8

ورزشی

یکشنبه  26اردیبهشت   4 -1400شوال   16- 1442می   - 2021سال بیستم  -شماره  5434
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لطیفی:

«اخالق» ُگم نشود!

ترکیب ابتدایی استقالل خوب نبود

پیشکسوت تیم فوتبال
اســتقالل ،گفــت :ترکیب
ابتدایی استقالل برای حضور
در شــهرآورد خــوب نبود.
«علی لطیفی» روز شنبه در
گفتوگو با خبرنگار ورزشی
ایرنا با اشــاره به شکســت
استقالل مقابل پرسپولیس
در شــهرآورد  ۹۵اظهار داشــت :ما در جریان نیستیم که چرا فرهاد مجیدی این
ارنج را انتخاب کرد ،او در تمرینات حضور دارد و به طور حتم برای معرفی نفراتی
که به زمین فرستاد دالیل خاص خودش را دارد .وی افزود :پرسپولیس در جریان
بازی برتر از اســتقالل نبود و بازی حداقل باید به تســاوی میرسید .پیشکسوت
اســتقالل خاطرنشان کرد :بازیکنان پرسپولیس میل بیشتری به پیروزی داشتند
و این عاملی بود که اســتقالل در مسابقهای که میتواسنت به راحتی برنده باشد،
بازنده از زمین خارج شــود .لطیفی تصریح کرد :همواره از فرهاد مجیدی حمایت
کردهام امــا همانطور که او باخت را در نشســت مطبوعاتی گردن گرفت ،مقصر
شکست سرمربی است و اگر با تجربهتر بود میتوانست عملکرد بهتری داشته باشد.
وی تاکید کرد :خط دفاعی استقالل باز هم روز خوبی را پشت سر نگذاشت و خط
حمله اســتقالل نیز به راحتی توسط مدافعان پرسپولیس مهار شد .بازیکن اسبق
استقالل در پایان گفت :استقالل قهرمانی در لیگ برتر را از دست داد و باید تمام
تمرکز خود را بر روی جام حذفی بگذارد .شهرآورد پایتخت ،عصر جمعه با برتری
یک بر صفر پرسپولیس همراه شد.

آذری جهرمی عواقب رفتارش را در نظر بگیرد

مدیرعامــل باشــگاه
اســتقالل گفــت :رئیــس
هیئت مدیره پرســپولیس
این سؤال را جواب دهد که
اگر به لوگوی این باشــگاه
توهین میشــد ،ســکوت
میکرد؟ احمد مددی درباره
شکســت یک بر صفر تیم
فوتبال اســتقالل مقابل پرسپولیس در هفته بیستوسوم لیگ برتر ،اظهار داشت:
اســتقالل بازی خوبی به نمایش گذاشت و موقعیتهایی داشت که تبدیل به گل
نشد .متأســفانه داور پنالتی واضح روی مهدی قایدی را نگرفت .همه کارشناسان
داوری اعالم کردند باید برای استقالل پنالتی گرفته میشد .اگر همان ابتدای بازی
پنالتی گرفته شده بود ،روند بازی به سود استقالل تغییر میکرد و مطمئن باشید
این نتیجه رقم نمیخورد .اســتقالل واقعا مستحق شکست نبود .وی افزود :پیگیر
اشــتباه داوری در دربی بر اساس چارچوبهای قانونی خواهیم بود .درگیریهای
آخر بازی هم تنها یک دلیل داشــت؛ عدم برخورد با خاطیان در دیدارهای قبلی.
مدیرعامل باشگاه استقالل در مورد کریخوانی آذری جهرمی علیه استقالل پس
از دربی گفت :وزیر ارتباطات قطعا میداند که استقالل هواداران میلیونی دارد و هر
واکنشی ،تبعات اجتماعی خواهد داشت .از آقای وزیر انتظار داریم جوانب و عواقب
رفتارش را در نظر بگیرد تا توهینی به هواداران بزرگ استقالل و تاریخ با عظمت
این باشگاه نشود .مددی در واکنش به اظهارات مجید صدری ،رئیس هیات مدیره
باشگاه پرسپولیس که از باشگاه استقالل خواسته به خاطر اظهارات فرهاد مجیدی
علیه وزیر ارتباطات عذرخواهی و با وی برخورد کند ،به تسنیم گفت :یک نفر در
جایگاه وزیر باید مقداری مسائل را رعایت کند.
آقای صدری! اگر وزیری به پرســپولیس توهین میکرد ،ســاکت میماندید و
عکسالعملی نشان نمیدادید؟ اگر وزیر دولت ،به لوگوی باشگاه پرسپولیس توهین
میکرد ،از هوادارانتان میخواستید سکوت کنند؟ اصال ارتباط این موضوع با آقای
صدری چیست؟! مددی خاطرنشان کرد :میدانم هواداران استقالل خیلی ناراحت
هســتند ،اما از آنها میخواهم صبوری کنند .باید در جام حذفی گامهای محکمی
برداریم و به فکر آینده باشیم.

صیادمنش در جمع بهترین تعویضیهای لیگ اوکراین

ســتاره ایرانی در فصل
 2021-2020توانســت به
یکی از بهترین تعویضیهای
لیــگ اوکراین نــام گیرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری
فارس،ســایت اســپورت
اوکراین به بررسی گلهای
به ثمر رسیده در این فصل
از رقابتهای لیگ این کشور پرداخت و از تاثیر بازیکنان تعویضی صحبت کرد.طبق
گزارش این رسانه اوکراینی ،اهلل یار صیادمنش در بین بهترین گلزنان تعویضی این
رقابت نام گرفت و نام خود را در فصل  2021-2020ثبت کرد .بر اســاس گزارش
اســپورت ،در لیگ اوکراین و در فصــل  2021-2020مجموعاً  481گل به ثمر
رســید که  69گل آن توسط بازیکنان تعویضی وارد دروازه شد.یاران تعویضی در
باشگاه دیناموکیف با  11گل بیشترین گل را در این رقابت به ثبت رساندند .اهلل یار
صیادمنش نیز با  3گل جزو بهترین یاران تعویضی در این رقابت محسوب میشود.
صیادمنش تابستان به صورت قرضی از باشگاه فنرباغچه راهی زوریا شد و توانسته
در مجموع  5گل برای این باشگاه به ثبت رساند.

شهناز یاری:

باخت مقابل اهواز به معنی خداحافظی با قهرمانی بود

ســرمربی تیم فوتسال
زنان ســایپا میگوید دیدار
مقابل ملی حفاری اهواز در
هفته سوم لیگ حساسیت
باالیی داشــت تــا آنجا که
شکســت مقابل این تیم به
معنی خداحافظی با قهرمانی
بود .به گزارش ایسنا ،هفته
ســوم مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال زنان برگزار شــد که در پایان تیم پاالیش
نفت آبادان با هفت امتیاز در صدر جدول قرار گرفت ،ســایپا با  ۶امتیاز دوم شد و
تیمهای هیات فوتبال خراسان رضوی و ملی حفاری اهواز نیز با سه و یک امتیاز در
رتبههای سوم و چهارم ایستادند .تیم سایپا این هفته میزبان ملیحفاری بود که
نیمه اول را با شکست  ۲بر صفر راهی رختکن شد اما در نیمه دوم  ۵بر  ۳به برتری
رســید .شهناز یاری گفت :چهار تیم راه یافته به مرحله نهایی فوقالعاده هستند
و بازیکنان خیلی خوبی دارند ،بنابراین نمیتوان در هیچ مسابقهای خود را از قبل
برنده دانست .رقابتها بسیار نزدیک و سخت هستند و آسیبدیدگیها باعث شده
تا مربیان دچار مشکل شوند ،اما باید با داشتههایمان کار را ادامه بدهیم .در نیمه
اول دیــدار با حفاری علیرغم برتری در جریان بازی ،دو بر صفر بازنده به رختکن
رفتیم .اشتباهاتی داشتیم و هر تیمی که کمترین اشتباه را بکند ،برنده میشود .در
نیمه دوم چیزی برای از دســت دادن نداشتیم و اگر با همان روند ادامه میدادیم
باید با قهرمانی خداحافظی میکردیم ،به همین دلیل با تغییر اســتراتژی در پنح
دقیقه اول باید به دو گل میرسیدم و کار را به تساوی میکشاندیم تا در ادامه بازی
را در دست بگیریم که خوشبختانه برنامههایمان جواب داد .او افزود :با تغییر سبک
بازی به گل رسیدیم و پیش افتادیم.
هنگامــی که چهار بر دو جلو بودیم هر دو تیم به پاورپلی روی آورند؛ یک تیم
برای حفظ نتیجه و دیگری برای زدن گلهای بیشــتر اما بازی را کنترل کردیم و
به سود خود به پایان رساندیم .سرمربی سایپا به بازیکنان مصدوم تیم خود اشاره
و بیــان کرد :در دیدار با نفت کتف آرزو صدقیانی زاده از جا در رفت و بخاطر درد
زیادی که دارد هنوز نتوانســته  MRIبگیرد .آســیب کتف ســخت است و بعید
میدانم که به ادامه مسابقات مرحله نهایی برسد .عالوه بر این در دیدار با حفاری
هم مهتاب بنایی دقیقه هفت نیمه دوم از ناحیه ســر دچار شکســتی شــد و به
بیمارستان رفت.
او گفت :مســابقات خیلی پربرخورد و درگیرانه است .آسیبهایی که میبینیم
در اثر بیاحتیاطی و برخورد بازیکنان با یکدیگر است .در دیدار با نفت دو مصدوم
داشــتیم؛ یک دقیقه بعد از آرزو ،نسترن مقیمی هم مصدوم شد و دیگر نتوانست
ادامه دهد .جا دارد از دکتر آفتابی که او را به این مسابقه رساند تشکر کنم .یاری
در مورد میزبانی سایپا در هفتههای سوم تا پنجم لیگ بیان کرد :در دو مسابقه اول
مهمان بودیم که یک برد و یک باخت داشتیم.

اگر بگوییم پس از شــهرآورد  ۹۵پایتخت از
هیــچ چیز به اندازه توییت یک وزیر و اظهارات
کمسابقه یک ســرمربی ،شگفت زده نشدیم و
فضای تلخ و ناراحت کنندهای را به دلیل تقابل
به وجود آمده شاهد نبودیم ،به طور حتم خود
را فریب دادهایم .براستی چرا چنین اتفاقی افتاد
و با این معضل چه باید کرد؟
به گزارش ایســنا ،دیدار تیمهــای فوتبال
پرسپولیس و استقالل اینبار با تقابل عجیب و
حاشیه سازی همراه بود که یک سمت آن آذری
جهرمی ،وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات و
ســوی دیگر آن فرهاد مجیدی ،سرمربی تیم
فوتبال اســتقالل بود ،چرا که این دو نوشتار و
گفتاری داشتند که در جای خود قابل نقد است
و بسته به شدت موضوع رخداده باید با تذکر و
حتی برخورد همراه شود.
برای یک وزیر ،یک هوادار تابوشکن!
آذری جهرمی پیش از این دیدار ،پرسپولیسی
بودن خود را در مقاطع زمانی مختلف نشــان
داده و بعضا بیــان هم کرده بود .وی به صورت
صریح پس از شکســت تیم فوتبال پرسپولیس
در فینــال لیــگ قهرمانان آســیا در صفحه
شــخصیاش ،نوشــت« :خدا قوت به بازیکنان

پرسپولیس و تیم فنی و مدیریتی .پرسپولیس
نتوانست پیروز شود البته ما جنبه باخت داریم
(با خنده) .پرســپولیس از پا نمینشیند» .وی
در جای دیگری نیز نوشــت؛ «پرســپولیس به
هر حال قهرمان اســت ،قهرمانی آسیا با وجود
پرسپولیس اعتبار میگیرد نه برعکس!».
وی پس از باخت اســتقالل در شهراورد ۹۵
پایتخت نیز ،در توئیتی نوشت« :ولی بنظرم اون
دو ستاره ،سیاره بودند».
رفتــار آذری جهرمی در مقــام یک وزیر و
اعالم هواداری صریح آن هم با کریخوانیهای
منحصربفرد برای ورزش ایران اتفاق تازهای است
و شاید نخستین بار باشد که یک مقام مسئول
در سطح کابینه دولت ،رنگی بودن خود را تا این
حد آشکار نشان میدهد .اما سوال این است که
از چه جهاتی میتوانیم به وزیر ارتباطات خرده
بگیریم؟ آیا این تابو شــکنی از سوی او در این
مقطع زمانی عملی درست بوده است؟
به طور حتم هر فردی از این اختیار برخوردار
است که تیم محبوبش را چه در رشته فوتبال و
چه در هر رشته دیگری انتخاب کند و بی پرده
عالقه خود را به آن نشــان دهد ،مسئلهای که
آذری جهرمی نیز به عنوان یک انســان از آن

مستثنی نیست ،پس به چه علت موضعگیری
رنگی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مقام
یکی از اعضای کابینــه دولت جای نقد دارد و
اینگونه باعث واکنش ســرمربی جوان استقالل
تهران شده است؟
استقالل و پرسپولیس دو تیم دولتی هستند
که صفر تا صد آنها در اختیار دولت اســت و
اعضای مجمع عمومی و رسمی این دو باشگاه
را نیز وزاری ورزش و جوانان ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،امور اقتصاد و دارایی ،فرهنگ و ارشاد
اسالمی و نیز رییس ســازمان برنامه و بودجه
تشکیل میدهند.
در نــگاه اول کریخوانــی محترمانه و ابراز
تمایل به هیچ باشگاه و تیمی در دنیا دارای ایراد
نیســت ،اما فوتبال ایران در بخشهای مختلف
خود تمایز اساســی با فوتبــال دنیا دارد و باید
نسبت به برخی مســائل به گونه دیگری رفتار
کرد .به طور حتم اگر شــاکله و ساختار فوتبال
ایران نیز همانند فوتبال روز دنیا توسط بخش
خصوصی اداره می شد ،هیچ ایرادی نداشت که
یک مقام مسوول عالقمندی خود را نسبت به
یک تیم نشان دهد ،چیزی که البته باز هم در
دنیا نیز کمتر شاهد آن هستیم.

ســاختار کالن ورزش ایران دارای ایرادهای
اساســی است ،به همین سادگی که استقالل و
پرسپولیس به عنوان تیمهای متعلق به وزارت
ورزش و جوانــان در لیگ برتــر فوتبال ایران
حضور دارند ،تیمهای دولتی که از مدتها پیش
قرار اســت به بخش خصوصی واگذار شوند اما
در عمل چنین اتفاقی کماکان رخ نداده است.
هواداران هر دو تیم وزارت ورزش و فدراسیون
فوتبال را به حمایت از تیم رقیب متهم میکنند
و چند ســالی اســت که به دلیل قهرمانیهای
متوالی پرســپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران،
انتقادات تندی از سوی برخی بازیکنان ،مربیان
و هواداران استقالل نسبت به نگاه وزارت ورزش
در حمایت از باشگاه پرســپولیس وجود دارد،
مســئلهای که کار مســووالن این وزارتخانه را
ســخت کرده و طی چند سال گذشته بارها و
بارها بر بی طرفی در این رابطه تاکید شده است.
آذری جهرمــی به عنوان یک شــخصیت
حقیقــی از این حق برخوردار اســت که از هر
تیمی و باشــگاهی حمایت و نسبت به آن ابراز
عالقه کند ،اما سوال این است که آیا به عنوان
شــخصیتی حقوقی و بخشــی از کابینه دولت
که اظهاراتش میتواند به عنوان نظر بخشی از
دولت و وزارت تحت مدیریتش تلقی شــود ،از
کریخوانی
این حق نیز برخوردار اســت که با ُ
هــواداری به حمایت از یک تیــم بپردازد؟ آن
هم تیمی که مالکیت آن و رقیب سنتیاش در
اختیار دولت است؟
آیا این رفتار به شــائبهها دامن نمیزند؟ آیا
چنین رفتاری به هواداران استقالل این حق را
نمی دهد که دولت را به حمایت از رقیب خود
متهم کنند؟
برای یک مربی ،یک معلم جوان!
پس از شهرآورد  ۹۵فرهاد مجیدی با ادبیاتی
دور از انتظار که با توهین مستقیم همراه بود ،به
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاخت.
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل در نشست
خبری پس از دیدار تیمش مقابل پرســپولیس
و در واکنــش به توییــت آذری جهرمی از واژه
«شــعور» در وصف آذرجهرمــی آن هم برای
حمله به وزیر جوان استفاده کرد.
ادبیات فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم
فوتبال اســتقالل که به قول خود او قشری از
هواداران این تیم را جوانان تشــکیل میدهند،
غیرقابل باور بود.
مخاطب سرمربی تیم فوتبال استقالل هر که
باشد ،در هر جایگاه شغلیای و با هر عنوانی اما
به کار بردن چنین واژههای نامتعارفی از سوی

فردی که ســرمربی یک تیم اصیل و با قدمت
و با هواداران میلیونی اســت ،بعید بود .آن هم
در جایگاهی که ســرمربی یک تیم پرهواداری
مانند استقالل میتواند معلم میلیونها هوادار
این تیم باشد.
فرهــاد مجیدی باید بداند کــه جایگاه این
روزهایش متفاوتتر از تمام طول دوران ورزشی
اوست .او در قامت یک ســرمربی باید بداند از
چه عبارات و واژههایی استفاده میکند و آیا به
کار بردن چنین مفاهیمی در شان نیمکت تیم
استقالل هست یا خیر؟
استقالل شــهرآورد را واگذار کرد اما دلیل
باخــت این تیم هر چیزی باشــد قطعا توییت
آذری جهرمی نیست .موضوعی که باید در دل
باشگاه استقالل آن را ریشهیابی کرد نه در حمله
به ادبیات قابل نقد یک هوادار ،یک وزیر!
کالم آخر...
آنچه در کشــور ما این روزهــا به راحتی از
کنار آن عبور میشود «اخالق» است و به نظر
میرسد باید با آن دسته از افراد که در ادای این
مفهوم مهم سهل انگاری میکنند برخورد کرد.
حال چه این برخورد در حد یک تذکر رســمی
یا غیر رسمی باشد ،چه محرومیت و یا جریمه
نقدی .بســته به اتفاق باید هر دو مورد بررسی
قرار بگیرد.
در مــورد اتفاقــات خاص بعــد داربی ۹۵
نیز بنظر میرســد این موضــوع بعد از محکمه
«وجدان» دوطرف ،باید یکسو از طرف دولت
و در ســوی دیگر از ســوی کمیتــه انضباطی
فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.
معتقدیم اگر اظهارنظر رسمی وزیر ارتباطات
به دلیل ایجاد التهــاب در جامعه هواداری و با
توجه به دولتی بودن باشــگاههای اســتقالل و
پرسپولیس دارای ایراد است ،باید از پیشامدهای
بدتر از سوی مســئوالن  -چه در این دولت و
چه در دولت بعــدی  -جلوگیری به عمل آید.
در مقابل نیــز اظهارات فرهاد مجیدی با توجه
به توهین آمیز بودن آن ،باید از ســوی مراجع
قضایی فوتبالی به ســرعت مورد بررســی قرار
گیرد و تصمیم مناســبی در رابطه با آن اتخاذ
شود.
اکنون مه م این است که در البالی کریهای
هواداری و هیجانات غیر مرســوم هواداری ،بار
دیگر «اخالق» گم نشــود و در این راه نیز اسم
افــراد یا جایگاهها برای آنهــا مصونیت ایجاد
نکنــد .چه ایــن فرد «یک وزیر» باشــد و چه
«ســرمربی» .آن هم مربی یک تیم پر طرفدار
با جمعیت میلیونی.

مجید جاللی :استقالل برای ثبات باید از چالشهای بعد از دربی عبور کند

محرومیت ،واقعیت پرخاش در بازی را تغییر نمیدهد

کارشــناس فوتبال ایــران اعتقاد دارد اســتقالل برای
رســیدن به ثباتی که پرســپولیس به آن رســیده  ،باید
از چالشهایی که شکســت در دربی بــرای آنها به همراه
دارد ،به ســامت عبور کن .مجیــد جاللی در گفتوگو با
تسنیم ،درباره دربی  95تهران و برتری پرسپولیس مقابل
استقالل اظهار داشت :بازی کیفیت موردانتظار را نداشت،
اما نمیتوانیم بگوییم شاهد دیدار بیکیفیتی بودیم .دربی
دقایق پُرنوسانی داشت که شاید بیشتر به این خاطر بود که
هر دو تیم تالش میکردند از حریف مراقبت کنند و کمتر
به تواناییهای خود تکیه میکردند .البته شــاید به خاطر

فضای چنین مسابقهای باید به تیمها حق بدهیم.
آلکثیر همیشه همان جایی است که باید باشد
وی بــا تمجید از مهاجم پرســپولیس بیان کرد :تنها
چیزی که اختالف را در نتیجه ایجاد کرد ،هوش عیســی
آلکثیر بود .او همیشــه در جایی است که باید باشد و در
جاگیری و تمامکنندگی واقعاً باهوش است .پرسپولیسیها
در ارائه کار خود تا حدی منظمتر از حریف بودند و شــکل
بازی آنها مشخصتر بود .این موضوع حتی برای بازیکنان
نیمکتنشــین پرســپولیس هم صدق میکــرد و وظایف
بازیکنان تعویضی کام ً
ال مشخص بود.

استقالل برای رسیدن به ثبات پرسپولیس ،باید
از چالشهای بعد از دربی به سالمت عبور کند
کارشــناس فوتبال کشــورمان ثبات پرســپولیس را
حاصل کاری پنج ســاله دانســت و به تســنیم گفت :اگر
اســتقالل میخواهد به این ثبات برسد ،باید یاد بگیرد تا
از چالشهای بعد از این مســابقه به ســامت عبور کند و
این چالشها ،آنها را به سمت نابود شدن نبرد .استقاللیها
باید بدانند فوتبال ،پستی و بلندی زیادی دارد و در نهایت
کسانی پیشــرفت میکنند که از این چالشها ،با درایت و
بینش عبور کنند.
درگیریهای دربی را در لیگ برتر ،لیگ یک
و فوتسال میبینیم
جاللی در مورد درگیریهای انتهای مســابقه و اینکه
آیا حساســیت باالی بازی سبب بروز چنین اتفاقاتی شده
است یا خیر ،تصریح کرد :هر بازی برای خودش حساسیت
ویــژهای دارد .ما این درگیریها را فقط در این مســابقه
نمیبینیم و در کل لیگ برتر ،لیگ دســته اول و مسابقات
فوتسال شاهد این اتفاقات هستیم .فوتبال همیشه ویترین
جامعه اســت و این پرخاشگری و خشــونت در خیابان و
هنگام رانندگی هم دیده میشود.
تغییر باور تأثیر بر داور با پرخاش ،با جریمه
و محرومیت میسر نیست
«بخشــی از پرخاشــگری جامعه ناشــی از مشکالت
معیشتی است که بازیکنان فوتبال با چنین مشکلی مواجه
نیستند ،».وی در واکنش به این موضوع خاطرنشان کرد:
اینکه در فوتبال بتوانید از نیمکت یا درون زمین ،رفتارهایی
کنید که داور را تحت تأثیر قرار دهید ،میان تیمها به یک

باور تبدیل شده اســت .اگر کسی چنین رفتارهایی نکند،
میگویند او یک چیز مهم کم دارد و این موضوع را خیلی
نمیپســندند .بحثهای زیادی وجــود دارد که ما چرا به
اینجا رسیدیم و حاال تغییر این اتفاق که به یک باور تبدیل
شــده اســت ،با جریمه ،محرومیت و صحبت در این باره
میسر نیست.
باشگاهها به ما میگویند با شلوغکاری
باید نیمکت حریف را ببرید
مربی باســابقه فوتبال کشــورمان با بیان اینکه اصالح
رویه فوق به اقدامات اساســیتری نیاز دارد ،اظهار داشت:
چندین سال است که حتی باشگاهها به ما میگویند برای
پیروزی تیم ،اول نیمکت تیم باید نیمکت حریف را با شلوغ
کردن شکست دهد.
ایــن موضوع به یک باور تبدیل شــده اســت که برای
پیروزی باید شــلوغ کردن را بلد باشــید .متأسفانه به این
موضوع بیشتر از بخشهای فنی اهمیت میدهند و مربیانی
چون ابراهیم صادقی هم قربانی شدهاند.
رقابت تیم دیگری با سپاهان و پرسپولیس
برای قهرمانی خیلی مشکل است
جاللی درباره رقابت برای کســب عنوان قهرمانی لیگ
برتر فوتبال بیان کرد :از این به بعد ســپاهان و پرسپولیس
برای قهرمانی رقابت میکنند و خیلی مشکل است که تیم
ســومی برای قهرمانی رقابت کند .در این راه نیز تیمی که
آرامش بیشــتری داشته باشــد ،ذهنیت خودش را قویتر
کند ،روحیه پرخاشــگرانه بیشتری داشــته باشد و برخی
مسائل را در کنترل خود بگیرد ،موفقتر میشود .متأسفانه
این چیزها هم در فوتبال وجود دارد.

برنامه تاکتیکی مجیدی «قاطی» داشت

گلمحمدی با کمک استقاللیها برد
دربی نود و پنجم استقالل و پرسپولیس برخالف تصوراتی
که از قبل وجود داشــت نمایشــی با کیفیــت پایین تر از
دربیهای قبلی بود و بیشــتر از بار فنی این «بیاخالقی» و
«عصبانیت»ها بود که به چشم آمد
به گزارش مهر کیفیت فنی دو دیدار قبلی پرســپولیس
و اســتقالل در لیگ برتــر و جام حذفی کــه بدون حضور
تماشــاگران برگزار شد ،این امیدواری را ایجاد کرد که دیدار
ســوم دو تیم نیز با توجه به تفکرات فرهاد مجیدی و یحیی
گلمحمدی و وعدههایی که آنها داده بودند ،جذاب ،تهاجمی
و پرگل باشــد اما آنچه در پایان دربی نود و پنجم رقم خورد
خالف این تصور را ثابت کرد.
وعدههایی که محقق نشد
سرمربی دو تیم اســتقالل و پرسپولیس در نشستهای
خبــری قبل از بازی تاکید کردند که بــه دنبال ارائه فوتبال
تهاجمی و رســیدن به پیروزی در این دیدار هستند .همین
امر هواداران را امیدوار کرد شاهد دیداری جذاب و تماشایی با
موقعیتهای گل پرتعداد باشند اما در طول  ۹۰دقیقه دو تیم
نتوانستند به اندازه انگشتان یک دست هم موقعیت مطلوب
گلزنی ایجاد کنند و هر چند بازی سرعتی و تهاجمی بود اما
تماشایی و پرخطر نبود.
صحنهای که دست مجیدی را رو کرد
در حالــی که هنوز دقایق زیادی از بازی نگذشــته بود و
برخورد زیــادی بین بازیکنان صورت نگرفته بود ،ســیاوش
یزدانی در صحنه ای که با شهریار مغانلو برخورد کرد  -و این
صحنه بارها در طول بازی تکرار شد  -چهره عصبانی و خشن
او نشان میداد برای از کار انداختن مهاجم سرخپوشان برنامه
دیگری از مســائل فنی دارد .تکرار این صحنه در طول بازی

نشان داد که یا خود یزدانی تصمیم به «روی اعصاب» رفتن
مهاجم حریف گرفته یا یکی از توصیههای کادر فنی این تیم
برای از کار انداختن مهاجم پرسپولیس است.
بی اخالقی «قاطی» برنامههای تاکتیکی
آنچه تصاویر نشــان میداد خشونت مدافعان استقالل به
ویژه سیاوش یزدانی هنگام برخورد با مهاجمان پرسپولیس
بود که نشــان میداد تاکتیکی که مجیدی برای استقالل در
نظر گرفته «قاطی» دارد چرا که مدافعان استقالل به دنبال
مهار فنی مهاجمان حریف نبودند و از همان دقایق اول دنبال
عصبانی کردن مغانلو و خارج کردن او از بازی بودند .هر چند
این حربه هم خیلی کارگر نیفتاد و مغانلو روی گل پرسپولیس
تاثیرگذارترین فرد بود.
درگیری فنی و فیزیکی در اولویت
هر چند انتظار میرفت بازیکنان دو تیم که بدون حضور
تماشاگران روبروی هم قرار میگرفتند به دور از هر گونه تنش
و درگیری فقط به فکر ارائه فوتبال زیبا باشند اما متاسفانه در
اکثر درگیریهایی که صورت میگرفت بازیکنان هر دو تیم
عصبانی و پرخاشــگر بودند و صحنههایی را ایجاد کردند که
باعث تنش در بازی شد .سرخابیها در این بازی تا توانستند
سر داور فریاد زدند و الفاظی را در طول بازی به کار بردند که
از میکروفنهای کنار زمین به راحتی شنیده میشد و باعث
تاسف شنوندهها شد!
استقاللیها علیه خودشان
بازیکنان اســتقالل که در لیگ قهرمانان آسیا با آرامش
باالیــی به میدان رفتند و همین آرامش باعث شــد نمایش
قابل قبولی داشته باشند و در نهایت راهی مرحله بعدی این
مسابقات شوند ،در دربی نود و پنجم از همان ابتدای بازی این

آرامش را نداشــتند و آشفتگی باالیی در بین رفتار آنها دیده
میشد .همین ناآرامی بزرگترین لطمه را به کار گروهی این
تیم زد چرا که بازیکنان اســتقالل بسیار عجول و سرآسمیه
بودند و نتوانستند تفکرات کادر فنی را در زمین پیاده کنند.
گریختن گل محمدی با کمک استقاللیها
یحیی گل محمدی که در دیدار با ســپاهان تیمش را تا
آســتانه پیروزی برده بود و با یک گل از حریف پیش بود در
دقایق پایانی آن دیدار اســیر تفکرات تاکتیکی حریف شد و
روی یک ارسال و حضور بازیکن بلند قامتی چون کی روش
و ضربه تمام کننده محمد محبی سه امتیاز حساس را با یک
امتیاز عوض کرد .در دیدار با استقالل هم همین سرنوشت در
انتظار گل محمدی بود اما بازیکنان استقالل در چند صحنه
علیه خودشــان رفتار کردند و اجازه ندادند سرنوشت بازی با
ســپاهان دوباره تکرار شود .ضربه سری که شیخ دیاباته زد و

توپ را از روی ســر اسماعیلی دور کرد نمونه این اقدام علیه
خود بود.
بی فرهنگی در باشگاههای فرهنگی
سالهاست در مورد خال بزرگ فرهنگی در تیمهای بزرگ
صحبت شــده و با هر درگیری و اتفاق تلخی عنوان شــده
چرا باشــگاههای ورزشــی که عنوان فرهنگی را هم با خود
یدک میکشــند به این بخش مهم توجــه نمیکنند و اکثر
بازیکنانشــان رفتاری غیراخالقی در زمیــن دارند .در دقایق
پایانی دربی نود و پنجم بازهم این خال بزرگ به چشــم آمد
و بازیکنان دو تیم به خاطــر یک خطا به جان هم افتادند و
صحنههای زشتی را رقم زدند .این بی فرهنگی لطمات زیادی
به فوتبال ایران زده و ظاهرا هیچ مسئولی هم در فدراسیون،
سازمان لیگ و این دو باشگاه نیست که دغدغه پر کردن آن
را داشته باشد.

