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بازی در زمین دشمن
 اشرف رامین 

تصمیمات ناعادالن��ه و جهت دار AFC و همچنین 
بی کفایتی مس��ئوالن فوتبال ایران در گرفتن حق 
میزبانی باعث ش��د تا بعد از شش س��ال تیم های 
کش��ورمان مجبور شوند در عربس��تان سعودی به 
میدان بروند؛ کش��وری که در دشمنی با ما از هیچ 
تالشی دریغ نکرده و عالوه بر بحث های سیاسی و 
امنیتی، در حوزه ورزش نیز با البی ها و اعمال فشار 
اهداف ضد ایرانی اش را دنبال می کند. درس��ت از 
زمانی که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان تیره 
و تار شد، نه ما تیمی به این کش��ور فرستادیم و نه 
سعودی ها به اینجا آمدند. حال دو تیم از کشورمان 
یعنی اس��تقالل و فوالد بای��د در ای��ن دوره لیگ 
قهرمانان آسیا در این شبه جزیره بازی کنند. تعیین 
میزبانی ها از سوی کنفدراسیون قاره کهن همچون 
گذشته شائبه انگیز بوده تا جایی که سعودی ها علناً 
اعالم کرده اند به هیچ وجه حاضر به بازی در کشور 
ما نیس��تند، ولی تیم های ایرانی ملزم به حضور در 
عربستان هستند! موضوع بازی در زمین بی طرف 
در چند سال اخیر مطرح بوده و مقامات آسیا نیز این 
مسئله را با فشار و تأثیر دالرهای سعودی پذیرفتند، 
اما حاال که دو نماینده کشورمان در مرحله مقدماتی 
در زمین حریف بازی می کنند، باید دید آل س��عود 
هم به تیم هایش اجازه سفر به ایران را خواهد داد یا 
نه. به نظر می رسد برگزاری مرحله مقدماتی لیگ 
قهرمانان در دوران کرونا ب��ه صورت متمرکز بهانه 
خوبی برای AFC بود که باالجبار تیم های ایرانی 
را به سرزمین دشمن بکشد. این خواسته ای بود که 
سعودی ها در چند س��ال اخیر به دنبالش بودند و 
شیوع کرونا و البته انفعال مسئوالن گذشته و فعلی 
فدراسیون فوتبال ما آنها را به هدفشان رساند. قطعاً 
رفتارهای خصمانه، خبیثانه و مزدورانه آل سعود با 
اهدای یک شاخه گل به بازیکنان تمام نخواهد شد.

پرونده
لیگ قهرمانان آسیا

ورزشي

نگاه

بازتاب

لیگ قهرمانان ؛ همان همیشگی!
 شیوا نوروزی

هر سال با ش��روع فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا 
همه یاد حس��رت طوالنی مدت فوتب��ال ایران برای 
رس��یدن به قهرمانی می افتیم؛ حسرتی تکراری که 
هیچ اقدام حرفه ای و اصولی برای پایان دادن به آن 

انجام نمی شود.
در این سال ها که جام باشگاه های قاره کهن به لیگ 
قهرمانان تغییر یافته ، عماًل هیچ تغییری در ش��یوه 
مدیریت، تیمداری و باش��گاهداری صورت نگرفته 
است و با همان شیوه سنتی و البته ناکارآمد گذشته 
امیدواریم تیم هایمان به فینال رقابت ها برسند و در 
تقابل با قدرت های آس��یا موفق به کسب جام شوند. 
امس��ال چهار نماینده در لیگ قهرمان��ان داریم و با 
اینکه به خاطر کرونا بازی ها به شیوه متمرکز برگزار 
می شوند و هیچ کدام از تیم های کشورمان از امتیاز 
میزبانی برخوردار نیستند، ولی باز هم خبری از برنامه 
و تدارکات ویژه برای موفقیت در این آوردگاه آسیایی 
نیس��ت! یعنی همچنان منتظریم تا تیم ها براساس 
توانایی ها و تعصب و جدیت بازیکنانشان حریفان را 
یک به یک از پیش رو بردارند. در صورتی که مدعیان 
شرقی و غربی قاره حتی برای صعود به مراحل پایانی 
رقابت ه��ا نیز برنامه ری��زی می کنند، چه برس��د به 
کسب عنوان قهرمانی. در فصل جدید رقابت ها اول 
از همه باید منتظر بنشینیم و ببینیم تیم هایمان از 
گروه خود سر س��المت بیرون می آورند یا نه. بعد از 
آن اگ��ر نماینده ای در مراحل حذفی داش��تیم، فکر 
چاره خواهیم کرد. نمایندگان ایران در این دوره کار 
سخت تری در پیش دارند؛ بازی در امارات، عربستان 
و هند قطعاً برای تیم های ما آسان نخواهد بود. از یک 
طرف امتیاز میزبانی را از دس��تمان درآورده اند و از 
طرف دیگر بازی در زمین حریف به ضررمان اس��ت. 
در مورد اینکه چه مسائلی در تصمیم AFC تأثیرگذار 
بوده و کدام کشور ها از حق خوری صورت گرفته در 
مورد ایران سود می برند، صحبت های زیادی مطرح 
شده، اما سؤال اینجاست که ما برای پشت سر  گذاشتن 
شرایط تحمیلی جدید چه کرده ایم؟ با وجود اینکه 
می دانیم بازی های سختی در پیش داریم، عماًل هیچ 
یک از چهار نماینده مان تاکتیک خاصی برای آسیا 
ندارند. آنها حتی در کنترل بازیکنان شان برای رعایت 
قرنطینه هم عاجز بودند و بعد از انجام بازی های شان 
در لیگ برتر به محل برگزاری مس��ابقات گروهشان 
اعزام شده اند، به این امید که با همان شیوه همیشگی 
خود بازی کنند و ج��واز صعود ب��ه دور حذفی را به 
دست بیاورند. غافل از اینکه با تاکتیک های سنتی و 
غیرحرفه ای که دیگر در لیگ های داخلی نیز جواب 
نمی دهند، نباید انتظار درخشش در آسیا را داشت. 
هنوز هم تا حرف از قهرمانی در آسیا می شود، بعضی ها 
بحث تعصب و غیرت را وسط می کشند، در حالی که در 
فوتبال حرفه ای فاکتورهای مهم تری نیز برای موفقیت 
باید در نظر گرفته شود. تیمی مثل پرسپولیس با تکیه 
بر همین مس��ئله دو بار به فینال آس��یا رسیده، ولی 
نتیجه حاصل ش��ده در هر دو فینال نش��ان داد جام 

قهرمانی به تیمی که حرفه ای تر است، می رسد.

مرحله گروه�ی فصل جدید 

سعید احمدیان 
  گزارش

لی�گ قهرمان�ان آس�یا از 
چهار ش�نبه این هفت�ه آغاز 
می ش�ود، رقابت هایی که کرونا س�بب ش�ده تا شکل 
متفاوتی نس�بت به دوره های گذشته داشته باشد و به 
صورت متمرکز برگزار شود. مانند فصل پیش این بار هم 
کش�ورمان با چهار نماینده در لی�گ قهرمانان حاضر 
می ش�ود و پرس�پولیس، اس�تقالل، تراکت�ور و فوالد 
نماین�دگان ایران در فصل جدید بازی های باش�گاهی 
آسیا هستند و رقابت شان را از 25 فروردین در جدال با 
تیم های غرب آس�یا آغ�از می کنندتا ب�ار دیگر براي 
شکستن طلسم 30ساله قهرماني در آسیا دورخیز کنند.

 پرسپولیس؛ طلسم قهرمانی را می شکند؟
پرسپولیس��ی ها یکی از موفق  ترین نمایندگان ایران در 
آسیا طی فصل های اخیر بوده اند، آنها در سه سال گذشته 
دو بار به فینال رس��یده اند تا یکی از مهم  ترین تیم های 
کشورمان در لیگ قهرمانان باشند. اگرچه دست قرمز ها 
در جدال با کاش��یما و اولسان از رس��یدن به جام کوتاه 
ماند، اما آنها نشان داده اند که می توانند یکی از مدعیان 
جدی قهرمانی باشند. قرمز ها که فصل گذشته در لیگ 
برتر، چهارمین قهرمانی متوالی ش��ان را جشن گرفتند، 
به عنوان قهرمان لیگ مجوز حضور در فصل جدید لیگ 
قهرمانان را گرفته اند و کارشان را از چهار شنبه در گروه 
E که به میزبانی هند بازی هایش برگزار می ش��ود، آغاز 
می کنند. الریان قطر، گواي هند و الوحده امارات حریفان 
پرسپولیس در مرحله گروهی فصل 2021 لیگ قهرمانان 
هستند، حریفانی که به نظر نمی رسد برای گل محمدی 

و شاگردانش چندان سرسخت باشند.

الریان با شجاع خلیل زاده مدافع سابق قرمز ها و هدایت 
روالن بالن مشهور پس از س��ومی در لیگ قطر یکی از 
حریفان پرسپولیس اس��ت، الوحده امارات تیم هشتم 
فصل جاری لیگ امارات هم که عمر خربین گلزن قهار 
سوری را در اختیار دارد، از دیگر هم گروه های پرسپولیس 
است که پس از پیروزی در پلی آف مقابل الزورا به مرحله 
گروهی رسید و گوای هند ناشناخته  ترین تیم این گروه 
است که با قهرمانی در فصل گذش��ته سوپر لیگ هند، 

اولین حضورش را در لیگ قهرمانان تجربه می کند.
قرمز ه��ا در حالی آم��اده حضور در فص��ل جدید لیگ 
قهرمانان می ش��وند که در لیگ برت��ر مانند فصل های 
گذشته یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند و در صدر 
جدول با تیم سپاهان رقابت نزدیکی برای صدرنشینی 
دارند، عملکردی که س��بب ش��ده تا هواداران قرمز ها 
امیدوار به ادامه این روند در آس��یا ش��وند. به خصوص 
که فصل گذش��ته پرس��پولیس مانند فص��ل 2018 تا 
یک قدمی قهرمانی هم پیش رفت، اما در فینال مقابل 
اولس��ان با یک خطای هند ناش��یانه از س��وی مهدی 
ش��یری، رؤیای قهرمانی گل محمدی و شاگردانش بر 
باد رفت. حاال آنه��ا با تجربه ای که ب��ا توجه به عملکرد 
درخشان شان در سال های اخیر در آسیا داشته اند، آماده 
فصل جدید شده اند و امیدوارند که این بار بتوانند طلسم 
قهرمانی ش��ان را بش��کنند، اگرچه راهی سخت و البته 

طوالنی پیش روی شان است.
 استقالل؛ ماجراجویی در گروه مرگ

اس��تقالل پس از نای��ب قهرمانی در فصل گذش��ته لیگ 
برتر، یکی از نمایندگان ایران در آسیاست، آبی ها که با دو 
قهرمانی پرافتخار ترین تیم ایرانی در آسیا هستند، در حالی 
آماده حضور در لیگ قهرمانان می شوند که فصل گذشته با 

وجود صعود از مرحله گروهی در یک هشتم نهایی با شکست 
مقابل پاختاک��ور از دور رقابت ها حذف ش��دند و در فصل 
2021 به دنبال صعود به مراحل باالتر هس��تند. استقالل 
در فصل جدید در گروه C با تیم های الدحیل قطر، الشرطه 
عراق و االهلی عربستان هم گروه است، رقبایی سرسخت که 

سبب شده تا به گروه  آبی ها، گروه مرگ بگویند.
الدحیل قهرمان فصل گذشته لیگ ستارگان قطر است و 
رقیب اصلی استقالل به شمار می آید و تقابل الدحیل با 
استقالل به دلیل داشتن علی کریمی بازیکن سابق آبی ها 
جذابیت خاصی دارد. الش��رطه، قهرمان فصل گذشته 
لیگ عراق هم که بیشترین ملی پوش را دارد، دوباره به 
استقالل رسیده است، این دو تیم فصل پیش هم در یک 

 گروه بودند که در دو بازی رفت و برگشت به تساوی یک 
– یک رسیدند. االهلی تیم متمول عربستانی ها هم با عمر 
السوما، کاپیتان تیم ملی سوریه و مهاجم گلزن این تیم 
سعودی می تواند یکی دیگر از حریفان سرسخت فرهاد 
مجیدی و شاگردانش باش��د. با این حال آبی ها که پس 
از نتایج ضعیف با محمود فک��ری و برکناری او، با فرهاد 
مجیدی روزهای بهتری را تجربه می کنند، در شرایطی پا 
به این مسابقات می گذارند که در لیگ توانسته اند در کنار 
پرسپولیس و سپاهان، یکی از مدعیان باشند و در حال 
حاضر تیم سوم هستند و می خواهند این روند صعودی 
را هم حتی در گروه مرگ لیگ قهرمانان که به میزبانی 

عربستان برگزار می شود، ادامه دهند.

 تراکتور؛ ششمین حضور
تراکتور دیگر نماینده ای��ران در فصل 2021 لیگ 
قهرمانان است که با توجه به قهرمانی در جام حذفی 
توانست سهمیه آس��یا را بگیرد، تیمی که با وجود 
هزینه های هنگفت مالک متمولش در س��ال های 
اخیر یکی از تیم های خبرساز در فوتبال ایران بوده 
است. تیم تراکتور ششمین حضور خود را در لیگ 
قهرمانان باشگاه های آس��یا تجربه خواهد کرد و به 
دنبال دومین صعود خود از مرحله گروهی اس��ت. 
تراکتور در گروه B مس��ابقات با تیم های ش��ارجه 
امارات، پاختاکور ازبکس��تان و نیروی هوایی عراق 
هم گروه است، گروهی که رقابت هایش به میزبانی 
امارات برگزار می ش��ود. پاختاکور سرسخت  ترین 
حری��ف ش��اگردان رس��ول خطیبی خواه��د بود، 
پرافتخار ترین باشگاه ازبکستانی که فصل گذشته 
تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان هم باال آمد، اما 

مغلوب پرسپولیس شد.
 فوالد؛ بازگشت به آسیا پس از 6 سال

فوالد که با کس��ب عنوان س��ومی در لیگ برتر سهمیه 
پلی آف لیگ قهرمانان را کسب کرد، پس از برتری قاطع 
مقابل العین امارات در مرحله حذفی، توانست به عنوان 
چهارمین نماینده ایران مجوز حضور در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان را به دس��ت بیاورد و پس از ش��ش سال 
دوباره در آس��یا حاضر شود. ش��اگردان جواد نکونام در 
گروه D رقابت  ها با الس��د قطر، الوحدات اردن و النصر 
عربستان هم گروه هستند و باید در عربستان بازی های 
این مرحله را برگزار کنند. الس��د که با ژاوی توانس��ت 
بدون باخت قهرمان لیگ قطر ش��ود، مهم  ترین حریف 

فوالد خواهد بود.

تا پ�ای فینال می رون�د، اما 

دنیا حیدری 
     گفت وگو

دستشان به جام نمی رسد و 
این داستان 29 سال است که 
تک�رار می ش�ود، بی آنکه تغیی�ری ایجاد ش�ده یا 
پیشرفتی حاصل شود تا همچنان مجبور به ورق زدن 
صفحات تاریخ و شخم زدن خاطرات قهرمانی پاس 
باشیم. آخرین بار حضور پرسپولیس در فینال بود که 
فوتبال ای�ران را به باال بردن ج�ام قهرمانی امیدوار 
کرد، اما داستانی که پیشتر برای استقالل، ذوب آهن 
و سپاهان تکرار شده بود، در سال های 2018 و 2020 
برای پرسپولیس هم تکرار شد؛ چرا که به باور بیژن 
ذوالفقارنس�ب کارش�ناس فوتب�ال، در ای�ران 
زیرساخت های الزم را ندارد و به درستی مدیریت و 

حمایت نمی شود که نتیجه ای اصولی بگیرد.

29 س�ال از آخرین قهرمانی ای�ران در لیگ 
قهرمانان آسیا می گذرد. چرا طی این سال ها 
هیچ ی�ک از باش�گاه های ایران نتوانس�تند 

موفقیت پاس را تکرار کنند؟
ورزش به خصوص فوتبال از پدیده های قابل توجه جوامع 
بین المللی اس��ت که نتیجه گی��ری و ماهیت حقیقی 
ورزش��کاران و باش��گاه ها و نحوه مدیری��ت و حمایتی 
که از آنه��ا می ش��ود، تعیین کننده س��طح کیفی آنها 
در عرصه ه��ای بین المللی اس��ت و چنانچ��ه ما حدود 
30 سال اس��ت که نتوانس��تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
به عنوان قهرمانی دس��ت یابیم به این دلیل اس��ت که 
ضعیف تر از دیگران هستیم، اما نمی خواهیم بپذیریم. 
ما حتی نمی توانیم به تماش��اگران خ��ود نیز به خوبی 
سرویس بدهیم و تا زمانی که در همه زمینه ها ارتقا پیدا 
نکنیم، نمی توانیم قهرمان شویم؛ چراکه قهرمانی به این 
سادگی ها نیست و آن زمانی هم که قهرمان  می شدیم، 
درس��ت اس��ت که خوب بودیم، اما دیگر کشور ها هم 
ضعیف بودند و نمی توانس��تند با اقتدار در مس��ابقات 

حاضر شوند. 
پن�ج حض�ور در فین�ال و هف�ت حض�ور در 
نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آس�یا 
نمی تواند شانس�ی باش�د، اما چرا نهایت کار 
باش�گاه های فوتبال ایران رس�یدن به نیمه 

نهایی یا فینال است؟
بله، ما حض��ور در نیمه نهایی و فینال لی��گ قهرمانان 
آس��یا را هم تجربه کرده ایم ، اما باید واقع بین باش��یم. 
80 درص��د موفقیت های م��ا به دلیل شایس��تگی ها و 
ارزش های اخالقی بازیکنان ما بوده که خیلی بیشتر از 
ظرفیت های خود ظاهر شدند و توانستند موفقیت هایی 
را که نام بردید، رق��م بزنند ؛ چراکه انس��ان مثل لیوان 
نیست که ظرفیت مش��خصی داشته باشد. شما در یک 
لیوان یک لیتری نمی توانید یک و نیم لیتر آب بریزید ، 
اما ظرفیت انسان ها اینگونه نیست. این همان داستان 
شگفتی سازی هایی اس��ت که گا هاً در ورزش و فوتبال 
دنیا شاهد هس��تیم که در واقع تالش فراتر از ظرفیت 
افراد باعثش می ش��ود. مثل بازی با اس��ترالیا که هیچ 
کس تصورش را هم نمی کرد ایران استرالیا را در زمین 
حریف کنار بزند، اما تیم ای��ران فراتر از حد تصور ظاهر 
شد و موفق شد؛ چون بیش از ظرفیتی که داشت نشان 
داد و ما چنانچه به عنوان های نایب قهرمانی رسیدیم و 

حضور در فینال را تجربه کردیم؛ به دلیل تالش فراتر از 
حد تصور بازیکنان است و در برخی موارد نیز مدیریت 
باالی کادرفنی که توانس��ته خواسته هایش را به خوبی 

دیکته کند. 
یکی از مسائلی که به شدت ذهن دوستداران 
فوتب�ال را درگی�ر می کن�د، ای�ن اس�ت که 
باش�گاه های ایران�ی ک�ه تا پ�ای فین�ال یا 
نیمه نهای�ی پیش می روند، س�ال بع�د اگر از 
کس�ب س�همیه باز نمانند، در همان ابتدای 
راه کن�ار می رون�د و حتی موفق ب�ه صعود از 
مرحله گروهی هم نمی ش�وند. دلیل این افت 

چیست؟
به نکته خوبی اش��اره کردید. بخش عم��ده این افت به 

دلیل حمایت نش��دن طوالنی مدت اس��ت. در فوتبال 
ایران کسی به دنبال برنامه ریزی یا حمایت طوالنی مدت 
نیست. حمایت مادی و معنوی است. نگاه کنید مدیریت 
باش��گاه های ایران به چه شکل اس��ت. یک مدیر چند 
سال در یک باش��گاه حضور دارد. یک بازیکن خوب کار 
می کند، فصل بع��د تیم های اروپایی یا حتی آس��یایی 
حاشیه خلیج فارس او را می برند. نه اینکه این موفقیت 
نباش��د، نه ، اما اجازه نمی دهد که یک تیم برنامه ریزی 
حساب شده ای را برای ادامه مس��یر موفقیت طی کند. 
کس��ی برنامه ریزی 10 ساله یا حتی پنج س��اله ندارد. 
یکسال یک باشگاه پول دارد. از حاشیه دور است، آرامش 
دارد، سال بعد ندارد. همه اینها در این افت های فاحش 
و موفقیت های هراز چندگاه تأثیر مستقیم دارد. وقتی 
تفکر یک تیم موفق تغییر کند، نمی توانیم انتظار تکرار 
موفقیت را داشته باشیم؛ به همین دلیل گاهی شاهدیم 
تیمی که تا پای فینال رفته یا به نیمه نهایی رسیده است، 
س��ال بعد یا حتی دستش از کسب س��همیه هم کوتاه 
می ماند، یا مثاًل از مرحله گروهی هم در صورت کس��ب 

سهمیه صعود نمی کند.
امکانات، زیرساخت ها و حرفه ای بودن تا چه 
اندازه می تواند در موفقیت تیم های آسیایی 
و موف�ق نب�ودن تیم ه�ای باش�گاهی ایران 

تأثیرگذار باشد؟
بس��یار حائز اهمیت اس��ت. باش��گاهی ک��ه امکانات و 
زیرس��اخت های الزم را داشته باش��د، مدیری کارآمد 
ام��ور آن را اداره کند، بتواند به ط��ور اصولی و حرفه ای 
کارهای خود را پیش ببرد، از کارشناسان و مربیان خوب 
بین المللی استفاده کند، بدون تردید می تواند در مسیر 
موفقیت گام بردارد و امسال اگر تا پای فینال رفت، سال 
بعد به قهرمانی برسد، اما وقتی یکس��ال اوضاع بر وفق 

مراد اس��ت . مدیری به خوبی مدیریت می کند، اما سال 
بعد اوضاع تغییر می کند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم، 
امسال اگر نیمه نهایی را تجربه کردیم، سال بعد به فینال 
و سال بعد به قهرمانی برسیم. شما نگاه کنید فوتبال در 
دنیا خودکفاست؛ یعنی خرجش را خودش در می آورد، 
اما در ایران عمده باشگاه ها دولتی هستند و دولت هم این 
ظرفیت را ندارد که همه ساله از همه تیم ها  حمایت های 
همه جانبه داشته باشد. باش��گاه های ایرانی نمی توانند 
درآمدزایی کنند. دخل و خرجش��ان با هم نمی خواند. 
گاه حتی در پیدا کردن زمین تمرین با مش��کل مواجه 
هستند. مشخص نیست درآمدهای تبلیغاتی و تلویزیونی 
آنها کجا و در چه مؤسساتی خرج می شود که دستشان 
را نمی گیرد. چطور این تیم ها و باش��گاه ها باید بتوانند 
همپای باش��گاه هایی پیش بروند که تمام این امکانات 
را به طور مداوم دارند ؟ چطور وقتی تا این اندازه آماتور 

هستیم، می توانیم انتظار قهرمانی داشته باشیم؟
آی�ا می ت�وان ب�ا نادی�ده گرفتن صع�ود به 
نیمه نهایی ه�ا و فینال ه�ا گفت ک�ه فوتبال 
باش�گاهی ایران ت�وان قهرمانی را در آس�یا 

ندارد؟
اول بای��د ببینی��د منظورت��ان از توان چیس��ت . توان 
فنی اس��ت یا توان فوتبال ای��ران در تم��ام زمینه ها را 
در نظر می گیرید . ایران در مقایس��ه با 10، 15 کش��ور 
آس��یایی عقب تر اس��ت و با در نظر گرفتن این مسئله 
در نتیجه گیری هم عقب می ماند. ما نسبت به 10، 12   
کشور در آسیا کمتر سرمایه گذاری می کنیم؛ یعنی در 
سرمایه گذاری ضعیف تر از کشور هایی نظیر عربستان، 
امارات، قطر، ژاپن، کره جنوبی و جدیداً چین هس��تیم. 
توان جذب مربی��ان تراز اول دنیا را ب��ه دلیل تحریم ها 
و مشکالت مالی نداریم. اس��تفاده از بازیکنان خارجی 
ممنوع است و وقتی هم نبود داستان های دیگری داشت 
که به جای بازیکن خوب یکس��ری بازیک��ن ضعیف را 
به واس��طه دالل ها و عدم نظارت جذب می کردیم، اما 
کشور هایی که نام بردیم با سرمایه گذاری و جذب مربیان 
تراز اول دنیا به سوی موفقیت و کسب قهرمانی در آسیا 
و نظایر آن گام برمی دارند. وقتی از این منظر نگاه کنیم، 
بله ما توان قهرمانی را در آسیا نداریم و نمی توانیم این 

را منکر شویم.
اینکه تیم ها تا فینال می روند و گاهی با وجود 
آنکه می توانند، دستشان به جام نمی رسد، چه 
اندازه به برنامه ریزی و نحوه نگرش آنها برای 

کسب قهرمانی ارتباط دارد؟
تیم های ایرانی عمدت��اً دولتی هس��تند و مدیران آنها 
به نوعی کارمندان دولت حس��اب می شوند که شریک 
یا ذینفع نیس��تند. بله کس��ی بدش نمی آید بی دردسر 
قهرمان ش��ود، اما تالشی در این راس��تا آنطور که باید 
نمی کنند؛ ضمن اینکه گاهی ش��اهدیم اف��رادی زمام 
امور باش��گاه ها را به دس��ت می گیرند که ب��رای نمونه 
دندانپزشک هستند و تا قبل از آن دو ساعت در جلسات 
ورزشی حضور نداشتند. از این افراد چه انتظاری می توان 
داشت، وقتی عملکردشان حتی مورد انتقاد هواداران10، 
12 س��اله نیز اس��ت؛ ضمن اینکه هی��چ نظارتی هم بر 
عملکردشان نیست و کسی آنها را بازخواست نمی کند 
که با توجه به هزینه هایی که شده، چرا موفقیتی حاصل 

نشده است.

برنامه ریزي و زیرساخت هاي ما قهرمانانه نیست!
چرایی ناکامي 30 ساله تیم های فوتبال ایران در کسب عنوان قهرمانی آسیا در گفت وگوی »جوان« با بیژن ذوالفقار نسب
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دورخيز براي شکستن طلسم قهرماني

اول باید ببینید منظورتان از توان 
چیست . توان فنی اس�ت یا توان 
فوتبال ایران در تم�ام زمینه ها را 
در نظر می گیرید . ایران در مقایسه 
با 10، 15 کش�ور آس�یایی عقب تر 
است و با در نظر گرفتن این مسئله 
در نتیجه گی�ری هم عقب می ماند
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