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صدور مجوز حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق

بانوان هم به ورزشگاه آزادی میآیند

بازتاب

علی بهــادری جهرمی ،ســخنگوی دولــت دیــروز از صدور
مجوزحضورتماشاگراندربازیپنجشنبههفتهجاریایران
و عــراق خبــر داد .او در این خصوص به ایرنا گفت« :پس از
بحث و بررسی درباره حضور تماشاگران و مباحث مرتبط با
سالمتآنهاوبادرنظرگرفتنشرایطبیماریکرونادرکشور
بااتخاذتصمیماتیدرزمینهرعایتپروتکلهایبهداشتی
مجوز حضور تماشاگران در بازی ایران و عراق صادر شد ».سخنگوی دولت با بیان
اینکــه تمــام تالش دولتمــردان فراهم کــردن زمینه حضور مــردم در صحنههای
ورزشیاست،تصریحکرد«:دغدغهدولتتأمینسالمتمردموبرپایهآنرعایت
پروتکلهای بهداشتی است ».بهادری جهرمی در خصوص حضور بانوان در این
دیدار بیان داشت« :قرار است در این بازی بانوان نیز در استادیوم حضور پیدا کنند».
ســخنگوی دولت در پایان تأکید کرد که امید اســت انشاءاهلل با نتیجه مطلوبی که
تیمملیفوتبالکشورمانخواهدگرفتزمینهیکجشنملیفراهمشود.

ایران صفر  -چین 7

شکست مقابل چین ،امیدوار به بازی تایپه

گزارش

تیــم ملــی فوتبــال بانــوان در دومین دیــدار خــود در جام ملتهای آســیا
مقابل چین شکست خورد .مریم ایراندوست شاگردانش را با ترکیب زهره
کودایــی ،بهناز طاهرخانــی (کاپیتان) ،غزالــه بنیطالبــی ،فاطمه عادلی،
ملیــکا متولی ،ملیــکا محمدی ،زهرا ســربالی ،هاجر دباغــی ،ثنا صادقی،
افسانه چترنور و ســمانه چهکندی در ورزشگاه مومبای بمبئی مقابل تیم
قدرتمند چین به میدان فرستاد .در نیمه اول با وجود جنگندگی بازیکنان
ایران ،چین تیم برتر میدان بود و از ابتدای بازی توپ و میدان را در اختیار
داشت و حمالت زیادی انجام داد تا اینکه در دقیقه  27توسط ونگ شوان
صاحب گل شــد .این بازیکن در نیمه اول یک گل دیگر هم زد تا چینیها
 -2صفــر پیش بیفتند .اوضاع بــرای بازیکنان تیم ملی ایران در نیمه دوم
سختتر هم شد و تیم قدرتمند چین پنج بار دیگر دروازه کودایی را گشود
تا در پایان نتیجه  -7صفر روی اسکوربورد ثبت شود.
ëëایراندوست :ما یک بازنده بزرگ بودیم
ایراندوست بعد از باخت مقابل چین و از دست دادن سه امتیاز بازی در
نشســت خبری گفــت« :من به بازیکنانم افتخار میکنــم زیرا تا دقیقه ۹۰
تالش کردند .با وجود اینکه ما بازنده بازی شدیم اما بازیکنان ایران تمام
تالش خود را کردند .ما یک بازنده بزرگ بودیم و در فوتبال طبیعی است
حتی در جامهای جهانی گذشــته هــم برخی تیمها  ۷گل دریافت کردند
و ایــن باخت چیزی از ارزشهای تیم ملی فوتبال ایران کم نمیکند .این
اولیــن بــازی تیم ملــی بانوان ایران مقابــل یک تیم بزرگ بــود و قطعاً از
این بازی درس بزرگی میگیریم ».ســرمربی تیم ملی فوتبال زنان ادامه
داد« :با گذشــت زمان بازی شــرایط آب و هوایی و شرجی هوا باعث افت
کیفیت تیم ما شد و این خستگی و فشار روانی حاصل از آن بچههای تیم
من را اذیت کرد .نیمه اول اوضاع به شکلی که ما میخواستیم جلو رفت
اما در نیمه دوم شرایط برای ما سخت شد».
ëëحذف هند و امتیاز تاریخی فوتبال زنان
در حالیکــه قرار بود از ســاعت  17:30دیروز و بعــد از برگزاری دوئل زنان
فوتبال ایران و چین ،دومین مسابقه گروه اول رقابتهای جام ملتهای
فوتبال زنان آسیا میان تیمهای هند و چینتایپه برگزار شود ،این مسابقه به
دلیل شیوع گسترده کرونا در اردوی هندیها و ابتالی  13نفر از بازیکنان لغو
شــد .در این شــرایط و با ورود  ،AFCتصمیم نهایی برای این مســأله گرفته
شــد و مطابق ماده  ،4.1هند از گردونه رقابتها کنار گذاشــته شد و عالوه بر
آن بــا اعمال مــاده  ،6جرایمی هم بــرای هندیها به واســطه عدم رعایت
پروتکلها در نظر گرفته خواهد شــد .پرونده هندیها حاال با تصمیم AFC
به کمیتههای مربوطه ارجاع داده شــده و جرایــم دقیق برای آنها بزودی از
سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص خواهد شد .آنچه
در ایــن بین مهم اســت اینکه با حذف هند ،بازی نخســت ایــن تیم با زنان

فوتبــال ایران هم باطل شــد و جــدول گروه اول رقابتهــای جام ملتهای
فوتبال زنان آسیا به  3تیم کاهش پیدا کرد .با این اوصاف ،ایران چهارشنبه
باید در مقابل چین تایپه به میدان برود و پیروزی در این مســابقه میتواند
صعــود تاریخــی فوتبال زنان ایــران به مرحله حذفی را محقق ســازد .فعالً
زنــان فوتبــال ایــران با انجام یک مســابقه و دریافــت  7گل در بیــن  3تیم،
در جایــگاه ســوم هســتند و نمیتوانند بــه مرحلــه حذفی بروند و مســابقه
چهارشنبه مقابل چین تایپه میتواند صعود زنان فوتبال ایران را رقم بزند.

پیروزی پرگل فاینورد با گلزنی جهانبخش

استعفای ذوالفقارنسب از هیأت مدیره پرسپولیس

بیژن ذوالفقارنســب ،رئیس هیأت مدیره پرســپولیس کــه  11روز پیش بهعنوان
عضــو جدیــد هیأتمدیــره ایــن باشــگاه معرفی شــد ،پــس از انتقــادات زیادی
کــه بــه او وارد شــد از کادر مدیریتــی ایــن باشــگاه اســتعفا داد .بیشــترین میزان
انتقــاد پس از آن به ذوالفقارنســب وارد شــد کــه از بدهی پرســپولیس به پدیده
بابــت انتقــال یحیی گلمحمدی ابــراز بیاطالعی کرد و پــس از آن در روز بازی
پرســپولیس و فجرسپاسی بهعنوان کارشــناس یک مسابقه دیگر در صداوسیما
حضور یافت .با استعفای ذوالفقارنسب هیأتمدیره پرسپولیس دوباره  4نفره
میشود و همچنین عالوه بر معرفی عضو جدید ،رئیس هم باید انتخاب شود.
ذوالفقارنسب که در حال حاضر مشاور وزیر ورزش و رئیس کانون مربیان ایران
اســت و ریاســت کمیته فنی فدراســیون فوتبال ایران را نیز برعهده دارد ،پس از
اســتعفا به فــارس گفت« :بــا وضعیت فعلی که در باشــگاه پرســپولیس وجود
دارد نیــازی بــه حضور من نیســت .مشــکل اصلی پرســپولیس تعهــدات مالی
اســت .زمیــن تمرین پرســپولیس هــم در ســطح پرافتخارترین تیــم لیگ برتر
کشــورمان نیســت .متأســفانه من را در جریان بســیاری از مســائل قرار ندادند و
فقط میشــنیدیم پرسپولیس فالن مقدار مشکل مالی دارد و یا زمین تمرینش
مناسب نیست .این تیم بدهیهای وحشتناکی دارد .من فردی نیستم که بتوانم
از این لحاظ به این تیم کمک کنم زیرا من یک معلم و فردی ورزشی هستم».

اخبار

هفته بیســتم رقابتهای لیگ فوتبال هلند (اردیویســه) دیروز برگزار شد
و در یکــی از دیدارها فاینورد میزبان نایمخــن بود و با نتیجه پرگل  1-4به
برتری رســید .در این بازی علیرضا جهانبخــش از ابتدا در ترکیب تیمش
حضور داشت و در دقیقه  64موفق به گلزنی شد تا مقابل تیم سابق خود
گلزنــی کنــد .بازیکن ایرانی در دقیقه  84تعویض شــد .فاینورد با این برد
 42امتیازی شد و در رده سوم قرار دارد.

حامــد جیرودی  /پرونده پشــت پرونــده .این حال و
روز سالهای اخیر پرسپولیس است .تیمی که در 5
فصل گذشــته به قهرمانی لیگ برتر ایران رسیده و
 2بار حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را تجربه
کرده ولی ســالهای زیادی اســت که با پروندههای
مالی و شکایت بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی
مختلف دســت و پنجــه نرم میکند .پرونــدهای که
یکی از سنگینترین آنها (بدهی به گابریل کالدرون)
آذرمــاه گذشــته با پرداخــت  745هــزار دالر به این
مربی آرژانتینی و دســتیار او (خواکین) بســته شد تا
پنجره نقل و انتقاالتی ســرخها باز شــود .اتفاقی که
پیش از آن درباره پرونده بدهی به برانکو ایوانکوویچ
نیــز رخ داده بــود و پرســپولیس بــه پرداخــت یــک
میلیــون و  ١١٠هــزار و  ۶۴٠یورو بــه این مربی کروات
محکوم شــد و دردســرهای زیــادی بــرای پرداخت
آن کشــید امــا بــا ایــن حــال ،دیــر پرداخــت شــدن
بدهــی به کالــدرون تبعاتی را برای پرســپولیس در
پی داشــت و باعث شــد  AFCآن را یکــی از عوامل
عدم صــدور مجوز حرفهای این باشــگاه بنامد و به
تبــع آن پرســپولیس را از جمع تیمهــای حاضر در
لیگ قهرمانان آســیا  2022کنار بگذارد .با این حال
پروندههای شــکایت از قرمزها ادامه دارد .از بدهی
 2ساله به پدیده بابت انتقال یحیی گلمحمدی که
 4.5میلیارد تومان آن باقی مانده ولی مشــهدیها
مدعیاند با توافق ،روزی  10میلیون تومان به عنوان
جریمه دیرکرد به آن اضافه میشود و حاال به بیش
از  15میلیارد رســیده تا بدهی  550میلیون تومانی
بــه مهدی شــریفی بازیکن ســابق این تیــم .در این
میان شــکایت خارجیهــا نیز همچنــان ادامه دارد
و بوژیدار رادوشــوویچ دروازه بان ســابق ســرخها که
ایران را ترک کرده ،شکایت جدیدی را به مبلغ 930
هزار یورو در فیفا به ثبت رســانده که پرسپولیسیها
درباره آن طرح دعوی کردهاند و باید دید در نهایت
چــه نتیجهای خواهد داشــت .هرچند کــه از همین
حــاال میتــوان سرنوشــت آن را پیشبینی کــرد! در
این بین ،بدهی به کریستین اوساگونا نیز دردسرساز
شــده و مهاجــم نیجریهای ســابق
پرســپولیس با شــکایت به فیفا
خواهــان دریافت  96هــزار دالر
با  5درصد ســود ســالیانه شــده
و پنجــره نقــل و انتقاالتی این
تیــم را یکبار دیگر بســته
اســت .البتــه ســازمان
لیــگ فوتبــال ایــران
که قــرار بوده پــول این
بازیکــن را از محــل
مطالبــات پرســپولیس
پرداخت کند ،اعالم کرده
کــه  6روز پیش ایــن پول را
پرداخت کرده و بزودی پول
در حســاب اوســاگونا خواهد
نشســت تا این پرونده بســته
شــود .با ایــن حــال ،ماجرای
بازیکنانخارجیپرسپولیس،
قصهای طوالنی و دراز اســت
کــه بــا پرداخت شــدن بدهی
اوســاگونا ،تنها بخش کوچکی
از آن حل خواهد شد؛ اتفاقی که
نمونههای مشــابه آن در دیگر تیم
پرطرفدارفوتبالایرانیعنیاستقالل
نیز به کرات وجود داشــته و دارد که در
پروندهای جداگانه و در زمان دیگری
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«ایران» عملکرد مدیران باشگاه پرسپولیس در جذب خارجیها ی یک دهه اخیر را بررسی میکند

پروندههای شوم

جدول بازیکنان خارجی  10سال اخیر پرسپولیس

ردیف

بازیکن

ملیت

پست

دوران بازی

1

ممدو تال

بورکینافاسو

مدافع

1390-91

2

ایمون زاید

لیبی -ایرلند

3

آسمیر آودوکیچ

بوسنی و
هرزگوین

مهاجم

1390-92

 120هزار دالر طلب داشت و به فیفا شکایت کرد ولی با گرفتن  50هزار دالر
توافق کرد و پروندهاش بسته شد

دروازهبان

1390

در بازی لیگ قهرمانان آسیا برای سرخپوشان بازی کرد و  ۷۵هزار دالر دریافت کرد
ولی برای قرارداد جدید  800هزار دالر خواست که موافقت نشد و جدا شد

4

نیلسون کوریا جونیور

برزیل

دروازهبان

1391-93

5

کئون جون

کره جنوبی

هافبک

1391

شکایت کرد و طلب  ۸۳هزار دالریاش از محل مطالبات پرسپولیس در فیفا
پرداخت شد .او  60درصد به پرسپولیس تخفیف داد

7

مارکو پروویچ

صربستان

هافبک

1391-92
1391-92

به فیفا شکایت کرد و با دریافت  55هزار دالر پروندهاش بسته شد

6
8

9

والتکو گروزدانوسکی مقدونیه شمالی
مارکو سپانوویچ
مایکل اومانیا

مونتهنگرو

 20درصد از قراردادش را طلبکار بود ولی شکایت نکرد

به علت مصدومیت شرایط مسابقه نداشت و قراردادش را فسخ کرد
38هزار و  500دالر طلبکار بود و با شکایت به فیفا طلبش را گرفت

هافبک دفاعی  1392-93تنها یک بازی برای پرسپولیس انجام داد و با شکایت به فیفا 120هزار دالر دریافت کرد
مدافع

1393-95

11

فرناندو گابریل

برزیل

هافبک

12

لوکا ماریچ

کرواسی

مدافع

مدیربرنامههایش ۱۲۰ ،هزار دالر طلبش را گرفت ولی به حساب او واریز نکرد .گابریل
1393-94
به فیفا شکایت کرد و مشخص شد پول پرداخت شده وغائله ختم به خیر شد

1394-95

13

جری بنگتسون

هندوراس

مهاجم

1394-95

14

الکساندر لوبانوف

ازبکستان

دروازهبان

15

الکسیپولیانسکی

اوکراین

مدافع

 1395-96قراردادی  ۹۰۰میلیون تومانی داشت که آن را فسخ کرد و با توافق از پرسپولیس جدا شد

17

آنتونی گولچ

استرالیا

مدافع

بدون حتی یک دقیقه بازی به فیفا شکایت کرد و پرسپولیس به پرداخت  ۳۲۳هزار
1395-96
دالر به او محکوم شد

18

بوژیدار رادوشوویچ

کرواسی

دروازهبان

19

گادوین منشا

نیجریه

مهاجم

1396-97

20

بشار رسن

عراق

هافبک

21

ماریو بودیمیر

کرواسی

مهاجم

با توافقی که با پرسپولیس داشت ،برای لیگ بیستم پولی نگرفت و با پرداخت 130
1396-99
هزار دالر رضایت نامهاش را دریافت کرد

23

کریستین اوساگونا

نیجریه

مهاجم

 10ژوزه تادئو مورو جونیور

16

22

24

والدیمیر پریموف

جونیور براندائو

آنتونی استوکس

کاستاریکا

هافبک

شرایط جدایی

برزیل

اوکراین

برزیل

ایرلند

بــه آن خواهیــم پرداخــت .بــا ایــن حال ،باز شــدن
مجــدد پروندههــای داغ خارجیهای پرســپولیس
در روزهــای اخیر ،باعث شــد تا نگاهی به وضعیت
بغرنج این باشگاه داشته باشیم.
ëëازخارجیهایسرشناستابازیکنانپرحاشیه
پرســپولیس در طــول تاریــخ خــود تاکنــون 55
بازیکــن خارجــی داشــته کــه نخســتین آنهــا بیلی
مــککلور بود؛ بازیکنی اســکاتلندی که در تیم دوم
لیورپــول بازی میکرد و  ۳۰تیــر  ۱۳۵۶به ذوبآهن
در جام تخت جمشید گل زد .با این حال ،مککلور
که نخســتین گلــزن خارجی لیگ فوتبــال ایران نیز
بــه شــمار میرفــت ،پــس از مــدت کوتاهــی ایــران
را تــرک کــرد چــرا که محمــد مایلیکهن کــه در آن
توگویی که
مقطع بازیکن پرســپولیس بــود ،در گف 
ســال گذشــته با «ایران» داشــت ،به این اشــاره کرد
کــه محمــد عبده  -مالک پرســپولیس  -بشــدت از

مهاجم

مهاجم

مهاجم

مهاجم

1393-94

سورپرایز
لورکوزنیها

حدود  ۳۹هزار دالر بابت دیرکرد پرداخت طلبش به او پرداخت شد

با شکایت به فیفا  72هزار دالر گرفت و  460دالر هم نقد دریافت کرد!

 70هزار دالر طلب داشت که  20هزار دالر به او پرداخت شد و  50هزار دالر
باقیمانده و کار به  CASکشیده شد

قرارداد  250هزار دالری و 1/5ساله داشت که بعد از نیم فصل آن را فسخ کرد
1394-95
و با توافق جدا شد
1395-96

قراردادی  ۸۴۰میلیون تومانی داشت که آن را فسخ کرد و با توافق جدا شد

در اواسط نیم فصل اول قراردادش را فسخ کرد و شکایت  930هزار یورویی را
1395-00
در فیفا ثبت کرده است
پرسپولیس برای فسخ قرارداد با منشا باید  250هزار دالر طلبش را به او پرداخت
می کرد ولی منشا با دریافت  127هزار دالر و بخشیدن مابقی طلبش تسویه کرد

1397-98

به فیفا شکایت کرد و مبلغ  508هزار یورو از پرسپولیس دریافت کرد

1398-99

به فیفا شکایت کرد و پرسپولیس به پرداخت  96هزار دالر و  5درصد سود سالیانه محکوم شد

1398
1398

پس از نیم فصل حضور در پرسپولیس با دریافت  102هزار دالر قراردادش را فسخ کرد
به فیفا شکایت کرد و پرسپولیس به پرداخت  83هزار و  300دالر محکوم شد

کیفیت فنی او ناراضی بود و در این شرایط مککلور
بعــد از تنها  5بازی ایــران را ترک کرد .بعد از او هم
آلن ویتل هافبک انگلســتانی به پرسپولیس آمد و
در همان جام تخت جمشــید سال  ۱۳۵۶بازی کرد
اما او که پیش از پرسپولیس برای اورتون و کریستال
پــاالس بــازی کرد ه بــود ،همزمان با به بار نشســتن
انقــاب  57از ایران رفت اما با  16گل زده همچنان
عنــوان بهترین گلزن خارجی تاریخ پرســپولیس را
یدک میکشــد .پــس از آن ،پرســپولیس تا ســالها
بازیکــن خارجی نداشــت تــا اینکه در ابتــدای لیگ
سوم حرفهای عیسی ترائوره و ساشا ایلیچ را خرید.
پرســپولیس در ادامه بازیکنــان خارجی مختلفی را
بــه خدمت گرفت که هر کــدام ماجراهای مختص
بــه خودشــان را داشــتهاند .از رافائــل ادرئو مهاجم
نیجریــهای کــه در لیگ پنجم به پرســپولیس آمد و
پس از جدایی به فیفا شکایت کرد که منجر به کسر6

ســردار در آلمان؛ خبری که شــنبه شــب به همراه عکســی از پیراهن بایرلورکوزن در دست او منتشــر شد تا پایانی باشد
بــر تمام شــایعات ماههای اخیر .مهاجم تیم ملی فوتبال که تا پایان فصل با باشــگاه زنیت روســیه قــرارداد دارد ،با
قراردادی  5ســاله به باشــگاه بایرلورکوزن آلمان پیوست و از ســال آینده در بوندس لیگا حضور خواهد داشت.
باشگاه بایرلورکوزن ساعتی پیش از رسمی شدن این انتقال با انتشار یک توئیت ،وعده یک اتفاق ویژه را به
هوادارانش داده بود اما کمتر کسی تصور میکرد که انتقال آزمون به این باشگاه ،سورپرایز لورکوزنیها باشد.
جالب اینکه پس از امضای قرارداد سردار آزمون با لورکوزن سایت «چمپیونات» روسیه از قانونشکنی سردار
آزمون ســتاره ایرانی خبر داد و نوشــت« :یک منبع آگاه اعالم کرد آزمون بدون گرفتن اجازه اردوی تیم را در
دوبــی تــرک کرده و برای امضای قرارداد به آلمان رفته اســت .طبق اعالم این منبع آگاه ســردار آزمون با این
اقدام پروتکلهای بهداشتی باشگاه را زیرپا گذاشته و انتظار میرود به خاطر این اقدام از سوی باشگاه جریمه
نقدی مناسبی شود».
ëëسردار:بوندسلیگابرایمهیجانانگیزاست
آزمون از ســال  2013در لیگ روسیه حضور داشت
و به مدت  8فصل در تیمهای روبینکازان ،روســتوف
و زنیــت بــازی کــرد و موفــق شــد عنــوان آقــای گلی و
بهترین بازیکن فصل را با پیراهن زنیت سنپترزبورگ
تصاحــب کند .آزمون پس از قرارداد با لورکوزن گفت:
«بایرلورکــوزن تیــم فوقالعــادهای دارد .مــن مــدت
زیادی اســت که این باشگاه را دنبال میکنم و از نحوه
بازی این تیم هیجانزده هســتم .اینکه بزودی بتوانم
در بوندسلیگا بازی کنم ،برایم هیجانانگیز است».
ëëحضور سردار بعد از 2دهه در بوندس لیگا
از زمان تأســیس بوندسلیگا تاکنون شمار زیادی
از ملیپوشــان ایرانی یا ایرانیتبار در لیگهای دسته
اول و دوم آلمــان فعالیــت داشــتهاند ،از چهرههایی
قدیمی چون حمید علیدوســتی گرفته تا ستارگانی
چون علی دایی و مهــدی مهد ویکیا .دوران پرفراز و
نشــیب دهــه  60و  70در فوتبال ایران با ظهور نســل
فوقالعــاده  98و انتقــال ســتارههای بــزرگ ما به فوتبال اروپــا و در واقع بوندسلیگا تمام شــد و
گ و بوی بینالمللی به خود گرفت .در اوایل هزاره جدید و زمانیکه برای اولین
فوتبال ایران رن 
بار مسابقات فوتبال اروپایی در ایران پخش زنده میشد ،تقریباً هر هفته عصر شنبه ساعت 6
بعد از ظهر شاهد درخشش یکی از بازیکنان ایرانی شاغل در بوندسلیگا بودیم .خاطراتی
فرامــوش نشــدنی ماننــد گلزنی خداداد عزیــزی مقابل اولیــور کان ،حضور علــی دایی با
شــماره  24در ترکیــب بایرن مونیخ ،ضربــه فوقالعاده کریم باقری برابر اشــتوتگارت،
بوسیدن کفش مهدویکیا توسط روی پراگر و گلزنیهای وحید هاشمیان برای بوخوم و
در ادامه گلزنی علی دایی با هرتابرلین در لیگ قهرمانان و هنرنمایی جادوگر در لباس
بایــرن مونیــخ .حاال بعد از نزدیک به دو دهه ،فصل بعد یک ســتاره ایرانی دیگر در فوتبال
آلمان بازی خواهد کرد و آزمون فرصت دارد در خط حمله لورکوزن ،روزگار خاطرهانگیز ستارههایی چون علی دایی
و وحید هاشمیان را تکرار کند.

سردار

طلب  200هزار دالری داشت و با شکایت به فیفا پولش را دریافت کرد

امتیاز از این تیم در لیگ هفتم شد تا پائولو دیکارمو
که در لیگ هشتم به جمع سرخپوشان پیوست ولی
کیفیــت الزم را نداشــت و پــس از مدتی جدا شــد و
درباره او شــایع شــد که در برزیل پرنده فروش بوده
اســت! البته پرســپولیس بازیکنــان خارجی خوبی
هم داشــته اســت .مثــل روبرت ســاها مدافــع اهل
جمهوری چک در لیگ پنجم ،ایمون زاید مهاجم
ایرلنــدی در لیــگ دوازدهــم ،نیلســون دروازهبــان
برزیلــی یــا بشــار رســن هافبــک عراقــی ســالهای
اخیر .با این حال ،بیشــتر این بازیکنان بیش از آنکه
آوردهای فنــی داشــته باشــند و بــه کار پرســپولیس
بیایند ،حاشــیه ساز شدهاند .مثل ابراهیم توره که با
اینکه گلزن خوبی بود ولی در بیرون از زمین مشکل
ساز بود و درگیریهای عجیبی پیدا کرد.
ëëمدیران هزینه و دائماً بدهکار
بــا تمام این اوصــاف ،حدود نیمــی از بازیکنان

خارجی تاریخ پرسپولیس ( 26بازیکن) با احتساب
 2تاجیکیاینفصلدریکدههاخیربهپرسپولیس
آمدهاند و اتفاقی که در بیشــتر آنها بهطور مشترک
وجود دارد این است که پولشان را با طرح شکایت
بــه فیفا دریافــت کردهاند و تنها تعــدادی از آنها از
طریق بخشــیدن بخشی از مطالباتشان یا توافق،
فســخ قرارداد کرده و رفتهانــد .مدیران یکی پس از
دیگــری در این تیم فعالیــت کردهاند و با بازیکنان
خارجــی مختلــف قــرارداد بســتهاند ولــی پــس از
رفتنشان ارثیه شومی را برای نفر بعدی به یادگار
گذاشــتهاند .محمد رویانیان (شهریور  ۹۰تا بهمن
 ،)۹۲علــی پروین (بهمــن  ۹۲تا اردیبهشــت ،)۹۳
علیرضــا رحیمــی (اردیبهشــت تــا شــهریور ،)۹۳
بهــروز منتقمــی (شــهریورتا آذر  ،)۹۳حمیدرضــا
سیاســی (آذر تــا دی  ،)۹۳علیاکبر طاهری (دی تا
بهمن  ،)۹۳محمدحســیننژاد فــاح (بهمن ۹۳
تا خــرداد  ،)۹۴علیاکبر طاهری (خرداد  ۹۴تا آبان
 ،)۹۶حمیدرضــا گرشاســبی (آبان  ۹۶تــا آذر ،)۹۷
ایرج عرب (آذر  ۹۷تا شــهریور  ،)۹۸محمدحســن
انصاریفــرد (شــهریورتا اســفند  ،)۱۳۹۸مهــدی
رســولپناه (اســفند  ۹۸تا آبان  )۹۹جعفر سمیعی
(آبان  ۹۹تا شهریور  ،)۱۴۰۰مجید صدری (شهریور
تــا دی  )1400و رضا درویــش (از دی  1400تاکنون).
به این اســامی نگاه کنید .بیشــتر آنها تنها چند ماه
مدیرعامــل یا سرپرســت باشــگاه بودهانــد و طول
دوران مدیریتشان به یک سال هم نرسیده است
ولــی تنهــا کاری کــه انجــام دادهاند خریــد بازیکن
خارجی بوده و اکثراً گام مؤثر و ماندگاری در جهت
بهبــود اوضــاع باشــگاه برنداشــتهاند .مدیرانی که
یکی از آنها یعنی انصاری فرد در دوران مدیریتش
گافهــای تاریخی داد که پرســپولیس هنــوز با آنها
دســت بــه گریبــان اســت .او کــه بــه دنبــال جذب
گل محمــدی بــود ،تالشــی بــرای پرداخــت پــول
کالــدرون انجام نداد .او پولی هم به بودیمیر بابت
جدایــیاش نــداد و با باشــگاه پدیده بر ســر انتقال
یحیــی توافقــی کرد که هنــوز پروندهاش باز اســت.
آنتونی استوکس و اوساگونا را به خدمت گرفت که
هنوز پروندهشــان باز است .محمدحسن
با رادوشــوویچ هم قــرارداد  3ســالهای
بســت و ایــن دروازه بــان حــاال پــول دو
فصل آینــدهاش را طلب کرده تا به
این ترتیب انصاری فرد در مدت
حــدود  6ماه این همــه پرونده
بــه بــار آورده باشــد و یکــی از
ســیاهترین مقاطــع تاریــخ
باشــگاه از حیــث مدیریــت
را بــه نــام خــود ســند زده
باشــد .در ادامــه ایــن
رونــد ،رســولپناه
پــول ســنگین
قــر ا ر د ا د
برانکــو را
داد ،در
دورانسمیعی
و بــا کمــک صــدری ،پول
بودیمیــر پرداخــت
شــد ،صدری پول
کالــدرون را داد و
حــاال هــم درویــش
باید پول رادو را بدهد .سیری
قهقرایــی کــه باید دیــد تا چه
زمانی ادامه خواهد داشت.

ëëلورکوزنمیعادگاهکرهایهابود
لورکوزن در طول تاریخ میعادگاه درخشش ستارههای اهل کره جنوبی در بوندسلیگا بوده و حاال نوبت سردار رسیده
که نام یک مهاجم ایرانی را در بین بازیکنان تأثیرگذار این باشــگاه ثبت کند .چابو بوم کئون ،فوق ســتاره کرهای در اوایل
دهه  80با فرانکفورت فاتح جام یوفا شده ،در ادامه  6سال فراموش نشدنی را در ترکیب لورکوزن سپری کرد و دو بار
در تیم منتخب فصل نشریه کیکر قرار گرفت .در سالهای بعد بازیکنانی چون جادوری ،سئونگ وو ریو و البته سون
هیونگ مین نیز در لورکوزن بازی کردند و حاال سردار باید در مقر کرهای مستقر در آلمان درخشش خود را آغاز کند.
ëëاینپایانبدشانسیایرانیهااست؟
ســردار پس از مهدی پاشــازاده ،داریوش یزدانی و علی موسوی به چهارمین بازیکن ایرانی تاریخ بایرلورکوزن
بدل شــد تا این تیم بیشــترین تعداد بازیکنان ایرانی را در بین تیمهای بوندسلیگایی داشــته باشد .با وجود این
ماجراجویی ایرانیها در جمع شــیرهای آلمان هرگز عاقبت خوشــی نداشــته و همه آنها با مصدومیت شدید
روبهرو شدند .مهدی پاشازاده در ترکیب لورکوزن مجموعاً  ۳۱دقیقه بازی در جام حذفی ( ۲۳دقیقه)
و جام یوفا ( ۸دقیقه) بازی کرد .داریوش یزدانی نیز  ۸۳دقیقه بازی در لیگاپوکال و  ۲بار حضور
روی نیمکت در تیم نخست و حضور  ۲۸۶دقیقهای در  ۴بازی برای تیم دوم باشگاه انجام
داد .علی موسوی هرگز برای لورکوزن به میدان نرفت و تنها در دیدار جام حذفی مقابل
آلفآخن روی نیمکت شــیرها نشســت .با وجود این او در تیم دوم باشــگاه ،در  ۴بازی،
 ۳۱۱دقیقه برای شــیرها به میدان رفت و  ۳بار موفق به گلزنی شــد .آیا انتقال ســردار
نقطه پایانی بر اتفاقات تلخ ایرانیها در جمع شیرهای آلمان خواهد بود؟
ëëنظراسطورهفوتبالآلماندربارهحضورسرداردرلورکوزن
رودی فولــر ،مهاجم افســانهای تیم ملی آلمــان که هماکنون مدیر ورزشــی تیم
لورکوزن اســت و در خرید ســردار نقشــی اساسی داشــته نظر خود را درباره این خرید
بیان کرد .در پیامی که ســایت رســمی بوندسلیگا منتشــر کرده ،فولر گفت« :سردار
بسیار سریع است ،در هوا خوب کار میکند و فضاها را عالی پیدا میکند .او تنها یک
ت گل فراهم میکند .او یک بازیکن
گلزن نیست و برای دیگر همتیمیها هم فرص 
کامالً مناسب برای لورکوزن است که میتواند بهخوبی با دیگر بازیکنان هماهنگ
شود».
ëëرقابتجذاببالئووهالند
آزمون در بوندسلیگا فرصت رقابت با ســتارههای بزرگی مانند رابرت
لواندوفسکی ،ارلینگ هالند (در صورت ماندن در دورتموند) و ...را خواهد
داشت و البته در کنار مهاجم درجه یکی مانند پاتریک شیک نیز بازی
میکنــد .در حــال حاضر بایرن لورکوزن با  35امتیاز از  20بازی پس از
بایــرن مونیــخ و دورتمند در رده ســوم قرار دارد .شــیرها پیش از این
در دوران حضــور میشــاییل بــاالک در این تیم  ۲نایــب قهرمانی در
بوندسلیگا (فصــول  ۱۹۹۹–۲۰۰۰و  ۱ ،)۲۰۰۱–۲۰۰۲نایب قهرمانی
در جــام حذفــی آلمان (فصــل  )۲۰۰۱–۲۰۰۲و  ۱نایــب قهرمانی در
لیگ قهرمانان اروپا ( )۲۰۰۱–۲۰۰۲را بهدســت آوردهاند .این باشــگاه
در فصــل  ۲۰۰۱–۲۰۰۲بــا ســرمربیگری کالوس تاپمولــر در حالیکــه
میتوانســت موفق به کســب «سه گانه قهرمانی» شود ،در هر سه مســابقات (بوندسلیگا ،جام
حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا) نایب قهرمان شد.

