ورزشی

رضاییان در دوراهی اروپا و استقالل

مدافع ســابق پرسپولیس برای پوشــیدن پیراهن استقالل با
تردید جدی روبرو است ولی به نظر می رسد از پیشنهاد این تیم
تا حدی استقبال کرده است.به گزارش «ورزش سه» ،استقاللی
ها برای راضی کردن هوادارانشــان و البته آرام کردن آنها بعد از
شکســت سنگین برابر العین قصد دارند رامین رضاییان که در
اواسط فصل گذشته از لیست پرســپولیس کنار گذاشته شده
بود را آبی پوش کنند ،اتفاقی که اگر عملی شــود می تواند به
یکی از جنجالی ترین نقل و انتقاالت تاریخ فوتبال ایران تبدیل

بشــود.اما نکته جالب این است که رضاییان تا این
لحظه هیچ واکنشی نسبت به پیوستن به استقالل
انجام نداده اســت ولی گفته می شــود اگر شرایط
برای پیوســتنش به فوتبال خارج از کشور فراهم
نشود ،قصد دارد با اســتقالل قرارداد امضا کند.در
این بین گفته می شود هدف اصلی رضاییان حضور در خارج از
کشور است و برای این که فوتبالش را در اروپا ادامه بدهد ،هیچ
شــرط مالی ندارد اما اگر پیشنهادی به دستش نرسد ،احتمال

این که با اســتقالل قرارداد امضا کند بســیار زیاد
اســت.البته طبق قرار قبلی مذاکرات اســتقالل با
رامین رضاییان بعد از بازی با ازبکستان رسما آغاز
می شــود و باید دید طرفین برای عقد این قرارداد
خبرساز به توافق می رسند یا نه.گفنتی است،رامین
رضائیان قبال درجلســه ای با علی پروین برای این پیشکسوت
پرســپولیس قســم یاد کرده کــه درایران فقــط و فقط برای
پرسپولیس به میدان برود.

طاهری خبرداد:

 33میلیارد تومان در حساب پرسپولیس

سرپرست باشــگاه پرسپولیس میگوید این باشــگاه از محل سامانه
هــواداری تا به حال  ۳۳میلیارد تومان دریافتی داشــته اما باز هم ۱۵
میلیارد تومان طلبکار است.علی اکبر طاهری در گفتگو با ایسنا ،درباره
شرایط این روزهای باشگاه پرسپولیس و همین طور اختالفات میان
باشگاه واسپانسر به صحبت پرداخت .سرپرست باشگاه پرسپولیس در
بخشی از این گفتگو عنوان کرد :باشگاه پرسپولیس از سامانه هواداری
چیزی نزدیک به  ۳۳میلیارد تومان دریافت کرده است.

قرعهکشی لیگ قهرمانان آســیا برگزار شد و طبق این
قرعهکشی پرســپولیس باید به مصاف االهلی امارات برود.
دیدارتان با االهلی را چطور ارزیابی میکنید؟
قرعهکشی به نحوی بود که دو تیم از عربستان و یک تیم از امارات در
قرعه حضور داشتند و میتوانستند حریف ما شوند .ما دوست داشتیم
شــرایط به گونهای میشد که میتوانستیم در تهران میزبانی کنیم و
ل حاضر
تماشاگر داشته باشیم اما این الزامات را ایجاد کردهاند و در حا 
این شرایط به وجود آمده است .در این مرحله خیلیها صحبت میکنند
و میگویند که بازی با االهلی برای ما بهتر است اما من معتقدم که همه
این چهار تیم قابلیتهای خود را نشان دادهاند تا به این مرحله صعود
کنند .همه این تیمها مدعی هستند .طبیعتا ما هم باید کار کنیم و نباید
به این فکر کنیم که حریف در چه حدی قرار دارد .باید آن چنان مقابل
این تیم قوی حاضر شویم که در بازی رفت و برگشت بتوانیم انشاءاهلل
ایــن مرحله را بگذارنیم و در بــازی مرحله بعد به فینال این رقابتها
برســیم .هدف کلی ما این است .خیلی نمیخواهیم به مسائل جزئی
نظیر مصدومیت بازیکنان حریف بپردازیم.
تیمتان قرار است از االهلی در کجا میزبانی کند؟
برای انتخاب کشور ثالث شرایط مختلفی را از نظر آب و هوایی بررسی
کردیم به طور مثال زمانی که عمان را به عنوان میزبان انتخاب کردیم
انتظاراتی داشــتیم نظیر این که هوادارانمان و ایرانیان مقیم آنجا به
ورزشگاه بیایند که البته تعداد کمی به ورزشگاه آمدند و بیشتر اعضای
کانــون هوادارانمان که از تهران رفته بودند تیم را مورد تشــویق قرار
داده بودنــد .در نهایت تصمیم گرفتیم میزبانی خودمان را در یکی از
کشورهای تاجیکستان یا ترکمنستان برگزار کنیم تا شاید وضعیت آب
و هوایی در آن جا بهتر باشد .البته انتخاب کشور میزبان منوط به شرایط
مختلفی از جمله شرایط پروازی خواهد بود .البته به بحث کشور قطر هم
فکر میکنیم شاید این کشور را به عنوان میزبان انتخاب کنیم .فعال در
ل رایزنی هستیم و تصمیم قطعی نگرفتهایم.
حا 
طی روزهای اخیر رسانههای مختلفی نسبت به عملکرد شما
در باشگاه پرسپولیس انتقاد کردند ،چند درصد از این انتقادها
را وارد میدانید؟
همه رســانهها برای ما عزیز هستند .شاید نگاهها با هم متفاوت باشد
که چنین زمینههایی را برای انتقاد ایجاد میکند .من همیشه به بحث
ارتباطات احترام میگذارم و معتقدم که نقش مهم در ارتباطات ،ابتدا
ساختارها هستند ،اما آن کسی که به این ساختارها  -که همان رسانهها
هستند  -معنا میدهند افراد و خبرنگاران هستند و همیشه گفتهام که
نگاه ما باید طوری باشــد که دل هواداران ما شاد شود .شاید خیلی از
اتفاقاتی که منعکس میشود وقایع خوب را می پوشاند .حیف است که
شما پوشش خوب را رها کنید و به یک نقطه ضعف کوچک بپردازید.
من همیشــه می گویم که همه چیز ما برای هواداران است .به همین
خاطر انتظار دارم که رسانهها همه تمرکزشان بر روی هواداران باشند.
گاهــی اوقات یک اتفاق رخ میدهد که باید آن خبر را منتشــر کرد.
به طور مثال روز چهارشــنبه در مجلس شــورای اسالمی یک اتفاق

مــیرود و به ارتباط افراد با یکدیگر کاری نداریم .من اگر در باشــگاه
پرسپولیس فعالیت میکنم به دنبال این هستم که پرداختها به صورت
سیستماتیک انجام شود و همه به یک اندازه پول بگیرند.

یعنی شما میگویید که پول برانکو را به طور کامل پرداخت
کردهاید؟
همه چیز بر اســاس قرارداد پیش رفته اســت .دو ســال قبل که ما
آمدیم ،ایشان چیزی دریافت نکرده بودند اما طی این سالها به مرور
پرداختهای مناســبی را انجام دادیم ،البته نه فقط برای آقای برانکو،
بلکه برای همه بازیکنان به موقع پرداختی داشتیم .تمام پولهایی که
پرداخت میشود به مرور و بر اساس ورودی باشگاه انجام خواهد شد.

تروریســتی رخ داد که باید آن را منتشر میکردیم یا به طور مثال در
یک زمین فوتبال بازیکنی آسیب میبیند ،باید خبر آن را منتشر کرد
اما اگر بخواهیم این مســاله را پررنگ کنیم ،با سبک و سیاق من جور
در نمیآید .بارها گفتهام که درباره یک مساله خاص بخش مثبت آن را
پوشش بدهید .هیچ زمانی من درباره شنیدهها و همین طور اظهارات
دیگران نسبت به خودم صحبتی نکردهام .متاسفانه برخی از رسانهها
حرمتها را نگه نمیدارند و یکی از عزیزان ما که در فوتبال اســت و
از اســطورههای فوتبال ما محسوب میشود و در بخش مربیگری هم
فعالیت دارد ،بیایند به من بگویند که فالنی چنین حرفی زده اســت.
من هم بگویم اگر او به من گفته شما چرا ناراحتید؟ باید مراقب باشیم
حرمت خودمان را نگه داریم .اگر انتظار داریم طرف مقابل حرمت ما را
نگه دارد ابتدا ما باید به او احترام بگذاریم .حتی یکی از خبرنگاران روزی
ت که فالنی پس از یک بازی این توهینها را خطاب به شما
به من گف 
ت که هواداران میخواهند که شما جواب آن فرد
مطرح کرده است و گف 
را بدهید اما من پاسخی ندادم.
البته در این میان هم انتقاداتی از ســوی مربی شما مطرح
شد .آقای برانکو در یک مصاحبه انتقاداتی را نسبت به دریافت
نکردن پاداش  ۱۰درصدی مطرح کرد.
در مورد مبلغ قراردادها باید بگویم که بهتر است به عرف باشگاهها رجوع
کنید .در خیلی از باشگاهها تمام  ۱۰۰درصد پول را پرداخت نمیکنند.
خیلی اگر خوب داده باشند  ۸۰درصد آن را پرداخت میکنند .ما هم
خدا را شــکر میکنیم که تا به امروز  ۸۰درصــد از مبالغ قراردادها را
پرداخت کردیــم اما درباره پاداشها و مــوارد این چنینی که مطرح
میشود ،باید بگویم که اینها آپشن هستند و باید محاسبه شوند .شاید
یــک بازیکن یا یک مربی تخلفاتی را انجام داده اســت؛ به طور مثال
سازمان لیگ از کمیت ه انضباطی باشگاه جریمه کرده باشد .این مسائل
را بــه طور کلی مطرح میکنم و ربطی به آقای برانکو ندارد .حرف من
این است که در مورد این آپشنها باید حساب و کتاب انجام بدهیم و
مسائل مختلف را بررسی کنیم و درباره نحوه پرداخت تصمیم گیری
کنیم .در باشگاه پرســپولیس همه چیز بر اساس یک سیستم پیش

انتخاب مسی به عنوان بهترین فوتبالیست تاریخ

مجله معتبر هلندی ""Voetbal International
روزپنجشنبه گذشته لیونل مســی را به عنوان
بهترین فوتبالیست همه دوران برگزید.به گزارش
"ورزش ســه" ،این مجله از سال  1962منتشر
می شــود و اعتبار باالیی هــم در هلند و حتی
اروپا دارد.به انتخاب این مجله ،لیونل مسی ،فوق
ستاره آرژانتینی بارسا ،عنوان بهترین فوتبالیست
تاریخ را از آن خود کرد و عجیب اینکه کریستیانو

رونالدو حتــی در میان  5بازیکن برتر هم جایی
ندارد.پس از مســی ،دیگو مارادونا قرار دارد که
آرژانتین را در قامــت کاپیتان به قهرمانی جام
جهانی  1986هدایت کرد .در کارنامه مســی
که تمــام افتخارات در رده باشــگاهی و ملی
(حتیالمپیک)راکسبکرده،قهرمانیجامجهانی
خالی اســت.در رده ســوم تا پنجــم ،یوهان
کرویف ،اســطوره فوتبال هلند و باشگاه های
آژاکــس و بارســلونا ،پله،
اســطوره برزیلــی و دی
استفانو ،اسطوره آرژانتینی
رئال دیده می شوند.لیونل
مســی  5بار فاتح توپ طال
شده و از این حیث رونالدو
با  4توپ طال پشــت سر می
او قــرار می گیرد؛ عنوانی که
به شدت توســط فوق ستاره
پرتغالی رئال تهدید می شود
و به احتمال فراوان ،در پایان
امسال ،رونالدو در تعداد توپ
طال با مســی برابری خواهد
کرد .اما حتــی  4توپ طال و
انواعرکوردهایانفرادیرونالدو
هم باعث نشده تا او در میان 5
بازیکن برتر تاریخ فوتبال ازنگاه
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قرار بگیرد.

البته آقای برانکو انتقادات دیگری نظیر این که افرادی در
باشگاه او را مقابل بازیکنان قرار میدهند هم مطرح کرده بود.
من به این مسائل کاری ندارم .وقتی فهمیدم که چنین مصاحبهای از
آقای برانکو منتشر شده است با خودشان تماس گرفتم و ایشان به من
گفتند که من با رسانهای مصاحب ه انجام ندادهام .من عین حرف برانکو
را مطرح کردم و گفتم که برانکو گفته من مصاحبه نکردهام .نه این که
بخواهم بگویم که او مصاحبه نکرده اســت .شاید برانکو در نشستی به
صورت خصوصی و خارج از مصاحبه حرفهایی زده باشد .کاری به این
مسائل ندارم و فقط گفتم که برانکو به من گفته است مصاحبه نکردهام.
این هم نباید این قدر موضوع بزرگی شود .بهتر است به این فکر کنید
که ما نتایج تیم را چگونه به دست آوردیم .آیا این نتایج با دعوا به دست
آمده است؟
طی روزهای گذشته اسناد زیادی در رسانهها منتشر شد
مبنی بر این که شما تا به امروز نزدیک به  ۴۵میلیارد تومان از
سامانه هواداری دریافت کردهاید؛ یعنی چیزی حدود  ۶میلیارد
تومان هم بابت فصل بعد گرفتهاید .این موارد را تایید میکنید؟
هیچ کدام مورد تایید نیســت .ما همین االن  ۱۵میلیارد تومان برای
هزینه جاری کم داریم.
یعنی  ۱۵میلیارد ازاسپانسر طلبکار هستید؟
بله  .البته ما قراردادی بااسپانســر داریم کــه در این قرارداد تعهداتی
وجود دارد .بعضیها چون عدد بزرگ است ،نمیدانند که دقیقا موضوع
چیســت .قبل از این که پول به باشگاه بیاید هزینههایش ایجاد شده
اســت .یعنی محل هزینههای آن مشخص شده است .پول به بازیکن
میدهیم ،بابت اجاره زمین باید پرداختی داشته باشیم ،پول برق ،آب
و دســتمزد کادرفنی و همین طور هزینههای این چنینی را نیز باید
پرداخت کنیم.
یعنی شما دریافت  ۴۵میلیارد تومان را تایید میکنید؟
 ۴۵میلیــارد تومــان از ســامانه  ۳۰۹۰دریافت نکردهایــم .از طریق
اسپانسرمان یعنی  ۳۰۹۰حدود  ۳۳میلیارد تومان دریافتی داشتهایم.
البته یک بخش کار ما با بانک کوثر اســت که قرارداد آن چیز دیگری
اســت .یعنی هواداران در آن جا حساب باز میکنند و از سود پول آنها
مبلغی را به باشگاه میدهند .یا به طور مثال با کرمان خودرو همکاری
کردیم کــه بابت آن پولی را گرفتهایم یا با بیمــه ایران هم همکاری
داشتهایم.
پس دریافتی شما  ۴۵میلیارد تومان نشده است؟
نه این گونه که شما میگویید نیست ،چون دریافتیهای ما همه قطعی
نیست اما باید بنشینیم و مورد به مورد همه آنها را حساب و کتاب کنیم.

قائدی :امیدوارم از استقالل به تیم ملی بروم

خرید جدید اســتقالل ابراز امیــدواری کرد با
درخشش در این تیم به تیم ملی دعوت شده و
در جام جهانی بازی کند.مهدی قائدی در گفتگو
با تسنیم ،درباره پیوستنش به تیم استقالل اظهار
داشت :از کودکی استقاللی بودم و دوست داشتم
در این تیم بازی کنم .خدا را شکر شرایطی پیش
آمد که با حضور یکی از مدیران باشگاه استقالل و
صحبتهای علیرضا منصوریان به این تیم ملحق
شدم.وی در ادامه افزود :جلسه باشگاه استقالل
با خانواده من و مسئوالن ایرانجوان طوالنی شد،
چون چند نفر از اعضای خانواده من خواستار پول
بیشــتری برای رضایتنامهام شده بودند ،اما در
نهایت همه چیز حل شد.بازیکن جدید استقالل
در رابطه با اینکه استقالل حواشی زیادی دارد و
با توجه به ســن کمش چطور میخواهد در این
تیم نامی برای خود دســت و پا کند ،گفت :سه
ماه است که وارد  18سالگی شدهام .بازی کردن
یا نکردن من دســت خداست .قطعاً در استقالل
هم همان بازیکنی میشــوم کــه در ایرانجوان
بودم .مطمئن باشید هر چیزی داشتم باشم برای
استقالل میگذارم.
قائــدی که در لیگ دســته اول به عنوان پدیده
معرفی شده است ،ادامه داد :به من لقب باشوی
کوچک را دادهاند ،معنایش غریبه کوچک است.
یعنی کســی که از هیچی تبدیل به پدیده شد.
فوتبالم را از  10سالگی در ایرانجوان شروع کردم
و سپس در سن  13سالگی راهی شاهین بوشهر

رونالدو ساز جدایی کوک کرد؟

ستاره پرتغالی رئال مادرید به نظر می رسد که به جدایی از این تیم در
تابستان فکر می کند و شاید دوباره به لیگ جزیره برگردد.به گزارش
ایسنا  ،کریستیانو رونالدو از سال  ۲۰۰۹تا االن در رئال مادرید بازی می
کند و رکوردهای زیادی را به نام خود به ثبت رســانده است.او بهترین
گلزنتاریخباشگاهرئالمادریداستهمچنانکهبهترینگلزنتاریخلیگ
قهرمانان اروپا هم به شمار می آید.تیم های زیادی هستند که دوست
دارند رونالدو را با رقمی نجومی جذب کنند .روزنامه آبوال پرتغال نوشت

و در ادامــه برای تیم توحید بازی کردم .پس از
آن در یک دیدار دوســتانه مقابل ایرانجوان قرار
گرفتیم که به دنبال برگزاری این بازی دوباره به
ایرانجوان پیوستم.پدیده لیگ دسته اول که پست
تخصصیاش وینگر چپ است ،درباره آرزوهایش
گفت :آرزویم این اســت که فصــل خوبی را با
استقالل سپری کنم تا به تیم ملی دعوت شوم.
امسال سال جام جهانی است و امیدوارم بتوانم در
جام جهانی بازی کنم.

که تیم های پاری سن ژرمن ،منچستر یونایتد ،موناکو و چند باشگاه
چینی حاضر هســتند که رقم های نجومی را به ستاره پرتغالی رئال
پرداختند کنند تا این بازیکن گرانترین بازیکن تاریخ شود.این روزنامه
پرتغالی از رونالدو پرسید که آیا او قصد جدایی از رئال را دارد که ابتدا
رونالدو خندید و پاســخ نداد اما وقتی دوباره آبوال سوالش را تکرار کرد
رونالدو این پاسخ را دارد :در فوتبالی هر چیزی احتمال دارد.این اظهار
نظر رونالدو باعث شد تا روزنامه دیلی میل انگلیس از احتمال جدایی
این بازیکن بزرگ در تابستان از رئال سخن به میان آورد.رونالدو توانست
سومین قهرمانی خود با رئال در لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد تا
شانس او برای کسب توپ طال بیشتر از دیگر گزینه ها باشد.
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افشین حیدری ،مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان با اعالم این خبر ،اظهار کرد :در
جلسه ای که با حضور استاندار برگزار شد ،ویسی در لیگ هفدهم هدایت تیم استقالل را به
عهده خواهد داشت .وی بیان کرد :حیدری گفت :همچینن بازیکنانی که با باشگاه استقالل
قرارداد دارند ،نمی توانند بدون اخذ رضایت نامه با باشگاه دیگری قرارداد ببندند و اگر موردی
مشاهده شود از طریق فدراسیون فوتبال پیگیری خواهیم کرد.

یادداشت

جوانه های
حیات بخش امید

سام دلیری

بــا توجه به نتیجــه مطلوبی که در دیــدار برابر
کاستاریکا به دست آمد ،امید به درخشش جوانان
پرشــور و خوش آتیه ایران دو چندان شد .کسب
 3امتیاز ارزشمند از نخستین جدال ،مسیر پر پیچ
و خم پیــش رو را برای صعــود آب و جارو کرد.
تیمــی که پس از  17ســال انتظار ،دیوار صعب
العبــور عدم صعود و حضور در جام جهانی را فرو
ریخت ،بی گمان سرمایه ای ارجمند و پرقیمت
در چنته دارد .عملکرد تیم نسبت به جام جهانی
 2001جهشــی خیــره کننده و قابــل رویت
داشــت .آنها خیلی زود افتخار تازه ای آفریدند و
با گل ارزشــمند  3امتیازی ،گرد و غبار حسرت
 40ساله افتخار فتح دروازه حریفان را زدودند و توجه
اهالی فوتبال را معطوف به خود کردند .پتانسیل
و ظرفیت ایران مدل  2017تقاوت چشــمگیر و
محسوســی با گذشته داشت و ترکیب تیم مملو
از ستاره های شناخته شده و مستعد و نترس بود.
کارستان نادر دیدار مقابل کاستاریکا گواه بارزی
برای بلندپروازی شد و توقعات به یکباره باال رفت.
منتظر موفقیت های جدید و متوالی بودیم و برای
خلق شگفتی های بزرگ نقشه کشیدیم .از پیکار
دوم کاستی های معمول و عیوب مضر ،مجدد رخ
نمایاندند .ایران بــا  2گل از حریف چغر و گردن
کلفت آفریقایی پیش افتاد و به نظر می رسید عن
قریب دومین پیروزی بی دغدغه و دلچســب به
اندوخته یوزها افزوده می شود.
ای دل غافــل ،در طرفه العینی ورق بی رحمانه
به ضــرر تیم ملی برگشــت و ملی پوشــان در
 10دقیقه قافیه را به زامبیای قدر باختند .مع ذلک
شاکله خام و سست تیم ملی جوانان فرو ریخت و
شاگردان پیروانی متحمل شکستی دردناک شدند.
نتیجه دراماتیــک و غم انگیز دیدار برابر زامبیا با
شکل و شــمایلی جدید تکرار شد .جوانان ایرانی
با سبک و سیاقی که بی تجربگی و تدارکات کم
رمق و بی مایه را برهنه و عریان می کرد ،در حالی
که از پرتغال پیش بودند ،رشته مدیریت و کنترل
بازی را تیم نامدار اروپایی سپردند .شروع عالی به
پایانی غم انگیز ختم شــد و در دقایق پایانی یک
صعود تاریخی و بی همتا را با حذف و قعر جدول
معاوضه کردند.
براســتی مجموعه خوب و الیقی در اختیار داریم
و تیم ملی ایران به جای تنبیه و تأدیب مستحق
تمجید و دست مریزاد اســت  .صعود به مرحله
دوم می توانســت حداقل دستمزد ،برای جبران
زحمات فرزندان غیور میهن باشد و جایگاه نازل
چهارم گروه  cجام جهانی زیبنده و در خور شأنی
بازیکنــان بی ادعا و توانمند ایــران نبود .در این
تورنمنت فرصت نیک بختی و سرفرازی فراهم بود
و از لحــاظ قوت و مهره چیزی از هم گروه ها کم
و کسری نداشتیم .اگر بدشانسی ها و اشتباهات
فردی را کنار بگذاریم ،به مسائل الینحل متعدد
و معضالت همیشــگی فوتبال پایه می رســیم.
نتیجه گیری تیم ملی جوانان نیز موجب الپوشانی
واقعیت های موجود نمی گردید .نبایستی با چشم
پوشی بر شــرایط تدارکاتی و اوضاع نا به سامان
آماده سازی به بیراهه روی مبتال شویم .مدیریت
تیم های پایه گرفتار بالتکلیفی های پرشــمار و
عیب های عدیده می باشــد .نامهربانی با فوتبال
پایه و کم قدر و قیمت دانستن آن کماکان ادامه
دارد و نگاه به این رکن اساسی در ساخت و شکل
دهی حیات آینده فوتبال کشور با تبعیض و بی
توجهی همراه است .وانگهی نخبگان و متخصصان
تازه نفس و خوش فکر کمتر مجال نقش آفرینی
و تصمیم سازی نمی یابند و اربابان مناصب نیز
بــا آدرس غلط توفیقات مقطعی به دنبال کنترل
امور هســتند .آمار و عملکردهای گذشته را علم
می کنند و بابت پیشرفت و ترقی حداقلی که در
چند سال اخیر حاصل شد ،چین بر ابرو می آورند
و نظرات مخالف را نابجا می دانند و گوش ها را به
روی انتقادات سازنده و صحیح می بندند.
از طرفی امکانات و بودجه فدراسیون فوتبال ناچیز

و کم اثر هستند و کفاف اجرای برنامههای پرهزینه
و ضروری را برای برگــزاری دیدارهای تدارکاتی
مفید و اردوهای بلند مدت موثر نمی دهند .عرض
اندام در باالترین ســطح فوتبال محتاج سرمایه
گذاری و منابع مالی کافی و وافی می باشد .ضعف
و عجز در تامین منابع مالی استاندارد و قابل اتکا به
موازات بازدارنده های اخاللگر مذکور ،عاملی مانع
تراش بر سر راه جذب مربیان مطرح و کارکشته
می گردد .بی تردید مربیان صاحب صالحیتی که
با مبالغ هنگفت جذب باشــگاه های لیگ برتری
می شــوند ،حاضر به پذیرش مسئولیت خطیر و
البته کم درآمد فعالیت در تیم های ملی پایه نمی
شوند .لذا سرنوشت و اتفاقات آینده به دست بخت
و اقبال می افتند و زمینه اجرا و عمل تمام و کمال
در اختیار آزمون و خطا و گرداب ســرمایه سوزی
قــرار خواهد گرفت .در هــوش و درایت فوتبالی
امیرحسین پیروانی خدشه وارد نیست ،لکن اگر به
نمایش پرنواسان تیم ملی بنگریم ،برجسته ترین
نقصی که در حذف ایران تعیین کننده بود ،همانا
بی تجربگی سکاندار متعصب و خوش اخالق تیم
ملی است .از سهم غیر قابل کتمان باشگاه های
لیگ برتری غافل نشویم .آنها نیز سهم عمده ای
در ناکامی تیم های پایه دارند .مدیران باشگاهها
از سستی و بی برنامگی فدراسیون فوتبال نهایت
بهره را می برند و ملی پوشــان اصلی را در اختیار
مربیــان ملی قرار نمی دهند .الزم اســت اذعان
کنیم ،تا کنون ساز و کار مثمرثمری برای خالصی
از این مناسبات مخرب ترسیم و اندیشیده نشد.
الجرم بازیکنان با استعداد از نعمت هماهنگی و
خودبــاوری حاصل از دیدارهای دوســتانه و بین
المللی محروم می شــوند .در شرایط ناعادالنه به
مصاف رقبای تا دندان مسلح می روند و سر آخر
مغموم و سرخورده ،شوکت و شکوفایی را به رده
بزرگساالن موکول می کنند ،آن هم به شرطها و
شروطها.
باری ،جام جهانی جوانان خیلی زود برای ایران به
پایان رسید .منتها نمایش های تیم ملی سرشار
از نــکات پراهمیت و عالئم امیــدوار کننده بود.
بازیکنان الیق و توانمند میهن نشــان دادند که
حــرف های زیادی برای گفتن دارند و افق های
تازه ای را برای آینده فوتبال این مرز و بوم ترسیم
کردند .تاج و همکارانش بایستی از تاریخ قطور و
تکــراری اهمال و ندانمکاری درس بگیرند و تیم
ملی جوانان را به حال خود رها نسازند .صعود به
جام جهانی جوانان و عملکرد نســبتا قابل قبول
شاگردان پیروانی مایه دلگرمی عقال و عالقمندان
فوتبال فارســی را فراهم ســاخت ،لکن تصور به
پایان رســیدن مأموریت نابخردی محض است.
حفاظت و حراســت از مجموعه ارزشمند فعلی
بسیار ضروری اســت .قافله تیم ملی جوانان به
مســیر پر فراز و فرود خویش ادامه می دهد و در
چشم بر هم زدنی به جوالنگاه دشوار و سرنوشت
ساز المپیک می رسد .یادآوری دالیل دوری جگر
سوزمان از المپیک دردی را دوا نکرد و گره از کار
نمی گشاید .مدت های های مدیدی است که با
اولین مشت و لگد جدال های مقدماتی در گوشه
رینگ ناک اوت شــدیم و زخم حذف زودهنگام
را کهنه تر کردیم و به مرور اشــتیاق حضور در
مرحله نهایی المپیک را به ســودایی بی هوده و
ناممکن مبدل ساختیم .زمان پایان دادن به نتایج
ناخوشایند در رده امید فرا رسید .فوتبال ایران در
چند سال اخیر دستخوش تحوالت گسترده ای
شد و در حال حاضر به ممتاز ترین دوران حیات
خویش نزدیک است .المپیک  2020و چگونگی
عملکــرد تیم ملی امید عیار واقعی تاج را نمایان
می ســازد .شــاید پس از صعود در دسترس و
محتمل شاگردان کیروش به جام جهانی روسیه،
بــزرگ ترین چالش و مخاطــره دوران مدیریت
رئیس ،زورآزمایی با حریفان ریز و درشت تیم ملی
المپیک باشد .عقل سلیم حکم کی کند که تاج و
همراهانش تکالیف را تمام و کمال به جای آورند.
بر تکاپوی جست و جوی راهکارهای توسعه آفرین
فوتبال ملک و ملت بیفزایند و با توشــه گرانقدر
تدبیر و حب وطن اسباب اصالح نقایص را فراهم
سازند و برای دفع و رفع سنگ انداز های پرشمار
کمر همت ببندند.
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