یک ایرانی ،برنده جنگ خارجیها؟

در این ســالها اســم کارلوس کیروش یک پای بســیاری از
دوقطبیهای فوتبال ایران بوده است؛ کیروش – برانکو ،کیروش
– رحمتی ،کیروش – علی کریمی ،کیروش – ویلموتس و حاال
هم کیروش – اســکوچیچ .در شرایط فعلی عریانتر از هر زمان
دیگری آشکار اســت که یک عده دنبال بقای دراگان اسکوچیچ
روی نیمکت تیم ملی حداقل تا پایان جامجهانی هستند و عدهای
دیگر چشــم به بازگشت کارلوس کیروش دارند .جنگ در فضای

مجازی و شبکههای اجتماعی حسابی باال گرفته ،اما ممکن است
برنده این جدال ،فرد دیگری باشد.
در حقیقــت با فضایی که ایجاد شــده ،همانقدر که ادامه حضور
دراگان اســکوچیچ با وجود اصطکاکها دشــوار است ،بازگشت
کیروش هم حتما مقاومتهای بســیار زیــادی به همراه خواهد
داشــت؛ مخصوصا که او بعد از ایــران در دو تیم بعدیاش موفق
نبوده و با کلمبیا و مصر ،مجموعا در پنج تورنمنت شکست خورده

اســت .انتخاب یک ســرمربی خارجی دیگر هم با توجه به زمان
اندک باقی مانده شــاید دشــوار باشــد .چهار ماه و تنها دو بازی
دوســتانه ،واقعا زمان کمی است برای اینکه یک مربی وارد شود
و روی تیم تســلط پیــدا کند .در نتیجه اگر دیدید شــاهکارهای
مدیران فوتبال ایران با انتخاب یک سرمربی داخلی برای تیم ملی
تکمیل شد ،هرگز تعجب نکنید؛ آنچه احتماال تندروترین مخالفان
اسکوچیچ و کیروش هم منتظرش نبودند!
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️علیرضا آذربرزین

درحالی که تیم های تمرینات خود را آغاز کرده اند اما استقالل
هنوز نتوانســته اســت تیم خود را برای تمرینات تکمیل کند و
به نظر می رســد که این هفته این اتفاق رخ دهد و اســتقالل با
ســرمربی جدید خود تمرینات را برای حضور قدرتمند در فصل
آتی لیگ برتر استارت بزند .گفتگویی با شاهرخ بیانی پیشکسوت
اســتقالل در رابطه با شرایط استقالل داشته ایم که در ادامه می
خوانید:
* ساپینتو مربی خوبی است
کارنامه ی ســاپینتو را مشــاهده کرده ام و مربی بسیار خوبی
اســت ،کاری به نتیجــه هایش ندارم اما مربی بســیار با تجربه
ای اســت و امیدوارم که بتواند در استقالل موفق باشد .امیدوارم
اســکلت تیم فصل گذشته حفظ شود و انشــاهلل ساپینتو در این
مدت باقیمانده بتواند نقاط ضعف و قوت تیم را شناســایی کند و
استقالل امسال نتیجه ی خوبی بگیرد.
* عملکرد آجورلو خوب است
مدیریت همان مدیریت فصل گذشــته است ،آقای آجورلو مدیر
باتجربه فوتبال ایران اســت و از فصل گذشته تا حاال چیزی که
متوجه شــدهایم زیاد مصاحبه نمی کند و بــه دنبال بازار گرمی
نیســت .درحال حاضر کمپ مرحوم ناصرحجازی و مرغوبکار را
بازســازی می کند و درحال تاسیس تلویزیون و استادیوم است.
به نظر بنده آقای آجورلو خوب کار می کند و در شــرایط سخت
هم وقتی دو مدافع خود را از دست داد خیلی زود بازیکن خارجی
خوبی جذب کرد و در فصل گذشــته در تیم مشکل مالی وجود

ساپینتو یک مربی باتجربه و خوب است

نداشت .باید اجازه دهیم کارش را انجام دهد و به شایعات فضای
مجازی گوش ندهیم.
مشکل باشــگاه اســتقالل عدم وجود کمیته فنی است .وقتی
کمیته فنی باشد بازیکن از کانال این کمیته انتخاب می شود و با
سرمربی برنامه ریزی انجام می شود و نقاط ضعف و قوت را پیدا
می کنند .تا اسم یک بازیکن می آید که می خواهد به استقالل

بیاید اگر دو میلیارد هم قیمتش باشد خیلی سریع ده میلیارد می
شــود و این برای تمام تیم ها اســت .با سکوت خیلی بهتر می
تــوان در نقل و انتقاالت کار کرد چرا که از بازار گرمی بازیکنان
جلوگیری می شــود .درحال حاضر اســتقالل نیاز به خرید های
متعدد ندارد ،در هرتیمی بالخره بازیکنان جدا می شوند و بازیکن
جدید جذب می شــود ،در حال حاضر اســتقالل مشکل بازیکن

ندارد .مبلغ جــذب بازیکن خارجی خیلــی ارزان تر از بازیکنان
ایرانی می شــود ،خوشــبختانه تیم ها می تواننــد چهار بازیکن
خارجــی جذب کنند و کمبود هایشــان را با بازیکنان خارجی پر
کنند .مدیریت خوب کار می کند و باید هواداران صبوری کنند.
* وریا کاپیتان با ارزشی است و باید حفظ شود
شــخصیت وریا را می شناسم و شــخصیت بسیار خوبی دارد
 ،وریا برای اســتقالل کاپیتان با ارزشــی اســت و می تواند
عصای دست مربی باشــد .بازیکن بزرگ می تواند در زمین،
رختکن و تمرین به مربی کمک زیادی کند و از ایجاد حاشیه
جلوگیری کند .وریا غفوری بازیکن بزرگی اســت و باید حفظ
شــود ،نمی دانم عدم تمدیدش مشــکل سیاسی است یا خیر.
وریا غفوری از مردمش دفاع کرده است و ما هم این صحبت
هــا را انجام دادیم و وقتی هموطنانمان مشــکل دارند دلمان
به درد می آید.
وریا نه به کســی توهین کرده است و نه به کسی بی احترامی
کرده اســت و فقط از مردمش صحبت کرده اســت و این جرم
نیســت .مدیریت اگر بتواند وریا غفوری را حفظ کند این بازیکن
خیلــی می تواند کمک حال تیم در فصل آینده باشــد .بنده هم
امیدوارم که وریا حفظ شود و این در خواست هواداران هم است.
* استقالل کم و کسری برای قهرمانی ندارد
اســتقالل همیشه جزو مدعیان فوتبال ایران بوده و خواهد بود.
استقالل هیچ کم و کسری برای قهرمانی ندارد ،بزرگترین امتیاز
یک تیم این اســت که یک سرمربی خوب داشته باشد که بتواند
از بازیکنانش خوب استفاده کند و خوب بازی بگیرد.
تیمی موفق است که مربی اش بتواند از یک بازیکن به بهترین

شــکل ممکن استفاده کند .استقالل متاسفانه یا خوشبختانه تیم
بزرگی است و اگر بهترین بازیکن هم جذب شود اما مربی نتواند
از او بــازی بگیرد کارایی ندارد .فصــل قبل همین اتفاق رخ داد
و بازیکن با ســر و صدای زیاد آمد و با اینکه بازیکن بزرگی بود
ولی نتوانست در استقالل بازی کند .امیدوارم که استقالل امسال
جزو مدعیان باشد .در حال حاضر شرایط استقالل خوب است و
بازیکنان خوبی جذب شده اند.
تیم پرسپولیس را نمی شــود از روی نحوه جذب بازیکنانش از
حاال قهرمان دانســت ،باید منتظر بازی ها باشــیم و ببینیم که
یحیی گلمحمدی به چه شکلی از این بازیکنان استفاده می کند.
این بازیکنان در تیم های دیگر بوده اند و کارایی شــان را دیده
ایم ،مهم این اســت که در استقالل و پرسپولیس بتوانند از این
بازیکنان خوب اســتفاده کنند .استقالل صد درصد مدعی است
و آرزوی موفقیت برای اســتقالل دارم .بایستی هواداران صبور
باشند و تا وقتی که تمرینات و بازی ها شروع نشود این صحبت
ها استقالل را ضعیف می کند.
* مربی بیشتر از بازیکن تاثیرگذار است
واقعیت فوتبال ایران این اســت که مربــی بتواند از بازیکن
بازی بگیرد ،فصل گذشــته کســی فکر نمی کرد که نساجی
بتوانــد قهرمان جام حذفی شــود اما ســاکت الهامی مربی با
تجربــه و کار بلد از بازیکنان اکثرا مســن توانســت به خوبی
اســتفاده کند و با بودجهی کم موفق شــدیم تیم نســاجی را
قهرمان جــام حذفی کنیم .مربی بیشــتر از بازیکن می تواند
تاثیرگذار باشــد و یک تیم را با جــذب بهترین بازیکنان نمی
توانیم از حاال قهرمان بدانیم.

گزارش
گزینههایعجیبنیمکتتیمملی؛

اسکوچیچ اخراج شد

کمیته فنی فدراســیون فوتبال در جمع بندی جلسه امروز،
اعــام کرد که دیدگاه اعضا به برکناری دراگان اســکوچیچ
سرمربی تیم ملی است.
در حالی که از ساعت  15دیروز جلسه کمیته فنی فدراسیون
فوتبــال ب حضور تمام اعضا برگزار شــده بود ،اعضای این
کمیته نظرات خود را در مــورد آینده نیمکت تیم ملی ایران
بیان کردند و در نهایت دو ساعت پس از برگزاری جلسه ،به
جمع بندی رسیدند که دراگان اسکوچیچ باید جای خود را به
فردی دیگر بدهد.
گزینههای عجیب نیمکت تیم ملی
بــا قطعی شــدن برکناری دراگان اســکوچیچ از ســمت
ســرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان ،گزینههای عجیب
هدایت این تیم مشخص شدند.
برکناری سرمربی کروات تیم ملی فوتبال کشورمان قطعی
شــده و فدراسیون فوتبال باید سرمربی جدید تیم ملی را هر
چــه زودتر معرفی کند .از این رو چند گزینه داخلی و خارجی
برای هدایت تیم ملی فوتبال مطرح شده که عنوان شدن نام
برخی از آنها بسیار عجیب به نظر میرسد.
گزینه خارجی
تنها گزینــه خارجی مدنظر فدراســیون فوتبــال برانکو
ایوانکوویچ اســت که تجربه حضــور در جام جهانی با تیم
ملی فوتبال کشــورمان را نیــز در کارنامه خود دارد .این
مربی کروات در حال حاضر سرمربی تیم ملی عمان است
و جدایی او از این تیم کمی بعید به نظر میرســد.
رضــا چلنگر مترجم ســابق برانکو در تیــم ملی نیز روز
گذشــته در مصاحبهای عنوان کرد که هیچ پیشنهادی به
این مربی کروات داده نشده و آمدن او به تیم ملی صحت
نــدارد .حال باید دید فدراســیون فوتبال به چه دلیلی این
مربی را بــه عنوان گزینه هدایت تیم ملی دنبال میکند و
چه راهکاری برای جذب او دارد.
به نظر میرســد تکذیب های صورت گرفته برای کاهش
حاشیه ها اســت و مذاکرات اولیه با این مربی انجام شده
است.
کارلوس کیروش که در روزهای اخیر به عنوان نزدیکترین
گزینه هدایت تیم ایران مطرح شده بود ،هیچ جایی در پروژه
تغییر سرمربی تیم ملی ندارد و مطرح شدن نام او یک بازی
رسانهای بود.
گزینههای ایرانی
گزینه اول هدایت تیم ملی فوتبال کشــورمان علی دایی
است که او نیز ســابقه هدایت این تیم را در کارنامه خود
دارد .دایــی که در حال حاضر فعالیتی در فوتبال ندارد ،در
مدت زمان حضــور خود روی نیمکت تیــم ملی عملکرد
خیلی خــوب نداشــت و در نهایت بعد از شکســت برابر
عربســتان در مرحله مقدماتی جام جهانی  ۲۰۱۰از سمت
خود برکنار شد.
گفته میشــود دایی پیشــنهاد اولیه فدراسیون فوتبال را
قبول نکرده و حضور او در تیم ملی منتفی اســت.
گزینه دوم ایرانی فدراسیون فوتبال امیر قلعهنویی سرمربی
فعلی تیم گلگهر سیرجان است .او نیز مانند علی دایی یک
دوره تجربه ســرمربیگری ناموفــق در تیم ملی فوتبال را در
کارنامــه خود دارد .قلعهنویی ســال  ۲۰۰۷در جام ملتهای
فوتبال آســیا حاضر شد اما نتوانست عنوان خوبی با تیم ملی
بدست آورد.
گزینه آخر فدراســیون فوتبال جــواد نکونام کاپیتان
اســبق و رکورددار بازی در تیم ملی کشورمان است.
او در حال حاضر ســرمربی فوالد خوزســتان است و
چنــدی پیش نیــز پیشــنهاد هدایت اســتقالل را نیز
رد کرد.
این مربی ســابقه حضــور در کادرفنی کارلوس کیروش
را نیــز در کارنامــه خود دارد .نکونام شــانس کمی برای
هدایــت تیم ملی فوتبال را دارد اما گفته می شــود او به
دلیل پیشــنهاد ســرمربیگری تیم ملی هدایت استقالل را
نپذیرفته است.
جلسه بررسی ســرمربی تیم ملی فوتبال در حال برگزاری
اســت و به نظر میرســد در روزهای آینده خبــر برکناری
اسکوچیچ منتشر خواهد شد.

گولسیانی:

تمرینات شروع فصل رسید و باز هم همان نطقهای تکراری

پرسپولیس خیلی قویتر شده است

گئورگی گولســیانی مدافع گرجستانی پرسپولیس درباره حضور در این تیم و همکاری
با یحیی گل محمدی می گوید :خیلی خوشــحالم قراردادم را با باشگها پرسپولیس امضا
کــردم و این یک چالش جدید برای من اســت .در همین ابتدا توجه و احترام زیادی از
ســوی هواداران پرسپولیس دریافت کردم و همه تالشم را می کنم که این محبت آنها
را با عملکرد خوب در زمین پاسخ دهم.
وی ادامه داد :شرایط و جو پرسپولیس برای همه در ایران شناخته شده است .پرسپولیس
و هوادرانش بزرگ هســتند و همیشه بازی جلوی پرسپولیس خیلی سخت است .نحوه
بازی کردن تیم هم به گونه ای اســت که من خودم دوست دارم .به همین خاطر خیلی
خوشحالم که این چالش را پذیرفته ام .همانطور که گفتم این فصل برای اهداف بزرگ
میجنگیم .گولســیانی درباره پیشبینیاش از شرایطی که در این تیم دنبال خواهد کرد
گفت :نمی توانم چیزی را پیش بینی کنم ولی بله من در ایران آمار گلزنی خوبی دارم و
قطعا دوســت دارم که گل های بیشتری هم از این به بعد و برای پرسپولیس بزنم .ولی
باید صبر کنیم و ببینیم چه می شود .من بی نهایت تالشم را برای کمک به تیم انجام
می دهم که هر بازی به برد برسیم و قهرمان شویم.
مدافع گرجستانی پرسپولیس در ادامه گفت :این غیرممکن است که یک تیم بتواند هر
فصل قهرمان شــود .اگر تیم پیشــرفت کند بعضی مواقع این اتفاق شدنی است .با این
حال فکر می کنم که ســرمربی حرفه ای داریم که همه چیز را به خوبی زیر نظر دارد.
فکر میکنم امســال تیم مان قوی تر هم شــده و بازیکنان قوی تر آمده اند .اگر ما فکر
کنیم که باید بهتر شــویم این اتفاق می افتد و می توانیم قهرمان شویم و به نظرم که
فصل هیجان انگیزی در پیش داریم.

مشکل از شماست آقای زنوزی!

ثبتنامنمیکنم،اولویتماستقاللاست

باز هم نوبت به تمرینات شروع فصل رسید و باز هم محمدرضا زنوزی همان نطقهای معروفش
را تکــرار کرد .مالک ماجراجوی تراکتور که به تازگی قربان بردیف ترکمن را بهعنوان ســرمربی
جدید این تیم برگزیده ،در بخشــی از ســخنانش به تمجید از این مربی پرداخته و گفته« :آقای
بردیف انســان بزرگی اســت .روزبهروز به این نتیجه میرسم که هنوز شخصیت بزرگ ایشان را
بهطور کامل نشــناختهام .انسان بزرگی از نظر اخالقی و منش وارد فوتبال ایران شده که اولویت
اولش موفقیت تیم اســت .امیدوارم همگی به هدفمان دست یافته و هواداران را خوشحال کنیم.
خواستن توانستن است و من در زندگی شخصی به هر چیزی که از خدا خواستهام ،دست یافتهام.
اما نباید این موضوع را فراموش کنیم که الزمه رسیدن به اهداف ،تالش و کوشش است ».خب
این حرفها خیلی قشنگ است ،البته اگر زنوزی را نشناسیم و سابقه تیمداری او را ندانیم! مالک
تراکتور که رکورددار تغییر مربی و مدیر است ،پیشتر در مورد سایر صاحبان نیمکت تیمش هم از
این حرفها زده بود .بهعنوان مثال این بخش از سخنان زنوزی در مورد جان توشاک را بخوانید:
«جان توشاک مربی شناخته شدهای اســت که تاکنون مربی همسطح او در فوتبال ایران حضور
نداشــته .متأسفانه تیمهای کشــورهای عربی تالش میکنند حتی با قراردادهای چند برابری ،او
را از حضور در ایران منصرف کنند .واقعا آقای توشــاک در این رابطه از خودگذشــتگی و پیشنهاد
باالی االهلی مصر را رد کرده است ».آخر آن داستان را حتما خیلی خوب به یاد دارید و میدانید
پیرمرد چطور به ســرعت برق و باد تیمش را ول کرد و رفت .این هم بخشــی از سخنان زنوزی،
هنگام معرفی دنیزلی« :دنیزلی تنها مربی ترکیه محسوب میشود که با هر 3تیم بزرگ این کشور
قهرمان شــده اســت .دنیزلی را همه میشناسند و من هم از او تشــکر میکنم که به تبریز آمد.
دنیزلــی آمده تا قهرمانی را به هواداران و تمام مردم آذربایجان هدیه کند .با این بازیکنان ما این
کار را انجام خواهیم داد ».آخر داستان دنیزلی را هم حتما یادتان هست که چه شد.

صد هزار حیف…!

داستان پر از خســران دودستگی در تیم ملی ،همچنان بحث داغ
فوتبال ایران است .در پی باال گرفتن احتمال عزل دراگان اسکوچیچ
و جانشینی او با کارلوس کیروش ،گروهی از بازیکنان تیم ملی در
حمایت از مربی فعلی پیام مشترک منتشر کردند که شاید مهمترین
آنها سردار آزمون بود .در نقطه مقابل اما گروهی دیگر از بازیکنان هم
در نقد وضع موجود و احتماال در حمایت از بازگشت کارلوس کیروش
به تیم ملی جبهه گرفتند که مهمترین آنها مهدی طارمی بود .عجیب
اینکه گروه دوم ،گروه اول را به دنبال کردن منافع شــخصی متهم
کردند تا اوج شکاف در اردوی تیم ملی نمودار شود .هر چقدر در بد
بودن این شرایط حرف بزنیم ،توضیح واضحات است .در فاصله چهار
ماه به جامجهانی و در شــرایطی که همه تیمها آماده حضور در این
آوردگاه بزرگ میشوند ،ما درگیر کشمکشهای داخلی هستیم؛ آیا
وضعیتی بدتر از این ممکن است؟ با این همه اما یکی از غمانگیزترین
وجوه ماجرا ،همین طالق عاطفی بین زوج زهردار ســردار آزمون و
مهدی طارمی است .تعارف که نداریم؛ اگر به این تیم ملی عبارت
«نسل طالیی» اطالق میشــود ،عمدتا به خاطر حضور همین دو
بازیکن است .حتی مثبتاندیشترین منتقدان هم نمیتوانند کتمان
کنند که بازیکنان تیم ملی ایران در سایر پستها بیش از حد معمولی
هستند؛ از بازیکنان پرشمار شاغل در لیگهای قطر و امارات که بعضا
همانجا هم وضعیت خوبی ندارند تا لژیونرهای اروپایی که بسیاری
از آنها هم نیمکتنشین هستند .به عنوان مثال همین آقای علیرضا
جهانبخش که امروز به شــکل عجیبی وارد فاز تغییر سرمربی شده
و حدود اختیارات یک بازیکن حرفهای را از یاد برده ،فصل گذشــته
سهم چندانی از بازیهای فاینورد نداشت و به هیچوجه دوران خوبی
را پشت سر نگذاشت .با این حال حضور طارمی و آزمون در این تیم،

آجورلو:

وزن آن را باال میبرد و باعث میشــود برخی به شکل اغراقآمیز از
تیم کنونی به عنوان نسل طالیی یاد کنند.با این اوصاف به ما حق
بدهید که متاسف باشیم از شرایط رخ داده؛ از وضعیتی که در آن زوج
هماهنگ و دوســتان صمیمی همچون طارمی و آزمون رودرروی
یکدیگر قرار میگیرند و شروع میکنند به یارگیری .در سالهای اخیر
شاهد اثرگذاری این دو نفر در کنار هم ،در باالترین حد ممکن بودیم.
به ندرت میتوان دو بازیکن تیم ملی را پیدا کرد که این همه تصویر
در کنار یکدیگر داشــته باشند .حاال اما مهدی و سردار شمشیرهای
عریان را به یکدیگر نشــان میدهند؛ آنچه بیش از هر چیز دیگری
به خاطر سوءمدیریت حاکم بر فوتبال ایران است .با این شرایط چه
کادرفنی باقی بماند و چه سرمربی عوض شود ،سخت است که انتظار
داشته باشیم شرایط مثل سابق شود و دو مهاجم بینالمللی فوتبال
ایران همچون گذشــته روابط عاطفی و حرفهای نزدیک پیدا کنند.
افسوس .واقعا افسوس.

در حالــی که از مصطفی آجورلو بــه عنوان یکی از جدی تریــن نامزدهای انتخابات
فدراســیون فوتبال نام برده می شد و به نظر می رســید با فضای موجود در برابر سایر
گزینه هایی که مطرح هســتند می تواند شانس زیادی برای ریاست داشته باشد ،او در
پاســخ به خبرنگار «ورزش ســه» اعالم کرد که اولویت او فعالیت در استقالل است و
به همین دلیل در انتخابات ثبت نام نمی کند .مدیر عامل باشــگاه استقالل در این باره
گفــت :از لطف دوســتان مجمع و افرادی از جامعه فوتبال کــه از بنده برای حضور در
انتخابات دعوت کردند بســیار تشکر می کنم اما اولویت برای من ،فعالیت در استقالل
اســت و به همین دلیل در این انتخابات حاضر نخواهم شد .ما فرآیندی را در استقالل
آغاز کردیــم که نباید نیمه کاره بماند و خودم را متعهد می دانم که این فرآیند را پیش
ببریم .این فرآیند شــامل قدرتمند شــدن در ابعاد ورزشی ،اقتصادی و عمرانی است که
توفیقاتی در آن به دست آورده ایم اما نیاز داریم که همین روند را برای رسیدن به اهداف
کالن ادامه دهیم .آجورلو در پایان درباره وضعیت استقالل گفت :به صورت مفصل در
ایــن باره صحبت می کنم .اما فعال همیــن را بگویم که به لطف خداوند این فصل هم
قهرمان می شــویم.آجورلو که سابقه حضور در سه دوره از انتخابات فدراسیون فوتبال را
دارد این بار با پشــتوانه قهرمانی باشگاه استقالل به عنوان جدی ترین گزینه ورودی به
انتخابات پیشبینی میشد اما از زمان آغاز پنجره ثبت نام نامزد های ریاست فدراسیون
از سمت وی کوچکترین تحرک یا تمایلی دیده نشده و همین مسئله حضور مجدد وی
در انتخابــات را با تردیدهای جدی مواجه کرده اســت .آجورلو اگر بخواهد دوباره برای
انتخابات ریاســت فدراســیون فوتبال ثبت نام کند از امروز دو روز تا پایان وقت اداری
فدراسیون فوتبال فرصت دارد.

طغیان منافع فردی

پیش از این همیشــه زمزمههایی در مورد اختالف در تیم ملی ایران به
گوش میرسید .مثال میدانستیم که خداداد عزیزی و علی دایی در تیم98
گاهگــداری به پر و پای هم میپیچیدند ،یا مثال رابطه دایی و کریمی در
تیم 2006اصال چنگی بــه دل نمیزد .حاال اما همه آنها را باید فراموش
کنیم .لقب دوپارهترین تیم همه تاریخ فوتبال ایران ،احتماال با قدرت برازنده
تیمی اســت که در آســتانه جامجهانی نفراتش نصف -نصف رودرروی
یکدیگر قرار میگیرند و آشــکارا در فضای مجــازی له و علیه کادرفنی
موجود موضع میگیرند .نمیدانیم؛ شاید قبال چون فضای مجازی وجود
نداشت چنین تحرکاتی به چشم نمیآمد ،اما اجازه بدهید بدون اغماض به
آنچه این روزها در تیم ملی ایران میگذرد ،لقب «افتضاح تاریخی» بدهیم؛
فاجعهای که در اثر ناکارآمدی و بیتصمیمی مدیران فوتبال و ورزش کشور
درست شد و دامنهاش به سهمخواهی بازیکنان هم کشید.
بزرگترین دودستگی تاریخ
اصل موضوع را دیگر حتما خودتان میدانید .همزمان با باال گرفتن
شایعات پیرامون عزل دراگان اسکوچیچ و بازگشت کارلوس کیروش
به نیمکت تیم ملی ایران ،گروهی از بازیکنان به ســود کادرفنی تیم
ملی اســتوری حمایتی گذاشتند و خواهان عدماعمال تغییرات شدند.
این گروه شامل بازیکنانی همچون علیرضا بیرانوند ،شجاع خلیلزاده،
محمدحســین کنعانیزادگان ،صادق محرمی ،امید نورافکن ،احمد
نوراللهی ،میالد سرلک ،سروش رفیعی ،علی قلیزاده و سردار آزمون
میشد .دقایقی بعد اما دسته دوم علیه گروه اول استوری گذاشتند ،آنها را
متهم به پیگیری منافع شخصی کردند و تلویحا خواهان تغییر کادرفنی
شــدند .این گروه هم شــامل بازیکنانی مثل امیر عابدزاده ،مرتضی
پورعلیگنجی ،مجید حسینی ،میالد محمدی ،سعید عزتاللهی ،امید
ابراهیمی ،سامان قدوس ،علیرضا جهانبخش ،احسان حاجصفی ،مهدی

طارمی و کریم انصاریفرد میشــد .عمال تیم ملی تبدیل به  2گروه
متخاصم شــده است .نکته دردناکتر اینکه گروه دوم تنها به دراگان
اسکوچیچ حمله نکردند ،بلکه همبازیان خود را هم منفعتطلب نامیدند.
حتما این مســئله تبدیل به یک کینه خاموش در اردو خواهد شــد و
عادیسازی روابط به این آســانی نیست .یادتان باشد شاخصترین
چهرههای 2گروه ،سردار آزمون و مهدی طارمی هستند که زمانی زوج
جدانشدنی خط حمله تیم ملی بهشمار میآمدند ،اما حاال علیه هم صف
میکشند .در جامجهانی خدا به داد این تیم برسد.
این وضع درست میشود؟ بعید است
دستکم تا لحظه تنظیم این مطلب روشن نیست چه آیندهای انتظار
سرمربی تیم ملی را میکشد ،اما حقیقت تاثربرانگیز این است که با
شرایط موجود ،شــاید تغییر کادرفنی هم دیگر اتحاد را به تیم ملی
برنگرداند؛ تیمی که بازیکنانش از حیطه اختیارات خود فراتر رفتند و
قبح رودررویی بین آنها شکسته شد.

