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 دنيا حيدري 
ليگ قهرمانان آسيا بعد از ماه ها تعطيلي به دليل شيوع 
كرونا درحالي از امروز آغاز مي ش�ود كه چهار نماينده 
ايران كار سختي در ادامه اين مسابقات پيش رو دارند.
نماينده ه�اي ايران كه قبل از ش�روع كرون�ا موفق به 
كس�ب نتايج قابل قبولي در اين فص�ل از رقابت هاي لي�گ قهرمانان 
نش�ده بودند، حاال با ش�رايطي كاماًل متفاوت و مش�كالتي به مراتب 
سخت تر و بيشتر از قبل در اين رقابت ها دس�ت و پنجه نرم مي كنند.

 شانس بزرگ استقالل
استقالل كه فصل را با ناكامي در كسب جام )چه در ليگ و چه در رقابت هاي 
حذفي( پشت سر گذاشت، حاال تنها ليگ قهرمانان آسيا برايش مانده است. 
رقابت هايي كه البته در روزهاي قبل از كرونا هم نتايج قابل قبولي را براي اين 
تيم در پي نداشته است. آبي پوش��ان تهراني كه كار خود را با تساوي يك بر 
يك برابر الشرطه عراق آغاز كردند، در ادامه به شكست ۲بر يك مقابل االهلي 
عربستان تن دادند تا با تفاضل گل بهتر نسبت به الشرطه تنها با  يك امتياز از 
كسب تساوي برابر همين تيم بر سكوي سوم گروه A قرار گيرند. آبي ها بايد 
در شروع دوباره ليگ قهرمانان به مصاف الوحده امارات   تيم 4امتيازي و دوم 
گروه مي رفتند اما انصراف ناگهاني اماراتي ها از حضور در ادامه مسابقات به دليل 
شيوع كرونا در اردوي اين تيم و مشكالت سفر به دوحه حاال يك شانس بزرگ 
و بي نظير را مقابل آبي ها قرار داده است. استقالل بعد از پشت سر گذاشتن 
دو هفته پر حاشيه با كناره گيري فرهاد مجيدي و كشمكش هاي باشگاه در 
خصوص انتخاب سرمربي جديد با اوضاع آشفته راهي دوحه شد. عالوه بر اين 
پرداخت نكردن بدهي شفر باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت اين باشگاه 
شده است، به طوري كه حاال استقالل حق استفاده از بازيكنان جديد خود را 
در ليگ قهرمان آسيا ندارد و خريدهاي تابستاني اين تيم چون رشيد مظاهري 
و محمدحسين مرادمند نمي توانند اين تيم را همراهي كنند، با اين شرايط 
خبر كناره گيري الوحده به عنوان يكي از اصلي ترين رقيب استقالل براي آنها 
بسيار خوشحال كننده بود، چراكه حاال آنها فقط االهلي 4 امتيازي را باالي سر 
خود مي بينند و با يك امتياز در مكان دوم جدول قرار دارند و از شانس بااليي 

براي صعود برخوردار هستند. 
  فرصتي براي رحمتي

شهر خودرو در گروه B اين رقابت ها اوضاع بدي دارد. نماينده مشهدي ايران 
در اين رقابت ها نيز مانند استقالل اجازه استفاده از خريد هاي تابستاني خود 

را در ليگ قهرمانان ندارد. تسويه حساب با آندره پاناديچ، مربي سابق پديده 
يك روز قبل از ارسال اسامي بازيكنان ش��هرخودرو به AFC انجام شد تا 
پروس��ه زمانبر رفع محروميت شامل حال نماينده مش��هدي ايران در اين 
رقابت ها نشود و ش��هرخودرو با وجود پرداخت يك ميليارد و ۲00 ميليون 
تومان به پاناديچ نتواند  از خريدهاي جديد خود )اميرحسين كريمي، احمد 
الجبوري، رحمان جعفري، محمدعرفان معصومي و صادق صادقي( در ادامه 
رقابت هاي ليگ قهرمان استفاده كند و همين مسئله كار شهر خودرو را كه 
رقابت هاي اين فصل را با قبول دو شكست برابر الهالل عربستان)۲بر صفر( 
و پاختاكور ازبكس��تان )۳بر صفر( آغاز كرده بود به مراتب س��خت تر  كند. 
شهرخودرو كه چند روزي است س��كان هدايت خود را به مهدي رحمتي 
سپرده با دو شكست از دو بازي قبلي خود بدون كسب امتياز در قعر جدول 
گروه  B جا خوش كرده است. تيم ايراني اين گروه در سومين ديدار خود در 

اين رقابت ها به مصاف شباب االهلي امارات مي رود كه همانند شهرخودرو 
از دو بازي قبلي خود امتيازي كسب نكرده است اما به دليل تفاضل گل بهتر 
در رده سوم قرار دارد. رويارويي با اين حريف اماراتي شايد بهترين فرصت 

براي شهر خودرو و رحمتي باشد. 
  كارسخت قهرمان

قهرمان اين فصل رقابت هاي ليگ برتر ايران هم البته شرايط بهتري نسبت 
به ديگر نماينده هاي ايران ندارد. ش��اگردان يحي��ي گل محمدي هم از دو 
بازي قبلي بيش از يك امتياز كس��ب نكردند و بعد از باخت ۲بر صفر برابر 
الدحيل موفق به كس��ب تنها يك امتياز از مصاف با الشارجه امارات شدند 
و حاال براي رس��يدن به جايگاهي بهتر بايد در سومين ديدار نتايج ضعيف 
گذشته را جبران كنند. اين درحالي است كه پرسپوليس در سومين مصاف 
اين فصل خود بايد با صدرنش��ين ۶امتيازي گروه C ديدار كند كه نه فقط 

هر دو بازي قبلي خود را با پيروزي پش��ت سرگذاشته كه به تازگي نيز يك 
هافبك و يك مهاجم استراليايي جذب كرده است تا در ليگ قهرمانان كما 
في السابق با قدرت پيش روي كند. با اين وجود اما اوضاع التعاون مثل قبل 
نيست و اين فصل با كسب نتايج ضعيف در آستانه سقوط از ليگ حرفه اي 
عربستان بود و پيروزي لحظه آخري مقابل الفيحاء حضور اين تيم در ليگ 
حرفه اي  عربستان را تضمين كرد. به همين دليل سرمربي پرتغالي التعاون 
بابت نتايج ضعيف اخراج شد كه اين نش��ان از آشفتگي حريف عربستاني 
پرسپوليس دار د. با اين وجود اما اوضاع پرسپوليس هم چندان جالب نيست 
و تنش ها بين كادر فني و مديريت باشگاه بار ديگر يحيي را بر آن داشته كه 
قبل از مصاف با التعاون صراحتاً بگويد ديگر پرسپوليس را همراهي نمي كند 
و همين كافي است تا اوضاع تيمي كه به تازگي چند بازيكن تأثيرگذار خود 
نظير بيرانوند، عليپور و ترابي را از دست داده است آشفته سازد و اين فرصت 

طاليي را براي جبران مافات از بين برده است!
  سپاهان اميدوار

اوضاع سپاهان ديگر نماينده ايران كه در گروه D اين رقابت ها قرار دارد اما بهتر 
از سايرين است. زردپوشان اصفهاني كه ازجمله ناكامان اين فصل رقابت هاي 
ليگ برتر در كسب عنوان قهرماني بودند و در جام حذفي نيز نتوانستند كاري 
از پيش ببرند حاال تنها شانسي كه براي آنها باقي مانده كسب نتيجه در ليگ 
قهرمانان آسياست. هرچند جدايي ناگهاني قلعه نويي اوضاع اين تيم را شديداً 
به هم ريخته است. با اين وجود آنچه  زردپوشان اصفهاني را به كسب نتيجه 
اميدوار مي كند، روندي است كه قبل از كرونا در پيش گرفته بودند. نماينده 
اصفهاني ايران در ليگ قهرمانان آسيا كارش را با پيروزي پر گل )4بر صفر ( 
مقابل العين امارات آغاز كرد كه نتيج��ه قابل توجهي بود. خصوصاً كه ديگر 
نماينده هاي ايران يكي بدتر از ديگري نتيجه گرفته بودند، اما اين موفقيت 
دوام چنداني نداشت و سپاهان در بازي بعدي ۳برصفر به السد قطر باخت. با 
اين وجود اما در جدول گروه D زردپوشان اصفهاني تنها يك امتياز از النصر 
عربستان و الس��د قطر فاصله دارند و مي توانند با درس گرفتن از گذشته، به 
شكلي متفاوت با النصر عربستان ديدار كنند. هرچند النصر به سبك سعودي ها 
قبل از مصاف با سپاهان با دادن پيشنهادي ۲0 ميليون دالري به مسوت اوزيل 
قصد ايجاد جو رواني را براي كسب حداكثر امتيازهاي اين بازي و رسيدن به 
صدر جدول و افزايش فاصله با سپاهان دارد، اما بايد ديد سپاهان با دل نماينده 
عربستان راه مي آيد يا با كسب نتيجه اي قابل قبول شانس خود را براي صعود 

از گروه افزايش مي دهد.

نگاهي به وضعيت نماينده هاي ايران در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا

بالتكليف و بي برنامه در مسيري دشوار
     گزارش

  سعيد احمديان
در حالي ليگ قهرمانان آس�يا از امروز در 
دوحه به صورت متمركز پيگيري مي شود 
و استقالل، پرس�پوليس، سپاهان و شهر 
خودرو به عنوان چهار نماينده كشورمان 
به مصاف حريفان شان مي روند كه از آخرين قهرماني 
يك باشگاه ايراني در آسيا 28 سال مي گذرد و سه دهه 
اس�ت كه تيم هاي كش�ورمان نتوانس�ته اند جام اين 
رقابت ها را به كشورمان بياورند. قهرماني پاس در سال 
1371، آخرين باري است كه يك باشگاه ايراني توانسته 
است بر بام آسيا قرار بگيرد و پس از آن با وجود اينكه 
در دو ده�ه اخي�ر تيم ه�اي ذوب آه�ن، س�پاهان و 
پرسپوليس به فينال صعود كردند اما در كسب قهرماني 
ناكام بودند. در گفت وگو با عليرضا حكيم زاده هافبك 
تيم پاس به عنوان آخرين كاپيتاني كه جام قهرماني را 
براي كشورمان باالي س�ر برده است، درباره قهرماني 
تاريخي پاس و چرايي حسرت 28س�اله باشگاه هاي 
كرده اي�م.  صحب�ت   آس�يا  در  ايران�ي 

      
آقاي حكي�م زاده! هر بار ك�ه صحبت از ليگ 
قهرمانان آس�يا به ميان مي آيد، همه از پاس 
مي گويند؛ تيمي كه ش�ما كاپيتان آن بوديد 
و قهرمان آسيا شد. با وجود س�ابقه و تجربه 
زيادتان سال هاست خبري از شما در فوتبال 
كش�ورمان نداريم، گويا دور فوتب�ال را خط 

كشيده ايد. 
۲0س��ال اصاًل فوتبال نمي بينم، البته جمع پيشكسوتان 
فوتبال را حفظ كرده اي��م و االن هم كه با ش��ما صحبت 
مي كنم در خدمت دو پيشكسوت باشگاه پاس آقاي كورش 
لرستاني و آقاي جالل بشرزاد هستم. ديدم فوتبالي كه در 
اين سال ها داريم جز اعصاب خردي براي من چيزي ندارد، 
به همين خاطر كنار نشسته ام. هر چند براي من كه همه 
چيزم فوتبال است، سخت است اما واقعا اينطوري اعصابم 

آرام تر است. 
به 28 س�ال پي�ش برگرديم، ب�ه دي و بهمن 
1371، سالي كه باشگاه پاس به عنوان آخرين 
تيم ايراني قهرمان باشگاه هاي آسيا شد. قبل 
از شروع مس�ابقات، فكر مي كرديد قهرمان 

شويد؟
در اولين بازی مان در مرحله مقدماتي جام باش��گاه هاي 
آسيا با العربي قطر مس��ابقه داشتيم و بازي رفت را ۳ بر ۲ 
مقابل اين كشور واگذار كرديم و حتي آقاي فيروز كريمي 
به ما گفت كاري كنيم كه تيم العربي به ايران نيايد و در اين 
صورت همان مرحله اول حذف مي شديم. در صحبتي كه با 
 آقاي كريمي داشتم گفتم ما در تهران با يك گل هم برنده 
شويم، مي توانيم به مرحله بعد صعود كنيم. آقاي كريمي 
اما معتقد بود العربي تيم قدري است و سه بازيكن برزيلي و 
چند ملي پوش قطر را دارد و كارمان سخت است. در تهران 
ما العربي را با دو گل شكس��ت داديم، يكي از گل ها را من 
زدم و اكبر يوسفي گل ديگر را زد. با اين شرايط تيم پاس 
به مرحله نهايي صعود كرد و با توج��ه به وضعيتي كه در 
مرحله مقدماتي داشتيم به تنها چيزي كه فكر نمي كرديم 
قهرماني بود و كس��ي هم فكر نمي كرد تيم پاس قهرمان 
شود. تنها چيزي كه ما در تيم مان داشتيم، همدلي بود و 
رمز موفقيت مان بود و در داخل زمين بازيكنان به خوبي در 

جريان حمله و دفاع از همديگر حمايت مي كردند. 

در مرحله نهايي ه�م به الوصل ي�ك بر صفر 
باختيد و در يك باز دور از انتظار مقابل هالب 
پاكستان يك - يك مساوي كرديد، اما با توجه 
به شكست 10بر صفر تيم پاكستاني به نماينده 
امارات، به عنوان تيم دوم به نيمه نهايي صعود 
كرديد. روند پ�اس اما در ادام�ه صعودي بود 
و تيم ب�ازي به بازي بهتر ش�د و بهت�ر نتيجه 
گرفت. شكست دو نماينده ژاپن و عربستان 
در نيمه نهايي و فينال كار بزرگي بود. درباره 

آن مسابقات صحبت مي كنيد؟
تيم پاكستان آنقدر ضعيف بود كه آقاي كريمي به بعضي از 
بازيكنان اصلي استراحت داد اما هر چه در اين بازي تالش 
كرديم، توپ هاي ما وارد دروازه نشد و در نهايت بازي يك 
- يك مساوي شد. بازي با يوميوري ژاپن را ۲ بر يك برديم، 
گل اول را من زدم و گل دوم را در وقت هاي اضافه علي اصغر 
مديرروس��تا زد و در بازي فينال با پاس گل من و گلي كه 
آقاي گروسي وارد دروازه الشباب كرد، توانستيم قهرمان 
ش��ويم. هم ژاپني ها و هم عربستاني ها س��رمايه گذاري 
زيادي انجام داده بودند اما تيم پاس با كمترين هزينه وارد 
مسابقات جام باشگاه ها شد و از نظر مالي اصالً توان مقابله با 
حريفان قدرتمند را نداشتيم. با اين حال با همتي كه بچه ها 

داشتند توانستيم به هدفمان برسيم. 
جالب ترين خاطره اي كه از بازي هاي منامه در 

خاطرتان مانده است، چيست؟
روز مسابقه نيمه نهايي با يوميوري، تولد من بود كه با توجه 
به صعودمان به فينال يك شب خاطره انگيز برايم  شد. در 
جشن تولد كوچكي كه بعد از بازي گرفتيم، هم قسم شديم 
كه اين شادي را خراب نكنيم و در بازي فينال هم الشباب را 

شكست دهيم و قهرمان شويم. 

به طور قط�ع از نقش في�روز كريم�ي در اين 
قهرماني نمي توان گذش�ت، مربي جواني كه 
با پاس نامش س�ر زبان ه�ا افتاد. ي�ك مربي 
روانش�ناس كه از نظر رواني روي شاگردانش 

زياد كار مي كند. 
قطعاً، عالوه بر آقاي مناجاتي، يك��ي از مربياني كه بعد از 
انقالب تأثير زيادي در تحول فوتبال ايران داشت، فيروز 
كريمي بود. آقاي كريمي در قهرماني پاس خيلي تأثيرگذار 
بود، براي باال بردن دانش مربيگري و آشنايي با فوتبال روز 
دنيا همواره مطالعه زيادي مي كردند و شبانه روز در خدمت 
تيم بودند و حتي خانواده شان را هم براي مدتي نمي ديدند. 
آقاي كريمي در رشته روانشناسي تحصيل كرده بود و براي 
لحظه به لحظه بازي برنامه داشت. به ما مي گفت همزمان 
كه ش��ما داريد فوتبال بازي مي كنيد، فكر كنيد كه وزير 
خارجه كش��ورمان با وزير امورخارجه عربس��تان يا ژاپن 
مذاكره مي كند. به ما تأكيد مي كرد شما در جريان بازي 
بايد كاری كنيد كه اگر وزراي خارج��ه ُكري مي خوانند 
آقاي واليتي سربلند باشد. اينقدر آقاي كريمي از طريق 
روانشناس��ي روي ما كار كرد و براي م��ا مثال هايي مانند 
مذاكره وزيران امورخارجه زد كه ما با باالترين روحيه در 
مسابقه حاضر بوديم. به عنوان مثال اگر هافبك روبه روي 
من برزيلي بود، من فكر مي كردم س��طح اي��ن بازيكن از 
باش��گاه هاي تهران هم پايين تر اس��ت و خودم را باالتر از 
او مي دانس��تم. با توجه به كارهاي روحي و رواني كه روي 
بازيكنان صورت گرفته بود اصاًل استرس نداشتيم و اينكه 
مربي تيم روبه رويمان كارلوس آلبرتوي معروف اس��ت، 

باعث نمي شد استرس بگيريم و خودمان را ببازيم. 
در حالي قهرمان ش�ديد ك�ه آن روزها مبلغ 
قرارداده�ا ناچي�ز ب�ود و خب�ري از رقم هاي 

ميلياردي مانند امروز نبود. درباره قراردادها و 
مبلغي كه مي گرفتيد، برايمان بيشتر توضيح 

مي دهيد؟
قرارداده��ا خيلي ناچي��ز  و در ح��د بس��يار پاييني بود 
كه نمي ش��ود گفت. طوري ك��ه اصاًل يادم نيس��ت پولي 
مي گرفتيم يا نه، تنها آورده من از فوتبال خريد يك زمين 
كوچك در كرج با پولي بود كه آقاي طباطبايي سرپرست 
باشگاه پاس به من داد. قراردادهاي ما اصاًل قابل قياس با 
تيم هاي قطري، ژاپني و عربس��تاني نبود اما توانستيم با 
كمترين مبلغ قرارداد به بزرگترين افتخار باش��گاهي در 
آسيا برس��يم. واقعيت اين بود كه بر خالف اين روزها كه 
پول اولويت فوتباليست ها شده است، آن روزها بازيكني 
براي پول بازي نمي كرد و به خاطر عشقي بود كه به فوتبال 

داشتيم و اين باعث شد كه بتوانيم موفق تر باشيم. 
از قهرماني پاس تا امروز كه نزديك به 28سال 
مي گذرد هيچ باشگاه ايراني نتوانسته است در 
آسيا قهرمان ش�ود و اين حسرت ادامه دارد. 
چرا در س�ه دهه اخير هيچ باشگاه كشورمان 

نتوانسته است موفقيت پاس را تكرار كند؟
يكي از داليلي كه س��بب شده اس��ت نزديك به اين همه 
سال حسرت قهرماني آسيا را داشته باشيم، نبود همدلي 
در باشگاه هاس��ت. ه��ر بازيكني به فكر خ��ودش و مبلغ 
قراردادي است كه امضا مي كند. در طول فصل هم فكر و 
ذكر بازيكنان اصاًل تيم نيست و به خودشان فكر مي كنند. 
به دنبال مطرح كردن خود هس��تند و نيم فصل به دنبال 
عوض كردن تيم و برنامه ريزي براي آينده شان هستند و 
موفقيت تيم دغدغه بازيكنان نيست، اين در حالي است 
كه زمان ما فكر و ذكر بازيكنان موفق شدن تيم بود. زمان 
ما اگر حتي احتمال شكستگي پايمان براي جلوگيري از 

گل نشدن يك توپ وجود داش��ت، پايمان را جلوي توپ 
مي گذاشتيم اما فوتباليست هاي االن پاي شان را مي دزدند 
تا مصدوم نشوند و قرارداد ميلياردي فصل آينده شان را از 

دست ندهند. 
در س�ه ده�ه گذش�ته در زيرس�اخت ها و 
باشگاهداري حرفه اي هم نتوانسته ايم موفق 
عمل كنيم و فاصله زيادي در اين زمينه با ساير 

كشورهاي آسيايي داريم. 
همين طور است، زمان ما دغدغه زمين تمرين و امكانات 
تمريني نداشتيم، زمين پاس اكباتان زير كشت مي رفت، 
مي رفتيم در زمي��ن نازي آباد پاس تمري��ن مي كرديم و 
كمبودي در اين زمينه نداش��تيم و برنامه تمريني مان از 
چند هفته قبل مش��خص بود كه كج��ا تمرين مي كنيم. 
امروز اما تيم هايي هس��تند ك��ه هم��ان روز تمرين هم 
نمي دانند كجا باي��د تمرين كنند و در بح��ث امكانات با 

مشكل روبه رو هستند. 
فراهم كردن چنين شرايطي به نقش مديريت 
باش�گاه ها برمي گ�ردد، مديران�ي ك�ه نقش 
زيادي در موفقيت و ناكامي باشگاه ها دارند و 
متأسفانه در چند دهه اخير ضعف هاي فراواني 
در اين رابطه شاهد بوده ايم. با توجه به اهميت 
فاكتور مديريت، از نقش مديران باشگاه پاس 
در آخرين قهرماني يك تيم ايراني در آس�يا 

صحبت مي كنيد؟
بعد از انق��الب مديرانی مانند س��رهنگ گل��زار يا آقاي 
طباطبايي، تيمس��ار عقبايي، فكر و ذكرش��ان حمايت از 
تيم و بازيكنان بود. مديراني كه بعدها آمدند تنها به منافع 
خودشان فكر مي كردند و تيم پاس كه زمين اختصاصي، 
سالن بدنسازي، استخر و. . . داشت، پس از اينكه به همدان 
منتقل شد، در اين استان هيچ امكاناتي در اختيارش قرار 
نگرفت تا تيمي كه امكانات اوليه يك باشگاه را داشت، از 
داش��تن آنها پس از انتقال از تهران محروم ش��ود. همين 
تصميمات مديريتي سبب شد باش��گاه پاس كه آخرين 
قهرماني يك تيم ايراني را در آس��يا دارد، در كمتر از يك 

دهه نابود شود. 
 28سال است كه در حس�رت قهرماني آسيا 
هستيم، چكار بايد كنيم كه دوباره بتوانيم در 

ليگ قهرمانان مدعي قهرماني باشيم؟
مهم ترين معضلي كه فوتبال كشورمان با آن روبه روست، 
عدم ثبات مديريتي، مربيگري و بازيكن در باشگاه هاست، 
در گذشته استقالل را با مرحوم پورحيدري، پرسپوليس 
را با علي پروين و پاس را با آقاي مناجاتي مي شناختند اما 
االن مي بينيم كه يك تيم در طول يك فصل چهار مربي 
عوض مي كند. مربي جديد تا بيايد بازيكنان را بشناسد و 

برنامه ريزي كند، جايش را مربي ديگري مي گيرد. 

با جیب خالی قهرمان آسیا شدیم
گفت وگوي»جوان« با عليرضا حكيم زاده آخرين كاپيتان ايراني كه جام باشگاه هاي آسيا را همراه پاس باالي سر برد

رؤیاي قهرماني؛ دورتر از همیشه
  شيوا نوروزي

اس��تعداد زيادي در بهانه تراشي 
داري��م و اين ب��ار ب��راي كتمان 
واقعيت ه��اي تلخ فوتب��ال ايران 
كرونا ويروس بهترين بهانه است. 
همه دنيا اسير اين ويروس هستند اما با اين تفاوت 
كه آنها و به ويژه رقباي آسيايي در اسارت كرونا هم 
كه باشند طبق برنامه هاي بلندمدت و افق هايي كه 
از پيش ترسيم كرده اند كارشان را ادامه مي دهند. 
حال در آستانه ش��روع مجدد ليگ قهرمانان آسيا 
وضعيت نمايندگان تعريفي ندارد و سردرگم تر از 
هميش��ه براي رس��يدن به هدفي دور از دسترس 

تالش مي كنند. 
حس��رت ها در فوتبال م��ا زياد اس��ت؛ از صعود به 
بازي هاي المپيك گرفته تا قهرماني جام ملت هاي 
آسيا و حتي ليگ قهرمانان آسيا. داليل زيادي هم 
براي تداوم اين حس��رت ها وج��ود دارد، از جمله 
س��وءمديريت هاي س��ريالي، بي برنامگي، داللي، 
زير ميزي، دور زدن قان��ون و... منتها مدعيان هم 
قاره اي مان طي س��ال هايي كه ما اسير اختالفات 
داخلي بوديم، آنها فوتبال شان را به سمت حرفه اي 
شدن س��وق دادند و به موفقيت هاي زيادي دست 
يافتن��د. تيم ه��اي ك��ره اي و ژاپن��ي در حالي به 
درخشش در جهان مي انديش��ند كه قهرماني در 
آسيا جزء اهداف دم دستي شان محسوب مي شود. 
در عوض اينجا همه شعار حرفه اي شدن مي دهند 
و با همين توهمات پول ه��اي ميلياردي رد و بدل 
مي كنن��د. هنوز با گذش��ت نزديك ب��ه دو دهه از 
برگزاري ليگ برتر، همان جمل��ه معروف مرحوم 
حجازي بيانگر واقعيت فوتبال ماس��ت: »فوتبال 
ما حرفه اي نش��ده فقط ش��ماره پيراهن ها التين 

شده است!«
استقالل، پرسپوليس، سپاهان و شهرخودرو چهار 
نماينده اي هس��تند كه از امروز باي��د ديدارهاي 
باقيمانده مرحله گروهي لي��گ قهرمانان را برگزار 
كنند. وجه اش��تراك هم��ه آنها تغيي��رات زياد و 
بي برنامگي اس��ت. بعد از اتمام لي��گ برتر و جام 
حذفي همگي درگير فصل نقل و انتقاالت بازيكن و 
مربي هستند و اين وسط فكر و ذكرشان باال بردن 
رقم قراردادهاس��ت، در صورتي كه خودشان هم 
مي دانند وضعيت خوبي در گروه هايشان در ليگ 
قهرمان��ان ندارند و كنار زدن حريفان غرب آس��يا 
كار آساني نيست، به ويژه كه رويارويي با حريفان 
عربستاني و اماراتي هم داستان هاي خاص خودش 
را دارد. با اين تفاس��ير صعود به مرحله حذفي نيز 
دس��تاورد بزرگ و دور از ذهني محسوب مي شود 
چه برسد به قهرماني آسيا. برخالف ما كره و ژاپن 
برنامه هايشان را مثل ساعت پيش مي برند و هيچ 
موضوع فرعي و حاشيه س��ازي هم نمي تواند آنها 
را از هدف ش��ان دور كن��د. با همي��ن تفكر در 17 
دوره از لي��گ قهرمانان 9 قهرمان��ي و يك عنوان 
نايب قهرماني به نمايندگان فوتبال اين دو كشور 
رسيده است. در ش��رايطي كه همه براي پيشرفت 
و جا نماندن از فوتب��ال حرف��ه اي مي جنگند، ما 
همچنان ان��در خم يك كوچه مانده اي��م. تا زماني 
كه اوج آرزوهايمان پرداخ��ت به موقع جريمه ها و 
غرامت هاي خارجي هاي بي كيفيت است و مديريت 
فشل فوتبال مان متحول نشود، خواب قهرماني در 

قاره كهن را هم نخواهيم ديد. 

يادداشت

 از درخشش پاس
 تا ناكامي 4 فینالیست

  اشرف رامين
پ��س از قهرمان��ی پاس در س��ال 
1۳71، فوتبال ايران طی ۲8سال 
گذش��ته با چهار نماينده در فينال 
ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته، 
س��پاهان، ذوب آهن، استقالل و پرس��پوليس كه 
هيچ كدام نتوانس��تند عنوان قهرمانی را به دس��ت 
آورند و بدتر اينكه استقالل و پرسپوليس در تهران 

ناكام ماندند و دستشان به جام نرسيد.
 استقالل در سال 78 با هدايت مرحوم حجازي بعد 
از غلبه بر داليان چين، در ورزش��گاه آزادي ميزبان 
جوبيل��و ايواتاي ژاپن ب��ود ولي با قبول شكس��ت 
۲ – 1 از رسيدن به سومين قهرماني آسيا بازماند. 
در س��ال ۲007 و در پنجمين دوره ليگ قهرمانان 
آسيا سپاهان بعد از صدرنشيني قاطعانه در مرحله 
گروهي، در يك چهارم نهايي كاوازاكي ژاپن را برد، 
در نيمه نهايي الوحده امارات را مغلوب كرد تا حريف 
اوراوا ردز ژاپن شود. در ديدار نهايي و در مجموع دو 
بازي رفت و برگشت زردپوشان ۳ – 1 تن به شكست 
دادند و دستشان به جام نرسيد. در سال۲010 ذوب 
آهن ديگر تيم اصفهاني همين مسير را طي كرد و 
بعد از فيناليست شدن مقابل سئونگنام كره ۳ - 1 
باخت را پذيرف��ت و تيم ابراهي��م زاده نيز موفق به 
شكس��تن طلس��م ناكامي تيم هاي ايراني نشد. در 
آبان 97 و در ش��انزدهمين دوره لي��گ قهرمانان 
پرس��پوليس با هدايت برانك��و ايوانكوويچ رؤياي 
قهرماني آسيا داش��ت اما سرخپوشان بعد از پشت 
سرگذاشتن همه سختي ها بازي رفت با كاشيما را 
۲ – صفر واگذار كردند و در ورزش��گاه آزادي هم با 
تساوي بدون گل نظاره گر جشن قهرماني ژاپني ها 

در تهران بودند. 

حاشيه

پرونده     گفت و گو
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