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در نظرسنجی ایران ورزشی  40درصد هواداران
شانسی برای صعود استقالل و پرسپولیس قایل نیستند
تنها  7درصد معتقدند که هردو تیم به مرحله حذفی میرسند

ش هواداران در فضاهای مجازی
واکن 

پنالتی سوخته

سرمقاله

مدیران بیبرنامه ،چالش فوتبال ایران در آسیا
حميدرضا عرب
Hamidreza Arab

باشــگاههای فوتبال ایران زمانی کــه برنامههای خود برای شــروع فصل جدید را
طراحی میکنند معموال اهمیت چندانی برای بازیهای برونمرزی قایل نمیشــوند .این
وضعیت بهطور مشــهودی در میان مدعیان ســنتی لیگ بهچشم میخورد و این قبیل
باشــگاهها که انتظار عمومی از آنها بسیار باال است ،بیشتر برنامههای خود را معطوف به
بازیهای داخلی میکنند و انگیزهای برای حضور مقتدرانه در رقابتهای آسیایی ندارند.
نهتنها بهدلیل نتایج ضعیفی که اســتقالل و پرســپولیس در این دوره از رقابتها از
خود بر جا گذاشتهاند و در آستانه حذف از این رقابتها قرار دارند ،بلکه توجه به سوابق
این دو تیم در تمام ســالهایی که در این عرصه حضور داشتند -منهای فصل پیش که
سرخها تا فینال جلو رفتند و استقالل  5سال پیش که تا نیمهنهایی صعود کرد -بهوضوح
نشــان میدهد برنامهریزی برای قهرمانی در رقابتهای آسیایی جایگاه آنچنانی در میان
سیاستگذاران باشگاههای نامی فوتبال ایران ندارد.
حتی تیمهای ســپاهان ،تراکتور و ذوبآهن نیز که ســابقه بیشــتری در قیاس با
دیگــر تیمها در حضــور در این بازیها دارند ،این رقابــت را چندان جدی نمیگیرند و
توجهــی به حضور آبرومندانــه در مهمترین تورنمنت فوتبال آســیا بعد از جام ملتها
ندارند.
ایــن تیمها بههمراه دو غول پایتخت همواره صعود از گروههای مقدماتی را بهعنوان
هدف نهایی خود برمیگزینند و انگیزه آنچنانی برای رســیدن به قهرمانی از خود نشان
نمیدهند و حذفهای پیدرپی و شکستهای مکرر در واقع بدل به اتفاقاتی عادی شده
و توجیهاتی تکراری نیز از زبان مســووالن ،مربیان و بازیکنان در پی شکســتها شنیده
میشود.
انتخــاب مربیان ناوارد که در بازیهای برونمرزی همواره ناکارآمدند ،بیبهره بودن
از بازیکنان طراز اول و بینالمللی ،فقدان بودجه و نداشــتن عزم و اراده کافی بیشــترین
نقش را در ناکامیهای ســریالی نمایندههای فوتبال ایران در رقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا داشتهاند.
بدون شــک اگر نگاهی بنیادیتر به رقابتهای آســیایی باشــد و سیاستگذاران
باشگاهها -مدیران و اعضای هیات مدیره -اهمیت موفقیت در این بازیها را عمیقا درک
کنند ،این عرصه عالوه بر اعتباربخشــی به باشگاهها ،منبع درآمدزایی بسیار چشمگیری
خواهد بود کما اینکه دیدیم پرســپولیس در نخســتین فصل پرفروغ خود در رقابتهای
آسیایی درآمدی بیش از60میلیارد تومان را به چنگ آورد که این ارقام نهتنها هزینههای
جاری تیمها را جبران میکند ،بلکه سرمایه مناسبی است تا در سالهای آتی نیز تیمها
با تدارکات بهتر وارد این رویداد شوند.
سیاســتگذاران باشــگاههای فوتبال ایران در همه ســالهایی که لیگ قهرمانان
آســیا با شکل و شمایل جدید طراحی شــده ،طوری به اســتقبال این بازیها رفتهاند
که انگار تیمهای فوتبال ایران تاب و توان رقابت با تیمهای آســیایی را ندارند و با طرح
موضوعاتی همچــون هزینههای میلیاردی و بیان جمالتی تکــراری نظیر اینکه حریف
بازیکن میلیاردی دارد؛ جملهای که برخی مربیان بهوفور آن را به زبان آوردهاند ،ســعی
در مبرا کردن خود از ناکامیها داشــتهاند در شــرایطی که آنهــا خود مقصران اول این
شکستها محسوب میشــوند و باید برنامههای خود را بهگونهای طراحی میکردند که
تیمهای تحت اختیارشــان الاقل در این ســالها یکبار قهرمان آســیا شوند؛ افتخاری
که بارها نصیب تیمهای عربســتانی ،قطری و اماراتی شــده اما هرگــز به فوتبال ایران
نرسیده است.
شرقیها نیز در رسیدن به قهرمانی آسیا همواره بابرنامه بودهاند و در سالهای اخیر
حتی چینیها هم با ســرمایهگذاری چشمگیری به دایره قهرمانها ملحق شدهاند ،اما در
فوتبال ایران دریغ از ساختن یک قهرمان در دوران جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا
و دریغ از یک تیم که مایه فخر و مباهات فوتبال ایران باشد.

تیتر یک  -در نظرســنجی اینترنتی
ایــران ورزشــی 40 ،درصــد از کاربــران
عقیده داشتند که اســتقالل و پرسپولیس
با توجــه به نتایــج ضعیــف دو هفته اول
لیــگ قهرمانان بختی بــرای صعود از گروه
ندارند.
 30درصد از کاربران اعتقاد داشتند که
تنها استقالل از گروهش صعود میکند و 23
درصد بر این باور بودند که تنها پرسپولیس
میتواند بازی در مرحلــه گروهی را تجربه
کند .تنها  7درصد از شــرکتکنندگان در
این نظرسنجی رای به صعود همزمان هر دو
تیم پرطرفدار پایتخت دادند.

پرچم اشتباه

اســتقالل و پرســپولیس از دو بــازی
مرحله گروهی تنها یــک امتیاز دارند و به
رتبه آخر گروهشان سقوط کردهاند .این دو
تیم برای صعود باید حداقل دو بازی از چهار
بــازی باقیمانده را ببرنــد ،در حالی که به
دلیل همگروهی با تیم عربســتانی تنها یک
بازی خانگی دارند.
جنگ مجازی بر سر آفساید
صفحات مجازی در یکی ،دو روز گذشته
پر از واکنشهایی بود که طرفداران استقالل
و پرســپولیس نسبت به نتیجه بازی تیمهای
محبوب خود در هفته دوم رقابتهای مرحله

فرصتسوزی

تعویض های بد

گروهــی لیگ قهرمانان آســیا نشــان داده
بودند .پرسپولیســیها بیشــتر و استقاللیها
کمتر .در مجموع اما بیشــترین واکنشهای
مجــازی اعتراض بــه داوریهایــی بود که
حتی در سطح آســیا هم به ضرر نمایندگان
ایران است.
عدهای هم نســبت به ناتوانی فدراسیون
فوتبال برای احقاق حق تیمهای فوتبال ایران
معترض بودند.
بعــد از این دو گــروه عمــده ،باید به
توییتها و پســتهایی اشــاره کنیم که به
عملکرد مهاجمان پرسپولیس بخصوص علی
علیپور اشاره داشــت و البته برانکویی که از

گل مردود

تعویضهای خود استفاده نکرده است.
استقاللیها اما بیشتر از اینکه به داوری
اعتراضی داشــته باشــند یا دربــاره گلی که
آفســاید گرفته شــد حرفی بزنند ،تصاویری
از صحنه گل الســد به پرسپولیس را منتشر
میکردند تا ثابت کنند گل الســد آفســاید
نبــوده و اعتــراض پرسپولیســیها بیهوده
است.
در حالــی کــه ایــن روزها هــواداران
پرســپولیس داوری را چــه در لیگ و چه در
سطح آسیا بزرگترین حریف تیم خود در راه
کســب قهرمانیها میدانند ،استقاللیها این
اعتراضها را بیهوده میدانند.

منشا میتوانست این روزها به پرسپولیس کمک کند

پروین :نمیدانم چرا بازیهای لیگ اینقدر فشرده است

علی پروین درباره بازی پرسپولیس و السد میگوید:
«نمیدانــم چرا بازیکنان پرســپولیس با وجود گذشــت
چندین هفتــه از بازیها هنوز هماهنگ نشــدهاند .واقعا
نمیدانم چرا نفرات تیم برانکو با هم هماهنگ نیســتند.
میگویند نفرات جدید جذب کردیم ولی بازیکنان جدید
آنقدر زیاد نیستند که هماهنگی آنها این همه زمان ببرد.
پرسپولیس مقابل السد بازی خوبی کرد اما المصب! دقیقه
 94الســد روی اشتباه کمک داور به گل رسید و با همین
گل زنگ خطر برای پرســپولیس به صــدا درآمد .فوتبال
امروز به دلیل پیشــرفتهای زیادی که داشته بیشترین
گلهایــش در دقایق آخر بــه ثمر میرســد ».او درباره
مشکالت پرســپولیس معتقد است« :معتقدم پرسپولیس

مفت منشــا را از دســت داد .این بازیکــن در خط حمله
میتوانســت کمــک حال تیــم برانکو باشــد ولی خیلی
راحت از این تیم کنار گذاشــته شــد .منشا در این روزها
میتوانست به پرسپولیس کمک کند».
پروین حرفهایش را اینطور ادامه میدهد« :همانطور
که گفتم زنگ خطر برای اســتقالل و پرسپولیس به صدا
درآمده است .همه چیز خطری شده است .برانکو هم باید
فکری به حال تیمــش کند .من فکر میکنــم بازیکنان
استقالل و پرســپولیس عادت به روزهای پرفشار ندارند.
روز گذشــته بازی اســتقالل و العین را هم دیدم .دیدید
بازیکنان اســتقالل به دلیل خســتگی یکی یکی مصدوم
شده و زمین میخوردند .نمیدانم چرا برنامه لیگ اینقدر

فشرده اســت؟ نه بازی ملی داریم ،نه جام ملتها است و
نه جام جهانی .در جریان بازی عضالت بازیکنان استقالل
به دلیل فشــردگی میگرفت .فراموش نکنید استقالل و
پرسپولیس در آســیا مثل رقبا مهرههای آنچنانی ندارند
که سیستم چرخشی را اســتفاده کنند .به نظرم در آسیا
برانکو و شــفر بایــد فکری به حال تیمشــان کنند چون
هواداران کمکم ناراحت میشوند ».این پیشکسوت فوتبال
کشورمان اشارهای به ناراحتی هواداران دارد« :وقتی از ۲
بازی یک امتیاز میگیرید یعنی هوادار ناراحت است .یک
امتیاز نه در شأن پرسپولیس است و نه در شأن استقالل.
ذوبآهن  4امتیاز دارد و از این دو تیم بهتر امتیاز گرفته
است .حداقل استقالل و پرســپولیس از این  ۲بازی باید
یکی را میبردند».
پروین حرفهایی هم درباره تیم امید دارد« :به نظرم
بر خالف تصورها تیم امید کار خیلی خیلی ســختی دارد.
شــما تیم ملی عراق را ببینید که خیلی از بازیکنانش در
همین جام ملتهای آســیای گذشته بازی میکردند .من
پیشبینی میکنم بازیهای ســختی در انتظار تیم امید
اســت و در حین بازی پیشکسوتان با استیلی حرف زدم و
به او گفتم کارشــان خیلی سخت است .به استیلی گفتم
مواظب باش ،فکــر نکن روزهای راحتــی در انتظار تو و
تیم امید است ،همه تیمهای خوبی هستند بخصوص تیم
ملی عراق .بــا توجه به میزبانی امیدوارم تیم ملی امید ما
صعود کند».
سرمربی اســبق تیم ملی کشورمان درباره بازیهای
باقــی مانده از لیگ برتر میگوید« :شــاید خیلیها تصور
کنند بازی بعدی پرسپولیس مقابل سپیدرود راحت باشد
اما بازی در زمین رشــت و در چمن مصنوعی برای برانکو
و شــاگردانش خیلی سخت خواهد شــد .استقاللیها هم
فکر میکنند بازی با نســاجی آســان اســت ولی اینطور
نیســت .در نیم فصل دوم همه تیمها نســبت به یکدیگر
شناخت دارند».

ناکامی در لیگ قهرمانان آسیا ،به تیم ملی هم ضربه میزند
مصاحبه

خلیلی :فقط میخواهند
بازیهای لیگ را برگزار کنند

محسن خلیلی در مورد شکست پرســپولیس مقابل السد میگوید:
«قبل از هر چیز باید بگویم که به پشــتیبانی خوب باشــگاه سفر خوب
و بدون دردســری به قطر داشــتیم و همه چیز از هر نظــر ایدهآل بود،
اگرچه میتوانســتیم با ســه امتیاز کامل هم از قطــر برگردیم اما از هر
نظر بدشــانس بودیم .همانطور که همه دیدند در تمام دقایق مســابقه،
بازی زیبا و رو به جلــو را مقابل تیم پرقدرت
الســد ارائه کردیم و به هیچ عنوان شایســته
باخت نبودیم .کمک داور هم در صحنه به ثمر
رسیدن گل السد اشتباه فاحش داشت ،چرا که
محرز بود بونجاح موقع ضربه زدن در آفســاید
قرار دارد».
او حرفهایش را اینطــور ادامه میدهد:
«علی علیپــور همین چند مــاه پیش فاصله
زیادی را در دقیقــه  90طی کرد تا به دروازه
الســد برســد و آن موقع فقط با خطا میشد
او را کنتــرل کرد اما همیــن بازیکن در بازی
دیشــب در صحنه مشــابه به زحمت خودش را به دروازه السد رساند و
خستگی در ســاقهای او کام ً
ال مشــهود بود .وقتی ما بارها از مسووالن
خواســتیم که تغییر در برنامه فشــرده بازیهای نماینــدگان ایران در
آســیا به وجــود آورند به خاطر همین مســائل بود که اتفــاق افتاد .ما
بازیهــای لیگ را برگزار میکنیم که در میادین بینالمللی بتوانیم برای
کشــورمان افتخارآفرینی کنیم اما به نظر میآیــد آنهایی که بازیها را
برنامهریــزی میکنند صرفاً و فقط هدفشــان برگزاری بازیهاســت نه
چیز دیگر».
خلیلی حرفهایی درباره لیگ قهرمانان آسیا دارد« :سطح بازیهای
لیگ قهرمانان قابل قیاس با بازیهای داخلی نیست و توان و انرژی زیادی
را از بازیکنان میگیرد .با توجه به این شــرایط بازیکنان باید در بهترین
شــرایط بدنی وارد مسابقات آسیایی شــوند اما با این نوع برنامهریزیها
این امر به نوعی غیرممکن اســت .مســلماً در ســال جدید شرایط برای
نمایندگان ایران در آســیا به مراتب ســختتر میشــود و ما بار دیگر از
مســووالن مربوطه میخواهیم بازنگری در برنامه مسابقات داشته باشند.
قطعــاً عدم موفقیت نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان به فوتبال ملی ما
ضربه خواهد زد و بهتر اســت تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شود.
البته خواسته ما این اســت که اگر قرار است تغییراتی در برنامه بازیها
ایجاد شــود قبل از عید به باشــگاهها اعالم کنند نه دو سه روز مانده به
بازی ،مانند اتفاقی که در مورد بازی ما با ســپیدرود رخ داد و چون همه
برنامهریزیهای خود را انجام داده بودیم امکان بازی کردن با ســپیدرود
در روز یکشنبه نبود».
بازیکــن ســابق پرســپولیس حرفهایــی دربــاره هــواداران این
تیم دارد« :تماشــاگران مــا از بهترینها هســتند و همیشــه در تمام
میادیــن ما را تنها نگذاشــتهاند .قطعاً خواســته آنها هم این اســت که
برنامهریزیها منطقی و حســاب شده باشــد و ما هم برای دفاع از حق
پرســپولیس و هواداران تا آخر پیگیر ماجرا هســتیم .همانطور که پیش
از این باشــگاه اعتراضات خود را به داوریهــا در لیگ و لیگ قهرمانان
به طور رســمی به فدراســیون فوتبال و ایافســی اعالم کرده اســت.
حتی برای تغییــر برنامه بازیها هم به فدراســیون نامه زدیم .االن هم
برای اعتراض به گل آفساید الســد مجددا ً نامهای را به ایافسی ارسال
خواهیم کرد».

