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خبر كوتاه
آقای وزیر مجامع استقالل و پرسپولیس را تحویل بده

سالیان مدیدی است ،تحت نظر وزارت ورزش و جوانان اداره
محمدرضا ولیزاده؛ باشگاهی که
ِ
میشوند و همین موضوع حواشی و بحرانهای متعددی را در موارد مختلف اعم از مدیریت ،بوجود آورده
است .اما یکی از مهمترین ابهاماتی که در شیوه مدیریت استقالل و پرسپولیس در چندین سال اخیر
ی که این دو تیم زیرنظر وزارت ورزش و جوانان قرار گرفتهاند ،با چه
وجود داشته ،این است که؛ از زمان 
شرایطی میتواند ،رئیس مجمع هر دو باشگاه یک فرد خاص(وزیر ورزش و جوانان) باشد!
فوتبال ما
شوربختانه ،رویکردی منفی که توسط وزارت ورزش در مدیریت این دو باشگاه بزرگ
ِ
اوج این سوءمدیریت را
حاکم شده ،توازن را در مدیریت این دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به هم زده ،که ِ
در دوران چهار و نیم ساله صدارت مسعود سلطانیفر در وزارت ورزش و جوانان به چشم دیدیم ،وضعیتی
که به شکل محسوسی توازن و عدالت را در مقوله مدیریت سرخابیهای پایتخت از بین برد ،این موضوع
تا حدی قابل لمس بود ،که حتی کساتی که تالش میکردند ،از ابتدا این موضوع را انکار کنند ،در پایان
دوران وزارت ورزش دولت تدبیر و امید ،دیگر نتوانستند از نقش مهم مسعود سلطانیفر در موفقیتهای
باشگاه پرسپولیس چشمپوشی کنند ،نقشی که به علت تعلق خاطری که وزیر ورزش دولت دوازدهم ،به
آن تیم داشت ،به شکل عجیبی پررنگ شد.
اما آنطور که مشخص است ،حمید سجادی ،وزیر ورزش و جوانان دولت سیزدهم ،برنامه بهتری
برای اداره این دو باشگاه محبوب دارد ،گویا وزارت ورزش در دولت سیزدهم ،قصد دارد پس از مدتها،
اداره استقالل و پرسپولیس را از ید خود خارج کند و اختیارات ریاست مجمع این دو باشگاه را به دو
فرد دیگر واگذار کند ،افرادی که با عنوان ریاست مجمع استقالل یا پرسپولیس ،تمام اختیاراتی که
تاکنون وزیر ورزش در مدیریت این دو باشگاه را داشته را برای اداره سرخابیها داشته باشند.برنامهای
ی کردن آن به شکل درست و حرفهای ،از هر جهت هم برای وزارت ورزش و جوانان و
که میتواند ،اجرای 
هم برای این این دو باشگاه ،مفید واقع شود ،چرا که در وهله اول ،وزارت ورزش از فشار هواداران این دو
باشگاه و ملقب شدن به وزیر استقاللی یا وزیر پرسپولیسی رهایی مییابد و عنوان باباحمید وارد فرهنگ
لغات فوتبالیها نمیشود ،از طرف دیگر هم این دو باشگاه پس از سالیان مدیدی میتوانند توسط یک
مجموعه مدیریتی ،متخصص و کارآمد اداره شوند.اما راهکار درست اداره کردن استقالل و پرسپولیس
چیست؟ باتوجه به بحرانهای متعدد و تمامنشدنی که دو باشگاه استقالل و پرسپولیس دارند ،با تشکیل
ساختار حرفهای برای داشتن یک مجمع متخصص و کارآمد ،این دو باشگاه از داشتن اعضای پوشالی
هیات مدیره ،که تاکنون توسط وزارت ورزش و جوانان در سالهای اخیر به بدنه این دو باشگاه تحمیل
میشدند و هیچ کارآیی و توانمندی هم نداشتند ،رهایی مییابند.
اما در شرایطی یک مجمع باشگاه متخصص خوانده میشود که افراد متشکل از مجمع باشگاه
صالح باشگاه
استقالل یا پرسپولیس ،خِ برههای ورزشی باشند و این اهلیت را داشته باشند که بتوانند
ِ
را تشخیص دهند و در بزنگاههای حساس ،تصمیماتی درست بگیرند ،مجمعی که در کنار آن هیات
مدیره انتخاب شود و آن هیات مدیره با اختیار تام ،یک فرد را به عنوان مدیرعامل باشگاه برگزیند.
پروسه انتخاب مدیرعامل هم باید در شرایطی عملی شود ،که هیات مدیره باشگاه ،با گزینههای مطرح
برای پست مدیرعاملی ،مصاحبه کند و پس بررسی دقیق تمام برنامههای گزینههای مختلف ،گزینه
اصلح به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شود ،رویدادی که در زمان تصدی سلطانیفر بر مسند وزارت
ورزش و جوانان ،به هیچ وجه دیده نمیشد و همین سوءمدیدیت ،تنشهای متعددی را برای دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس بوجود میآورد.مهمترین اقدامی که وزارت ورزش و جوانان باید انجام دهد ،الزام
تشکیل یک ساختار حرفهای با یک سلسله مراتب است ،که رئیس مجمع با انتخاب اعضای هیات مدیره
و سپس با برگزیدن مدیرعامل ،افرادی را در سطح مدیریت کالن باشگاه قرار دهند که عالوه بر تخصص
و کارآمدی در حوزه ورزش ،دارای یک برنامه مشخص برای اجرای اهداف راهبردی باشگاه در جهت
موفقیت باشند.باری؛ باید منتظر ماند و دید ،شرایط مدیریت دو باشگاه محبوب پایتخت در آینده چه
خواهد شد ،آیا وزیر ورزش دولت سیزدهم ،میتواند این راهکار درست را برای اداره کردن دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس را اجرایی کند یا فشارهای همیشه در صحنه ،از افراد خارج از این محدوده ،بازهم
جلوی حرفهایسازی سرخابیهای پایتخت را خواهد گرفت!
توصیفی بر امروز ستاره تیم ملی ایران

مهدی طارمی؛ بدرخش ای الماس مجنون

سختکوشترین  ،دوندهترین ،خشنترین  ،گلزنترین  ،محبوبترین و القابی از این دست شاید از
نظر شما صاحبان متفاوتی داشته باشند اما بعید است که عنوان “بهترین” در معنای مطلق را بشود به
فرد دیگری جز مهدی طارمی اهدا کرد.
ستاره پورتو مسابقه ایران – عراق را خیلی زود شروع کرد .با فراری از چپ و سانتری دقیق روی سر
جهانبخش که او را کمتر در این موقعیت دیده بودیم ،اما هر بازیکنی لیاقت گلزنی با یک سر تماشایی
را دارد.بنابراین ،علیرضا که با شم و هوشش محل فرود توپ را حدس زده بود با نیشی که از پیشانیاش
بیرون آمده بود تکلیف شیرهای بین النهرین را زودتر از حد انتظار روشن کرد .این گلی شبیه به گل
قبلی جهانبخش در بازی سوریه بود که آن هم با یک حرکت طولی سریع و سپس تقطیع حمله به
عرض شکل گرفته بود .دو گل تاکتیکی با یک گلزن و البته یک پاسور مشترک.و جالب اینکه با وجود
فاصله زیاد محل سانتر و گل  ،طارمی نزدیک ترین بازیکن به جهانبخش در لحظه گل بود.یک یورش
هوشمندانه به نقطه شادی بعد گل  ،با آرامش خاطر شماره نه تیم ملی .
بعد از این بازی با میل ما پیش میرفت.خلق موقعیت و کمی زد و خورد .آنها میزدند و ما هم .
البالی اعتراض و سوتهای داور هم فرصتهایی برای ایران .این بار تا اواسط نیمه دوم که احمد نوراللهی
یک لحظه فکر کرد جای دور کردن توپ آن را به سردار برساند و آزمون هم با دیدن فضای خالی پشت
دفاع عراق  ،آن را با یک ضربه عجیب به میانه میدان پرتاب کرد.توپ آرام در حال فرود بود که مهدی
طارمی استارتش را از کمی عقبتر زد و بعد کنترلی با سینه و شانه خودش را از دو مدافع در حال
تعقیب با ران ضربه آرامی به توپ زد و در زمان و فاصله مناسب توپ را از بین پاهای گلر عراق به داخل
قفس توری فرستاد.عین آن داستان ژاپنی که که پری را با فوت ازارتفاع دیوار عبور داده باشید.طارمی
گل شدن توپ را دید و مثل دوندههای سرعت بعد از خط پایان سرعت خودش را در حالتی نامتعادل
کم کرد تا به دوربین سمت راست ورزشگاه برسد و با دستهایش شکلی درست کند و ماچی به هواداران
فوتبال ایران بفرستد که خیلیهایشان بدون برداشتن چشم از تلویزیون و موبایل در جهت عکس جاذبه
به سمت باال در حرکت بودند.از این به بعد بازی ایران و عراق  ،یک موش و گربه کامل بود و تیم ملی
کاری را که در بحرین انجام نداده بود اینجا تکمیل کرد 0-3.برای پایان بحثها و تردیدها؛و نقطه عطفی
برای یک شروع تازه.خب ،شاید نوشتن از مهدی طارمی برای هر فوتبالنویسی سهل باشد و ممتنع .اما
باالتر از توصیف نمایش او در این دو بازی،مشاهده عنصری در بازی این مهاجم تیم ملی و پورتوست
که او را به سطحی تازه و در کالس جهانی کامال نزدیک کرده است .طارمی در بازی اش ویژگی عجیب
و غریبی ندارد؛اما به وقتش الهامی در فوتبالش دارد که او را صاحب یک توانایی خارق العاده کرده
است؛گلزنی مثل اینکه دارد کار آسانی انجام میدهد.همانچه که پس از کورسهای مستقیم ،ضربات
سر و قطع کردنهای ناگهانی در شش قدم و در چهره مدافعان و دروازهبان ناامید حریفان تیم ملی و
پورتو متجلی است اما نه در صورت خود مهدی که هرچه میگذرد نسبت به پاداش دادن به خودش در
گلزنی سردتر و سردتر میشود .پس دیگر از گریزهای طوالنی و صورت جمع شده و فریادهای بلند و از
خود بیخودی بعد از گل خبری نیست.چیزی که از بیخیالی و البته فلسفه جدید زندگی او میآید:قدم
بعدی -مسابقه آینده.انگار چیزی که از آن عبور کرده وجود ندارد،البته نه مطلقا بیتفاوت به دستاوردها
که متواضع نسبت به آنها که همیشه قله مرتفعتری هست که ذهنتان را به خودش مشغول کند.
در ایتالیا برای آزمون فرش قرمز پهن کردهاند

آینده سردار اینجاست :روسونری یا جلوروسی

سردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت سن پترزبورگ تابستان پر خبری را پشت سر گذاشت .در ابتدای
بازار نقل و انتقاالت اخبار زیادی پیرامون عالقه میالن به این بازیکن ایرانی در رسانه های ایتالیا منتشر
شد .روزنامه معتبر کوریره دال اسپورت در اخباری که در روزهای متفاوتی به انتشار رساند ،مدعی شد
تماس های میالنی ها برای جذب سردار آغاز شده است.
اما این مذاکرات هرگز به سرانجام نرسید و این انتقال نیز شکل نگرفت .پس از میالن ،نوبت به رم
رسید .گفته می شد مورینیو به این بازیکن عالقه مند است اما جالوروسی به سراغ تامی آبراهام و الدر
شامرادوف رفت .سپس نوبت به تاتنهام ،بایرلورکوزن و لیون رسید اما هیچ کدام از این باشگاه ها موفق
به جذب مسی ایرانی نشدند و در زنیت ماندگار شد.
در جریان اردوی تیم ملی پیش از دیدار برابر سوریه بود که آزمون این پیشنهادات را تأیید و اعالم
کرد که او تا پایان قراردادش با زنیت در این تیم ماندگار است و تابستان سال بعد به صورت رایگان این
تیم روسی را ترک خواهد کرد .این صحبت های آزمون باعث شد تا تیم های اروپایی یک بار دیگر شانس
خود را برای جذب ستاره ایرانی در تابستان بعدی امتحان کنند.
دنیله لونگو خبرنگار ایتالیایی کالچومرکاتو شب گذشته در ویدیویی مدعی شد که میالن وذم قصد
دارد در تابستان بعدی سردار را جذب کند .خبری که روی وب سایت کالچومرکاتو نیز قرار گرفته و
در متن این خبر آمده است :سردار آزمون تابستان آینده با انتقالی رایگان زنیت سن پترزبورگ را ترک
می کند .مهاجم ایرانی پس از به ثمر رساندن گل های زیاد و کسب عناوین متعدد ،تمایل دارد در لیگ
رقابتی تری نسبت به لیگ برتر روسیه بازی کند .این خبر می تواند برای ایتالیایی ها به یک فرصت
بزرگ در بازار نقل و انتقاالت تبدیل شود :رم و میالن در مورد جذب سردار فکر می کنند.
وب سایت  corrieregiallorossoنیز که به اخبار رم می پردازد در این خصوص نوشت :تیاگو
پینتو (مدیر ورزشی رم) فعالیت در بازار نقل و انتقاالت را تمام نکرده است .مأموریت او حضور در بازار
نقل و انتقاالت ژانویه است .نگاه مورینیو به جذب سردار آزمون مهاجم زنیت و دنیس زکریا هافبک
گالدباخ است که قرارداد هر دو بازیکن در تابستان بعدی به پایان می رسد .مهاجم زنیت قب ً
ال تأیید کرده
است که در پایان فصل روسیه را ترک می کند و رم خیلی به دنبال او بود .او باید جای مایورال را بگیرد
زیرا آنجلوتی سرمربی رئال سعی کرد قرارداد قرضی این مهاجم را زودتر به پایان برساند اما موفق نشد.
وب سایت معروف  sempremilanنیز درخصوص عالقه میالن به سردار نوشت :طبق یک
گزارش ،هر دو باشگاه میالن و رم به دنبال خرید سردار آزمون مهاجم زنیت سن پترزبورگ هستند.
میالن در تابستان گذشته با انتقال آزمون ارتباط زیادی داشت ،چرا که روزنامه La Gazzetta dello
 Sportگزارش داد که بازیکن ملی پوش ایرانی هدف جدیدی برای جانشینی ابراهیموویچ است.
 Calciomercato.comنیز تأیید کرد که آزمون واقعاً توجه میالن را به خود جلب کرده است و
مذاکراتی با مدیربرنامه هایش یعنی فالی رمضانی انجام شده است.
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گلمحمدی :قانون فدراسیون برای جذب بازیکن خارجی تنها برای ما است

فقط پرسپولیس  به فدراسیون سرویس میدهیم!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از شفاف
نبودن قانون جذب بازیکنان خارجی گفت و اینکه
انتظار داشته است فدراسیون فوتبال به آنها اجازه
دهد حداقل یک بازیکن خارجی بگیرند.
یحیی گلمحمدی در آستانه اعزام تیم
فوتبال پرسپولیس به تاجیکستان در مورد تغییرات
مدیریتی این باشگاه اظهار داشت :این تغییرات
غیرقابل پیشبینی بود .در این شرایط یک شوک
مدیریتی به تیم وارد شد .دوست داشتیم سمیعی
در سمت خود باقی میماند ،اما نشد .برای او آرزوی
موفقیت میکنم و بابت زحماتش از وی کمال
تشکر را دارم.
وی که میهمان تلفنی برنامه ورزش و مردم
بود ،ادامه داد :اکنون صدری بهعنوان سرپرست
باشگاه منصوب شده است .خدا را شکر کار را پیش
میبریم و مشکلی از این بابت وجود ندارد .انشاءاهلل
این موضوع (تغییر و تحول مدیریتی) تأثیر منفی
روی تیم نگذارد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره جذب
بازیکن خارجی و اینکه گفته میشد کیروش
استنلی مذاکراتی با پرسپولیس داشته است ،گفت:
ما خیلی تالش کردیم یک بازیکن خارجی جذب
کنیم .نمیخواهم اسم بازیکنی را بیاورم ،ولی
متأسفانه این مجوز از سمت فدراسیون صادر نشد.
با توجه به بازیهای حساسی که در پیش داریم
انتظار داشتیم حداقل اجازه دهند یک بازیکن
خارجی جذب کنیم ،اما متأسفانه این اتفاق رخ
نداد و باید با همین شرایط ادامه دهیم.
گلمحمدی در واکنش به قانون منع جذب

بازیکن خارجی برای پرسپولیس به دلیل داشتن
پرونده باز در فیفا ،تصریح کرد :من بررسی کردم
و متوجه شدم این قانون فقط برای پرسپولیس
است .اگر اینطور است از همان ابتدا میگفتند فقط
پرسپولیس نمیتواند بازیکن خارجی جذب کند.
اینطور بهتر بود .برخی باشگاهها هم مانند ما در
فیفا پرونده داشتند ،اما این قانون برای آنها نیست.
مسئوالن فدراسیون فوتبال مصاحبه کردند و در
صحبتهایشان تناقض بود .متأسفانه این قانون
شفاف نیست و باشگاهها را سردرگم کرده است.
وی افزود :در هر صورت خروجی این قانون این
است که پرسپولیس نمیتواند بازیکن بگیرد و بقیه
تیمها میتوانند .این بیانصافی است .پرسپولیس

در چند سال اخیر اعتبار و آبروی فوتبال ایران بوده
است .سهمیههایی هم که االن میگیریم به خاطر
حضور موفق پرسپولیس در آسیاست .در تیم ملی
هم بیشترین بازیکن را داریم و حتی مربیان ما
هم در تیم ملی حضور دارند .البته من بابت این
موضوع هم حرف دارم .چرا باید مربیانی که قرارداد
دارند برای تیم ملی انتخاب شوند؟ در هر صورت ما
خیلی راحت با این موضوعات کنار آمدیم ،ولی تمام
رابطهها یکطرفه است و فقط باشگاه پرسپولیس به
فدراسیون سرویس میدهد ،اما آنها اجازه ندادند ما
بازیکن خارجی جذب کنم.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره جدایی
چند بازیکن این تیم توضیح داد :نوراللهی و

کنعانیزادگان بازیکنان تیم ملی بودند و مغانلو هم
شرایطش بسیار خوب شده بود .رسیدن بازیکنان
جدید به این شرایط زمانبر است و احتیاج به زمان
داریم ،اما متأسفانه این فرصت را نداشتیم .بازی
تدارکاتی خوبی با گلگهر داشتیم ،اما در بازی با
تیم دانشجویان و تیم امید خیلی فشار به تیم ما
وارد نشد .البته بازیکنان جدید عاشقانه پرسپولیس
را دوست دارند و با مبالغ کم به تیم ما آمدند .حتی
برخی از آنها پول رضایتنامهشان را هم خودشان
پرداخت کردند .پرسپولیس تیم بزرگی است .خیلی
از بازیکنان دوست دارند به این تیم بیایند ،اما جا
دارد از بازیکنان جدید تشکر کنم .آنها میتوانستند
با شرایط مالی بهتر در تیم دیگری بازی کنند ،ولی
به خاطر پرسپولیس از پیشنهاداتشان گذشتند.
به هر حال طبیعی است که ناهماهنگیهای وجود
داشته باشد ،ولی امیدواریم بازی خوبی مقابل
استقالل تاجیکستان انجام دهیم.
گلمحمدی درباره بازی با استقالل
تاجیکستان نیز عنوان کرد :قطعاً بازی آسانی
نیست .این تیم بهعنوان تیم اول گروهش به مرحله
بعد صعود کرد و انگیزه باالیی هم دارد .متأسفانه
فضای رسانهای را بستند و حتی ما نتوانستیم یک
فیلم از بازیهای اخیر این تیم ببینیم .تمام پخش
مستقیم بازیهایشان را هم مسدود کردند .چمن
ورزشگاه تاجیکستان هم مصنوعی است و مشکالت
اینچنینی زیادی وجود دارد ،اما به هر حال ما
پرسپولیس هستیم و امیدواریم بازی خوبی انجام
دهیم .بچههای ما نشان دادند مرد روزهای سخت
هستند .انشاءاهلل بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.

 10افسانه مغرضانه درباره سرمربی تیم ملی
برای کسانی که فوتبال را قدری جدیتر دنبال میکنند ،بازی
ایران مقابل عراق آنهم در چهارچوب رقابتهای مقدماتی جام
جهانی یک بازی معمولی به شمار نمیرود.
دراگان اسکوچیچ بهخوبی میدانست نتیجه این دیدار تا چه
حد میتواند برای جامعه فوتبال ایران حیاتی و درعینحال حیثیتی
قلمداد شود ،تمام توان تیم خود را به کار بست ،تا بتواند هر سه امتیاز
حساس این نبرد سنتی را بهحساب تیم خود واریز کند و گام بلندی
در جهت صعود تیم ملی به جام جهانی قطر بردارد.
این در حالی است که نمیتوان منکر این مسئله شد که او از
ابتدای حضورش در تیم ملی با موجی از مخالفتهای ریزودرشت
روبرو بوده ،مخالفانی که سعی داشتند به هر طریقی او را زیر سؤال
ببرند و به هر بهانهای تیم ملی را تحتفشار قرار دهند.
 -1اسکوچیچ یک مربی لیگ یکی است

آنها در ابتدای امر پیش از نهایی شدن قرارداد سعی داشتند تا
با خواندن این مربی بهعنوان یک مربی “لیگ یکی” او را در قوارههای
هدایت تیم ملی بهحساب نیاورند و به شکلی مانع از حضور او در تیم
ملی شوند ،که البته دوران حضور او در لیگ یک به علت پراکندگی
بیشترش نسبت به لیگ برتر ،تا حدی در ادامه مسیر موفقش در
فوتبال ایران نقش بارزی را ایفا کرد .او توانست با سفر به شهرهای
مختلف و فوتبال خیز ایران نگرش بهتری از فوتبال فارسی به دست
بیاورد ،درست همان نقطهای که ویلموتس از آن ضربه خورد.
 -2اسکو توانایی کنترل رختکن را ندارد

پسازاین دو موضوع مورد بعدی که به آن متوسل شدند ،عدم
توانایی کنترل رختکن توسط اسکوچیچ بود ،عدهای شاید بهدرستی
اعتقاد داشتند که بازیکنان تیم ملی در برهه کنونی به جایگاهی
رسیدهاند که گوش به حرف هر مربیای نمیدهند و این مربی کروات
که سابقه چندان درخشانی ندارد ،نمیتواند رختکن پر از ستاره تیم
ملی را به دست بگیرد.
در ارتباط با این ایرادی که درست به نظر میرسید ،دراگان
اسکوچیچ از همان ابتدا به دنبال حضور کریم باقری در جمع مربیان
تیم ملی بود و درنهایت با پافشاری او کریم باقری حتی بهصورت
مقطعی به جمع کادر فنی اضافه شد تا بتواند فضای رختکن را هر
چهبهتر به خدمت خودش دربیاورد.
تمام این ماجراها و کنایههایی که اشاره شد بهغیراز پرداختن به
مسائل فنی و تاکتیکی تیم ملی برمیگشت ،که البته  9برد متوالی
از  9بازی ،چندان اجازهای به این طیف از منتقدان نداد ،چراکه هر
مشکلی فنی اگر وجود دارد ،درنهایت با به دست آمدن یک برد در
نطفه خاموش میشود و در کل کارنامه اسکوچیچ تا به اینجا چنین
فرصتی را از مخالفانش سلب کرده است که تفکرات او را به چالش
بکشند.
 -3شکست بحرین و عراق در منامه چندان کار شاقی نبود

فراموش نکنیم ،در دور اول مقدماتی جام جهانی با توجه به
نتایج تأسف باری که با ویلموتس به دست آمد ،همگان صعود به
مرحله بعدی را یک معجزه قلمداد میکردند ،اما بهمحض اینکه تیم
ملی موفق شد از این مرحله با  4برد بیدردسر ،جان سالم به درببرد،
بهیکباره عنوان شد که کالس فوتبال ایران باالتر از این حرفها است
که دغدغه صعود از مرحله اول را داشته باشد تا بهنوعی صعود تیم
ملی لوث شود.
 -4چرا اسکوچیچ گرمکن می پوشد

یکی از ایراداتی که تاحد زیادی عجیب به نظر می رسید ،به
نوع پوشش اسکوچیچ در تمرینات و زمان بازی و همچنین افزایش
ناگهانی وزن او بر می گشت .آنها با مقایسه عکس های او و سرمربیان
قبلی تیم ملی بر این عقیده بودند که چرا او باید در یک دیدار رسمی
با کیت ورزشی و گرمگن لب خط حاضر شود و در عین تعجب این
تصمیم او را بی احترامی به شان تیم ملی قلمداد کردند ،در حالی
که هیچ کجای دنیا پوشیدن کیت ورزشی با هیچ متر و معیاری نمی
تواند بی احترامی تعبیر شود.

تیم ملی ایران موفق شد عراق را با نتیجه قاطعانه
 ۳بر صفر از پیش رو بردارد .مجید نامجو مطلق در این
باره به خبرنگار ما گفت :بازی خوبی بود .با توجه به
قدرت و پتانسیل فوتبال ما انتظار می رفت که همین
گونه عراق را شکست بدهیم و خیلی وقت بود که عراق
را با قدرت نبرده بودیم و اگر بازی  ۱۵دقیقه بیشتر
طول می کشید بیشتر از این هم گل می زدیم زیرا
حریف کامال متالشی شده بود و ما هم از این شرایط
استفاده کردیم.
تیم ما یک فوتبال بی نقص ارائه داد .ما هم از
کناره ها و هم از عمق حرکت کردیم و مهم ترین اصل
برتری تیم ما پرس پر قدرت در زمان از دست دادن
توپ توسط تیم عراق بود و در کوتاه ترین زمان ما توپ
را از حریف پس می گرفتیم و این مسأله اجازه نداد
عراق به حمله فکر کند .در باز پس گیری توپ قوی
بودیم و این به ما کمک کرد برتری را دیکته کنیم .تیم
ما فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت و کار زیاد سختی

 -5جمله تکراری؛ این بازی دیگر عیار اسکوچیچ را مشخص
می کند

اگر فضای مجازی و برخی از رسانهها را پیش از دیدار مقابل
عراق دنبال میکردید ،میدیدید که پیش از هر دیدار گفته میشود
این بازی دیگر عیار اسکو را کام ً
ال مشخص میکند .اکنونکه به دیدار
مقابل کره جنوبی در دور سوم مرحله گروهی مقدماتی جام جهانی
رسیدیم گویا اسکوچیچ ،هنوز عیارش مشخص نشده است .در نگاه
مخالفان او دو برد قاطع مقابل عراقی که یکی از بهترین نسلهای
خود را تجربه میکند ،با دو سرمربی سرشناس به نامهای “کاتانچ” و
“ادوکات” هنوز نتوانسته شایستگی اسکوچیچ را الاقل در قاره آسیا
ثابت کند و مسلماً آنها این بار به انتظار نتیجه دیدار بعدی ایران
مقابل کره جنوبی مینشینند .دربازی اول مقابل عراق گفته میشد
آنها از انگیزه کافی برخوردار نبودند اما درخصوص بازی دوم هنوز
توجیه مناسبی نیافتند.
 -6فهرست تیم ملی تحت تاثیر مدیران برنامه بازیکنان است

این نکته مهم را هم باید اضافه کرد که تا به امروز ،بعد از هر
فهرستی که از سوی کادر فنی اعالمشده است ،عدهای بدون هیچ سند
و مدرکی سعی داشتند تا این لیست را به نام اشخاص دیگری بزنند
که این مهم تا همین آخرین لیست اعالمشده همچنان ادامه دارد .اما
همانطور که گفته شد نتایج بهدستآمده مانع از پرداختن هر چه
بیشتر به اّنگهای ازایندست شده است ،چهبسا که در این  9بازی
اخیر هر نتیجهای غیر از برد به دست میآمد ،مسلماً تبعات سختی
انتظار تیم ملی و فدراسیون جدید را میکشید.
اما با تمام این اوصاف و کارشکنیها ،فدراسیون پس از مرحله
اول ،اسکوچیچ را در سمت سرمربیگری تیم ملی ایران ابقا کرد ،چراکه
شناخت الزم برای هر مربی دیگر در این فاصله اندک ،بین مرحله اول
و دوم کار راحتی نبود و فدراسیون فوتبال نشان داد همه جوانب را با
این انتخاب سنجیده است و قصد خودنمایی ندارد.
 -7رفتار اسکوچیچ تب فوتبال ملی را کاهش داده است

بههرحال و با کمترین حاشیه ممکن به اولین دیدار مرحله نهایی
مقدماتی جام جهانی مقابل سوریه رسیدیم و جالب آن جاست که
سعی بر این شد که فضای حاکم بر فوتبال ایران را که قابلمقایسه
با بازیهای گذشته تیم ملی در همین مرحله نیست را بازهم به
این مربی کروات ارتباط دهند و عنوان کنند که عدم ارتباط صحیح
اسکوچیچ با فضای سوشال مدیا باعث شده است تا مردم رغبت
چندانی به بازیهای تیم ملی آنهم در این مرحله (که همواره
برای فوتبال دوستان ایرانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است)
نشان ندهند .درحالیکه هرکسی دیگر میداند ،مشکالت اقتصادی و
همچنین فجایعی که از طریق پاندمی کرونا مردم را تحت تأثیر قرار
داده ،باعث شده تا تب فوتبال در این مقطع از زمان فروکش کند،
درواقع اگر غیرازاین بود باید تعجب میکردیم.
 -8بازیکنان دعوت شده به مینی کمپ برای رونق فصل نقل
وانتقاالت بود

پسازآن به مینی کمپ تیم ملی ایراد گرفته شد ،که اساساً
دلیل این اردو چه میتواند باشد و همان قصه همیشگی که بازیکنان
این اردو نیز توسط مدیران برنامه و افراد غیر فنی دعوتشدهاند که
البته این بار شدت این اعتراض بیش از گذشته بود چونکه در کوران
نقل و انتقاالت بودیم و دعوت از هر بازیکنی میتوانست شائبههای
زیادی را ایجاد کند ،اما بازهم همه این حرفها و تهمتها در حد
ادعا باقی ماند.
 -9سرمربی تیم ملی چرا باید مبتال به کرونا شود

در ادامه ،این اواخر ابتالی کادر فنی به کرونا دیگر بهترین بهانه
را به منتقدان اسکوچیج داد تا یکبار دیگر او را زیر سؤال ببرند ،آنها
معتقد بودند که حضور اسکوچیچ در برنامه ستاره ساز باعث شد تا
او در دیدار مقابل سوریه روی نیمکت حضور نداشته باشد .این در
شرایطی است که اگر این ادعا برفرض مثال درست باشد ،این سؤال
مطرح میشود ،که چرا داوران این مسابقه وهمچنین استعدادهایی که

در این برنامه حضور دارند ،به کرونا مبتال نشدند؛ ضمن اینکه هرکسی
با هر منصب و مقامی میتواند در معرض گرفتن کرونا قرار بگیرد،
خصوصاً افرادی که مجبورند برای انجام کارشان محل خانه یا استقرار
خودشان را ترک کنند و کمی بیانصافی است که شخصی را به خاطر
ابتال به کرونا سرزنش کنیم.
 -10برد مقابل عراق با چاشنی شانس به دست آمد

هر نتیجهای بهغیراز برد مقابل سوریه با توجه به عدم حضور
کادر فنی روی نیمکت میتوانست بهترین فرصت برای کسانی باشد
که به هر طریقی قصد داشتند این مربی کروات را به دالیلی که برای
خودشان محترم است متهم کنند ،چراکه پسازاین دیدار علیرغم
برتری در این دیدار ،سعی در ایجاد جوی علیه تیم کردند که بگویند
تیم ملی با چاشنی شانس در دیدار مقابل سوریه به پیروزی دستیافته
است ،آنهم درحالیکه در دور اول تیم ملی ژاپن در برابر عمان تن
به شکست داد و بازی کره جنوبی مقابل عراق با تساوی همراه شد.
حاال ما توانستیم با تمام کمبودهایی که با آن مواجه هستیم تیم
ملی عراق را با یک نمایش دیدنی با سه گل مغلوب کنیم که دیگر
جایی برای حرفی باقی نماند اما متأسفانه باید گفت این داستان بعید
است که همینجا به خاتمه برسد و این رشته سر دراز دارد.
درمجموع میتوان نتیجه گرفت عدهای مترصدند تا کادر فنی
تیم ملی را به هر نحوی وارد حاشیه کنند ،اما تا به اینجا نتایج
بهدستآمده مانع از احقاق این هدف شده است ،این در حالی است که
حتی یک تساوی مقابل عراق میتوانست سرآغازی باشد برای کسانی
که درواقع منافع تیم ملی را بههیچوجه در نظر نمیگیرند و سعی در
بر هم زدن آرامش حاکم در اردوی تیم ملی را دارند ،آرامشی که به
همین راحتی به دست نیامده است.
کافی است اوضاع و احواالت فوتبال ملی ایران را پس از گل
دقیقه نود عالء عباس و در ادامه آن ،پرونده خانمانسوز مارک
ویلموتس را به خاطر بیاوریم که هنوز پس از گذشت چند سال
قلب هر ایرانی را به درد میآورد ،که چه مبلغ هنگفت و مفتی را
بهحساب کسی واریز کردیم که هیچ ارزشی را برای  80میلیون ایرانی
قائل نبود .پروندهای که قصد داشت ساختمان فدراسیون و تیمهای
پایتختنشین را به تصرف خود در بیاورد.
اینجا قصد نداریم ادعا کنیم که دراگان اسکوچیچ فاقد هرگونه عیب
و ایرادی است و به همین بردهای درون قارهای قناعت کنیم که همه
میدانیم پتانسیل این نسل از فوتبال ما فراتر از این حرفها است.
بدون هیچ تردیدی این مربی کروات باید بتواند با نیروی انسانی
بینظیری که در اختیار دارد فوتبال بهمراتب بهتری را حتی از دیدار
مقابل عراق نمایش بگذارد .همانطور که خودش نیز در نشست
خبری پیشازاین بازی به آن اعتراف کرد و از شکل بازی تیم ملی
رضایتی نداشت .اما این را هم در نظر بگیریم که دیگر خبری از آن
اردوهای طوالنیمدت و چندماهه نیست و او فرصت چندانی برای
ایجاد هماهنگی بین ستارههایش را ندارد ،درصورتیکه این نیز توجیه
قابل قبولی نمیتواند به شمار رود و اسکو باید در همین فرصتهای
محدود راهکاری را اتخاذ کند تا عالوه بر کسب نتیجه مطلوب فوتبال
چشمنوازی را به این ملت هدیه دهد .ملتی که در این وانفسای
تاریخی کمترین انتظارش صعود مقتدر به جام جهانی است.

نامجومطلق :لژیونرها واقعا کیفیت متفاوتی دارند
برای صعود به جام جهانی نداریم.
او در همین باره ادامه داد :در بازی اول با سوریه
نمایش تیم ملی راضی کننده نبود اما سه امتیاز بازی
مهم بود که به دست آوردیم  .معموال بازی اول مشکل
است شما مشاهده کردید که کره و ژاپن هم به مشکل
خوردند .ولی از نظر روحی روانی این برد کمک کرد و
ملی پوشان با چند جلسه تمرین هماهنگی بیشتر را
به دست آوردند و ما یک تیم ملی بسیار خوب را در
دیدار با عراق دیدیم.
بازیکن اسبق تیم ملی در مورد عملکرد لژیونر ها
و هر سه گل تیم ملی که توسط آن ها زده شد گفت:
لژیونر ها کمک زیادی به تیم ملی میکنند یک زمان
بود که لژیونر داشتیم اما خیلی موثر نبودند اما االن
مهدی طارمی در پرتو بسیار تاثیر گذار است .سردار
آزمون در تیم خودش همینطور سه گل و سه پاس
گل توسط لژیونرها رد و بدل شد و در روند پیروزی ما
نقش بسزایی داشتند .با این حساب خیلی نباید نگران

تیمهای آسیایی باشیم امیدوارم این روند همچنان
ادامه داشته باشد و مشکل خاصی برای صعود به جام
جهانی نداشته باشیم.
او در مورد عملکرد موثر علیرضا جهانبخش
و اینکه در حال حاضر یکی از بهترین گلزنان این
دوره مسابقات است گفت :این موضوع یک چیز را
ثابت می کند و آن هم کیفیت فنی خوبی است که
در تیم های خارجی دارند .زمانی که جهانبخش در
انگلیس بود خیلی تاثیرگذار نبود حاال که به لیگ
هلند بازگشته روند صعودی اش بهتر شده چون در
باشگاهی که بازی میکند تاثیر مثبتی دارد و واقعا
نسبت به  ۶ماه پیش خیلی بهتر شده و فرم ایدهآل
را به دست آورده و با توجه به شرایط آمادگی که
دارد تاثیر گذار است.
پیشکسوت فوتبال در مورد عملکرد دراگان
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی عنوان کرد :شاید
اسکوچیچ نسبت به کیروش خیلی اسم بزرگی

نداشته باشد اما کیفیت فنی و نتایج تعیینکننده
هستند .او تمام بازیها را برده و تیم ملی هم خوب
بازی میکند بنابراین نمیشود که انتقاد بیجا کرد.
ویلموتس هم همین شرایط و بازیکنان را داشت
اما در دور مقدماتی در معرض حذف شدن بودیم.
اما در حال حاضر به عنوان تیم اول صعود کردیم
و مالک سنجش یک مربی نتیجه است که به نحو
احسن دارد نتیجه میگیرد .تیم ملی در همه بازی
ها پیروز شده و اینکه بخواهیم ایراد بگیریم را درک
نمی کنم از نظر فنی هم که خوب هستیم .همان
طور که گفتم در دیدار با عراق تمام موارد برتری
را داشتیم و با عبور از کنارهها و عمق خط دفاع
بگیرید تا پرسینگ عالی تا به اینجای کار بی نقص
بوده .بعضی از بازیکنان تازه از تیمهای باشگاهی
شان جدا شده بودند و کمی ناهماهنگ بودند ولی
تا به اینجا که همه چیز خوب بوده مگر اینکه
خالفش ثابت شود.

