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پرسپولیســی ها در آزادی، انتقام 
تنها شکست این فصل را از آلومینیوم 
اراک گرفتند. تیمی کــه در نیمه اول 
بسیار پراشتباه نشــان داد اما در نیمه 
دوم به خودش آمد و با گل زدن دو مهره 
تعویضی یحیی گل محمدی، یک برد 
مهم را به دست آورد. نکته کلیدی این 
مسابقه، بازگشــت رامین رضاییان به 
سمت راست خط دفاعی سرخ ها بود. 
بازیکنی که در اولین نمایش برای این 
تیم، خیلی زود توانست دل هوادارها را 

به دست بیاورد.
کالس به راست برگشت

ممکن است از جنبه های مختلف، 
انتقاداتی به رامین رضاییان وارد باشد. 
اصال ممکن است به هر دلیلی از کاراکتر 
او خوش تان نیاید اما نمی توانید انکار 
کنید که رامین، فوتبالیســت درجه 
یکی اســت. رضاییان در همین اولین 
مسابقه، کیفیتی را از خودش نشان داد 
که در چند ســال اخیر هرگز از مهدی 
شیری ندیده بودیم. کیفیتی که حتی 
در بازی های صادق محرمی برای تیم 
ملی پیدا نمی شود. چند ارسال دقیق، 
چند پاس خوب و البته یک شوت نسبتا 
خوب، حاصل اولیــن نمایش رامین 
در بازگشــت به پرســپولیس بودند. 
بازیکنی که در اولین بازی برای قرمزها 
نمره قابل قبولی دریافت کرد. رامین با 
همان لباس شماره 27 و استوک های 
صورتی، دست به هر کاری می زند که 
این بار تیمش را تا لحظه رسیدن به یک 

جام همراهی کند.
خرید کامال جدید! 

پرسپولیســی ها در پنجــره نقل و 
انتقاالت به شــدت در جســت وجوی 

یک مهاجم بودند و گفته می شــود که 
باالخره یک بازیکن اروپایی قرار است 
در تمرین های این تیم حاضر شــود اما 
درست از شــروع نیم فصل دوم، حامد 
پاکدل خودش به یک خرید جدید برای 
باشگاه تبدیل شده است. بازیکنی که این 
دو هفته به عنوان مهره تعویضی به زمین 
آمده و دو گل برای پرسپولیس به ثمر 
رسانده است. هر دو گل این مهاجم هم 
برتری تیم را در لحظات حساس مسابقه 
قطعی کرده اند. به نظر می رسد پاکدل 
به زمان نیاز داشت تا خودش را در تیمی 

مثل پرسپولیس پیدا کند و حاال باالخره 
این اتفاق رقم خورده است. فرار پاکدل 
و ضربه دقیق او در شــرایطی که تحت 
فشــار مدافع حریف هم بود، تماشایی 
به نظر می رسید. او اگر بتواند خودش را 
در همین فرم نگه دارد، کار برای مهدی 
عبدی در خط حمله تیم یحیی دشوار 

خواهد شد.
حامدی که درخشان بود

برخالف حامــد پاکدل کــه روز 
بســیار خوبی را در ترکیب ســرخ ها 
پشت ســر گذاشــت، حامد لک اصال 

نمایش خوبــی را مقابــل آلومینیوم 
ســپری نکرد. حامد البتــه چندان به 
زحمت نیفتــاد و روبــه روی یک تیم 
تدافعی مثل آلومینیوم، وادار به انجام 
واکنش های زیادی نشد اما بارها و بارها 
با ضربات بی هــدف و نه چندان خوب، 
مالکیت توپ را از تیمش گرفت. دفع 
دو ضرب حامد روی یکی از شوت های 
رقیب هم نزدیک بود پرسپولیس را به 
دردســر بیندازد. لک برای ماندن در 
ترکیب ثابت قرمزها، باید روی بازی با پا 
به مراتب بیشتر کار کند. اگر قرار باشد 

او به محض دریافت تــوپ این چنین 
دستپاچه شود، عمال بازیکنان خودی 
قید پــاس دادن بــه او را خواهند زد. 
بیرو هم در اولیــن روزهای بازی برای 
پرسپولیس این مشــکل را داشت اما 
به مرور زمان آنقدر خوب شد که دیگر 
همه بــدون واهمه تــوپ را به صورت 

زمینی به این گلر پاس می دادند.
به خودت سکوت نشان بده

رضا اســدی هم به معنــای واقعی 
کلمه فوتبالیســت عجیبی است. یک 
بار بعد از فقط پنج دقیقه بازی چنان با 
خســتگی روی زمین می افتد که انگار 
هزار دقیقه فوتبال بازی کرده و یک بار 
بعد از گل کردن یک ریباند ساده، چنان 
به منتقدانش سکوت نشان می دهد که 
انگار به تنهایی یک جام برای پرسپولیس 
به ارمغان آورده اســت. کاش رضا این 
ژســت ها را وقتی خرج کند که حداقل 
یک گل مهم برای پرسپولیس زده باشد. 

سرخ ها میلیاردها تومان هزینه نکرده اند 
تا زننده گل دوم شان به آلومینیوم اراک 
را این چنین در حال سکوت نشان دادن 
به سایرین تماشا کنند! کاش رضا اسدی 
اول از همــه به خــودش و عملکردش 

سکوت نشان بدهد.
درخشش علی رغم گزارش! 

جواد خیابانــی در جریان گزارش 
بازی پرســپولیس، اصال دل خوشی 
از وحدت هانانوف نداشــت و بارها از 
این فوتبالیســت به خاطر پاس های 
ساده اش انتقاد کرد. این در حالی است 
که وحدت درست مشغول پیاده کردن 
مســئولیت  های مدنظر سرمربی تیم 
بود. علی رغم انتقادهای قطع نشدنی 
جواد خیابانی و البته برخی رســانه ها 
نســبت به وحدت، ایــن بازیکن روز 
بســیار خوبی را برابر آلومینیوم پشت 
سر گذاشت. ســوال اینجاست که اگر 
این مدافع پا به توپ اروپایی بود، باز هم 
همین صحبت هــا در موردش مطرح 

می شد؟
رسول واقعی

رسول خطیبی مثل هر مربی دیگری، 
حق دارد که به عملکرد داور مســابقه 
معترض باشــد. به نظر می رسید گروه 
داوری دو اشتباه کلیدی به ضرر تیم او 
انجام دادند اما جالب اســت که همین 
مربی در شروع فصل و در شرایطی که 
اوضاع آلومینیوم عالی بود، مدام داورها 
را مورد تحسین قرار می داد. خطیبی در 
یک مصاحبه تاریخی، حتی درخواست 
کرده بود که همــه مربی های معترض 
به داوری با محرومیت سنگین روبه رو 
شوند! با این تفاسیر او باید همین حاال 
به درخواست قبلی خودش، در فهرست 

مربیان محروم قرار بگیرد. 
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دل بردن با استوک صورتی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

آیا استقالل زیبا بازی می کند؟ این سوالی است 
که در این فصل مدام از آبی ها پرسیده می شود. در 
مورد تیم صدرنشین لیگ برتر اما سوال مهم تری 
هم وجود دارد. اینکه اصال چــرا این تیم باید زیبا 
بازی کند؟ تیمی که 9 سال از آخرین قهرمانی  اش 
در لیگ برتر گذشته، تیمی که در چند سال گذشته 
هیچ جامی به دست نیاورده و تیمی که همیشه 
تحت فشــار هوادارها برای »بردن« است، فعال 
اولویت هایی مهم تر از سرگرم کننده بودن دارد. 
هرچند که در نمایش های استقالل هم ردپایی از 

زیبایی دیده می شود.
فرهاد مجیدی بعد از هر برد باید به سوالی در 
مورد زیبا بودن و یا نبودن تیمش پاســخ بدهد. 
زیبایی  در تراز افرادی که چنین ســوال هایی را 
مطرح می کنند، احتماال چیزی شــبیه سپاهان 
محرم نویدکیا خواهد بود. تیمی که چشــم نواز 
فوتبال بازی می کند اما با وجود در اختیار داشتن 
یکی از گران ترین ترکیب های تمام تاریخ فوتبال 
ایران، از همین حاال شانس قهرمانی لیگ را از دست 

داده است. به جای متوقف شــدن روی کلمه ای 
مثل زیبایی، می توان از فرهاد مجیدی سوال های 
دیگری پرسید. می توان از او سوال کرد که چطور 
برای اولین بار در تاریخ حضور اســتقالل در لیگ 
برتر، در 18 هفته متوالی حتی طعم یک شکست 
را نچشیده است؟ می توان از او پرسید که چطور 
توانسته ســتاره های تیمش را مدیریت کند که 
بازیکنی مثل ارسالن مطهری، هر بار به عنوان نفر 
ذخیره به زمین می آید و کار مثبتی انجام می دهد 
و گره بازی را باز می کند؟ می توان از او پرسید که 
چطور  این خط دفاعی آهنین را ساخته و در هیچ 
مسابقه ای روبه روی رقبا تسلیم نمی شود؟ می توان 
از او پرسید که چطور توانسته سیدحسین حسینی 
متزلزل و ناآماده را دوباره به اوج برگرداند؟ استقالل 
در این فصل ویژگی های بسیار مثبتی دارد که باید 
به آنها پرداخته شود. تیمی که با شکست خوردن 
بیگانه است، بهترین شــروع تاریخش را در لیگ 
پشت سر گذاشته، همواره از حواشی فاصله دارد و 
اتفاقا در همین مسابقه با تراکتور هم موقعیت های 
خوبی به وجود آورده است. البته که زیبایی مساله 
بی اهمیتی نیست اما باید از فرهاد پرسیده شود که 
چطور استعداد جوانی مثل امیرحسین حسین زاده 
را با آماری نه چندان خوب در لیگ برتر شناسایی 
کرده و حاال اســتقالل می تواند به همین راحتی 
به این ستاره جوان تکیه کند. هوادار همیشه چیز 

بیشتری از تیمش می خواهد اما حاال اصال زمان 
خوبی برای انتقاد از استقالل نیست. در چند فصل 
گذشته هوادارها همیشه از تیم برد می خواسته اند 
و حاال توالی این بردها، استقالل را به مدعی شماره 

یک قهرمانی لیگ برتر تبدیل کرده است.
زیبا بودن، الزاما مقدمه ای برای رســیدن به 
موفقیت نیســت. بدون تردید همه هــواداران 
اســتقالل هم بعد از ســال ها دور ماندن از جام و 
تماشای قهرمانی های رقیب سنتی، دوست دارند 
به هر قیمتی برنده لیگ برتر باشند. اصال مگر همین 
موفقیت های پرسپولیس با فوتبال زیبا و هجومی 
به دست آمده است؟ پرسپولیس برانکو در لیگ 
پانزدهم یک تیم به شدت هجومی و جذاب بود اما 

به قهرمانی نرسید و رویکردش را تغییر داد. همین 
تیم با فوتبال کامال اقتصادی، توانست چند دوره 
پیاپی قهرمان لیگ برتر شود. حتی پرسپولیسی 
که با یحیی هم لیگ برتر را فتــح کرد، رکورددار 
بردهای یک بر صفر بود و اصال تماشــایی فوتبال 
بازی نمی کرد. پس بهتر است بساط این ایرادها 
جمع شــود و هیچ کس تمرکز این تیم درخشان 
را به هم نریزد. این روزها شکست دادن استقالل 
تقریبا محــال به نظر می رســد و گل زدن به این 
تیم هم کار بسیار نفس گیری است. آبی ها تیمی 
منظم و بسیار منسجم هستند و بیشترین بخت 
را برای بردن لیگ دارند. تا پایان فصل هم فقط 12 
هفته باقی مانده و هر مسابقه برای این تیم به شدت 

حیاتی به نظر می رســد. آنهایی که می خواهند 
»سرگرم« شوند بهتر است به ســینما بروند و یا 
اینکه فوتبال های خارجی را تماشــا کنند. این 
استقالل فعال می خواهد برنده باشد. این استقالل 
فعال زیبایی را در بردن جام می بیند و نمی خواهد 
بردهایش را در معرض ریسک و خطر قرار بدهد. 
این استقالل تیمی است که برای قهرمان شدن 
همه چیز دارد و به فرکانس های منفی هم توجه 
چندانی نشان نمی دهد. مهم تر از همه اینکه این 
تیم هرگز بــا ضدفوتبال به موفقیت نرســیده و 
نشانه هایی از بلوغ تاکتیکی در ترکیب آبی ها در 

این فصل دیده می شود.
همه این ها به معنی »بی نقص« بودن تیم فرهاد 
نیست. استقالل هم مشکالت خاص خودش را 
دارد و هنوز باید تکامل بیشتری پیدا کند. با این 
وجود بهانه هایی مثل زیبا نبودن، تنها نقشه هایی 
برای سرکوب رویاهای این تیم هستند. همه نفرات 
استقالل به خوبی می دانند که چه می خواهند و تا 
لحظه رسیدن به این هدف آرام نمی گیرند. آنها 
می توانند در فصل بعدی کمی هجومی تر هم بازی 
کنند اما فعال مهم ترین هدف شان، برنده بودن و 
در نهایت قهرمان شدن در رقابت های لیگ برتر 
است. آنها می خواهند به یک انتظار طوالنی برای 
بردن لیگ پایان بدهند و بهترین نتیجه استقالل 

در تاریخ این رقابت ها را به دست بیاورند.

امام جمعه محتــرم تهران در خطبه هــای نماز جمعه 
این هفته به مساله خصوصی ســازی دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس ورود کرده و تاکید داشته که این دو باشگاه باید 
هرچه زودتر به هواداران خود واگذار شوند. پرداختن به این 
موضوع در چنین موقعیتی در نوع خــودش جالب به نظر 
می رسد. حاال دیگر واضح اســت که استقالل و پرسپولیس 
حتی در سطوح باالی مدیریت کشور به یک دغدغه فکری 
تبدیل شده اند. حساسیت نشان دادن به موضوعی که اتفاقا 
مورد توجه بسیاری از افراد مختلف در قشرهای متفاوت در 
جامعه است، تحسین برانگیز به نظر می رسد اما نباید فراموش 
کرد که اساسا مساله خصوصی سازی این دو باشگاه پرطرفدار 
یک مساله کامال تخصصی است و تا زمانی که به دقت مورد 
آسیب شناسی قرار نگرفته و ضعف های احتمالی آن بررسی 
نشده نباید به مرحله اجرا در بیاید. خصوصی سازی به روش 
ضربتی قبال در باشگاه های مختلف نتایج زیانباری به همراه 
آورده است. اگر تصور می کنید که به محض خصوصی شدن 

تمام مشکالت این دو باشگاه حل می شــود، کافی است به 
شرایط باشگاه هایی مثل تراکتورسازی و پدیده مشهد نگاه 
کنید. قبل از آن هم باشگاه هایی مثل استیل آذین و نفت تهران 
به دلیل مغایرت شــرایط خاص فوتبال ایران با اصول اولیه 
خصوصی سازی به نابودی کشیده شدند. خصوصی سازی از هر 
روشی که صورت بگیرد و حتی اگر شامل واگذار کردن سهام 
کامل دو باشگاه و هواداران باشد با وجود تمام مزایایی که دارد، 
می تواند دو باشگاه را به خطر هم بیندازد. مهم ترین الزمه برای 
خصوصی شدن استقالل و پرسپولیس در درجه اول مهیا شدن 
سازوکار کامل و بدون نقص درآمدزایی باشگاه ها است. یعنی 
همان طور که این دو باشگاه توانستند پس از تالش و مرارت 
زیاد تبلیغات محیطی استادیوم آزادی را به دست بیاورند، باید 

بتوانند درآمد هنگفتی از مسائلی مانند حق پخش تلویزیونی، 
اسپانسرینگ لباس، فروش پیراهن ها و تبلیغات داشته باشند. 
در این صورت نه تنها تمامی مردم و هوادارها بلکه بسیاری از 
افرادی که صاحب ثروت و اعتبار شخصی قابل توجهی هستند 
برای خرید این باشگاه ها قدم جلو خواهند گذاشت. پرداختن 
به این مساله نشان از توجه افراد مسئول به حوزه فوتبال دارد 
اما فراموش نکنیم که ورود غیرتخصصی به مسائلی چنین 
تخصصی گاهی می تواند اصل موضوع را با تهدید مواجه کند. 
یکی از مشکالت بسیار مهم فوتبال ایران هم ورود گسترده 
افرادی است که بدون داشــتن مهارت کافی تصمیم های 
کلیدی را برعهده می گیرند. حتی همین حاال نیز در بلبشوی 
فدراسیون فوتبال ردپای این افراد به وضوح دیده می شود. آنها 

مشکالت فوتبال را باید به خود فوتبال واگذار کنند و افرادی 
که به خوبی این موقعیت را می شناسند و می دانند که برداشتن 
یک قدم اشتباه گاهی از برنداشتن هیچ قدمی نیز بدتر است. 
استقالل و پرسپولیس بیشتر از یک درمان مقطعی یک مداوای 
اساسی و کامل می خواهند. واضح است که دولت باید خودش را 
از مالکیت همزمان این دو باشگاه کنار بکشد و آنها را به دیگران 
واگذار کند اما این مســاله نباید تنها از سر رفع تکلیف انجام 
شود. اگر تحقیق و بررسی کافی در این زمینه انجام نگیرد، اگر 
برنامه ریزی درستی در کار نباشد، اگر تضمین های کافی برای 
اطمینان از شرایط دو باشگاه گرفته نشود، آینده استقالل و 
پرسپولیس برای همیشه به خطر خواهد افتاد. دولت در زمان 
مالکیت استقالل و پرسپولیس عملکرد خوبی نداشت. حاال 
کاش در زمان واگذار کردن مالکیت کمی هوشمندانه عمل 
بکند و اجازه بزرگ تر شــدن بحران را ندهد. اگر قرار است 
خصوصی شدن تنها برای فریب نهادها صورت بگیرد بهتر 

است این اتفاق هیچ وقت رخ ندهد.

به بهانة ورود امام جمعه تهران به موضوع خصوصی سازی سرخابی ها

خصوصی نه، تخصصی شوید!

استقالل و مساله ادامه داری به نام »زیبایی«

برنده زیباست! 
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چند ارسال دقیق، چند 
پاس خوب و البته یک شوت 

نسبتا خوب، حاصل اولین 
نمایش رامین در بازگشت به 
پرسپولیس بودند. بازیکنی 

که در اولین بازی برای 
قرمزها نمره قابل قبولی 
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 نبرد خواهران منصوریان 
براي هانگژو

یکي از رشته هایي که طي چند سال اخیر در سبد 
مدال هاي بازي هاي آسیایي قرار گرفته، ووشو است. 
ورزشي رزمي که به باالترین قله ها رسید و نمایندگان 
کشورمان به گربه سیاه رقبا در میادین مختلف آسیایي 
و جهاني تبدیل شدند. حاال با توجه به در پیش بودن 
نوزدهمین دوره بازي هاي آسیایي، فدراسیون ووشو 
کار را براي مشخص شدن ترکیب تیم ملي آغاز کرده 
است. در همین راستا مســابقات قهرماني کشور به 
عنوان انتخابي تیم ملي در نظر گرفته شد که نفرات برتر 
براي برگزاري نخستین رقابت درون اردویي دعوت 
شــدند که در این مرحله چهار ورزشکار در اردو باقي 
ماندند. این چهار ورزشــکار بعد از دو اردوي 14 روزه 
روز گذشــته بار دیگر انتخابي درون اردویي داشتند 
تا تیم ملي یک گام به ترکیــب اصلي خود نزدیک تر 
شود. بر همین اساس، الهه منصوریان و آرزو سلیمی 
به ترتیب با برتری مقابل ســوگند سینکایی و حنانه 
رســتمی به عنوان دو ملی پوش نهایی ووشو بانوان 
ایران در وزن 52- کیلوگرم در اردوی تیم ملی تا اعزام 
به بازی های آسیایی و انتخابی نهایی شناخته شدند. 
در وزن 60- کیلوگرم نیز شهربانو و سهیال منصوریان 
با برتری مقابل صدیقه دریایی و محنا رحیمی نیز دو 
ملی پوش نهایی این وزن نام گرفتند تا شاهد رقابت دو 
خواهر منصوریان براي اعزام به المپیک آسیایي باشیم. 
شهربانو یکي از قدرتمندترین ووشوکاران ایران است 
که تجربه حضور در بازي هاي آسیایي را دارد. سهیال 
اما سرشار از انگیزه اســت و طي مدت اخیر تمرینات 
بسیار سختي را براي خودش تجویز کرده تا لباس تیم 
ملي را بپوشد. حال باید دید که در نبرد این دو خواهر 
کدام یک در هانگژو مبارزه مي کند. اردوی بعدی تیم 
ملی ووشو بانوان 14 اسفند در آکادمی ملی ووشو برپا 
می شود. ایران در بخش بانوان دو نماینده در المپیک 
آسیایي دارد و احتماال بار دیگر شاهد اعزام دو خواهر 

منصوریان باشیم. 
    

 سرمربي جدید جودو 
از تركيه مي آید

آرش میراسماعیلي رییس فدراسیون جودو که به 
»سزار هویسز« رییس فدراسیون جودوی ترکیه راهی 
این کشور شده بود و تفاهم نامه همکاري با همتاي خود 
امضا کرد، خبر داد که ســرمربي جدید تیم ملي هم از 
ترکیه خواهد آمد. میراسماعیلي در این سفر با »حسین 
اوزکان« قهرمان پرافتخار جودوی این کشــور دیدار 
و گفت وگویی داشــت که طي آن توافقات اولیه با این 
جودوکار سرشــناس ترکیه ای انجام شد تا در صورت 
توافق نهایی وی هدایت تیم ملی جودو بزرگساالن ایران 
را برعهده بگیرد. در همین راستا قرار شد اوزکان به تهران 
بیاید و بعد از بررسي شــرایط در صورت توافق نهایي، 
قراردادش را امضا کند. مدال طالی المپیک ســیدنی 
در ســال 2000، مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان 
در سال 1999، مدال طالی مسابقات قهرمانی اروپا در 
سال 1997، مدال طالی مسابقات قهرمانی بازی های 
مدیترانــه ای در ســال 1999 و... از خوش رنگ ترین 
مدال هــای اوزکان در دوران قهرمانی اســت. اوزکان 

چندین سال سرمربی تیم ملی ترکیه نیز بوده است.
    

 سهراب، غایب فينال
 ليگ وزنه برداري

فینال لیگ برتر وزنه بــرداری در حالي اول و دوم 
اسفند در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود که 
دو تیم ذوب آهن اصفهان و فوالدین ذوب آمل برای 
کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت دارند. تیم ذوب 
آهن چهارشنبه  هفته گذشته به تهران آمد تا اعضای 
تیم تمریناتی را در کنار یکدیگر پیش از آغاز مسابقات 
داشته باشند. سهراب مرادی وزنه بردار شاخص این 
تیم اما در تمرین از ناحیه کتف دچار مصدومیت شد و 
به احتمال زیاد نمی تواند در فینال لیگ وزنه بزند. این 
همان کتف آسیب دیده مرادي است که قبل از المپیک 
جراحي اش کرد. اکنون باید دید که میزان مصدومیت 
سهراب مرادی چقدر است و این آسیب دیدگی دوباره 
او را از میادین دور می کند یا خیر. اگر میزان مصدومیت 
ســهراب مرادی شــدید باشــد ممکن است حتي 

بازی های آسیایی 2022 هانگژو را هم از دست بدهد.
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