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فوتبال زنان در آستانه جام ملت هاي آسيا
ملي پوشان در ليگ يك! 

فوتبال بانوان طي سال هاي اخير روند رو به 
رشدي داشته و توانســته حسابي خودي نشان 
دهد. اما اين تــاش براي اينكــه از حمايت ها 
و امكانــات بيشــتري برخوردار شــود و توجه 
مسئوالن از جمله فدراســيون فوتبال را خود 
جلب كند، بــه نظر كافي نبوده اســت. فوتبال 
بانوان  در ليگ جذاب نشان داده و حتي تعدادي 
از گل هايي كــه دختران به ثمر رســانده اند در 
فضاي مجازي وايرال شد و با گل هاي بازيكنان 
بزرگ فوتبال جهان مقايســه شــد. همچنين 
دختران فوتبال راه شــان را به كشورهاي ديگر 
هم باز كردند و با لژيونر شــدن نشان دادند كه 
چقدر توانمند هستند. يكي از تازه ترين اتفاقاتي 
كه براي فوتبال زنان افتاد كه باعث خوشحالي 
بسياري اين جامعه شد، حضور فوتبال زنان در 
رويداد مهم جام ملت هاي زنان آســيا است. در 
آســتانه اين حضور اما تيم ملي تعطيل است و 
ملي پوشان و كادر فني هم در ليگ يك مشغول 

فعاليت هستند. 
باتكليفی و بی توجهی بــه تيم ملی فوتبال 
زنان ايران باعث شــده تا ملی پوشــان با پايان 
ليگ برتر، در ليگ دســته يك پا به توپ شوند و 
سرمربيان تيم ملی زير ۱۶ سال و بزرگسال هم 
در اين ســطح تيم داری كنند. در حالی كه تيم 
ايران تا كمتر از ۶ ماه ديگــر بايد در رقابت های 
مقدماتی جــام ملت های زنان آســيا به ميدان 
برود، اما بی توجهی مسئوالن فدراسيون فوتبال 
باعث شده تا زنان در نبود تيم ملی به دسته يك 

وارد شوند.
ســمانه چهكندی، زهــرا ســربالی، بهناز 
طاهرخانی، شبنم بهشت، مليكا متولی، فاطمه 
متولی، افســانه چترنور )خانــم گل ليگ برتر 
فوتبال زنان ايران(، عارفه سيدكاظمی، فاطمه 
امينه برازجانی و همچنين ژاله طوفانپور )خانم 
گل ليگ ســاحلی( بازيكنان ملی پوش حاضر 
در ليگ يك هستند كه رقابت های آن در حال 
برگزاری اســت. از طرفی مريم آزمون سرمربی 
تيم ملی بزرگساالن ايران در مقدماتی انتخابی 
المپيك و شــادی مهينی مربی تيــم زير ۱۶ 
ســال هم هدايت دو تيم از ليگ يك را برعهده 

گرفته اند.

اين اتفاق در پی اوضاع اســفبار فوتبال زنان 
افتاده اســت؛ آخرين باری كه تيــم ملی ايران 
در يك مســابقه رســمی به ميدان رفت به  ۲۰ 
فروردين ۱۳۹۸ و مرحله دوم انتخابی المپيك 
برمی گردد كه با شكست چهار بر يك برابر چين 
تايپه از صعود به مرحلــه نهايی بازماند و حذف 
شــد. از آن زمان تيم ملی تعطيل شــد و هيچ 
فعاليتی نداشت تا اينكه ۲۸ آذر ۹۹ از رنكينگ 

فيفا هم بيرون رفت.
بازيكنان و مربيان در حالی كه بايد در اردوی 
آماده ســازی تيم ملی برای جام ملت های آسيا 
باشــند، درگير ليگ يك شــده اند كه نتيجه 
بی توجهی مسئوالن فدراســيون است. شهره 
موســوی نايب رييس جديد اين فدراســيون 
ظاهرا مشــغله هاي مهم ديگــري دارد كه قيد 

برنامه ريزي براي فوتبال بانوان را زده است. 
او كه يك بار در ليگ فوتبال و يك بار در ليگ 
فوتسال با دسته گل راهی ورزشگاه شد، نشان 
داده در زمينه تبليغات به خوبی عمل می كند، اما 
مثل اينكه سررشته ای از فوتبال و فوتسال زنان 
ندارد، چون هر مدير ورزشــی كه اندكی از اين 
بخش شناخت و از مشــكات آن آگاهی داشته 
باشــد، می داند اكنون تيم ملــی در موقعيتی 
حســاس قرار دارد و بايد هرچه زودتر نسبت به 
تشكيل آن و آغاز اردوها اقدام شود. موسوی كه 
اين روزها كمتر در دفتر فدراسيون حضور دارد 
و حتی شنيده شده كه فعاليت های فوتبال زنان 
را به دفتر كار خود در شركت بازاريابی اش منتقل 
كرده است با بی توجهی خود فرصت آماده سازی 
را از تيم ملی می گيرد و به رسم مديران سابق هم 

پاسخگوی عملكرد خود نيست. 
افســانه چترنور خانم گل اين فصل از ليگ 
فوتبال بانوان از جام ملت هاي آســيا به عنواني 
پلي ياد كرده بود كه مي تواند فوتبال زنان ايران 
را به سمت پيشرفت ببرد. اين صحبت نشان از 
روحيه و انگيزه دختران ملي پوش اســت. اما با 
ناديده گرفته شدن اين انگيزه مشخص نيست 

چه سرانجامي در انتظار اين تيم است. 

ورزش بانوان

آریا رهنورد

تنها یک روز دیگر تا شــروع 
رسمی مرحله گروهی این فصل 
از ليگ قهرمانان برای تيم های 
ایرانی باقی مانده است. فردا شب 
ســه تيم ایرانی در این مرحله 
روبه روی رقبای شان قرار خواهند 
گرفت. این نهمين بار اســت که 
چهار باشــگاه ایرانی به صورت 
همزمان در این مرحله از مهم ترین 
تورنمنت باشــگاهی در فوتبال 
آسيا دیده می شوند. جالب است 
بدانيد که تا امروز هرگز چهار تيم 
وطنی به صورت همزمان موفق 
به عبــور از مرحله گروهی ليگ 
قهرمانان آسيا نشده اند. طلسم 
مهمی که شاید در این فصل برای 
فوتبال ایران از ميان برداشــته 

شود.
    

2009؛ وداع زودرس با جادوی 
ریوالدو

سال ۲۰۰۹ اولين ســالی بود كه 
ايران بــا حضور همزمــان چهار تيم 
وارد مرحله گروهــی ليگ قهرمانان 
شــد. ليگ قهرمانان در آن سال برای 
فوتبال ايران اصــا و ابدا خوب پيش 
نرفت. سپاهان در همان مرحله گروهی 
حذف شد و استقال و صباباتری هم 
به همين سرنوشــت دچار شدند. در 
حقيقت از چهار نماينده ايران، ســه 
تيم رنگ مرحله حذفــی را نديدند. 
پرسپوليس تنها تيمی بود كه توانست 

از ســد مرحله گروهی عبــور كند و 
خودش را به يك هشتم نهايی برساند 
اما قرمزها روبه روی صد هزار تماشاگر 
ورزشــگاه آزادی مقابــل بنيادكار و 
ريوالدو شكســت خوردند و در خانه، 
ناچار به وداع با آسيا شدند. در مرحله 
يك چهارم نهايی آن فصــل از ليگ 
قهرمانان، حتی يك تيــم ايرانی هم 

حضور نداشت.
2010؛ فوتبالی که »سبز« شد

يك سال بعد از فصل نااميدكننده 
ليگ قهرمانان، اوضاع كمی فرق كرد 
و تيم های ايرانی به خودشان آمدند. 
البته سرنوشت سپاهان عوض نشد و 
اين تيم باز هم پشت ديوار بلند مرحله 
گروهی باقی ماند. سه نماينده ديگر 
فوتبال ايران اما به راحتی از اين مرحله 
رد شدند. استقال، ذوب آهن و مس 
كرمان به لطف درخشش خيره كننده 
در نبردهای خانگی، مسيرشان را به 
طرف دور حذفی هموار كردند. صعود 
مس در اولين تجربه آســيايی تاريخ 
باشگاه در نوع خودش فراموش نشدنی 
به نظر می رسيد. در مرحله يك هشتم 
نهايی، اســتقال قافيه را به الشباب 
عربستان واگذار كرد و ذوبی ها نيز مس 
را از تورنمنت كنار زدند. ماجراجويی 
تيم منصور ابراهيم زاده در طول جام 
ادامه پيدا كرد و ذوب توانســت حتی 
تا فينال آسيا پيش برود. هرچند كه 
درست مثل سپاهان، اين تيم هم در 
نهايت در مســابقه پايانی شكســت 
خورد و نتوانست جام قهرمانی را باالی 

سر ببرد.

2011؛ کوالک ناتمام اصفهانی
برای سومين فصل پياپی، ايران با 
چهار نماينده وارد مرحله گروهی شد. 
دو تيم از تهــران و دو تيم از اصفهان. 
پرسپوليس و اســتقال، در اين جام 
دوام نياوردند و در همان دور گروهی 
ناچار به خداحافظی با جام شدند اما 
سپاهان و ذوب توانستند خودشان را 
به مرحله يك هشتم نهايی برسانند. در 
يك هشتم نهايی، ذوب و سپاهان رقبا 
را قلع و قمع كردند. سبزها چهار گل به 
النصر عربستان زدند و زردها، سه بار 
دروازه بنيادكار را باز كردند. در مرحله 
بعدی امــا ذوب به سامســونگ كره 
جنوبی باخت و سپاهان با وجود برتری 
در مجموع دو ديدار روبه روی السد به 
خاطر اســتفاده غيرقانونی از رحمان 
احمدی بازنده اعام شد. جالب اينكه 
الســد به عنوان تيم بازنده روبه روی 
ســپاهان در پايان آن فصل توانست 

قهرمان آسيا لقب بگيرد! 
2014؛ بازگشت به نقطه صفر

در سال ۲۰۱4 فوتبال ايران دوباره 
نتوانســت در ليگ قهرمانان خودی 
نشــان بدهد. اين بار هم ســپاهان، 
استقال و تراكتور خيلی زود از مرحله 
گروهی حذف شدند و تورنمنت تلخی 
را سپری كردند. فوالد خوزستان پس 
از هفت سال به آسيا رســيده بود اما 
حداقل توانست به عنوان تيم اول گروه 
راهی مرحله بعدی شود. در نهايت اما 
اوضاع برای تيم اهــوازی هم چندان 
خوب پيش نرفــت. چراكه اين تيم با 
قانون گل زده در خانه حريف، روبه روی 

السد حذف شد و در مرحله يك هشتم 
نهايی جام را ترک كرد.

2015؛ کشف نفت در آسيا!
حــذف زودهنــگام فــوالد و 
صباباتری، در آســيا قابل پيش بينی 
به نظر می رسيد اما دو نماينده ديگر 
ايران در اين ســال، دست به كارهای 
جذاب تری زدند. پرســپوليس كه به 
تازگی نيمكتش را به برانكو ســپرده 
بود، از گروه صعــود كرد اما در مرحله 
بعدی روبــه روی الهال عربســتان 
شكست خورد. نفت تهران اما با هدايت 
منصوريان حتی از مرحله يك هشتم 
نهايی هم رد شد و االهلی عربستان را 
از مسيرش كنار زد. در اين مرحله اما 
شكســت روبه روی االهلی امارات در 
انتظار نفتی ها بود. تيمــی كه امروز 

ديگر عما وجود خارجی ندارد! 
2017؛ دورخيز برای پرواز

سال ۲۰۱7 نسبت به گذشته برای 

فوتبال ايران به مراتب ايده آل تر بود. 
چراكه تيم های ايرانی توانســتند در 
آسيا عملكرد نسبتا قابل قبولی داشته 
باشند. اين عملكرد هنوز به طور كامل 
راضی كننده نبود اما همين كه ســه 
تيم از چهار تيــم از مرحله گروهی رد 
شدند و خيلی زود در محاصره بحران 
قرار نگرفتند، خــودش يك موفقيت 
به شــمار می رفــت. در آن رقابت ها 
ذوب  آهن تنها تيمی بود كه نتوانست 
از مرحله گروهی جدا شود و خودش 
را به دور حذفی برســاند. استقال در 
سال ۲۰۱7 گروه بسيار سختی در آسيا 
داشت اما به عنوان تيم دوم راهی دور 
بعدی شد. در اين مرحله اما يك اتفاق 
نااميدكننده رخ داد و پسران عليمنصور 
با وجود برتری در ديدار رفت روبه روی 
العين، در مســابقه برگشت با نتيجه 
دور از انتظار ۶ بر دو شكست خوردند 
و از جــام كنار رفتنــد. هيچ كس باور 
نمی كرد استقال خوزستان در اولين 
و آخرين تجربــه آســيايی، توانايی 
صعود از گروه را داشــته باشد اما تيم 
شگفتی ساز فوتبال ايران اين ماموريت 
را با موفقيت پشت ســر گذاشت. آنها 
در يك هشــتم نهايی هــم عملكرد 
بدی نداشــتند اما از قدرت الزم برای 
شكســت دادن تيم قدرتمند الهال 
برخوردار نبودند. پرسپوليســی ها اما 
كمی بيشتر به پيشروی ادامه دادند. 
تيم برانكو در اولين بــازی حذفی، از 
لخويا عبور كرد. تيمی كه اين روزها به 
نام الدحيل شناخته می شود. قرمزها 
ســپس يك بازگشــت دراماتيك را 
روبه روی االهلی عربســتان جشــن 
گرفتند تا به نيمه نهايی آسيا برسند. 
همه چيــز برای اين تيــم مطلوب به 
نظر می رســيد اما محروميت مهدی 
طارمی تيم را تحت تاثير قــرار داد و 
پرسپوليس در نيمه نهايی، شكست 
دردناكی را روبــه روی الهال تجربه 
كرد. شكستی كه عمر خريبين، نقش 
اول آن محسوب می شد. با اين حال، 
اين تجربه يك دورخيز برای پرواز بلند 

پرسپوليس بود.
2018؛ یک قدم تا فتح جام

اينكه از هشــت تيم نهايی ليگ 
قهرمانان در اين سال دو تيم به فوتبال 
ايران تعلق داشتند، تجربه دلچسبی 
به نظر می رسيد. تراكتور تنها تيمی 
بود كه آن فصل از مرحله گروهی كنار 
رفت. ساير تيم ها توانستند اين مرحله 
را با موفقيت پشت سر بگذارند. ذوب 
آهن به يك هشــتم نهايی رسيد و در 
اين مرحله، مغلوب اســتقال شــد. 

هت تريك فراموش نشدنی مامه تيام، 
قلعه نويی و تيمش را از آسيا كنار زد. 
تيم شفر پس از اين مرحله، روبه روی 
الســد قرار گرفت و با شكست پنج بر 
ســه در مجموع دو بازی، نتوانســت 
خودش را به نيمه نهايی برساند. مسير 
پرسپوليس اما متفاوت تر دنبال شد. 
اين تيم ابتدا بــا گل دراماتيك لحظه 
آخری جال حسينی، الجزيره امارات 
را كنار زد. سپس با يك كام بك ديدنی 
ديگر، الدحيل را در تهران شكســت 
داد تا به جمع چهار تيم برتر برســد. 
شــاهكارهای تيم برانكو با كنار زدن 
السد در نيمه نهايی تكميل شد. آنها 
برای اولين بار در تاريخ باشگاه به فينال 
رسيدند اما در اين مســابقه، نتيجه 
را به كاشــيما واگذار كردند و شانس 

قهرمانی آسيا را از دست دادند.
2020؛ غوغا در قرنطينه

سال ۲۰۲۰، ســال عجيبی برای 
ليگ قهرمانان بود. ســالی كه ليگ 
قهرمانان در آن با يــك تقويم كاما 
متفاوت و به صــورت متمركز دنبال 
شد. در اين سال، شــهرخودرو اولين 
حضور تاريخش در آسيا را با حذف از 
دور گروهی سپری كرد. سپاهان هم 
نتوانســت از اين مرحله صعود كند 
اما آبی ها به هر زحمتی از گروه شــان 
صعود كردند و در يك هشــتم نهايی 
به پاختاكور باختند. پرسپوليس اما 
باز هم توانســت خودش را پله به پله 
به ديدار نهايی برســاند. پرسپوليس 
برای فيناليست شدن، اين بار السد، 
پاختاكور و النصر را از پيش رو برداشت 
اما باز هم نتوانست به آرزوی ديرينه 
قهرمانی آســيا برســد و اين بار برابر 

اولسان هيوندای زانو زد.

مرور تجربه های حضور همزمان چهار نماینده ایران در ليگ قهرمانان

چهارگانه!

اتفاق روز

آریا طاری

سرنوشــت دو تيم از چهار تيــم حاضر در 
مرحله نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا امشــب 
مشخص خواهد شد. روی كاغذ، به نظر می رسد 
پی اس جی و چلسی با برتری در زمين تيم های 
رقيــب، تقريبا بخش زيادی از مســير صعود را 
طی كرده اند اما ليگ قهرمانان هرگز نســبتی با 
پيش بينی و پيشگويی نداشته و هر اتفاقی ممكن 
است در ديدارهای امشب رخ بدهد. اين مسابقه 
يك فرصت جذاب برای فوتبال ايران نيز هست. 
مهدی طارمی امشب می تواند اولين فوتباليست 
تاريخ ايران شــود كه در يك چهارم نهايی ليگ 

قهرمانان گل زنی می كند.
 اپيزود اول: سالطين بازگشت

و رویای تالفی
نمايشــی كه در ديدار رفت با پی اس جی از 
بايرن تماشــا كرديم، اصا شــباهتی به مدافع 
عنوان قهرمانی اين رقابت ها نداشــت. بايرن در 
فاز دفاعی بسيار متزلزل نشان داد و در خط حمله 
نيز، قدرت هميشــگی اش را از دست داده بود. 
شاگردان فليك البته در همان مسابقه هم يك 

بازگشت نصفه و نيمه را تجربه كردند و توانستند 
شكست دو بر صفر را با تساوی دو- دو عوض كنند 
اما باز هم اين كيليان ام باپه بود كه تير خاص را به 
مونيخی ها زد. پس از آن نبرد، پی اس جی در ليگ 
فرانسه هم يك نمايش درخشان داشت و چهار 
بار دروازه استراســبورگ را باز كرد. مونيخی ها 
اما يك مســابقه نه چندان دلچسب را روبه روی 
يونيون برلين پشت سر گذاشتند و مقابل اين تيم 
به راحتی متوقف شدند. در شرايط عادی، اوضاع 
برای تيم فرانسوی بسيار ايده آل به نظر می رسد. 
جالب اينكه آنها در چهار تجربه آخر ميزبانی از 
رقبای آلمانی، نتيجه ای به جز پيروزی كســب 
نكرده اند و حاال ميزبان بايرن خواهند بود تا اين 
عدد را به پنج برسانند. از ســال ۲۰۱5 به بعد، 
بايرن مونيخ هرگز نتوانســته پس از شكســت 
خوردن در مســابقه رفت مرحلــه حذفی ليگ 
قهرمانان، بــه دور بعد راه پيدا كنــد. اين اتفاق 
آخرين بار در سال ۲۰۱5 روبه روی پورتو برای 
اين باشگاه رقم خورده بود. در بين 5۰ تيم آخری 
كه در ديدار رفت مرحله حذفی ليگ قهرمانان 
در »خانه« شكست خورده اند، فقط »سه تيم« 
در نهايت موفق به رســيدن بــه مرحله بعدی 

شده اند. در حقيقت همه آمار و ارقام كاما به ضرر 
بايرن به نظر می رسند اما آنها هميشه می توانند 
برای بازگشت، روی ذات آلمانی شان حساب باز 
كنند. تيم پوچتينو اولين باشگاهی بود كه بايرن 
را در اروپا با هدايت هانسی فليك شكست داده 
اســت. غيبت ماركينيوش پس از مصدوميت، 
موضوعی نگرانی كننده برای پوچ به شمار می رود 
و او احتماال از ديالو در قلب دفاع استفاده خواهد 
كرد. بازگشت دوباره وراتی نيز خبر خوبی برای 
اين مربی خواهد بود. در سمت مقابل اما غيبت 
لواندوفسكی ادامه دارد و نيكاس سوله و لئون 
گورتسكا به فهرســت مصدومان باشكاه بايرن 
اضافه شده اند تا اين تيم با نفراتی مثل بوآتنگ 
و چوپو موتينــگ در تركيب اصلــی روبه روی 
حريف پاريسی قرار بگيرد. در آستانه اين مسابقه 
بزرگ، توماس مولر از انگيــزه مونيخی ها برای 
زدن گل های زياد در اين مسابقه صحبت كرده 
است. پوچتينو هم دست روی اين نكته گذاشته 
كه اين مسابقه برای او و تيمش، حتی دشوارتر و 

نفس گيرتر از مسابقه رفت دو تيم خواهد بود. 
اپيزود دوم: مهدی وارد می شود

تنها چنــد روز پس از شكســت پورتو برابر 
چلســی در ليگ قهرمانان اروپا، مهدی طارمی 
مسابقه تيمش در ليگ پرتغال را از روی نيمكت 
شروع كرد. مهدی در ادامه وارد زمين مسابقه شد 
و توانست طلسم گل نزدن برای اين تيم را پس از 
چند هفته نابود كند. حاال طارمی دوباره به اوج 

برگشته و بايد خودش را مهيای اولين حضور در 
يك چهارم نهايی ليگ قهرمانان كند. شكست 
پورتو در مسابقه رفت با دو گل، كار را برای اين تيم 
بسيار سخت خواهد كرد. تيم توخل در مسابقه 
قبلی به شدت بی رحم نشــان داد و حاال صعود 
به نيمه نهايی برای آبی ها اصا ســخت به نظر 
نمی رســد. برد ديدار رفت، يازدهمين پيروزی 
چلسی در مسابقه های رفت مراحل حذفی ليگ 
قهرمانان بوده اســت. در ۱۰ تجربه قبلی، آنها 
هشــت بار پس از پيروزی در ديدار رفت، صعود 
به مرحله بعدی را به دست آورده اند. پورتو يك 
آمار بد هم دارد و آن ناكامی در پيروزی روبه روی 
تيم های انگليسی در هفت مسابقه اخير است. 
پس از پيروزی برابر لسترسيتی در دسامبر سال 

۲۰۱۶ پورتو ديگر هرگز نتوانســته يك رقيب 
انگليســی را شكست بدهد. چلســی توخل در 
رقابت های اين فصل ليگ قهرمانان، حتی يك بار 
هم شكست نخورده است. اين تيم با هفت پيروزی 
و دو تساوی در ۹ بازی، فراتر از حد انتظار ظاهر 
شده و چشــم ها را خيره كرده است. قبل از اين 
مسابقه جذاب، جورجينيو به هم تيمی ها توصيه 
كرده كه صعودشان را قطعی ندانند و پورتو را يك 
حريف ساده به حساب نياورند. او به همبازی ها 
هشدار داده كه حتی يك اشــتباه ساده ممكن 
اســت برای صعود پورتو به مرحله بعدی كافی 
باشد. ســرمربی پورتو نيز از همه نفرات تيمش 
خواسته تا قبل از هر تاشی برای صعود، عميقا به 

اين تاش ها باور داشته باشند.

بایرن، پورتو و یک شب سرنوشت ساز

حمله به غيرممکن ها! 

سال 2017 نسبت به گذشته 
برای فوتبال ایران به مراتب 

ایده آل تر بود. چراکه 
تيم های ایرانی توانستند 

در آسيا عملکرد نسبتا قابل 
قبولی داشته باشند. این 

عملکرد هنوز به طور کامل 
راضی کننده نبود اما همين 

که سه تيم از چهار تيم از 
مرحله گروهی رد شدند 
و خيلی زود در محاصره 

بحران قرار نگرفتند، 
خودش یک موفقيت به 

شمار می رفت

سال 2009 اولين سالی بود 
که ایران با حضور همزمان 

چهار تيم وارد مرحله 
گروهی ليگ قهرمانان شد. 
ليگ قهرمانان در آن سال 

برای فوتبال ایران اصال و ابدا 
خوب پيش نرفت. سپاهان 

در همان مرحله گروهی 
حذف شد و استقالل و 
صباباتری هم به همين 
سرنوشت دچار شدند
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