
برای پیشــرفت فنــی او کافی خواهد 
بود؟ آیا بهتر نبود مجیدی در استقالل 
بماند، از پروژه ای که برای باشگاه ساخته 
محافظت کند و با این تیم به دنبال بردن 
جام های بعدی باشد؟ آیا ماموریت او در 
استقالل با همین قهرمانی دیگر تمام 
شده است؟ آیا ساختن یک عصر طالیی 
برای باشگاه، ماموریت مهم تری نیست؟ 
مرور سرنوشت ستاره هایی مثل قایدی 
و نوراللهی که همین فصل گذشــته به 
لیگ امارات ملحق شدند، اصال نشانی 
از پیشــرفت در خودش ندارد. این دو 
بازیکن با شرایط بســیار خوبی راهی 
لیگ امارات شدند اما امروز به شدت به 
دنبال جدایی از تیم شــان هستند. این 
را هم نباید فراموش کرد که تیم این دو 
نفر به مراتب بهتر از تیمی است که فرهاد 
به آن ملحق می شــود. اصال چند مربی 
سرشناس را می شناســید که از لیگ 
امارات به لیگ های بزرگ دنیا رسیده 
باشند؟ با هیچ منطقی در فوتبال دنیا، 
نمی توان ادعا کرد که باشــگاه االتحاد 
کلبا در لیگ امارات، بزرگ تر از باشگاهی 
مثل استقالل است. نه پیشینه دو باشگاه، 
نه افتخارات آســیایی دو تیم و نه حتی 
تعداد تماشاگران شان به هیچ وجه قابل 

مقایسه به نظر نمی رسد. فرهاد یک تیم 
بزرگ تر را رها کرده تا به یک تیم معمولی 
در یک لیگ معمولی ملحق شود. او چیز 
گرانی را برای یک قرارداد گران از دست 

داده است. 
جالــب اینکه فرهــاد مجیدی در 
انتهای متن خداحافظی اش، از بازگشت 
دوباره به اســتقالل صحبت می کند. 
تعجبی هــم ندارد که او تــا این اندازه 
روی فراموشکاری همیشگی هواداران 
فوتبال در ایران حســاب کرده باشد. 
او در 6 تجربه قبلــی هم همواره به تیم 
برگشــته و تالش کرده تا گذشــته را 
از ذهن ها پاک کند. ایــن بار اما ماجرا 
کمی متفاوت به نظر می رسد. این بار 
هواداران استقالل از یاد نخواهند برد 
که چه کسی همواره بعد از شکست ها و 
پیروزی ها، رهایشان کرده است. فرهاد 
بیشتر از آن که یک مربی بزرگ باشد، 

یک رفیق نیمه راه بی رقیب است!

فرهاد و یک داستان تکراری دیگر

رفیقنیمهراهبیرقیب!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

بعد از موافقت با اســتعفای فرهاد مجیدی از 
استقالل با وجود قرارداد سه ســاله این مربی با 
باشــگاه، تالش ها برای انتخاب یک مربی جدید 
به جای او آغاز شد. فصل گذشــته بعد مدت ها 
تنها فصلی  بود که اســتقالل یک لیگ جدید را 
با سرمربی لیگ قبلی اش شــروع کرد و حاال این 
روند دوباره با جدایی مجیــدی از بین رفت. این 
روزها اسم های زیادی برای جانشینی فرهاد در 
استقالل مطرح می شــوند که یکی از آنها آندره آ 
استراماچونی اســت. یک آدرس کامال غلط که 
بعید است بتواند تاثیر مثبتی روی آینده استقالل 
بگذارد. استراما قبال یک دوران بسیارکوتاه را در 
استقالل سپری کرد و در اولین فرصت تصمیم 
به ترک این تیم گرفت. عجیب است که باشگاه 
اســتقالل بخواهد جای فرهاد را با کسی پر کند 
که در ترک تیم از خــود فرهاد هم عجول تر بوده 

است! استراماچونی بعد از ترک استقالل مدتی 
بدون تیم بوده و در باشگاه پرستاره ای مثل الغرافه 
قطر اصال خوب نتیجه نگرفته است. شکست های 
وحشتناک او در لیگ قهرمانان آسیا با تیم قطری، 
سوژه بسیاری از رسانه های آسیایی بوده است. اگر 
استقالل یک مربی خارجی می خواهد، بهتر است 
به سراغ یک مربی بزرگ تر برود. در غیر این صورت 
یک مربی داخلی برای این تیم مناسب  تر خواهد 
بود. اســتراماچونی دقیقا گزینه ای بین این دو 
انتخاب به نظر می رسد. کسی که به اندازه یک مربی 
باکیفیت خارجی گرانقیمت است و دستمزد بسیار 

زیادی دارد اما در عمل شاید حتی کارایی یک مربی 
ایرانی را هم نداشته باشد. از این گذشته، چه چیزی 
نسبت به آن دوران تغییر کرده که باید به ماندن 
استراماچونی در فوتبال ایران امیدوار باشیم؟ مگر 
او همان مردی نیســت که بعد از تنها چند هفته 
عقب ماندن دستمزدش ایران را ترک کرد و هرگز 
حاضر به بازگشت نشد؟ آیا تضمینی وجود دارد که 

او دوباره دست به این کار نخواهد زد؟
آجورلو تا امروز در قامت یک مدیر، در استقالل 
موفق بوده و عملکرد بســیار خوبی در این تیم 
داشته است. ماموریت کلیدی او در این مقطع از 

فصل، انتخاب یک مربی است که بتواند فرم خوب 
اســتقالل را حفظ کند. به نظر می رسد انتخاب 
نهایی او برای تیم جواد نکونام خواهد بود. انتخابی 
که البته ریسک های خاص خودش را دارد. چراکه 
نکو تا امروز در بین تیم هــای بزرگ تنها هدایت 
فوالد را بر عهده داشته است. بهترین کار آجورلو 
برای هواداران باشــگاه، جذب یک مربی بزرگ 
خارجی است. خود او نیز همواره به این کار عالقه 
داشته و بارها در تیم های مختلف به سراغ مربیان 
خارجی رفته اســت. حتی مردی مثل مصطفی 
دنیزلی نیز اولین بار با تصمیم او به فوتبال ایران 
آمد. با این وجود اگــر چنین امکانی مقدور نبود، 
مدیرعامل استقالل باید قید انتخاب فردی مثل 
استراماچونی را بزند و به سراغ گزینه های داخلی 
برود. نکو تا امروز مسیر خوبی را در مربیگری طی 
کرده و با پیوستن به استقالل می تواند این مسیر را 

تکمیل کند. او نشان داده که در کارش کامال جدی 
است و به لحاظ فنی نیز قابلیت های زیادی دارد. 
اگرچه استقالل، یک آزمون بسیار دشوار برای این 

مربی خواهد بود.

نقشه یحیی گل محمدی و تیمش در این فصل، دیگر »تکرار 
قهرمانی« در لیگ برتر نیست. آنها باید برای »پس  گرفتن« 
جام از رقیب ســنتی تالش کنند و این تالش به شدت دشوار 

خواهد بود. مهم ترین کاری که یحیی باید در این فصل برای 
پرســپولیس انجام بدهد، تقویت ترکیب تیم است. راهی که 
بدون تردید از پنجره نقل و انتقاالت عبور می کند. پرسپولیس 
فصل گذشته چوب عملکرد ضعیفش در پنجره نقل و انتقاالت 
را خورد و هرگز نتوانست ضعف های پرشمارش را برطرف کند. 

اشتباهی که دیگر نباید در این تیم تکرار شود.
تا شروع فصل جدید لیگ برتر، زمان نسبتا زیادی باقی مانده 
اما این روزها برای پرسپولیس بسیار حساس به نظر می رسد. 
چراکه بدون سپری کردن یک فصل نقل و انتقاالت قوی، راهی 
برای ایجاد یک تحول کلیدی دراین تیم وجود نخواهد داشت. 
قرمزها تا همین جا هم شروع خوبی در پنجره نقل و انتقاالت 
داشته اند. این تیم علیرضا بیرانوند را به خدمت گرفته تا ضعف 
بزرگ فصل گذشــته اش روی خط دروازه سرخ ها در آستانه 
برطرف شدن قرار بگیرد. اگر بیرو به همان فرم قبل از جدایی 
برگردد، پرسپولیس دوباره صاحب یک گلر مطمئن خواهد 
شد. خرید بعدی تیم هم مرتضی پورعلی گنجی است که بدون 
تردید دفاع این تیم را تقویت خواهد کرد. یک بازیکن که چندین 
سال در تیم ملی درخشیده و تجربه بازی در  تیم های خارجی 
را نیز داشته است. تا اینجا همه چیز برای پرسپولیس مطلوب 
به نظر می رسد اما همین دو نفر برای ساختن یک تیم رویایی 
کافی به نظر نمی رسند. قرمزها باید در چند نقطه دیگر زمین 
هم خریدهای مهمی داشته باشند تا دوباره به مدعی شماره یک 
قهرمانی لیگ برتر تبدیل شوند. یکی از نکات همیشگی در مورد 
پرسپولیس، به سمت راست خط دفاعی برمی گردد. جایی که 
رامین رضاییان در یک قدمی ترک باشگاه قرار گرفته و حتی 

با هوادارها نیز خداحافظی کرده است. کادر فنی به یک دلیل 
عجیب، از رامین بابت صحبت هایش در یک برنامه تلویزیونی 
شاکی شده است. آن هم در حالی که رضاییان در این برنامه، 
حرف خاصی به زبان نیاورد و تنها در مورد شــرایط خودش 
صحبت کرد. این برخورد با مدافع راســت پرسپولیس بعد از 
عملکرد نسبتا خوب او در این فصل، نشان می دهد که سرخ ها 
در آستانه جذب بازیکن دیگری برای این بخش از زمین هستند 
و آن بازیکن، احتماال دانیال اسماعیلی فر خواهد بود. او بدون 
تردید بهترین و آماده ترین مدافع راست فوتبال ایران در فصل 

گذشته بوده است.
پرسپولیس با از دســت دادن رامین، مرتکب یک ریسک 
بزرگ می شــود. چراکه اگر آنها رضاییان را از دست بدهند و 
نتوانند اســماعیلی فر را به خدمت بگیرنــد، دوباره به همان 
بحران قدیمی در دفاع راست برمی گردند. اوضاع سمت چپ 
خط دفاعی حتی نگران کننده تر نیز هست. جایی که قرمزها 
ســعید آقایی نامطمئن را در اختیار دارند و اگر قادر به جذب 
نورافکن نباشند، باید به سراغ زکی پور بروند که نسخه دیگری 
از سعید آقایی است و اصال مطمئن به نظر نمی رسد. هواداران 
پرسپولیس در انتظار بازگشت احمد نوراللهی نیز هستند. کسی 
که جای خالی اش در تیم از همان زمان جدایی تا امروز بسیار 
ملموس و پرنشدنی بوده است. اگر احمد به هر دلیلی جذب 
نشود، قرمزها باید به ســراغ یک هافبک طراح بروند. چراکه 
خالء چنین هافبکی در تیم برای انتقال بازی همواره در این 
فصل به تیم لطمه زده است. مشکل بعدی تیم هم به خط حمله 
برمی گردد که باید برطرف شود. بدون داشتن حداقل دو مهاجم 

درجه یک، نمی توان انتظار داشت که پرسپولیس به بخت اول 
قهرمانی در فصل جدید تبدیل شود. این درست همان چیزی 
است که آنها در پنجره نقل و انتقاالت به آن نیاز خواهند داشت. 
پرسپولیس بدون دو مهاجم کاربلد، شــانس چندانی برای 

موفقیت در فصل جدید نخواهد داشت.
پرسپولیســی ها هنوز هم یحیی گل محمدی را به خاطر 
عملکرد فصل گذشته تیم شان در فصل نقل و انتقاالت مورد 
ســرزنش قرار می دهند. چراکه خریدهایی مثل ابوالفضل 
ابراهیمی، رضا اســدی، هناهوف، تمیروف و صفروف اصال 
نتوانســته اند مشــکالت تیم را کاهش بدهنــد و برای تیم 
دردسرساز شده اند. حاال وقتش رســیده که گل محمدی از 
روش قبلی اش فاصله بگیرد و با خریدهای تازه خودش را در 
مسیر متفاوتی قرار بدهد. لیگ برای او درست از همین جا شروع 
می شود و حتما نباید اولین هفته مسابقات از راه برسد تا لیگ 
برای پرسپولیسی ها استارت بخورد. آنها فصل گذشته در خط 
شروع از رقیب سنتی عقب بودند و این مساله تا خط پایان هم 
ادامه داشت. اگر پرسپولیس می خواهد در چنین شرایطی قرار 
نگیرد، باید فصل نقل و انتقاالت بهتری را سپری کند. در غیر این 
صورت شانس چندانی برای موفقیت تیم وجود نخواهد داشت. 
استقالل و سپاهان همین حاال هم تیم های پرمهره ای هستند 
و به زودی از خریدهای تازه هــم رونمایی خواهند کرد. برای 
موفقیت در چنین وضعیتی، هیچ چیز به اندازه ترمیم ترکیب 
تیم برای پرسپولیسی ها ضروری نخواهد بود. اگر آنها نتوانند 
ضعف های فصل گذشــته را برطرف کنند، باز هم باید جشن 

قهرمانی یکی از رقبا را در پایان فصل تماشا کنند.

   برای یحیی و روزهای حساس پیش رو

   این بار اشتباه نکن! 

آدرس غلطی به اسم استراماچونی

قلع و قمع قهرمان!

اتفاق روز

حاال دیگر دلیل اشک 
 ریختن های فرهاد مجیدی 

در مراسم اهدای جام 
قهرمانی واضح به نظر 

می رسد. خیلی ها تصور 
می کردند او از سر شوق 

اشک می ریزد و دلیل 
گریه هایش، رسیدن 

به یک آرزوی قدیمی با 
استقالل است اما ظاهرا 

دلیل احساساتی  شدن این 
مربی، ترک استقالل بوده 

است
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 دختران والیبالیست در شرایط سختی 
به مصاف استرالیا رفتند؛

ميزباني آسيایي با مهتابي و پنکه!
تیم هاي ملي والیبال نوجوانــان دختر ایران و 
استرالیا، صبح امروز از ساعت 6 و 30 دقیقه به وقت 
ایران در چارچوب مسابقات قهرماني آسیا به مصاف 
یکدیگر رفتند. مسابقاتي که تایلند میزباني آن را 
برعهده دارد که البته نتوانست رضایت مهمانان خود 
را جلب کند. امکاناتي که تایلند براي این رقابت ها 
در نظر گرفته است، کیفیت الزم را ندارد. به عنوان 
مثال سالن هاي تمریني شــهر »ناخون پاتوم« از 
نظر نور، کف پوش، سیســتم سرمایشی و تهویه 
وضعیت خوبی ندارد. برای روشنایی سالن در سقف 
المپ های مهتابی نصب شده که تعداد زیادی از آنها 
سوخته و تعویض نشده است. سیستم سرمایشی 
سالن هم چند پنکه است که تاثیری در خنکی محیط 
ندارد. همچنین پارکــت چوبي که براي کف پوش 
استفاده شده هم بي کیفیت و از استاندارد الزم دور 
است. سرویس هاي بهداشتي هم که همیشه جزو 
مهم ترین قسمت ها است نظافت نامناسبي دارد تا 
جایي که قابل استفاده نیست. تمام این مسائل باعث 
شد که تمرین والیبالیست هاي کشورمان پیش از 
دیدار مهم با استرالیا در شرایط سختي برگزار شود. 
تایلندي ها میزباني نامناسب شان را به حمل و نقل 

هم کشــانده اند و اتوبوس هایي را براي جابه جایي 
ورزشکاران در نظر گرفته اند که هم قدیمي و هم گرم 
هستند. در فصل گرما آن هم در شرایط آب و هوایي 
تایلند، نبود سیستم تهویه مناسب مي تواند اوضاع 
آزاردهنده اي را براي تیم هاي حاضر در مسابقات 
ایجاد کند. این میزباني در شرایطي صورت گرفته 
اســت که تایلند مي توانســت با برنامه ریزي بهتر 
شرایط مناســب تري را براي مهمانان خود فراهم 
کند. از سوي دیگر کنفدراسیون والیبال آسیا هم 
باید ســختگیري بیشــتري در دادن میزباني این 
مســابقات به خرج مي داد. به خصوص که این نهاد 
اهمیت ویژه اي براي رده هاي پایه قائل است و این 
انتخاب جاي تعجب دارد. در هر حال شاگردان میترا 
شــعبانیان از امروز کار خود را آغاز کرده اند و براي 

کسب تجربه به مصاف رقباي خود خواهند رفت.  
    

وزنه برداران پشت همدیگر
فدراسیون وزنه برداري که این روزها در اوج حاشیه 
و چالش به سر مي برد، تالش هایش براي بازگرداندن 
ملي پوشان به اردو نافرجام ماند. بعد از ماجراي پناهنده 
شــدن دو دختر وزنه بردار که علــي مرادي رییس 
فدراسیون وزنه برداري را با بحران روبه رو کرد، زماني 
نگذشت که مردان ملي پوش هم در اعتراض به شرایط 
تمرینات، اردو را ترک کردند. آنها مشترکا بیانیه اي 
را در صفحه اینســتاگرام خود گذاشتند تا شفاف تر 
از هر زماني نســبت به آنچه که در اردوها مي گذرد 
اعتراض کنند. پیش از این زماني که ورزشــکاري 
نسبت به شرایط مصاحبه مي کرد، فدراسیون دست 
به تکذیب یا برخورد با ورزشــکار مي زد اما حاال که 
همگي در اقدامي متحد تصمیم به ترک اردو گرفتند، 
کار فدراسیون سخت شده است. به خصوص که گویا 
علي مرادي در میان این اتفاقات تصمیم به برکناري 
محمدحسین برخواه از هدایت تیم ملي هم گرفته 
است. گفته مي شود فدراسیون از وزنه برداران خواسته 
تا به اردو برگردند اما آنها به صورت مشترک بیانیه اي 
جدید را منتشــر کردند. در این بیانیه وزنه برداران 
اعالم کردند با تغییرات ظاهری، اصل مشکل پابرجا 
می ماند چون مشــکالت موجود مربوط به روزهای 
اخیر نیست بلکه چندین سال است که گریبان گیر 
وزنه برداری است. همچنین عنوان کردند که منش 
اخالقی و پهلوانی اجازه نمی دهد پشت برادران خود را 
خالی کنند. مرادي همان ابتداي ترک اردو، اعالم کرد 
اردوي تیم ملي هتل پنج ستاره نیست. اما زماني که 
پاي مدال و نتیجه گیري مي شود، همه از ورزشکاران 
انتظار دارند. ورزشکاري که در اردو نه آب آشامیدني 
و نه غذاي مناســب دارد، چطور مي تواند در عرصه 
بین المللي بدرخشد؟ کاش رییس فدراسیون به جاي 
تمرکز روي تصدي ریاســت فدراسیون جهاني اول 
یک نگاهي به وضعیت فدراســیون تحت مدیریت 

خودش بیندازد. 

منهای فوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 


