
پس از دو قهرماني متوالي در ليگ ايران، درست زماني که اذهان عمومي مشغول 
دنيا حيدري
      گفت وگو

حذف ناعادالنه تيم ملي از رقابت هاي آس�يايي 1992 به واسطه قضاوت ضعيف 
جمال شريف سوري بود، تيم جوان فيروز کريمي به فينال جام باشگاه هاي آسيا 
در منامه رفت و نگاه ها را به خ�ود جلب کرد؛ تيمي که به دليل صعود با تنها يک امتياز )شکس�ت برابر الوصل 
عربستان و تساوي برابر وهاب پاکستان( سرمربي آن از سوي مديريت وقت تهديد به اخراج شده بود. اما همين 
تيم که امروز ديگر نامي از آن در عرصه فوتبال نيست، نه فقط موفق به شکست نماينده ژاپن و صعود به فينال 
شد که با پيروزي برابر حريف عربستاني، جام نه چندان زيباي آن رقابت ها را باالي سر برد؛ جامي که ديگر دست 
هيچ تيمي از ايران موفق به لمس آن نشد و حاال بعد از 26 سال، با نزديک شدن به فصل تازه ليگ قهرمانان آسيا 
بار ديگر همه نگاه ها اميدوارانه به نماينده هاي باشگاهي ايران است که آيا مي توانند پاياني بر اين طلسم بيست 
و شش ساله بنويسند که سال هاست چون بختک بر فوتبال ايران سايه انداخته يا قرار است رقم آن يک سال 
ديگر بزرگ تر شود! مسئله اي که به زعم مدير روستا، بازيکن سابق پاس، براي عبور از آن بايد اصولي کار کرد.
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فصل جديد ليگ قهرمانان 
سعيد احمديان

     نگاه
آسيا در حالي از هفته آينده 
آغاز مي شود که سه دهه از 
آخرين قهرماني يک باشگاه ايراني در فوتبال آسيا مي گذرد. 
هر چند سال گذشته پرسپوليس تا يک قدمي جام رفت اما 
در نهايت نتوانست اين طلسم را بشکند تا شماره سال هايي 
که باشگاه هاي کشورمان نتوانس��ته اند جام قهرماني را به 
ايران بياورند، يک سال بيشتر شود. البته اين حسرت و اين 
طلسم فوتبال ملي و باشگاهي ندارد. در فوتبال ملي هم بيش 
از چهار دهه است که تيم ملي کشورمان نتوانسته قهرمان 
آسيا ش��ود. آخرين بار هم همين يک ماه پيش بود که تيم 
ملي فوتبال تنها توانست تا جمع چهار تيم باال بيايد و در يک 
قدمي فينال از جام کنار برود تا چهار سال ديگر به حسرت 
هواداران فوتبال براي قهرماني در آسيا اضافه شود. در حالي 
که چند دهه از آخرين قهرماني هاي فوتبال در جام ملت ها 
و باشگاه هاي آس��يا مي گذرد که چنين حسرتي خروجي 
سيستم حاکم بر فوتبال کشورمان است و نبايد انتظار داشت 
که با چنين روندي که بر فوتبال حاکم است و چه باشگاهي 
بتوانند تيم هاي اول آسيا باشند.   حال در آستانه شروع فصل 
جديد ليگ قهرمانان در حالي انتظارها براي شکستن طلسم 
قهرماني آغاز شده است که از همين االن مي توان پيش بيني 
کرد با رويکرد مديريتي حاکم بر فوتبال ايران، قهرماني يک 
باش��گاه ايراني در آس��يا، ش��ايد يک��ي از غيرممکن ترين 
مأموريت هاي سرمربيان س��ه تيم پرسپوليس، استقالل و 
ذوب آهن به عنوان نمايندگان ايران در آس��يا باش��د. اگر 
تيم هايي مانند سپاهان، ذوب آهن و پرسپوليس در دو دهه 
اخير به فينال ليگ قهرمانان آس��يا مي رسند و تا نزديکي 
شکستن طلسم مي روند، نبايد آن را به پاي يک برنامه ريزي 
مدون و حساب شده گذاشت و چنين موفقيت هايي تنها يک 
جرقه در فوتبال ايران اس��ت که هر چند سال يک بار تکرار 
مي شود.  براي قهرماني در آسيا بايد فوتبال ايران رخت نويي 
را بر تن کند، نمي شود با اهداف کوتاه مدت که  تنها به گذران 
امور منتهي مي ش��ود، جام هدف گرفت. براي قهرماني در 
ليگ قهرمانان بايد برنامه ريزي مدوني داشت؛ برنامه اي که 
افق هاي دور دس��ت را ببيند و براي آن برنامه بريزد. شايد 
مهم ترين تصميمي که مي تواند فوتبال ايران را از وضعيت 
ناهنجار مالي و فني که گرفتار آن اس��ت نجات دهد، عدم 
وابس��تگي فوتبال به دولت و بودجه عمومي کش��ور باشد؛ 
مس��ئله اي که با توجه به قوانين موجود و عدم بهره مندي 
باشگاه ها از امتياز حق پخش تلويزيوني و کپي رايت سبب 
خواهد ش��د که بخش خصوصي نيز رغبتي ب��راي ورود به 
فوتبال نداشته باش��د و با توجه به زيان ده بودن باشگاه ها، 

راهي جز تعطيلي فوتبال نباشد. 
در چني��ن ش��رايطي و با عل��م به اينک��ه فوتب��ال تنها با 
حمايت هاي دولت در ايران سرپاس��ت، بايد براي موفقيت 
در سطح آسيا، از نظر مديريتي اقدام  و سيستم مديريتي 
را حاکم کرد که با توجه به توانمندي هايي که دارد، بتواند 
فوتبال را با وجود دولتي بودن به موفقيت برسد؛ موفقيتي 
که سه دهه اس��ت فوتبال ملي و باش��گاهي کشورمان از 
آن دور و دورتر مي ش��ود. هر چند فوتب��ال دولتي يکي از 
مهم ترين مش��کالت طوالني شدن حس��رت قهرماني در 
آسياست اما نمي شود از سيس��تم مديريتي بيمار فوتبال 
ايران گذشت که بدون شک نقش زيادي در عدم موفقيت 
فوتبال در آسيا دارد. تنها کافي اس��ت اتفاقات چند سال 
اخير را مرور کنيد که چه ضربه اي فوتبال از مديران کارنابلد 
و سفارشي در س��ال هاي اخير خورده است، مانند همين 
محروميت پرسپوليس از دو پنجره نقل و انتقاالت که سبب 
شد اين تيم شرايط س��ختي را در فصل گذشته ليگ برتر 
و ليگ قهرمانان داشته باش��د.  ضررهاي هنگفت مالي به 
بيت المال توسط مديران باشگاه ها که در سايه عدم نظارت 
دستگاه هاي بازرسي و قضايي رخ مي دهد، نمونه اي ديگر 
از ضربه هايي است که فوتبال از مديراني مي خورد که تنها 
با ارتباطات و رانت به جايگاهي مي رسند که نه شايستگي 
و نه توانايي آن را دارند. اين در حالي است که اگر چرخش 
مالي هزار ميلياردي س��االنه فوتبال در مسير درست قرار 
بگيرد، به ط��ور قطع مي توان��د با پوش��ش دادن خيلي از 
ضعف ها و کاس��تي ها، فوتبال ايران را چه در عرصه ملي و 
باشگاهي به موفقيت در آس��يا و شکستن طلسم قهرماني 
برساند؛ مسئله اي که تنها با خانه تکاني مديريتي در فوتبال 
و نشس��تن مديران شايسته و متخصص پش��ت ميزهاي 

تصميم گيري باشگاه ها و فدراسيون فوتبال ميسر است. 

 خانه تکاني مديريتي
 براي موفقيت در آسيا

زمان زيادي تا آغاز فصل جديد ليگ قهرمانان 
باقي نمانده و مثل هميشه انتظار مي رود که 
نماينده هاي ايران بتوانند به طلسم 26 ساله 
اين رقابت ها پايان دهند و بعد از سال ها جام 
قهرماني را به ايران بياورند. فکر مي کنيد اين 

اتفاق شدني است؟
اگر به دنبال کس��ب عنوان قهرماني هستيم بايد واقع بين 
باشيم. نمي شود چشم بر واقعيت ها ببنديم و انتظار داشته 
باشيم به عنوان قهرماني آسيا هم برسيم. اين شدني نيست. 
پ�اس آخري�ن تيمي ب�ود ک�ه قهرم�ان جام 
باشگاه هاي آسيا شد اما بعد از آن با وجود آنکه 
چند مرتبه تيم هاي باشگاهي راهي فينال شدند 
نتوانس�تند موفقيت پاس را تکرار کنند. فکر 
مي کنيد دليل اين ناکامي افت تيم هاي باشگاهي 

ايران است يا پيشرفت تيم هاي آسيايي؟
هر دو مورد. تيم هاي ايراني به ش��دت اف��ت کرده اند و با 
نوسانات زيادي رو به رو هستند. در شرايطي که آسيايي ها 
به سرعت دارند پيشرفت مي کنند. حتي آنهايي که چند 

سال پيش حرفي براي گفتن نداشتند. 
ط�ي س�ال هاي اخي�ر ام�ا اي�ران چندين 
فيناليست داشته است. اما چرا هيچ يک از 

آنها موفق به کسب جام نشدند؟
چون اين موفقيت ها و حضور در فينال ليگ قهرمانان آسيا 

جرقه اي و مقطعي است. ذوب آهن 2006 راهي فينال 
مي شود و چهار سال بعد سپاهاني ها در 2010 موفق به 
تکرار اين موفقيت مي شوند و بعد از آن هشت سال زمان 
مي برد تا پرسپوليس هم چنين تجربه اي را تکرار کند. 
اين خود گوياي همه چيز است. اينکه فيناليست شدن 
تيم هاي ايراني جرقه اي بيش نيست که اگر غير از اين بود، 
بايد در سال هاي بعدي نيز تکرار مي شد اما آيا اين اتفاق 
رخ داده؟ نه. چون ما اساسي کار و برنامه ريزي نمي کنيم 
که بتوانيم همانند ژاپني ها يا کره اي ها يک پاي ثابت فينال 
باشيم و فقط هر از گاهي مي توانيم به اين جايگاه برسيم. 

دليل اصلي اين ناکامي چيست؟
اينکه ريشه اي کار نمي کنيم و به شانس ها بسنده مي کنيم 
و پش��ت عنوان هايي چون حضور در رنکينگ يک آسيا 
و آقايي آسيا پنهان مي ش��ويم. در حالي که کافي است 
بپذيريم که از کشورهاي پيش��رفته اي چون ژاپن، کره 
و استراليا عقب هس��تيم و برنامه اي اساس��ي براي اين 
مس��ئله بريزيم تا بتوانيم خود را به سطح تيم هاي برتر 
قاره برسانيم. اما تا زماني که تنها ادعا داريم و کاري براي 
جبران اشتباهات و برطرف کردن نقاط ضعف خود نيستيم 

نمي توانيم انتظار معجزه يا اتفاق خاصي باشيم. 
راه حل اين معضل چيست؟

اينکه توجه ويژه اي به تيم هاي پايه داش��ته باشيم. اين 
مهم ترين مسئله براي پيشرفت فوتبال ايران است. االن 

از فدراسيون گرفته تا تک تک باش��گاه ها در اين زمينه 
فقط حرف مي زنند. تيم هاي پاي��ه اصاًل وضعيت خوبي 
ندارند و ما طي اين سال ها نتوانسته ايم کار مثبتي در اين 
زمينه انجام دهيم. تيم هاي پايه بايد بهترين مربيان دنيا 
و ايران را داشته باشند اما مربيان خوب در تيم هاي پايه 
کار نمي کنند و اين يکي از بزرگ ترين ضعف هاي فوتبال 
ايران است که باعث مي شود بازيکنان اصولي رشد پيدا 
نکنند. به طوري که بعضاً شاهد آن هستيم که در ليگ يک 
و حتي ليگ برتر بازيکنان در کنترل توپ که ساده ترين و 
جزئي ترين مسئله در فوتبال است هم مشکل دارند. اين 
نشان از آن دارد که ما اصولي کار نکرديم و تا مادامي که در 
اين زمينه فقط حرف مي زنيم و حاضر به تغيير نگاهي که 
داريم نيستيم، به جايي نمي رسيم و بايد تنها دلخوش به 

جرقه هاي گاه و بيگاه باشيم. 

پاس سال 71 چه ويژگي داشت که موفق به 
کسب جام قهرماني شد؟

يکي از ويژگي هاي آن بازي ها متمرکز بودن آن بود. ما 
بعد از بازي با العربيه در مرحل��ه اول، بقيه بازي ها را در 
بحرين انجام داديم و نيازي نبود مثل االن از اين کشور به 
آن کشور برويم. اين خودش باعث ايجاد تنش و خستگي 
مي شود. استراحت، تمرکز و آناليز ما روي تيم ها خوب 
بود و بچه ها زحمت زيادي کشيدند و خدا هم کمک کرد 

تا با دست پر بحرين را ترک کنيم. 
در آغاز هيچ چيز آنطور که بايد پيش نرفت. 
کريمي از همگروه�ي با الوصل عربس�تان 
و وهاب پاکس�تان خوش�حال بود ام�ا بازي 
اول با شکس�ت به پايان رس�يد و بازي دوم 
هم درحالي مس�اوي ش�د که پاکستاني ها 
مي توانستند برنده آن باشند. اما چه شد که 

برابر ژاپن ورق برگشت؟
قبل از هرچيز بايد بگويم پاس سال 71 شباهت زيادي 
به پرسپوليس برانکو در ليگ قهرمانان 2018 داشت. 
پاس در آن سال تعداد زيادي از نفرات فيکس و ارزشمند 
خود را از دست داده بود و با تعدادي بازيکن جوان در اين 
رقابت ها شرکت کرد. درس��ت همانند سرخپوشان. اما 
شاگردان فيروز کريمي هم آن سال همانند ياران برانکو 
با تمام وجود و از جان و دل بازي کردند و همين همدلي 

و از خودگذشتي بود که باعث قهرمانی مان شد. 
پرسپوليس، استقالل و ذوب آهن نماينده هاي 
ايران در اين دوره از رقابت هاي ليگ قهرمانان 
آسيا هستند. عملکرد آنها را چطور مي بينيد؟ 
مشکل اصلي ما با تيم هاي شرق آسياست. درست است 
که کشورهاي عربي هم پيشرفت خوبي کردند اما کافي 
است اندکي تمرکز داشته باش��يم و با کمي حمايت و 
رسيدگي مالي و معنوي. آن وقت خيلي راحت مي توانيم 
از س��د اين تيم ها عبور کنيم چراکه به راستي از لحاظ 
فني از تيم هاي عربي حاشيه خليج فارس برتر هستيم 
اما رسيدن به فينال کار ساده اي نيست چون بايد براي 

آن برنامه داشته باشيم و اصولي کار کنيم. 
چرا فکر مي کنيد رقيب اصلي تيم هاي ايراني، 

تيم هاي شرق آسيا هستند؟
چون هم��واره از پس کش��ورهاي عرب��ي برآمده ايم. مگر 
اينکه بدشانس��ي آورده باش��يم اما برابر کره و ژاپن هنوز 
نتوانستيم خيلي عالي و قوي عمل کنيم چون کره و ژاپن که 
از شکست هاي خود درس مي گيرند. آن سال ژاپن به پاس 
باخت اما رفت نقطه ضعف هايش را جبران و نقطه قوت هايش 
را تقويت ک��رد و بي توجه به رنکينگ با قدرت بيش��تري 
برگشت. به همين دليل است که االن چشم که مي بنديم 
کره و ژاپن را يکي از فيناليست ها پيش بيني مي کنيم و اگر 

يک سال نباشند سال بعد با قدرت برمي گردند.

فص��ل جدي��د لي��گ 
شيوا نوروزي
      گزارش

قهرمانان آس��يا هفته 
آينده آغاز مي ش��ود و 
امسال فوتبال ايران با سه نماينده در اين رقابت ها حضور 
دارد. ذوب آهن، استقالل و پرسپوليس در شرايطي براي 
رسيدن به اهداف خود با رقباي آسيايي مي جنگند که تيم 
سايپا در مرحله پلي آف ناکام بود و نتوانست سهميه فوتبال 
کشورمان در ليگ قهرمانان قاره کهن را کامل کند. با توجه 
به قرعه کشي رقابت ها سرخابي ها براي موفقيت در اين 
فصل کار دشواري در پيش خواهند داشت. ضمن اينکه دو 
تيم ايراني هم به خاطر همگروهي با دو تيم عربستاني باز 

هم مجبور به بازي در زمين بي طرف هستند!
   بلندپروازي ذوبي ها 

ذوب آهن پ��س از آنکه عليرضا منصوري��ان را به عنوان 
سرمربي جديد روي نيمکت نشاند به رغم کسب نتايج 
ضعيف در ليگ برتر، موفق به گرفتن س��هميه آسيا هم 
شد. الغرافه قطر رقيب سبزپوشان در پلي آف بود؛ تيمي 
ثروتمند که مهدي طارمي را هم در ترکيب داشت. در تک 

بازي برگزار شده شاگردان منصوريان با اينکه نيمه اول را 
دو بر صفر به تيم قطري واگذار ک��رده بودند در نهايت با 
زدن 3 گل پيروزي شيرين را کسب کردند. با اين نتيجه 
ذوب آهن هم به جمع تيم هاي آسيايي ايران پيوست. نکته 
مهمي که بايد در خصوص اين تيم اصفهاني اشاره کرد 
اوضاع نابسامان ذوب آهن است؛ تيمي که با اميد نمازي 
به بحران رفت و در نهايت مديران باشگاه با منصوريان به 
توافق رسيدند. سرمربي ذوب که بيش از يک سال از دنياي 
مربيگري دور بوده هم نتوانس��ته به اين تيم سروسامان 
دهد تا جايي که ذوب در رده چهاردهم جدول قرار دارد. 
شکست سنگين به استقالل تازه ترين باخت اين تيم بود. 
سبزهاي اصفهان با قرارگرفتن در گروه A ليگ قهرمانان 
با النصر عربستان، الوصل امارات و الزوراي عراق همگروه 
شده اند. نکته ديگر اينکه نماينده ايران کربال را به عنوان 
محل ميزباني اش از تيم سعودي انتخاب کرده است. ذوب 

آهن سابقه نايب قهرماني آسيا را در کارنامه دارد. 
  تکرار موفقيت

نايب قهرمان آسيا امسال نيز براي راضي کردن هوادارانش 

بايد درخشش دور گذشته را تکرار کند. پرسپوليس در 
حالي در گروه چهارم تيم هاي پاختاکور، االهلي عربستان و 
السد قطر را در پيش دارد که باز هم به قهرماني مي انديشد. 
همين چند ماه پيش بود که با صعود سرخپوشان به فينال 
آس��يا فوتبال باشگاهي کش��ورمان در قاره کهن پس از 
سال ها دوباره در آستانه کسب جام قرار گرفت. منتها تيم 
برانکو با قبول شکست از کاشيما آنتلرز از رسيدن به جام 
قهرماني و شکستن طلسم ناکامي تيم هاي ايراني بازماند. 
قرمزها در ليگ برتر نتايج خوبي کسب کرده اند و با توجه به 
باز شدن پنجره نقل و انتقاالت مشکلي هم از بابت گرفتن 

بازيکنان جديد ندارند. ترابي، رفيعي، بوديمير، شريفي و 
نادري بازيکناني هستند که پس از حل مشکل محروميت 
به اردوگاه سرخپوشان اضافه شدند. البته پرسپوليس با 
يک باخت و يک تساوي که در دوبازي آخر کسب کرده با 
سقوط به رده دوم اختالف امتيازش با رقبايي چون پديده، 
استقالل و تراکتورسازي کمتر شده و سرمربي اين تيم نيز 
از مشکالت زياد تيمش سخن گفته است. با توجه به اينکه 
فصل گذش��ته ليگ قهرمانان قرمزها با حداقل امکانات 
نمايشي خيره کننده داشتند در فصل جديد کار سختي 
براي تکرار نتايج دور قبل دارن��د. با توجه به همگروهان 

پرسپوليس، مي توان مدعي ش��د گروه چهارم رقابت ها 
يکي از سخت ترين گروه هاي اين دوره است. 

  کار سخت استقالل
تيمي که در اين فصل کارش به اعتص��اب بازيکنان هم 
کشيده بايد در يکي از گروه هاي سخت آسيا شانس خود را 
براي حضور موفق در ليگ قهرمانان محک بزند. استقالل 
که فصلي پر فراز و نشيب را با وينفرد شفر سپري کرده بايد 
در گروه س��وم با تيم هاي الدحيل، الهالل و العين امارات 
بجنگد؛ گروهي که مي توان لقب گروه مرگ را به آن داد. 
آبي هاي تهران امسال با مشکالت مالي دست و پنجه نرم 
مي کنند تا جايي که بازيکنان تيم براي رسيدن به حق و 
حقوقشان دست به اعتصاب هم زده اند. حال آنکه هر سه 
تيم عربي که رقيب استقالل در ليگ قهرمانان هستند براي 
کسب نتايج مطلوب سرمايه گذاري هاي هنگفتي مي کنند. 
مقايسه شرايط نماينده ايران با سه تيم ديگر گروه نابرابري 
شرايط آنها را ثابت مي کند. استقالل که فعالً در رده چهارم 
ليگ برتر قرار دارد فصل قبل هم با الهالل و العين همگروه 
بود که در آخر موفق به صعود از گروه خود شد. تيم شفر 
توانست بعد از شکست ذوب آهن در يک هشتم نهايي به 
مرحله يک چهارم هم صعود کند ولي در آخر مقابل السد 
کم آورد و از گردونه ليگ قهرمانان کنار رفت. با توجه به 
اينکه مهاجمان استقالل در اين فصل عملکرد درخشاني 
نداشتند و بهترين گلزنان آبي ها غفوري )4 گل( و باقري 
)3گل( هستند، خريد يک مهاجم خارجي در دستور کار 
قرار گرفت. منشأ بازيکن نيجريه اي پرسپوليس بهترين 
گزينه براي استقالل بود و با اضافه شدن اين بازيکن انتظار 

مي رود مشکل گلزني آبي ها برطرف شود. 

 بررسي علل ناکامي 26 ساله باشگاه های ايران در آسيا 
در گفت وگوي »جوان« با علي اصغر مدير روستا

 حريف اصلی  ما 
تيم های شرق قاره اند

 نگاهي به شرايط تيم هاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آسيا

 چالش آبي ها در گروه مرگ
انتظار باال از پرسپوليس
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