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تیم ملی

كيروش براي جام ملتها ميماند

چه تيمي بهتر از ايران؟

پس از  7سال و نيم آشنايي
كيروش در صورت رفتن به هر كش��ور ديگر آسيايي ،به سبك و سياق
آنچ��ه در ايران ب��راي او روي داد حداق��ل يكي دو س��ال زمان خواهد
خواست تا بر هر چيز اشراف يابد و به اين سبب نيروهاي پايه و بنيادين
در آن كش��ور به اندازه ايران نخواهد بود كارش س��ختتر شده و سرند
مهرههاي برتر ،زمان بيشتري خواهد بود .كيروش سبب  7سال و نيم
اقامت در ايران اينك هر چيز الزم را در ارتباط با فوتبال ما ميشناسد و
خودش يك كتاب اطالعاتي جامع الاقل در ارتباط با رزومه مليپوشان
بهش��مار ميآيد و كار جمعآوري اطالعات توس��ط او كه از س��ال دوم
استقرار او در ايران آغاز شد ،اينك يك بسته اطالعاتي بالنسبه كامل را
فراهم آورده كه در صورت باقي مان��دن آن در ايران ميتواند ،چراغ راه
مربيان تيم ملي هم باشد.

برخ�لاف آنچه ع��دهاي ميگويند كارلوس ك��يروش تصميم گرفته
براي جام ملتهاي آسيا  2019در تيم ملي بماند و صحبتهاي اخير در
فدراسيون فوتبال نيز نشانگر همين مسئله است.
حتي برخي اش��ارات سرمربي پرتغالي تيم ملي ايران نيز نشانگر همين
رويك��رد و عالقه كيروش به ماندن در ايران اس��ت و ب��ه واقع نيز كجا
بهتر از ايران به كش��وري كه به لحاظ اس��تعداد فوتبالي الاقل در آسيا
كمرقيب است و از  80ميليون سكنه آن بيش از نيمي شيفته فوتبالاند
و فرهنگي غني دارد و بهرغم برخي دشواريهاي موجود افراد و روندي
كه كيروش و مربياني مثل وي با آن طرف هس��تند ،جنبهاي بس��يار
مثبت دارند و شرايط ويژه و بس��يار مرفهي را براي وي فراهم ميآورند
و اگر هم پرداخت حقوق بعضي اعضاي كادرهاي تيم ملي دچار تأخير
شود معموالً اين روال شامل سرمربي نميشود و اگر هم بشود اصل پول
آنقدر باال هست كه چنان تأخيري را برتابد.

نيروي عظيم انساني
البته پول فقط قس��متي از ماجرا اس��ت و بخش عمدهتر الاقل به لحاظ
كاري و زمينهه��اي پيش��رفت نيروي عظيم انس��انياي اس��ت كه در
فوتب��ال ايران در اختيار كيروش قرار دارد و كمتر كش��ور آس��يايي و
بخصوص ازبكستان نميتوانند مش��ابه آن را در اختيار وي بگذارند .به
لطف گستردگي فوتبال در كشور  31اس��تاني ما و البته نظر كيروش
او در هر پس��ت تقريباً  3بازيكن همس��طح در اختيار خويش ميبيند
و ميتواند براس��اس آخرين آمادگي از آنان اس��تفاده كند و اگر ميالد
محمدي باش��د مدافع چپ ثابت اوست و اگر نباشد سعيد آقايي هست
و اگر او هم نباش��د وي ميتواند از محمد انصاري يا حتي اميد نورافكن
(كه در درجه نخس��ت يك هافبك وسط است) در اين نقطه بهره گيرد
و همي��ن معادله كم و بيش براي  10پس��ت ديگر تيم ملي نيز مقصود و
در دسترس است.

با وجود خسرانها
فرهنگ ايراني با اضافه ش��دن به تاكتيكهاي كارس��از كيروش فضا
و فرآين��دي را خلق كرده كه تيم ملي براس��اس آن طي  5س��ال اخير
بهترين نتايج را الاقل در س��طح آسيا كس��ب كرده و با اين كه كيروش
هميش��ه از چيزهايي منجمل��ه كمبود امكانات تمريني گله داش��ته و
برحق مجادالت غيرضروري را به راه انداخته آنجا كه بحث نظام تيمي و
بخشيدن قدرت و ايستادگي ،مليپوشان مطرح شده ،قدمهاي بلندي
را بهسوي موفقيت برداشته است و فدراسيون به اين نتيجه رسيده كه
هرچند ناآراميهاي او خسرانساز است اما ارزش بقای وي را دارند.
بهسوي جام فراري!
اين تركيب موفق ميتواند پس از كس��ب نتايج��ي آبرومندانه در جام
جهاني اخير در روس��يه قويترين يورش را بهس��وي فتح جام ملتهاي
آس��يا در خاك امارات پي��اده كند و در اندازهه��اي قهرماني در رقابتي
جلوه كند كه  42س��ال است از مش��ت ما بيرون ميپرد (و تو گويي فرار
ميكند) و چه چيزي بهتر از اين براي كيروش و تيم ملي؟
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