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آذرﻗﻠﻢ :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺑﺎ
ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ ﺑﻮد ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ او ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را در ﺧﺮوﺟﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﻫﻮاداران اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﻮده و در
ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻇﻬﺎراﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ارﻃﻐﺮل ﺳﺎﻏﻼم آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺮﺑﺎن
ﺑﺮدﯾﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ و
ﻣﻄﺮﺣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﺘﻮر در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﯾﻒ ﻣﺬاﮐﺮات ﻓﺸﺮدهای اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻟﺰوم اﺗﺨﺎذ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﺗﯿﻢ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮدﯾﻒ  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ و ﺑﺪون ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ وی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه :ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺷﮕﺎه

ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﺑﺴﺘﻦ ﺗﯿﻢ ﻗﻮی ﺑﺮای ﻟﯿﮓ ﺑﯿﺴﺖ و دوم ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و ﺑﺎ وﺳﻮاس و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ درﺻﺪد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ ،ﮐﺎرآﻣﺪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪداری اﺳﺖ ﺗﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻠﺦ ﻓﺼﻞ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رخ ﻧﺪﻫﺪ و ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻗﺪرت و در ﺷﺄن ﻧﺎم ﺗﺮاﮐﺘﻮر راﻫﯽ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﻃـﯽ روزﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﻣﻮﺿـﻮع ﺟـﺪاﯾﯽ »آﻟﯿـﻦ دﯾﻨﮑـﺎ« ،ﻣﺮﺑـﯽ
دروازهﺑﺎﻧﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد دو
ﺳﺎل از ﻗﺮارداد ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ در ﻗﺒﺎل دﯾﻨﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﯾﯽ از ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻓﺴﺦ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دارای ﻗﺮارداد را ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻮاداران ﻧﮕﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺬاﮐﺮات ﻻزم ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﮐﺎرآﻣﺪ را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﻟﮋﯾﻮﻧﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻻزم در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ،اﻗﺪام ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺼﻞ آﺗﯽ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﯾﮋه درﺻﺪد اﻧﺘﺨﺎب ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﺸﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺣﺪودی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﺎرﺟﯽ از ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺬاﺑﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎذب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن داﺧﻠﯽ ﻫﻢ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

