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بازگشــت امیــر قلعه نویــی بــه 
تیــم ملــی، ســؤاالتی را ایجــاد 
می کنــد کــه رســانه ها بایــد 
بــه آن بپردازنــد. بــه عنــوان 
مثــال بحــث مربــی ایرانــی 
لــی  و رفتارهــای احتما
بازیکنــان بــزرگ تیــم 
ملــی بــرای همــه یــک 
د کــرده.  یجــا م ا بهــا ا
بایــد بــه ایــن موضــوع 
این گونــه نــگاه کــرد کــه 
ــر قلعه نویــی در قصــه  امی
برنتابیــدن بازیکن ســاالری 
یــد طوالیــی دارد و اتوریتــه خــاص 
خــودش را بــه موقــع بــه بازیکــن 

یــش می دهــد. نما
از ســوی دیگــر، مــا بــا مربــی خارجــی 
هــم قصــه رفتارهــای عجیــب و 
غریــب بازیکنــان بزرگتــر تیــم ملــی 
را تجربــه کرده ایــم. هــم برانکــو 
لمــان و هــم  نــی آ در جــام جها
اســکوچیچ در همیــن مقدماتــی 
جــام جهانــی قطــر، بارهــا شــاهد 
رفتارهــای درون گروهــی بازیکنــان 

بزرگتــر تیــم ملــی بوده انــد.
روزی بانــد می شــدند و بــه علــی 

دایــی پــاس نمی دادنــد، روزی بــا معــاون 
رئیــس جمهــور قــرار می گذاشــتند تــا ســرمربی 

را کلــه کننــد.
بنابرایــن قصــه ایــن نیســت کــه مربــی تیــم ملــی 
ایرانــی اســت یــا خارجــی. قصــه اینجاســت کــه 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــار کافــی ب ــی تیــم ملــی اختی مرب

بازیکن ســاالری را دارد یــا نــدارد؟ 
اگــر فــردا روزی ســردار آزمــون یــا مهــدی 
طارمــی، بــرای امیــر قلعه نویــی پشــت چشــم 
نــازک کردنــد و او خطشــان زد، مــن و شــمای 
 رســانه ای و مدیــران فوتبالــی پشــت ســرمربی 

می ایستیم؟
 بازیکــن بزرگتــر همیشــه و همــه جــا قصــه 
خــودش را دارد. بزرگتــری دارد، شــیطنت دارد، 
باندبــازی دارد و مربــی هــم بنــا بــر سیاســت های 
کاری خــودش یــا مصلحــت تیــم، تصمیــم بگیرد 

کــه برخــورد بکنــد یــا نکنــد. 
مربــی تیــم زیــدان باشــد یــا مورینیو یا فرگوســن، 
بازیکن بزرگ این تمایالت را دارد و این رفتارها 
را انجــام می دهــد. منتهــی برخــورد مربــی و 
ــا  ــن رفتارهــا شــدت ی ــه ای ــه اوســت کــه ب اتوریت
کاهــش می دهــد. مثــال بزرگــش بیــرون کــردن 
رونالــدو از منچســتر بــود کــه تــن هــاخ انجــام 
داد و از او حمایــت کردنــد و نتیجــه اش را هــم 

می بینیــم.
بنابرایــن قصــه ایــن نیســت کــه بازیکــن تیــم 
ملــی بــه مربــی احتــرام بگــذارد یــا نگــذارد. قصــه 
ایــن اســت کــه مربــی بــا بازیکــن چــه برخــوردی 
 می کنــد و مــا بــه برخــورد او چــه واکنشــی 

نشان می دهیم!

آغاز دوباره 

صادقانه بگویم که به موفقیت 
امیر قلعه نویی در تیم ملی 
ما  ا ً خوشبین نیستم  مطلقا
یب  تخر ی  برا هم  شی  تال
زی هم  رم. نیا کردنش ندا
ر من نه ساختن  رم. کا ندا
است و نه خراب کردن. کار 
من دیدن است و توصیف و 
اگر علمم رسید نقد و اگر عقلم 
رسید راهکار و امیر  قلعه نویی 
در موقعیتی نیست که نه به 
نقد من نیاز داشته باشد نه 
به راهکار من. در نتیجه من 
صرفاً یک ناظر بیرونی هستم 
که نشسته ام یک گوشه نان و 
ماستم را می خورم و وقایع را 

نگاه می کنم.
ترکیب کادر فنی و دستیاران 
او هنوز مشخص نشده اند. 
شده اند اما کامل نیستند و 
من فکر می کنم زود باشد روی 
این ترکیب قضاوتی کرد. داخل 
آن اسامی اعالم شده شگفتی 
خاصی نمی بینم. فقط امیر از 
تجربه قبل درس گرفته و تعداد 
دستیارانش را کاهش داده. از 
منظر کیفیت دستیاران هم 
چیزی نمی گویم. نمی دانم این 
همکاران آنقدر پیش امیرخان 
اعتبار دارند که حرفشان را 
بخواند یا نه چون امیرخان 
رد که  ین عادت ها ندا ز ا ا
وسط بازی حرف دستیارش را 
بخواند. برحسب شنیده هایم 
قضاوت می کنم نه برحسب 
پیشفرض های ذهنی. به هر 
حال امیر قلعه نویی است و 
همین کادر و همین نفراتی که 
باید برایش کار را در بیاورند. چه 
داخل زمین و چه روی نیمکت. 
چه بازیکن و چه دستیار. فرقی 
ندارد. در نهایت باید کار را 

همین ها جمع کنند.
استارت جدید او برای تیم 
ملی چگونه رقم خواهد خورد؟ 
احتماالً شلوغ و پر سر و صدا! 
همراه با کمپینی خودجوش 
همراه با هواداران پرشمار و 
یتی ها  مشتاقش. چه سلبر
و چه هواداران عادی. شاید 
گاوی، گوسفندی، چیزی هم 
زمین بزنند. جشن اما وقتی 
تمام شد، ماجرا آغاز می شود. 
او باید در خلوت خودش بازی را 
پیش ببرد. می تواند؟ باید دید.

هومن جعفری
روزنامه نگار

آیسان سعیدی
روزنامه نگار

امیررضا همایون
خبرنگار

رسول مجیدی
روزنامه نگار

روزی که خبر برگزاری بازی ایران و روسیه آمد، شاید آسیا 
خیلی این مسابقه را جدی نگرفت اما حاال و با حضور روسیه 
در جمع تیم های آسیایی، قطعاً این مسابقه چشم قاره را 

دنبال خود خواهد دید! 
این بازی برای امیر قلعه نویی فرصت خوبی است تا تیم 
ملی را شروع کند. او چند روز تیمش را تمرین خواهد داد 
تا در نخستین بازی سراغ قوی ترین رقیب ممکن برود. برای 
او این دیدار فرصت خوبی است تا چیزهایی را در تیمش 

محک بزند، یکسری شرط و شروط و یکسری قانون های 
جدید اعمال کند و بکوشد تا نظم جدیدی را رقم بزند.

روسیه تیم خوبی است که می تواند به امیر قلعه نویی 
اطالعات خوبی برساند. اطالعاتی پیرامون بازیکنان و 
آمادگی شان، دستیارها و راهنمایی هایشان، کادر اجرایی 
و توانمندی هایشان و اتاق فکر و مشاوره هایشان. این بازی 
محک خوبی برای تیم ملی است و امیر قلعه نویی و روس ها 

امتحان گیرندگان این مسابقه اند. 
برای شروع کار در تیم ملی فرصتی از این بهتر نصیب 
»امیر« نمی شد. ببینیم او در این میدان، از مردانش چه 
می خواهد و پیرامون آنها چه اطالعاتی به دست خواهد 

آورد!

سال نو با سرمربی نو. این شرایط تیم ملی فوتبال ایران در 
سال نو خورشیدی است. بعد از رفتن کارلوس کی روش، 
نام های زیادی به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی مطرح 
شد اما از همان اول گفته می شد امیر قلعه نویی شانس 
زیادی برای نشستن روی نیمکت تیم فوتبال ایران را دارد. 
هر بار این خبر به شکل های گوناگون مطرح می شد. یک 
بار مدیر رسانه ای باشگاه گل گهر سیرجان مصاحبه هاشم 
بیک زاده را تکذیب کرد و به صراحت گفت مذاکره ای با 

قلعه نویی برای حضور در تیم ملی مطرح نشد. بعد از آن 
قلعه نویی انصراف خود از تیم ملی را اعالم کرد. بارها هم 
فدراسیون فوتبال از گزینه های خارجی نام می برد تا ذهن ها 
را به سمت دیگری بکشاند اما در نهایت همان اتفاقی که از 
اول پیش بینی می شد افتاد. حاال تیم ملی با سرمربی جدید 
به استقبال سال جدید می رود. آنها قرار است در تعطیالت 
نوروز هم ۲ بازی دوستانه انجام دهند تا به گونه ای مراسم 
معارفه قلعه نویی هم انجام شود. یکی از این بازی ها مقابل 
روسیه است اما بازی دیگر هنوز مشخص نشده. به هر 
حال باید دید قلعه نویی که مدت ها منتظر بازگشت به تیم 
ملی بود، در بازی های دوستانه چه می کند و آیا تغییری در 

ترکیب به وجود می آورد یا با همان نفرات ادامه می دهد.

سال نو، سرمربی نوبازی داستان شد!
سینا فتوت

روزنامه نگار
سمیرا شیرمردی

روزنامه نگار

ایمان گودرزی
روزنامه نگار

بعــد از اینکــه فدراســیون فوتبــال بعــد 
از چنــد مــاه نیمکــت تیــم ملــی را از 
بالتکلیفــی درآورد حاال تیم ملی فوتبال 
ایران در نخســتین فیفادی ســال ۲۰۲۳ 
برنامه ریزی هایــی را انجــام داده اســت 
 امــا قبــل از آن هنــوز پــازل نیمکــت 
تیــم ملــی را بایــد تکمیــل کننــد، بعــد از 
اینکــه گزینه هــای خارجــی از تیــم ملــی 
خــط خوردنــد و قلعه نویــی بــه عنــوان 
ســرمربی انتخاب شــد اســم دســتیاران 
ایرانــی از قبیل عنایتی، روانخواه و کریم 
باقــری در تیم ملی مطرح شــد، اما حاال 
شنیده می شود که فدراسیون تمایلش 
بــه آوردن دســتیار خارجــی بیشــتر از 
داخلی هاســت. تــاج بعــد از انتخــاب 
قلعه نویــی گفتــه بــود کــه ۳ دســتیار 
امیــر مشــخص اســت و از ایــن ســه نفر 
یــک نفر خارجــی اســت و دو نفر داخلی 
هســتند اما بهتر اســت خــود قلعه نویی 
اســامی آنهــا را منتشــر کنــد، امــا حــاال 
شــنیده می شود که دســتیار اول، مربی 
بدنســاز و مربی گلرهــای تیم ملی قطعاً 
خارجــی خواهنــد بــود، هیــچ وقــت ایــن 
بحــث مطــرح نبوده که قرار اســت تمام 
کادر داخلی باشــند یا مشــکلی نیســت 
کــه خارجــی هــم روی نیمکــت باشــد. 
فدراســیون فقــط می خواســت کــه نفــر 
اول از ســرمربیان داخلــی باشــد. بــه هر 
حــال حاال امیر قلعه نویی ســرمربی تیم 
ملــی ماســت و فدراســیون بایــد تمــام 
امکانــات را بــرای او فراهم کند تا ببینیم 
آینده تیم با ژنرال به کجا خواهد رسید.

ارتش چند 
ملیتی امیر   مربی ایرانی   مربی ایرانی 

و انضباط تیمیو انضباط تیمی

 اشتباه گذشته
را تکرار نکن!

این یک اتفاق قابل پیش بینی بود. اتفاقی که از مدت ها پیش 
وعده اش را داده بودند! گزینه ای که به واقعیت تبدیل شد و 

پس از بازی نفت مسجد سلیمان و گل گهر در لیگ برتر مسئوالن 
فدراسیون به طور رسمی اعالم کردند امیر قلعه نویی بار دیگر به 

عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده. اما آیا پایان تیم ملی برای 
امیر خوش است؟ سرمربی جدید تیم ملی در مقطع اول حضورش 
روی نیمکت این تیم پایان خوشی نداشت و پس از شکست تلخ 
مقابل تیم ملی فوتبال کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی جام 
ملت های آسیا 2007 مالزی از هدایت یوزها کنار رفت. او اما پس 
از گذشت 16 سال برای دومین بار و این بار در سن 59 سالگی با 
تجربه تر از قبل به این سمت بازگشته تا به خاطرات تلخ خودش با 
تیم ملی کشورمان پایان دهد؛ فرصتی که به نظر می رسد برای آخرین 
بار در اختیار پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر قرار می گیرد و 
باید دید امیر و تیم ملی این بار در یک تورنمنت رسمی به موفقیت 
می رسند یا اینکه باز هم بدون جام و با ناکامی با یکدیگر وداع خواهند 
کرد. واقعه ای که اگر رخ  دهد تلخ اندیشی ها درباره او را به حقیقت 
پیوند می دهد. اینکه سبک مربیگری قلعه نویی منسوخ شده و او 
نکته جدیدی برای ارائه ندارد. چه موافق باشیم و چه مخالف او حاال 
حداقل تا جام ملت های فوتبال آسیا 2023 که زمستان سال آینده به 
میزبانی قطر برگزار می شود، سرمربی تیم ملی کشورمان است و همه 
هم باید با حمایت او به کسب موفقیت تیم در تورنمنت های پیش رو 
کمک کنند.  امیر در بازگشت دوباره به نیمکت تیم ملی باید در وهله 
نخست در رفتار و ادبیاتش تجدیدنظر کند. شاید یکی از دالیل ناکامی 

قلعه نویی در مقطع اول حضورش روی نیمکت تیم شرایط فدراسیون 
وقت و نوع ادبیات او در خطاب قرار دادن بازیکنان بزرگ و لژیونرهای 

آن تیم از سوی او بود. نکته ای که در همان زمان هم باعث شد انتقادات 
بسیاری از این بابت به قلعه نویی شود. الفاظی که امیدواریم این بار امیر 

باتجربه بیشتر دیگر از آنها استفاده نکند. در غیر این صورت تکرار اتفاقات 
2007 برای او این بار در 2023 هم دور از انتظار نخواهد بود. 

بی تردید بازیکنی که در اروپا بازی می کند، برنمی تابد سرمربی اش او را با ادبیات 
کنایه آمیز خطاب کند.

برندگان و بازنده های جوانان آسیا

 جام ملت های جوانان آسیا 2023 حاال به 
روزهای پایانی خودش نزدیک شده. فقط 
3 مسابقه از آن باقی مانده. 2 نیمه نهایی 
و یک فینال. تیم ملی ایران برخالف آخرین 
باری که در مسابقات حضور داشت حتی به 
جمع 4 تیم پایانی هم نرسید. اما در همه 
این سال ها کدام تیم ها بهتر در حوزه پایه کار 
کرده اند و کدام تیم ها از بازیکن سازی غافل 
شد ه اند؟ کدامیک همچنان چشمه جوشان 
فوتبال شان به راه است و کدامیک با کویر 
استعداد روبه رو شده اند؟ شاید نگاهی به 
عملکرد تیم ها در فاصله دو دوره گذشته 
جام ملت های آسیا به ما برای رسیدن به 

جواب کمک کند. 
 

برنده: کره جنوبی 
این دوره شاهد چهل و یکمین دوره جام 
ملت های جوانان آسیا هستیم. در 40 
دوره قبلی هیچ تیمی به اندازه کره جنوبی 
موفق نبوده. ماجرا فقط به 12 قهرمانی 
آنها برنمی گردد. کره جنوبی در 40 دوره 
گذشته 27 بار به جمع تیم های حاضر در 
نیمه نهایی راه یافته و4بار هم به فینال؛ که 
نشانی از سرمایه گذاری درست این کشور در 
حوزه جوانان است. کره جنوبی امسال هم 
راهی نیمه نهایی شد تا بیست و هشتمین 
حضورش در این مرحله را تجربه کند. هیچ 
تیمی به اندازه آنها روی سکو نرفته. تیم 
دوم در این زمینه ژاپن است با 17 حضور 

در نیمه نهایی. کره جنوبی در دوره پیشین 
مسابقات که سال 2018 برگزار شد به فینال 
رسید و در آنجا مغلوب عربستان شد. آنها 
امسال هم نشان دادند که جوانان شان در 

مسیر درستی قرار دارند. 
 

بازنده: عربستان 
تیم ملی جوانان عربستان در دوره پیشین 
که 5 سال پیش برگزار شد، قهرمان شد. 
این سومین قهرمانی آنها در مسابقات 
بود. سعودی ها دوره قبل از آن هم )2016( 
راهی فینال شده بودند اما آنجا مغلوب 
ژاپن شدند. عربستان در آن سال ها نشان 
داده بود که سرمایه گذاری گسترده ای روی 
جوانانش کرده و البته صاحب یک نسل 
فوتبالی خوب شده. نسلی که در سال های 
گذشته در مسابقات بزرگساالن هم خوش 
درخشید و در نهایت در جام جهانی 2022 
عملکرد بدی نداشت و حتی موفق شد 
آرژانتین، قهرمان مسابقات را شکست دهد. 
عربستان این دوره اما حتی از مرحله گروهی 
هم صعود نکرد تا بزرگترین بازنده حوزه 
جوانان آسیا در سال های گذشته باشد. آیا 
عربستان در سال های پیش رو با افت در رده 

بزرگساالن روبه رو می شود؟ 
 

برنده: عراق 
تیم ملی جوانان عراق یکی از تیم های موفق 
تاریخ جام ملت های جوانان آسیاست. آنها 
5 بار قهرمان این رقابت ها شده اند. این در 
حالی است که ژاپن و عربستان روی هم 
تنها 4 قهرمانی دارند. با این همه عراق در 
یک دهه گذشته هرگز به مرحله نیمه نهایی 

نرسیده بود و امسال موفق شد با حذف 
ایران در مرحله یک چهارم نهایی دوباره 
در آستانه فینالیست شدن قرار بگیرد. 
عراقی ها حاال دوباره نسل خوبی برای آینده 

تربیت کرده اند. 
 

بازنده: ایران 
تیم ملی جوانان ایران در آخرین دوره ای که 
مسابقات برگزار شد اصالً حضور نداشت. 
تیم ایران با هدایت فرهاد پورغالمی در 
مسابقات انتخابی جام ملت های جوانان 
آسیا 2018 پایین تر از اردن قرار گرفت تا 
یک رسوایی تمام برای فوتبال پایه ایران به 
وجود بیاید. این در حالی بود که تیم جوانان 
2 سال قبل با هدایت امیرحسین پیروانی 
موفق شده بود در جام ملت های جوانان 
2016 به مرحله نیمه نهایی برسد و یکی از 
عملکردهای خوبش در چند دهه گذشته را 
در ذهن فوتبالی ها به جای بگذارد. ایران با 
آن نتایج به جام جهانی جوانان صعود کرد و 
اتفاقاً با پیروزی برابر کاستاریکا تاریخ ساز شد 
و بعد از 40 سال در این مسابقات به پیروزی 
رسید.  در تیم جوانان آن سال بازیکنانی نظیر 
عارف غالمی، امید نورافکن، رضا شکاری و 

عارف آقاسی بازی می کردند. 
تیم جوانان ایران البته در مسابقات انتخابی 
جام ملت های 2020 بد عمل نکرد و به مرحله 
اصلی صعود کرد اما این مسابقات به دلیل 
شیوع ویروس کرونا برگزار نشد. در حقیقت 
تیم ملی جوانان فعلی ایران با هدایت صمد 
مرفاوی، بعد از 7 سال بود که در مسابقات 
ظاهر می شد و موفق نشد نتیجه سال 2016 

را تکرار کند.


