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هماني كه پيش بيني ميشد
در پايان جلسه موردبحث هماننتيجهايبدست آمدكههمگانانتظار آنراميكشيدندوآنرد شدن
اس��تعفاي كيروش و ابقاي او بود .اين كه سرمربي ايران پس از اين پز تازه غيرواقعي چه اميتازات تازهاي از
فدراسيون ميگيرد نامعلوم نش��ان ميدهد اما اين مسئله محرز و قطعي است كه فدراسيون چيزي بيش
از آن چه تابحال به كي روش به لحاظ امكانات ارزاني داش��ته ،در بساط خود ندارد و دارايياش هماني است
كه ميبينيم.كيروش نيز اين را نيك ميداند و در نتيجه اگر باز همان اتفاقات قبلي را تكرار و همان بازيهاي
حاش��يهاي را اجرا ميكند ناش��ي از تالش او براي به زير س��ايه بردن كساني اس��ت كه به روشهاي كاري
او ايراده��اي درس��تي ميگيرن��د و وقتي فدراس��يون پيوس��ته اقدامات ك��يروش را تايي��د و انتقادات
مخالف��ان او را رد ميكند ،عم ً
ال جناح مخالف وي س��رد ميش��ود و دس��ت از بيان حقايق ميكش��د ،اين
را ميتواني��د در حرفه��اي اخير برانكو ايوانكووي��چ هم حس كنيد .هركس كه حرف درس��تشدر مورد
بيوقت و نامناس��ب بودن زمان اخير تيم ملي در امارات سببس��از مس��ائل اخير و قهر ظاهري كيروش
و يكي از همان اس��تعفاهاي معروف و تكراري و در نهايت منجر به ابقاي وي شد ،اواخر هفته پيش با تأكيد
بر اينكه هرگز بدخواه تيم ملي نيس��ت گفت مخالفتي با كيروش ندارد و برعكس از شاگردانش خواسته
است ياور تيم ملي باشند.
فرصت براي بررسي
تاج هم پس از بيرون آمدن از جلسه يكشنبه گذشته به جاي انتقاد از اقدام كيروش در پس فرستادن
مليپوش��ان پرسپوليس به تهران از كساني گله كرد كه با انتقادات درستشان خواستار لغو يا كوتاه سازي
اردوه��اي پرتعداد تيم ملي ش��دهاند .تاج با كلي گوييه��اي كم ثمر گفت برنامه اردوه��اي تيم ملي را به
باش��گاهها داده بود تا خوب روي آن فكر كنند و هر ايدهاي در قبول ي��ا رد آن دارند ارائه بدهند و اين روش
را ادامه خواهد داد .رئيس فدراس��يون فوتبال در پي جلس��هاي هم كه با اكبر طاهري سرپرس��ت باشگاه
پرسپوليس داشت ،متذكر ش��د به كيروش گفته بود مليپوشان پرس��پوليس را پس نفرستد اما حاال كه او
خالف اين عمل كرده ،پرس��پوليس نفراتش را در خدمت دارد و كسي نميتواند نتايج ضعيف احتمالياش را
به فدراسيون و كيروش نسبت بدهد.
شكل فعلي مطلوب نيست
وي افزود اگر فدراسيون تابحال سكوت كرده بود ،با اين هدف بود كه حرفهاي سران پرسپوليس را هم
بشنود و همه جوانب را بسنجد س��پس اتخاذ موضع كند .وي همچنين گفت :توقع ما از مديران پرسپوليس

اين بود كه به جاي رس��انهاي كردن موضوع ،نقطه نظرات خود را به طور مكتوب براي ما ميفرس��تادند تا به
آن رس��يدگي كنيم و حتي اگر در آن نامه بدتر و تندتر از اين هم مينوش��تند ،باز گلهاي نداش��تيم اما شكل
فعلي قضايا مطلوب نيس��ت و اصوالً صحبت درباره مسائل تيم ملي در حيطه اختيارات سرمربي پرسپوليس
نيست .ما مسيري سخت را در راه رسيدن به مرحله نهايي جام جهاني  2018در پيش داريم و در اين راه همه
بايد نهايت كوش��ش خود را به كار گيرند .تاج افزود :بهتر اس��ت باشگاهها با تيم ملي به تعامل بهتري برسند و
برگزاري جلساتي در اين خصوص الزامي است همين حاال هم اگر جلسهاي درباره برنامههاي فوتبال داشته
باشيم ،همين برنامه فعلي از نو تأييد خواهد شد.
تا كي كجدار و مريز ميكنيم؟
اواس��ط هفته پيش متن مخالفت سران فدراسيون با اس��تعفاي جديد كيروش به امارات ارسال شد
تا وي آن را ببيند و به تهران برگردد و البته تيم ملي تا دهه س��وم اس��فندماه كه زمان شروع اردوي تيم ملي
براي مس��ابقات  3و  8فروردين  1396مقابل قطر و چين اس��ت ،فعاليت عاجل ديگري را پيشرو ندارد اما
به نظر ميرس��د فراتر از اين قضيه و تاريخ مسابقات باقيمانده است ،اين نكته خودنمايي ميكند كه تا كي
ميخواهيم با عدم مديريت مس��ائل زمينه درگيريها را بين مردان نامدار و مربيان و بازيكنان فوتبالمان
باز بگذاريم و كجدار و مريز كنيم؟ آيا زمان آن نرسيده است كه تاج به جاي حمايت از سرمربي نه چندان كم
ايراد تيم ملي طوري او و تيم ملي را مديريت كند كه كار مكررا ًبه برخوردهاي تخريبي نكش��د و اخبار كش
و قوسهاي تيم ملي در خارج از مرزها انعكاس نيابد و يك سوء تبليغ براي ما نباشد.
پيرواني چه ميكند؟
كيروش نيز اواسط هفته پيش متذكر شد ادامه دعوا با برانكو بيحاصل است و سپس ادعا كرد برخي
افراد پش��ت اين ماجراها قرار دارند كه مايل نيس��تند تيم ملي ايران موفق باش��د و از اين درگيريها براي
رسيدن به اين هدف بهره ميگيرند .افشين پيرواني البته پس از بازگشت تيم ملي از امارات در حرفهايي
در فرودگاه تهران به انتقاد از كس��اني پرداخت كه به زعم وي مسئوليتي در فوتبال ندارند و به تبع آن نبايد
درباره تيم ملي و س��رمربي آن اظهارنظر كنند اما بايد پرس��يد افش��ين كه به عنوان مدير تيم ملي يكي از
بزرگتري��ن وظايف را در فوتب��ال برعهده دارد ،چرا خودش براي اين ارتباط هي��چ كاري نكرده و تبديل به
كارمند كيروش ش��ده است .تضادهايي از همين دست اس��ت كه تيم ملي را همچنان به سوي حاشيهها
سوق ميدهد و اسباب تأسف ميشود.
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