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  مقدمه

» امپراتور«، فیلمساز ژاپنی، به عنوان »آکیرا کوروساوا«اگر در دنیاي سینما 
را از آن خود این عنوان ین قطبی، ملقب گشته است در جهان فوتبال هم افش

لقب امپراتور، یک عنوان با مسما و برازنده براي افشین قطبی . کرده است
تواند یک ارتش صد هزار نفري سرخ را  است چرا که فقط یک امپراتور می

پرسپولیس در حالی با کمک . در یک استادیوم ورزشی گرد هم آورد
ل قبل از آن موفق نشده بود به مقام اول سا 6امپراتور به قهرمانی رسید که تا 

لیگ برتر ایران دست یابد و آخرین قهرمانی این تیم با مربیگري سلطان، 
حضور افشین در پرسپولیس، بانی و باعث . علی پروین، حصول یافته بود

چیزي که افشین . ه استروزهایی رؤیایی و خاطره انگیز در فوتبال ایران بود
اشتنی تبدیل کرده، ویژگیهاي اخالقی خاص را به یک مربی دوست د

هاي مطبوعاتی،  ي او را در کنفرانس ي ما رفتار متین و مؤدبانه همه. اوست
آن هم به هنگام شکست تیمش چه در پرسپولیس و چه در تیم ملی ایران 

واکنش مملو از نزاکت افشین، خصوصاً در مواقعی که به دلیل . ایم دیده
شد، درخور  اي به او وارد می ادات تند و کوبندهنتیجه نگرفتن تیمش انتق

  . تعمق است

www.takbook.com

www.takbook.com



 مقدمه

 

٢

ي نگارش این اثر کوچک، بالفاصله پس از خروج افشین از  جرقه
دانستم موضوع  می. در ذهنم شکل گرفت 1387پرسپولیس در آبان ماه 

ام به همین جهت سعی کردم از  حساسی را براي نگارش انتخاب کرده
پرفراز و نشیب  کاريلیسی در مورد رویدادهاي بیشترین منابع فارسی و انگ
. مطالب کتاب در هشت فصل تنظیم شده است. افشین قطبی استفاده نمایم

. گیرد در برمیافشین را از تولد تا به امروز  اي سوابق حرفهفصول اول تا ششم 
تحلیل و همسر افشین  هاي شغلی زمینهاما فصول هفتم و هشتم، تلخیصی از 

ي تیم  در فصل نهم تاریخچه .به فرد افشین را شامل شده استشخصیت منحصر 
به منظور درج نظرات . مندان، گنجانده شده است پرسپولیس براي اطالع عالقه

هاي بعدي، پست الکترونیک و  مخاطبین ارجمند براي بهبود محتواي کتاب در چاپ
  :دارم وبالگ شخصی خود را به شرح ذیل اعالم می

www.SeyedShahoAhmadi.blogfa.com 

Email: SeyedShaho.Ahmadi@ymail.com 
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   تاريخ و محل تولد-1-1

كند اين  اولين سؤالي كه در رابطه با افشين قطبي به ذهن هر ايراني خطور مي

ي چه شهري بوده و در چه تاريخي متولد شده است؟ پاسخ  است كه او زاده

باشد كه در اينجا ابتدا به گزارشات  نابع مختلف، متفاوت مياين سؤال در م

اين منابع اشاره شده و سپس تاريخ و محل تولد واقعي افشين قطبي از زبان 

  . خودش درج گرديده است

افشين قطبي « : در يكي از اخبار ورزشي خبرگزاري فارس آمده است كه

 ميالدي در 1964 فوريه 8 هجري شمسي مطابق با 1343 بهمن 19متولد 

افشين قطبي «: گويد يكي از سايتهاي اينترنتي در اين باره مي» .1شيراز است

در » .2 هجري شمسي در شهر شيراز به دنيا آمد1343ماه سال در پنجم بهمن 

 8، تاريخ تولد افشين قطبي )Wikipedia(ي آزاد ويكي پديا  دانشنامه

. 3ن نام برده شده است ميالدي و محل تولد وي، تهرا1964ي سال  فوريه

                                                 
  2/2/1388ي فوتبال ايران، افشين قطبي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران شد، خبرگزاري فارس، تهران،  زشي حوزه  گروه ور-  1
  1387، تهران، www.woorld.mihanblog.com، )ي افشين قطبي زندگينامه(ها  ها و نشنيده  پوريا، شنيده-  2

3  -  Wikipedia, Afshin Ghotbi, The free encyclopedia, 2009 
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 6 تولد، كودكي و نوجواني

جالب اينجاست كه در آخرين ويراست دايرت المعارف مذكور، اشاره شده 

يعني محل » .1 در شيراز است1964 فوريه 8افشين قطبي متولد «: است كه 

در . تولد نامبرده در اين ويراست به جاي تهران، شيراز نام برده شده است

سيد افشين قطبي در نوزدهم «: ه اينترنتي آمده است كهايسايتيكي ديگر از 

  » .2در شيراز به دنيا آمد) 1964 فوريه 8 (1342بهمن 

ي تاريخ و محل تولد افشين  با توجه به وجود اين همه آمار مختلف در زمينه

اي  او در مصاحبه. قطبي، بد نيست پاسخ اين سؤال را از زبان خودش بشنويم

 شمسي برابر با هشتم 1342ه تلويزيوني عنوان كرد كه در نوزدهم بهمن ما

  . 3 ميالدي در تهران متولد شده است1964ي  فوريه

  

  

  

                                                 
  www.fa.wikipedia.org ،1389، افشين قطبي، )ي آزاد دانشنامه( ويكي پديا -  1
  1387، تهران، www.FcPersepolis.irي افشين قطبي،   آقا بابايي، قاسم، زندگينامه-  2
  1387ي عربي،  ، دوبي، امارات متحدهSport.com www.Arienي فارسي، ي افشين قطبي با شبكه ان، متن كامل مصاحبه فوتبال اير- 3
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   والدين افشين-1-2

 هستند لذا نام دقيق 2 و سكينه عليشاهي1پدر و مادر افشين، سيد محمد قطبي

سيد محمد . باشد وي كه در برخي منابع نيز ذكر شده، سيد افشين قطبي مي

هنگام بازگشت افشين . 3ر تهران معلم بودندقطبي و سكينه عليشاهي هر دو د

ها مدعي شدند كه وي پسر مدير سابق راديو و  به ايران، برخي رسانه

تلويزيون حكومت محمد رضا شاه پهلوي، عبدالرضا قطبي، پسر دايي فرح 

اما افشين بعدها عنوان كرد كه پدر وي معلم و از اهالي . ديبا پهلوي است

 و بدين 4ست و نام وي محمد است نه عبدالرضانيريز استان فارس بوده ا

ي  والدين افشين، هر دو دانش آموخته. ترتيب به اين شايعات خاتمه داده شد

  . 5دانشگاه تهران بودند

  

                                                 
  1387، تهران، www.FcPersepolis.irي افشين قطبي،   آقا بابايي، قاسم، زندگينامه-  1
  2/2/1389 فرهنگ رسانه، شكايت مادر افشين قطبي از يك مجله، خبر آنالين، تهران، -  2
  1387ي عربي،  ، دوبي، امارات متحدهSport.com www.Arienي فارسي، ي افشين قطبي با شبكه فوتبال ايران، متن كامل مصاحبه - 3
  www.fa.wikipedia.org ،1389، افشين قطبي، )ي آزاد دانشنامه(پديا   ويكي-  4
  2/10/1388 تهران، ،www.news.ut.ac.ir سايت خبري دانشگاه تهران، افشين قطبي در دانشگاه تهران، - 5
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  افشين قطبي و مادرش، سكينه عليشاهي. 1تصوير                                                             

  

  ن  كودكي افشي-1-3

كودكي افشين در تهران گذشت و افشين كوچك در كنار درس و مشق، 

ام خاطرات  از دوران كودكي«: گويد او مي. ي فكر و ذكرش فوتبال بود همه

ساكت بودم و كارهايم را . بيشتر وقتها شاگرد خوبي بودم. زيادي ندارم

الس در مدرسه از همه كوچكتر بودم به خاطر اينكه وقتي ك. دادم انجام مي

ي   سال داشتم و براي كالس دوم بايد به مدرسه5اول را تمام كردم فقط 

مسؤولين مدرسه . كردند ي جديد ثبت نامم نمي در مدرسه. رفتم ديگري مي

توانيم اجازه دهيم در  اي و خيلي كوچك هستي و نمي گفتند تو پنج ساله مي

وانستم در اما باالخره با صحبتهاي والدينم، ت. كالس دوم درس بخواني

 7بدين ترتيب همه چيز آرام بود تا اينكه افشين » .كالس دوم ثبت نام كنم
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 ساله بودم پدر و مادرم از هم جدا شدند و 7وقتي من «: گويد او مي. ساله شد

موقعي كه من و پدرم جدا شديم فقط يك ساك داشتيم كه مقدار كمي از 

اي كه  سهاي درس مدرسهبراي مدتي در يكي از كال. لباسهايمان در آن بود

كشيديم و روي زمين  داد، صندليها را كنار مي پدرم در آن درس مي

داشت و آن  خوابيديم و واقعاً فوتبال بود كه من را اميدوار نگه مي مي

اي كه براي فوتبال در خيابانها داشتم كمك كرد كه اين مدت  انگيزه

. تر شود  آسانكرديم سالي كه ما در كالس درس داشتيم زندگي مي يك

زماني كه كوچك بودم تلويزيون نداشتيم اما يك راديو داشتم، از آن 

خيلي از بازيهاي پرسپوليس يا . راديوهاي بزرگي كه داخلش پر از چراغ بود

كردند و وقتي بازيها را پخش  استقالل يا تيم ملي را از راديو پخش مي

هاي بازي فوتبال را  كردم صحنه كردند، من كه جوراب پايم بود سعي مي مي

زدم، تكرار كنم كه ممكن بود  با ضرباتي كه با پاهاي جورابي به توپ مي

واقعاً تمام زندگي من همين بود يا . باعث شكستن وسايل منزلمان نيز بشود

دوران » .كردم خواندم يا داشتم فوتبال بازي مي در مدرسه بودم و درس مي
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 10 تولد، كودكي و نوجواني

 سالگي در تهران گذشت تا 13 كودكي و بخشي از نوجواني افشين تا سن

پدرم با يك خانم «: گويد او مي. اينكه مهاجرت به آمريكا پيش آمد

دندانپزشك ازدواج كرد و سه نفري با همديگر به لس آنجلس در ايالت 

   ».1كاليفرنياي آمريكا رفتيم و در آنجا زندگي كرديم

   نوجواني افشين-1-4

 سالگي در 13واني افشين تا همانطور كه گفته شد، بخشي از دوران نوج

ايران سپري شد و به دنبال ازدواج پدرش با خانمي دندانپزشك در سال 

، آنها سه نفري به لس آنجلس آمريكا ) ميالدي1977( شمسي 1356

 كالس هشتم بودم 1977آيد سال  يادم مي«: او گفته است. مهاجرت نمودند

ي ما در آن  مدرسه. كردم و اولين سالي بود كه در لس آنجلس زندگي مي

مان در اين باره صحبت  موقع، تيم فوتبال نداشت و من رفتم با مدير مدرسه

كردم؛ به او گفتم كه ما جوانان خارجي زيادي از مكزيك، السالوادور، 

ايران و تمام جاهاي دنيا در اينجا داريم و ما دوست داريم فوتبال بازي كنيم 
                                                 

  1387ي عربي،  ، دوبي، امارات متحدهSport.com www.Arienي  فارسي، ي افشين قطبي با شبكه  مصاحبهفوتبال ايران، متن كامل  - 1
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 آيا ما مي توانيم يك تيم فوتبال در. ولي هيچ تيم فوتبالي در اينجا نيست

اينجا درست كنيم؟ به اين ترتيب از مدير مدرسه اجازه گرفتيم و يك تيم 

كسي كه باعث شروع . فوتبال براي اولين بار در اين مدرسه راه انداختيم

مربيگري من بود، دوستم آقاي شريف زين بود كه مربي فوتبال من در 

من . داد ها درس مي ايشان يك كمپ فوتبال داشت كه به بچه. دبيرستان بود

ي فوتبال با او همكاري   سالگي دستيارش بودم و در اين مدرسه14از 

ها به اين   نفر از بچه40 الي 30هر هفته خصوصاً در تابستانها . كردم مي

كرديم كه اين شروع  آمدند و ما دوتايي با آنها كار مي ي فوتبال مي مدرسه

   » 1.من در مربيگري بود

  
  )سمت چپ(و افشين قطبي ) Cherif Zein(شريف زين. 2تصوير

                                      در نوجواني

  

                                                 
  1387ي عربي،   متحده، دوبي، اماراتSport.com www.Arienي  فارسي، ي افشين قطبي با شبكه فوتبال ايران، متن كامل مصاحبه - 1
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در كوچه و خيابانهاي «: ي ديگري عنوان كرده است كه افشين در مصاحبه

بازيهاي پرسپوليس و علي . عاشق فوتبال بودم. كردم تهران فوتبال بازي مي

در اين . يكا رفتم سال داشتم به آمر13هنگامي كه . پروين را به ياد دارم

شور و عشق مردم به فوتبال . كشور به اين صورت، فوتبالي وجود نداشت

  » 1.نبود، پس بازي كردن هم دشوار بود

  

  

  ي پرسپوليس و تيم ملي ايران علي پروين، اسطوره. 3تصوير

  

هاي حضور در لس آنجلس  اولين ماه«: گويد او همچنين در جاي ديگري مي

 انگليسي بلد نبودم اما توانستم در عرض سه ماه زبان زبان. برايم سخت بود

. كردم ضمن اينكه هر روز صبح، فوتبال هم بازي مي. انگليسي را ياد بگيرم

» جونيورهايس هود«ي  در همان اوان در مدرسه. فوتبال در قلب و خونم بود
                                                 

  21/5/1385  تهران،،www.isna.irخبرگزاري دانشجويان ايران، گفتگوي اختصاصي ايسنا با افشين قطبي، -  1
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مليتهاي . كردم و توانستم تيم فوتبالي در آن مدرسه تشكيل بدهم تحصيل مي

كردند و به همين خاطر، اعضاي تيم  لفي در آن مدرسه تحصيل ميمخت

آيد  چيزي كه يادم مي. فوتبال اين مدرسه هم از كشورهاي مختلف بودند

 آشنا شدم كه پدرش  به اسم شريف زيناين است كه در آنجا با فردي

ي فوتبال  ي ما بود و يك مدرسه او معلم مدرسه. ايراني و مادرش مصري بود

يك روز كه در حال فوتبال بازي كردن بودم او را ديدم و آن . هم داشت

او مثل يك برادر بزرگتر . آشنايي باعث شد روابطمان بيشتر از گذشته شود

ي فوتبالش ثبت نام كرد و من زير نظر او  براي من بود و مرا در مدرسه

از همان روزهاي اول كه به اين شكل فوتبال را ادامه دادم، . آموزش ديدم

خواست بيشتر به جاي اينكه  دلم مي. خواست علم فوتبال را ياد بگيرم دلم مي

ي  مدرسه ي فوتبال ما، مدرسه. فوتبال بازي كنم فوتبال آموزش بدهم

در ضمن بايد بگويم . كرد بازي مي» جان ويت«در اين مدرسه . معروفي بود

آوردند و به ها به فوتبال روي  ي هفتاد ميالدي، آمريكايي كه در اواسط دهه

همان سالها بود كه تيم ثروتمند كاسموس آمريكا . گذاري پرداختند سرمايه
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بازيكناني چون پله، بكن باوئر و يوهان كرايف را به استخدام خود درآورده 

ي فوتبال ما هم بازيكنان نوجوان خوبي از كشورهاي  در مدرسه. بود

به همين خاطر . ندمكزيك، ايران، مصر، ژاپن، چين و آفريقا حضور داشت

ي ما، بين المللي شد و در مسابقات بين مدارس هم به مقام  تيم فوتبال مدرسه

اين روند، ادامه داشت . شان بودم من آن زمان، مربي. اول در كاليفرنيا رسيد

  ».1 ساله شدم17تا اينكه 

پدر و «: گويد اش مي اش در پيشرفتهاي ورزشي افشين در مورد نقش خانواده

ام كه برايم  به خصوص مادر خوانده. ام به تشويق من پرداختند واندهمادر خ

ام خيلي به من  گيري شخصيت اجتماعي خيلي زحمت كشيد و در شكل

آنها مثل . پدرم در ايران معلم بود. او در ايران دندانپزشك بود. كمك كرد

من در ابتداي حضور در آمريكا مشكالتي داشتند و از طرفي بايد حواسشان 

گيري شخصيت   سالگي براي شكل18 تا 13بود چرا كه سنين  م به من ميه

از طرفي پول زيادي . يك فرد خيلي مهم است و آموزش بايد درست باشد
                                                 

  1387، تهران، www.avaxnet.com، ) مربي پرسپوليس ،امپراتورافشين ( ورزشي افشين قطبي ي   زندگينامهگروه فوتبال، -  1
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هم نداشتند كه امكانات زيادي در اختيارم بگذارند اما تمام تالششان را 

م از كودكي و بعد ه. اي، فوتبال را ادامه دهم كردند كه من به شكل حرفه

از همان روزهاي . ام اين بود كه روي پاي خودم بايستم نوجواني هميشه سعي

كردم و فوتبال  ابتدايي حضور در آمريكا، با اينكه در دبيرستان تحصيل مي

خواست پدرم را اذيت كنم و او بيش از حد  كردم، دلم نمي هم بازي مي

ن هم كردم كه زندگي در غربت سخت است و م درك مي. برايم خرج كند

شايد . آوردم بايد به عنوان يك عضو از خانواده، خرج خودم را درمي

ي مردم،  مدتي هم در خانه. كردم باورتان نشود؛ مدتي روزنامه فروشي مي

كردم تا درآمد كمي براي خودم داشته باشم و حداقل خرج  باغباني مي

م تا به اين چيزها را بازگو كردم كه بگويم زحمت كشيد. خودم را در بياورم

از همان دوران سعي . از بچگي همه چيز براي من مهيا نبود. اينجا رسيدم

ام بر اين بود كه قدر  از همان زمان، سعي. كردم خودم شخصيتم را بسازم

رسيدم حاال قدر آن را  شايد اگر به آساني به همه چيز مي. هايم را بدانم داشته

 آنهايي كه به آساني به چيزي .من به آساني به همه چيز نرسيدم. دانستم نمي
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تمام سعي ام . آيند اما من از كودكي، آدم تنبلي نبودم رسند تنبل بار مي مي

در تمام عمرم . بگيرم اين بود كه كار و تالش كنم و چيزهاي جديد ياد

  ». 1دوست داشتم پركار باشم

الزم به توضيح است كه افشين از اوايل نوجواني با تيم پرسپوليس تهران 

فوتبال در روزهاي نوجواني، عشق من و «: أنوس شد بطوريكه گفته استم

هاي استقالل و پرسپوليس را دوست داشتم و علي  تيم. راه زندگي من بود

  ».2پروين و ناصر حجازي، بازيكنان محبوب من بودند

  

  

  باني استقالل و تيم ملي ايران ي دروازه ناصر حجازي، اسطوره. 4تصوير

  

                                                 
  1387، تهران، www.avaxnet.com، ) مربي پرسپوليس ،امپراتورافشين (رزشي افشين قطبي  وي   زندگينامهگروه فوتبال، -  1
  1387، تهران، www.FcPersepolis.irي افشين قطبي،  آقا بابايي، قاسم، زندگينامه -  2
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   تحصيل و ورزش در دانشگاه-2-1

   سالگي وارد دانشگاه معروف17افشين از همان آغاز جواني در سن 

UCLA 1سالگي و در سال 17در «  :گويد او در اين باره مي.  آمريكا شد 

رفتم كه دانشگاه معتبري است و به UCLA   به دانشگاه معروف1981

 هزار اين دانشگاه در آن سال، سي. نوعي معروفترين دانشگاه كشور آمريكاست

 ي مهندسي برق الكترونيك تحصيل رشتهدر اين دانشگاه در . دانشجو داشت

.  از اعتبار بااليي برخوردار استUCLAاين رشته در دانشگاه . كردم

 ساعت 20 تا 18 روزي روس خود را پاس كنند،همكالسيهاي من براي اينكه د

اما من از آنجا كه . ي بسيار مشكلي است خواندند چرا كه رشته درس مي

خواندم ولي  كردم، ساعات زيادي درس نمي ي زيادي مي كارهاي متفرقه

 وارد محيط اين 1981وقتي در سال . كردم درست ياد بگيرم سعي مي

ام كمي  ي فارسي به همين خاطر، لهجه. مدانشگاه شدم دوستان ايراني نداشت

شدم ابتدا در  سالگي، زمانيكه وارد اين دانشگاه 17 از همان. تغيير پيدا كرد

                                                 
1 - University of California, Los Angeles 
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ي فوتبال  و تأسيس مدرسه UCLA 20   تحصيل در دانشگاه 

يك دو سال بعد به همراه يكي از دوستانم . كردم خوابگاه زندگي مي

 رفتم، خيلي UCLAبه محض اينكه به دانشگاه . آپارتمان اجاره كردم

دانشگاه درآمدم و تنها ايراني تيم فوتبال آنجا سريع به عضويت تيم فوتبال 

كوچك اندام بودم، برعكس ديگر بازيكنان كه از اندام تنومندي . بودم

بود كه » ليدشزيگ اي«م كه نامش ييك مربي آلماني داشت. برخوردار بودند

رهبري تيم  سال 5بعدها مربي تيم فوتبال جوانان آمريكا شد و همچنين 

او فوتبال را خيلي خوب . را بر عهده گرفت»  لس آنجلسيگالكس«

از دوران . اي فوتبال را از او ياد گرفتم شناخت و من الفباي حرفه مي

 به تمام UCLAتيم فوتبال دانشگاه . دارمام تجربيات خوبي  دانشجويي

. نمود و من هم با اين تيم همراه بودم كرد و بازي برگزار مي آمريكا سفر مي

ي   در اين تيم گذشت، تصميم گرفتم در يك مدرسهمدتي كه از حضور من

.  ساله داشتم14 ساله تا 7شاگردان . فوتبال، مربيگري كنم ي  ورزش در رشته

دادم و به  ياد ميچرا كه فوتبال را با هيجان . شتندآنها مرا خيلي دوست دا
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ي   در رشته1986سرانجام در سال . ي وافري داشتم كار مربيگري، عالقه

  » .1التحصيل شدم  فارغUCLAرق الكترونيك از دانشگاه مهندسي ب

   بعد از فارغ التحصيلي-2-2

 UCLAاش از دانشگاه  پس از فارغ التحصيليافشين در مورد دوران 

ام را در محيط كاري  ي تحصيلي بعد از فارغ التحصيلي، رشته«: گويد مي

از .  برومام آرزوهاي دوران كودكيادامه ندادم و تصميم گرفتم به سراغ 

، طي دو 1988 يعني پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه تا سال 1986سال 

ام را دريافت كردم و  سال از فدراسيون فوتبال آمريكا مدرك مربيگري

 به فكر تأسيس يك 1988درسهاي آن را فراگرفتم تا اينكه در سال 

   »2.ي فوتبال افتادم مدرسه

  

  

                                                 
  1387، تهران، www.avaxnet.com، ) مربي پرسپوليس ،امپراتورافشين ( ورزشي افشين قطبي ي   زندگينامهگروه فوتبال، -  1
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  قطبيي فوتبال افشين   تأسيس مدرسه-2-3

)AGSS Afshin Ghotbi Soccer School or(  

به . ي فوتبال بود گذاري يك مدرسه ي افشين، پايه يكي از آرزوهاي ديرينه

ي عمل   سعي كرد تا به اين آرزويش جامه1988همين دليل در سال 

 ساله 24 يعني زماني كه 1988در سال «: گويد او در اين باره مي. بپوشاند

هدفم از تأسيس اين . كنمم را تأسيس ي فوتبال رسهبودم تصميم گرفتم مد

مدرسه اين بود كه جوانها را آموزش دهم تا در فوتبال بين المللي بازي 

البته پس از مدتي شاگردانم خيلي زياد شدند؛ به طور متوسط روزي . كنند

پس از مدتي .  ساله بود19 ساله تا 6 شاگرد داشتم كه رنج سني آنها از 160

ي فوتبالم بياورم كه ايتاليايي و  تم چند مربي ديگر به مدرسهتصميم گرف

ي فوتبال  اين تالش باعث شد موقعيت خوبي نصيب مدرسه. هلندي بودند

من شود و در دراز مدت به جز علم فوتبال با مسائل مديريتي فوتبال هم آشنا 

طي . كردم كه سالي هزار شاگرد داشت را اداره مي اي شدم چرا كه مدرسه

ي من در لس آنجلس به محبوبيت رسيد، پاي مربيان  ين سالها وقتي مدرسها

www.takbook.com

www.takbook.com



  مردي با دل شير 

 

23 

كه او را از » يانزردكوآ« آنجا باز كردم؛ مربياني چون ديگري را به بزرگ

، مربي »بوراميلوتينوويچ«تيم آژاكس آمستردام هلند آوردم و همچنين 

 حضور در جام جهاني را دارد 5ي  معروف اهل يوگسالوي، كه سابقه

 با نيجريه و 1998 با آمريكا، 1994 با كاستاريكا، 1990با مكزيك،  1986(

آنها بعدها دوستان صميمي من شدند و كمكهاي بزرگ و ).  با چين2002

از تو خوشم «: يك بار بورا به من گفت. تجارب فراواني از آنها كسب كردم

ز او وقتي دليلش را ا» .آيد كه در سرزمين آمريكا اين قدر عاشق فوتبالي مي

 آمريكا، مردم اين كشور 1994چون تا پيش از جام جهاني «: پرسيدم گفت

عشق فوتبال در آمريكا زياد . واقعاً هم همينطور بود» .با فوتبال بيگانه بودند

ي فوتبال من و دوستانم باعث شد تا در كاليفرنياي  اما مدرسه. شد ديده نمي

اد زيادي را به سوي فوتبال آمريكا، فوتبال بين المللي ارائه بدهيم و افر

 بسياري از 1990ي  شايد باورش مشكل باشد اما تا اوايل دهه. بكشانيم

دادند و از آن زمان بود كه  اي به فوتبال نشان نمي ها هيچ عالقه آمريكايي

ي متوالي راهي جام   دوره5 در 1990از سال شاهد بوديم تيم ملي آمريكا 
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انگيزه  ات در بين اهالي كاليفرنيا مدرسهتو با «: گفت بورا مي. جهاني شد

  ».ايجاد كردي

  
  

  

  

  مربي صربستاني) Bora Milutinovic(بورا ميلوتينوويچ . 5تصوير                      

ي  ام، مديريت اين مدرسه هم بر عهده  به جز آموزش فوتبال در مدرسه

ت حتي گاهي اوقات پش. زحمات زيادي براي آنجا كشيدم. خودم بود

برايم مهم نبود كه . كردم نشستم و چمنها را كوتاه مي تراكتور چمن زني مي

ام با نام افشين قطبي كه  كنم، تنها هدفم اين بود كه مدرسه چه كاري مي

المللي  تغيير نام يافت هدفمند شود و بازيكن بين AGSS 1بعدها به نام 

پس از . گرد داشتمام از تمام دنيا شا در مدرسه. دهدبتحويل دنياي فوتبال 

                                                 
1 - American Global Soccer School 
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ام به اعتبار قابل توجهي دست يافت، اشخاصي كه در نقاط  اينكه مدرسه

مختلف دنيا كارشان كشف بازيكن مستعد بود از برزيل، آفريقا، مكزيك، 

فرستادند و من هم   سال مي16بازيكن زير آذربايجان و ديگر نقاط دنيا برايم 

 سالها ارتباطات زيادي با از طرفي طي اين. پرداختم به آموزش آنان مي

خواستند  آنها هم مي. هاي بزرگ برقرار كرده بودم مدارس فوتبال و باشگاه

. ي فوتبالم طي چند سال، جهاني شد از اين رو مدرسه. اي بازي كنند حرفه

 14كه از » جان اوبراين«بازيكن آمريكايي داشتم به نام آيد كه يك  يادم مي

 سالگي به تيم آژاكس آمستردام 16و را در ا. ي من آمد سالگي به مدرسه

هلند فرستادم و مدت هشت سال در تيم آژاكس و دو جام جهاني هم براي 

حتي . او يكي از بهترين شاگردان من بود. تيم ملي آمريكا بازي كرد

به تيم . تعدادي از شاگردانم به روسيه رفتند و در ليگ آنجا بازي كردند

هم چند بازيكن فرستادم و اين روند طي سالها  هلند دفوتبال فورتوناسيتا

حضورم در آمريكا همچنان ادامه داشت و هرگاه بازيكني را به اروپا 

چون يكي از آرزوهايم اين كردم؛  فرستادم احساس دروني خوبي پيدا مي مي
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كه روزي در ليگهاي معتبر اروپايي بازي كنم اما هيچ وقت موقعيتش بود 

شاگرداني .  گفتم هدفم تنها كسب درآمد نبودهمانطور كه. پيش نيامد

يا خودم . ام نداشتند داشتم كه حتي پولي براي ثبت نام در مدرسه

كردم يا دوستاني داشتم كه هر ساله كمكي به  هايشان را تأمين مي هزينه

كه عشق به فوتبال در اين دوستان، كساني بودند . كردند ميي فوتبالم  مدرسه

 درست مثل دوران نوجواني خودم و من به خوبي با .زد چشمانشان موج مي

ام نسبت به گذشته  شد انرژي باعث مياين مسأله . اين روحيات آشنا بودم

 سيدني سه تن از شاگردانم در تيم اعزامي 2000در المپيك . بيشتر شود

ي فوتبالم  ، مدرسه2002سرانجام در سال . آمريكا به المپيك حضور داشتند

توانستم   نمي تعطيل كردم چرا كه در آنجا نبودم و ديگررا در لس آنجلس

 1988اي را كه در سال  يعني مدرسه. آن مدرسه مديريت داشته باشمبر 

  » .1 سال فعاليت تعطيل كردم14تأسيس كرده بودم پس از 
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   آژاكس هلند سابقشاگرد افشين قطبي و بازيكن) John O’Brein(جان اوبراين . 6تصوير 
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وم   ل 

ه کا و  بال آ و ی  م  ی مور   و   ی 
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   حضور در تيم ملي فوتبال آمريكا به عنوان كمك مربي-3-1

 عضو تيم فوتبال دانشگاه بود، زيگ UCLAزمانيكه افشين در دانشگاه 

. ايشليد و استيوسمپسون به ترتيب مربي و كمك مربي اين تيم فوتبال بودند

همانطور كه در فصل دوم گفته شد، زيگ ايشليد بعدها سرمربي تيم فوتبال 

 فرانسه به عنوان 1998اما استيوسمپسون در جام جهاني . آمريكا شدجوانان 

سرمربي تيم ملي فوتبال آمريكا انتخاب گرديد و همين استيوسمپسون بود 

لين حضور افشين اين او.  فرانسه بازكرد1998كه پاي افشين را به جام جهاني 

در تيم ملي آمريكا و در واقع اولين حضور او در يك جام جهاني محسوب 

شد كه به عنوان دستيار و كمك مربي تيم ملي فوتبال آمريكا فعاليت  مي

افشين وارد كادر فني مربيگري تيم ملي  1997در واقع از سال . كرد مي

 بر عضويت در يك سال بعد، او جزو گروهي بود كه عالوه. آمريكا شد

 1998هيأت فني، گزينشگر ارشد بازيكنان تيم ملي آمريكا در جهام جهاني 

تيم ملي آمريكا در استيوسمپسون كه سرمربي «: گويد  او در اين باره مي1.بود
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 بود و از همان زمان، UCLAام در دانشگاه   بود مربي1998جام جهاني 

از اين رو پس . آمد ش مياو از تالشهاي من خوش. ارتباطمان خيلي قوي شد

از اينكه سرمربي تيم ملي آمريكا شد مرا به تيم ملي دعوت كرد و من 

  »1.دستيار او شدم

ذكر اين نكته ضروري است كه استيوسمپسون يكي از اولين مربياني بود كه 

از كامپيوتر و تكنولوژي جديد به منظور ارتقاي آموزش و مدلسازي براي 

افشين بعدها در . اي فوتبال استفاده كرد  حرفهريزي در مسابقات برنامه

  2.ي جنوبي از اين تكنيك استفاده كرد رهبري تيم ملي فوتبال كره

  وتبال ايران بر تيم آمريكاف پيروزي تاريخي تيم -3-2

 فرانسه انجام شد و معلوم شد كه 1998كشي مسابقات جام جهاني  وقتي قرعه

ك گروه قرار دارند مربي ايراني تيم يتيم ملي ايران و تيم ملي آمريكا در 

افشين در اين مورد . ملي آمريكا يعني افشين قطبي دچار بحران شد
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من عاشق كشورم ايران و مردم آن هستم اما در آن زمان در تيم «: گويد مي

وقتي متوجه شدم ايران و آمريكا در . ملي آمريكا مسؤوليت مربيگري داشتم

از يك طرف در قلبم . اسي شديدي شدميك گروه هستند دچار بحران احس

ي  كردم وظيفه ام و از سوي ديگر بايد تالش مي كردم كه ايراني احساس مي

پرستي كه در من قوي است  ام را به عنوان يك مربي بر حس وطن تخصصي

او بارها مربي . بورا ميلوتينوويچ در اين مورد به من كمك كرد. ترجيح دهم

من . گرفتند تيم ملي كشور خودش قرار مي روي در هايي بود كه رو تيم

هاي مهمي دارد؛ علي دايي شگفت انگيز  دانستم كه تيم ملي ايران چهره مي

بود، كريم باقري در بازيهاي كوتاه و توپهاي بلند مهارت بسياري داشت و 

وسط كريم باقري و علي دايي، خداداد عزيزي بود كه فني، خالق و 

ي اعضايش  تر از همه، تيم ملي ايران بود كه همهمهم. غيرقابل پيش بيني بود

پيش از بازي تيمهاي ايران و آمريكا به من هشدار . در خدمت تيم بودند

وقتي وارد استاديوم شدم با . ام فكر نكنم ي ايراني داده شده بود كه به گذشته

رده بودند كه بيشتر صندليهاي استاديوم را پر كتشويق حيرت انگيز ايرانياني 
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ديدن اين صحنه به هر كسي كه ايراني بود احساسي از غرور . اجه شديممو

وقتي توپ به طرف حميد استيلي رفت  .داد و من هم يك ايراني بودم مي

دانستم بايد چكار  گل زد نميافتد و وقتي استيلي  دانستم چه اتفاقي مي مي

ز تمام آن رو. نشستم و به روبرو خيره شدم! كنم، گريه كنم يا هورا بكشم؟

كردند و اين پيروزي به آنها  ايران حمايت ميمردم ايران در كشور از تيم 

پس از شكست تيم ملي فوتبال آمريكا در مقابل تيم ايران،  1.روحيه داده بود

  »2.استيوسمپسون استعفا داد و من هم از تيم آمريكا جدا شدم

  
  

  

  

    مربي آمريكايي)Steve Sampson(استيوسمپسون . 7تصوير 
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  ي جنوبي  دعوت به تيم ملي فوتبال كره-3-3

 فرانسه و شكست تيم آمريكا از تيم ايران، كادر 1998پس از جام جهاني 

ي فوتبالش  فني تيم ملي فوتبال آمريكا تغيير كرد و افشين به مدرسه

ي  اما كمي بعد گاس هيدينك، سرمربي نام آشناي هلندي كره. بازگشت

شناخت از او  ي فوتبالش را مي شين و مدرسهاز سالها قبل افجنوبي، كه 

  1.ي جنوبي ملحق شود دعوت كرد تا به تيم ملي كره

ك يكي از بزرگترين مربيان جهان، هم در سطح باشگاهي و هم نگاس هيدي

بيشتر مربيان تنها در يكي از اين دو سطح موفق . در سطح ملي است

ون هلند و تيم ملي فوتبال اما اين مربي هلندي با تيم فوتبال آينده. شوند مي

افشين قطبي سالها دوست . ي جنوبي نامش را در تاريخ جاودانه كرد كره

  2.ك بوده استننزديك و مشاور فني هيدي

  

                                                 
  1387ي عربي،   دوبي، امارات متحده،Sport.com www.Arienي  فارسي، ي افشين قطبي با شبكه فوتبال ايران، متن كامل مصاحبه -  1
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  مربي هلندي) Guus Hiddink(گاس هيدينك . 8تصوير

  

ي فوتبالش  اي در مورد اينكه چطور در اردوهاي مدرسه افشين در مصاحبه

 آشنا شده گفته گاس هيدينكاني همچون يوهان كرايف و به اروپا، با مربي

وقتم را  من سالي، يك تا يك ماه و نيم از 2001 تا 1992طي سالهاي «: است

بردم تا آنان  ي فوتبالم را به آنجا مي گذراندم و بازيكنان مدرسه در اروپا مي

 ام با تيم آژاكس طي اين سالها رابطه. هاي اروپا بازي كنند در باشگاه

ي فوتبال معروفي در   آژاكس از ديرباز، مدرسه. آمستردام بسيار مطلوب بود

بازيكنان معروفي از . بر آن حاكم استاي  اروپا داشت و دارد و تفكر ويژه

اش تركيب اصلي تيم ملي  اند كه نمونه اين مدرسه به سراسر دنيا معرفي شده

ل آنان، يوهان بدي ي بي ارهت و س1978 و 1974هلند در دو جام جهاني 

كرد و بعدها  كرايف، بود كه مادرش در رختشويي باشگاه آژاكس كار مي

وقتي كرايف مربي تيم . آژاكس نوشتي فوتبال  نام پسرش را در مدرسه
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هاي اروپا بازي  بارسلونا بود به آمستردام آمد تا با آژاكس در ليگ باشگاه

 بارسلونا رفتم نختكپس از بازي به ر. من هم به آن بازي دعوت شدم. كند

كردي و  به او گفتم زمانيكه در تيم كاسموس بازي مي. و با او حرف زدم

رختكن در همان . كردم  ساله بودم بازيهايت را از نزديك تماشا مي14من 

مان از آنجا باز  توسط مسؤوالن تيم آژاكس به او معرفي شدم و باب آشنايي

  .شد
  

  
  هلنديو مربي بازيكن  ) Johan Cruyff (يوهان كرايف. 9تصوير

  

. با مربيان بزرگ آنجا آشنا شومتا  اين رفت و آمدها به هلند باعث شد 

ميلوتينوويچ توانستيم مشخصات   من به همراه بورا1997همچنين از سال 

پذيري به رايانه  ها را از لحاظ قواي بدني، تكنيك و تاكتيك فوتباليست

كنيم و در نهايت به صورت تصويري به ريزي  انتقال دهيم و آنها را برنامه
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. ها از آن استقبال كنند همين امر باعث شد هلندي. بازيكنان آموزش دهيم

 نام ،در اين نرم افزار كامپيوتري. به نوعي تكنولوژي را به فوتبال انتقال داديم

گاس من هم ثبت شد و از آنجا بود كه بسياري از مربيان اروپايي به ويژه 

پيم «ك از طريق نهيدي 1. با نام افشين قطبي آشنا شدند هلنديهيدينك

 آمريكا در كنار هم، 1994در جام جهاني . اسمم را شنيده بود» وربيك

حتي .  را ديدم هيدينكدر اروپا بازيها و روش كار . كرديم بازيها را نگاه مي

تواند  افشين مي«:  تا اينكه روزي خودش گفت،كردم با خودش هم كار مي

 كار» .استاو زبان و تصوير خوبي از فوتبال درست كرده . كمك كندبه ما 

در همان برخورد ابتدايي با اينكه .  در هنگ كنگ شروع شدهيدينك و من

او از من شناخت چنداني نداشت، بسيار صميمي شد و خواست تا براي جام 

 سرمربي تيم 2001او از سال  2. دستيارش شوم و كنار هم باشيم2002جهاني 

آن زمان، . اما يك مشكل وجود داشت 3.ي جنوبي شد لي فوتبال كرهم
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ي سمتهاي تيم ملي اين   داشت و همهاي  كرهي جنوبي دو كمك مربي كره

ي  خواست من به همراه تيم ملي كره  كه مي هيدينكاما . كشور پر بودند

» آناليزور فوتبال«جنوبي باشم براي نخستين بار سمت جديدي را با عنوان 

. عنوان جديدي بود تا من را كنار خودش داشته باشد. اي من درست كردبر

ها نقش چنداني  اي دادم و كره ها را انجام مي اما در حقيقت كار كمك مربي

ساز شديم و تيم   تاريخ2002نداشتند و ديديد كه چگونه در جام جهاني 

گر در افشين قطبي در جايي دي » 1.ي جنوبي به مقام چهارم دست يافت كره

نقش من با آقاي هيدينك  «:مورد همكاري اش با گاس هيدينك گفته است

ي جنوبي بيشتر پشت پرده بود كه در   در تيم كره2002در جام جهاني 

 و من تمام برنامه ريزي ها، تمام گويند  مي »Back Room«انگليسي به آن 

زيكنان هاي انيميشن فوتبال را درست مي كردم تا به با تاكتيكها و صحنه
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»  آناليزور«در ايران به اين نقش، . توضيح دهم كه چطور فوتبال بازي كنند

   » 1.گويند اما به نظر من اين نقش يك مربي است مي

  2002شگفتي   و افشين قطبي تاگاس هيدينكي جنوبي با   تيم كره-3-4

ي جنوبي به لطف سازماندهي خوبش در جام جهاني  تيم ملي فوتبال كره

ي آسيا را  به همراه ژاپن، ميزبان بود بهترين نتايج تاريخ فوتبال قاره كه 2002

ي جنوبي را به ياد  ي تيم كرهافشين گام به گام كامياب. به دست آورد

، اروگوئه و اسپانيا اردوي يك ماه در آمريكا«: گويد او مي. وردآ مي

. ي جنوبي تمرين كرديم  دو ماه هم در كرهييك. سازي داشتيم آماده

نتايج خوب در بازي . مان در سطح بسيار خوبي بود سازماندهي و آمادگي

هرچه به جام . را باال بردمان انانگلستان و فرانسه، اعتماد به نفس بازيكن

. يمتي بسيار خوبي داش روحيه. تر مي شدند شديم مردم خوشحال نزديكتر مي

وري ط. ر شديمالبته در جام جهاني، شروع محكمي نداشتيم اما به تدريج بهت

مد به جاي يازده بازيكن، چهار بازيكن در آ كرديم كه به نظر مي بازي مي
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نتايج خوب هم به دنبال آن از راه رسيدند و مردم هم ! دويدند ميدان مي

   »1.كشيدند هورا مي براي ما

مرد هلندي، لطف داوران به ويژه در بزرگترين انتقاد وارده بر تيم يكدست 

او . افشين قطبي در اين باره ديدگاه جالبي دارد. ودديدارهاي حذفي ب

هنگامي كه تيمهاي . اين بحث داوري هميشه وجود داشته است«: گويد مي

گويد چرا و چگونه پيروز  برند هيچكس نمي ژانتين، برزيل يا آلمان ميرآ

شوند هيچكس  ، ژاپن يا ايران برنده ميي جنوبي شدند اما وقتي تيمهاي كره

ي  مربي تيم فرانسه در نشست خبري درباره. وب بازي كردندگويد خ نمي

كنند تا  ي جنوبي گفته بود كه آنها آنقدر تالش مي شانسي تيم كره خوش

  »2.شانس را به وجود آورند
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   افشين و رد پيشنهاد تيم آيندهون هلند-3-5

گاس ي جنوبي،  هاي ملي در كره  و جشن2002با پايان يافتن جام جهاني 

اش   به كشورش هلند و تيم آيندهون بازگشت تا نشان دهد تواناييهيدينك

را فراموش ، افشين ندر تيم آيندهو او. شود تنها به بازيهاي ملي خالصه نمي

: گويد او در اين باره مي. ي ديگري داشت اما افشين قطبي خواسته. نكرد

 از من خواست تا به تيم گاس هيدينك كه تمام شد 2002جام جهاني «

دوست داشتم افزون . در آن هنگام به كاليفرنيا بازگشته بودم. يندهون برومآ

باشگاه سامسونگ بلووينگز . نقش بزرگتري داشته باشمبر آناليزور فوتبال، 

سامسونگ تيم . تا كمك مربي اين تيم شومي جنوبي به من پيشنهاد داد  كره

 برابر بيشتر در ضمن اين تيم سه. شود ي جنوبي محسوب مي بزرگي در كره

داد كه با توجه به شرايط، الزم بود  از تيم آيندهون به من پول مي

  »1.پيشنهادشان را بپذيرم
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ي جنوبي شد و  اي كره  وارد ليگ حرفه2003به اين ترتيب افشين در سال 

 به آمريكا بازگشت و ترجيح داد در لس آنجلس 2004پس از آن در سال 

در «:  او در اين باره گفته است. را بر عهده بگيرديهدايت تيم فوتبال گالكس

اين بار به عنوان  1.ام باشم توانستم در كنار خانواده يشتر ميآنجلس ب لس

البته تماسم با  2.آنجلس كار كردم  لسيدستيار استيوسمپسون در تيم گالكس

ادوكات هميشه به من . نشد و ديك ادوكات هلندي قطع گاس هيدينك

 اين روند ادامه داشت »3.جام در جايي با تو كار خواهم كردسران«: گفت مي

يم پ مربي تيم ملي هلند شد و من و 2005تا اينكه ديك ادوكات در سال 

  »4.وربيك دستيار او شديم

  

  مربي هلندي) Pim Verbeek(پيم وربيك . 10تصوير
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  ي جنوبي  حضور مجدد افشين در تيم ملي كره-3-6

 2006ي جام جهاني  تيم ملي هلند، در آستانهمربيگري سرادوكات پس از 

. درنگ با افشين قطبي تماس گرفت ي جنوبي شد و بي سرمربي تيم ملي كره

او در . تر بود  پررنگگاس هيدينكاين بار نقش افشين از دوران مربيگري 

ي جنوبي نقش  از زمان ادوكات در تيم ملي كره«: گويد اين مورد مي

مد و تمرينات به دست من آ بيشتر به چشم ميش پررنگتري داشتم و اين نق

 مورد ورود مجددش به تيم ملي  افشين در جايي ديگر در » 1.سپرده شد

 بود 2006 ماه قبل از جام جهاني 9فكر مي كنم «: ي جنوبي گفته است كره

كه با آقاي ادوكات و وربيك جلسه گذاشتيم و من پست كمك مربي تيم 

 من 2006 تا جام جهاني 2005از سال . ب كردمي جنوبي را انتخا ملي كره

 كه 2006ي جنوبي بودم و بعد از جام جهاني  كرهكمك مربي دوم تيم 
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رفت من كمك مربي اول سن پترزبورگ روسيه زنيت تيم آقاي ادوكات به 

   »1.آقاي وربيك شدم

 و ديك ادوكات از مربيان معتبر گاس هيدينكالزم به توضيح است كه 

 با تيم ملي هلند به مقام چهارم 1998 در جام جهاني  هيدينك .هلندي هستند

 2002 و جام جهاني 1994جهان دست يافت و ادوكات در جام جهاني 

 تيم هلندي 1988سرمربي تيم ملي هلند بوده، ضمن اينكه ادوكات در سال 

  2.آيندهون را قهرمان ليگ اروپا كرد
  

  ي هلنديمرب) Dick Advocaat(ديك ادوكات . 11تصوير 

  

  

 و 2002ي جنوبي در جام جهاني  ي تيم ملي كره افشين در مورد مقايسه

 2006ي جنوبي در جام جهاني  كنم تيم كره خودم فكر مي«: گويد  مي2006
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بازيكنان بهتري داشتيم و در هر منطقه .  بهتر بود2002نسبت به جام جهاني 

تيم تا مربيان را البته وقت زيادي نداش. از مربي خوبي برخوردار بوديم

يكي از مشكالت ما، بازيكنان بزرگ آسيايي بودند كه پول . هماهنگ كنيم

ي  اما به هر حال در كره. ها پشتيبانشان بودند و حاميان فراواني داشته و رسانه

توانستيم در بازي مقابل مكزيك . جنوبي تيم فوتبال يكدستي شكل داديم

با . كرديم به پيروزي برسيم ميتفاده در حاليكه تنها از بازيكنان داخلي اس

 آلمان، فشار بسياري به 2006ي گروهي جام جهاني  شروع ديدارهاي مرحله

. تيم توگو حريف سرسختي بود اما بر اين تيم پيروز شديم. شد ما وارد مي

مقابل تيم سوئيس با وجوديكه براي صعود شانس پاياني سرانجام در بازي 

  ».هات فردي باختيمخوبي داشتيم به علت اشتبا

ي يك هلندي ديگر در تيم ملي   پرونده2006با پايان رقابتهاي جام جهاني 

 تيم ملي روسيه را گاس هيدينكو ديك ادوكات . ي جنوبي بسته شد كره

گاس «: افشين در اين باره گفته است. ي كارشان برگزيدند براي ادامه

ي فوتبال استراليا با من   پيش از سفر به روسيه و جدايي از اتحاديههيدينك
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خواست تا به روسيه بروم، نالبته از من . كنم تماس گرفت و پرسيد چكار مي

با رفتن ادوكات، دوران هلنديها در فوتبال » .چرا كه از شرايطم آگاه بود

وربيك، دستيار پيشين ادوكات جايش را   مي جنوبي به پايان نرسيد و پي كره

اكنون قطبي مربي . ي را بهتر از گذشته كرداين تغيير، جايگاه قطب. گرفت

روي او در ديدارهاي فوتبال اين كشور ي جنوبي است و سران  تيم كره

اي   به ويژه بازي ايران، حساب ويژه2007انتخابي جام ملتهاي آسيايي 

آنها با كار من آشنا بودند و براي «: او در اين باره گفته است. اند بازكرده

  »1.كه به همكاريشان با من ادامه بدهندهمين تصميم گرفتند 

  ي جنوبي  و رويارويي ايران و كره2007 جام ملتهاي آسيايي -3-7

 2007ي جنوبي در رقابتهاي انتخابي جام ملتهاي آسيا در سال  ايران و كره

ي جنوبي  افشين قطبي كه روي نيمكت كره. در يك گروه قرار داشتند

ما بازيكنان كره را «: گفت يي روند آمادگي تيمش م نشست درباره

ي دقيق، تنها بازيكنان جوان را به تيم ملي دعوت  شناختيم و با مطالعه مي
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هاي  البته برنامه.  بود2010مان جام جهاني  ي اصلي  برنامهكرديم چرا كه

 در اين مدت پيروز گرفتيم چرا كه اگر كوتاه مدت را هم بايد در نظر مي

از بازيكنان جوان اگر هميشه . كردند انتقاد ميها و مردم  شديم، رسانه نمي

ي  صعود به مرحلهما به . شود دعوت كني و نتيجه نگيري، شرايط دشوار مي

. خواستيم تيم را آماده كنيم مي. كرديم پاياني جام ملتهاي آسيا فكر مي

. گفتند تيم بدي داريم شديم، همه مي اگر پيروز نمي. چالش بزرگي داشتيم

كرديم  در آن زمان به ايران فكر نمي. يمتشدا  سيستم مناسبي ميبايد تعادل و

 »1.البته من دوست داشتم هر دو تيم صعود كنند. كرديم به خودمان فكر مي

تيم . برگزار شد) 2007( مالزي مپورالكواالسرانجام جام ملتهاي آسيا در 

يم ايران  مقابل ت2 بر 4ي جنوبي در اين بازي در ضربات پنالتي با نتيجه  كره

   2.به پيروزي دست يافت
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بيشتر وقتها به ويژه پس از ناكامي در رقابتهاي بزرگ، تصميمات احساسي 

يكي از اين موضوعات، . شود ها چيره مي بر مرور تاريخ و آزمون آزموده

: گويد افشين قطبي در اين باره مي. بحث مربي داخلي و خارجي است

اي بياورد كه شجاع و با  كند بايد مربيخواهد پيشرفت  فوتبال ايران اگر مي«

. گيري داشته باشد او بايد قدرت تصميم. تجربه باشد، خودش تصميم بگيرد

خواهند هزينه كنند  بعضي وقتها بعضي از فدراسيونها پس از جام جهاني نمي

بايد . باشند» teacher coach«در آسيا مربيان بايد . و مربي بزرگ بياورند

كاركردن براي جام . ينش مربي ملي، دور انديش باشدكشوري براي گزهر 

  »1.شود و به زمان بيشتري نياز دارد  شروع نمي2008 از 2010جهاني 

ي جنوبي را با همكاري ديگر  افشين قطبي سرانجام در حاليكه تيم كره

 اين تيم زرساند ا) 2007(آسيا جام ملتهاي مسؤوالن اين تيم به مقام سوم 

  2.بيرون آمد

                                                 
  21/5/1385  تهران،،www.isna.irخبرگزاري دانشجويان ايران، گفتگوي اختصاصي ايسنا با افشين قطبي، -  1
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  ايوانكوويچ به افشين قطبي مهري برانكو  بي-3-8

برانكو ايوانكوويچ، سرمربي پيشين تيم ايران پيش از بازيهاي جام جهاني 

ي شرح   با قطبي آشنا شد و در تماس تلفني از او خواست تا رزومه2006

ي  افشين كه در آن زمان مربي كره. تدساش را برايش بفر اي كار حرفه

ي من مشكلي نداشت، آن  رزومه«: ه اظهار كرده استبود در اين بارجنوبي 

را براي برانكو فرستادم اما او با من تماس نگرفت و در گفتگويي ادعا كرد 

اگر هم از من براي حضور در تيم ملي ايران دعوت ! شناسد كه من را نمي

شد تا آن نقش را  شد بايد نقش روشن و پررنگي به من پيشنهاد مي مي

  »1.پذيرفتم مي

  
  

  مربي كروات) Branco Ivankovic(برانكو ايوانكوويچ . 12تصوير

                                                 
  21/5/1385  تهران،،www.isna.irي دانشجويان ايران، گفتگوي اختصاصي ايسنا با افشين قطبي،خبرگزار -  1
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   ورود به پرسپوليس-4-1

ي جنوبي بود، اين تيم در دو جام  زمانيكه افشين قطبي در تيم ملي كره

جام ( خوش درخشيد و در يكي، چهارم جهان شد 2006 و 2002جهاني 

فوتبال ايران همين امر كم كم افشين را به دست اندركاران ). 2002جهاني 

ي جنوبي بودم  وقتيكه با تيم ملي كره«: او در اين باره گفته است .شناساند

مدير جديد پرسپوليس و آقاي آقاي حبيب كاشاني، يك تلفن به من شد كه 

من . حميد استيلي عالقه دارند با شما صحبت كنند و شما را به ايران بياورند

نداشتم و سال قبل از آن كه با تيم  سال در ايران نبودم، پاسپورت ايراني 30

ي ورود ندادند و من  خواستم به تهران بيايم به من اجازه ي جنوبي مي كره

خواستم  آن روز قلبم خيلي شكست چون مي. را از دوبي تماشا كردمبازي 

هاي  اما اين صحبت.  سال ببينم30برگردم مادرم و كشورم را بعد از 

  ».م را گرم كردمسؤوالن پرسپوليس بار ديگر قلب

  

  حبيب كاشاني، مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهران. 13تصوير

 

www.takbook.com

www.takbook.com



رؤيايي در پرسپوليسضور ح  54 

  محمود خوردبين، سرپرست باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهران. 14تصوير

  

يكي .  در ميان استقبال مردم به تهران برگشت1386 مرداد سال 18افشين در 

: او در اين زمينه گفته است. رش بودماداز كساني كه به فرودگاه آمده بود 

 سال دور 30.  سال مادرم را ديدم احساس عجيبي داشتم30وقتي بعد از «

كنم اين  فكر مي. بودن از يك نفر و جدايي از او خيلي سخت است

در فرودگاه تهران، مسؤوالن باشگاه » .احساسات، بيشتر براي مادرم بود

قت پرسپوليس، در استقبال از پرسپوليس و حبيب كاشاني، مدير عامل و

افشين سنگ تمام گذاشتند و اين شروع همكاري افشين با سرخ پوشهاي 

   1.پايتخت به عنوان سرمربي پرسپوليس بود

  

   كاشاني در حال استقبال از افشين قطبيبيبح. 15تصوير

  
                                                 

  1387ي عربي،  ه، دوبي، امارات متحدSport.com www.Arienي  فارسي، ي افشين قطبي با شبكه فوتبال ايران، متن كامل مصاحبه -  1
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  موفقيت در پرسپوليس -4-2

ار داشته ي عملكردش در پرسپوليس ليگ هفتم اظه افشين در مورد نحوه

يس يك فصل رؤيايي بود براي من و براي تمام لاين فصل پرسپو«: است

من فكر .  پرسپوليس فصل را با پيروزيهاي بزرگ شروع كرد.مردم ايران

 بعدازظهر 4وسط هفته، ساعت .  بازي بدون باخت انجام داديم18كنم  مي

ي تيمهاي راه استاديوم آزادي تا بازآمدند به  در ماه رمضان نود هزار نفر مي

اين در تاريخ فوتبال ايران هيچوقت سابقه . آهن و پرسپوليس را نگاه كنند

اين مردم ايران بودند كه . كنم نداشته و من واقعاً به اين مردم افتخار مي

  » .پرسپوليس را قهرمان ليگ هفتم ايران كردند

ردي  م،هاي پرسپوليس ماه عسل افشين قطبي با پرسپوليس تمام شد و حاشيه

او در اين زمينه . را كه به خوشرويي معروف شده بود تحت تأثير قرارداد

هاي خوبي  ما در چند بازي در نيم فصل دوم نتيجه«: ابراز داشته است

ي  يك بازي هم كه همه. ها زيادتر شد نگرفتيم و به اين ترتيب حاشيه

 در اهواز 1ه  ب4دانند بازي مقابل تيم استقالل اهواز بود كه ما  ايرانيان مي
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م و واقعاً بركناري من خيلي نزديك شد و اين حمايت مردم بود كه در يباخت

ي تلويزيوني پيامك گذاشتند كه قطبي بايد بماند و كارش را ادامه  برنامه

آقاي كاشاني كه خيلي باهوش و به نظر من سياستمدار خيلي خوبي . دهد

تد كه ما بتوانيم اين تيم بود توانست مديريت كند و محكم در كنار من بايس

بازي مقابل تيم سپاهان در تهران، كنم كه  من فكر مي. را قهرمان كنيم

به خاطر اينكه ديداري بود كه . بزرگترين بازي در زندگي فوتبالي من بود

در آخرين لحظه توانستيم قهرماني را كسب كنيم و ميليونها نفر را در ايران 

ما همه انتظار . اي فوتبال بجا بگذاريمي بزرگ بر شاد كنيم و يك خاطره

تا آخرين لحظه هيچوقت نااميد نشدم و يك ايماني در من واقعاً . داشتيم

احساسي است . قلب و مغزم بود و خيلي خوشحالم كه به واقعيت تبديل شد

كردم با قهرماني  من فكر . شود با هيچ زباني توضيح داد كه اصالً نمي

ت كه از اين تيم جدا شوم و واقعاً ماندن در اين پرسپوليس، بهترين موقع اس

دانستم انتظارات  كرد به خاطر اينكه مي تيم فضاي سختي را برايم ايجاد مي

مي دانستم اگر واقعاً بخواهم در اين تيم كارم را ادامه  .زيادتر خواهد بود
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ها را بركنار كنم و بركناري آنها فقط موجب ايجاد دشمني  بدهم بايد خيلي

ها را كنار بگذارم تا خودم  قلبش را نداشتم كه خيلي. شد  ليگ برتر ميدر

  »1.بتوانم در تيم باقي بمانم

  

  شادماني هواداران افشين قطبي پس از قهرماني پرسپوليس. 16تصوير 

  

   در برابر نيمكتهاي سرخامپراتور -4-3

 بر  پرسپوليسي ايرانيان به خاطر دارند پس از پيروزي همانطور كه همه

» امپراتور«لقب  در انتهاي فصل رؤيايي پرسپوليس، هواداران اين تيم سپاهان

 سال در 6اكنون پرسپوليس باالخره پس از . را براي افشين قطبي برگزيدند

 هواداران سرخ. ليگ هفتم به مقام قهرماني ليگ برتر فوتبال ايران رسيده بود

توانست  مي» امپراتور«راي افشين برگزيدند چرا كه فقط يك اين لقب را ب

پس . يس را سازمان بخشيده و نظم و ديسيپلين را بر آن جاري سازدلپرسپو
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پرسپوليس باشگاه «: اي اعالم كرد ماني پرسپوليس، افشين در مصاحبهراز قه

اگر براي فصل بعدي با اين تيم به توافق نرسم با . من است و در قلبم جا دارد

 او همچنين در جايي ديگر »1.خواهم كردهيچ تيم ايراني ديگري مذاكره ن

كنند كه بزرگتر از  برخي از مربيان پرسپوليس فكر مي«: ابراز داشت

جاي . تر است بزرگتر و مهمي ما  پرسپوليس هستند اما پرسپوليس از همه

اي است؛ اين اجاره ممكن است يك ماه يا  ي ما در پرسپوليس اجاره همه

را ي ما اين است كه در آن مدت وضعيت پرسپوليس  وظيفه. يك سال باشد

ي  افشين در مصاحبه »2.بهتر كنيم تا وقتي رفتيم، پرسپوليس بهتري برجا بماند

من هر وقت كاري را قبول «: شته بود در اواسط ليگ هفتم اظهار دايديگر

ام كه با همكاري همه،  من اينجا آمده. كنم كنم تا پايان آن تالشم را مي مي

من اگر در ... تيم پرسپوليس را قهرمان كنيم و قهرمان هم خواهيم كرد

. توانم در باشگاه ديگري فعاليت داشته باشم پرسپوليس كار كنم ديگر نمي

                                                 
  2/2/1388رس، تهران، ي فوتبال ايران، افشين قطبي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران شد، خبرگزاري فا گروه ورزشي حوزه -  1
  1387، تهران، www.forum.niksalehi.comاي است،  ي ما در پرسپوليس اجاره كاربرفعال بخش ورزش، جاي همه -  2
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در دو تيم دوست دارم كار كنم؛ پرسپوليس . مي نيستباالتر از پرسپوليس تي

  »1.و تيم ملي

  افشين قطبي و حميد استيلي در حال حمل جام قهرماني پرسپوليس. 17تصوير

  

پس از علي پروين كه از او در «: اي از افشين پرسيده شده بود در مصاحبه

اي  بيكردند ديگر طي اين سالها هيچ مر ها با نام سلطان ياد مي ورزشگاه

) پرسپوليس(پرطرفدارترين تيم ايران نتوانست به مانند شما در دل هواداران 

جايگاهي براي خود به دست آورد، اما طرفداران پرسپوليس از شما به عنوان 

افشين در پاسخ به اين سؤال »  چه بود؟دليلش. كنند  ياد مي»امپراتورافشين «

ه من پس از سي سال به خاطر اوالً كه هواداران متوجه شدند ك«: گفته است

پول به ايران نيامدم و دلتنگي نسبت به سرزمين مادري باعث شد به ايران 

من ايران و ايرانيان را دوست دارم و همچنين اخالق و رفتارم طوري . بيايم

                                                 
  1387، تهران، www.forum.niksalehi.comاي است،  ي ما در پرسپوليس اجاره كاربرفعال بخش ورزش، جاي همه -  1
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بود كه توانستم در دل هواداران جاي بگيرم و دليل آخرش هم نتايج 

   »1.ن تيم بودموفقيت آميز پرسپوليس و قهرماني اي

   رفتن از پرسپوليس-4-4

ي فصل به همكاري خود با پرسپوليس به عنوان  افشين در ليگ هشتم تا ميانه

هايي به من شد كه  تلفن«: گويد او در اين باره مي. سرمربي اين تيم ادامه داد

پرسپوليس تمام امكانات را خواهد داد و تمام همكاري كه الزم است انجام 

من به پرسپوليس برگردم و اين تيم را بتوانم قهرمان آسيا كنم خواهد شد تا 

فكر كردم . دانستم كه كار من در فوتبال ايران تمام نشده بود و واقعاً مي

توانم برگردم تا اين انقالب فوتبال را ادامه دهيم و واقعاً كمك كنيم يك  مي

  ».هاي فوتبال ايران چارچوب بهتري درست كنيم براي باشگاه

ي فصل، پرسپوليس را ترك كرده و به   افشين قطبي در ميانه1387ن ماه آبا

بعد از بازي با تيم صبا باتري در «: دارد  او در اين باره اظهار مي.دوبي رفت

اين بازي براي من . تهران من رفتم در كنفرانس مطبوعاتي صحبت كردم
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با باتري ما يك به صفر جلو بوديم بعد بازيكنان ص. خيلي عجيب غريب بود

ي كه يك متر بيشتر رسانتكنند،   ميري ما سانت كرنري را جلوي دروازه

كند و به  ارتفاع نداشت كه از بين شش بازيكن پرسپوليس عبور مي

بعد ما . شود ي ما مي كند و وارد دروازه سربازيكن صبا باتري برخورد مي

كنيم اما لحظات آخر بازي يك گل عجيب  بازي را دو به يك مي

بالفاصله بعد از . توان هفت اشتباه را در اين مورد شمرد خوريم كه مي مي

اين بازي، اعتراضات بر عليه من و مسؤوالن پرسپوليس زياد شد و به اين 

همان هفته جلسات طوالني . ترتيب من مجبور شدم پرسپوليس را ترك كنم

 آن روزها خيلي. خيلي اشك ريختم. ي پرسپوليس داشتم با هيأت مديره

  ».خواستم پرسپوليس را ترك كنم ناراحت بودم چون نمي

بيند  ور ميطافشين در پاسخ به اين سؤال كه فوتبال ايران را در مجموع چ

پر عشق است و فكر كنم خيلي پررنگ هست، فوتبال ايران «: گويد مي

ترين هواداران دنيا در  بهترين فوتباليستهاي آسيا در ايران هستند و عاشق

د و اين فوتبال، فوتبالي است كه با مديريت بهتر و با شفافيت و ايران هستن
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ي اين فوتبال روشن  تواند به اوج آسيا و دنيا برسد و آينده صداقت بيشتر مي

 من دوروبر دنيا هست به خاطر اينكه هوش و كيفيتي كه در ايران هست

 به فقط بيشتر بايد از آن هوش و انرژي استفاده كنيم،. ام خيلي كم ديده

كارهاي مثبت و آموزش و دانش فوتبال ايران اضافه كنيم و فوتبال ايران 

  »1.تواند خيلي به ايران افتخار و ابهت بدهد مي
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  ي حضور در فوتبال ايران و تيم ملي  انگيزه-5-1

من دوستي «: گويد ي حضور خود در فوتبال ايران مي افشين در مورد انگيزه

او دائماً . ي زيادي دارد كه به فوتبال ايران عالقهآنجلس دارم  ايراني در لس

چرا به ايران . تواني به فوتبال ايران كمك كني تو مي «:گفت به من مي

شود دوست دارد به وطنش  از طرفي هرچه كه سن آدم بيشتر مي» روي؟ نمي

به . بازگردد؛ به جايي كه به دنيا آمده و دوست دارد پيش اقوامش برگردد

. ي اصلي را دوستم داريوش زد كه تشويقم كرد به ايران بيايم هر حال جرقه

خواست با توجه به تجربياتم به ايران بيايم و از لحاظ  ن دلم ميهمچني

يدوارم كه بتوانم چنين كاري را ما. سازماندهي به فوتبال ايران كمك كنم

از روزي كه به ايران آمدم خونم گرم . انجام دهم گرچه به زمان نياز دارم

انيد تو شده، نفسم گرم شده، احساس مردم ايران را در هيچ جاي دنيا نمي

ي آنها تنگ شده  هاي ايراني، غذاهاي ايراني، دلم براي همه ببينيد؛ ميوه

  »1.بود
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  به تيم ملي فوتبال ايران دعوت -5-2

به   بنا1387همانطور كه در فصل گذشته گفته شد افشين در آبان ماه 

 ليگ هشتم ترك كرد و به ي نيم فصل اول سپوليس را در ميانهمشكالتي پر

في ناكامي تيم ملي ايران در مراحل مقدماتي جام جهاني از طر. دبي رفت

تيم ملي ايران، بركنار  آفريقاي جنوبي باعث شد علي دايي، سرمربي 2010

باخت دو به يك ايران در مقابل عربستان در تهران در فروردين ماه ( شود

ي حضور در تيم ملي ايران را هم در  محمد مايلي كهن كه سابقه). 1388

 15اشت جايگزين آقاي گل فوتبال جهان، علي دايي، شد اما فقط كارنامه د

انبي در اين مدت باعث گرديد وي جمسائل . روز در اين تيم ماندگار شد

  . استعفا دهد

  

  كهن، سرمربي سابق تيم ملي ايران و كاپيتان اسبق پرسپوليس محمد مايلي. 18تصوير
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سيون فوتبال به اقطبي با فدرسرانجام از بين نامزدهاي هدايت تيم ملي، افشين 

 5افشين پس از باالخره . توافق رسيد تا سرمربي تيم ملي فوتبال ايران شود

ماه مجدداً به ايران بازگشت و در فرودگاه تهران با استقبال مردم و مسؤولين 

 رسماً 1388او در تاريخ دوم ارديبهشت ماه . فوتبال روبرو شدفدراسيون 

  1.ايران گرديدملي فوتبال تيم سرمربي 

: اي در مورد استعدادهاي نهفته در ايران گفته بود قطبي قبالً در مصاحبه

حاال كه به فوتبال ايران و به شهرستانهاي كوچك كه استعدادهاي بزرگي «

كنم تفكر درست و انگيزه ي  كنم، احساس مي در آنها نهفته است فكر مي

شد در ايران هم مدارس  كاش مي. دهيم درست را به اين نوجوانان ياد نمي

ي فوتبال ايران مثمرثمر  شد كه براي آينده لي فوتبال تأسيس ميلبين الم

. در فوتبال صحيح باشد) مان بازاريابي(مان  ما بايد ماركتينگ. باشد

 ،ي خودشان به مانند مكزيك ها اگر در سالهاي اخير در قاره آمريكايي

ن قاره باالتر رفت به خاطر از ديگر كشورهاي ايشان يك سروگردن لفوتبا
                                                 

  2/2/1388ي فوتبال ايران، افشين قطبي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران شد، خبرگزاري فارس، تهران،  گروه ورزشي حوزه -  1
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ريزي كردند و نيروهاي  آنها به درستي برنامه. سازماندهي درستشان بود

 تيم 2002خوبي را به فوتبال تحويل دادند تا جايي كه در جام جهاني 

 اگر با برزيل 1994 دنيا شد يا در جام جهاني رآمريكا جزو هشت تيم برت

هاي  در صورتيكه فوتباليستآمد   ميشد شايد تا نيمه نهايي باال روبرو نمي

آمريكايي اصالً مثل ايرانيان استعداد ندارند بلكه تنها فوتبال را علمي 

  »1.اند فراگرفته

ي شمالي،  قرار بود هدايت تيم ملي ايران را در سه ديدار با كرهافشين 

 1388 خرداد 16تيم ملي ايران در . ي جنوبي بر عهده بگيرد ت و كرهاامار

 –ي تساوي صفر  ي شمالي رو در رو شد و با نتيجه نگ يانگ با كرهپيودر 

تهران ميزبان  در 1388 خرداد 20اين تيم در . صفر بازي را به اتمام رساند

 27در . ي يك بر صفر بر تيم امارات پيروز شد تيم امارات بود كه با نتيجه

ه اين ي جنوبي در سئول رفت ك  تيم ايران به مصاف تيم كره1388خرداد 

                                                 
  1387، تهران، www.avaxnet.com، ) مربي پرسپوليس ،امپراتورن افشي( ورزشي افشين قطبي ي   زندگينامهگروه فوتبال، -  1
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ي به اين ترتيب با وجود تالشها 1. يك خاتمه يافت–بازي با تساوي يك 

 امتياز را 5 امتياز اين سه مسابقه، 9تحسين برانگيز افشين قطبي، تيم ايران از 

 در آفريقاي جنوبي راه 2010كسب كرد و در نهايت نتوانست به جام جهاني 

سازماندهي تيم ملي براي بدون شك زمان بسيار كوتاهي كه قطبي . يابد

داد كه نتايج درخشاني از اين  ايران در اختيار داشت به او اين اجازه را نمي

اي كه   يعني از لحظه1388سه مسابقه بگيرد چرا كه از دوم ارديبهشت ماه 

، فقط چهل 1388 خرداد 16سرمربي تيم ايران شد تا شروع اولين مسابقه در 

  .ان سروسامان بدهدو پنج روز وقت داشت تا به تيم اير

   2011سازي تيم ايران براي جام ملتهاي آسيا   آماده-5-3

او در . افشين قطبي به عنوان مربي با تفكر هجومي شناخته شده است

:  گفته بود1386اي در ابتداي ورودش به پرسپوليس در مرداد ماه  مصاحبه

ها، فرهنگ و  خواهم كه به ريشه ميرؤياي من اين است، به اين نياز دارم و «

 .خواهم به ايران برگردم و به فوتبال كشورم كمك كنم مي. كشورم بازگردم
                                                 

  2/2/1388ي فوتبال ايران، افشين قطبي سرمربي تيم ملي فوتبال ايران شد، خبرگزاري فارس، تهران،  گروه ورزشي حوزه -  1
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توانيم از كيفيت  ي فوتبال ايراني مي من معتقدم با استفاده از احساس و غريزه

تكنيكي و سرعت چرخش توپ آمريكاي التين، سازماندهي تاكتيكي 

 با وجود »1. براي فوتبال ايران استفاده كنيماروپايي و قدرت فوتبال آفريقا

 آفريقاي جنوبي، 2010راه نيافتن تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 

فوتبال به تمديد قرارداد افشين قطبي تمايل نشان داد و به وي سيون افدر

خود قطبي هم به تداوم . اي را تدوين نمايد الهس 4ي  اعالم كرد كه برنامه

اسيون فوتبال ايران ابراز عالقه كرده و پس از بازگشت تيم رهمكاري با فد

 4ي  در برنامه. ي جنوبي همچنان در ايران حضور داشت ملي ايران از كره

 و جوانان ي افشين قطبي بر همكاري و ارتباط بلند مدت با تيم هاي اميد ساله

حضور قدرتمندانه در ، 2014براي جام جهاني به منظور پشتوانه سازي 

 تأكيد شده 2012 مقدماتي المپيك لندن  و2011قابتهاي جام ملتهاي آسيا ر

ي پانزدهم جام ملتهاي آسيا در كشور  الزم به توضيح است كه دوره 2.بود

                                                 
  1386، تهران، www.bedoneonvan.blogfa.comدانستم گريه كنم يا هورا بكشم؟، بدون عنوان،  رادمنش، مازيار، آن روز نمي -  1
  31/3/1388 تهران، ،www.mojnews.comدهد، خبرگزاري موج،   ساله مي4ي  گروه ورزش، افشين قطبي برنامه -  2
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 تيم در نظر گرفته شد كه 16 با حضور 2011ي   ژانويه29 الي 7قطر و از 

ته در سازي تيم ايران براي حضوري شايس يكي از اهداف مهم قطبي آماده

  . اين جام بود

   شيران پارسي  در پي پيروزيهاي پي -5-4

و ي قطر برگزار شد   در شهر دوحه2011سرانجام جام ملتهاي آسيا 

افشين قطبي به پيروزيهاي چشمگيري را براي تيم ملي ايران با سرمربيگري 

الزم به توضيح است كه عليرضا منصوريان به عنوان مربي تيم . همراه داشت

يران، اصغرحاجيلو به عنوان سرپرست تيم ملي و كريم باقري به عنوان ملي ا

  . كردند ، افشين قطبي را در جام ملتهاي آسيا ياري مي فنيمشاور

  

  

   2011عليرضا منصوريان، مربي تيم ملي ايران در جام ملتهاي آسيا . 19تصوير 
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  2011هاي آسيا كريم باقري، مشاور فني تيم ملي ايران در جام ملت. 20تصوير 

  

  

   2011اصغر حاجيلو، سرپرست تيم ملي ايران در جام ملتهاي آسيا . 21تصوير

  

  .نتايج اين مسابقات در جدولي به شرح ذيل، درج گرديده است

  قطر  دوحه  2011نتايج مسابقات تيم ملي ايران در جام ملتهاي آسيا : 1جدول 
  

زمان    تيم ايرانزننده گل  نتايج مسابقات  رديف  شمسي
  ميالدي مسابقه

غالمرضا رضايي، ايمان   1 ، عراق 2ايران   1  21/10/1389
  2011/11/1  مبعلي

  كريم انصاري فرد  0شمالي   ، كره1ايران   2  25/10/1389
2011/15/1  

آرش افشين، نوري، گل   0 ، امارات 3ايران   3  29/10/1389
  2011/19/1  به خودي يار اماراتي

  ـــــ  1جنوبي   ، كره0ن ايرا  4  2/11/1389
2011/22/1  
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   2011 پيش از جام ملتهاي آسيا قطرتيم ملي ايران در بازيهاي تداركاتي نتايج : 2جدول 

   

زمان   نتايج مسابقات  رديف  شمسي
  ميالدي مسابقه

  0 ، قطر 0ايران   1  7/10/1389
2010/28/12  

  0 ، قطر 7ايران   2  8/10/1389
2010/29/12  

  0 ، آنگوال 1ايران   3  12/10/1389
2011/2/1  

ي جنـوبي، تـيم ايـران بـا وجـود شايـستگي و             مقابل تيم كـره    ي  اما در مسابقه  

ي جنوبي واگذار     تالشهاي درخور تحسين بازيكنان و مربيان، بازي را به كره         

  .و نتوانست به جمع تيمهاي برتر بپيونددكرد 

  

  

  

  

www.takbook.com

www.takbook.com



نا اير فوتباليمل  تيمدر روحض  74 

  

  

 

www.takbook.com

www.takbook.com



  با دل شيرمردي 

 

75 

  

  

  

  

م   ل 

بال و ھان  ی   ن  گاه ا   جا

  

  

  

 

www.takbook.com

www.takbook.com



افشين قطبي در جهان فوتبالاه گجاي  76 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

www.takbook.com

www.takbook.com



  با دل شيرمردي 

 

77 

  مروري اجمالي بر بازيگري و مربيگري -6-1

هاي آليتاليا، آتوبان، ولي ايگلز   در باشگاه1991 تا 1981افشين قطبي از سال 

 در 1997 آمريكا بازي كرده و همانطور كه قبالً گفته شد تا سال زو فالير

نجلس بازيكن بوده و در همين زمان صاحب مدرك مربيگري لس آدانشگاه 

 به عنوان 2000 – 2002(ي جنوبي  او در تيم ملي فوتبال كره. شد Aاي  حرفه

 به 2002 – 2004 (ي جنوبي كره، سوون سامسونگ بلووينگز )آناليزور فوتبال

، ) به عنوان كمك مربي2004(، لس آنجلس گالكسي )عنوان كمك مربي

و )  به عنوان كمك مربي2004 – 2007(ي جنوبي  تبال كرهتيم ملي فو

وي در . فعاليت كرده است)  به عنوان سرمربي2007-2008(پرسپوليس 

، ديك ادوكات و پيم وربيك در تيم گاس هيدينكدوران سرمربيگري 

 افشين همچنين به عنوان مشاور 1.ي جنوبي كمك مربي بوده است ملي كره

س آمستردام هلند، گالكسي لس آنجلس آمريكا، هايي مانند آژاك فني تيم

كرده ي جنوبي و انجمن فوتبال چين كار   كرهKFAيجاي ژاپن، داوميا آر
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ي بين المللي   يك مدرسه1988 بطوريكه گفته شد افشين در سال 1.است

در لس » )AGSS(ي فوتبال افشين قطبي  مدرسه«فوتبال تحت عنوان 

 سال در اين مدرسه به تربيت 14ت آنجلس آمريكا تأسيس كرد كه به مد

. پرداخت بازيكنان معروفي همچون جان اوبراين، بازيكن تيم آژاكس، مي

ي جنوبي اين مدرسه در   افشين به تيم ملي كرهناما سرانجام به دليل پيوست

مربي » بورا ميلوتينوويچ«افشين در اين مدرسه با .  تعطيل شد2002سال 

او از بورا كه بعداً دوست مهم دوران . دآشنا ش) صرب(سرشناس يوگسالو 

آنها . كرد اش شد در اين مدرسه براي آموزش نوجوانان استفاده مي زندگي

هاي جوان اين مدرسه را براي بازيهاي دوستانه و آشنايي  هر سال فوتباليست

اين مدرسه همچنين . بردند با فوتبال اروپا به كشورهاي مختلف اروپايي مي

ون استفاده س و استيوسمپگاس هيدينكد پيم وربيك، از مربياني مانن

   2.كرد مي

                                                 
  1387، تهران، www.FcPersepolis.irي افشين قطبي،  آقا بابايي، قاسم، زندگينامه -  1
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ي فوتبالم  زمانيكه در مدرسه«: اش گفته است افشين در مورد مدرسه

تيم ملي آمريكا مربي سرميلوتينوويچ  ها بودم بورا مشغول آموزش بچه

آن . ي فوتبال من آمد و از نزديك روش كارم را ديد او به مدرسه. بود

به عنوان نمونه، . داد كردم كه كمتر كسي انجام مي  ميزمان كارهايي

در اين تورهاي . بردم بازيكنانم را به تورهاي اروپايي به ويژه هلند مي

كردند و با سطح اول فوتبال  هاي بزرگي بازي مي پايي آنها با تيموار

فاينورد را شكست بدهيم و . ما توانستيم بنفيكا را ببريم. شدند آشنا مي

مدرسه ي فوتبال افشين قطبي » .س دو تساوي بگيريماز آژاك

)AGSS (وتبال جهاني في  هم اكنون در لس آنجلس با عنوان مدرسه

فعاليت ) American Global Soccer School(آمريكايي 

  1.كند مي

  

  
                                                 

  21/5/1385  تهران،،www.isna.irخبرگزاري دانشجويان ايران، گفتگوي اختصاصي ايسنا با افشين قطبي، -  1
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   استفاده از مدلسازي و آناليز آماري در فوتبال-6-2

د در دست مربيان با تجربه و ي هفتاد و هشتا اگر فوتبال ملي در جهان در دهه

جديد اين حرفه همچون افشين قطبي كه  نسل ،سرشناس بود بايد پذيرفت

هاي بزرگ شرق اروپا تأثير  آناليز و آمار فوتبال را آموخته و از تئوريسين

فوتبال ايران بايد . اند اند به تدريج جاي آن گروه از مربيان را گرفته پذيرفته

افشين قطبي را به عنوان يكي از پيشگامان اين لد كه از اين بابت به خود ببا

اگر تا ديروز علي دايي، وحيد . نسل به فوتبال جهان معرفي كرده است

كيا سفيران آبرومند ايران در كالس نخست  هاشميان و مهدي مهدوي

بازيكنان جهان بودند اكنون قطبي هم با وجود اينكه سه دهه از زادگاهش 

ترين مربيان در آسيا، آمريكا و  يراني يكي از شناخته شده با مليت ا،دور بوده

  . حتي جهان است

استيوسمپسون يكي از اولين مربياني بود كه از كامپيوتر و تكنولوژي جديد 

اي  حرفهبراي ارتقاي آموزش و مدلسازي براي برنامه ريزي در مسابقات 

وبي از اين ي جن افشين قطبي بعدها در رهبري تيم ملي كره. استفاده كرد
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 شايد در آن زمان كمتر مربي، دانش فوتبال و ارتباط 1.تكنيك استفاده كرد

ترديد افشين يكي از  اي كه بي پديده. پذيرفت تنگاتنگش را با فناوري مي

براي يك «: اش گفته است افشين در رابطه با اين تجربه. پيشگامانش است

مربيان . دادم جام ميشركت نروژي كارهاي تحليلي و آماري فوتبال را ان

هايم را در اين شركت پياده  بعضي از ايده. زدند بزرگي به آنجا سرمي

 در تيم ملي آمريكا از فناوري مدرن و 1997همچنين در سال . كردم مي

با استفاده از اين شيوه . كامپيوتر استفاده كردم تا بازيكنان بهتر شوند

 در ده دقيقه خالصه كنم و توانستم با ابزار نوين، يك ساعت بازي را مي

  »2.كند نشان بدهم يك تيم چگونه بازي مي

ي   در تيم كرهگاس هيدينكگر فني  همانطور كه گفته شد افشين تحليل

قطبي در مورد كارش در جام جهاني .  بود2002جنوبي در جام جهاني 

هاي  ي تيم  من مدل تاكتيكي همه2002در جام جهاني «:  گفته است2002
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در كامپيوتر ساختم و از اين طريق، تيم و گروه مربيان را هدايت گروه را 

. كند علمي در مربيگري استفاده ميها و مفاهيم  افشين از ارزش» .كردم مي

 2002ي جنوبي موفق شد، تيم چهارم جام جهاني  بدين ترتيب تيم كره

   1.شود

   نگاه افشين قطبي به طبقه بندي مربيان-6-3

ه اين ندي مربيان نقطه نظرات متفاوتي وجود دارد كبراي تعريف و طبقه ب

رسانه ها و هواداران، . گردد مي ا فوتبال بري شخص ب موضوع به نوع رابطه

هاي فوتبالي را مي پسندند كه روي نيمكت  چهره ها يا بهتر بگوييم بت

هاي تاريخ را برعهده  دونگا يا كلينزمن هدايت پرافتخارترين تيم اگر. بنشينند

يند و آ هرمانان ملي كشورشان به حساب مييرند باكي نيست چرا كه قگ مي

ي روزنامه ها يا كارشناسان  شايد بيشتر اوقات خرده گرفتن از آنها به دايره

او . مربيان نگاه خودش را داردقطبي هم براي طبقه بندي . محدود شود

ار سريع كلينزمن و دونگا مربيان مشهوري هستند و براي همين بسي«: گويد مي
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كار » سون گوران اريكسون«و »  مورينيوزهژو«اما . شوند پذيرفته مي

فكر . پيروز و بزرگ شوندآنها بايد از ابتدا و آرام آرام . دشوارتري دارند

تنها تكيه به اين نكته كه روزي بازيكن بزرگي . كنم مربيگري علم است مي

آلمان . خواهد يي مربيگري استعدادهاي بزرگي م حرفه. بودي كافي نيست

بايد پذيرفت كه در كنار كلينزمن، سرمربي .  سوم شد2006در جام جهاني 

كوشم تا بيشتر از اين تجربه  من مي. تيم آلمان، مربيان بزرگي قرار داشتند

تو با ! افشين«: به من مي گويند. بياندوزم و به آرامي خودم را باال بياورم

 هيدينك اما آنها بايد بدانند ».اصله داريف خيلي هيدينكاسكوالري و 

بايد . از اسكوالري هم سن و سالي گذشته. نزديك به شصت سال سن دارد

كردند؟ تقريباً بيست  پرسيد آنها هنگامي كه چهل و سه ساله بودند چكار مي

كارم را بسيار . ام در فوتبال بوده، دوست دارم مربي بزرگي شوم سال حرفه

. ت داشتم بهترين بازيكن فوتبال شومجوان كه بودم دوس. دوست دارم

  »1.خواهم بهترين مربي شوم اكنون كه مربي هستم مي
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  گاس هيدينكقطبي به ) Teacher Coach( درس مربي معلمي -6-4

 و دستيارانش بسيار دشوار بود چرا كه  هيدينككاركردن در آسيا براي 

اي بود كه مرد  اين دشواري به اندازه. ندديگر با ستاره ها سروكار نداشت

اما .  را به مرز نااميدي كشاندگاس هيدينكاي مانند  سختكوش و سرزنده

، اينچنين اميد را به يكي از با شخصيت ترين )افشين قطبي(اش  دستيار ايراني

سال اول كارمان بسيار سخت «: گويد مربيان جهان تزريق كرد؛ افشين مي

كرد اكنون بايد با  ني با بازيكنان بزرگ كار مي كه زما هيدينك. بود

در جام كنفدراسيون . كرد زيكنان معمولي و حتي پايين تر از آن، كار مياب

به . با هم خيلي حرف زديم. كه پنج بر صفر به فرانسه باختيم، بسيار نااميد شد

مربي  (Teacher Coachتو مربي معمولي نيستي تو بايد ! گاس«: او گفتم

باشي، بايد ياد بدهي و سطح بازيكنان و بازي را باال ببري، اين هنر ) معلم

گاس به خوبي از كساني كه دورش بودند استفاده » .حقيقي مربي است

. شرايط عالي در تيم وجود داشت. كرد تا هر روز تيم را درست كند مي
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توانند حرف  دانيد كه در آسيا چه جوي وجود دارد، بازيكنان جوان نمي مي

  هيدينكبازيكنان بزرگ با توجه به جايگاهشان حق بيشتري دارند اما . نندبز

توضيح الزم به  »1. را تغيير دادي جنوبي  كرهدرنگ شرايط و جو تيم ملي بي

. ميلوتينوويچ داشته است  افشين قطبي، بورااست كه بيشترين تأثير را بر

ي جنوبي  رهسرمربي ك (گاس هيدينكو ) سرمربي سابق پورتو(كوآدريانز 

   2.اند اي داشته نيز در پرورش فكري قطبي تأثير ويژه) 2002در سال 

  دعوت به كادر فني تيم ملي آلمان -6-5

 تيم ملي آلمان ،هاي بزرگ اروپايي كه افشين به آن دعوت شد يكي از تيم

در آمريكا با يورگن كلينزمن، سرمربي تيم «: گويد قطبي در اين باره مي. بود

او خيلي عالقه داشت تا به آلمان بروم و به تيم . ، مالقات كردمملي آلمان

اي  اما شرايط سياسي و اجتماعي در آلمان به گونه. لمان كمك كنمآملي 
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ها بتوانند در آن كار  ها يا ايراني نيست كه مربيان خارجي مانند آمريكايي

  »1.كنند

  

  
  

  ن و مربي  آلمانيبازيك) Jurgen Klinsmann(يورگن كلينزمن  . 22تصوير 

  

  

  ژاپناس پالس شيميزو پيوستن به باشگاه  -6-6

 قطر از تيم ملي ايران جدا شد و 2011افشين قطبي پس از جام ملتهاي آسيا 

تيم باشگاه مزبور از . پيوستژاپن در جي ليگ  شيميزو اس پالسبه باشگاه 

ا با اين سه ساله رتيمهاي حاضر در ليگ برتر ژاپن بوده كه قطبي قراردادي 

   2.باشگاه به عنوان سرمربي تيم به امضا رساند
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  قطبي افشين  كاريسوابقي  خالصه -6-7

، USSF از3926بـه شـماره    A اي مربيگـري  مـدرك حرفـه   :تحـصيالت ــ 

  (UCLA) كاليفرنيا مهندسي برق از دانشگاه

 اسپانيايي ،فارسي ،انگليسي :زبان هاي تحت تسلط ــ

 :مربيگري تجربيات ــ

  سرمربيـ  تيم ملي ايران 2011 انويهژ  تا2009وريل آ ــ

 2010انتخابي جام جهاني  مسابقات ــ

 2011مسابقات انتخابي جام ملت هاي آسيا  ــ

 سرمربي ـ باشگاه پرسپوليس 2008تا نوامبر  2007 آگوست ــ

 ليگ برتر ايران ــ

 2008 ـ 2007 جام حذفي ــ

 2008 ـ 2007مربي برتر سال  ــ

  كمك مربيـجنوبي   تيم ملي كره2007 تا آگوست 2005ر اكتب ــ

 2006جام جهاني  ــ
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 2006 مسابقات انتخابي جام ملتهاي آسيا ــ

 )مقام چهارم(بازيهاي آسيايي  ــ

 2007مسابقات انتخابي المپيك  ــ

 )مقام سوم (2007هاي آسيا ملت جام ــ

  كمك مربيـكسي گال  باشگاه لس آنجلس2005 تا سپتامبر 2004سپتامبر  ــ

  (MLS)مريكاآليگ فوتبال  ــ

 US OPEN 2005  مريكاآجام باشگاه هاي  ــ

 MLS 2005 جام حذفي ــ

 كمك مربي – ز باشگاه سامسونگ بلوينگ2004 تا آگوست 2002آگوست  ــ

  كي ليگ-ليگ باشگاه هاي كره ــ

 2002 باشگاه ها ي جام اتحاديه ــ

  آناليزورـيم ملي كره جنوبي  ت2002 تا جوالي 2001ژانويه  ــ

  :المللي تورنمنت هاي بين ــ

 )چهارم مقام (2002 ، جام جهاني 2002 ، گلدكاپ 2001جام كنفدراسيون هاي  ــ
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 1998 جام جهاني  ـمريكاآ تيم ملي 1998 تا آگوست 1997دسامبر  ــ

 :سرمربي/ مديرفني  ــ

 (AGSS)  مريكاآمدرسه فوتبال جهاني  ــ

   NIKE BOYS  2002برتر سال سرمربي  ــ

مريكا و آژاكس آتيم ملي (اوبراين   بازيكناني چون جاني پيشرفت دهنده ــ

 ،)آنجلـس گالكـسي   مريكـا و لـس  آتيم ملي اميـد  ( پيتر واگناس،)آمستردام

  سـزار ،)2مريكـا و باشـگاه ويلـم   آسـال  17تـيم ملـي زيـر    ( ديويـد جانـسون  

 مـاركوس    و ) و باشگاه لوركوزن   مريكاآتيم ملي   ( جوي ديجيارينو  ،آلوارادو

  ) ژاپنيآرديجا اوميا( ديويدسون

 :مشاور فوتبال ــ

 )هلند(آژاكس آمستردام  ــ

 )هلند (2ويلم  ــ

 )ژاپن(اوميا آرديجا  ــ

  )مريكاآ(  MLSلس آنجلس گالكسي ــ
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 MASTER COACH  نرم افزار بين المللي ــ

 SPORTSTEC  نرم افزار بين المللي ــ

 »مريكاآمربيگري فوتبال « آموزشي ي برنامه ــ

 )كره جنوبي( KFA  ــ

 )بورا ميلوتينوويچ( موسسه فوتبال چين ــ

 :سرمربي ــ

 (Valley Eagles USISL)  عقاب هاي دره ــ

 كانادا La دبيرستان ــ

 :دوره بازيگري ــ

 )مريكاآ UCLA ( ــ

  1)مريكاآ(ايگلز، فاليرز  توبان، وليآآليتاليا،  ــ
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  ي همسر افشين قطبي  درباره-7-1

همسر . متأهل بوده و صاحب دو دختر در لس آنجلس استافشين قطبي 

اي هلندي  دو رگه) Yorum Beekman(» يوروم بيك من«افشين، خانم 

 در 1981 مه سال 17من در «: گويد او در اين باره مي. باشد اي مي  كره–

متولد شدم و پس از شش ماه زندگي در يكي از يتيم ) ي جنوبي كره(سئول 

اي هلندي به  ي جنوبي توسط خانواده خانه هاي مركز خدمات اجتماعي كره

. مه دادمفرزند خواندگي پذيرفته شدم و زندگي را در آمستردام هلند ادا

ي  دم به كرهاولين سفر مجد. ي شمالي بود كرهمادرم هلندي و پدرم اهل 

ي  سال و نيم به كره  سالگي بود كه براي حدود يك18جنوبي در سن 

ي جنوبي مدتي  سفر ديگرم به كره. جنوبي رفتم و مجدداً به هلند بازگشتم

 مطالعات كره در ي بعد بود و سرانجام پس از فارغ التحصيل شدن در رشته

مت اقتصادي و  به سفارت هلند در سئول رفتم و در آنجا در قس2006سال 

خصوص در اين بخش در . ي شمالي مشغول به كار شدم امور مرتبط به كره

كردم تا  ي شمالي كار مي عمده مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي كره
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 هلند در ر همراه سفير هلند در سئول كه همزمان هم سفي2007اينكه در سال 

هانس «لند، آقاي همن و سفير . ي شمالي شديم پيونگ يانگ بود راهي كره

نجا با قطار راهي پيونگ آابتدا از سئول به پكن رفتيم و از » هاينس بروك

دو . ي شمالي رسيديم  ساعت طول كشيد تا به مركز كره24يانگ شديم كه 

 روز با 5مدند كه در تمام ي شمالي به سراغ ما آ ي كره خارجهنفر از وزارت 

ها با او  آيد يكي از اين مراقب يي شمالي م هر خارجي كه به كره. ما بودند

در آنجا عكاسي . كردند هاي ما را اين دو نفر تنظيم مي تمام برنامه. هست

مراقبان به . شود عكس انداخت ي دولت مي از برخي مناطق با اجازه. كردم

ه البته در مسير و سوار بر قطار ب. توان عكاسي كرد گفتند از كجاها مي ما مي

 كردم كه در كتابي كه تأليف كردم اين عكسها را صورت مخفيانه عكاسي

است كه به زبان هلندي » در دژ رهبر بزرگ«اسم اين كتاب . ام درج نموده

  »1. آن را چاپ كردم2007آن را نوشته و در سال 

  
                                                 

  29/3/1389، تهران، www.watan.irي شمالي به روايت همسر افشين قطبي، سايت خبري تحليلي وطن،  ي تهران امروز، كره روزنامه -  1
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   نقاشيهاي يوروم بيك من-7-2

را كه  نمايشگاهي 1387همسر افشين، يوروم بيك من، در ارديبهشت ماه 

هاي استقالل و پرسپوليس بود در محل  هايش از فوتبال تيم حاوي نقاشي

در نمايشگاه مزبور . دفتر تصويرگران پويا انديش در تهران برگزار كرد

صورت گرفت كه در من  بيكها با خانم  اي درخصوص اين نقاشي مصاحبه

  :اينجا قسمتي از اين مصاحبه آورده شده است

اي داريد كه آن را به عنوان  ي ويژه رسد كه به فوتبال عالقه به نظر ميــ 

  ايد؟ هايتان انتخاب كرده موضوع نقاشي

ي من به فوتبال به  بله، من از بچگي فوتبال را دوست داشتم؛ البته عالقه 

ام   اما از همان دوران كودكي كه همراه خانواده.مراتب كمتر از افشين است

راه  اخير هم كه همدر چند سال. در هلند بودم طرفدار تيم آژاكس بودم

ي  مراه تيم ملي كرهقريباً تمام سفرها را هي جنوبي بوديم ت افشين در كره

  .مرفت جنوبي مي

  ــ چطور شد كه تصميم گرفتيد از فوتبال نقاشي كنيد؟
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 سالگي 11من از . ي من به نقاشي مربوط به سالهاي قبل است  عالقه

 يك رشته در دبيرستان و نقاشي كردن را شروع كردم و نقاشي را به عنوان

 بيشتر كارهاي من موضوعات مختلفي ،تا پيش از اين. دانشگاه دنبال كردم

قاشي چهره و موضوعات اجتماعي بود اما اين اولين بار است كه نمثل 

تقريباً . هايم انتخاب كنم  به عنوان موضوع نقاشيتصميم گرفتم ورزش را

گرفتم فوتبال را بود كه تصميم بعد از بازي دور رفت استقالل و پرسپوليس 

مند به دو تيم را  توانم هيجان تماشاگران فراوان عالقه فكر كردم مي. نقاشي كنم

  .خواستم يك كار جديد انجام دهم. نشان دهم

  شما تا بحال در ايران، چنين نمايشگاهي ديده ايد؟ــ 

 ي عكاسي است و هاي ورزشي مربوط به رشته  در ايران اكثر نمايشگاه

خوشحالم كه . ام با نمايشگاه نقاشي شنيدهخود من به شخصه كمتر در رابطه 

  .ام كاري نو انجام داده
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هاي چيني مثل يوآن،  معموالً هنر كشورهاي شرق تحت تأثير سبكــ 

 شما ،ي استبوكايي كاچهاي ژاپني و كسونك، مينگ و چينگ يا سب

  ها آشنايي داريد؟ چقدر با اين سبك

ضمن اينكه ! كها آشنا هستم اما من كه چيني يا ژاپني نيستم من با اين سب

  .هاي مدرن است بيشتر كارهاي من تحت تأثير سبك

اي به سبك امپرسيون  ي ويژه هاي شما معلوم است كه عالقه از نقاشيــ 

سازي كمتري در  داريد، چون بيشتر كارهاي شما با رنگ و نور است و شبيه

  .شود آن ديده مي

ارهاي من در سبك امپرسيون است اما سعي كردم تا شبيه سازي  دقيقاً ك

هاي  ها را هم تاحدودي رعايت كنم چون نقاشيهاي من از روي عكس چهره

  . آقاي رياضتي كشيده شده است

 يد؟تشدا  ،هايي كه از آن نقاشي كرديد آيا معياري هم براي انتخاب چهرهــ 

 نيكبخت بيشتر از همه به چشم هايي مثل كريم باقري، آقايي و چون چهره

  .يندآ مي
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تواند مدل  ي بسيار خوبي است، براي اينكه مي  به نظر من كريم باقري چهره

  .بينيد براي همين در بيشتر كارهاي من تصوير او را مي. نقاشي باشد

  ــ براي هر كدام از اين كارها چقدر زمان گذاشتيد؟

بيشتر حسي كه نقاشي به بيننده دانيد در چنين سبكهايي  همانطور كه مي 

. گذارد ها مي كاري كند مهم است نه فرصتي كه براي نمايش ريزه منتقل مي

هاي فوتبال  ها و صحنه براي همين من تالش كردم تا حسي را كه از عكس

هايم بتواند هيجان تماشاگران را  دوست داشتم تا نقاشي. داشتم نقاشي كنم

  . ون فوتبال است، نشان دهددر پس زمينه و حركت را كه قان

  يدن بازيكنان، شناختي هم از آنها داشتيد؟شبراي كــ 

هايم نداشتم و بيشتر  ي سوژه  نه، به غير از افشين شناخت خاصي از بقيه

  .هاي آنها برايم مالك بود عكس

  كند؟ ها به شما كمك مي ــ آقاي قطبي هم در كشيدن نقاشي

  . كند  استقبال ميكشم نه، اما وقتي من نقاشي مي 

  كنيد؟ وتبال و مسائل فني پرسپوليس اظهارنظر ميــ شما چقدر در مورد ف
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خيلي زياد، معموالً بعد از هر بازي ساعتها در مورد فوتبال با هم صحبت  

اي  كنم فوتبال را به اندازه فكر مي. چون من خيلي فوتبال دوست هستم. كنيم مي

  .ممفه  صحبت كنم، ميل فني آنئكه بتوانم در مورد مسا

  خودتان هم طرفدار پرسپوليس هستيد؟ــ 

اينكه افشين در پرسپوليس است، خاطر بيشتر به !  من نظر خاصي ندارم

  .دوست دارماين تيم را 

ــ پس از نگاه كردن به كارهايتان يك حس شادي در بيننده به وجود 

  چرا؟. آيد مي

رود در هر صورت دنبال  يبراي تماشاي فوتبال مكنم كسي كه   فكر مي

  .كند  فضا را شاد مي،پيروزي تيمش است و هيجانات تماشاگران

كنيد زندگي كردن يك هنرمند در كنار يك فوتباليست چطور  فكر ميــ 

  باشد؟

ي  اما عالقه! هيچ تشابهي به هم نداشته باشنددانم، شايد هنر و فوتبال  مي 

يش از آنكه روبه نقاشي بياورم من به فوتبال مربوط به دوران كودكي و پ
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بوده است و باعث شده كه ما تفاهم بيشتري داشته باشيم چون من از بچگي 

دنيس برگ «بازيكن محبوبم هم . اي به تيم آژاكس داشتم ي ويژه عالقه

  . است» كمپ

  ــ انتظار اين تعداد بازديد كننده را داشتيد؟

  .تماشاي كارهايم بيايندكردم كه اين تعداد براي   نه، اصالً فكر نمي

ايد تا تبليغات را با خط  ي بعضي از كارهايتان تالش كرده ــ در پس زمينه

  با زبان ايراني هم آشنا هستيد؟. ايراني بنويسيد

 را ننويسم كه تبليغ نشود اما ها  مورد تبليغات سعي كردم تا عين خطدر 

 را هم تاحدي زبان فارسي. ها به فارسي نزديك باشد كاري كردم تا خط

تاحدودي . اما بيشتر به زبان هلندي و انگليسي مسلط هستمشوم  مي متوجه

  . ام است اي هم كه زبان مادري فهمم، كره آلماني را مي

و فيروز كريمي وجود دارد، تفاوت زيادي ميان نقاشي شما از افشين قطبي ــ 

  چرا؟
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ي مربي پرهيجان و با اما فيروز كريمي خيل.  چون افشين خيلي آدم آرامي است

  . كند احساسي است و معموالً كنار خط با بازيكنانش صحبت مي

هاي شما ناصر حجازي و افشين قطبي، لب خط مشغول  در يكي از نقاشيــ 

نظر شما در مورد ناصر حجازي . دنصحبت كردن با بازيكنانشان هست

  چيست؟

او خوشم من خيلي از رفتار . يك جنتلمن واقعي است ناصر حجازي 

  .آيد و در دور رفت از اينكه او مربي تيم حريف ما بود خوشحال بودم مي

رسد كه براي به تصوير كشيدن افشين قطبي وقت بيشتري  ــ به نظر مي

  درسته؟. ايد گذاشته

به هر حال سعي كردم كه افشين را با توجه . اند ها اين حرف را به من زده  خيلي

  . با توجه به روحياتش به تصوير بكشمبه شناختي كه از او دارم و 

  روي اين تابلو چقدر قيمت گذاشتيد؟ــ 

   يورو2000 
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ــ با توجه به اينكه اين تصوير همسرتان است شايد بهتر بود قيمت بيشتري 

  درسته؟. روي آن بگذاريد

تصوير فيروز كريمي . ام هايم قيمت گذاشته  طرحشايد، اما من براساس 

كنم كسي تصوير افشين را بخرد   اما از اينكه فكر مي.هم همين قيمت است

  !1و دائماً به آن نگاه كند، احساس خوبي ندارم

  

  

  

  

  

  

  

)Yorum Beekman(من  افشين قطبي و همسرش، يوروم بيك. 23تصوير

                                                 
  25/2/1387 ، تهران، www.forum.behtarin.comمصاحبه با همسر افشين قطبي، ، دنياي فوتبال - 1
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  ي نگارش اين كتاب   انگيزه-8-1

شخصيت «ي اصلي نگارش اين كتاب چيزي جز  بدون شك عامل و انگيزه

نبوده است و عوامل ديگري كه به ويژگيهاي فني » متين و آرام افشين قطبي

زمانيكه دانشجو . اند  مدنظر بودهگردد در جايگاه دوم اين مربي توانا برمي

 كه اخذ كنمام را با اساتيدي  كردم واحدهاي درسي بودم هميشه سعي مي

ي آموزش و ارزشيابي  خوش برخورد بوده و وجدان كاري را در زمينه

ديدم كه وقتي دانشجويان به آنها سالم  من اساتيدي را مي. رعايت كنند

ترين  انشجويان انداخته و در مؤدبانهكردند، آنها نگاه تحقيرآميزي به د مي

  !دادند جواب مي حالت، سالم را با تكان دادن سر

 مهربان، با اخالق و كهام  در كنار اين اساتيد منفور، من اساتيدي داشته 

؛ آن هم نه در مقام لفظ و شعار بلكه اند  بودهاً پايبند به ارزشهاي انسانيدشدي

 اين است كه اين موضوع به طور قصد بري مطالب،  در ادامه. در عمل

  . افشين قطبي بيشتر مورد بحث قرار گيردو شخصيت  مبسوط شكافته شده
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   نظر هواداران-8-2

بحث جالبي را با عنوان » رپوريمهدي ام«يكي از هواداران افشين قطبي به نام 

مطرح » نگاهي جامعه شناسانه به محبوبيت عجيب قطبي در فوتبال ايران«

  : اي از آن آورده شده است  اينجا خالصهكرده كه در

در كالس هاي آموزش مديريت، استادان يك بحث جذاب را با يك تست 

اگر شما براي تعمير كفشتان دنبال كفاشي باشيد، « :عجيب باز مي كنند

كنيد كه حسابي در كارش استاد است يا  كفاش بداخالقي را انتخاب مي

اين بحث جذاب دست آخر ختم » كفاش خوش اخالقي را كه ناشي است؟

مي شود به اينكه حتي اگر همه بدانند كفاش بداخالق كفشي را بهتر تعمير 

كند اما باز هم گرايش زيادي به سپردن كفش به كفاش خوش اخالق  مي

 هااين. كفاشي كه قطعاً در كارش به قدر كفاش بداخالق مهارت ندارد. دارند

تعبير » انقالب تاكتيكي«ال ايران آن را به داستانها و اتفاقاتي است كه در فوتب

در فوتبال ايران هميشه گرايشي به سمت كفاشهاي خوش اخالق . كنيم مي

هاي خوش اخالق كفاشكه اصالً كار سختي نيست . وجود داشته است
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» كاربلد«مان را ليست كنيم، آن هم بدون صدور حكم اينكه آنها  لفوتبا

و » مجيد جاللي«، »مصطفي دنيزلي«، »ژويچميروسالو بال«. »ناشي«بودند يا 

به خاطر رفتارشان جايگاه خوبي بين تماشاگران فوتبال » فيروز كريمي«حتي 

بحث آناليز فني آنها را فعالً كنار بگذاريد يا اصالً برويد سراغ . پيدا كردند

فعلي شان را » خصوصيات اخالقي«، »خصوصيات فني«اينكه آنها با همين 

بدون حس » فيروز كريمي«بدون فن بيان، » بالژويچ« كنيد تصور .نداشتند

را بدون » مجيد جاللي«بدون شوخ طبعي و » مصطفي دنيزلي«طنز پردازي، 

اما نه » مجيد جاللي« فني ي تصور كنيد كسي را با كارنامه. اش دبانهؤرفتار م

آيا او در بين تماشاگران فوتبال به محبوبيت .  جالليي با اخالق پسنديده

ادواردو « و »برانكو ايوانكوويچ«توان   ميرسيد؟ از سوي ديگر هم مي

بياني كه آنها هم سرمر. را در ليست كفاشهاي بداخالق قرار داد» نلووينگادا

 .گذاشتند بين مردم به محبوبيت مي رسيدند شان را كنار مي »بداخالقي«اگر 

كسي كه : حث باشدبهترين گزينه براي اين ب» برانكو ايوانكوويچ«شايد اصالً 

را در ايران داشت ولي دست آخر در » قهرمان«توانايي تبديل شدن به يك 
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با اين مقدمه چيني بلند مي رسيم به . از ايران رفت» ضدقهرمان«قامت يك 

 پرسپوليس كه پس از گذراندن يك فصل  سابقسرمربي» افشين قطبي«

ا بحث اينجا است ام. تماشاگران سرخ است» قهرمان «،دراماتيك با قرمزها

 سرمربي خوبي است يا او هم به خاطر گرايش ،پرسپوليس» قهرمان«كه 

 از ؟درآمده» قهرمان«هميشگي ما به كفاشهاي خوش اخالق به كسوت يك 

روزي كه او در ايران كارش را آغاز كرد، منتقداني بودند كه قطبي را يك 

آوردند  طبي كد مي قي آنها از گذشته. آوردند سرمربي توانا به حساب نمي

بوده و آناليز خودش را روي » ويدئو تكنسين« جنوبي ي كه در تيم ملي كره

كات  جنوبي به گاس هيدينك و پس از او به ديك ادوي فيلم رقيبان كره

 وقتي خبرنگاران ايراني براي 2007هاي آسيا تكسي كه در جام مل. داد مي

 جنوبي رفتند تا ي ون كرهمصاحبه با قطبي سراغ مدير روابط عمومي فدراسي

مصاحبه با « :از او اجازه بگيرند با شگفت زدگي او روبه رو شدند و اينكه

در : قطبي در اين وضعيت به ايران آمد» .قطبي كه ديگر اجازه نمي خواهد

 براي تحسين برانگيزوضعي كه رئيس جمهور ايران در يك حركت 
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 سرمربيگري ، رايزنينساني به خاك ايران در يكهاي ا بازگشت سرمايه

به هر حال . افشين قطبي در پرسپوليس را به حبيب كاشاني پيشنهاد مي دهد

قطبي پس از پايان يك فصل موفق در پرسپوليس اصالً احتياجي به بازگشت 

 قطبي را نقد ،اينكه كسي بخواهد با استناد به آن دوران. به آن دوران ندارد

نقد ژوزه مورينيو بنويسيم او در همانقدر غيرمنطقي است كه هنگام  كند

اما االن بحث بر سر چيز ديگري . دوراني مترجم رابسون در بارسلونا بوده

» ش اخالقكفاش خو«بر سر اينكه االن تمام تماشاگران پرسپوليس . است

باز هم بحث گرايش اجتماعي ما به سوي . دانند مي» كفاش ماهري«شان را 

ويژه، با احترام عجيبي كه به تمام عناصر او با ادبيات . خوش اخالقها است

. فوتبال ايران داشت و با سادگي محض به محبوبيت فوق تصوري رسيد

 UCLA مهندسي برق الكترونيك در دانشگاه ي قطبي با تحصيل در رشته

 18مريكا وقتي به ايران آمد، در ليگي مربيگري را آغاز كرد كه در آن از آ

 اختالف فرهنگ . ديپلم است يا زير ديپلم سرمربي يا تحصيالتشان12تيم 

اما هيچ . قطبي با ديگر هم صنفان خودش در مدت كوتاهي به چشم آمد
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وقت اختالف فني او با ديگران حتي تا روز پاياني مسابقات ليگ برتر هم 

اگر مالك را بر اين بگذاريم كه چون قطبي تيمش را قهرمان . ديده نشد

 پس بايد .ني او را نسبت به ديگران بپذيريم بايد برتري ف،ليگ برتر كرده

نسبت به ديگران بپذيريم چرا كه تيمش نيز برتري فني عبدالصمد مرفاوي را 

اصالً مگر مالدن فرانچيچ با . تنها يك گام با قهرماني ليگ برتر فاصله داشت

 آن هم در وضعي كه ؟فوالد خوزستان قهرمان ليگ برتر نشده بود

 فوالد بود؟ با اين استداللها بايد ي د سال گذشتهترين سرمربي چن ضعيف

كردند صرف اينكه قطبي  برسيم به اينكه تماشاگران پرسپوليس تصور مي

ور كه تماشاگران همان ط. است، قطعاً سرمربي توانايي است» جنتلمن«

زد،   بانمك ميرفهايكردند چون فيروز كريمي ح استقالل تصور مي

ي تيمشان است و همان طور كه مجيد جاللي  خوبي براي سرمربيگري گزينه

 .به خاطر اخالقيات ويژه هميشه مستحق جايگاهي كه داشته، به حساب آمده

را » شخصيت«اگر قطبي اين . توان داشت اصالً عكس اين استدالل را هم مي

ديديد كه چه انتقادات تندي به سبك بازي   به چشم مينداشت خودتان
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در كوچينگ تيمش در مسابقات ليگ و البته پرسپوليس، به اشتباهات او 

ا در جشن هشد اما االن تمام ضعف  وارد مي،ضعف مديريت او در كنترل تيم

مسابقات ليگ » قهرمان«به هر حال او ديگر . قهرماني پرسپوليس دفن شده

هاي قهرماني قطبي در  تركشبرتر شده و هر كاري براي نقد افشين قطبي با

 اما دست كم بايد برسيم به جايي كه فرقي بين .ليگ برتر خنثي مي شود

بايد برسيم به جايي كه در . بگذاريم» سرمربي خوب«و » انسان خوب«

انتخاب بين كفاش خوش اخالق معمولي و كفاش بداخالق ماهر گاهي 

در كالس آموزش مديريت پس از پيش . سراغ كفاش بداخالق هم برويم

» انتخاب كفاش خوش اخالق«د كنن كشيدن اين تست، استادان اضافه مي

ويژگي اخالقي مردمان شرقي است و در بين مردمان غرب گرايش به سوي 

هايي كه در »قهرمان«نگاهي به . انتخاب كفاشان بداخالق و ماهر است

با اخالق تندش » ينيوژوزه مور«. كنند، بيندازيد كشورهاي غربي طلوع مي

الً در ايران همه دوست دارند فع. تواند در ايران محبوب شود هيچ وقت نمي

. هاي فوتبال روي نيمكت تيمهايشان بنشيند تا نابغه» اخالق گرايي«سمبل 
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ه دنيا هم در ايران ب» موتزارت« و »بتهوون«احتماالً با اين استدالل اگر 

در ايران  .رسيدند شان هيچ وقت به محبوبيت نميقآمدند، به خاطر اخال مي

فرقي  حاال. كنند رسند كه اخالق را رعايت مي تنها كساني به محبوبيت مي

   .1كند شاعر باشند، نويسنده، كارگردان يا سرمربي فوتبال نمي

  )Lion's Heart Charity(شير  دلي  تأسيس بنياد خيريه -8-3

سكينه عليشاهي، نيكي  با همكاري مادرش 1389افشين قطبي در تابستان 

را در » ي دل شير نياد خيريهب«كريمي، هنگامه قاضياني و مصطفي زماني 

حمايت مادي و معنوي از هدف از تأسيس اين بنياد، . تهران تأسيس نمود

  2.سرپرست ايراني بود كودكان بي

  
  

                                                 
  5/3/1387، تهران، 17، ص1685ي اعتماد، شماره  شناسانه به محبوبيت عجيب افشين قطبي در فوتبال ايران، روزنامه اميرپور، مهدي، نگاهي جامعه -  1
  19/4/1389تهران، ، www.mostafa0zamani.blogfa.comي دل شير، وبالگ مصطفي زماني،  زماني، مصطفي، گروه خيريه - 2
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   پرسپوليس معرفي اجمالي-9-1

است كه در سال  ايراني باشگاه فوتبالباشگاه فوتبال پرسپوليس تهران يك 

اين تيم . است بنيانگذاري شده ايران، پايتخت تهران در شهر 1342

است و پيروزي نيز  باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهرانزيرمجموعه 

 .شود ناميده مي

، 1347كند و پس از سال  بازي مي جام خليج فارساكنون در  پرسپوليس هم

اين باشگاه . است  حضور داشته ليگ فوتبال ايرانهميشه در باالترين دسته 

هاي  ، پرافتخارترين و پرهوادارترين باشگاهاستقاللبه همراه همشهري خود 

آنان مهمترين بازي باشگاهي در ايران  شهرآوردهستند و  فوتبال در ايران

 .است

به  ليگ فوتبال ايراندر باالترين دسته  بار 9پرسپوليس از آغاز تاريخ خود، 

و  جام آزادگان 4، ام تخت جمشيدج 2، اي جام منطقهيك (قهرماني رسيده 

جام  بار قهرماني در 4. و از اين جهت ركورددار است )جام خليج فارس 2
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هاي مهم  رمانياز ديگر قه جام برندگان آسياو يك قهرماني در  حذفي ايران

 . هستند پرسپوليس

يوكوهاما ، الهالل عربستاناين باشگاه را پس از  ي رتبه ،المللي فدراسيون بين

هاي فوتبال آسيا در   برترين باشگاهچهارمدر رده  استقاللو  مارينوس ژاپن

   .است  اعالم كرده قرن بيستم

  1340  پرسپوليس در دهه ي -9-2

در  علي عبده به دست 1342 سال  ماهديدر  باشگاه ورزشي پرسپوليس

 اصل در  درباشگاه اين  .بنيانگذاري شد جاده قديم شميراناتو  اوين

شركت «مالك اين باشگاه  .و چند ورزش ديگر فعال بود بولينگ

  .ه استبود» سي.آر.سي

 1340 ي دههكه در  باشگاه شاهين ،1346ماه تير 18در آن سو و در تاريخ 

داشت و در ميان مردم محبوب بود، به  تيم ملي ايرانبازيكنان زيادي در 

هاي عبده  با رايزني .رسماً منحل شد سازمان ورزش و تفريحات ايراندستور 

، بيشتر )سرپرست شاهين( مسعود برومندو ) مربي شاهين( ويز دهداريپربا 
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اشگاه شاهين به پرسپوليس پيوستند و باعث شهرت و محبوبيت آن بازيكنان ب

سرپرست پرسپوليس شدند و به ترتيب مربي و دهداري و برومند  .شدند

هاي كشور در گروه خود اول  بندي دسته باشگاه توانست در مسابقات رده

آنها در مسابقات  .راه يابد ليگ فوتبال ايران ي شود و به باالترين دسته

هاي ايراني براي شركت در جام  ميمسابقاتي كه ميان ت(آسيا قهرماني 

به عنوان نخستين نماينده نيز قهرمان شدند و ) هاي آسيا برگزار شد باشگاه

  .رفتند هاي آسيا جام باشگاهبه  ايران
  

  
   1340ي   پرسپوليس در دهه.24تصوير
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  1350 ي دهه پرسپوليس در -9-3

جام  بازي 14  شكست از1 پيروزي و 13 با 1350 پرسپوليس در سال

جام  ،دو سال بعد .د رسيدبه نخستين قهرماني تاريخ خو ،اي ايران منطقه

اي كه از اين جام   دورهپنجدر .  بازگشايي شد1352در سال  تخت جمشيد

 در   قهرمانيدوبرگزار شد، پرسپوليس همواره از بهترين تيمها بود و به 

 1356و  1355، 1353 در سالهاي قهرماني  نايبسهو  1354و  1352سالهاي 

دادن   نيز در حال انجام بود كه با روي 1357جام تخت جمشيد  .رسيد

پرسپوليس در اين جام با يك امتياز كمتر از . ره ماندكا نيمه  اسالميانقالب

  .دوم بود ،شهبازتيم 
  

 
  1350بازيكنان پرسپوليس در سال  .25تصوير
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 1370و  1360هاي  دههپرسپوليس در  -9-4

اما توانستند در  ندبسياري از بازيكنان تيم عوض شد اسالمي پس از انقالب

و  جنگ ايران و عراقبا آغاز  .قهرمان شوند جام شهيد اسپندي

و پرسپوليس تنها در  ، ليگ فوتبال سراسري ايران تعطيل شد1360ي دهه

 دوره برگزاري دهه در اين باشگا .كرد شركت مي نهاي تهرا جام باشگاه

  .قهرماني دست يافت  نايبدو قهرماني و هفت، به 1360 ي اين جام در دهه

برندگان آميز بود و با يك قهرماني در  ، براي باشگاه موفقيت1370 ي دهه

شركت كرد و  جام آزادگان ي دورهده پرسپوليس در . آغاز شد جام آسيا

ا از لهاين باشگاه در اين سا. يافت قهرماني دست  نايبسه قهرماني و چهاربه 

 1998جام جهاني تا جايي كه در  بود تيم ملي فوتبال ايرانهاي اصلي  پايه

 . بازيكن ايران در آن زمان عضو اين تيم بودند22نفر از  9 فرانسه

جام  بار سومي سهو  جام حذفي قهرماني دوپرسپوليس در اين دهه به 

   . دست يافتنيز هاي آسيا باشگاه
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 1380 ي دههپرسپوليس در  -9-5

اندازي شد و پرسپوليس در  راه ليگ برتر فوتبال ايران، 1380 ي دههبا آغاز 

 ي فصل بعد پرسپوليس از نخستين دوره در . قهرمان شد، آني نخستين دوره

ها لاين سا. و در ليگ نتايج خوبي نگرفت حذف شد ليگ قهرمانان آسيا

» دوران جدال با بحران« رسمي باشگاه آن را ي آغاز دوراني بود كه سالنامه

 . ليگ را هم تجربه كردنهماست تا جايي كه پرسپوليس حتي مقام  ناميده

      ليگ هفتم قهرماني در  ،1380 ي  پرسپوليس در دههاتآخرين افتخار

  در سالليگ قهرمانان آسيايابي به  توسط افشين قطبي و راه) 1386- 87(

 و  توسط علي دايي89-1388جام حذفي  و همچنين قهرماني در 2009

  .است 2011در سالصعود به ليگ قهرمانان آسيا 

 پرسپوليس نماد  ونام -9-6

 ي  است كه از دو واژهشهر پارسيبه معناي  يوناني ي پرسپوليس يك واژه

يونانيان  .است به معناي شهر تشكيل شده »پوليس«به معناي پارسي و  »پرسه«
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، پرسپوليس دودمان هخامنشيانپايتخت  ،)تخت جمشيد (پارسهبه  باستان

   .گفتند مي

 

  تاس  ها الگوبرداري شده نماد باشگاه پرسپوليس از اين ستون  كه ايران باستاني موزهدر  تخت جمشيدهاي  يكي از سرستون .26تصوير

 پرسپوليس در فرهنگ عامه -9-7

 يرانمردم ا، كامالً در ميان باشگاه فوتبالپرسپوليس به عنوان يك 

 )World Soccer(  ورلدساكري مجلهدر  پور عادل فردوسي .است شده شناخته

از  فوتبال در ايراننخستين پرسشي كه هواداران «: نويسد در اين باره مي

هاي ايران به  رسانه» پرسند اين است كه قرمز هستي يا آبي؟ يكديگر مي
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افكار عمومي ايران امروز نيز . دهند شدت اخبار اين باشگاه را پوشش مي

جان . هاي ورزشي قرار دارند تحت تاثير اين رسانه همانند ديگر جوامع،

آيا مربيگري : ترديد آسيا«در گزارشي با نام ، وبگاه گل ي ديوردن، نويسنده

ها   جو رسانه؛»پرسپوليس بزرگترين و دشوارترين كار در فوتبال آسيا است؟

  .كند توصيف مي» شغلي پرفشار« اين تيم را و مربيگري»  ترسناكبسيار«را 

، پرسپوليس به عنوان نخستين باشگاه ايراني ساخت سرود 1388در سال 

، خواننده و گيتاريست نوري داريوش خواجهاش را با همكاري  رسمي

نام دارد و بازيكنان سابق باشگاه » آهنگ سرخ«ين ترانه  ا.ايراني آغاز كرد

   خواندهپيش از اين نيز خوانندگاني براي پرسپوليس .اند  آن را خوانده

 منتشر كرده »قرمزته« آلبومي با نام ،1370  ينيز در دهه قاسم افشار. بودند

 .بود 

  پرسپوليسهواداران -9-8

و بنابر اعالم وبگاه رسمي، باشگاه براي  پرسپوليس باشگاه پرهواداري است

 تهرانبا اينكه باشگاه پرسپوليس در  .نش ارزش بسياري قائل استاهوادار
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اي خارج از خانه نيز يههوادار دارد و در باز ايرانقرار دارد، در سراسر 

اين باشگاه در . روند ها به ورزشگاه مين زيادي براي تشويق آي عده

در  پور عادل فردوسي. نيز هواداراني دارد  عربيي امارات متحدهو  افغانستان

 30پرسپوليس با بيش از «: نويسد مي )World Soccer(  ورلدساكري مجله

بنابر  ».شود ترين باشگاه آسيا شناخته مي ميليون هوادار به عنوان محبوب

در فهرستي پرسپوليس را  كنفدراسيون فوتبال آسيا، آنالين همشهري ي نوشته

پرهوادارترين باشگاه آسيا معرفي  ،داليان چينو  هالل عربستانالباالتر از 

ليگ قهرمانان زي همچنين، اين باشگاه ركورد پرتماشاگرترين با .بود  كرده

بنيادكار ازبكستان در اختيار تيم  نفر تماشاگر در بازي با 95225را با  آسيا

  .1دارد

  

  پايان
                                                 

  www.fa.wikipedia.org ،1389، باشگاه فوتبال پرسپوليس تهران، )ي آزاد دانشنامه(ويكي پديا  - 1
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A man of Lion's Heart 
Seyed Afshin Ghotbi 

By: Seyed Shaho Ahmadi, Environmental Engineer (MSc), Young Researchers Club, School of Environment 

and Energy, Islamic Azad University-Science and Research Branch of Tehran, Tehran, Iran, 

Email: SeyedShaho.Ahmadi@ymail.com, www.SeyedShahoAhmadi.blogfa.com 

Abstract  

Seyed Afshin Ghotbi is an Iranian-American football 

coach who was born February 8, 1964 in Tehran, Iran. 

His parents were teacher in Iran and when he was 7, 

they got divorced. His father, Seyed Mohammad 

Ghotbi, married again with a dentist. After that, Afshin 

left Iran with his parents at the age of 13 and moved to 

southern California, where he has been a resident for 

about three decades. He received his B.Sc. qualification 

in Electrical Engineering from UCLA where he was a 

member of the men's soccer team. In 1988, Afshin 

established a soccer school under "Afshin Ghotbi 
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Soccer School (AGSS)". Now, this school is training 

soccer players in US under "American Global Soccer 

School (AGSS)". Prior to coaching in the professional 

ranks, for years Afshin was one of the elite youth 

coaches in the talent-rich, highly competitive Southern 

California youth scene, responsible for the development 

of players such as Peter Vagenas and John O'Brien. 

Afshin trained John O'Brien in AGSS. Ghotbi worked 

for Korea national football team under Dutchman, Guus 

Hiddink, from December 2000 till July 2002 as a 

technical video analyst. He continued his journey in 

Korea by taking the role of an assistant coach of 

Samsung Bluewings from 2002 till 2004. Afshin 

returned to Korea National Team as a video analyst 

under Dutchman, Dick Advocaat, from October 2005 

until July 2006. He was also an assistant coach for 
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Korea national football team under Dutch head coach, 

Pim Verbeek, from July  2006 till July 2007. In 2007 

he was Head-Coach of Persepolis F.C., an Iran Pro 

League club. Afshin ultimately led Persepolis to Iranian 

Pro League championship in May 2008. His fans called 

him "Emperor" after this championship. Ghotbi left 

Persepolis in June 2008 and returned to US due to 

family concerns. Afshin Ghotbi was  re-appointed as the 

new Persepolis head coach on 3 July 2008. Following 

the session held at Persepolis club on 18 November 

2008, Ghotbi announced his resignation to the club's 

board and left Iran on 19 November 2008. In a letter 

released on Persepolis' official website, Ghotbi said: "I 

returned to Persepolis with great hopes but I think there 

is a conspiracy outside the club to prevent the team's 

success. I am the target of this conspiracy. I love 
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persepolis  and its fans, however I ought to leave the team.  

I am heartbroken and leave Persepolis in hope of the team's 

prosperity. If my presence hinders the success of the team,  

I would rather leave." 5 months later on 22 April 2009, 

Afshin was appointed as the head coach of the Iran’s 

national team. After 2011 AFC Asian Cup, Afshin joined 

to the Japanese team "Shimizu S-Pulse" in the J. League 

Division 1. Afshin's wife, Yorum Beekman, is a Dutch-

Korean woman. She was born on 17 May 1981 in Seoul, 

South Korea . Afshin Ghotbi is a real gentleman. He is very 

modest and friendly. Everybody in Iran likes him. That's 

why I wrote his resume in Persian.1 

April 2011 

I dedicate this book to the Persepolis’ fans, worldwide

                                                 
1- The Persian chapters (Chapters 1-9) have been used for gathering the English information 
about Seyed Afshin Ghotbi. In addition to the Persian chapters, Wikipedia the free 
encyclopedia 2009 and 2011 have been used too. 
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