
باشگاه هاي فوتبال 
شيوا نوروزي
    گزارش

كش��ورمان از حق 
ميزباني خ��ود در 
خاك ايران نمي گذرند. كنفدراسيون فوتبال آسيا در 
تصميمي كاماًل سياس��ي امتياز ميزباني را از چهار 
نماينده فوتبال كشورمان در اين رقابت ها سلب كرد و 
از آنها خواسته تمامي بازي هاي خود را در كشور ثالث 
برگزار كنند! گرفتن اين حق مسلم از ما با پاسخ صريح 
و قاطع مسئوالن ورزش و فوتبال كشورمان همراه بود؛ 
يا در ايران بازي مي كنيم يا از حضور در ليگ قهرمانان 
آسيا انصراف مي دهيم. كميته اجرايي AFC امروز 
رأي نهاي��ي اش را اعالم مي كند و اگ��ر آنها باز هم بر 
موضع گيري هاي ضدايراني خود اصرار كنند، فوتبال 
آسيا از حضور تيم هاي كشورمان محروم خواهد شد. 
اين اولين باري نيست كه س��ران AFC در جهت 
تخريب فوتبال ايران قدم برداشته اند. كنفدراسيون 
فوتبال قاره كهن سال هاس��ت كه زيرنظر ش��يوخ 
سعودي و همپيمانان آنها اداره مي شود و البي هاي 
نفتي و سياسي شان تأثير مستقيمي در رفتارهاي 

اين نهاد آسيايي دارد. 
   ذلتنميپذيريم

سرپرست رياست فدراسيون فوتبال بر حق ميزباني 
تيم هاي كش��ورمان در ليگ قهرمانان آسيا تأكيد 
كرد. حيدر بهاروند با اعالم اينكه تحت هيچ شرايطي 
حاضر به بازي در كشور ثالث نيستيم، اظهار داشت: 
»تصميم فدراسيون و باش��گاه ها اين است كه اگر 
اين رأي قطعي بشود به هيچ وجه در خارج از كشور 
بازي نكنند. ما بايد ميزباني كنيم چون حق مردم 

ماس��ت. نبايد تماش��اگران خود را از حق ميزباني 
محروم كني��م. پاي اين تصميم مي ايس��تيم. يك 
بار در جريان موضوع عربس��تان كوتاه آمديم و اگر 
مقابل اين تصميم نايستيم، مطمئن باشيد در ادامه 
تصميمات ديگري مي گيرند، البته اين تصميم هم 
محروميت و هم جريمه را به همراه دارد و شايد ۲۰ تا 
۳۰ هزار دالر جريمه كنند. نامه اي به AFC نوشته 
و پاسخ خودمان را ارسال كرديم. در اين زمينه وزير 
ورزش هم پيامي به شيخ س��لمان ارسال كرده كه 
ايران يك كشور امن است و بيش ترين تماشاگر را 
در آس��يا دارد، البته مسئله ميزباني در كشور ثالث 
ربطي به تيم ملي ندارد چون درباره  تيم ملي فيفا 
تصميم گيري مي كند و بازي ه��اي مقدماتي جام 
 AFC جهاني مربوط به فيفا است و در حيطه اختيار
نيس��ت.«  البته بايد توجه داش��ت كه كوتاه آمدن 
مقابل AFC  ممكن است فيفا را هم تحريك كند و 

تحريم تيم ملی را به دنبال داشته باشد! 
  دشمنيباانقالباسالمي

رئيس كميته ملي المپيك نيز به سلب امتياز ميزباني 
از تيم هاي باشگاهي فوتبال ايران واكنش نشان داد. 
رضا صالحي  اميري تصميمات سياس��ي را به ضرر 
فوتبال قاره كهن خواند و گفت: »اين مسئله دشمني 
استكبار جهاني با انقالب اسالمي است. امروزه مسئله 
فوتبال و ورزش جدا از مسئله سياست نيست. همه 
مي دانند ايران در منطقه از امن ترين كشورهاست. 
حادثه اي كه اتفاق افتاد، ناگوار بود و رسماً جمهوري 
اسالمي مسئوليت آن را پذيرفت، اما ادامه دادن آن 
به نوعي انتقام جويي از ملت است. براي حفظ اقتدار و 

اعتبار نظام هيچ وقت فشار و تحقير را تحمل نخواهيم 
كرد. تحت هيچ شرايطي حق نداريم با غرور و هويت 
ملي معامله و بازي كنيم. از طرف��ي اگر اين روند را 
بپذيريم براي بازي هاي بعدي دچار چالش مي شويم 

و بايد در همين نقطه اين روند را متوقف كنيم.«
  متحددرتصميمگيري

در جلس��ه مديران عامل چهار باش��گاه استقالل، 
پرسپوليس، سپاهان و شهرخودرو همگي برحفظ 
اقتدار و شأن كش��ورمان در مقابل تصميمات ضد 
ايراني AFC تأكيد كردند. اس��ماعيل خليل زاده 
سرپرس��ت آبي ها از مسئوالن آس��يايي خواست 
اس��ير جوس��ازي ها نش��وند و گفت: »م��ا امنيت 
تيم هاي كش��ورهاي ديگر را براي حضور در ايران 
تأمين مي كنيم. اينها بازي هاي سياسي است كه 
كشورهاي عربي راه انداخته اند وگرنه امنيت كامل 
در ايران برقرار اس��ت. ما از كنفدراس��يون فوتبال 
آس��يا مي خواهيم اسير اين جوس��ازي ها نشوند و 
با اينگونه اظهارات برخورد كنند.« محمدحس��ن 
انصاري فرد مديرعامل سرخپوشان تهران نيز حيثيت 
كشورمان را مهم ترين موضوع خواند و اظهار كرد: 
»بايد مقابل اين حكم ايستادگي كنيم چون اگر اين 
اتفاقات رخ بدهد، ساير رشته هاي ورزشي ما از طريق 
كميته بين المللي المپيك هم محروم مي ش��وند. 
به خاطر حيثيت و آبروي كش��ورمان زي��ر بار اين 
 AFC موضوع نمي رويم و قاطعانه مقابل خواسته
مي ايستيم. در حالي كه در كشور عربستان، بحرين، 
عراق و يمن تظاهرات مردمي و جنگ وجود دارد، 
آنها مي توانند ميزباني كنند، اما ايران كه امن ترين 

جاي خاورميانه است را محروم می كنند!«
مسعود تابش مديرعامل باشگاه سپاهان با تأكيد 
بر استفاده از حق ميزباني گفت: »اين يك تصميم 
كاماًل سياس��ي بود. فيفا اذعان دارد كه سياست 
نبايد در ورزش دخالت داده ش��ود، اما مي بينيم 
كه اين مسئله رخ داده اس��ت. ما اصرار داريم كه 
بازي ها در اس��تاديوم و كش��ور خودمان برگزار 
شود.« فرهاد حميداوي مالك باشگاه شهرخودرو 
هم با اشاره به جلس��ه برگزار شده، اظهار داشت: 
»اگر قبول كنيم بازي را در كشور ثالث بازي كنيم، 
به بازي هاي ملي و بعدها هم به تمامي ورزش ها 
كشيده مي شود كه موجب كاهش كيفيت ورزش 
ايران خواهد شد ، عزت و شرف فوتبال ايران از هر 

رويدادي مهم تر است.«
  لطفاًخودينشاندهيد

جلس��ه امروز كميته اجرايي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا براي همه سرنوشت ساز است؛ هم براي مديران 
ما كه مي توانند هنر البي و استفاده از كرسي شان را 
نشان دهند و هم براي آسيايي ها كه هميشه دم از 
تصميمات مس��تقل و غيرسياسي مي زنند. اگرچه 
مهدي تاج به خاطر بيماري قلبي از رياست فدراسيون 
استعفا كرده، ولي يادمان نرفته كه او در اين سال ها 
به فدراسيون چند ستاره اش افتخار مي كرده و پست 
نايب رئيسي آسياي مركزي در AFC را مايه مباهات 
ورزش ايران مي دانست. در بحث مناقشه با سعودي ها 
كه كوتاه آمديم، اما االن فرصت خوبي اس��ت تا تاج 
خودي نشان دهد و يك بار براي هميشه بفهميم كه 

كرسي او در آسيا چه ارزشي دارد.
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باعزتوغرورايراني»بازي«نميكنيم
فريدون حسن

سعيد احمديان

پيامدهاينرفتنبسكتبالبهپاراالمپيك2020
مازيار ميرعظيمی، سرمربی تيم ملي بس��كتبال با ويلچر حذف اين رشته 
از كاروان اي��ران در پاراالمپيك توكيور را به رغم كس��ب س��هميه، باعث 
ظهور»كيميا عليزاده« هاي جديد عنوان كرد: »قبل از اين دو بازيكن ما با 
پيشنهاد جدي و خوب براي بازی درتيم ملي ديگر كشورها مواجه بودند. 
قطعاً اين موضوع باعث افزايش اين پيش��نهادات خواهد شد و بعيد نيست 

ورزشكاران ما را در پاسخ مثبت دادن به پيشنهادها مصمم تر كند.«

هندبالباختوصعودكرد!
تيم ملي هندبال م��ردان ايران كه در اولين بازي نيوزلند را شكس��ت 
داده بود، ديروز در دومين ب��ازي خود از رقابت هاي قهرماني آس��يا و 
انتخابي جام جهان��ي به مصاف بحرين رفت و در ي��ك بازي نزديك با 
نتيجه ۲۲ بر ۲۰ شكست خورد. با اين نتيجه تيم ايران به عنوان تيم دوم 

گروه خود راهي يك چهارم نهايي شد. 

مارکا – اسپانيا

بارسايستينچطوربازيميكند؟
كيكه ستين، سرمربي جديد بارسلونا به اين معروف است كه تيم هايش 
فوتبالي جذاب بازي مي كنند و حاال بارسلونا اميدوار است با حضور او در 
نوكمپ شاهد انتقال سبك فوتبال جذابش در بلوگرانا باشد. براي پاسخ 
دادن به اين سؤال كه بارسا در دوران س��تين چگونه بازي خواهد كرد، 
مي توان دوران حضور او در الس پالماس و رئال بتيس را بررس��ي كرد. 
سبك فوتبالي كه ستين با خود به الس پالماس برد، باعث شد بسياري 
از اسپانيايي ها عاشق اين باش��گاه كوچك جزاير قناري شوند، تيم او از 
سيستم 1-۳-۲-4 استفاده كرد. برخي بازيكنان الس پالماس از جمله 
روكه مسا، ويسنته گومز، تانا و جاناتان ويرا در دوران او درخشيدند. جالب 
اينجاست كه همه آنها هافبك بودند و دوست داشتند صاحب توپ شوند و 
در ميدان از خالقيت و تكنيك خود استفاده كنند. ستين در الس پالماس 
با دفاع چهار نفره بازي مي كرد، اما روكه مسا اغلب به عقب برمي گشت تا 
به عنوان سومين دفاع وسط تيم در بازي سازي نقش داشته باشد. از همان 
جا تأكيد بر حفظ برتري در خط مياني آغاز  شد. دو دفاع وسط تيم از عقب 
به جلو حركت كرده و كوين پرينس بواتنگ در نقش شماره9 كاذب سعي 
مي كرد آمار تصاحب توپ را افزايش دهد. چهار بازيكن تهاجمي هر كجا 
كه الزم مي ديدند، حركت مي كردند. در دوران حضور س��تين در رئال 
بتيس او از سيستم 1-۲-4-۳ استفاده كرد و ستين باز هم تالش مي كرد 
با اضافه كردن يك مدافع براي بيرون آوردن توپ از فاز دفاعي بار ديگر در 
ميانه ميدان به برتري دست پيدا كند. او از اين گذشته از دو هافبك ثابت 
استفاده مي كرد كه جلوي دو بازيكن ديناميكي كه جلوتر بازي مي كردند، 
وظيفه داش��تند برتري در خط مياني را ممكن كنند. اين اصل و اساس 
سبك بازي او در اولين فصل و همچنين دومين فصل حضورش در بتيس 
بود. حاال در اسپانيا همه منتظرند تا ببينند ستين با بازيكنان برجسته اي 
كه بارسا دارد، براي اولين بار تيمش را با چه سيستم و ارنجي به ميدان 
خواهد فرستاد. استفاده از دفاع سه نفره واقعاً بعيد به نظر مي رسد، اولين 
سنگ محك كيكه ستين ديدار بارس��لونا مقابل گرانادا خواهد بود كه 
يك شنبه شب برگزار خواهد شد. با تماشاي اين بازي مي توان دريافت كه 

او واقعاً قصد دارد در بارسا از چه سبك و سياقي استفاده كند.

»معروف«درچيندستبهتوپشد
سعيد معروف، كاپيتان تيم ملي واليبال ايران كه چند روز قبل همراه با ساير 
ملي پوشان توانست در شهر جيانگمن چين با قهرماني سهميه المپيك 
۲۰۲۰ را كسب كند، به خاطر قراردادي كه با تيم بايك موتور چين امضا 
كرده بود، به تهران بازنگشت و براي شروع فصل جديد به تمرينات اين تيم 
ملحق شد. كاپيتان ايران كه فصل قبل در سري آ ايتاليا به ميدان مي رفت، 
در قامت يك ستاره در سوپرليگ چين حاضر خواهد شد و كار خود را در 
تيم نارنجي  پوش بايك موتور با شماره ۷ آغاز خواهد كرد. تيم بايك موتور 
فصل قبل به عنوان نايب قهرماني س��وپرليگ چين دس��ت پيدا كرده و 
حاال قصد دارد باحضور معروف و البته ستاره هاي ديگري همچون كوين 

له روكس فرانسوي و لِيوا از كوب قهرماني را از آن خود كند. 

آنفيلد امشب در 
دنيا حيدري 

      فوتبال اروپا
آخرين بازي هفته 
بيس��ت و س��وم 
رقابت هاي ليگ برتر انگليس ميزبان منچس��تر 
يونايتد است. تنها تيمي كه در طول رقابت هاي اين 
فصل موفق به كسب امتياز برابر ليورپول شده و با 
تساوي يك –يك در ديداري خانگي، دو امتياز به 
جيب زده اس��ت. تس��اوي كه به نظر مي رس��د 
عصبانيت كلوپ هنوز بابت آن فروكش نكرده كه 
در آستانه ديدار دوباره تيمش با يونايتد ها مي گويد 
منچستر همواره برابر ليورپول دفاعي بازي مي كند. 
مسئله اي كه به تساوي شاگردان سولسشر در بازي 
دور رف��ت اش��اره دارد. هرچن��د كه س��رمربي 
منچس��تريونايتد از اين طعنه استقبال مي كند: 
» ناراحتي كلوپ از تاكتيك شياطين سرخ در ديدار 
رفت اين فصل، براي ما تعريف است. البته مي دانيم 
بازي سختي داريم اما، اجازه نمي دهيم ليورپول 
براي ما درس عبرت شود. « منچستر تنها تيمي 
اس��ت كه در طول رقابت هاي اين فصل موفق به 
كسب امتياز از صدرنشين ليگ برتر شده است. 

مسئله اي كه بدون ترديد كلوپ در بازي امشب به 
دنبال جبران آن است. سرخ ها كه با فاصله اي 14 
امتيازي از تيم دوم جدول )منچستر سيتي( قرار 
دارند، با كسب سه امتياز اين بازي مي توانند دست 
نيافتني تر شوند. مسئله اي كه كلوپ با اشاره به آن 
مي گويد: » ما چند تصميم خيلي خوب داشتيم و 
باعث شد تا به قدرت برسيم و االن در صدر جدول 
ليگ برتر هستيم. امش��ب نيز ديدار دشواري در 
خانه برابر يونايتد داريم و بايد به سه امتياز آن دست 
يابيم. براي باشگاهي چون ليورپول خيلي مهم 
است كه هر ساله براي رسيدن به قهرماني تالش 
ك��رده و در بي��ن مدعي��ان باش��د. «روي كاغذ 
منچستريونايتد كه با كسب تنها ۳4 امتياز در رده 
پنجم قرار دارد در آنفيلد حرفي براي گفتن ندارد. 
اما ناني، ستاره سابق اين تيم بر اين باور است كه 
شياطين سرخ مي توانند ليورپول را غافلگير كنند. 
اين درحالي اس��ت كه بس��ياري صدرنشين 61 
امتيازي ليگ برت��ر را برنده اين نبرد حس��اس 
مي دانند اما نمي توان از اين واقعيت نيز چشم پوشي 
كرد كه شاگردان سولسش��ر تنها تيم اين فصل 
بودند كه ليورپول را متوقف كرده است. اما شايد 
نگران كننده ترين مسئله اين روزها براي ليورپول 
گرفتار شدن كلوپ و شاگردانش به غرور كاذب 
باشد. بعد از قهرماني در ليگ قهرمانان، سوپرجام 
اروپا و جام جهاني باشگاه ها، هدف بعدي سرخ ها 
قهرماني در ليگ برتر بعد از ۳۰ سال است. موفقيتي 
كه البته دور از دسترس نيس��ت و باعث شده تا 
ليورپول كلوپ با منچستر فرگوسن مقايسه شود و 
همين مقايس��ه ها مي تواند كار دست سرخ هاي 
صدرنشين دهد اگر مديريت نشود. هرچند كه مرد 
آلمان��ي نيمكت ليورپ��ول مي گوي��د هرگز 
نمي تواند موفقيت هاي سرمربي افسانه اي 
شياطين س��رخ را تكرار كند: » صادقانه 
بخواهم بگويم واقعاً نمي شود به يونايتد با 
هدايت فرگوس��ن رس��يد كه از جمله 
افتخاراتش كسب 1۳ قهرماني در ليگ 
برتر است. تيم هاي ليگ برتر به قدرت 
مالي رسيدند و ديگر يك تيم نمي تواند 
همواره در ص��در قدرت باش��د و به همه 
عناوين دس��ت يابد. « اما بايد ديد حرف هاي 
كلوپ مي تواند به معناي مديريت اوضاع باشد يا 
تي��م او در اوج قدرت ب��ار ديگر برابر منچس��تر 

سولسشر وا مي دهد!

محمديانوزارعستارههاينوظهوركشتيآزاد

نبردحساسآنفيلد

درخش�������ش 
شميم رضوان
      بازتاب

آزادكاران ايران در 
ايتاليا ب��ار ديگر 
تحسين جامعه جهاني را به دنبال داشت. نمايش 
ديدني محمدحسين محمديان و اميرحسين 
زارع در رقابت هاي بين المللي كشتي آزاد جام 
متئوپوليكونه در ايتاليا، نه فقط اميد ايران را براي 
درخشش دوبنده پوشان در توكيو ۲۰۲۰ بيشتر 
كرد، كه بار ديگر دنيا را مسحور توانايي آزادكاران 
ايراني كرد. خصوصاً كه بعد از اتفاقات مسابقات 
جهاني و عدم كسب س��هميه در اوزان مهمي 
چون 9۷ و 1۲5 كيلوگ��رم نگراني هاي زيادي 
ايجاد شده بود كه با درخشش محمديان و زارع 
در ايتاليا تا حد زيادي برطرف شد. محمدحسين 
محمديان، دارن��ده مدال برنز جه��ان ۲۰14 و 
طالي آس��يا ۲۰15بعد از چهارس��ال دوري از 
ميادين كشتي، با انگيزه اي مثال زدني و آمادگي 
بدني باال توانست با برتري مقابل قهرماناني چون 
كايل اسنايدر، دارنده سه طالي جهان و المپيك 
از امريكا نگاه دنياي كشتي را به خود خيره كند. 
آنهم با اجراي زيباي فن س��التو از پشت كه به 
عنوان برترين فن و مبارزه روز جهاني كش��تي 
انتخاب شد. محمديان با برتري 11بر صفر مقابل 
عليش��ير يرگالي، دارن��ده مدال برنز آس��يا از 
قزاقس��تان و پيروزي1۰ بر صفر برابر بو نيكال 
قهرمان زير ۲۳سال جهان از امريكا به يك چهارم 
نهايي اين رقابت ها رس��يد، اما اوج قدرتنمايي 
آزادكار وزن9۷كيل��و، پيروزي8بر صفر مقابل 
اسنايدر، قهرمان المپيك و جهان و ضربه فني 

اين حريف امريكايي بود كه او را به نيمه نهايي 
رساند. آبراهام كونيدو، دارنده برنز جهان از ايتاليا 
قربان��ي بع��دي محمديان ب��ود كه ب��ا قبول 
شكست11برصفر، نماينده ايران را راهي فينال 
كرد تا دو بنده پوش ايران با برتري9بر صفر مقابل 
الكساندر هوشتين دارنده نقره اروپا از بالروس به 
طالي اين رقابت ها و عنوان قهرماني دست يابد 
و دنيا را با درخش��ش خود به تحس��ين وادارد. 
به طوري كه اتحاديه جهاني كشتي از بازگشت 
پيروزمندانه پديده جديد ايران بعد از چهار سال 
محروميت و برتري شگفت انگيز او مقابل كايل 
اس��نايدر با عنوان»پي��روزي بزرگ ن��ام برد.« 
محمديان اما تنها ش��اگرد غ��الم محمدي در 
رقابت هاي آزاد ايتاليا نبود كه نگاه ها را به خود 
خيره كرد. اميرحسين زارع، سنگين وزن جوان 
كشتي آزاد ايران نيز با ارائه عملكردي قابل قبول 
و به زانو در آوردن بالل ماخوف، دارنده سه طالي 
جهان و يك برنز المپيك غول  كشتي جهان از 
روسيه عنوان قهرماني و گردن آويز طالي اين 
مسابقات را از آن خود كرد تا دنياي كشتي را به 
تحس��ين وادارد. موفقيتي كه ح��اال كار غالم 
محم��دي را در اي��ن وزن براي انتخ��اب بين 
پرويزه��ادي باتجربه و اميرحس��ين زارع براي 
المپيك دشوار كرده! خصوصاً كه بعد از پيروزي 
تحس��ين برانگيز زارع برابر ماخ��وف، اتحاديه 
جهان��ي كش��تي ط��ي مطلب��ي در تمجيد از 
آزادكارج��وان ايراني نوش��ت: »زارع زماني كه 
شش ساله بود، ماخوف موفق شد به اولين مدال 

طالي جهان برسد.«

AFCاتحادهمهجانبهباشگاههایايرانعليهتصميمسياسي

جادهصافكنهايايرانيالبيسعودي
فوتبالآسيا!

چه بر سر فوتبال ايران آمده كه اين طور البي هاي سعودي هر طور بخواهند 
و به هر بهانه اي، سعي در انزواي كشورمان دارند و در تازه ترين سناريو هم 
تصميم گرفته اند تا حق ميزباني باشگاه هاي ايراني را در ليگ قهرمانان آسيا 
بگيرند. اينكه البي سعودي ها در كنفدراسيون فوتبال آسيا پرقدرت است 
و با توجه به نفوذ عربستاني ها و دالرهاي نفتي شان هم شيخ سلمان رئيس 
AFC و هم اينفانتينو رئيس فيفا در دست آنها هستند، ترديدي نيست. 
مسئله اي كه سبب شده تا مسئوالن كنفدراسيون فوتبال آسيا برخالف نص 
صريح منشور المپيك، روح ورزش را با تصميمات سياسي شان خدشه دار 
كنند و در مقابل كشورهاي عضو اين تشكل ها را به دليل دخالت سياست در 

فوتبال مورد مؤاخذه قرار دهند!
اينكه موضوع گرفتن ميزباني از باشگاه هاي ايراني در آسيا يك موضوع فراتر 
از ورزش است و بايد رد آن را در تصميم گيري هاي سياسي ضدايراني محافل 
مخالف حكومت ايران جست وجو كرد نيز شكي نيست، با اين حال به نظر 
مي رسد نبايد از س��وء مديريت ها و همچنين اهمال هايي كه سبب شده 
فوتبال ايران قدرتي در تصميم گيري در سطح كالن آسيا نداشته باشد نيز 
غافل شد. مسئله اي كه سبب شده كشورهاي آسيايي با فرمان سعودي ها 
با كوچك ترين بهانه سعي در تحميل بيشترين هزينه به فوتبال كشورمان 
كنند. مانند امروز كه  پس از چهار سال دوباره سعي در انزواي بيشتر فوتبال 
كشورمان دارند، طوري كه در توهيني آش��كار به بهانه سقوط هواپيماي 
اوكرايني مدعي ناامني ايران شده اند و با اين حربه سعي دارند تا عقده هاي 

سياسي شان را در ميدان ورزش خالي كنند. 
ماجراي تصميم توهين آميز كنفدراسيون آسيا كه امنيت كشورمان را زير سؤال 
برده است، بار ديگر ضعف مديران فوتبال ايران را جلوي چشم مان گذاشته است؛ 
مديراني كه به رغم ادعاهاي دهان پركن و چسباندن لقب جعلي فدراسيون پنج 
ستاره، با مديريت شان در يك دهه اخير امروز كار را به جايي رسانده اند كه البي 
سعودي كنفدراسيون فوتبال آسيا با يك تصميم سخيف سياسي، تصميم به 

محروميت باشگاه هاي ايران در ليگ قهرمانان گرفته است. 
 بدون شك از حاميان سعودي شيخ سلمان، رئيس بحريني كنفدراسيون 
فوتبال آسيا نمي توان انتظار داش��ت كه در تصميم گيري هايشان، منافع 
سياسي و خصمانه شان را دخالت ندهند، با اين حال از سيستم مديريتي 
حاكم بر فوتبال ايران در يك دهه اخير، اين انتظار مي رفت كه با توجه به 
وظيفه اي كه برايشان تعريف شده است در راستاي دفاع از حيثيت و اعتبار 

فوتبال كشورمان حركت كنند. 
با اين حال در دوران هشت ساله علي كفاشيان و ۳/5 سال  حضور مهدي تاج، 
سيستم مديريتي فوتبال با اولويت دادن منافع شخصي و رانتي بر منافع ملي 
به كاهش جايگاه ايران در تصميم گيري كنفدراسيون فوتبال آسيا سرعت 
بخش��يد، هر چند هم كفاش��يان و هم تاج با پست تش��ريفاتي نايب رئيس 
كنفدراسيون فوتبال آسيا سعي در ايجاد توهم قدرت تأثيرگذاري بر تصميمات 
AFCداشتند، اما در رسيدن به چنين پست هايي كه در رقابت با خودشان 
به دست آمد، تنها منافع شخصي نهفته بود؛ پست هاي نازل و بي تأثيري كه از 
سوي شيخ سلمان بحريني به واسطه حمايت هاي چشم بسته مديران فوتبال 
ايران از او در انتخابات كنفدراسيون فوتبال آسيا به آنها هبه شد، آن هم بدون 

اينكه رقيبي در پست هاي تشريفاتي و فرماليته شان داشته باشند. 
البته هر چقدر چنين پست هايي در AFC براي فوتبال ايران آمدي نداشت، 
اما گويا به نوشته يكي از خبرگزاري ها حق جلسه هاي چند هزار دالري و 
سفرهاي بيزينس كالس گويا براي اين مديران كفايت مي كرده است تا در 
زمين البي هاي سعودي بازي كنند و چشم و گوش شان را بر تصميم هاي 

ضدايراني كنفدراسيون فوتبال آسيا ببندند. 
وقاحت و تصمي��م توهين آميزAFC در قب��ال فوتبال اي��ران را عالوه بر 
بغض هاي سياسي شيخ نشينان كشورهاي حاشيه خليج فارس، بايد از چشم 
منفعت طلبي مديران فدراسيون فوتبال در يك دهه گذشته نيز ديد. بدون 
شك اگر چهار سال پيش مس��ئوالن فدراسيون فوتبال برابر محروم كردن 
تيم هاي كش��ورمان از ميزباني تيم هاي عربس��تاني، تصميم قاطعانه اي 
مي گرفتند و از امنيت ايران دفاع مي كردند ديگر امروز كار به جايي نمي رسيد 
كه اين بار كنفدراسيون فوتبال آس��يا تصميم بگيرد ميزباني باشگاه هاي 

كشورمان مقابل هر تيم آسيايي را در ليگ قهرمانان از كشورمان بگيرد. 
چهار سال پيش مديران وقت فدراس��يون فوتبال براي حفظ پست هاي 
AFC تشريفاتي شان، دست هايشان را به نشانه تسليم باال بردند تا امروز

با هدايت البي سعودي فوتبال آس��يا، پا را فراتر بگذارد. بدون شك رفتار 
توهين آميز كنفدراسيون فوتبال آسيا با كشورمان خروجي سيستم مديريتي 
منفعت طلبانه مديراني مانند تاج و كفاشيان نيز هست، مديراني كه بايد 
نقش شان را در شكل گرفتن جبهه ضد ايراني درAFC پررنگ ديد و آنها را 

مورد بازخواست قرار داد.

فوتبالچشمانتظارمعرفيسرمربيتيمملي
بنويسيدقلعهنويي،بخوانيددايي!

در روزهايي كه فوتبال با يك حاش��يه س��فت و سخت و يك شيطنت 
سياسي از س��وي رقبا در قاره كهن روبه روست ش��ايد مسئله انتخاب 
سرمربي تيم ملي به دست فراموشي س��پرده شده باشد؛ مسئله اي كه 

به لحاظ اهميت اگر مهمتر از حاشيه امروز نباشد كمتر از آن نيست. 
تيم ملي فوتبال كش��ورمان دو ماه ديگ��ر بايد در آغاز دور برگش��ت 
مسابقات انتخابي جام جهاني به ميدان برود. با توجه به نتايج دور رفت 
اين مسابقات و كار س��خت تيم ملي براي صعود به مرحله بعد ناگفته 
پيداس��ت كه انتخاب س��رمربي تيم ملي براي برنامه ريزي مسابقات 
پيش رو و شناخت از بازيكنان و شرايط تيم تا چه اندازه مهم است. يكي 
ديگر از مسائل مطرح شده در اين خصوص بحث ايراني يا خارجي بودن 
سرمربي آينده تيم ملي است؛ مسئله اي كه با توجه به اتفاقات رخ داده 
چند وقت اخير و حاشيه سازي هاي مربيان خارجي شاغل در ليگ نظير 
استراماچوني و كالدرون براي فوتبال كشور تقريباً همه به اين نتيجه 

رسيدند كه گزينه هدايت تيم ملي بايد ايراني باشد. 
البته به رغ��م اين اتحاد نظر يك ن��ام از روز اول هميش��ه مطرح بوده و 
هنوز هم هست و آن كسي نيست جز برانكو ايوانكوويچ، سرمربي سابق 
پرسپوليس و تيم ملي كه اتفاقاً فوتبال ايران با او خاطرات خوبي دارد و او 
هم زير و روي فوتبال ما را به خوبي مي شناسد. با اين حال برانكو هم اين 
روزها با فوتبال ايران بازي مي كند و پاسخ درستي نمي دهد در حالي كه 
به نظر مي رسد بي ميل نيست سكان هدايت تيم ملي فوتبال كشورمان به 
عنوان يكي از موفق ترين تيم هاي ملي دهه اخير آسيا را دردست بگيرد. 
س��رمربي س��ابق پرس��پوليس طي ماه هاي گذش��ته تقريباً با تمام 
فدراسيون هاي كشورهاي همس��ايه ايران مخصوصاً كشورهاي عربي 
مذاكره كرده و به نتيجه نرسيده اما هنوز نيم نگاهي به ايران دارد و به 
نظر مي رسد منتظر يك پيش��نهاد بهتر از پيشنهاد قبلي باشد. ديروز 
خبر رس��يد كه برانكو با حضور در عمان و ديدار با مديران فدراسيون 
اين كشور، در حال مذاكره براي قبول هدايت تيم ملي اين كشور است. 
برانكو كه همواره از داشتن پيش��نهاداتي از چين، امارات و... صحبت 
كرده بود حاال با حضور در عمان در آس��تانه قبول هدايت تيم ملي اين 

كشور است و احتماالً امروز قراردادش را با عمان قطعي مي كند. 
اما از اين گزينه خارجي هميشگي تيم ملي كه بگذريم گزينه هاي داخلي 
نيز اين روزها به صف شده اند. نام هاي بزرگي كه هيچ كدام حضورشان 
روي نيمكت تيم ملي را نه تأييد مي كنند و نه تكذيب، از علي دايي گرفته 
تا امير قلعه نويي، يحيي گل محمدي هم جزو گزينه ها بود اما سرمربي 
سابق شهر خودرو با قبول هدايت پرسپوليس عماًل از فهرست گزينه ها 

خارج شد تا تقريباً حاال فقط همان دو نفر ذكر شده باقي بمانند. 
امير قلعه نويي، سرمربي س��پاهان يكي از موفقترين مربيان باشگاهي 
ايران است. قلعه نويي كه سابقه هدايت تيم ملي را هم در كارنامه دارد 
به لحاظ فني مناسب ترين گزينه براي نشستن روي نيمكت تيم ملي 
است، به خصوص اينكه در نظر داشته باشيم تجربه قبلي او در تيم ملي 
نيز در روزهايي بود كه تيم ملي با خداحافظي نس��ل طاليي جام هاي 
جهاني 98 و ۲۰۰6 شرايط جديدي را تجربه مي كرد و در نهايت هم از 
جام ملت هاي آسيا با قبول شكست مقابل كره جنوبي در ضربات پنالتي 
حذف شد. قلعه نويي اما برخالف تيم ملي در فوتبال باشگاهي كارنامه 
درخشاني دارد به نظر مي رسد به عنوان پر افتخار ترين مربي باشگاهي 
ايران مناسب ترين گزينه براي تيم ملي باشد؛ گزينه اي كه فدراسيون 
سفت و سخت به دنبال اوس��ت و مدير عامل س��پاهان هم هرچند به 
پرس��ش ها در اين مورد پاس��خ درس��تي نمي دهد، اما تلويحاً حضور 

قلعه نويي روي نيمكت تيم ملي را تأييد مي كند. 
اما جدي ترين رقيب قلعه نويي در اين راه يعني علي دايي مدتي است 
كه از فوتبال دور است. دايي كه به لحاظ حواشي و مسائل غير فوتبالي 
پر سر و صدا تر از قلعه نويي است بابت مسائل فني و فوتبالي در سطح 
پايين تري از قلعه نويي قرار دارد، اما ظاهراً مقبوليت بيش��تري نسبت 
به او دارد. خبرهاي رس��يده از داخل هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
حكايت از آن دارد كه علي دايي گزينه اول و آخر آنهاست و در اين بين 
نام قلعه نويي هم از ليس��ت خارج شده اس��ت. همه بازيكنان تيم ملي 
شديداً از دايي حمايت كرده اند. او رابطه بسيار خوبي با بازيكنان دارد. 
در س��خت  ترين روزهاي تيم ملي در دوران كي روش اين دايي بود كه 
حمايت كرد و حمايت هاي او باعث دلگرمي ملي پوشان شد، به همين 

دليل كل بازيكنان دوست دارند او سرمربي ايران شود.
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