ليگ قهرمانان آسيا

عصري تازه در ليگ قهرمانان آسيا

زمان پايان يك حسرت  26ساله

پس از  26سال حسرت كش��يدن در فوتبال جام قهرماني باشگاههاي آسيا
بنظر ميرسد امسال بيشترين بخت را براي رسيدن به نقطهاي رفيع در اين
رقابتها داريم.
نتيجه رويارويي ارديبهشت ماه استقالل و ذوبآهن كه برد آبيهاي تهراني
بود و پيكار احتمالي سرخابيهاي پايتخت هر هنگام كه شكل گيرد امسال
اكثر نمايندگان ما به گونهاي بازي كردهاند كه از آن بوي انجام كارهاي مهم
ميآيد .تراكتورسازي البته اسباب تاس��ف شد اما استقالل در گروهي اول
ش��د كه تصور ميرفت محل دفن آرزوهايش باشد ،پرسپوليس در گروهي
پيشتازي كرد كه الس��دقطر در آن فوتبالي باالتر از سطح آسيا را ارائه كرد و
ذوبآهن از گروه باال آمد كه الدحيل قطر دس��ت ب��ه يكي از كارهاي كمتر
ديده شده در آن زد و آن فتح هر  6بازياش بود.
دو تيمي شديم اما...
در ش��روع مرحله حذفي به س��بب برخورد اجباري اس��تقالل با ذوبآهن
الجرم يكي از  3نماينده صعود كرده ما حذف شد اما پس از عبور پرسپوليس
ازسدالجزيرهاماراتمادونمايندهسرحالومدعيجديدرمرحلهيكچهارم
نهايي داريم .درست است كه پرسپوليس آن پرسپوليس فروزان نيم فصل
اول ليگ هفدهم و كل ليگ ش��انزدهم نيس��ت اما به لط��ف دفاع قوياش
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ميتواند به راهها و مقاصد دور در اين جام بيانديشد .آبيهاي تهران هم يك
تيم «مفتباز» در اين مرحله از مسابقات نيستند.
قانون مساعدي كه قدرش را نداستهايم
از5سالپيشكهAFCدرتصميميبحثبرانگيز(وشايدباهدفسهمقائل
شدن براي هر دو سمت شرق و غرب قاره) برخورد تيمهاي آنان را با يكديگر
تا قبل از فينال غيرممكن ساخت بهترين شرايط براي تيمهاي ما ايجاد شد
تا بدون سرگش��تگي ناش��ي از رويارويي با تيمهاي تشكيالتيتر شرق قاره
الاقل طعم فيناليست ش��دن در اين جام را بچشند و همين كه نتوانستهاند
از اين موقعيت س��ود جويند و (با احتس��اب فرمول برگزاري «ادغامي» اين
مسابقات در قبل از آن تاريخ)  7سال است كه از حضور در فينال بازماندهايم
نش��انگر تمامي كوتاهيهاي اغلب پنهان مانده ما در بهترين جام باشگاهي
قاره اس��ت .طي اين مدت استقالل و پرس��پوليس هركدام يك بار به نيمه
نهايي رسيدهاند اما آبيهاي پايتخت در سال  2013در چنين مرحلهاي به
رغمدراختيارداشتنتيميكهآنراكهكشانيميانگاشتند،تسليمافسي
سئول شدند و پرسپوليس هم فصل پيش همزمان با روشدن تبعات الحاق
كوتاه مدت و فاجعهوار مهدي طارمي به ريزه اسپور تركيه چنان وا رفت كه
توسط يك الهالل بسيار قويتر از امسال به كلي خرد شد.

نزول رقباي سخت ما
امسال ميتواند قصهاي تازه براي ما سروده شود .استقالل به همت شفر
ت با تيمي اس��ت كه فصل پي��ش در ديدار با العين به تاراج
به كلي متفاو 
برده ش��د و وصف پرسپوليس را پيش��تر نيز آورديم .مسئله ديگري كه
فوتبال ايران را به فرجام مسابقات امسال ليگ قهرمانان آسيا خوشبين
ميس��ازد ،نزول برخي رقباي س��خت و ق��وي ما در غرب قاره اس��ت.
عربستان الهالل را بيجانتر از هميشه در قعر گروه استقالل باخت و هر
چند االهلي را در مقام سرگروه دسته تراكتورسازي راهي مرحله بعدي
كرد اما االهلي امس��ال چند درجه ضعيفتر از الهالل فصل پيش نشان
داد كه تا فينال پيش رفت و به همين سبب حذف شد و اماراتيها هم دور
از گذشته دور و نزديك خود افزايشهايي داشتهاند و با اين كه العين باز
باال آمد اما كيفيات برتر فصل گذش��ته را نداش��ته و حذف شد و الجزيره
حتي از يك«پرس��پوليس قدري نزول كرده» نازلتر نشان داد .در اين
ميان فقط قطر اس��ت كه تبديل به «عربس��تان جديد» غرب آسيا شده
است .از جانب اين كشور كوچك خاورميانهاي الدحيل تنها تيم امسال
بوده كه هر ش��ش بازياش را در مرحلهگروهي فتح ك��رده و در اين راه
دوباره تيم قلعهنوعي را شكست داده است ،السد هماني است كه پيشتر
از آن ياد كرديم و حتي الغرافه كه در گروه تراكتورس��ازي بود و مثل اين
تيم حذف شد ،تيمي قدر و استخواندار نشان داد.
دستهاي باز استقالل
ش��واهد فوق به ما ميگويند اگر پرسپوليس و استقالل نهايت همت تمامي
تكنيكهاي حود را به كار گيرند ش��ايد براي اولين بار از زمان فيناليس��ت
ش��دن ذوبآهن در آسيا (س��ال  )2010به چنين مرحلهاي برسيم و براي
فتح جام قهرماني با نماينده اول ش��رق آس��يا بجنگي��م .تجربههاي مكرر
منجمله دي��دار الهالل ب��ا اوراوا ورز ژاپن در فينال س��ال پيش و نتيجهاي
ك��ه حاصل آمد (قهرمان��ي اوراوا) تاكيد تازهاي بر اي��ن واقعيت تلخ بود كه
چنين رودرروييهايي اصال آس��ان نخواهد بود اما اين حريفان پرپش��توانه
شرق آسيايي نيز شكست ناپذير نيستند .فراموش نكنيم كه هر چند دست
پرس��پوليس براي تقويت خود فعال به حكم فيفا بس��ته اس��ت اما استقالل
ميتواند ب��راي مرحلهيكچهارم نهاي��ي به بعد نفرگيريه��اي تازه خود را
تجديد سازمان كند و اگر در اين زمينه كوتاهي كرده تقصير خودش است.
كار براي رقبا هم سخت است
البته براي فيناليس��ت ش��دن و اول ش��دن در غرب آس��يا هنوز بايد از سد
قطريها به پرواز درآمده گذش��ت و اين آسان نيست اما عبور آنها هم از سد
ماسهل نخواهد بود .اين سالي است كه شايد براي مايي كه از زمان قهرماني
«پاس فيروزكريمي» در آسيا فقط دا غ دلهاي تازه و مكرر داشتهايم ،زمان
پروازي مجدد و بس شيرين و هنگامه رستگاري باشد.

