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خبر كوتاه
اسکوچیچ را چگونه ارزیابی کنیم؟

وصال روحانی

حساسیتهای موجود درباره انتخاب
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و شرایطی که
منجر شد در نهایت دراگان اسکوچیچ برای
این سمت برگزیده شود ،توجهها را به میزان
کارآیی او بلکه مسائلی جانبی کشانده که برخی
میگویند در گزینش این مربی  52ساله کروات
سهمی بارزتر از میزان شایستگی وی داشته
است.
نسبت دادن رد پای اسکوچیچ در برخی
اتفاقات فوتبال ایران طی پنج شش سالی که او در
کشورمان سپری کرده به گروهی خاص و مرتبط
دانستن آن با چرخه حامیان وی و دستهای که
با وی در ارتباطاند و مثل ایجنتها برای او کار
کردهاند ،سبب شده کمتر کسی به قابلیتهای او
بپردازد و نه دیدگاههای او بلکه همان چرخهها
و ارتباطات مبنای صدور حکم درباره وی قرار
گیرد و این چرخهها و حلقههای حامیان وی
قابل اثبات نیستند و حتی اگر «رو» بازی کنند
نمیتوان آنها را متهم به تقلب و فوتبال را بازنده
ساخت و پاخت احتمالی آنها دانست زیرا در
ورزشی که حتی کریس رونالدو و لیونل مسی
بدون ایجنتها و مشاوران و برنامهریزان خبره
و صاحب ارتباطات ویژه (مثل خورگه مندز) به
هیچجا نمیرسند ،چطور میتوان اسکوچیچ را
به خاطر داشتن یک چرخه احتمالی از حامیان
داخلی و ایجنتهای ایرانی متهم کرد و به همین
سبب او را فاقد صالحیت برشمرد.
اگر هم اسکوچیچ فاقد کفایت الزم برای
احراز سمتی باشد که از پنجشنبه گذشته به
وی واگذار شده ،این روال باید از طرق دیگر و
با استناد به مسائلی فنی و حرفهای و مختص
فوتبال و با راهها و زبان ورزشی بیان شود و نه
با استناد به اینکه یک حلقه از اسپانسرها و
ایجنتهای وطنی او را در این طریق و مسیر
همراهی کرده و به سمت مذکور رساندهاند.
مگر برای رونالدو انتقال سال  2009وی از
منچستریونایتد به رئال مادرید و کوچ  2018او
از مادرید به اردوی یوونتوس بدون اسپانسرها و
واسطهها امکانپذیر بود و آیا باید هر بازیکن و
مربی را براساس ویژگی و وسعت عمل مدیران
برنامهها و ایجنتهای آنان سنجید و نمرهدهی
کرد و یا بر مبنای آنچه در میدان عمل و در
صحنه مسابقات خلق و کسب کردهاند.
از داخلی تا خارجی

حتی اگر اسکوچیچ به گونهای در تیم ملی
ما به قدرت رسیده باشد که ارتباطهای ویژه و
بعضی ایجنتها در آن سهم فعالی داشتهاند ،باید
بررسی و تعیین کرد که او در تیمهای قبلیاش
چه کرده و چه بیالنی را برجای گذاشته و آیا به
لحاظ کسب نتیجه براساس توش و توان و پرسنل
تحت اختیارش موفق بوده یا ناکام مانده و آیا ارائهگر
فوتبالهایی پیشرفته بوده و یا نتوانسته است از این
نظر بدرخشد .بررسی کارنامه اسکوچیچ صرفنظر از
چرخههای ارتباطی و حمایتیاش گویای چیزهایی
است که برای تشخیص خوب و بد او بیشتر به کار
میآید و اینکه همراهان و حامیان وی چه کسانی
بوده و احتماالً چه کارهایی کردهاند ،هیچ چیز را در
ارتباط با طرحها و دستاوردهای داخلی میدان او بر
ما مشخص نمیسازند .سنجش او از طریق نحوه
کار تیمهای قبلی او و نتایج حاصله آنها هم فقط
تیمهای ایرانی را در بر نمیگیرد و وی در دو مقطع
زمانی در ریهکا کرواسی و یک مقطع در اینترالک
اسلوونی هم امتحان پس داده و در خلیج فارس نیز
حضورش به ایران محدود نشده و تیمهای العربی
کویت و النصر عربستان را هم پوشش داده است.
حتی اگر مخالفان اسکوچیچ مدعی شوند که وی از
 2013به بعد در هیچ باشگاه غیرایرانی به کار گرفته
نشده ،باز هم این امر لزوماً منادی ضعف او نیست و
فقط نشان میدهد که شرایط شغلی و مالی بهتری
برای او در آن مقاطع زمانی جور نشده است.
نمره نامربوط

بیالن وی در چهار تیم ایرانی تحت هدایتاش
نیز کام ً
ال موجود و در دسترس و قابل بررسی است
و کافی است قدری تعمق و روی روشهای کار
او و نتایج بهدست آمده وی ارزیابی و مداقه کنید
و سپس به نتیجهگیری بپردازید و خوب و بد آن
نیز به انتخاب خودتان اما اینکه این مربی کروات
فقط براساس شاخصهها و الگوها و روابطی ارزیابی
و دربارهاش صدور رأی شود که در جهان امروز
وجوه درجه چندم و عادی کار هر فوتبالیست و
هر مربیای محسوب میشود ،فقط گم کردن مسیر
درست و دادن نمرهای احتماالً نامربوط به وی است.

چرا پرسپولیس
امسال مدعی جدی در آسیاست؟

در ادامه دیدارهای مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا امروز پرسپولیس قهرمان فصل
گذشته لیگ برتر و جام حذفی ایران باید در قطر
به دیدار تیم قدرتمند الدحیل برود .فاکس اسپورت
بنا به دالیلی پرسپولیس را از مدعیان جدی در
رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان آسیا میداند.
دو فصل پیش بود که پرسپولیس توانست با نمایش
خوب خود به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا نیز
راه یابد و در دیدار نهایی شکست خورد ،ولی در
رقابتهای فصل قبل لیگ قهرمانان آنها در
گروهی رقابتی و فشردهای قرار گرفت که فاصله
تیم صعود کننده السد با تیمی که صعود نمیکند
تنها  ۳امتیاز بود.برای پرسپولیس ناکامی بود که
نتوانست از مرحله گروهی راهی مرحله بعد شود
و حذف زودهنگامی از لیگ قهرمانان داشت .حاال
این فصل در حالی شروع میشود که این تیم
ایرانی ستارههای خود از جمله علیرضا بیرانوند،
علی علیپور ،مهدی ترابی و محمدحسین کنعانی
را در ترکیب خود دارد و به همین دلیل میتوان
از این تیم به عنوان مدعی در رقابتهای این فصل
لیگ قهرمانان نام برد.اولین بازی پرسپولیس در این
فصل را میتوان حساسترین دیدار این تیم نیز
دانست که برابر الدحیل در زمین تیم قطری برگزار
میشود .دو تیم دو فصل قبل در لیگ قهرمانان برابر
هم به میدان رفتند که الدحیل در خانه با یک گل
برنده شد و در تهران با نتیجه  ۳بر یک به تیم ایرانی
باخت و حذف شد.

فرشاد کاسنژاد

فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال
ایران بیشتر از آنکه جذاب باشد ،پرمعناست .فوتبال
ایران بحرانهایی را پشت سر میگذارد که اینبار
آنچه در لیگ قهرمانان آسیا بر تیمهای ایرانی
خواهد گذشت ،شاید بیشتر از همیشه مالک
ارزیابیها باشد یا محکی برای اینکه بدانیم با این
بحرانهای اخیر ،فوتبال ایران در حال تبدیل به چه
موقعیت تازهای است.
بزرگترین باشگاههای ایران به دلیل
بحرانهای اقتصادی مربیان خود را از دست
دادهاند .استقالل و پرسپولیس در حالی مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا را شروع میکنند که
دیگر آندرهآ استراماچونی و گابریل کالدرون را
روی نیمکت خود ندارند و این شاید سطح توقعات
از این دو تیم را تغییر داده باشد .اگرچه استقالل
با فرهاد مجیدی و شهر خودرو حتی با مجتبی
سرآسیایی مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا را با
موفقیت پشت سر گذاشتند اما همه میدانیم که
به طور مثال کیفیت استقالل در لیگ قهرمانان
آسیا با استراماچونی تا چه اندازه میتوانست
متفاوت باشد یا پرسپولیس با کالدرون چه
رویاهای بزرگتری را میتوانست جستوجو کند.
شهر خودرو هم در گیر و دار این بحرانها چارهای
نداشت جز اینکه سرمربیاش را به پرسپولیس
تقدیم کند .شاید فقط سپاهان بود که توان حفظ
سرمربیاش را داشت ،سپاهانی که همیشه متمول
و پرنفوذ است و حتی توانست مقابل فدراسیون
فوتبال مقاومت کند و زیر بار حرفهایی از این

ورزش

امیدوار ،بهرغم همه چیز!

دست که تیم ملی به خطر افتاده نرود و امیر
قلعهنویی را در تیمش حفظ کند .نزول کیفیت
مربیگری اتفاقی نیست که فقط در تیم ملی ایران
با انتخاب دراگان اسکوچیچ یک سال پس از
جدایی کارلوس کیروش رخ داده باشد ،باشگاهها
نیز جریانی مشابه را تجربه کردهاند.
استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان و شهر خودرو
 ۴نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند.
اینکه هنوز میتوانیم با  ۴نماینده لیگ قهرمانان
آسیا را شروع کنیم (اگرچه دو تیم از مسیر پلیآف
به مرحله گروهی رسیده باشند) نشان میدهد که
همچنان نظارتهای ایافسی دقت آنچنانی ندارد
و باشگاهها و فدراسیون فوتبال میتوانند مستندات

خود مبنی بر ترازهای مالی مثبت و تسویهحساب
با طلبکاران و خصوصی بودن باشگاهها را به
کنفدراسیون فوتبال آسیا تحویل دهند! فدراسیون
فوتبال ایران همیشه خوشحال است و با افتخار
تعداد نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا را
اعالم میکند و هرگز به فکر نیفتاده که خود باید
ناظر سختگیرتری در مقایسه با ایافسی برای
اصالح ساختار باشگاهها باشد.
فوتبال آسیا اگرچه نمایشی از نظارت بر رفتار
مالی باشگاهها را راه انداخته اما سالهاست -جز به
روشهایی سهلانگارانه -چندان نظارتی هم ندارد و
باشگاهها با انبوهی از بدهی معوقه در لیگ قهرمانان
آسیا بازی میکنند و هرگز مجبور به تغییر رفتار
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اخبار
نشدهاند و همچنان به تولید بدهی به عنوان شغل
اصلی -پیش از فوتبال -اشتغال دارند.
واقعیت این است که در سالیان اخیر و پس از
اوجگیری سپاهان در دهه  ۸۰و صعودش به فینال
لیگ قهرمانان آسیا ،فقط پرسپولیس توانست تا
فینال این جام پیش برود ،پرسپولیسی که برنامهای
 ۳ساله را با برانکو پشت سر گذاشت و بیشتر از بقیه
تیمها به مربیاش متکی شد .شاید بین تیمهای
امسال ایران در لیگ قهرمانان آسیا فقط سپاهان
ثبات روی نیمکت را به عنوان یک نشانه مثبت
داشته باشد و بقیه نمایندگان ایران آشفتگیهای
بسیاری را در ماههای اخیر روی نیمکت خود تجربه
کردهاند.
در حالی که تیم ملی ایران در مرحله گروهی
مسیر جام جهانی  ۲۰۲۲قطر مقابل بحرین و
عراق شکست خورده و در خطر حذف قرار گرفته،
عملکرد خوب تیمهای ایرانی در لیگ قهرمانان
آسیا میتواند امیدها را برای فوتبال ایران زنده
نگه دارد .فدراسیون فوتبال روند امیدوارکنندهای
برای آمادهسازی تیم ملی در دور برگشت ندارد
و موفقیت تیمهای ایرانی مقابل حریفان آسیایی
در لیگ قهرمانان شاید هواداران را امیدوار کند
که هنوز فوتبال ایران با اتکا به نیروی انسانیاش
راههایی برای فراموشی بحرانهای خودساختهاش
پیدا میکند .بازیهای سپاهان ،شهر خودرو،
پرسپولیس و استقالل در این هفته از لیگ
قهرمانان آسیا از این منظر برای فوتبال ایران پیامها
و معنایی ویژه دارد :امیدواری به رغم همه چیز .ما
همیشه به جایی میرسیم که محتاج امیدیم.

اسکوچیچ را قربانی منافع شخصی کردند
بهمن فروتن

انتخاب همیشه از دو به باال است وگرنه «یک» که دیگر انتخاب
نیست ،اجبار است .نحوه انتخاب هم البته خود مقولهای است .انتخاب،
تاکتیک هم دارد مث ً
ال اگر شما الف را میخواهید حتماً او را بهوسیله
ب و پ تحت فشار قرار دهید تا جلوی خواستههای بیش از حد الف
را بگیرید.
زمانی که دایی و امیر قلعهنویی به شکل غیررسمی و از طریق
رسانهها بهعنوان کاندیداهای سرمربیگری تیم ملی معرفی شدند،
اسکوچیچ در آبادان بهدلیل بیماری از صنعتنفتی که با برد از
مسجدسلیمان میتوانست به رده دوم جدول صعود کند استعفا
میدهد.
عجب! در حقیقت به این شکل ،الف را با دو مربی بزرگ ایرانی
خوب مشت و مال میدهند .در بیانیهای نوشته شده است« :اسکوچیچ
برای مربیگری تیم ملی باید پول هم پرداخت کند ».و من مطمئنم
اگر فدراسیون این تقاضا را داشت اسکوچیچ آن را عملی میکرد و
بهنظر من باید که عملی کند چون مربیگری تیم ملی ایران یعنی
آینده و چه میدانیم شاید هم عملی کرده باشد ،یعنی اینکه همه
اجرتش را تقسیم کند بین داللهایش.
اما اسکوچیچ خودش ...اگر این اسکوچیچ همان اسکوچیچ باشد
که من میشناسم ...روزی قرار بود هر دوی ما در مالزی سرمربی

تیم باسابقه سلنگور شویم که نشدیم چون باز هر دو ،دانشمان را
آنقدر به رخ «داتوی» مهربان این تیم کشیدیم که داتو با مهربانی
گفت شماها حرفگوشکن نیستید و من دنبال یک حرفگوشکن
میگردم .در آن روزها «بویان هوداک» یکی از شاگردان کروات من
میگفت بهجرأت میتوانم بگویم اسکوچیچ یکی از بهترین مربیان
فوتبال کرواسی است.
من هم شخصاً معتقدم او بهترین مربی کروات است که تا به حال
به ایران آمده است .البته به عقیده من بهترین مربی خارجی تاریخ
فوتبال ایران کسی نیست جز شخص استراماچونی و این او بود که از
هر نظر شایستگی سرمربیگری تیم ملی ایران را داشت.
اسکوچیچ اما مربی است که برخالف شارالتانهای گذشته ،اگر
به او فرصت داده شود میتواند از نظر فنی به فوتبال ایران کمک کند
ولی این مربی خوب را با نحوه انتخابش و تاکتیکی که اتخاذ نمودهاند
پیشاپیش جلوی گرگها انداختهاند .چه میشد در نامهای رسمی از
باشگاه صنعتنفت خواسته میشد مربیاش را به تیم ملی بدهد؟ چرا
برای استخدام اسکوچیچ ،قلعهنویی و دایی را فدا کردند؟ این نوع
عملکردها مطمئناً با بازخوردهای منفی روبهرو میشود .اسکوچیچ
چرا به بهانه قلبدرد تیم صنعتنفت را رها کرد؟ یعنی حاال در تیم
ملی قلبش درد نمیکند؟ اسکوچیچ البته برای این در کرواسی موفق
نبود که حقهباز نبود.

او که مردی معتقد به اخالق است چرا برای مربیگری تیم ملی
اخالق را زیر پا گذاشت؟ اسکوچیچ مربی بسیار خوبی است ،بسیار
بهتر از کیروش و ویلموتس و برانکو ،ولی متأسفانه عدهای ندانمکار
که اص ً
ال جایشان در اینجا نیست صرفاً برای منافع شخصیشان یک
مربی بسیار خوب خارجی را قربانی کردند و دو مربی بسیار خوب
داخلی را دلخور.
چرا فوتبال را این نااهالن میچرخانند؟ واقعاً مسئولش چه کسی
است که حتی وزارت ورزش هم از قبول انتخابی که شده است طفره
میرود؟

به عادت  2گل ادامه بده استقالل!
علی مغانی

خط حمله استقالل حتی بدون
شیخ دیاباته هم به همان روندی که
از دوره استراماچونی آغاز شده بود،
ادامه میدهد .استقالل از هفته پنجم
که در اصفهان با ذوبآهن مساوی
کرد ،به میانگین حداقل  2گل زده
در هر بازی عادت کرد و به جز معدود
مسابقاتی مثل شهرخودرو ،همان عادت
خوب را ادامه داد .این بزرگترین ویژگی
استقالل در این فصل است که چه در
خانه حریفی مثل الریان بازی کند
و چه در دربی سنتی تهران روبروی
پرسپولیس قرار بگیرد ،چه زوج خط
حملهاش با دیاباته -قائدی شکل بگیرد
و چه ارسالن مطهری جانشین مهاجم
خارجیاش شود ،باز هم حکایت  2گل
در هر بازی را فراموش نمیکند.
از این منظر فرهاد مجیدی باید این

روحیه تهاجمی تیمش و این برچسب
«تیم همیشه گلزن» را برای استقالل
حفظ کند .هرچند که مربی جدید
استقالل به خاطر مصدومیت مهرههایی
نظیر فرشید اسماعیلی ،مجبور شده
بعضی از بازیها را بدون هافبک هجومی
شروع کند و شاید امروز هم ناچار باشد
از مثلث علی کریمی ،مسعود ریگی و

زمانی که استراماچونی به استقالل آمد ،او به مدیران
گفته بود بدنهای بازیکنان استقالل اصال آماده نیست و باید
کار بدنسازی ویژه ای روی بازیکنان انجام دهد .او پس از
ارزیابی ها در تهران و ترکیه (اردویی که استقالل به سختی
آن را برگزار کرد) بدنسازی استقالل به شیوه خودش و
دستیارانش را شروع کرد.
آنها با آنالیز دقیق از وضعیت تک تک بازیکنان ،بدنسازی را
آغاز کردند و برای ریکاوری ها هم برنامه های ویژه ای داشتند.
زمانی که استقالل به مرکز ایفمارک برای تست پزشکی رفت،
پزشکان مرکز ایفمارک ،از آمار بیوتومکس یا توان هوازی بازیکنان
استقالل ،شگفت زده شده بودند .استراماچونی توانسته بود که
توان هوازی بازیکنان استقالل را به باالترین حد ممکن برساند
و البته بازیکنان در دیگر فاکتورهای بدنی و استقامتی باالترین
اعداد را بدست آورده بودند.
استقالل تا هفته چهارم لیگ برتر که نتایج خوبی نمی گرفت،
درگیر بدنسازی استراماچونی بود اما وقتی بدن بازیکنان در
اصطالح خودشان رها شد ،استقالل کیفیت خودش را نشان داد
و به صدر جدول هم رسید .رمز موفقیت استقالل استراماچونی،
در درجه اول بدنسازی خوب استراماچونی بود و در درجه دوم،
تمرینات ریکاوری خوبی که استراماچونی و دستیارانش داشتند.
در نیم فصل اول استقالل با مصدومیت محسن کریمی مواجه شد.
او رباط پاره کرد و البته پارگی رباط صلیبی او ریشه در گذشته
و مشکالتی که بدن خود محسن کریمی داشت باید جستجو کرد.
چربی و ویتامین  Dدر بدن محسن کریمی آنقدر کم بود که
پزشکان تیم بارها به او توصیه کرده بودند ممکن است باز هم
رباط پاره کند .از آن طرف داریوش شجاعیان هم رباط پاره کرد.
او که قبال رباط پای راستش پاره شده بود ،این بار رباط پای چپ
را داد تا خانه نشین شود اما دیگر بازیکنان مصدومیت چندانی
نداشتند و حتی مصدومیت های کهنه و پنهان بازیکنان استقالل

فرشید باقری استفاده کند اما در ادامه
فصل ،استقالل باید روی همان ریلی
ادامه دهد که مدتهاست در آن حرکت
میکند؛ یک تیم مهاجم که در هر بازی
چندین موقعیت آشکار خلق میکند و
حمالت دامنهدار و هدفمندش معموالً
به گل تبدیل میشود.
در فوتبال ایران که فلسفه «اول

گل نخور ،بعدا ً گل بزن» بین مربیانش
بسیار محبوب است ،فرهاد مجیدی
باید همانی باشد که برای استراماچونی
محبوبیت به همراه آورد .استقالل تا
اینجای فصل به رکورد شگفتانگیز
بیش از  2گل در هر بازی لیگ ،جام
حذفی و آسیا رسیده و این همان برگ
برندهای است که امروز هم میتواند
الشرطه را غافلگیر کند.
درباره الشرطه ،به یاد داشته
باشیم که اوضاع باشگاههای عراقی
نسبت به  5،4سال گذشته خیلی
متفاوت شده .تثبیت اوضاع و آرامش
نسبی که در عراق حاکم شده ،به
رشد فوتبال باشگاهی این کشور هم
کمک کرده و همین عامل باعث شده
حریف امروز استقالل ،عالوه بر چندین
بازیکن سرشناس و ملی پوش ،سه مهره
خارجی قابل اعتنا هم داشته باشد .اگر
باشگاههای عراقی تا سالهای گذشته

بیمارستانی به نام استقالل!

به خاطر تمرینات بدنسازی خوب استراماچونی ،استخردرمانی و
ریکاوری مدرن ،بهبود پیدا کردند یا خودشان را نشان نمی دادند.
دوران پسااستراماچونی

اما پس از رفتن استراماچونی و حضور فرهاد مجیدی و زمانی
که استقالل دیگر با ریکاوریها و توصیه های استراماچونی همراه
نبود ،کم کم مصدومیت ها از راه رسیدند .از همین آخری شروع
می کنیم ،مهدی قائدی جدیدترین مراجعه کننده به کلینیک
دکتر نوروزی خواهد بود .آنطور که به صورت غیر رسمی اعالم
کرده ،ستاره جوان آبیها چند هفتهای نمیتواند برای استقالل
بازی کند .پیش از او بازیکنانی نظیر شیخ دیاباته ،فرشید
اسماعیلی ،عارف غالمی و محمد بلبلی ،در یک مقطع زمانی
یکماهه مصدوم شوند تا این سوال مطرح شود که دلیل این همه
مصدومیت در تیم فرهاد مجیدی چیست؟ به این بازیکنان می
توان سیاوش یزدانی را هم اضافه کرد که مصدومیت او در دو ماه
اخیر اتفاق افتاده است .استقالل کم کم از دوران استراماچونی
دور می شود و البته این شامل سبک بازی هم می شود .استقالل
در دربی هم شبیه به استقالل دوران استراماچونی بازی نکرد و
هر چه می گذرد استقالل شکلی غیر از استقالل استراماچونی را
پیدا می کند.
هواداران استقالل با انتشار تصویری در فضای مجازی و تیتر
جالب “بیمارستان استقالل” به افزایش تعداد مصدومان استقالل
اعتراض کردند .اینکه مشکل از بدنسازان استقالل و کادر فنی است
یا تیم پزشکی ،سوالی است که باید کادر فنی و پزشکی و البته
مدیران باشگاه استقالل به آن پاسخ دهند .در هر حال استقالل ۸
بازیکن خوبش را در اختیار ندارد و همین مطمئنا روی روند این
تیم تاثیرگذار خواهد بود .همانطور که نوشتیم در دوران حضور
استراماچونی ،محسن کریمی و داریوش شجاعیان رباط صلیبی
پاره کردند اما مصدومیت شش بازیکن دیگر در دوران حضور فرهاد
مجیدی و تیم جدید بدنسازی و ریکاوری اش اتفاق افتاده است.

مجبور میشدند در «ای اف سی کاپ»
و در زمین بیطرف با حریفان درجه
سه آسیایی روبهرو شوند ،حاال با یک
تیم آماده و در خانه ،لیگ قهرمانان
آسیا را تجربه میکنند .ضمن اینکه ژن
فوتبال به طور ذاتی در عراق وجود دارد
و نمایندگان باشگاهی و تیم ملی این
کشور ،هیچوقت حریفان آسانی نیستند.
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا ،تجربه نشان داده که معموالً
امتیازها تقسیم میشوند و اینطور
نیست که یک تیم با  18امتیاز از
گروه صعود کند .در این رقابت نفسگیر
که امتیازهای خارج از خانه ،به نوعی
سرنوشت صعود از گروهها را مشخص
میکند ،استقالل با وجود همه مشکالت
نظیر خستگی و مصدومیت ،میخواهد
همچنان همان تیم شکست ناپذیری
باشد که الریان را در خانه درهم
میکوبد.

شاید عدهای کادر پزشکی باشگاه استقالل را مقصر بدانند اما
نمیتوان از عوامل دیگر به سادگی عبور کرد .شاید فشردگی بازیهای
استقالل باعث شده آبیها فرصت کافی برای استراحت نداشته باشند
و فرهاد مجیدی مجبور شود در بازی آسیایی تیمش به نفراتی مثل
چشمی و باقری و میلیچ استراحت دهد تا چند بازیکن اصلی تیمش
فرصت کافی برای ریکاوری داشته باشند .مجیدی برای اینکه تیمش
ریکاوری خوبی داشته باشد ،علی ربانی را به عنوان مربی بدنساز
به کادر فنی استقالل اضافه کرده منتهی کیفیت زمینهای تمرین
استقالل در طول یکماه گذشته آنقدر بد بوده که حتی بهترین مربی
بدنساز دنیا هم نمیتوانست با این زمینها کمکی به استقالل بکند.
در بخش اول گزارش از حرفه ای تمرین دادن و بدنسازی
و ریکاوری مدرن استراماچونی نوشتیم اما او هم در این وضعیت
مقصر است چون تیمش را رها کرد و رفت .مشخص نبودن بازگشت
استراماچونی به ایران باعث شده تا آبیها در یک مقطع زمانی
تمرینات منظم و مناسبی نداشته باشند که این موضوع هم روی
باال رفتن تعداد مصدومان استقالل ،بی تاثیر نبوده است .قبل از
خود استراماچونی هم باید مدیران سابق و کنونی استقالل را مقصر
دانست که پول استراماچونی را به موقع ندادند و بهانه دستش دادند
تا قراردادش را فسخ کند .البته ظاهرا فقط بحث پول هم نبوده و
جریانات دیگری هم در کار بوده که استراماچونی ،فرار را بر قرار
ترجیح داد.
این بخش از گزارش تنها به باشگاه استقالل ارتباطی ندارد و یک
بحث کلی در مورد فوتبال حرفهای است .یک تیم فوتبال فقط چیزی
نیست که در صفحه تلویزیون می بینیم .تغذیه ،مراقبت ،پیشگیری
و نظارت بر کار بازیکنان از همه نظر وظیفه باشگاه بر اساس قرارداد
تنظیمی است .بازیکنانی که حرفه ای فکر نمی کنند ،مدیرانی که
حرفه ای فکر نمی کنند ،مربیانی که حرفه ای فکر نمی کنند ،کادر
پزشکی و مدیریتی که حرفه ای فکر نمی کنند ،نمی توانند یک تیم
حرفه ای بسازند!

به چه قیمتی دست از سر فوتبال بر
نمیدارید؟

عرفان حاج بابایی

امروز روز پایانی مهلت ثبت نام انتخابات
فوتبال بود اما تالش های کادر بازنشسته ،ناکام
و ناکارآمد ریاست این فدراسیون برای حفظ
قدرت به هر قیمتی ادامه دارد .آقایان طالقانی،
اسالمیان و بهاروند که می بایست چند ماه پیش
به دلیل بازنشستگی از فوتبال می رفتند اما در
جای خود با قدرت ماندند حاال به هر قیمتی
برای حفظ قدرت تالش می کنند.
ابتدا بد نیست به سبقه و عملکرد دوستان
در این مدت نگاه کنیم .وضعیت نیمکت تیم ملی
که نیازی به تشریح ندارد  ،از کی روش رسیدیم
به گزینه ایرانی و در نهایت اسکوچیچ که خشم
اهالی فوتبال را به همراه داشته و وضعیت سایر
تیم های ملی هم که مشخص است .ناکامی
نوجوانان  ،جوانان  ،امید  ،بانوان ،فوتسال ،
ساحلی و همه بخش های فدراسیون ناکارآمد
و ورشکسته.
حال و روز لیگ هم روشن تر از همیشه
 ،لیگی که با دو ماه تاخیر آغاز شد تا متفاوت
از فصل های گذشته باشد اما کدام تفاوت؟
لیگی که برای باشگاهها تنها هزینه دارد و برای
سازمان لیگ درآمد! لیگی که بعد از سال ها
وعده پرداخت حق پخش و تبلیغات همچنان
باشگاهها را تحت فشار قرارداده و ورشکسته می
کند.
از توافق بزرگ در کواالالمپور هم باید
بگوییم که به لطف نامه اقتدار آفرین نایب رئیس
محترم کنفدراسیون فوتبال آسیا معادالت را
دگرگون کرد .قرار بود میزبان نباشیم که طبق
توافق جدید هم میزبان نیستیم  AFC ،اعالم
کرده بود شرایط میزبانی در دور برگشت را
بررسی می کند که باز هم قرار شد بررسی کند
 ،تنها تفاوت در اینجا بود که حق انتخاب کشور
میزبان در مرحله پلی آف را هم از دست دادیم
و اگر نبوغ و غیرت بازیکنان تیم های استقالل
و شهرخودرو نبود با این شاهکار مدیریتی
فدراسیون و نایب رئیس  AFCاحتماال دو
سهمیه را در زمین بی طرف از دست می دادیم.
این گزارش مختصری از حال و روز تاسف
بار فوتبال ایران است اما در ساختمان سئول
کسی اینطور فکر نمی کند .در آنجا آقای
طالقانی خواب های خوشی برای ماندن در قدرت
می بیند ،آقای اسالمیان ابتدا مدعی ثبت نام
برای ریاست بود که هنوز هم به طور قطع از این
تصمیم منصرف نشده و آقای بهاروند راه چاره را
در این دیده به تمامی نامزدها اعالم کند که باید
نام او به عنوان نایب رئیس دوم معرفی شود تا
همچنان در قدرت بماند.پیش از اینهمه تالش و
پشتکار بد نبود به پشت سر نگاه کنید و ببینید
با فوتبال کشور چه کرده اید که همچنان دست
بردار قدرت نیستید .ای کاش مجمعی پاکدست
و حافظ منافع فوتبال داشتیم که مقابل اینهمه
زیاده خواهی های قدرت طلبان می ایستاد و از
کیان فوتبال دفاع می کرد.

سنتشکنی الهالل در هفتمین
رویارویی با رحمتی

تیم الهالل روز گذشته برای نخستینبار
در هفت بازی اخیر  ۲گل وارد دروازه مهدی
رحمتی ،دروازهبان باتجربه ایرانی کرد .مهدی
رحمتی ،دروازهبان تیم شهر خودرو پیش از این
 ۶بار رو در روی الهالل ریاض قرار گرفته بود.
او  ۴بازی با پیراهن تیم استقالل برابر الهالل
انجام داد و  ۲بار نیز در ترکیب سپاهان به مصاف
این تیم رفت .رویارویی الهالل با مهدی رحمتی
در لیگ قهرمانان آسیا از سال  ۲۰۱۱میالدی
آغاز شد که الهالل مغلوب تیم سپاهان شد .در
سال  ۲۰۱۸نیز تیم الهالل در دو بازی با نتیجه
مشابه یک بر صفر با حضور رحمتی مغلوب تیم
استقالل شد .مهدی رحمتی در بازی روز گذشته
الهالل با شهر خودرو برای نخستینبار  ۲گل از
حریف عربستانی دریافت کرد.

تیکی تاکای آبی؛ یک گل با مشارکت
یازده بازیکن

تک گل استقالل مقابل الشرطه روی حرکت
خوب زکیپور و گل به خودی حریف به ثمررسید.
اگرچه در ظاهر شاید تک گل آبیها به دلیل این
که توسط مدافع الشرطه به ثمررسید شانسی باشد
اما بررسی روند این گل نشان میدهد که اینطور
نیست و این گل روی یک حرکت تیمی بسیار زیبا
به دست آمد .اگر حسام کاظم هم توپ را وارد
دروازه نمیکرد ارسالن مطهری روی خط آماده
بود تا با یک ضربه دروازه الشرطه را باز کرده و
حرکت بسیار زیبای تیمی را خودش تکمیل کند.
گل استقاللیها روی یک تیکیتاکا و 16
پاس به دست آمد .همه بازیکنان استقالل به غیر از
حسین حسینی ،یک یا دو و حتی بیشتر پاس دادند
و در شکلگیری این گل نقش داشتند .حرکت
آبیها از یک اوت آغاز شد .اوتی که از ضربه زکیپور
آغاز شد و البته به او هم ختم شد! زکیپور اوت را از
زمین خودی پرتاب کرد و بودروف و دانشگر ادامه
دهنده این حرکت از خط دفاع به هافبک بودند.
وریا ،ریگی و بعد از آن همه بازیکنان استقالل با
پاسهایی متوالی توپ را مجددا به زکیپور در سمت
چپ زمین رساندند و ارسال زکیپور را یازدهمین
بازیکن یعنی حسام کاظم ثمررساند تا یک تیم
کامل در به ثمررسیدن این گل نقش داشته باشند.
به غیر از گل در کل بازی پاسکاری آبیها یکی از
نقاط قوت این تیم بود .اگرچه آنها نتوانستند از این
نقطه قوت به برتری برسند و موقعیتهای زیادی
را با بدشانسی از دست دادند .علی کریمی با 92
بازیکن رکورددار پاس کاری میان بازیکنان حاضر
در زمین بود .نکته جالب این است که نفر دوم و
سوم و چهارم و پنجم هم از استقالل بودند .سعد
عبداالمیر بهترین پاسور الشرطه با فقط  43پاس
بود .بیدقتی و گلبه خودی بازیکن الشرطه تاثیر
زیادی برای استقالل نداشت و او کاری را انجام داد
که ارسالن مطهری آماده آن بود اما بیدقتی مدافع
آبیها دو امتیاز را در دیداری که آبیها تیم برتر
میدان در آمار بودند از تیمش گرفت.

