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الجیش سوریه مجوز گرفت پرسپولیس و استقالل نه!
سيستم »تلفن بزن و ماست مالي كن« ديگر جواب نداد و همان طور كه سه شنبه 
نوشته بوديم و چهارشنبه تيتر يك روزنامه شد، متأسفانه پرسپوليس و استقالل 
از آســيا حذف شدند. متأسفانه از اين جهت كه به هر حال حضور آنها در آسيا 
براي مردم و رسانه ها جذاب است وگرنه مي توان همين حذف تلخ را هم به فال 
نيك گرفت چون تا چوب زور باالي ســرمان نباشــد به سمت حرفه اي شدن 
نمي رويم.  پرسپوليس و استقالل از آسيا حذف شدند و خيلي ها مي گويند چند 
تيم ژاپني هم حذف شدند اما نمي گويند كه مثاًل الجيش سوريه مجوز گرفته 
است! حداقل 30 ســال است كه مي گويند پرسپوليس و استقالل خصوصي 
مي شوند و 20 سال است كه مي گويند مشكل مالكيت و حق پخش حل مي شود 
اما خب نشده و اگر قراربود به جاي سران كنفدراسيون آسيا مسئوالن ورزش و 
فوتبال خودمان تصميم بگيرند، مسلماً امسال هم با ماست مالي پرسپوليس و 
استقالل را به آسيا مي فرستادند اما خب دنيا هميشه به كام ما نيست و باالخره 
يك جايي يقه مان را مي گيرند.  مشــكل البته فقط پرسپوليس و استقالل هم 
نيستند و همين حاال 5 تيم به نام مس در فوتبال ايران داريم و تا پارسال تراكتور 
و ماشين سازي مالك مشترك داشتند! خب طبعاً با اين وضعيت كنفدراسيون 
فوتبال آسيا براي مان سوت بلبلي نمي زند. حتي اگر اينفانتينو دوباره به ايران 

بيايد و در كنار بانوان با لبخند ژكوند عكس يادگاري بگيرد. 

مهاجم تيم مس رفسنجان گفت : 
اگر استقالل تا اينجا بهترين خط 
دفاع را داشته ركوردش مقابل تيم 
مس رفســنجان از بين مي رود و از 
همه بيشــتر از ما گل مي خورد. در 
آســتانه برگزاري ديدارهاي هفته 
چهاردهــم ليگ برتــر تيم مس 
رفسنجان با ۱۹ گل زده و بهترين 
خط حملــه بايد به مصــاف تيم 
استقالل با سه گل خورده و بهترين 
خط دفاع برود. گادوين منشا مهاجم 
نيجريه سابق استقالل در گفت وگو 
با خبر ورزشي، درباره رويارويي 
مس رفسنجان و استقالل در 
اســتاديوم آزادي و تقابــل 
بهترين خط حمله ليگ با 
بهترين خط دفاع اظهاراتي 

را مطرح كرد.
    وضعیت تیم مس رفسنجان 

را چطور توصیف مي کني؟
خدا را شكر مي كنم كه وضعيت تيم 
مــا خيلي خوب اســت و تــا اينجا 
توانسته ايم نتايج خوبي بگيريم و جزو 

تيم هاي باالي جدول باشيم. 
    تا اینجا 7 گل زده اي و آمار خوبي 

داري.
بله، من فصل خوبي را شروع كرده ام. 
چون تمرينات خيلــي خوبي را در 
تابستان پشت  سر گذاشتم و در اين 

مدت در كنــار هم تيمي هايم به يك 
هماهنگي خيلي خوب دســت پيدا 
كرديم و من هم توانســتم گل هاي 

زيادي براي مس بزنم. 
    از اســتقالل فصل بیست ویکم 

چقدر شناخت داري؟
اسـتقالل امسـال خيلـي تيـم خوبـي 
اسـت. خـدا را شـكر مـا هـم تيم مـان 
خيلـي عالـي بسـته شـده و تـا اينجـا 
خـوب كار كرده ايـم. سيسـتم تيـم ما 
فوق  العـاده خـوب اسـت و فكر مي كنم 
بـراي همـه بازي هـا برنامـه ويـژه اي 
داريـم. مـا در ايـن چنـد روز هـم بـه 
خوبـي اسـتقالل را آناليـز كرديـم و 
مي دانيـم كـه بـراي دقيقـه بـه دقيقه 

اين بازي چه كار بايد بكنيم. 
    همه درباره سرمربي مس )محمد 
ربیعي( از تاکتیکــي بودن تیمش 
صحبت مي کنند. نظــرت درباره 

سرمربي ات چیست؟
بلـه مـا يـك مربـي خيلـي تاكتيكـي 
داريـم. مـن مربي مان را دوسـت دارم و 
اصـاًل  او خوشـم مي  آيـد. چـون  از 
نمي خواهـد تيمـش عقـب بـرود. مـا 
اصـاًل يه تيم دفاعي نيسـتيم و تا اينجا 
هـم بيشـترين گل زده را داريـم كـه 
كامـاًل  تيـم  يـك  مي دهـد  نشـان 
هجومي را در ليگ امسـال به مسابقات 
آورده ايـم تـا هركـس فوتبـال مـس را 

مي بيند لذت ببرد. 
    مي داني که تیم  تان با بهترین خط 
دفاع لیگ بازي دارد و اســتقالل تا 
اینجا فقط ســه گل دریافت کرده 

است؟
بله. ولي ما حمله اي هستيم و خيلي 
خوب حملــه نمي كنيم. مي دانم كه 
استقالل كم گل خورده ولي مطمئن 
باشيد استقالل تا اينجا هر قدر كم گل 
خــورده در اين بازي زياد گل خواهد 
خورد چون ما مي خواهيم ركورد گل 
خورده استقالل را بشكنيم و مي دانيم 
چطور از دفاع استقالل رد شويم و به 
آنهــا گل بزنيم. چون تا اينجا هم ۱۹ 

گل زده ايم. 
    با این حساب روز سختي در انتظار 

استقالل است.
من چيزي نمي گويم! فقط اميدوارم 
خدا كمك كند تا ما نتيجه تالش مان 
در روزهاي گذشته را بگيريم. ما در 
اين چند روز هــم خيلي زياد روي 
استقالل و شيوه گلزني به اين تيم كار 
كرديم. ان شا ءا... كه بتوانيم هواداران 
تيم مس را خوشحال كنيم و 3 امتياز 

خوب بگيريم. 
    چــه جایگاهي را بــراي مس 
رفسنجان در پایان فصل پیش بیني 

مي کني؟
مـا مي خواهيم به يـك نتيجه خيلي 

خـوب در پايـان فصـل برسـيم. ولي 
نكتـه مهـم تيـم ما اين اسـت كـه ما 
بـازي بـه بـازي جلـو مي رويـم. االن 
بـازي  بـه  و ذكرمـان  فكـر  همـه 
اسـتقالل متمركز شـده و بعـد از آن 
سـراغ بازي هـاي بـا پيـكان و بعـد با 

شهرخودرو مي رويم. 
    شنیدي استقالل و پرسپولیس که 
تیم هاي سابق خودت بودند از آسیا 

حذف شدند؟
بله در خبر ها شنيدم و اتفاق خوبي 
نيست و فكر مي كنم اين دو تيم از 
بهترين تيم هاي آسيا هستند و اين 
اتفــاق مي تواند ضربــه بدي به 
فوتبال ايــران بزنــد. در فوتبال 
حرفه اي اين شــرايط براي ايران 
خوب نيست. فوتبال ايران جايگاه 
بااليي در آسيا دارد و نبايد از اين 

اتفاقات برايش بيفتد. 
    راستي سال نو میالدي مبارك. در 

این ایام حرفي نداري بزني؟
نـه! من فقـط در ايـن روزهـا تمرين 
مي كنـم و تفريحـم در تعطيـالت 
سـال نـو تمرين و مسـابقه اسـت. من 
فعـاًل تـا وقتـي تمرينـات تعطيـل 
نشـود فقط بـه فوتبال فكـر مي كنم، 
اجـازه  اگـر تعطيـل شـديم  بعـد 
مي گيـرم تـا بـراي تعطيـالت كنـار 

خانواده و دوستانم باشم. 

باالخره اتفاقي كه نبايد رخ مي داد، به وقوع پيوست و 
پرسپوليس و استقالل از فصل جديد ليگ قهرمانان 
آسيا كنار گذاشته شدند. حدود يك ماه قبل بود كه 
اولين اخطارها براي فدراسيون فوتبال ارسال شد و 
AFC به صراحت اعالم كرد اين دو باشــگاه امكان 
دريافــت مجوز حرفه اي را ندارند. اين اتفاق تلخ و به 
نوعي فاجعه درحالي رخ داد كه هيچ كدام ازمديران 
فوتبالي حاضر نيستند، مسئوليت حذف سرخابي ها 
را بپذيرند و هر كدام مشكل را گردن مديران قبل از 
خــود مي اندازند. در اين گزارش داليل اصلي حذف 
پرسپوليس و استقالل و البته پيامدهاي بعد از اين 

اتفاق تلخ را بررسي مي كنيم. 
 بازتاب جهاني 

حذف پرسپوليس و استقالل خبر بسيار مهمي بود كه 
فضاي رسانه اي داخل كشور را به شدت تحت تأثير قرار 
داد. همچنين بسياري از رسانه هاي خارجي روي اين 
اتفاق مهم مانــور كردند. مثاًل خبرگزاري فرانس 2۴ و 
رويترز با انتشار خبر حذف سه نماينده فوتبال كشورمان 
از ليگ قهرمانان آسيا نوشتند، استقالل و پرسپوليس 
دو تيم برتر ايران به دليل اينكه نتوانستند تمام معيارهاي 
ضروري كنفدراســيون فوتبال آســيا بــراي ورود به 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آســيا، از رقابت هاي امسال 

حذف شدند. 

 AFC روي این موارد تأکید داشت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا ايرادات زيادي از پرسپوليس 
و استقالل در راه حرفه اي شدن گرفت. با اين حال چند 
آيتم براي AFC از اهميت باالتري برخوردار بود. تعيين 
وضعيت مالكيت، صفر كردن بدهي  مالياتي، تســويه 
بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مثبت شدن تراز 
مالي، سر و سامان دادن به تيم هاي پايه، حرفه اي شدن 
چارت ســازماني، تشــكيل تيم بانــوان و در نهايت 
خصوصي سازي اصولي و استاندارد براي اين باشگاه ها 
مواردي مهمي بودند كه   AFCروي آن ســختگيري 
زيــادي انجــام داد و در نهايــت هم منجــر به حذف 

پرسپوليس و استقالل شد. 
 حمله سرخابي ها به سلطاني فر و سجادي 

بايد قبول كرد كه در ماجراي حذف پرســپوليس و 
استقالل از ليگ قهرمانان آسيا عوامل زيادي دخيل 
بودنــد و افراد مســئول در ســال هاي اخير وظايف 
خودشــان را به خوبي انجــام ندادند و در نهايت اين 
فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. با وجود اينكه بســياري از 
هواداران پرســپوليس و استقالل از حذف تيم هاي 
محبوبشان راضي هستند و اين عده اميدوارند با فشار 
AFC، باالخره وضعيت اين دو تيم درست شود اما اين 
موضوع باعث نشد كه مديران عالي رتبه ورزش كشور 
از تيغ انتقادات در امان باشند. هواداران پرسپوليس و 

اســتقالل بعد از قطعي شــدن حذف اين دو تيم از 
بازي هاي آســيايي، به همه مديران فوتبالي انتقاد 
كردند. از مصطفــوي و اوليايي كه در كميته مجوز 
حرفه اي فدراسيون فوتبال حضور داشتند تا عزيزي 

خادم، تاج و البته سلطاني فر و سجادي. 
 پرسپولیسي ها خطاب به صدري : تو هم مقصري!

مديران پرسپوليس و استقالل ادعا مي كنند بحث 
گرفتن مجوز حرفه اي به آنها ارتباط پيدا نمي كند و 
مشكالت اين دو تيم مربوط به سطوح باالي مديريتي 
و به خصوص مالكيت مشترك سرخابي ها برمي گردد. 
نكته جالب اينجاســت كه هواداران پرسپوليس به 
شدت از صدري ناراحتند و او را هم يكي از مقصران 
اصلي حذف تيم محبوب شــان از آســيا مي دانند. 
پرسپوليســي ها خطاب به سرپرســت اين باشگاه 
مي گويند: فكر نكن تو مقصر نيســتي! يك سال از 
حضور تو در پرسپوليس مي گذرد و خودت در جريان 
همه مشكالت بودي، پس نمي تواني ادعا كني در اين 

ماجرا مقصر نيستي. 
 خوشحالي الهاللي ها از حذف پرسپولیس و استقالل 

پرسپوليس و استقالل همواره رقيب سرسختي براي 
تيم هاي عربي محسوب مي شدند. باشگاه الهالل كه 
مدافع عنوان قهرماني ليگ قهرمانان آسيا به حساب 
مي  آيد، با اشاره به حذف دو تيم پرطرفدار ايراني ابراز 

اميدواري كــرد با توجه به غيبت پرســپوليس و 
استقالل، اين تيم دوباره بتواند عنوان قهرماني آسيا 

را به دست بياورد. 
 واکنش 2 پرسپولیسي به حذف از آسیا 

بعد از انتشــار خبر حذف پرسپوليس از آسيا، سيامك 
نعمتي و اميد عاليشــاه دو ستاره اين تيم به اين موضوع 
واكنش نشــان دادند. نعمتي با انتشــار توئيتي نوشت: 
مرسي كه آسيا را هم از اين تيم گرفتيد. همچنين اميد 
عاليشاه كاپيتان دوم پرسپوليس واكنش متفاوتي به اين 
قضيه نشان داد و با گذاشتن تصويري از پرچم پرسپوليس 
در صفحه شخصي خود نوشت: اين پرچم افتادني نيست!

 سرخابي ها منتظر عواقب حذف باشند
شــايد خيلي ها فكر كنند حذف از فصل جديد ليگ 
قهرمانان آســيا تنها جريمه پرسپوليس، استقالل و 
گل گهر باشد. شنيده ها اما حاكي از آن است كه پرونده 
اين سه تيم ايراني راهي كميته انضباطي AFC خواهد 
شــد و اين نهاد جريمه هاي مختلفي براي تيم هاي 
ايراني در نظر خواهد گرفت. به غير از جرايم مالي براي 
فدراسيون و باشگاه ها كه احتمالش بسيار زياد است، 
اين احتمال وجود دارد حتي محروميت سرخابي ها به 
چند فصل افزايش پيدا كند و اين دو تيم در چند فصل 
آينده ليگ قهرمانان آســيا هــم نتوانند در رقابت ها 

شركت كنند. 

حذف از آسیا آبروي فوتبــال ايران را مي برد منشا : خوب مي دانيم چطور به استقالل گل بزنيم

ديروز )جمعه( هفته سيزدهم ليگ 
يك با انجام ۹ ديدار پيگيري شــد و 
جالــب اينكه بــه جــز آرمان گهر 
ســيرجان، تمام مدعيان با پيروزي 
ميدان را ترك كردند. در حال حاضر 
ملوان با 2۷ امتياز صدرنشين است، 
مس كرمان و استقالل خوزستان هم 
با 2۶ و 25 امتياز دوم و سوم هستند. 
خيبر خرم آباد و قشقايي دو تيم 23 
امتيازي و خوشه طاليي با 22 امتياز 
در رده چهــارم تا ششــم قرار دارند. 
ماشين سازي و شاهين همچنان در 
قعــر جدول جــا خــوش كرده اند. 
شهرداري آستارا، رايكا، پارس جنوبي 
و شــمس آذر، آرام آرام بــه جمــع 
قعرنشينان و به سايپا و مالثاني اضافه 

مي شوند. 
تابلو نتایج

ملوان يك - شمس آذر قزوين صفر
گل: اميرحسين يحيي زاده )85(

قشقايي يك - پارس جنوبي جم 2
گل: كيخســرو ســياهپور )۹0- 
پنالتی( برای قشــقايی و سامان 

محرابــی زاده )8۴( و ميالد تقيان 
)88( برای پارس جنوبي

شهرداري همدان يك - مس شهربابك يك
گل هــا: مهدي خلــج )55( براي 
شــهرداري و مهدي ايزدي براي 

شهربابك
رايكا بابل يك - خيبر خرم آباد 2

گل ها: محمدجواد عباسي )2۶( و 
حسين فاضلي )2۷( براي خيبر، 

ميالد قربان زاده )3۹( براي رايكا 
آرمان گهر صفر - خوشه طاليي يك

گل: عباس عامري )۴5(
شاهين بوشهر 2 - سايپا 2

گل هــا: ميــالد ســوري )3۷( و 
اميرحســين نوايــي )83( براي 
شــاهين، محمد ابراهيمي )۶( و 

صادق رضانيا )۶8( براي سايپا
ماشين سازي  2 - استقالل مالثاني 2
ويستاتوربين صفر - مس كرمان يك

گل: ميالد صارمي )۷5(
استقالل خ 2 - شهرداري آستارا يك
گل ها: اكبر آفاقي )28( و علي 
كياني فر )۷5( براي استقالل

تركش هاي تلخ ترين حذف تاريخ ادامه دارد 

احتمال حذف پرسپولیس و استقالل در فصل 2023

ملوان بي خیال صدر نمي شود
ليگ يك ؛ رأفت و لطيفي باز هم باختند

اعتراف معاون مالي باشگاه پرسپوليس   
3 ماه پیش حذف شده بوديم 

عطايي، معاون مالي پرســپوليس در خصوص حذف اين باشگاه از فصل 
جديد ليگ قهرمانان آسيا گفت: كامالً مشخص بود كه اميد واهي مي دادند. 
سه ماه پيش حذف شده بوديم. مجموعه اي از عوامل دست به دست هم 
دادند تا ســال آينده در ACL نباشــيم. همان طور كه گفته بودم به جاي 
مواجهه با چالش ها و حل مشــكالت، هموطنان مــان راحت ترين كار را 
انتخاب كردند و سه ماه پيش ريجكت مان كردند.  مجوز حرفه اي باشگاه ها 
همان روزي دچار مشــكل شد كه كميته بدوي به جاي كمك به برطرف 
نمودن نواقص، اقدام به رد مجوز نمود. بعد كميته اســتيناف بدون دليل 
اقدام به تأييد پرونده ها نمود. فكر مي كنم بهترين سيگنال ها براي حساس 

شدن AFC از داخل مخابره شد. 
مهدوي کیا ماندني است  

برخالف يك ســري شــايعات فدراســيون فوتبال ايران تالش مي كند 
مهدوي كيا را در تيم ملي اميد حفظ كند. پيش از اين شايعه شده بود مهدي 
مهدوي كيا ديگر قصد بازگشت به ايران را ندارد و شايد قيد تيم ملي اميد 
را بزند اما فدراســيوني ها اين مسئله را تكذيب كرده و در عين حال تالش 
مي كنند تا مهدي را هرچه سريع تر براي اردوي بهمن ماه تيم اميد به تهران 
بكشانند.  از اطراف خيابان سئول شنيده مي شود مهدوي كيا دلخوري هايي 
از بعضي ها دارد اما قرار نيســت از تيم اميد بركنار شــود و حداقل اينكه 
فدراسيون فوتبال از او حمايت مي كند.  طبق برنامه قبلي تيم ملي اميد در 
بهمن اردوي آماده سازي خود را برگزار خواهد كرد تا كم كم براي رقابت هاي 

قهرماني اميدهاي آسيا آماده شود. 
اسكوچیچ: طارمي را دعوت مي کنم ولي توقعاتم از او  باالست   

دراگان اسكوچيچ سرمربي تيم ملي در خصوص شرايط تيم ملي و البته 
دعوت طارمي به اردوي جديد تيم ملي گفت : به تيمم افتخار مي كنم كه 
در طول اين مدت چنين ثباتي به نمايش گذاشــت. منكر اين حقيقت 
نيســتيم كه با هدف مان فاصله اي بســيار اندك داريم اما در بازي هاي 
كليــدي پيش  روي تيم ملي، اجــازه نخواهيم داد به خاطر نتايج خوب 
گذشــته دچار غرور كاذب شويم، شــخصاً هيچ گونه سهل انگاري اي را 
برنمي تابم. از بازيكنانم مي خواهم با مسئوليت پذيري، جديت و تمركز 
حداكثري براي اين مسابقات مهيا شوند چراكه هنوز يك قدم تا هدفمان 
باقي  مانده است. هنوز براي اعالم ليست زمان داريم. وقتي به ايران برگردم 
آخرين شبهات و عالمت سؤال ها را بررسي خواهيم كرد و ليست نهايي 
اعالم خواهد شد. شايد ذكر اين نكته براي فوتبال دوستان ايراني خالي از 
لطف نباشد كه مهدي طارمي در ليست حضور خواهد داشت. با اين حال، 
انتظارات بســيار بااليي از او دارم و دوست دارم مهدي توقعات را برآورده 
كنــد. طارمي براي تيم ما بازيكن مهمي اســت و بايــد اعالم كنم كه 
خوشبختانه از راه تعامل و صحبت توانستيم با در نظر گرفتن منافع تيم 

ملي موضوع را حل وفصل كنيم. 
آقاي مصطفوي! چرا گل گهر حذف شد؟  

داريوش مصطفوي در يكي از مصاحبه هاي تلويزيوني خود مدعي شده 
بود گل گهر سيرجان مدارك خود را كامل كرده و يكي از حرفه اي ترين 
باشگاه هاي ايران است كه از ليگ قهرمانان آسيا هم حذف نمي شود.  
كنفدراسيون فوتبال آسيا نه تنها پرسپوليس و استقالل بلكه گل گهر 
ســيرجان را هم حذف كرد و در واقع اين تيم خوب ســيرجاني هم 
نمي تواند در رقابت هاي فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا شركت كند.   
حاال بايد از داريوش مصطفوي كه رئيس كميته استيناف صدور مجوز 
حرفه اي اســت سؤال كرد مگر شــما نمي گفتيد كه قضيه گل گهر 
سيرجان با پرســپوليس و اســتقالل تفاوت دارد؟ آيا حاال وقت آن 
فرانرسيده كه در اين رابطه شفاف سازي كنيد و بگوييد چرا كنفدراسيون 
فوتبال آسيا اين باشگاه را هم مثل پرسپوليس و استقالل كنار گذاشته 
اســت؟ طبعاً از مديري چون مصطفوي كه ســال ها در اين فوتبال 
پست هاي مهم داشت، انتظار مي رود دقيق تر و با سند و مدرك صحبت 
كند.  او طوري از گل گهر و حضور اين تيم در آســيا گفت كه خيلي ها 
بــاور كرده بودند اين تيم برخالف پرســپوليس و اســتقالل از ليگ 

قهرمانان كنارگذر گذاشته نمي شود. اما... 

بي انصافي اســت اگر در ماجراي حذف پرسپوليس و استقالل مديران فعلي دو 
باشگاه را مقصر قلمداد كنيم. پرسپوليس و استقالل از آسيا حذف شدند تا ليگ 
قهرمانان تا حد زيادي از سكه بيفتد در اين ارتباط خيلي ها مقصرند ولي شايد به 
جرأت بتوان گفت كمترين تقصير متوجه مديران عامل فعلي دو باشــگاه است 
چراكه زمان زيادي نيست كه در رأس كار قرار گرفته اند و ايراداتي كه كنفدراسيون 
فوتبال آسيا گرفته ريشه اي و مربوط به سنوات گذشته مي شود.   با اين حال مديران 
فعلي هم وعده هايي دادند كه عملي نشــد. مثاًل سردار آجورلو در يك مصاحبه 
تلويزيوني گفته بود در عرض يك ماه مشكل را حل كرده و تمام مدارك الزم را به 
كنفدراسيون فوتبال آسيا مي فرستيم تا نگراني هواداران برطرف شود. وعده اي 
كه هرگز عملي نشــد و حاال هواداران اســتقالل مثل پرسپوليس غمگين ترين 
روزهاي خود را به خاطر حذف تيمشان از آسيا سپري مي كنند هرچند كه تأكيد 

مي كنيم در اين قضيه كمترين تقصير متوجه مديران فعلي دو باشگاه است. 
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