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لیث ناصری  درگفتوگو با «فرهیختگان»:

میپرسند چرا درفوتبالتان این همه دعوا دارید؟
دیدگاه مخاطبان عرب نسبت به ایران را تغییر دادم
مربیگری شـــرکت کردم و کالس Cرا زیر نظر آقای فریدون معینی

درچنینبرنامهایحضورداشتهباشم.اینبرنامهفقط کارشناسی

هومن جعفری

در این کالس با من بودند .ســـال  88مدرک  Bرا گرفتم و سال 94

ایرانیخیلیبهاینسبکبرنامهسازیعادتندارند.اینکهآدمهااول

لیثناصری،ستارهاینروزهایفضایمجازیایراناست.ویدئوی

اما نمیخواهم یکباره به آن برسم .حواسم هست که این پروسه را

شبکه الکاس ،دستبهدست میشود و خیلیها که زبان عربی را

آقای غالمرضا جهانی بهرهها بردم که متاسفانه در فوتبال ایران به

سپری کردم .محمود فکری و مجتبی حسینی و خیلیهای دیگر

روزنامهنگار

کریخواندنهایشبرای کارشناسانعربزبان دربرنامه المجلس

نمیدانندمنتظرندتاکلیپهایکوتاهصحبتهایاورابازیرنویس
فارسیبخوانند.ساعاتیقبلازبازیایرانوژاپنبااوهمکالمشدیم
تا در مورد خودش و این برنامه جذاب با او صحبت کنیم .با توجه به

محدودبودنفضایانتشارسواالتحذفشدندتافضایبیشتری

به صحبتهای او اختصاص پیدا کند.

هنوز حسرت پرسپولیس را دارم

هم مدرک Aرا به دست آوردم .مربیگری برای من خیلی مهم است
باید در طول زمان پشتسر گذاشت .در آن کالسها هم از دانش
حقش نرسید .ایشان بسیار علم دارد.

المجلس ،پربینندهترین برنامه ورزشی
شبکهالکاس

تیم بازی کردم .واقعا حس خوبی برای من داشـــت که در یک تیم

محبوبومردمیحضورداشتمودرمحضربزرگانیچونعلیپروین
و محمـــود خوردبین کار کردم .کاش دورانم در این تیم طوالنیتر
میشد ولی ایرادی ندارد.

حضور در کالسهای مربیگری

درموردشبرایتانتوضیحبدهم.المجلسنامبرنامهایاستکهدر
کنارهمقراربگیرند،حرفبزنند،نظربدهندوکارشناسیکنند.در

بعضی برنامههای المجلس میهمانها روی مبل مینشینند و در

بعضیقسمتهارویزمینمینشینندوبهپشتیتکیهمیدهند.
هر دوی آن امکانپذیر اســـت .کال یک سبک برنامهسازی بسیار
صمیمی است .در این برنامه  12کارشناس از لبنان ،عراق ،اردن،

فلســـطین ،سودان و ...دعوت شـــدهاند .دوستی که دعوتم کرد

نسبتبهمنشناختداشتومنرابهتهیهکنندگانبرنامهمعرفی
کرد .خیلی هم برایشـــان جالب بود که یک ایرانی را به این برنامه
دعوت کنند تا کنار بقیه بنشیند و کارشناسی کند .المجلس یکی

بعد از اینکه از فوتبال خداحافظی کردم ،چند ســـالی در مدرسه

از پربینندهترین برنامههای ورزشی جامعه عربزبانهاست .من

فوتبال بزرگســـاالن را هم تجربه کنم .از ســـال 84در کالسهای

صحبت کردم؛ چه ایرانی و چه غیرایرانی .برایم خیلی جالب بود که

فوتبال بانک ملی فعالیت داشـــتم .دوست داشتم مربیگری در

تغییر دیدگاه مخاطبان عربزبان

یکنکت هبگویموآناینکهدیدگاهبسیاریازمخاطبانعربنسبت

به ایران و فوتبالش بعد از حضور من تغییر کرد .روی ایران همیشه
تبلیغاتمنفیمیشود،ضمناینکهبهصورتسنتیایرانبابرخی

به زبان عربی تسلط دارم و هم اینکه بازیکن پرسپولیس و تیم ملی

رسیدم ،در سال  83به لیگ عمان پیوستم .همیشه حسرت بازی

اســـتیلی ،کاویانپور در آن تیم بازی میکردند .خوشحالم در آن

عادی و عین زندگی است ولی در تلویزیون ایران نه!

باورکردنی نبود که یک کارشـــناس ایرانی عربزبان بیاید و همان

تیمملیبهدعوتیکیازدوستانمصورتگرفت.بههرحالمنهم

آن،یکاتاقبسیاربزرگرادرنظرمیگیرندتاتعدادزیادیکارشناس

و آن تیم باید حفظ میشد اما نشد .بازیکنان بزرگی مثل کریمی،

بنشینندکنارهمبستنیوشامبخورند،برایمخاطبایرانیکامال

حضورمندرشبکه الکاسوبهعنواننماینده ایرانو بازیکنسابق

بعد از اینکه با پرسپولیس در اولین دوره لیگ حرفهای قهرمان آسیا

بیشتردرپرسپولیسرویدلمماند.تیمخوبیداشتیمدرپرسپولیس

بنشینندفوتبالببینندبعددعواکنند،بعدکریبخوانندوبعدهم

کشـــورهای عربزبان رقابت یا مشـــکالتی دارد که اینها خودش

بودم و رزومه خوبی داشـــتم .اسم این برنامه المجلس است و باید

شـــدم و در مسابقات باشگاهی آسیا هم با این تیم به مقام سومی

نیســـت .گفتوگو هم هست .کریخواندن هم هست .بینندگان

از بسیاری از کشورهای مختلف دنیا تماس داشتم و با مخاطبانم

فوتبال ایران
سردار مورد توجه دو تیم سرشناس

سردارآزمونکهدرمسابقاتجامملتهایآسیادراماراتیکیازچهرههای
درخشان تیم ملی کشورمان بوده ،ممکن است بعد از چند سال حضور در
لیگ روسیه ،بازی در لیگ حرفهای بلژیک را نیز تجربه کند .براساس اعالم
روزنامه هتنیوزبالت بلژیک ،گلزن 24ساله تیم روبینکازان در بازیکنان

مورد توجه باشـــگاه اندرلخت قرارگرفته است .طبق این گزارش کازانیها
بـــرای واگذاری آزمون حداقل 10میلیون یورو مطالبه میکنند .این خبر

درحالی انتشـــار یافته که آزمون قبال مورد توجه زنیت سنپترزبورگ قرار

گرفته است .این بازیکن ملیپوش ایرانی ممکن است مسیرش به سمت
زنیت تغییر کند .این باشگاه متمول روسی درصورت به فروش رساندن آرتم
ژیوبا ،مهاجم ملیپوش خود برای جذب سردار آزمون اقدام خواهد کرد.

به تبلیغات منفی دامن میزند .برای بســـیاری از مخاطبان عرب
فرهنگ خودشان را داشته باشد .کری هم بخواند .شعار هم بدهد
و طرفدار ایران باشد .تماسهای خوبی در این مورد داشتم.

چرا در ایران دعوا دارند؟

یکیازتلخترینلحظههایمندراینبرنامهایناستکهتیترهای
روزنامههای ورزشی روز را برای من میآورند و میخواهند برایشان

ترجمهکنم.بعدبرایشانجذاباستکهچرارویجلدروزنامههای
ایرانی ،دعواست .از اختالفات اهالی فوتبال ایران با کیروش خبر

دارندوبرایشانخیلیعجیباست.مدامهمهمینرامیپرسندکه
چراوسطمسابقاتدعوامیکنید،چراصبرنمیکنیدتابازیهایتان
تمامشود؟

دستشان میاندازم

بااینکارشناسهاازاولکریداشتیم.مداممیگفتندهنوزمحک

نخوردهاید .هنوز تیمی که بیاید و شما را اذیت کند ،سرراهتان قرار

گفتوگو
محمد اسالمدوست

روزنامهنگار

فوتبال آســـیا محسوب میشـــود .مسئول کرهای
مدیایاینکنفدراسیوندرجریانجامملتهای

تیمهای ملی فوتبال ایران و کرهجنوبی در آنها

به مصاف حریفانشـــان میرود .مدیر ســـایت

کنفدراسیون فوتبال آسیا در جریان
یکی از دیدارهای تیم ملی ایران در

مرحله حذفی جام ملتهای آسیا
باخبرنگار«فرهیختگان»دقایقی
به گفتوگـــو پرداخت که متن

شدند!پسکدامتیمتانقراراستبیایدویقهمارابگیرد؟اینجادیگر
سکوت میکنند .فضای دوستانهای داریم اما کری هم زیاد است.

همیشه پرسپولیسی هستم

پرسپولیس همه زندگی من اســـت .من مربی جوانان هستم و از
خودم هم آکادمی دارم .با برانکو و دستیارانش بسیار ارتباط خوبی

نیست .به نظرم خیلی از این کارشناسها و حرفهایشان و حتی

سرمربیتیمآقایمنصورهاشمیدرسهایبسیارییادمیگیرم.

برقرار کردهام و به آنها ســـرمیزنم .برنامههای من برای تمام عمرم

دیگر این موضوع محقق نخواهد شد .با این

ایران خیلی قویتر از این صحبتها بود که بخواهد جلوی

مالزیبهخاطرشرایطکاریکهدرکنفدراسیونفوتبالآسیا

تیم ملی ایران این دیدار را ب هراحتی خواهد برد و به مرحله

مسلط است) با توجه به حذف تیمهایی مانند کرهجنوبی

در فینال با هم مصاف بدهند که متاســـفانه

حال امیدوارم ایران بتواند از پس ژاپن برآمده
تا به فینال برسد.

ایران شانس قهرمانی دارد؟

میشدبختهاییرابرایقهرمانیاین

«امیرحســـین فتحی بهعنوان مدیرعامل باشگاه استقالل انتخاب شد.

را آغاز کرد .اسماعیل خلیلزاده بهعنوان نایبرئیس هیاتمدیره باشگاه
استقالل منصوب شد و کامران منزوی و میرشاد ماجدی بهعنوان اعضای

جدیدهیاتمدیرهاستقاللانتخابشدند».

انتخابمیرشادماجدیبهعنوانمسئولکمیتهآموزشفدراسیونفوتبال

وسعادتمندبهعنوانیکیازمدیرانوزارتورزشوجوانانقابلتاملاست.
طبققانونافرادیکهدارایشغلباشند،نمیتواننددرهیاتمدیرهباشگاه

گزارش

عضویت داشته باشند مگر اینکه از سمتهای قبلی خود استعفا دهند.
همچنین با انتخابهای جدید وزارت ورزش ،حســـن زمانی هم از گردونه

مدیریتدراستقاللکنارگذاشتهشد.پیشازاینجوادقرابوعباسملکی
به دلیل بازنشستهبودن از هیاتمدیره استقالل کنار گذاشته شده بودند.

مصدومیتکاپیتانپرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین دوشنبه خود را از ساعت  11در زمین چمن

مصنوعیمجموعهنفتتهرانسرانجامداد.اینتمرینزیربارانباکاربدنی
آغازشد.امامهمتریناتفاق،مصدومیتسیدجاللحسینیبود.کاپیتان

پرسپولیسباآسیبدیدگیروبهروشدکهپزشکتیمپسازبررسیدقیقتر

و ســـونوگرافی ،اعالم کرد وضعیت شـــماره  4محبوب سرخپوشان امروز
مشخص خواهد شد .باید دید حسینی میتواند در دیدار برابر سپیدرود
در جامحذفی به میدان برود یا خیر .آنها در این دیدار بازیکنان ملیپوش

خود را هم بههمراه ندارند.

اتهام پرسپولیسی بودن به مدیر استقالل

احمدسعادتمند،رئیسجدیدهیاتمدیرهباشگاهاستقاللازسویبرخی

منابعمجازیمتهمبهپرسپولیسیبودنشد.ویدرهمینراستادرخصوص
سوابق خود اظهار داشت« :در سوابق خدمتیام جدا از اینکه در استانها

مدیرکلومعاونورزشیبودم،درفدراسیونهانیزسمتسرپرستیداشتم.
در چهار باشگاه بهعنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره فعالیت میکردم.

ســـال ،62فوتبال جوانان و تیم منتخب مازندران را هدایت میکردم و در
خانوادهفوتبالیو استقاللیبودم.بیش از 30سال درورزشکشورهستم

و آگاهی کامل به فوتبال و استقالل دارم و امیدوارم بتوانم به این باشگاه

کمک کنم و کارها را با آرامش پیش ببریم» .

محمد هدایتی

روزنامهنگار

نیمهنهایی میرسد که این اتفاق هم افتاد.

مطمئنا کیروش تیمی ســـاخته که نبود بازیکنان اصلی

تا قبـــل از یکچهـــارم نهایی فکر

شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.

چیـــن خم به ابرو بیاورد و از قبل هم پیشبینی کرده بودم

تیمملیایرانبختاولقهرمانیاست.

که میتواند این شانس را

احمد سعادتمند بهعنوان رئیس هیاتمدیره باشگاه استقالل فعالیتش

فوتبال ایران برآورده شد؟

ازلحاظفنیایندیدارچطوربود؟پیشبینیتاننسبت

جلسههیاتمدیرهباشگاهفرهنگیـورزشیاستقاللروزدوشنبهباحضور

میرسند ،اما متاسفانه کره مقابل قطر

کیفیت بازی تیم کیروش از سطح آسیا باالتر است

من کرهای هستم و دوست داشتم این دو تیم

به نظر شما کدام تیمها به فینال

میکردم کرهجنوبی و ایران به فینال

مجریهایبرنامهتکراریشدهاند.

دیدار ایران و چین چطور بود؟ نظرتان نسبت به قدرت

تیم در نظر گرفت اما حاال با

کلیه اعضا برگزار شد .در این جلسه و به اتفاق آرا این تصمیمات اتخاذ شد:

بیشتری نیاز اســـت .باز هم میگویم اصال منظورم حضور خودم

پس ایران را شانس اول قهرمانی معرفی میکنید؟

اظهاراتش را در ادامه میخوانید.

جامملتهاصعودمیکنند؟

چهرههای جدید و فضای تازه .برنامههای ورزشی ما خیلی تکراری

شـــده .خودم را تبلیغ نمیکنم .اعتقادم این است که به کارهای

به نظرم تا قبـــل از حذف کرهجنوبی

خانهتکانی در هیاتمدیره استقالل

تلویزیون ایران باید فضایجدیدی را تجربه کند

به نظرم در تلویزیون ایران میشـــود برنامههای اینطوری داشت؛

دوست داشتم ایران وکره را درفینالببینم

قدیمیهای کنفدراســـیون

رسانهای ورزشگاههایی محسوب میشود که

تمامشد،تیمیکهمیگوییدکجاست؟همهتیمهایتانکهحذف

برایم خیلی مهم است.

مدیرسایتکنفدراسیونفوتبالآسیادرگفتوگوبا«فرهیختگان»:

لـــی ســـئو نگها ن ا ز

آسیا حضور فعالی دارد و یکی از اعضای بخش

نگرفته.اتفاقامنهمدستشانمیانداختمومیگفتممسابقات

فوتبال اســـت .دوست دارم جایگاه فوتبالی خود را افزایش بدهم،

به برتری پرگل ایران هم درست بود.

در ترکیب این تیم محسوس نیست .همانطور که مقابل

حذف کره ،این ایران است

چین یکی از هافبکهای خوب خود را بههمراه نداشتید

داشته باشد تا بعد از حدود

و هماهنـــگ بازی میکند و کـــیروش میتواند حاصل
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قراربگیرد.

و این قضیه اصال به چشـــم نیامد .تیم ملی ایران منسجم
دســـترنج خود را بعد از هشت سال در این رقابتها همراه
با ایران بگیرد.

احیایغربباصعودسهتیمبهنیمهنهاییجامملتها

توازن قدرت جدید در فوتبال آسیا

ایران؟انشاءالله!(لیدریککشوراسالمییعنیدرکشور

دارد ،زندگی میکند و به گفته خودش کمی به زبان عربی

و استرالیا ،ایران شانس اول قهرمانی است و حتی معتقدم

کیفیتفوتبالشازسطحآسیاهمباالتراست.ازبازیهای
تیم ملی ایران لذت میبرم و از کیفیت و نوع بازی تیم ملی

در خط دفاعی و خط حمله این تیم خوشم آمده است.
سطح برگزاری جام ملتهای  2019چطور بود؟

ازهرلحاظایدهآلبودامابایدصبرکنیمتابهیکجمعبندی
درپایانمسابقاتبرسیم.درمجموعبهعنوانیکیازمدیران
کنفدراسیون فوتبال آسیا از کیفیت برگزاری این دیدارها
رضایت دارم و امیدوارم تا مشخصشدن قهرمان رقابتها،
اتفاقات خوبی رخ بدهد.

قدرتهای نوظهور .اگر عملکرد تیمها را در مراحل پیشین

لحاظکنیم،میبینیمفوتبالدرغربآسیایکتکاناساسی

خورده اســـت :عراق خود را تیمی سرســـخت نشان داده،
عربستان پس از چندسال دوری از سطح اول فوتبال ،حاال

آغاز هزاره ســـوم بود ،ژاپن ســـالها بود که خود را به جمع

که فوتبال در شـــرق آسیا دارد خود را به سطح اول فوتبال

بلژیک پرستاره نداشتند .حاال با نسلی سریعا عوضشده

نســـل جدیدی را ساخته با تفکراتی جدید .آنها همیشه با

آن کشـــورهایی که میخواستند مسیر خود را برای توسعه

سنتی است؛ تا سالها این عقیدهای بود خدشهناپذیر ،با

سالهای احیای آرام فوتبال در غرب آسیا بود.

ازفوتبالمدرنترکیبشدهاست.یادمانهستکهآنهادر

کشورهای توسعهیافته رسانده بود و الگویی بود برای همه

هموار کنند .کرهجنوبی هـــم اقتصادی نوظهور بود که با
صنعت دیجیتالش داشت بازارهای جهانی را فتح میکرد.

در این میان ،آنها میزبان مهمترین رخداد فوتبالی شدند؛
جامجهانی .2002در جامجهانی 1998ایران چشمها را

خیره کرد و فاصله چندانی تا صعود به مرحله دوم نداشت.
چهار سال پیش از آن ،عربستان سعودی با سعید العویران

پتانسیلهای فوتبال آسیا را نشـــان داده بود اما آن روزها

یعنی در سال ،2002ایران و عربستان بهعنوان قدرتهای
سنتی غرب آسیا حال و روز خوشی نداشتند .ایران از صعود
بهجامجهانی 2002بازماندوعربستانیهاهماحتماالآرزو

میکردند کاش نمیرفتند که هشت گل از آلمان نخورند و

ضعیفترینتیمجامنشوند.اوضاعشرقآسیاامامتفاوتبود.

خیزش شرق

جهان میرساند و غرب ،هنوز گرفتار در همان آفات فوتبال

اینکهمثالهاینقضیهموجودداشت.کرههیچگاهدیگر
آن تیم  2002نشـــد و اگرچه هنوز از قدرتهای آسیاست

اما موفقیتهایش تداوم نیافت .داستان ژاپن اما متفاوت
است .آنها در این سالها هم بسیار افتخار آفریدند و هم با

نوعیاعتمادبهنفسدرمیادینحاضرشدند.عملکردشان
در جامجهانی 2018یادمان هست که فاصلهای تا حذف

سودایبزرگیدرجامجهانی 2022دارند.اینسالهااما،

احیای غرب

حوصلهبازیمیکردندامااینباحوصلگیاینبارباعناصری
بازی با ژاپن بیش از 70درصد از بازی را در اختیار داشتند.

قطر هم پس از سالها سرمایهگذاری ،حاال آماده برداشت

جامملتهایآسیایامسالفرصتخوبیبودبرایزیرسوال

است .دیگر داستان چندسال سرمایهگذاری و گامبهگام

از چهار تیم مرحله نیمهنهایی ،سه سهمیه از آن غرب آسیا

نفتی و این چیزها نیســـت .تیمی کامال آماده ،منسجم،

رفتناینعقیدهکهفوتبالدرآسیادرتسخیرشرقیهاست.
شد؛ ایران ،بهعنوان قدرتی سنتی و امارات و قطر بهعنوان

پیشرفتنقطربرهمگانآشکارشده،قضیهفقطدالرهای
با تعادل خوب در دفـــاع و حمله .آنها میخواهند ضلعی

به اضالع قدرت ســـنتی در آسیا اضافه کنند .امارات هم،

بدون عمر عبدالرحمن ،هرچند با چاشنی شانس خود را
به نیمهنهایی رسانده و تا همینجا زاکرونی سربلند بیرون

آمده است .درباره ایران و قدرتش هم که بسیار گفتهاند.

دوران توازن قدرت

مسالهصرفانتیجهگیرینیست،مسالهایننیستکهدیگر

چیزهاییمثلبرنامهریزیدرفوتبال،یاسرمایهگذاریدرست

جامجهانی2002هنوزهمبهترینعملکردتاریخکشورهای

مختصشرقیهانیستواینجدایازهرنتیجهایاحتماال

میزبانـــی به جمع چهار تیم راه یافت و ژاپن هم در دومین

خواهد بود .فوتبال در آســـیا دارد به سمت توازن جدیدی

آســـیایی اســـت .کره ،هرچند به لطف داوری و امتیازات

حضـــور تاریخیاش از مرحله گروهـــی باال رفت اما پیامد

این درخشـــشها چه بود؟ پیامـــد آن رواج این دیدگاه بود

یکیازمهمتریندستاوردهایتحلیلیجامملتهایآسیا

حرکت میکنـــد ،با قدرتهای بیشـــتر و تورنمنتهایی
رقابتیتر.

