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فريب بزرگ
 فريدون حسن

فوتبال به عنوان يك پديده مهم و تأثيرگذار بر ش��رايط اجتماعي از سوي 
دولت ها، صاحبان قدرت و نفوذ و ثروت همواره مورد توجه بوده و است. اين 
پديده عجيب و غريب با حواشي و س��روصدا هاي خاص خود طي چندين 
دهه گذشته چنان پيشرفت كرده است كه ديگر حتي خود پديدآورندگان 
آن هم از كنترلش عاجز هستند و تنها به اتفاقاتي كه رخ مي دهد با حيرت 

نگاه مي كنند. 
به جرئت مي توان گفت وقتي فوتبال پا به ايران گذاشت، كمتر كسي توقع 
داشت در مقابل رشته اي چون كشتي كه با پوست و خون مردم ايران عجين 
شده بود، چندان اقبالي داشته باشد اما جادوي توپ و مستطيل سبز خيلي 
زود كارساز شد و هر چند هنوز هم كه هنوز است كشتي را ورزش اول ايران 
مي نامند اما اين فوتبال است كه تمام نگاه ها را به سمت خود جلب مي كند. 
نكته مهم اينكه فوتبال ايران برخالف فوتبال حرفه اي دنيا هيچ گاه سروسامان 
درس��تي نداش��ته اس��ت. به تاريخ فوتبال ايران كه نگاه كنيم، به جز معدود 
س��ال هايی كه فوتبالي ها برايش تصميم گرفته اند و اتفاقاً بدهم نبوده است، 
در مابقي سال ها همواره سياسيون بر اريكه قدرت فوتبال سوار بوده و ضربات 
جبران ناپذيري را به اين رشته وارد كرده اند. فوتبال در سال هاي پيش از انقالب 
در اختيار اهرم هاي قدرت دربار بود كه براي سرگرم كردن مردم به دو رنگ آبي 
و قرمز تقسيم شده بودند و در اين ميان بقيه تقريباً محلي از اعراب نداشتند، به 

جز چند تيم كه گاهي مي درخشيدند و خيلي زود رو به خاموشي مي رفتند. 
بعد از انقالب هم در روي همان پاشنه چرخيد، با اين تفاوت كه چند سالي 
تيم هاي ديگر هم فرصت خودنمايی پيدا كردند اما در نهايت باز هم اين قرمز 
و آبي بوده و هستند كه در مركز توجهات قرار دارند، البته در اين ميان نبايد از 
تيم هاي صنعتي غافل بود كه بدون سروصدا ميلياردميليارد هزينه مي كنند 

و دست آخر هم به جايي نمي رسند. 
اوضاع فوتبال در رده هاي ملي از اين هم وحش��تناك تر است. سال هاست از 
قهرماني ايران در آسيا مي گذرد. تيم هاي رده هاي سني و شاخص ترين آنها تيم 
اميد ايران سال هاست در حسرت موفقيت مي سوزند و كوچك ترين توجهي به 
آنها نمي شود. جالب اين است كه اگر موفقيتي هم به دست مي آيد، آنقدر مورد 
بي مهري و كم توجهي قرار مي گيرد كه خيلي زود فراموش مي ش��ود. در رده 
ملي تمام توجهات متوجه تيم ملي بزرگساالن است كه حاصل تمام آنها در اين 
خالصه شده كه چند دوره متوالي به جام جهاني صعود كرده است، فقط همين، 
حتي تالش نشده است حداقل براي يك بار از گروه خود صعود كند، در حالي كه 
رقباي آسيايي مان كه سال ها پشت سر ما قرار داشتند، امروز چنان گوي سبقت 

را ربوده اند كه ما حتي به گرد پاي شان هم نخواهيم رسيد. 
فوتبال ايران در ط��ول تاريخ خود با مش��كل مديريت دس��ت و پنجه نرم 
كرده و همواره هم از آن شكس��ت خورده اس��ت. آنچه امروز هم مشاهده 
مي شود همين است؛ فوتبالي كه به اهلش سپرده نمي شود و اگر هم سپرده 
شود، اين اهل آنقدر ناكارآمد اس��ت كه بازيچه سياسيون و صاحبان ثروت 
مي ش��ود. در نهايت اتفاقي كه رخ مي دهد اين اس��ت كه فوتبال با بلعيدن 
هزاران هزار ميليارد پول بيت المال تنها به عنوان يك سرگرمي و شايد يك 
فريب بزرگ براي مردم خودنمايی مي كند؛ فريبي كه خودمان هم دوست 
داريم، آن را باور كنيم با اينكه خوب مي دانيم اربابان قدرت و ثروت چگونه 

با آن سرگرم مان مي كنند. 

بازتاب

نگاه

»چند دستگي« آفت كار تيم ملي 

شكست 2006 تكرار نشود 
  حامد قهرماني 

چنددس��تگي، اختالف، باندب��ازي و الفاظ و اصطالحاتي از اين دس��ت در 
تيم هاي ورزشي رواج عجيب و غريبي دارد. حاال اگر نام اين ورزش فوتبال 

هم باشد، اين اپيدمي مرگبار تر هم خواهد بود. 
اتفاقات پيش آمده چند ماه گذشته در تيم ملي كشورمان نمونه كوچكي از 
اين چنددستگي ها و باند بازي هاست؛ مسائلي كه هر چند امروز بايد ريشه آن 
را در سوءمديريت و ناكارآمدي حاكم بر فدراسيون فوتبال جست وجو كرد 
اما پيش از اين هم سابقه داشته كه حتي در اوج قدرت فدراسيون و آرامش 
حاكم بر فضاي فوتبال كشور چنددستگي در تيم ملي كار را به جايي كشانده 

كه حاصلي جز شكست براي مان به ارمغان نياورده است. 
تيم ملي ايران امروز در حالي اسير اين چنددستگي است كه بايد چند ماه 
ديگر در جام جهاني2022 قطر مقابل حريفان قدرتمندي مانند انگلستان، 
امريكا و حتي ولز قرار گيرد. بد نيس��ت براي تجربه گرفتن از تاريخ مروري 
بسيار كوتاه به اتفاقاتي كه يكي از بهترين تيم هاي ملي تاريخ فوتبال ايران 
را به ورطه شكست كشاند، داشته باشيم.  ايران با هدايت برانكو ايوانكوويچ 
يك صعود تاريخي و مقتدرانه را به جام جهاني2006 آلمان داشت؛ تيمي كه 
با بهره گيري از ستاره هاي بزرگ و بي بديل فوتبال ايران در آن سال ها همراه 
چهره هاي جوان و جوياي نامي كه خيلي زود قدم در راه بزرگي گذاش��ته 
بودند، اميد زيادي داش��ت كه در جام جهاني بدرخش��د اما آتش اختالف و 
چنددستگي چنان باليي بر سر تيم آورد كه حتي از پس آنگوال هم برنيامد، 
چه رسد به مكزيك و پرتغال. تمامي آنهايي كه در اطراف تيم ملي آن سال 
بودند به اين نكته معترفند كه چنددستگي حاكم بر تيم باعث شكست شد. 
تيم سال2006 در خوشبينانه ترين حالت از دو باند تشكيل مي شد؛ دسته 
اول بازيكنان باتجربه تر بودند كه سال های پاياني فوتبال شان را مي گذراندند 
و دسته دوم بازيكنان جوان و نامداري بودند كه تصور مي كردند جاي شان 
توسط دسته اول اشغال شده است و آمده بودند حق ش��ان را از دسته اول 
بگيرند. بگذريم كه دسته سومي هم بودند كه روي نيمكت هيچ كدام از اين 
دو دسته را قبول نداش��تند. اين اختالفات در روند بازي تيم ملي به وضوح 
ديده مي شد. عدم همكاري بازيكنان باهم در زمين مسابقه و جو كامالً عصبي 
تيم در زمين در نهايت تابلويي نازيبا  از جام جهاني2006 به يادگار گذاشت؛ 
همان لگد معروف علي كريمي به ظرف آب كنار نيمكت، دو شكس��ت بد 

مقابل پرتغال و مكزيك و يك تساوي بدتر از باخت مقابل آنگوال. 
پرواضح است كه تيم ملي امروز ايران هم درست در همان شرايط قرار دارد و 
اگر نتواند از اين چنددستگي رها شود، آن وقت بايد منتظر نتايجي به مراتب 

بدتر از نتايج سال2006 بود. 

 كورس�وي اميدي كه با حضور مهدوی كيا روي 
نيمك�ت تيم مل�ي فوتب�ال اميد اي�ران ايجاد 
ش�ده بود نيز خاموش ش�د تا آرزوي المپيكي 
ش�دن اميدهاي اي�ران همچنان باق�ي بماند. 
انصراف از حضور در بازي هاي كشورهاي اسالمي 
تير خالصي بود بر پيكر اميد فوتبال ايران. انتخاب 
مهدي مهدوي كيا اگر چه با انتقادهايي از س��وي 
عده اي خاص هم��راه بود اما به زعم بس��ياري نيز 
اميدواركننده ب��ود چراكه او برخالف بس��ياري از 
هم دوره اي هاي خ��ود به طور اصول��ي وارد عرصه 
مربيگري ش��ده و تمركز خود را روي تيم هاي پايه 
گذاش��ته بود و اين تجربه مي توانست در موفقيت 
اميدهاي ايران و شكسته ش��دن طلسم چند دهه 
اخير براي حضور اين تيم در المپيك تأثير بسزايي 
داشته باش��د، اما طولي نكش��يد كه مشخص شد 
مشكل يكي دو تا نيست كه با يك انتخاب قابل قبول 

حل و فصل و زمينه ساز طلسم شكني شود. 

عدم حمايت از اميدهاي ايران بزرگ ترين معضلي 
است كه طي اين چهار دهه صداي تمام آنهايي كه 
سكان هدايت اين تيم را به دست گرفته اند، درآورده 
است. بي توجهي مس��ئوالن در كنار عدم همكاري 
باشگاه ها براي دادن بازيكن به تيم اميد باعث شده 
است تمام آنچه در خصوص موفقيت اميدها براي 
حضور در المپيك گفته مي شود ش��عاري باشد و 
بس؛ مس��ئله اي كه مهدوي كيا را ه��م مثل ديگر 
مربيان چنان به زانو درآورد كه ش��خصاً پيشنهاد 
كناره گي��ري از حض��ور در بازي هاي كش��ورهاي 
اس��المي را داد؛ تصميمي كه اگر چه براي فوتبال 
ايران و اميدها گ��ران تمام مي ش��ود و جريمه اي 
سنگين روي دست فوتبال ايران مي گذارد اما شايد 

بهترين تصميم بود، وقتي دس��ت كيا و نيمكت او 
براي حضور در اين رقابت ها خالي بود. 

برپاي��ي اردوه��اي منظ��م و هدفمن��د، برگزاري 
بازي هاي تداركات��ي اصولي و كاربردي نكات حائز 
اهميتي است اما مسئله مهم تر همكاري باشگاه ها 
براي حضور بازيكنان در اردوها، تمرينات، بازي هاي 
دوس��تانه و مهم تر از آن رقابت هاي مختلف است؛ 
مسئله اي كه همواره در بزنگاه هاي مهم، اميدهاي 
ايران را به چالش مي كش��اند؛ اتفاقي ك��ه اين بار 
نوبت مهدوي كيا بود كه تجربه اش كند، آن هم در 
ش��رايطي كه آيين نامه اولويت را به تيم هاي ملي 
مي دهد و اين يعني هيچ باشگاهي حق تمرد ندارد 
و بايد اجازه حضور بازيكنان دعوت شده به تيم ملي 
را صادر كنند اما مش��كل اين اس��ت كه باشگاه ها 
اهمي��ت الزم را به تي��م ملي به خص��وص اميدها 

نمي دهند و با وجود تصوي��ب آيين نامه، قدمي در 
راستاي آن برنمي دارند، هر چند با توجه به وضعيت 
نابسامان فدراسيون فوتبال و تكاپويي كه اين روزها 
براي انتخابات شهريورماه وجود دارد، انتظاري هم 

نمي توان از اين مجموعه بي در و پيكر داشت. 

برگزاري رقابت ه��اي مختلف، اعم از دوس��تانه و 
رس��مي مي تواند اميدهاي ايران را به مرز آمادگي 
برساند و بازي هاي كش��ورهاي اسالمي به همين 
دليل اهميت بااليي داشت و فرصت خوبي بود براي 
تيم ملي فوتبال اميد؛ بهترين موقعيت براي ايجاد 
هماهنگي و رسيدن بازيكنان اميد به مرز آمادگي 
ام��ا عدم همكاري باش��گاه ها در كن��ار بي توجهي 
فدراسيوني كه سر سرپرست آن به انتخابات گرم 
اس��ت، باعث ش��د اين موقعيت عالي به سادگي از 
دس��ت برود. هر چند به زعم برخ��ي مطرح كردن 

بحث كرونا مانع از جريمه مالي اميدها خواهد شد 
اما مهم تر از جريمه مالي، عدم حضور در رقابت هايي 
اس��ت كه به لحاظ فني و آماده س��ازي براي كيا و 

يارانش اهميت بسياری داشت. 

پيش تر يكي از عمده مش��كالت اميدها درگيري 
بين كميته ملي المپيك و فدراسيون فوتبال بود؛ 
اختالف نظرهايي كه دود آن مس��تقيماً به چش��م 
اميدها مي رفت، ام��ا تعامالت ايجادش��ده اين بار 
اختيار تام را به دست فدراس��يون فوتبال داده بود 
و كميته بيش��تر نقش ناظر را ايفا ك��رد، اما حتي 
اين مسئله هم نتوانست چاره ساز باشد چراكه اين 
بار دلمشغولي هاي فدراس��يون اجازه مهيا كردن 
شرايط براي اميدها را نمي داد. هر چند از گوشه و 
كنار خبرهايي نيز در خصوص اختالف نظر كميته 
و فدراسيون با سرمربي تيم ملي اميد ايران به گوش 
مي رسد؛ مس��ئله اي كه به نظر مي رس��د در  مهيا 
نشدن شرايط براي تيم ملي فوتبال اميد و لغو اعزام 
آنها به بازي هاي كشورهاي اسالمي دخيل است، هر 
چند شرايط به گونه اي رقم خورد كه كيا خود نيز 

خواهان عدم حضور در اين رقابت ها شد. 

جاللي، سرمربي اسبق اميدها اما بر اين باور است كه 
اگر فدراسيون برنامه چهار ساله داشته باشد، ديگر 
لنگ باشگاه ها نمي ماند: »بايد براي در اختيار قرار 
ندادن بازيكنان توسط باشگاه ها راهكار پيدا كرد اما 
در شرايط فعلي به اين دليل كه فدراسيون وضعيت 
ناپايداري دارد و باشگاه ها تقريباً قوي تر از فدراسيون 
هستند، بحث تيم اميد خيلي حاد شده است، ضمن 
اينكه نبايد فراموش كنيم همواره هفت ، هشت ماه 
مانده به مسابقات تيم اميد را تشكيل مي دهيم. اگر 

پس از پايان رقابت هاي المپي��ك از فرصت چهار 
ساله براي برنامه ريزي اس��تفاده كنيد، در نهايت 
حدود 60 تا 100بازيكن را شناسايي خواهيد كرد و 
اگر اين تعداد بازيكن را در اردوها و مسابقات متعدد 
ببينيد، ديگر نسبت به اينكه باشگاه ها 10بازيكن 
خود را به تيم اميد ندهند، نگران نخواهيد ش��د و 

لنگ نمي مانيد.«

مهدوي كيا اما بعد از تجربه تلخي كه از نشستن روي 
نيمكت تيم ملي اميد ايران داشت، آب پاكي را روي 
دس��ت همه ريخت: »با تيم نصفه نيمه هيچ كاري 
نمي توان كرد و با اين ش��رايط تا فرودگاه مهرآباد 
هم نمي توانيم برويم، چه برسد به پاريس! مشكل 
اين است كه از وقتي كار شروع شد، تمركز ما روي 
مسائل بيروني بود تا فني. وقتي برنامه ريزي و روي 
برخي مسائل حساب مي كنيد اما دست آخر اتفاقي 
كه نبايد رقم مي خورد، نمي توان اميد و انتظاري به 
موفقيت داشت.« ذوالفقارنسب، سرمربي اسبق تيم 
فوتبال ايران نيز نخستين روز حضور كيا در جمع 
اميدها تأكيد داشت انرژي مثبت و جواني مهدي 
مهدوي كيا و در عين حال تجربه بااليي كه از سال ها 
حضور در فوتبال آلمان و مسابقات بين المللي دارد، 
مي تواند كمك ش��اياني به شكس��ته شدن طلسم 
50س��اله اميدها براي حض��ور در المپيك كند اما 
به ش��رط همدلي و همكاري؛ اتفاق��ي كه با وجود 
ش��عارهاي ابتدايي هرگز رخ نداد تا اندك اميدي 
كه به شكسته شدن اين طلسم ايجاد شده بود، بعد 
از كنار گيري تيم اميد از حضور در مسابقات قونيه 
بار ديگر به نااميدي تبديل ش��ود، از همين امروز 
مي توان به وضوح ديد كه حسرت حضور اميدها در 

المپيك بار ديگر تمديد و تكرار خواهد شد. 

مشكالت تيم ملي فوتبال 

شيوا نوروزي
     گزارش يك

يك�ي دو ت�ا نيس�ت. 
ادعاه�اي  برخ�الف 
مطرح شده اوضاع نه تنها آرام نشده است بلكه 
حواش�ي جديد را نيز بايد ب�ه چالش هاي قبلي 
اضافه كرد. قباًل اگر همه حرف ها بر سر نداشتن 
بازي تداركاتي بود، حاال همه نگ�ران باند بازي، 
چنددستگي و نفوذ جريان هاي مشكوك به  تيم 
 ملي هس�تند.  آش آنقدر ش�ور ش�ده است كه 
بازيكن�ان صراحت�ًا وارد بازي ه�اي مديريتي 
می ش�وند و در اموري دخالت مي كنند كه هيچ 
ارتباطي به آنها ندارد. اينكه اسكوچيچ ابقاشده، 
چطور قرار است از پس شاگردان سركش بربيايد، 
خودش يك معضل و البته نگراني بزرگ در مسير 
حض�ور در جام جهان�ي قط�ر خواه�د ب�ود. 

 بي برنامگي محض
از وقتي گروه بندي جام جهاني مشخص شد، تيم هاي 
مختلف براي تداركات بهتر و انتخاب رقباي تداركاتي 
دست به كار شدند. مسئوالن فدراسيون ما نيز همين 
وعده ه��ا را دادند، ول��ي صحبت هاي ش��ان در حد 
وعده وعيد باقي ماند و در عوض ساير تيم ها تكليف 
اردوها و بازي هاي دوستانه شان را مشخص كرده اند. 
تنها تيم آسيايی هس��تيم كه هيچ بازي تداركاتي 
ثبت شده در فيفادي نداريم و در سردرگمي محض، 
منتظريم آخرين فيفادي پيش از ش��روع مسابقات 
جام جهان��ي از راه برس��د. ناكامي در پي��دا كردن 
حريف تداركات��ي را به برخي مس��ائل غيرفوتبالي 

ربط مي دهند، ولي حتي در صورت درس��ت بودن 
اين بهانه ها، باز هم نمي توان سهم مديريت ضعيف 
و ناكارآمد فدراس��يون فوتبال را ناديده گرفت. اين 
اولين باري نيس��ت كه تيم ملي  بزرگساالن با بحران 
نداشتن ديدار دوستانه در تقويم رسمي فيفا مواجه 
شده اس��ت، منتها در پيش بودن جام جهاني باعث 
شده است اين مسئله بيش از پيش به چشم بيايد. 
براي رويارويي با حريفان سرسختي چون انگليس و 
امريكا برگزاري اردوهاي باكيفيت و انجام چند ديدار 
تداركاتي ضروري است، ولي متأسفانه در فدراسيون 
بي دروپيكر فوتب��ال به همه چيز فكر مي ش��ود اال 

جام جهاني!
 سوءمديريت دائمي

با اوضاعي كه ما داري��م، صحبت از عملكرد تيم ملي 
در قطر ش��بيه جوك گفتن اس��ت. باالترين مرجع 
فوتبال كشور كه همان فدراسيون است، سال هاست 
از س��وءمديريت شديد و گس��ترده رنج مي برد. اين 
سوءمديريت در ادوار مختلف وجود داشته و در دوران 
تاج، عزيزي خادم و ميرشاد ماجدي به اوج خود رسيده 
است. تاج ادعاي فدراسيون پنج ستاره داشت و پرونده 
مربي بلژيكي را براي هميشه در تاريخ ايران ثبت كرد، 
عزيزي خادم شيفته خوبان عالم بود و هر برد و باختي 
را به آنها ربط مي داد تا اينكه خوبان عالم نيز نتوانستند 
به دادش برس��ند و صندلي رياس��ت از كف او رفت. 
ماجدي يك شبه سرپرست فدراسيون شد و اتفاقات 
حاشيه اي و غيرفني در دوران حضور او ثابت كرد او 
نيز اين كاره نيست و فقط روي خرابه هاي به جا مانده 

از فدراسيون قدم برمي دارد. 

  پروژه عبور از دراگان
خيمه شب بازي به راه افتاده براي بركناري سرمربي 
كروات حاصل همين سوءمديريت ها بود. زماني كه 
اسم اسكوچيچ به عنوان مرد اول نيمكت ايران اعالم 
ش��د، خيلي ها اعتراض كردند و با توجه به كارنامه 
كاري اش اسكوچيچ را شايس��ته سرمربيگري تيم 
كش��ورمان ندانس��تند، منتها بعد از قطعي شدن 
ماجرا و با در نظر گرفتن وضعيت حس��اس مان در 
رقابت ه��اي انتخابي همه س��كوت كردند و حامي 
تيم ملي ش��دند. صع��ود زودهنگام، ب��دون باخت 
و تاريخ��ي به جام جهان��ي محق��ق و رأي به ابقاي 

اسكوچيچ داده شد. در قرعه كشي هم حريفان مان 
را شناختيم و كس��ي حرفي از تغيير كادر فني نزد، 
اما بعد از اردوي بي فايده قطر، اتفاقاتي پش��ت پرده 
افتاد و دخالت هاي سياس��يون و زياده خواهي هاي 
برخي از ملي پوش��ان يك گل به خ��ودي بزرگ به 
فوتب��ال ملي مان زد. ه��ر چه ديگر تيم ه��ا به فكر 
آماده س��ازي و هماهنگي بودند، اينجا از بازيكن و 
كارش��ناس و كميته  فني تمام تالش شان را كردند 
تا اتحاد تي��م را از بين ببرند و متأس��فانه موفق هم 
بودند. باز هم نداشتن مدير كاربلد، حرفه اي و مقتدر 
به يك جنجال بزرگ ختم شد و بسياري از لژيونرها 
رسماً خواهان بركناري اسكوچيچ بودند. مرد كروات 
اگر چه بعد از چندي��ن روز جاروجنجال همچنان 
سنگرش در تيم ملي را حفظ كرد، ولي معلوم نيست 
بعد از خدشه دار ش��دن جايگاهش و موضع گيري 
ملي پوش��ان كليدي، چه آين��ده اي در انتظار تيم 

كشورمان در قطر خواهد بود. 
  جنگ قدرت

گس��تاخي اول بازيكنان و عدم برخ��ورد قاطع و 
عبرت آموز با مسببان جنجال بركناري اسكوچيچ 
آنه��ا را وقيح تر ك��رد تا جاي��ی كه اين  ب��ار عليه 
نمايندگان مجلس استوري مشترك منتشر كردند 
و در خصوص انتخابات فدراسيون گفتند. به عقيده 
بازيكنان اسمي تيم ملي، كس��ي نبايد از مسببان 
پرونده ويلموتس حرف بزند و آنها را بازخواس��ت 
كند، در صورتي كه عامل اي��ن افتضاح حاال يكي 
از گزينه هاي رياست است و بازيكنان نيز در مقام 

حمايت از او برآمده اند. 

  شكسته شدن حرمت ها
پيشتر فقط دغدغه نداش��تن برنامه ريزي و حريف 
تداركاتي را داشتيم، ولي حاال بايد بيشتر از مسائل 
فني نگران اتفاقات پش��ت پرده و حواش��ي غيرفني 
باش��يم. بازيكناني كه س��رمربي را قبول ندارند و او 
را در حد و اندازه هاي س��رمربيگري در جام جهاني 
نمي دانند، قطعاً در بازي هاي حساس  پيش رو براي 
تيم دردسرساز خواهند شد. چطور مي توان از لژيونري 
كه در اروپا خوش مي درخشد، پيشنهادهاي خوبي هم 
دارد و جزو مخالفان سرمربي بوده است، انتظار داشت 
در تمرينات به حرف دراگان گوش و تاكتيك هاي او 
را در زمين بي حرف و حديث اجرا كند. اين اولين باري 
نيست كه تيم ملي در آستانه يك رويداد مهم با مسائل 
حاشيه اي دست وپنجه نرم مي كند، منتها اين بار با 
دفعات قبلي تفاوت هاي فاحش��ي دارد؛ بي پروايی و 
صراحت. ملي پوشان منتقد هيچ ابايی از بيان نظرات 
خود و ديگران ندارند، ضمن  اينكه با ورود به جنگ هاي 
انتخاباتي پا را از بحث هاي فني هم فراتر گذاشته اند و 

اين در نوع خود اتفاقي نادر محسوب مي شد. 
 خودمان را گول نزنيم

شرايط اصاًل خوب نيست و با هيچ ترفندي نمي توان 
وضعيت اس��فناك تيم مل��ي را انكار ك��رد. به زودي 
فيفادي از راه مي رس��د و تيم هايی كه برنامه دارند، 
اردو مي زنن��د و بازي ه��اي دوستانه ش��ان را برگزار 
مي كنند. برخي تيم هاي راه يافته به جام جهاني هم 
بايد در رقابت هاي قاره اي حاضر شوند. آسيايي هاي 
مدعي هم مثل هميش��ه به آب و آتش مي زنند تا با 
بهترين تداركات و باالترين سطح آمادگي به استقبال 
جام جهاني بروند. اين وسط فقط تيم ايران است كه در 
بالتكليفي محض به سر مي برد. به جاي آنكه مهم ترين 
رويداد فوتبال ما جام جهاني باشد و به حضور موفق 
در اين تورنمنت معتبر بينديشيم، رقابت نامزدهاي 
مسئله دار در مجمع انتخاباتي و البي  با صاحبان رأي 
هم و غم آقايان است. ابداً كسي به فكر تيم ملي نيست و 
اهميتي ندارد در قطر چه باليی سر آبروي فوتبال مان 
خواهد آمد. برخي ها هم هنوز خيال مي كنند با تكيه 
بر چند لژيونر اروپايي مي توانيم از پس انگليس، امريكا 
و ولز بربياييم.  عادت داريم خودمان را گول بزنيم. با 
خوش خيالي و تكذيب واقعيت ها چيزي جز ناكامي و 
شكست عايدمان نخواهد شد. اول از همه بايد تكليف 
رئيس جديد مشخص ش��ود، منتها با ديدن اسامي 
نامزدهاي نهايی باز ه��م نمي توانيم به آينده فوتبال 
كشور خوش بين باشيم. تازه هر كسي هم در ماراتن 
انتخابات پيروز شود و البي هايش به ثمر بنشيند، در 
فرصت اندك باقي مانده نمي تواند معجزه كند. چه بسا 
با آمدن رئيس جديد باز هم حواشي تغيير كادرفني 
باال بگيرد و اختاپوس هاي پشت پرده با جلو انداختن 
بازيكنان و بازي با اف��كار عمومي، پ��روژه بركناري 
اس��كوچيچ را دوباره به جري��ان بيندازند. هيچ چيز 
معلوم نيست، مثل هميشه فوتبال و تيم ملي در برزخ 
هستند و هيچ نكته مثبتي به چشم نمي خورد. از يك 
طرف بحث هاي مديريتي كه تمامي ندارند و از يك سو 
هم اختالفات دروني در تيم ملي. انتشار استوري هاي 
مشترك اعتراضي ديگر باب شده و كسي هم جلودار 
بازيكنان نيست. چه بسا امروز و فردا هم به يك موضوع 

ديگر واكنش نشان دهند و منتشر كنند. 

آژير قرمز در اردوگاه يوزها
نگاهي به وضعيت بحراني تيم ملي صد روز مانده تا جام جهاني قطر

بي توجهي و عدم همكاري باز هم اميد ايران را نااميد كرد

وقتي فوتبال نمي خواهد المپيكي شود

ب�ا خوش خيال�ي و تكذي�ب 
واقعيت ها چي�زي جز ناكامي و 
شكست عايدمان نخواهد شد. 
اول از همه باي�د تكليف رئيس 
جديد مشخص ش�ود، منتها با 
ديدن اسامي نامزدهاي نهايی باز 
هم نمي توانيم به آينده فوتبال 
كشور خوش بين باشيم. تازه هر 
كس�ي هم در ماراتن انتخابات 
پي�روز ش�ود و البي هاي�ش به 
ثمر بنش�يند، در فرصت اندك 
باقي مانده نمي تواند معجزه كند

دنيا حيدري 
  گزارش2


