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اسـتقالل در سـال 1401 موفـق شـد بعـد از 8 فصـل ناکامـی )فصـل 
سـیزدهم تـا پایـان فصـل بیسـتم( بـه ناکامی هـای خـود در رسـیدن بـه 
جـام قهرمانـی لیـگ برتـر پایـان دهـد و قهرمـان لیـگ برتر ایران شـود. اگر 

اسـتقالل جـام لیـگ بیسـت و یکـم را هـم نمی بـرد، فصـول ناکامـی اش 
بـه 9 فصـل می رسـید امـا فرهـاد مجیـدی و شـاگردانش موفـق شـدند، 
بـه تیره روزی هـای اسـتقالل در سـال های طوالنـی خاتمـه دهنـد و جـام 
قهرمانـی را بـه چنـگ آورنـد.  هرچنـد کـه اسـتقالل بـا وجـود سـال های 
متمـادی ناکامـی پرامتیاز تریـن تیـم لیـگ بـود و میانگیـن امتیازگیـری 
آبی هـا بـا وجـود قهرمـان نشـدن در هشـت فصـل پی درپـی باالتـر از همه 

تیم هـای لیـگ برتـر قـرار داشـت، بـا این حال حـالوت قهرمانی چیزی بود 
که آبی ها حسرتش را می کشیدند تا این تیم سرانجام توانست خواسته 
هوادارانش را با تأخیری طوالنی اجابت کند و جام قهرمانی لیگ برتر را 
به ویترین افتخارات خود اضافه کند. استقالل در فصول پنجم، هشتم 
و دوازدهـم بـا مربیگـری امیـر قلعه نویـی بر بام فوتبال ایران نشسـته بود 
امـا چهارمیـن قهرمانـی را فرهـاد مجیـدی بـا تیمـی کـه در بخـش دفاعـی 

بسـیار سـختکوش بـود، بـه چنـگ آورد تـا نامـش در تاریـخ ایـن باشـگاه 
بـرای همیشـه حـک شـود. اسـتقالل بـه طـور کلـی در سـال 1401 اوضـاع 
رو بـه راهـی داشـت. قهرمانـی در ماه هـای آغازیـن سـال و نتایـج مطلوبـی 
کـه بـا مربیگـری سـاپینتو در هفته هـای پایانـی سـال نصیـب آبی هـا شـد 
سـالی متفـاوت را بـرای اسـتقالل رقـم زد. در ایـن موفقیـت نقـش برخـی 

چهره هـا ملموس تـر بـود. مردانـی کـه نام شـان در ذیـل آمـده اسـت...

از مجیدی و ساپینتو تا چشمی و یامگا

آبی ترین چهره های سال 1401

فرهاد مجیدی
فرهـاد مجیـدی سـه فصـل پی درپـی وقتـی 
جانشین مربیانی همچون شفر، استراماچونی 
و فکری شده، نتوانست جامی برای استقالل 
بـه همـراه بیـاورد تـا اینکـه سـرانجام مدیـران 
اسـتقالل تصمیـم گرفتنـد بـه ایـن مربـی از 
ابتـدای فصـل فرصـت دهنـد تـا شـاید بـه 
ناکامی هـای خـودش پایـان دهـد. مجیـدی 
کـه بـا آمـدن مصطفـی آجورلـو، امیـد تـازه ای 
گرفتـه بـود، سـرانجام موفـق شـد اسـتقالل را 
بـه جـام قهرمانـی برسـاند تـا در چهارمین سـال 
مربیگـری خـود )سـه سـال بـه طـور منقطـع( 
صاحب جام قهرمانی لیگ برتر شود. مجیدی 
در سـال 1401 بـه حـدی مطلـوب ظاهر شـد که 
در نهایـت به عنـوان مربـی لژیونـر بـه فوتبـال 
امارات رفت و مربیگری در این لیگ را تجربه 
کرد. سـرمربی سـابق اسـتقالل با اینکه اکنون 
شـرایط مطلوبـی را در باشـگاه االتحـاد کلبـای 
امـارات سـپری نمی کنـد امـا به هـر حال تجربه 
او در همکاری با یک باشگاه خارجی می تواند 
در آینـده مربیگـری اش بسـیار اثرگـذار باشـد. 
فرهـاد بـدون شـک در میـان اثرگذارتریـن 
چهره هـای سـال اسـتقالل باالتـر از همـه 

گزینه هـا قـرار دارد.

امیرحسین حسین زاده
در قهرمانی اسـتقالل امیرحسـین حسین زاده 
نقشـی کلیـدی داشـت. بازیکنـی کـه بعـد از 
موفقیـت بـا اسـتقالل راهـی شـارلروای بلژیـک 
شـد تـا بـه دایـره لژیونرهـای فوتبـال ایـران 
ملحـق شـود. حسـین زاده در ماه هـای آغازیـن 
سـال 1401 وقتـی بـا اسـتقالل جـام قهرمانـی را 
بـه دسـت آورد، از سـوی کارشناسـان به عنـوان 
پدیـده ای نوظهـور مطـرح شـد. تنهـا ناکامـی 
حسـین زاده در سـال  جـاری حـذف از لیسـت 
نهایی تیم ملی بود. امیرحسین عمیقاً دوست 
داشـت بـا تیـم ملـی بـه جـام جهانـی بـرود امـا 
کارلوس کی روش با وجود آنکه یک جای خالی 
در لیسـت خـود داشـت، از بـردن حسـین زاده 
به جام جهانی خودداری کرد. شـاید اگر قدری 
مالطفـت بیشـتری در مواجهـه بـا ایـن بازیکـن 
جـوان بـه خـرج داده می شـد، حسـین زاده هـم 
می توانسـت حضـور در چنیـن تورنمنتـی را 
تجربـه کنـد امـا کـج سـلیقگی سـرمربی سـابق 
تیـم ملـی ایـن بازیکـن را از رسـیدن بـه آمالـش 
محـروم کـرد. بـه هـر حـال حسـین زاده در 
شـرایطی کـه در فصـل جـاری همـراه اسـتقالل 
نیسـت امـا درمیـان چهره هـای موفـق تیمـش 
قـرار می گیـرد. او در فصـل قهرمانـی اسـتقالل 

مهـره ای تعییـن کننـده بـود.

مصطفی آجورلو
 درمیـان چهره هـای تأثیرگـذار اسـتقالل بایـد 
یادی هم ازمصطفی آجورلو کرد که با مدیریت 
خـود در سـال 1401 موفـق شـد جـام قهرمانـی را 
بعـد از سـال ها بـه هـواداران ایـن باشـگاه هدیه 
دهـد. آجورلـو گرچـه اصـوالً مدیـر پرخرجـی 
اسـت و هزینه هـای بسـیاری را بـرای باشـگاه 
اسـتقالل انجـام داده و قهرمانـی پرخرجـی را 
روی دوش ایـن باشـگاه گذاشـته امـا بـه هـر 
حـال خالـق قهرمانـی بـوده و نـام او نیـز در تاریخ 
باشـگاه اسـتقالل به عنـوان یـک مدیـر جـام آور 
حـک خواهـد شـد. خیلی هـا بـر ایـن باورنـد کـه 
آجورلـو روزی دوبـاره بـه اسـتقالل بازخواهـد 
گشـت امـا چنانچـه اسـتقالل بـا مدیـران جدید 
در فصـل بیسـت و دوم نیـز قهرمـان شـود، 
بازگشـت آجورلـو بـه تأخیـر خواهـد افتـاد امـا 
بدون شک اگر ناکامی حاصل شود، نام آجورلو 
به عنـوان یـک مدعـی جـدی بـرای تصاحـب 
صندلـی مدیریـت اسـتقالل مطـرح خواهـد 
شد. آجورلو در سال  جاری تا هفته های آغازین 
لیـگ بیسـت و دوم نیـز در اسـتقالل صاحـب 
مسئولیت بود اما در اقدامی عجیب ناگهان او 
برکنار شد تا علی فتح الله زاده سکان مدیریت 

ایـن باشـگاه را بـه دسـت بگیـرد.

سیدحسین حسینی
در فصلـــی کـــه اســـتقالل قهرمـــان لیـــگ شـــد، 
سیدحســـین حســـینی ســـنگربان شـــماره یـــک 
و کاپیتـــان دوم آبی پوشـــان در ایـــن فصـــل ۲4 
بـــار درون دروازه تیمـــش قـــرار گرفـــت و 1۶ بـــار 
دروازه اش را بســـته نگـــه داشـــت تـــا بـــا ثبـــت 
ـــن عملکـــرد را در بیـــن  1۶ کلیـــن شـــیت بهتری
همتاهـــای خـــود در لیـــگ برتـــر داشـــته باشـــد. 
دروازه حســـینی در طـــول فصـــل تنهـــا 9 بـــار بـــاز 
شـــد کـــه ۲ بـــار آن از روی نقطـــه پنالتـــی بـــود. 
حســـینی بـــا ایـــن آمـــار قابـــل توجـــه ماه هـــای 
آغازیـــن ســـال را بـــه پایـــان بـــرد و بـــه فصـــل 
جدیـــد لیـــگ برتـــر رســـید. او در حالـــی کـــه بـــازی 
ـــود، در  ـــه کـــرده ب ـــی را هـــم تجرب در جـــام جهان
لیـــگ نیـــز نمایش هـــای مطلوبـــی را در قفـــس 
تـــوری اســـتقالل از خـــود بـــه جـــا گذاشـــت. 
بـــا اینکـــه حســـینی بـــه ماننـــد فصـــل بیســـت 
و یکـــم رســـوخ ناپذیر جلـــوه نکـــرد، امـــا بـــه 
هـــر حـــال ســـهم بســـیاری در ادامـــه یافتـــن 
ــت و  ــگ بیسـ ــتقالل در لیـ ــای اسـ موفقیت هـ
دوم داشـــت. اگـــر می بینیـــد اســـتقالل پرامیـــد 
لیـــگ بیســـت و دوم را در ســـال 1401 بـــه پایـــان 
رســـانده یکـــی از دالیـــل مهمـــش ســـید حســـین 

حســـینی اســـت.

کوین یامگا
اگـر در میـان خارجی هـای تاریـخ باشـگاه 
اسـتقالل جسـت و جو کنیـد معـدود بازیکنانـی 
را می یابیـد کـه تـا ایـن انـدازه محبـوب شـده 
باشـند. یامـگا البتـه یکـی از همیـن دسـت 
بازیکنـان اسـت کـه موفـق شـده نامـش را 
در میـان برترین هـای اسـتقالل قـرار دهـد. 
او همتـراز بازیکنانـی همچـون جانواریـو، 
سـاموئل، تیـام و حتـی دیاباتـه اسـت کـه در 
اسـتقالل موفقیت هـای چشـمگیری را بـه 
دسـت آورده اسـت. یامـگا بی هیـچ ارفاقـی 
در میـان موفق تریـن خارجی هـای تاریـخ 
اسـتقالل قـرار گرفتـه و هـواداران ایـن باشـگاه 
انتظـار دارنـد بازیکـن فرانسـوی تیم شـان در 
هفته هـای باقی مانـده لیـگ نیز بـه گلزنی خود 
ادامـه دهـد تـا اسـتقالل بـرای دومیـن فصـل 
پی درپـی صاحـب جـام قهرمانـی شـود. یامـگا 
جزو آن دسته خارجی هایی است که قهرمانی 
بـا اسـتقالل را در لیـگ برتـر تجربـه کرده اسـت 
و حـاال اگـر موفـق شـود دومیـن جـام را هـم بـه 
دسـت آورد در کنـار داسـیلوا بـه تنهـا خارجـی  
تاریخ استقالل تبدیل خواهد شد که توانسته 
دو جام پی درپی را به دست آورد. حسن بزرگ 
یامگا برای استقالل این بوده که در دو و حتی 
سـه پسـت برای تیمش به میدان رفته اسـت.

مهدی قایدی
گرچـه قایـدی در قهرمانـی اسـتقالل نقشـی ایفـا 
نکـرد وآن روزهـا عضـو باشـگاه شـباب االهلـی 
امـارات بـود امـا بازگشـت دوبـاره اش بـه باشـگاه 
اسـتقالل سـبب شـد بار دیگر نام او به عنوان یک 
چهـره محبـوب سـر زبان هـا بیفتـد. قایـدی عـالوه 
بـر ایـن در لیـگ برتـر نیـز تـالش بسـیاری داشـت 
تـا در موفقیت هـای تیمـش نقـش ایفا کند. گرچه 
تعـداد گل هایـی کـه قایـدی در ماه هـای پایانـی 
سال برای استقالل به ثمر رساند، چندان کفایت 
نمی کنـد امـا بـه هـر حـال او اکنـون در کنـار کویـن 
یامـگا بهتریـن گلـزن تیمـش محسـوب می شـود و 
بـا ایـن عنـوان سـال 1401 را بـه پایـان بـرده اسـت. 
تنهـا جایـی کـه قایـدی ناکامـی را تجربـه کـرد، 
حذف از لیسـت نهایی تیم ملی بود. حتی قایدی 
از حسـین زاده هـم بیشـتر شایسـتگی حضـور در 
لیسـت نهایـی تیـم ملـی را داشـت امـا کارلـوس 
کـی روش او را هـم از حضـور در قطـر محـروم کـرد. 
مهـدی حـاال چشـم به موفقیـت در جام ملت های 
آسـیا دوختـه و بـه واسـطه آمادگـی اش پیش بینـی 
می شـود کـه در فهرسـت نهایـی تیـم ملـی هم قرار 
داشـته باشـد. قلعه نویـی عمیقـاً بـه بـازی قایـدی 
اعتقـاد دارد و بعیـد نیسـت در جـام ملت هـا بـه 

یکـی از مهره هـای کلیـدی تیـم ملـی بـدل شـود.

رافائل داسیلوا
 رافائل داسیلوا درست در ایامی که استقالل 
بابـت ادامـه فعالیـت سـیاوش یزدانـی و 
محمدحسـین مرادمند قطع امید کرده بود و 
ایـن دو بازیکـن را کـه فصـل پیـش در اوج قـرار 
داشـتند، از دسـت داد به داد اسـتقالل رسـید 
و در خـط دفـاع آبی هـا تبدیـل به مهره ای بزرگ 
و مهـم شـد. داسـیلوا در حالـی تبدیـل بـه یکـی 
از سـتاره های اسـتقالل در سـال 1401 شـد که 
همـه انتظـار داشـتند چنیـن عنوانـی در اختیار 
مدافعـان ایرانـی ترکیـب اسـتقالل قـرار بگیـرد 
امـا کسـی کـه چشـم ها را بـه سـمت و سـوی 
خـود خیـره کـرد، داسـیلوای برزیلـی بـود. او بـه 
حدی در استقالل درخشیده که هواداران این 
باشگاه انتظار دارند قراردادش به لحاظ مالی 
اصالح شـود تا این بازیکن در فصل بیسـت و 
سـوم هم در ترکیب اسـتقالل باشـد. داسـیلوا 
بـه طـوری در اسـتقالل جـا افتـاده کـه خیلی هـا 
او را با مدافعان رسوخ ناپذیر تاریخ این باشگاه 
قیـاس می کننـد و امیدوارنـد ایـن بازیکـن بـا 
ادامـه بازی هـای درخشـان خـود بـار دیگـر 
زمینه سـاز قهرمانی اسـتقالل در فصل بیست 
ودوم شـود. بدون شـک سـاپینتو هم روی این 

بازیکـن عمیقـاً حسـاب بـاز کـرده اسـت.

روزبه چشمی
در فصـل قهرمانـی اسـتقالل روزبـه چشـمی 
هر آنچه داشـت برای اسـتقالل خرج کرد تا او 
نیز سـهم قابل توجهی در موفقیت تیمش در 
قهرمانی اسـتقالل داشـته باشـد. چشـمی نیز 
بـه ماننـد دیگـر بازیکنـان اسـتقالل سـال را بـا 
موفقیتی چشمگیر آغاز کرد و با تیمش بر بام 
فوتبال ایران نشست تا در ویترین افتخاراتش 
جـام قهرمانـی لیـگ برتـر نیز قرار بگیرد اما اوج 
چشمی به جام جهانی برمی گردد. جایی که او 
موفـق شـد یکـی از خاطره انگیـز گل های تاریخ 
فوتبـال ایـران را در آوردگاه جـام جهانـی بـه ثمـر 
برسـاند و بـه چهـره ملـی تبدیـل شـود. چشـمی 
بـا گلزنـی مقابـل ولـز نامـش را در کتـاب تاریـخ 
معـدود گلزنـان فوتبـال ایـران در جـام جهانـی 
قـرار داد. روزبـه عـالوه بـر گلـی کـه وارد دروازه 
ولـز کـرد موفـق شـد در دربـی لیـگ برتـر نیـز 
دروازه سرخ ها را باز کند تا از حیث محبوبیت 
جایـگاه رفیعـی را در میـان اسـتقاللی ها بـه 
دسـت آورد. مأموریـت چشـمی در اسـتقالل 
البتـه بـه پایـان نرسـیده اسـت و او نیـز بـه 
همـراه دیگـر مـردان آبـی بایـد بـرای قهرمانـی 
استقالل در لیگ بیست ودوم نیز تالش کند. 
چشـمی سـال را با اسـتقالل رؤیایی شروع کرد 

و امیدوارانـه بـه پایـان رسـاند.

ریکاردو ساپینتو
در ســـال  جـــاری هـــواداران اســـتقالل بـــا 
اینکـــه در مواجهـــه بـــا غیبت هـــای متعـــدد 
ســـاپینتو از حضـــور روی نیمکـــت تیـــم 
خـــود قـــرار گرفتنـــد امـــا بی شـــک او را در 
ــرار  ــال قـ ــای سـ ــن چهره هـ ــان موفق تریـ میـ
خواهنـــد داد. ســـاپینتو بـــا اســـتقالل موفـــق 
شـــد یـــک جـــام )ســـوپرجام( را بـــه چنـــگ آورد 
تـــا اولیـــن مربـــی خارجـــی لقـــب بگیـــرد کـــه در 
انـــدک فعالیـــت خـــود بـــه چنیـــن دســـتاوردی 
رســـیده اســـت. ســـاپینتو اکنون نیز شـــانس 
باالیـــی بـــا اســـتقالل بـــرای رســـیدن بـــه جـــام 
قهرمانـــی لیـــگ برتـــر دارد. او ســـال را بـــا رتبـــه 
دومـــی و تنهـــا 3 امتیـــاز کمتـــر در قیـــاس بـــا 
ســـپاهان بـــه پایـــان بـــرده و در جـــام حذفـــی 
نیـــز یکـــی از امیدهـــای قهرمانـــی اســـت. 
ســـاپینتو در میـــان چهره هـــای تأثیرگـــذار 
ســـال گرچـــه بـــه درجـــه اثرگـــذاری مجیـــدی 
ــه  ــت کـ ــد داشـ ــدی نبایـ ــا تردیـ ــیده امـ نرسـ
او بـــا همـــه رفتارهـــای تنش آفریـــن خـــود 
ــوب  ــره ای محبـ ــون چهـ ــن اکنـ ــار زمیـ در کنـ
میـــان اســـتقاللی ها اســـت و هـــواداران ایـــن 
باشـــگاه چشـــم بـــه موفقیـــت او در ســـال 

آتـــی دوخته انـــد.


