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خبر كوتاه
مدیرعامل استقالل :مجیدی با قدرت
به کاهش ادامه دهد

صطفی آجورلو مدیرعامل جدید باشگاه
استقالل با انتشار بیانیهای به مواردی اشاره کرد
که در زیر میخوانید:
بسمه تعالی
سالم و درود به دوست داران استقالل
بسیار خرسندم و باعث افتخار است که از
امروز سوم مهرماه یکهزاروچهارصد در خدمت
استقالل بزرگ خواهم بود .از اعتماد جناب آقای
دکتر سجادی وزیر محترم ورزش و جوانان و
هیئت مدیره باشگاه استقالل تشکر میکنم.
واقعیت این است که اظهارنظر و ارائه گزارش
دقیق از وضعیت باشگاه به شما عزیزان نیازمند
فرصت و مجالی است که پس از بررسی شرایط
صورت خواهد گرفت .قصد من بررسی چند روزه
شرایط و رسیدگی فوری به مشکالت تیم فوتبال
استقالل خواهد بود و سپس در کمترین زمان،
گزارشی مفصل و شفاف درباره وضعیت موجود
به هواداران گرانقدر این باشگاه و رسانهها تقدیم
خواهم کرد ،اما در شروع کار الزم است که چند
نکته را خدمت شما عزیزان عرض کنم:
 -1استقالل به تمرکز بر “متن” نیاز دارد و
نه پرداختن به “حاشیه“ .بدون تردید ،دلسوزان
استقالل؛ از هواداران عزیز و پیشکسوتان محترم
گرفته تا رسانهها ،در این مسیر به ما کمک
خواهند کرد تا با سرعت و قدرت به سمت
ساختن “استقالل قوی  ،قدرتمند و ثروتمند”
پیش برویم و استقالل را به شرایط ایده آل
برسانیم .در این میان عهد ما با هواداران عزیز،
کار جدی و و تمرکز بر متن و موضوعات اساسی
است تا با سرعت و شتاب بیشتر زمینه های
پیشرفت باشگاه و رسیدن به اهداف مهیا گردد.
هیچ اراده ای ما را از حرکت بر مسیر پیشرفت
باشگاه دور نخواهد کرد.
 -2وضعیت موجود باشگاه استقالل که
همگان از آن آگاه هستند ،حاصل فقدان
مدیریت کارآمد در سطح کالن ورزش ایران
در دوره گذشته بوده اما در دوره جدید ،این
عزم جدی وجود دارد که شرایط بهبود یابد .در
وضعیت جدید و با حمایت دولت محترم و وزیر
محترم ورزش و جوانان ،انسجام خانواده بزرگ
استقالل و ایدههای جدید و نو و سامان دادن به
امورات باشگاه و کار جدی و هدفمند ،با همدلی
و همراهی اعضای محترم هیئت مدیره باشگاه
فاصله خود با اهداف را کم و کمتر خواهیم
کرد .به امید خداوند و با حمایت شما عزیزان،
نشانههای بهبود اوضاع به زودی مشاهده و پس
از مدتی این نشانهها تبدیل به روند صعودی و
یک رویه خواهد شد.
 -3هدف اصلی ما در استقالل بازسازی
اعتماد بین هواداران و باشگاه خواهد بود.
اعتمادسازی با شفافیت و کارآمدی پدید میآید.
به امید خداوند در عمل نشان خواهیم داد که
هیچ چیزی در باشگاه استقالل برای پنهان
کردن وجود نخواهد داشت و بر اساس یک نقشه
و چشم انداز درست جلو خواهیم رفت .همه باید
احساس کنیم که باشگاه در مسیر تحول ،اصالح
و بازسازی قرار دارد.
 -4باشگاه استقالل ،یک سرمایه ملی
است .متاسفم که در سالهای اخیر نهاد باشگاه
به شدت تضعیف شده و معتقدم ریشه اصلی
ناکامیها به همین موضوع مربوط میشود .ما به
باشگاهی قوی و شاداب نیاز داریم که به خوبی
از تیم های خود حمایت کند ،تبدیل به خانه
هواداران شود و مورد اعتماد آنان باشد .بنده به
عنوان عضو کوچکی از باشگاه سعی میکنم در
مسیر ساختن چنین باشگاهی که شایسته نام و
تاریخ استقالل است ،حامی بازیکنان و مربیان
و اعضای باشگاه باشم و با تمام توان از آنها
حمایت کنم .امروز بیش از هر زمان دیگری به
اتحاد و انسجام نیاز داریم .خانواده استقالل برای
موفقیت نیاز به یکی شدن و همدلی دارد .برای
رسیدن به هدف های بزرگ باید کنار هم باشیم.
 -5با یادی از بزرگان باشگاه استقالل،
مرحومان علی داناییفرد ،منصور پورحیدری،
ناصر حجازی ،غالمحسین مظلومی و بسیاری
از ستارههای ارزشمند تاریخ این باشگاه؛
الزم به تاکید است که فرهاد مجیدی فرزند
استقالل و سرمایه این باشگاه است .این
سرمایه برای باشگاه ،یک فرصت خواهد بود.
بدین وسیله از او میخواهم که با قدرت و
انگیزه بیشتر به کار خود ادامه دهد و مجموعه
مدیریتی را کنار خود بداند .ما تالش خواهیم
کرد به اتفاق تیم را هر چه سریع تر تقویت
کنیم تا با قدرت بیشتر در فصل پیش رو
حاضر شویم.
 -6هواداران استقالل از شعارها و وعدههای
انجام نشده ،از دل بستن و ناامید شدن ،از
جدایی نابهنگام ستارهها و تضعیف هر ساله تیم
و نبود امکانات مناسب خسته شدهاند .معتقدم
استقالل باید در چهار حوزه؛ ورزشی ،اقتصادی،
عمرانی و فرهنگی ارتقا یابد که مفصل درباره
ایدههای تحول در این سه حوزه سخن خواهم
گفت .با تالش شبانهروزی در جهت رفع معایب
و پیشرفت این باشگاه حرکت خواهیم کرد
تا هواداران احساس غرور و افتخار کنند و به
زودی خبرهای خوب جای خبرهای بد را بگیرد.
کارهای زیادی برای انجام شدن وجود دارد و ما
با یکدیگر و کنار هم پیش میرویم.
 -7برای آغاز یک دوره جدید در استقالل
به تغییرات کامل در سطح مدیریتی باشگاه نیاز
است .طی چند روز آینده و با بررسی شرایط
باشگاه در این مورد اطالعرسانی الزم انجام
خواهد شد.

ورزش
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وزیر ورزش و جوانان:

به ورزش دانش آموزی توجه ویژهای داریم

وزیر ورزش و جوانان ضمن نواختن نمادین
زنگ آغاز سال تحصیلی در یکی از دبیرستانهای
ورزش
شهر تهران ،خطاب به دانش آموزان گفت :به
ِ
تعلیم و تربیتی دانش آموزان اعتقادی راسخ داریم.
آنچه نیاز دارید را در ورزش کسب کنید .توجه و
اهتمام ویژه ما به ورزش همگانی و ورزش تعلیم
تربیتی است که از دل آن قهرمانان خود را نشان
میدهند.
سید حمید سجادی دیروز شنبه ( ۳مهر) با
حضور در دبیرستان پسرانه شهدای انقالب (دوره
دوم) شهر تهران ،زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را
به صورت نمادین به صدا در آورد و ضمن تبریک
آغاز سال تحصیلی جدید ،این مراسم را ارزشمند
خواند و با اشاره به پاندمی کووید  ۱۹در دنیا ،گفت:
در این ایام مراحل تعلیم و تربیت در هیچ کجای
دنیا متوقف نشد؛ کند شد اما متوقف نشد .قدری از
کیفیتش کاسته شد اما از بین نرفت چراکه الزمه
زندگی بشریت دانایی و توانایی است.
سجادی خطاب به دانش آموزان با بیان اینکه
شما به نمایندگی از جمعیت میلیونی دانش آموزان
سراسر کشور در این جلسه حضور دارید ،ادامه داد:
امروز دور هم جمع شدیم تا رسمیت بدهیم به یک
نهضت یعنی تعلیم و تربیت و با آرمانهای جمهوری
اسالمی ایران برای ساختن ایرانی قوی در دنیا
تجدیدمیثاق کنیم .آینده کشور به تک تک شما نیاز
دارد و آینده سازان واقعی کشور دانش آموزان امروز
هستند و کشور منتظر خدمات شماست.
وی با نصیحت دانش آموزان اظهار کرد :از
عمرتان برای تحصیل وقت میگذارید لذا آموزش
را کاربردی یاد بگیرید .امروز سندیت دادن به آغاز

دوره تعلیم تربیت است .تا حاال دقت کردید چرا برای
بچهها جشن تولد میگیرند؟ ،چرا مراسم ازدواج را
احترام مینهند؟ ،نمیشود مگر رسمیت آن را طی
کرده باشیم و این رسمیت دادن ها در دوران ما حک
میشود و احترام ویژهای برایش قائل هستیم.
سجادی در ادامه با اشاره به اصول تعلیم و
تربیت ،تصریح کرد :یک اصل مهم در تعلیم و تربیت
داریم به نام فعالیت و حرکت و سندیت دادن به
تعلیم و تربیت؛ امروز دور هم جمع شده ایم به آغاز
دوره تحصیلی شما رسمیت دهیم و میخواهیم
بگوییم شما برای ما مهم هستید و کشور پشت
شماست .حداقل سه و چهار بار رئیس جمهوری در
جلسات هیئت دولت به ارتقای سطح علمی دانش
آموزان و بازگشایی مدارس تاکید کردند و اگر امروز

ما در خدمت شماییم میخواهیم بگوییم سرنوشت
کشور و شما عزیزان برایمان مهم است .امیدوارم
این مراسم به دل شما بنشیند و امیدوارم آنقدر
یاد و خاطره این مراسم عمیق باشد که اگر سستی
سراغتان آمد و مواردی که موانع تعلیم و تربیت
است ،در اراده شما اثری نگذارد .آنچه می آموزید
سعی کنید به کار بگیرید و کاربردی باشد ،امروز
ایران ما نیاز به این اتفاقات دارد.
سجادی با بیان اینکه در عرصه ورزش اعتقاد
داریم باید عبادت و ورزش جزء کارهایمان باشد،
خطاب به دانش آموزان ادامه داد :به اوقاتی که برای
ورزش شما در نظر میگیرند دقت نظر و در برنامه
ورزشی با دقت و اراده و عالقمندی شرکت کنید.
ورزش تعلیم و تربیتی برای دانش
اعتقاد راسخ به
ِ

آموزان داریم .آنچه نیاز دارید را در ورزش کسب
کنید .توجه و اهتمام ویژه ما به ورزش همگانی و
ورزش تعلیم تربیتی است که از دل آن قهرمانان
خود را نشان میدهند.
وی خطاب به دانش آموزان ،تاکید کرد:
اردوهای ما و انتخابات تیم ملی باید با رصد دبیران
ورزش مدارس همراه باشد و نخبگان ورزشی
شناسایی و به تیم های ملی معرفی شوند .ما در
کشورمان حداقل  ۲۲۵گونه ورزشی ۵۲ ،فدراسیون
و بیش از  ۱۰۰انجمن ورزشی داریم .این گونه
ورزشی در  ۵۲فدراسیون مدیریت میشود .انجمن
های ورزشی هم زیر نظر فدراسیون هستند .این
تشکلهای رسمی زیر نظر وزارت ورزش اند و یکی
از آنها فدراسیون ملی ورزش دانش آموزشی است.
اگر عالقمند به ورزش هستید اینها را نشانه کنید
به عنوان هدف تا در سطوح آنها پست بگیرید.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر فعالیت
ورزشی در کنار فعالیت تحصیلی ،به دانش آموزان
گفت :تالش ما این است که نسل آینده جمهوری
اسالمی ایران را با اقیانوس وسیعی که در پس
پرده یعنی با تربیت بدنی آشنا کنیم .شما مدیران
آینده ورزش کشور هستید ،در ادبیات دفاع مقدس
میبینیم برای جانبازان و خانواده شهدا احترام قائل
و تکریم میکنیم که باید این حالت در ورزش هم
باشد .ورزشکار در همه جای دنیا ارزش دارد .ورزش
امروز در کشور جمهوری اسالمی ایران ارزش است.
تیم های ورزشی قهرمان میشوند و مقام معظم
رهبری و رئیس جمهوری و بزرگان کشور تقدیر
میکنند و مدال را ورزشکاران به خانواده شهدا
تقدیم میکنند و اینها در دل ورزش اتفاق میافتد.

حسن ،کامران و رفقا دنبال صید طال هستند

نفر به نفر با آزادکاران اعزامی به جهانی نروژ

مسابقات جهانی کشتی برای نخستین بار به دلیل تعویق یک
ساله المپیک ،به فاصله دو ماه بعد از این رویداد بزرگ برگزار خواهد
شد ،اما با توجه به ارزش باالی مدال این رقابت ها ،این نزدیکی باعث
نشده تا ستاره های کشتی جهان قید حضور در جهانی را به خاطر
خستگی تمرینات پرفشار قبل از المپیک بزنند .از حسن یزدانی بگیر
تا عبدالرشید سعداله یف و دیوید تیلور ،همگی تا یک هفته دیگر در
نروژ رویت خواهند شد.
اما کشتی آزاد ایران با تغییراتی گسترده نسبت به المپیک به
جهانی  2021پای می گذارد .پژمان درستکار جانشین غالم محمدی
شده و ترکیب تیم هم تغییرات زیادی نسبت به المپیک داشته است.
بد نیست در آستانه اعزام تیم ملی کشتی آزاد ایران به نروژ با
کشتی گیران اعزامی در هر  10وزن آشنا شویم.
 ۵۷کیلوگرم :علیرضا سرلک

این پسر  24ساله اهل الیگودرز که سابقه کسب مدال نقره
قهرمانی آسیا را دارد ،بعد از ناکامی رضا اطری در المپیک در کسب
مدال و رفتن رحمان عموزاد به یک وزن باالتر ،در یک مسابقه انتخابی
با علی قلی زادگان شرکت کرد و موفق به کسب شکست او شد تا
صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی نروژ شود .او که مدال
برنز مسابقات امیدهای جهان را هم در کارنامه دارد ،در اولین تجربه
جهانی خود کار دشواری برای رسیدن به یکی از سکوهای سبک وزن
جهان خواهد داشت.
 ۶۱کیلوگرم :رحمان عموزاد

بدون شک این پسر مازندرانی یکی از پدیده های سال های اخیر
کشتی ایران به حساب می آید .رحمان عموزاد که به دلیل سبک
کشتی گرفتنش به رحمان بی رحم مشهور شده ،چندی قبل موفق
به کسب مدال طالی جوانان جهان شد و حاال در اولین تجربه جهانی
بزرگساالن خود به وزن  61کیلوگرم آمده و می خواهد دست به
کارهای بزرگی بزند .رحمان که از یک شیوه کامال هجومی در کشتی
استفاده می کند ،می تواند پدیده جهانی  2021باشد.
 ۶۵کیلوگرم :امیرمحمد یزدانی

با اینکه تصور می شد امیرمحمد یزدانی بتواند صاحب دوبنده
تیم ملی در المپیک باشد ،اما او به شکل غیرقابل پیش بینی به
مرتضی قیاسی در انتخابی باخت و المپیک را از دست داد .این کشتی
گیر جوان که نسبت به فامیلی هم با حسن و رضا یزدانی دارد ،با
پیروزی در انتخابی تیم ملی بار دیگر شایستگی های خود را نشان
داده و می خواهد در دومین تجربه جهانی اش روی سکو برود.
 70کیلوگرم :عرفان الهی

یکی دیگر از اوزانی که یک جوان از ایران روی تشک می رود،
همین  70کیلوگرم است .عرفان الهی نیز جزو تیم اعزامی به مسابقات
جوانان جهان بود و به مدال طال هم رسید .او در انتخابی تیم ملی
مقابل امیرحسین مقصودی ایستاد که عناوین و تجربه بیشتری از او
داشت ،اما توانست شایستگی اش را ثابت کند .حاال الهی با تجربه
بیشتر نسبت به قبل باید برای اولین بار به مصاف رقبای بزرگ خود
در مسابقات جهانی بزرگساالن برود.
 ۷۴کیلوگرم :یونس امامی

وزن  74کیلو بدون شک با حضور نفراتی همچون سیداکوف و
کایل داک یکی از سخت ترین اوزان کشتی آزاد به شمار می رود،
اما یونس امامی که قبال سابقه کسب مدال برنز جهان در یک وزن
پایین تر را دارد ،چندان برای درخشش در این مسابقات ناامید نیست.
یونس در مسابقه انتخابی این وزن حریف جوان خود را شکست داد تا
بار دیگر صاحب دوبنده تیم ملی شود .او که می توانست حتی راهی
المپیک شود ،می خواهد به ناکامی سال های اخیر در وزن  74کیلو
پایان دهد و روی یکی از سکوها قرار بگیرد.
 ۷۹کیلوگرم :محمد نخودی

با حضور جردن باروز در وزن  79کیلوگرم بدون شک رقابت های
این وزن از جذابیت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار خواهد بود.
محمد نخودی هم که سابقه قهرمانی در رده های سنی پایین تر را
دارد ،کم تجربه هم نیست و بارها در داخل کشور برابر رقبای نامدار
خود کشتی گرفته است .او در این وزن غیرالمپیکی امیدوار به رقم
زدن یک اتفاق بزرگ خواهد بود.
 86کیلوگرم :حسن یزدانی

با توجه به وضعیتی که رنکینگ جهانی برای جدول مسابقات 86
کیلوگرم ایجاد کرده ،حسن یزدانی تا فینال نه تنها با تیلور بلکه با
نایفونوف روس هم برخورد نخواهد کرد .اگر تیلور بتواند از سد رقیب
نه چندان آسان روسی عبور کند ،احتماال بازهم تنها نبرد سخت
یزدانی در فینال با گربه سیاه آمریکایی خواهد بود .حسن یزدانی
که تمرینات ویژه ای را برای افزایش آمادگی جسمانی خود زیر نظر
پژمان درستکار سپری کرده ،حاال خودش را آماده چهارمین رویارویی
با تیلور می کند؛ در حالی که از تجربه های سه شکست قبلی درس
های زیادی گرفته است .به هر حال یزدانی نیازی به معرفی ندارد و
تنها انتقام شکست توکیو می تواند او را در نروژ آرام کند.
 ۹۲کیلوگرم :کامران قاسم پور

باالخره کامران قاسمپور که حسابی توانایی باالی خود را در سال
های اخیر نشان داده ،پایش به مسابقات جهانی بزرگساالن باز خواهد

شد .این پسر جویباری که دو طالی امیدهای جهان را در کارنامه
دارد ،بعد از ناکامی در نبرد تن به تن با حسن یزدانی ترجیح داد به
یک وزن باالتر برود و شانس خود را برای رسیدن به مدال جهانی
بزرگساالن آزمایش کند .کامران که از نظر خیلی از کارشناسان در
زیرگیری یکی از نابغه های کشتی ایران است ،در انتخابی این وزن
رقیب سرسخت خود یعنی محمدجواد ابراهیمی را از پیش رو برداشت
و حاال در نروژ قطعا بزرگترین رقیب خود را جی دن کاکس آمریکایی
می داند.
 ۹۷کیلوگرم :مجتبی گلیج

تصاحب دوبنده تیم ملی در این وزن برای مجتبی گلیج دشواری
های زیادی داشت .او که از جمع مدعیان حضور در المپیک خط
خورده بود ،برای اثبات شایستگی های خود به مصاف علی شعبانی
رفت .در این انتخابی حساس ،گلیج بدون حرف و حدیث توانست
رقیب خود را شکست دهد ،اما این تازه شروع کار این آزادکار
مازندرانی خواهد بود .او خیلی خوب می داند که در یکی از سخت
ترین اوزان قرار دارد و ممکن است در همان دورهای اول به رقبایی
همچون عبدالرشید سعداله یف یا کایل اسنایدر برخورد کند.
 125کیلوگرم :امیرحسین زارع

با کسب مدال برنز المپیک ،امیرحسین زارع شایستگی های
خود را در اوج جوانی اثبات کرد .او حاال یکی از مدعیان کسب مدال
طالی جهان در سنگین وزن خواهد بود؛ در حالی که دارنده مدال
طالی المپیک از آمریکا یعنی استیوسون هم به  MMAکوچ کرده
و در نروژ حضور ندارد .زارع که قبال تجربه حضور در مسابقات جهانی
بزرگساالن را نداشته ،مدال طالی امیدهای جهان را در کارنامه دارد
و امیدوار است خاطره ای شیرین از خود بعد از مدال برنز المپیک در
نروژ هم بر جای بگذارد.

واکنش های توییتری به گل محشر ستاره بوشهری

شاید پدرینیو هافبک  28ساله و
پرتغالی ژیل ویسنته هرگز فکرش را
هم نمی کرد که پاس رو به عقب او
برای لوکاس کانها ،منجر به یک توپ
ربایی فوق العاده از سمت مهدی طارمی
شده و بازیکن ایرانی پورتو با ضربه
ای استثنایی از میانه میدان ،یکی از
زیباترین گل های لیگ برتر پرتغال را
به ثمر برساند.
اما مهاجم بوشهری اژدهایان که
این روزها حسابی روی فرم است و به
مهره ای تأثیرگذار در ترکیب تیمش
تبدیل شده ،کاری کرد که عالوه بر
تماشاگران حاضر در استادیوم سیداده
ده بارسلوش ،بینندگان تلویزیونی نیز
انگشت به دهان مانده و از گل  40متری
و میانه میدان طارمی به حیرت بیفتند.
یک پاس رو به عقب از سوی
پدرینیو آن هم در شرایطی که تیم
میزبان در حال خیمه زدن به روی
دروازه دیوگو کاستا گلر پورتو بود،
تنها تیزهوشی و نبوغ یک مهاجم
آماده را می طلبید که مانند یک
یوز ایرانی ،کمین کرده باشد تا از
کوچکترین فرصت ها نهایت بهره
را ببرد .کاری که طارمی انجام داد
و با یک دریبل دو طرفه فوق العاده،
لوکاس کانها را از جریان بازی خارج
کرد و با ضربه ای نوک پا ،سریع،
پرسرعت و دیدنی از میانه میدان،
توپ را از باالی سر زیگا فرلیه گلر
اسلوونیایی ژیل ویسنته عبور داد تا
توپ به تور دروازه بوسه بزند.

طارمی با دستمال قدرت ،موفق تر از پروفسور سمیعی

گل فوق العاده طارمی پورتو را
خیلی زود پیش انداخت و در نهایت
شاگردان سرجیو کونسیسائو بازی را
 2بر یک برنده شدند تا همچنان رده
دومی خود را حفظ کنند .ستاره ایرانی
بندرنشینان به بازیکنی تأثیرگذار در
ترکیب تیمش تبدیل شده است .این
همان چیزی است که هواداران پورتو و
حتی طرفداران ایرانی ،از طارمی انتظار
دارند.
گل دیدنی طارمی که از اکنون می
تواند کاندیدای گل سال شود ،بازتاب
های زیادی در فضای مجازی گذاشت.
هم کاربران ایرانی و هم کاربران خارجی
از گل این ستاره ایرانی به وجد آمده
بودند و واکنش های خود را به این گل
دیدنی ،اینگونه نشان دادند:
عطاء :مهدی طارمی تو پورتو
ترکونده و علیرضا جهانبخش تو فاینورد

فقط جای عادل خالیه که با ذوق و شوق
ازشون تعریف کنه
رضا :کریم باقری دستمال قدرتو
تحویل مهدی طارمی داده
زوون  :69طارمی داره از پروفسور
سمیعی هم موفق تر میشه
الدن فالح :االن گل مهدی طارمی
رو دیدم و فکر کنم اسنپ اون مسیر
گل زدن تا دروازهی تیم حریف ،حدود
 ۵۰هزارتومن آب بخوره.
سپهر :ما خیلی به طارمی
خندیدیم ولی این پسر واقعا باهوشه.
خیلی از گل هایی که میزنه توش یه
چاشنیای از هوشش هست .این آخری
که دیگه سرآمدش.
خآرمان :طارمی اگه دو سه سال
زودتر مطرح شده بود االن قطعا توی
لیگی معتبرتر از پرتغال و تیمی بزرگتر
از پورتو آقایی میکرد اما برای همین

موفقیت و پشتکارش باید بهش تبریک
گفت
فرید :یه ایران طارمی رو مسخره
میکرد! یه ایران .حاال داره تبدیل میشه
به بهترین لژیونر فوتبال ایران .میخوام
بگم دوست و خانواده و آشنا که سهله،
میشه یه کشور رو نادیده گرفت و به
سمت رویاها رفت.
ماه ایزدیار :طارمی ،باز هم میزان
هوش و فرصت طلبیش رو نشون داد.
 اینبار از وسط زمین!یازده دو صفر :طارمی تمام تالششو
داره میکنه تا قبل بازی با میالن توپ
طال و کفش طال و هر جایزه فردی دیگه
ای رو هست جمع کنه
آزرت :طارمی :بهترین بازیکن
ایرانی حال حاضره
افشین خماند :مهدی طارمی داره
آرزوهای تمام فوتبالیستهای جهان را
تبدیل به خاطره میکنه،گل قیچی،گل
از وسط زمین و ...منتظرم یه گل مثل
مارادونا بزنه همه رو دریبل کنه و...
مستر رد هارت :هر بار طارمی گل
میزنه به این فکر میکنم ما چقدر
بدشانسیم که توی  2فینال آسیایی که
رفتیم نه طارمیو داشتیم نه ترابیو.
داوود شوکر :مهدی طارمی اگه
ایرانی نبود االن مهاجم نوک بارسا بود
ساموئله داالبونا :حلقهی گمشدهی
این گل طارمی ،انجام شادی گل قبل
از ورود توپ به دروازه بود .مثل استف
کری (بسکتبالیست) که پرتاب های ۳
امتیازیهاشو قبل از ورود توپ به سبد

جشن میگرفت یه زمان.
علیرضاا :مهدی طارمی از قصد
به پرتغال گل نزد که االن توی لیگ
پرتغال از  ۴۰متری گل بزنه.
رود فن نیستلروی :آقای طارمی،
پارسال که یوونتوس رو حذف کردی،
بیزحمت امسالم لیورپولو حذف کن یکم
بخندیم
سین سین :جدى اگه مهدى
طارمى این فصل بارسلونا بازى میکرد،
بارسا انقدر مشکل گلزنى نداشت.
ند استارک فقید :این گلی که
طارمی زد با چیت زدن (کد تقلب بازی
های کامپیوتری) هم نمیشد زد
میالد َفر :طارمی لیگ پرتغال رو به
سخره گرفته دیگه .از وسط زمین گل
میزنه |:
حمید :مهدی طارمی دیگه داره
شور خوب بودن رو درمیاره
شهروند ساده :چه هیوالیی شده
طارمی! چه گلی زد! چه توپی دزدید،
چه سرعتی ،چه دیدی ،چه دقتی! از
وسط زمین چه سوپر گلی! ایول بابا
ترکوند اصال
سرجیو
رومانو:
فابریتزیو
کونسیسائو :به من  ۱۰چوب خشک و
مهدی طارمی را بدهید و من تیم را
قهرمان لیگ پرتغال میکنم.
منصوری هستم :ولی دنیا یه
هتریک طارمی جلوی عربستان تو
ریاض به ما بدهکاره
خوابگرد :آقای طارمی برگرد
پرسپولیس ،پورتو در شأن شما نیست.

اخبار
برای  75سالگی علی پروین؛

مهم ترین نام تاریخ پرسپولیس

جذبه ،ابهت ،محبوبیت ،بلد بودن قواعد
و البته هوش بی بدیل در وسط زمین و در
ادامه روی نیمکت؛ این تعاریفی از علی پروین،
ستاره و مرد اول فوتبال ایران برای سه دهه
هستند .
جز یک دهه اخیر شاید صفحه ای در
دفتر فوتبال ایران و تاریخ باشگاه پرسپولیس
نباشد که نامی از علی پروین در آن دیده نشود.
سلطان محبوب پرسپولیسی ها در دهه ،50
 60و  ،70نقش مهمی برای دوام آوردن این
باشگاه در تاریخ ایفا کرده و اسمش مترادف با
نام پرسپولیس است؛ شاید جمله ای کلیشه ای
باشد ،اما علی پروین ،شناسنامه این باشگاه امروز
 75ساله شده است.
هافبک خالق و طراح دهه  50یه یکباره
و در بحبوحه اتفاقات اوایل انقالب ،تبدیل به
مرد اول پرسپولیس شده و به قول خودش این
باشگاه را در صندوق عقب ماشین خود اداره کرد.
روزهای تلخ و شیرین زیادی را دید و زیرکانه
بلد بود چگونه سال ها نام خودش را در صدر
نگه دارد.
ستاره بااستعداد فوتبال ایران در رده
ملی و باشگاهی به اغلب افتخارات ممکن
دست یافت .سبک و ادبیات خاص خودش را
در مربیگری داشت و به قول خودش پیشنهاد
 500هزار دالری کریستال پاالس را رد کرد،
چون عالقه ای به غربت نشینی نداشت.
فقط کیفیت فنی اولویت علی پروین
برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت نبود و در
واقع بازیکن باید به دل سلطان می نشست.
منظورم این است که مثال ممکن بود کوروش
برمک ،علی باغمیشه دو آقای گل اواسط دهه
 70در کنار بهنام سراج هر سه روی نیمکت
مشغول تماشای قرار گرفتن پایان رافت
در ترکیب ثابت باشند .یا با همین تئوری
وحید قلیچ پرسابقه ترین دروازه بان اتریخ
پرسپولیس لقب بگیرد.
چشمانش موقع عصبانیت کاسه خون
می شد و کسی جرات چشم در چشم شدن
با سلطان را نداشت .مثال یک بار هواداران
پرسپولیس در حال تشویق بهروز رهبری فرد
نیمکت نشین بودند که این کار به مذاق علی
پروین خوش نیامد؛ پس وسط بازی بلند شده،
به سمت جایگاه شماره یک پشت نیمکت خود
رفته و دست به کمر و چپ چپ برای لحظاتی
به هواداران نگاه کرد؛ باور کنید اغراق نمی
کنم اما دیگر صدا از دیوار هم درنیامد.
استاد پرورش دادن ستاره بود؛ در دهه
 60با هنرنمایی فوق ستاره هایی چون فرشاد
پیوس ،ناصر محمدخانی ،مجتبی محرمی ،حمید
درخشان و  ....به تمامی افتخارات ممکن دست
یافته و پرسپولیسی بی نظیر و فراموش نشدنی
برای هواداران ساخت.
اما قواعد بازی را خوب بلد بود؛ به سرعت
خود را با شرایط جامعه تطبیق داده و بعد از
انقالب کم کم تبدیل به نفر اول پرسپولیس
شد .اینقدر محبوب بود که برکنار شدنش
مصادف شد با آتش بازی در استادیوم آزادی.
اما دفعه دوم و بعد از ناکامی در تیم ملی به
یکباره و برای چند سال از فوتبال محو شد.
مرد شماره یک هواداران بود؛ وقتی
سال  77وقتی بعد از پنج سال هدایت
پرسپولیس را به عهده گرفت ،استادیوم
کارگران اندازه یک بازی رسمی تماشاگر
به چشم خود دید .کسی جرات سرشاخ
شدن با علی پروین را نداشت و اگر هم
می شد عاقبت خوبی نداشت .محمد مایلی
کهن یک بار در تابستان سال  79مدعی شد
رفاقت با سلطان اتوبان یک طرفه است و به
سرعت پاسخ این مصاحبه جنجالی را روی
سکوهای آزادی تماشا کرد.
محبوبیت کسی بیشتر از خودش را بر نمی
تافت .کافی بود نامت از علی پروین بیشتر روی
کارت
سکوها شنیده شود و این مصادف با پایان َ
در فوتبال ایران یا حداقل پرسپولیس بود .ستاره
های بزرگ و محبوبی چون احمدرضا عابدزاده،
علی دایی و مهدی هاشمی نسب خوب می دانند
چه می گویم.
در  36سالگی آقای گل فوتبال ایران شد
و پوکر می کرد .اولین افتخار فوتبال ایران
بعد از انقالب با هدایت علی پروین در پکن
رقم خورد و او طی چند ماه ایران را قهرمان
آسیا و پرسپولیس را قهرمان جام در جام کرد.
تنها حسرت بزرگ سلطان اما شاید ناکامی در
فتح جام باشگاه های آسیا با پرسپولیس بود،
افتخاری که بارها تا آستانه آن پیش رفت و در
نهایت ناکام ماند.
در یک دو دهه اخیر نام چندانی از علی
پروین در فوتبال شنیده نشده است .تقالی بی
نتیجه برای بازگشت به پرسپولیس حتی دیگر از
سر سلطان هم افتاده و خودش هم می داند دیگر
امکان حضور روی نیمکت یا در ترکیب هیئت
مدیره وجود ندارد.
پس شاید در  75سالگی ،علی پروین امروز
در حال مرور خاطرات درخشان خود یا تماشای
جام های بی شمارش باشد .ستاره تیم ملی ایران
در دهه  ،50سرمربی موفق پرسپولیس و تیم
ملی در دهه  60و  70و یکی از مهم ترین نام
های تاریخ فوتبال ایران .کلکسیون افتخارات
سلطان بی مانند است و البته او میلی به اهدای
جام های باشگاه به پرسپولیس نداشته و دلش
می خواهد در خانه خودش نگه دارد؛ دلیلش؟
چون علی پروین است.

