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در سالهاي اخير كم براي مرد پرتغالي و دستيارانش هزينه كردهايم
و كم تاوان دادهايم؟ فصل برداشت نزديك است اما برخي جريانها
دوست ندارند موفقيت فوتبال ايران را با شخص كيروش ببينند.
البته اين اتفاق تازهاي نيست و در اين آب و خاك خيليها چشم
ديدن موفقيت يك «هموطن» را هم ندارند ،چه رسد به يك اجنبي
چشمرنگي كه ميرود بهترين و تأثيرگذارترين مربي خارجي تاريخ
فوتبال ايران لقب گيرد.
برنامه نود نظرسنجي هفته قبل را به اين مورد اختصاص داد و نتيجه
اين شد كه فدراسيون نشستي ترتيب دهد تا باشگاهها با كيروش
حرفهايشان را بزنند و قرار جديدي گذاشته شود تا منافع دو طرف
حفظ شود .البته درصد زيادي نيز به اين گزينه رأي داده بودند كه
اولويت با تيم ملي است و بازيكنان بايد در اختيار آن باشند .اينها
نشان از آن دارد كه هوداران فوتبال ايران اكثرا ً فارغ از رنگها و
تعلقات خاطرشان به تيم ملي و سرنوشتش اهميت زيادي ميدهند و
ميدانند بحث جام جهاني و تبعات مثبت و منفياش بيش از هر مورد
ديگري آينده را تحت تاثير قرار ميدهد...
كيروش وارد ايران شده در همين روزها احتماالً همه چيز مجددا ً
ختم به خير ميشود اما يك سوال باقي ميماند و آن اينكه آيا
اين آخرين بار بود كه يك قضيه تكراري بقيهمان را ميگرفت؟
استعفاهاي مكرر ك �يروش و ته دل لرزيدنها همه را كالفه
كرده و قطعاً صالح نيست اردويي ديگر در سايه اختالف و جنگ و
جدلهاي لفظي فنا شود .لحظه به لحظه به فروردين ماه و دو بازي
سرنوشتسازش نزديك ميشويم اما در عمل شرايط مطلوبي وجود
ندارد .هفتههاي پيشرو بازيهاي باشگاهي به اوج حساسيت
خود ميرسد و در ادامه ،ليگ قهرمانان آسيا نيز آغاز ميشود .اين
كه تعطيالت نيمفصل بود ،صداي اعتراض مربيان تيمي چون
پرسپوليس را به آسمان بلند كرد ،بنابراين حق داريم نگران باشيم
كه تيمملي در بهمن و اسفند «شلوغ» اين فوتبال چگونه ميخواهد
مهياي دو بازي حياتي و سرنوشتسازش شود .فدراسيون بايد
طي روزهاي آتي پرونده اين جريان را براي هميشه (و نه تنها براي
اين مقطع زماني) ببندد چون وضعيت خطرناكتر از آني است كه
تصور ميشود .پرسپوليس كه بعد از نزديك به يك دهه ميخواهد
جبران مافات و كسب موفقيت و عنوان كند ،دستبردار نخواهد
بود و از آنجا كه چند مهره اصلي و تأثيرگذار نيز در تيم ملي دارد،

كيروش وارد ايران شده در
همين روزها احتماالً همه چيز
مجددا ًختم به خير ميشود اما يك
سوال باقي ميماند و آن اينكه آيا
اين آخرين بار بود كه يك قضيه
تكراري بقيهمان را ميگرفت؟
استعفاهاي مكرر كيروش و ته
دل لرزيدنها همه را كالفه كرده
و قطعاً صالح نيست اردويي
ديگر در سايه اختالف و جنگ و
جدلهاي لفظي فنا شود

دردسرساز خواهد شد .متأسفانه رقابت و حسابهاي «شخصي»
برانكو با ك �يروش هم مزيد بر علت شده تا عرصه بر تيم ملي
تنگتر شده شود .پشت پرده ،تحركاتي از ماهها قبل آغاز شده تا
برانكو جايگزين كيروش در تيم ملي شود و متأسفانه در اين راه از
«تحريك» احساسات هواداران پرشمار پرسپوليس نيز استفاده
شده ،غافل از اينكه انتهاي اين جريان ،نابودي هر دو تيم است .تيم
ملي و پرسپوليس در سايه كارهاي بلندمدت و تاوان دادنهاي بسيار
به نقطهاي رسيدهاند كه هر يك جداگانه قادرند افتخاري نصب خود و
هوادارانشان كنند .در اين شرايط كدام عقلسليم بر ميتابد كه ترمز
هر دو تيم كشيده شود؟ تيم ملي بدون كيروش ،تيم فعلي نخواهد
بود و پرسپوليس بدون برانكو هم مشخص است كه چه وضعيتي پيدا
ميكند .هوادار احساسي سوار قايق جريانسازها ميشود ،در حالي
كه نميداند آنها اهدافي از نوع ديگر را تعقيب ميكنند و دلشان به
حال امثال پرسپوليس نسوخته است .هوادار روي تعصب بااليش
قطعاً حقيقت ماجرا را نميبيند و آن را درك نميكند اما بزرگان سرد

و گرم چشيده اين فوتبال كه نيك ميدانند چه خبر است و عدهاي
چه نقشهها در سر دارند ،نميدانند؟ يكي همچون علي پروين بايد
پررنگتر و جديتر وارد عمل شود و حتي خود برانكو را توصيه كند
كه داستان از چه قرار است .تيم ملي در آستانه راهيابي مجدد به جام
جهاني قرار دارد و پرسپوليس هم آنقدر پتانسيل دارد كه در ليگ
شانزدهم و ليگ قهرمانان افتخار آفريني كند .بايد شرايطي فراهم
شودكه «آگاهي» جامعه فوتبال را در بر بگيرد و از برخي دسيسهها
پردهبرداري شود .تيم ملي در روزهاي ابتدايي سال جديد دو بازي
سرنوشتساز و دشوار مقابل قطر و چين برگزار ميكند كه با توجه
به شرايط جدول ،فقط و فقط امتيازات كامل اين بازيها به دردش
ميخورد .ديماه عم ً
ال به پايان رسيد و ماندهايم در كوران ليگ برتر و
نيز ليگ قهرمانان قاره كهن ،تيم ملي چگونه ميخواهد اردو بگذارد
و بازي تداركاتي برگزار كند .اوضاع از آنچه تصور ميشود ،بحرانيتر
است و الزم است مديريت كامل و بينقصي وارد اين كارزار گردد .با
حلوا حلوا كردن دهان اين فوتبال شيرين نميشود و آشتي ظاهري
كيروش با مخالفان و منتقدانش به تنهايي دردي را دوا نميكند .به
مرحله عمل كه برسد و برنامه مناسبي موجود نباشد ،مجددا ً بحثها
باال خواهد گرفت و هيچكس از موضع خود كوتاه نخواهد آمد اما آيا
در اسفندماه ،استعفا دادن و پس فرستادن مليپوشان پرسپوليس
همين تبعاتي را دارد كه در روزهاي اخير شاهدش بوديم؟ آرامش كه
از اردوي تيم ملي سلب شود ،آيا مصاف با قطر در دوحه يا رويارويي با
مارچلوليپي در تهران دستاورد مناسبي برايمان خواهد داشت؟ اگر
خداي ناكرده امتياز از دست بدهيم و كره و ازبك را باالي سرخود
ببينيم ،جمع كردن تيم كار سادهاي خواهد بود؟ يادمان نرود بعد
از اين دو بازي ،پيكار با مدعيان و رقيبان اصلي در پيش است و اگر
همين امروز به فكر نباشيم ،همين امروز نيز بايد قيد جام جهاني را
بزنيم .آري ،دردناك است و تلخ.
فوتبالي كه موفقيتهاي تيم ملي بزرگساالنش تلنگري به ساير
اركانش زده و اكنون نوجوانان ،جوانان ،فوتسال و فوتبال ساحلياش
اعتبار جهاني پيدا كردهاند ،در سايه اختالفات داخلي و شيطنتها و
اقدامات پشت پرده عدهاي ،در آستانه يك ناكامي بزرگ قرار گرفته،
آن هم در شرايطي كه تيم اول گروهمان هستيم و همه چيز دست
خودمان است .آقاي تاج ،باز هم بگوييم يا حق مطلب ادا شد؟ آيا
وقتش نرسيده پرونده اين اختالفات را براي هميشه ببنديد...؟
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