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نوش جان فرهاد مجیدی
فرهاد مجیدی باالخره به وعده ای که به هواداران اســتقالل داده 
بود عمل کرد و این تیم را قهرمان لیگ برتر کرد. شــاید برای ارزش کار 
فرهاد مجیدی همین نکته بس باشد که در ۹ سال گذشته هیچ مربی 
دیگری نتوانسته بود چنین موضوعی را برای آبی پوشان تهرانی عملی 
کند. با وجود این، شکســتن طلســم ۹ســاله تنها کاری نبود که فرهاد 
مجیدی در این فصل انجام داد. او نه تنها اســتقالل را به عنوان تیمی 
شایســته، در صدر فوتبال ایران نگه داشت بلکه با عدول از عادت های 
هیجانی و رفتن به سمت دانش روز فوتبال، توانست فرهنگ جدیدی 
به جا بگذارد. دســت کم فرهنگ جدیدی برای مربیان اســتقاللی که 
از فصــل دوازدهم تا به حال در این باشــگاه فعالیت کرده و برخالف 
دستمزدهای بعضا نجومی ای که گرفتند نتوانستند خواسته هواداران 

بی شمار این باشگاه را تأمین کنند.
نالیدن ممنوع

برای بررســی بیشــتر ارزش کاری که فرهاد مجیدی در این فصل 
کرده باید به تابســتان گذشته برگشــت. او از مدیریت باشگاه خواسته 
بود ســتاره های تیمش حفظ شــود و اجازه خروج به آنها داده نشود. 
برخالف این خواســته چندین مهره تأثیرگذار اســتقالل راهی تیم های 
دیگر شــدند. امری که به ظاهر می توانست با «شــورش» آنی فرهاد 
مجیدی در رختکن روبه رو شود، جایش را به شیوه ای منطقی داد و او 

به جای «نالیدن» و غرزدن از اینکه بازیکنان تأثیرگذار را از دست داده، 
راهی بازار شــد و دوجین بازیکن که حاصل مطالعه بود را به خدمت 
گرفت. شــاید اگــر در آن زمان به یکی از مربیان لیگ برتری پیشــنهاد 
داده می شــد که امیرحسین حســین زاده جوان را از سایپا بخرند و او را 
در ترکیب بگذارند با شــک و تردید به صالحیــِت فوتبالی فرد مذکور 
نگریسته می شــد ولی فرهاد مجیدی نه تنها چنین شهامتی به خرج 
داد، بلکه حســین زاده را به عنوان بازیکن فیکس در ترکیب اســتقالل 
گماشت و اتفاقا او یکی از چهره هایی شد که در بین ستاره های بی شمار 
استقالل بیشترین میزان بازی کردن را هم به دست آورد. فرهاد مجیدی 
اگر پولی برای خرید داشت آن را هدر نداد؛ دو بازیکن با کیفیت خارجی 
به نام کوین یامگا و رودی ژســتد را خرید. ســبک بــازی اولی را کامال 
متحول و او را تبدیل به ارزشــمندترین بازیکن نیم فصل تیمش کرد. از 
دومی هم به جای اینکه اصرار کند و فشــار بیــاورد که گل بزند فقط 
خواست با قدرت سرزنی، سایر بازیکنان تیمش را در موقعیت گل زنی 
قرار دهد. گو اینکه همین ژســتد مهم ترین گل فصل استقالل را با یک 
ضربه سر شیرجه ای به تور دروازه پرسپولیس دوخت تا اولین خارجی 
تاریخ باشگاه آبی ها باشد که توانســته در دربی گل زنی کند. اتفاقا اگر 
همان گل نبود، استقالل دربی را باخته بود و حاال در بازی های رودررو 
هم وضعیت بدتری در مقایسه با پرسپولیس داشت و چه بسا کار بسیار 

سختی برای قهرمانی داشت. برای خوش ذوقی فرهاد در خرید بازیکن 
می توان به مهدی مهدی پور اشــاره کرد که تقریبا گمنام از راه رســید، 
تبدیل به ستاره شــد و به تیم ملی رفت. جعفر سلمانی که فوتبالش 
در پرتغال در آســتانه تمام شدن بود، با فرهاد مجیدی متحول و تبدیل 
به دیگر مهره ارزشمند این تیم شد. فرهاد مجیدی و استقالل اگر چهار 
امتیاز از تقابل با ســپاهان گرفته اند همگی را مدیون همین ســلمانی 
هســتند. پس فرهاد برای شــروع دو کار کرد: دست از نالیدن برداشت 
و با دیِد باز سراغ بازیکنانی رفت که تیمش به آنها نیاز داشت. این دید 
باز او در نیم فصل دوم هم خودش را نشان داد و دو مهره کلیدی دیگر 
به این تیم اضافه شــدند. او رافائل سیلوا برزیلی و صالح حردانی را به 
خدمت گرفت تا تقریبا هواداران این باشگاه هم از یاد ببرند که این تیم 
کلی از بازی های فصل را با ســیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند 

بازی کرده بود.
فلسفه روشن مربیگری

فرهاد مجیدی هنوز مربی چندان پخته ای نیســت. دســت کم اگر 
فکر کند چنین است عمر مربیگری اش را با سرعت به سال های پایانی 
رسانده است ولی با این حال در همین زمان اندک یاد گرفته چه چیزی 
باید از فوتبال بخواهد. او پی بــرد که در این بازی ۲۲نفره، اول بردن و 
ســپس قهرمانی مهم اســت. این فرمول برای تیمی که قریب به یک 

دهه دســتش به جامی نرســیده اســت فرمول ایدئالی است و اتفاقا 
هدف وسیله را توجیه می کند. نباختن به رقبای اصلی و بردن تیم های 
ضعیف تر، فلســفه ای روشــن در مربیگری فرهاد مجیدی بود. ضمن 
اینکه او آن قدر خط دفاعی منسجمی چید که توانست از همان رقبای 
اصلی هم ســه امتیاز دشت کند؛ سپاهان، گل گهر و فوالد، نمونه ای از 
این بردهای مهم هستند. پس، برای فرهاد مجیدی، نباختن در اولویت 
بود. او با مرور ســاده فرمول قهرمانی های پیشــین به این نتیجه رسید 
تیمی که گل کمتری بخورد می تواند شــانس بیشــتری برای موفقیت 
داشــته باشد. فرمول فرهاد جواب داد؛ تیمش تنها تیم بدون شکست 
لیــگ اســت، بهترین خط دفاعــی را دارد و زودتر از موعــد به عنوان 

قهرمانی رسیده است.
از کارکردن با بزرگ ترها نترس!

شــاید به مذاق خیلی ها خوش نیاید که گابریله پین ایتالیایی مربی 
بزرگ تری نسبت به فرهاد مجیدی باشد. با این حال در دنیای مربیگری 
می تــوان حداقل از لحاظ تجربی و کارکــردن در تیم های بزرگ، پین را 
بزرگ تر از فرهاد مجیدی دانســت. این موضوع می توانست تبدیل به 
پاشنه آشیلی برای هر سرمربی شود چون مدام این استرس وجود دارد 
که در صورت نتیجه نگرفتن دســتیار جای سرمربی را بگیرد. مجیدی 
ولی از کارکردن با بزرگ ترها نترســید و مزدش را گرفت. او برای آوردن 
گابریله پین به ایران اصرار داشــت. می دانســت که اگر قرار باشــد با 
سیستمی مدرن بازی کند که گل نخوردن در آن حرف اول را می زند باید 
برود سراغ متخصصش. پین آرام است و از هیاهو به دور ولی مشخص 
است که تفکرات ایتالیایی او در تیم فرهاد مجیدی نشسته است. البته 
قبل از آنکه پین سر از ایران دربیاورد، فرهاد سیستم ۲-۵-۳ مدرنی را 
که اســتراماچونی پیاده کرده بود، در گوشــه ذهن داشت ولی با آمدن 
پین، پیچ و مهره های شل شده این سیستم سفت شد و این دو نفر با هم، 
این سیستم را به بی نقص ترین شکل ممکن پیاده کردند. کاری که سایر 
مربیان لیگ برتری در انجام بازی با دفاع سه نفره نتوانستند انجامش 

دهند، تبدیل به نقطه قوت استقالل شد.
ذهنیت برنده

بازی کردن در تیم های بزرگ برای بسیاری از بازیکنان سخت و دشوار 
است. حاال سرمربی بودن در این تیم ها به ویژه در تیم هایی که طرفداران 
زیادی دارد ســخت تر هم هست. این موضوع را فرهاد مجیدی و تمام 
مربیاِن قبل از او که سر از استقالل درآورده بودند به خوبی می دانستند. 
هوادار صبر ایوب ندارد و واضح اســت که اگر سرمربی، دست پر زمین 
مســابقه را ترک نکند، با نارضایتــی آنها مواجه می شــود. اینجا باید 
کاراکتری قوی داشت؛ یکی روحیه و توانایی کارکردن در تیمی بزرگ و 
دیگری داشتن ذهنیت برنده برای انتقال این روحیه به بازیکنان که آنها 
را به کسب سه امتیاز تهییج کند. این کار را فرهاد مجیدی در این فصل 
به خوبی انجام داد. او پشــت بازیکنانش ایســتاد و هر بار که کار گره 
خورد به جای تسلیم شدن در جست وجوی راه حل رفت. تعویض های 
شــاهکار او که برایش گل های ارزشمند و فراوانی داشتند نمونه ای از 
این ذهنیت برنده و البته ذهن تسلیم ناپذیر فرهاد مجیدی در این فصل 
بود. نهایتا مجموع این اتفاقات به عالوه سروسامان یافتن مدیریت این 
باشگاه دست به دست هم داد تا کام نیمی از هواداران فوتبال شیرین 
شــود. هرچند سهم بیشتر این شیرینی باید نصیب سرمربی شود که از 
دوران هیجانی عبور کرد و در آســتانه پختگی، تیمش را بســت، آن را 

پروراند و مزدش را گرفت: نوش جان فرهاد مجیدی.

دوشنبه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۹

اخـبـار  بـرگـزیـده

محرومیت ۲ ساله عزیزی خادم 
از همه فعالیت های فوتبالی

کمیته اخالق رأی خود را درخصوص پرونده رئیس معزول و 
برخی از مســئوالن وقت فدراسیون فوتبال اعالم کرد. به گزارش 
فدراســیون فوتبال،  رأی صادره به شــرح زیر اســت: مستندا به 
مــواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۹، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۷، ۴۱، ۵۸، ۶۱ و ۶۲ آیین نامه 
اخالق فدراســیون فوتبال و مواد ۷، ۲۳، ۲۶، ۲۷ و ۳۸ اساسنامه 
فدراسیون فوتبال و مواد ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۲۴، ۲۵ و ۷۶ آیین نامه اخالق 
فدراســیون جهانی فوتبال فیفا، بدین وســیله اعــالم می گردد، 
آقایان شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان رئیس فدراسیون، علی 
ســلیمانی صرمی به عنوان خزانه دار، حسن کامرانی فر به عنوان 
دبیرکل فدراسیون، وحید فدایی به عنوان رئیس دپارتمان مالی و 
محمد بابازاده درویش به عنوان رئیس اســبق دپارتمان حقوقی 
به دلیل نقض مقررات اخالقی فوتبال متخلف شناخته شده و به 

موجب دادنامه مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱:
الف) شــهاب الدین عزیزی خادم به محرومیت از دو سال هر 
نوع فعالیت در فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت یک 

میلیارد ریال جزای نقدی
ب) علی ســلیمانی صرمی به محرومیت از یک سال هر نوع 
فعالیت در فوتبال، فوتســال و فوتبال ســاحلی و پرداخت ۳۰۰ 

میلیون ریال جزای نقدی
ج) حســن کامرانی فر بــه پرداخت ۴۰۰ میلیــون ریال جزای 

نقدی
د) وحید فدایی به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی

و) محمد بابازاده به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی
محرومیت مطابق مــاده ۳۸ مقررات انضباطی فدراســیون 
فوتبال شامل هر گونه فعالیت اعم از داور، بازیکن، مربی، پزشک، 
فیزیوتراپ و فعالیت های مشــابه، هرگونه فعالیت های اداری و 
مدیریتی در حوزه فوتبال، شرکت در دوره های آموزشی، نامزدی 
در هر گونــه انتخابات فوتبالی، واســطه گر و کارگزاری رســمی 
مسابقات می باشد. محکوم گردیده اند، لذا مستدعی است مراتب 

به متشاکیان ابالغ و تفهیم شود.
۱- مســتند به بند ۱ مــاده ۶۳ آیین نامه اخــالق و بند ۴ ماده 
۱۰۳ آیین نامه انضباطی محرومیت مندرج در رأی فوق بالفاصله 
به محض صدور اجرا و ارائه درخواست تجدیدنظرخواهی مانع 

اجرای حکم یا توقف اجرای آن نخواهد بود.
۲- در صورت داشتن درخواست تجدیدنظرخواهی با رعایت 
تشــریفات قانونی مندرج در مــاده ۶۳ آیین نامــه اخالق ظرف 
مدت یک هفته الیحه اعتراضیه منضم به رســید پرداخت هزینه 
دادرســی در وجه فدراســیون فوتبال را به کمیته اخالق ارسال 
کنند. به گزارش ایسنا، آخرین بار انتخابات فدراسیون فوتبال روز 
یکشنبه ۱۰ اســفند ۱۳۹۹ در ســالن همایش های اجالس سران 
برگزار شد و طی آن هاشمی و عزیزی خادم به دور دوم راه یافتند 
و کریمی و آجرلو حذف شــدند. از ۸۷ رأی در مرحله نخســت، 
کیومرث هاشمی ۲۴، شهاب الدین عزیزی خادم ۳۵، علی کریمی 
۹ و مصطفی آجرلو ۱۸ رأی کسب کردند و یک رأی باطل شد. در 
دور نیز دوم شــهاب الدین عزیزی خادم با کسب ۴۹ رأی به عنوان 

رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.
عزیزی خادم در کمتر از یک ســال بعــد در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ با 
رأی هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال تا زمان برگــزاری مجمع 

فوق العاده از ریاست این فدراسیون به صورت موقت عزل شد.
بر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده، قرار بــود موضوع عزل 
موقت عزیزی خادم در جلسه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ مجمع فوق العاده 
فدراســیون فوتبال به رأی اعضای مجمع گذاشــته شــود؛ ولی 
اکنــون با محرومیت او، این موضوع از دســتور کار مجمع خارج 

خواهد شد.

۱۱ هزار استقاللی خواستار رسیدگی 
به پرونده پدیده و پرسپولیس

جمعی از هواداران اســتقالل با راه انــدازی کارزاری از وزیر 
ورزش و رئیس فراکسیون ورزش مجلس خواسته اند به پرونده 
تیم های فوتبال پدیده و پرســپولیس رسیدگی کنند. در متن این 
کارزار که نزدیک به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر آن را امضا کرده اند، آمده 
اســت: «اینجانبان جمعی از هواداران باشگاه فوتبال استقالل، 
اعتراض خود را نسبت به عدم رســیدگی به پرونده کسر امتیاز 
از باشــگاه پرســپولیس، به  علت پرداخت نکردن حق و حقوق 
باشــگاه فوتبال پدیده مشــهد، خدمت شــما اعالم می داریم و 
خواســتار رســیدگی به این موضوع هســتیم». حدود سه سال 
پیش «یحیی گل محمدی» از تیم پدیده به پرســپولیس منتقل 
شــد و طی این نقل وانتقال مقرر شــده بود باشگاه پرسپولیس 
مبلغی را به باشــگاه پدیده پرداخت کند اما این مبلغ پرداخت 
نشــد و چک پرسپولیســی ها برگشت خورد. باشــگاه پدیده به 
کمیته وضعیت شــکایت کرد که این کمیته باشگاه پرسپولیس 
را محکــوم به پرداخت چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت 
اصل خواســته محکوم کــرد. به این مبلغ ســه میلیارد و ۳۷۰ 
میلیــون تومان بابت وجه التزام روزانــه نیز باید اضافه کرد که 
این رقم تا همان تاریخ صدور رأی محاســبه شده و از آن تاریخ 

به بعد محاسبه ای صورت نگرفته است.  setadiran.ir

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  زانتیا  
 رنگ  نقره ای مدل ۱۳۸۴ به شماره پالک ایران

 ۷۷ _ ۴۳۱ د ۱۶  و شماره موتور ۰۰۴۳۳۹۵۳ و شماره شاسی 
S1512284129299 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

_
_

مدرک فارغ  التحصیلی   فرزند 
ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۰۰۱۶۵۱۳۳۶۳ و کدملی 

۰۰۱۶۵۱۳۳۶۳ صادره از تهران در مقطع دیپلم رشته علوم 
انسانی صادره از مدرسه شهید مصطفی خمینی با شماره  دانش 
آموزی ۱۷۸۶۷۱۵۳۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.

 کارت خودرو  تیبا  ۲  رنگ مشکی متالیک  مدل ۱۳۹۴ 
به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۳۶۱ ن ۶۱  و شماره موتور  

 NAS821100F1032760 ۸۲۳۲۴۷۹ و شماره شاسی
 به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو دنا پالس EF7 رنگ مشکی متالیک 
147H0571462 مدل ۱۴۰۰ به شماره موتور 

 NAAW21HU0ME348921 و شماره شاسی  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  کوئیک  رنگ سفید - قرمز مدل  ۱۴۰۰ 
به شماره پالک ایران ۹۱ _ ۹۳۸ م ۵۳  و شماره موتور 

 M159236616 و شماره شاسی 

NAPX212AAM1053804 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت پایان خدمت 
فرزند حسن متولد ۱۳ / ۰۹ / ۱۳۵۶ با شماره ملی 
 ۰۰۶۶۸۹۸۸۶۲ به تاریخ صدور ۰۲ / ۰۹ / ۱۳۹۲ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

 سند کمپانی  اتوبوس  اسکانیا مارال  رنگ  لیمویی 
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۲۴ _ ۱۶۲ ع ۳۶

 و شماره موتور ۸۲۹۸۸۲۷ و شماره شاسی ۳۹۰۹۵۹۱ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  فرزند 
خورشیدبگ با شماره دانشجویی ۹۷۴۲۱۲۰۲ رشته 

زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی 
درمقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

قهرمانی استقالل که با شکست پرسپولیس برابر سپاهان در سیرجان رقم خورد، بازتاب 
زیادی در فضای رســانه ای داشته اســت. این تیم بعد از مدت ها، طلسم شکنی کرد و موفق 
شــد بــرای چهارمین بار در لیگ برتر ایــران، عنوان قهرمانی را از آِن خــود کند. می توان به 
ایــن قهرمانی از زوایای زیادی نگاه کرد ولی دیدی که وریا غفوری، کاپیتان اســتقالل بعد از 
بازی با فوالد به قهرمانی اســتقالل داشته، ُبعد جدیدی را نشانه رفته است. او که مثل سایر 
هم تیمی هایش از کسب این جام خرسند بود، درد مردمی را که وضعیت معیشت دشواری 
دارند، فراموش نکرد. وریا غفوری که پیش از این هم در چند نوبت با گالیه از شرایط موجود 
به مســئوالن دولتی کنایه زده بود، در صحبت هایی بعد از قهرمانی اســتقالل این پرسش را 
مطرح کرد که واقعا مســئوالن شرمنده مردم نمی شوند؟ او گفت: «هر زمانی که من درباره 
مســائل اجتماعی و مدنی صحبت می کنم، برای من فوتبال در اولویت نیست. جایگاهی که 

قرار گرفته ام، باید از آن استفاده کنم. هواداران ما با هزاران بدبختی بلیت را تهیه می کنند و ما 
را تشویق می کنند، در نتیجه ما باید زبان آنها باشیم. زمانی که می بینم و فکر می کنم، همیشه 
بغض گلویم را می گیرد. واقعا ناراحت می شوم و کاری از دست آدم برنمی آید. من نمی دانم 
مســئوالن شرمنده نمی شــوند که این موقعیت ها را می بینند؟ من می دانم که االن در اهواز 
خیلی درگیری ها و مشکالت وجود دارد و خیلی ها اعتراض کردند. ولی امیدوارم به بهترین 
شکل جمع شود و مردم ما بتوانند چیزی که الیق آن هستند، به آن شکل زندگی کنند. عمر 
ما کوتاه است و باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایران است که سعادتمند زندگی 
کنند». این اولین بار نیســت که وریا غفوری در نقش یک کنشــگر اجتماعی ظاهر می شود؛ 
او در دولــت روحانی، به محمدجواد ظریف تاخت و این کافــی بود تا وریا به وزارت ورزش 
خوانده شــود ولی او بعد از خروج از وزارت گفت که حرف بدی نزده و فقط «درد مردم» را 

گفته است. وریا همچنین درباره شایعه محدودیت در فضای اینترنت و مجازی هم انتقادات 
تندوتیزی داشت. «فیلتر و سانســورکردن، توهین به شعور انسان عاقل و بالغ است؛ فضای 
مجازی یعنی رسانه مردمی». این انتقادات که با مصدومیت طوالنی مدت او همراه شده بود، 
این شــایعه را به وجود آورد که از «باال» خواستار حذف وریا غفوری شدند. کاپیتان استقالل 
اما بعدها چنین موضوعی را تکذیب کرد و گفت که چنین موردی اصال صحت نداشته است. 
دیگر داســتانی که پای وریا غفوری را در مســائل اجتماعی به میان کشــید، مربوط به مرگ 
ســحر خدایاری، دختر هوادار باشگاه استقالل بود که کاپیتان این تیم به همراه سایر اعضای 
باشــگاه هنگام ورود به زمین با پوشیدن تیشــرت هایی یاد او را گرامی داشتند؛ صحنه ای که 
البته با سانســور تلویزیون روبه رو شــد و هرگز پخش نشد ولی تصاویرش در فضای مجازی 

بازتاب زیادی داشت.

حق ایرانی هاست که سعادتمند باشند
کاپیتان استقالل در تیم مردم

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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