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با یک��ی از مدیران خوش��نام وفع��ال درعرص��ه فوتبال 
صحب��ت میکردم....ایش��ان نق��ل میکرد حدود س��ال 
2001,2002 می��ادی ، چندتن از بازیکنان صاحب نام 
فوتبال ایران را در چارچوب یک پروژه آموزشی به کشور 
برزیل برده بودم....طی بازدیدی که از باشگاههای برزیل 
ازجمله باشگاه س��ائوپولو داشتم دیدم .تعدادزیادی از نو 
جوانان فوتبالی کشورهای ش��رق آسیا برای یک پروسه 
زمانی مش��خص ودر جهت کس��ب آموزش��های فوتبال 
درکشوربرزیل اردوبرگزارکرده اند، به تعبیر دیگر اردوی 
بلن��د مدت آمادگی فوتبال رو از س��نین نو جوانی در یک 
کشورمعتبرفوتبالی تدارک دیده بودند  ولذا این نوجوانان 
تحت آموزشهای نوین فوتبال در محیط آکادمی باشگاه 

سائوپولو آنچنان تربیت یافتند
که شاید امروز بتوان به جرئت این فرض رو قابل قبول 
دانس��ت که نوجوانان حدود1۵ س��ال پیش آموزش 
دیده آنروز ژاپن ، بازیکنان بزرگسالی هستند که امروز 
با بازی درخشان، مقابل حریفان در جام جهانی2018 

باعث افتخار قاره آسیا شدند!
براین ب��اورم که امروز کارشناس��ان محت��رم فوتبال 
نباید از فدراسیون فوتبال مطالبه تیم ملی درجه یک 
داشته باش��ند...به بیان دیگر این باشگاهها هستند که 
بایدبا تقویت بخش آکادمی به مانند باغبانانی دلسوز، 
آگاه و خبره، گلهایی رو پرورش دهند که سالهای بعد 
فدراس��یون به مثابه یک مرکز پرزنت فوتبال ، دس��ته 

گل��ی رو از این گلزار ش��یوا چیده و ب��ا تدبیرصحیح و 
چین��ش کادر فن��ی متناسب،وس��ایرتمهیدات الزم 
، حضوری شایس��ته در س��طح اول فوتبال جهان ارائه 

نماید.
بعنوان مثال عرض میکنم چنانچه مهدی طارمی عزیز 
از کودکی به شکل صحیح واصولی وبرمبنای روشهای 
نوین آموزشی فوتبال در دل آکادمی باشگاهی، فنون 
اس��تفاده از دو پا را ف��را گرفته بود یقین��اً در اون بازی 
سرنوش��ت تغییرده !! به راحتی میتوانست توپ رو به 

تور دروازه حریف بچسباند!...
نکته بعد اینکه تازمانیکه دولتها دس��ت از سر فوتبال 
برندارن��د اینگونه برنام��ه ریزی نیز محق��ق نخواهد 

ش��د، نقش دولت در پروژه های ورزشی قطعا بایستی 
راهبردحمایتی باشد و امور اجرایی ورزش بویژه رشته 
پرطرفدار وتاثیرگذارفوتبال به دس��ت کارشناس��ان 
خبره، دلس��وز و اگاه به دانش روز فوتبال اداره ش��ود، 
لذا اگرماتوقع داش��ته باش��یم  عملکرد تیم ملی رو از 
فدراس��یون مطالبه کنیم راه به جای��ی نخواهیم برد..
هرچند ک��ه  وظیفه فدراس��یون فوتب��ال میدانیم با 
برنامه ری��زی دقیق و کارشناس��انه ، دس��تور العمل 
مناسب تشویقی،تنبیهی برای باشگاهها را  قاطعانه به 
مورداجرا بگذارد و بخصوص در موضوع مهم پیگیری 
ونظارت برای تمامی ارکان یک باشگاه که شالوده آن بر 
انسجام،تقویت وفعال بودن آکادمی ها استوار خواهد 
بود ، ورود نماید، تا شاهد فونداسیونی قوی برای بنایی 
محکم وقوی با دکور و ویترین��ی زیبا از بازیکنان همه 

کاره به نام تیم ملی فوتبال ایران باشیم.
تصمیمی که امروز کش��ور عربس��تان بعد از نتایج نه 
چندان خوب در مس��ابقات جام جهانی روسیه گرفت 
حکایت از این دارد که قرار است دراولین اقدام یک تیم 
یک هزارنفری از نوجوانان عاقمند به فوتبال را با یک 
برنامه ریزی صحیح با پش��توانه مال��ی موثر در اختیار 
کارشناسانی دلس��وز روانه یکی از کشورهای صاحب 
س��بک فوتبال نماید تا در آینده نه چندان دور دارای 

پشتوانه ای قوی در فوتبال باشد.
هرچند بازهم براین باورهس��تم که باتوجه به پتانس��یل 
بالقوه توانمن��د در عرصه فوتبال کش��ور ، همچون بهره 
وری از کارشناس��ان خبره، مربیان با دانش بومی،فضای 
جغرافیایی مناس��ب وچهارفصل داخل کش��ور، داشتن 
استعدادهای فراوان فوتبالی ، قادر خواهیم بود با تقویت 
آکادمی های باشگاههای فوتبال ایرانی، آینده ای روشن 

،پیش روی فوتبال ایران داشته باشیم.

دچار روز مره گی نشویم!
    محمودکاتبی

بدون تردید همه کارشناس��ان فوتب��ال براین باورندکه توان فوتبال کش��ور 
نس��بت به گذشته ، سیرصعودی داشته اس��ت....البته طی این مسیر همواره 
با فرازو نشیب فراوانی روبرو بوده است، درمقطعی کادر فنی بومی، ودر زمانی 
استفاده از مربیان خارجی، تاش خود را برای ارتقا سطح کّمی وکیفی فوتبال 
ایران بکاربس��ته اند، اما نکته حائز اهمیت اینست که بعد از پایان کار تیم ملی 
ایران در مس��ابقات جام جهانی فوتبال2018روسیه، شایسته است تیمهای 
کارشناسی درتخصص های مختلف به بررسی عملکرد زوایای آشکار وپنهان 
کلیات تیم ملی همت گمارند، هرچند که به محض برگش��ت تیم از روس��یه 

وبراساس یک واکنش احساسی ، برخی از صاحب نظران به بیان دیدگاههای 
خودپرداختند، ولی به راس��تی زمان آن فرا رسیده که نخبگان،کارشناسان، 
پیشکس��وتان و خاک خورده های فوتبال، فارغ از بوروکراسی اداری ، با ایجاد 
کارگروههای تخصصی وکارشناس��ی ، به روش��ی کاما بیطرف؛دلسوز،واقع 
بین،آینده نگر ، در جهت ارائه تحلیل موجودیت امروز فوتبال و تس��ری آن به 

افق پیش رو برای کسب جایگاه بهتر اقدام نمایند.
بدیهی است این مهم نیز توسط سازمان های مردمی کشورهای آسیایی 
که همچون ایران در جام جهانی روس��یه حضور داش��تند ، مورد ارزیابی 

قرارخواهدگرفت.
عملکرد فوتبال ایران در روسیه به لحاظ ظاهری به تاریخ پیوست اما  اینکه 
معموال کارشناس��ان، در پایان یک تورنمنت اعام میکنند از فردا باید به 
فکر برنامه ریزی برای آینده باشیم سخن به واقع بسیار درستی است، وبه 
نوعی عاوه براینکه احتماال زهر ناکامی نتای��ج حاصله را میگیرند ، بلکه 
با حفظ روحیه امیدواری، تاش برای تزریق نش��اط در بدنه فوتبال و ارائه 
پیش��نهادهای س��ازنده وفنی، مجموعه ی یک راهکار اصولی را توصیه 

میکنند
به بیانی دیگر ، تیم ملی فوتبال ایران در آینده ای نزدیک پا به مسابقات 
جام ملتهای آسیا خواهد گذاش��ت، از نگاه ژورنالیستی میتوان به دو 
وجه محتوای تیم ملی را مورد ارزیابی قرارداد، اول اینکه اگر ش��رایط 
به گونه ای بود که مس��ابقات جام ملتهای آس��یا قب��ل از جام جهانی 
روسیه برگزارمیگردید ، آنگاه تیم ملی با یک مسابقه تدارکاتی بسیار 
ارزشمند پای به مس��ابقات جام جهانی میگذاشت....دوم اینکه طبق 
روال فعل��ی، اینک تیم ملی با کس��ب اندوخته هایی بس��یار گرانبها 
از مس��ابقات جام جهانی ، پا به عرصه مس��ابقات جام ملتهای آس��یا 
خواهد گذاش��ت،  ضمن اینکه نباید فراموش کنیم این موضوع برای 

کشورهای عربستان،ژاپن،کره و استرالیاهم صادق است...
لذا نگارنده، از ب��زرگان و صاحب نظران فوتبال کش��ور انتظار دارد تحت 
عنوان یک س��ازمان مردم نهاد ب��ا محوریت گروه وزی��ن کافه فوتبال در 
کارگروه های حقوقی، اقتصادی، فنی،مدیریتی، رس��انه ای، فرهنگی و 
حمایتی، اوالًعملک��رد نهایی تیم ملی فوتبال ایران را در مس��ابقات جام 
جهانی روسیه ، بررسی، نتیجه گیری و در اختیار افکار عمومی قراردهند 
و ثانیاً با اس��تفاده از همان ابزار کنترلی فوق الذکر، پس از بازخوردسایق 
مختلف، در فضای یگانگی عقاید، راهکارهای سازنده خودرا درقالب یک 
بسته پیش��نهادی به مس��ئولین و آرای عمومی برای حضوری توانمند، 
همراه با کس��ب نتایجی درخش��ان، در آوردگاه مس��ابقات فوتبال جام 

ملتهای آسیا ارائه نمایند

جام ملتها.....کنکور، بعداز دانشگاه؟؟!!


