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تالش خود سعی در پیشبرد اهداف فوتبالی و رسیدن به دستاوردهای
مهم هستند آن هم بدون هیچ حمایتی و افراد دیگری هم داریم که
تنها با حمایت رسانهها و دوستانشان کار را جلو میبرند و با رسیدن
به خواستههای خود قهرمان تلقی میشوند و تنها حاصل دسترنج
دیگران را میبرند».
اینها همه حاشیه های اردوی جدید تیم ملی نبود و جنجالی که کی
روش برای حضور اسماعیل حسن زاده داشت باعث تعجب خیلی ها شد!
وقتی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در استادیوم آزادی
حضور پیدا کرد تا شاهد تمرین تیم ملی باشد کی روش با داد و بیداد و
با عصبانیت از او خواست این محل را ترک کند!
کی روش زمانی که متوجه حضور حسن زاده شد با صدای بلند فریاد
زد« :حضور رئیس کمیته انضباطی در تمرین تیم ملی باعث استرس
بازیکنان می شود .اینجا جای بازگو کردن مسائل انضباطی نیست.
این آقا به فکر پرداخت دستمزد من باشد!»
حسن زاده هم خیلی زود اردوی تیم ملی را ترک کرد ولی در گفتگو
با رسانه ها گفت« :شاید آقای کیروش از موضوع دیگری ناراحت
بوده چون ما قبال صحبتهای طوالنی را با هم انجام دادیم و روابط
ما صمیمانه و محترمانه بوده است .من به مدت ۲۰دقیقه تمرین تیم
ملی را از روی سکوها تماشا کردم و از ورزشگاه خارج شدم .نمیدانم
بعد از حضور من در تمرین چه اتفاقی رخ داده است».
اما چرا کی روش چنین برخوردی با رئیس کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال داشت؟
هر بار کی روش عصبانی شده و طاقت از کف داده به سمت یکی از
مسئوالن فدراسیون فوتبال حمله ور شده است.
این بار اسماعیل حسن زاده در تمرین تیم ملی دم دست او بود اما
سابقه و تاریخ حمله های کی روش نشان می دهد او پیش از این
به تعدادی از کارمندان فدراسیون فوتبال پریده است .کی روش آیا
عصبانی است یا از این فدراسیون دل خوشی ندارد؟
حمله های بی امان او به عباس ترابیان در راهروهای فدراسیون فوتبال
هنوز یادمان نرفته و فریادهای کارلوس در اتاق اسدی ،دبیرکل وقت،
نیز همچنان در گوش مان زنگ می زند.
خانم هراتیان که این بار نیز از گزند کی روش در امان نماند اما چندی
پیش نیش و کنایه های کی روش را تحمل کرده بود و پاسخی هم
برای او نداشت!
شاید منفعالنه ترین واکنش ها به اعتراض های بی وقفه کی روش از
سوی روسای فدراسیون فوتبال است که سابقه همکاری با کی روش
را دارند .نه کفاشیان شهامت رودرو شدن با او را داشت نه تاج می تواند
به کی روش حرف بزند.
خوشحال نیستیم از اینکه کی روش ،اسماعیل حسن زاده را از تمرین
تیم ملی بیرون کرده! و این رفتار را تایید نمی کنیم و شاید این حق
طبیعی و شهروندی رئیس کمیته انضباطی بود که دقایقی از تمرین
تیم ملی را مشاهده کند اما اسماعیل حسن زاده باید در خلوت خود
چرایی رفتار کی روش را از خود بپرسد .چرا هیچکس از اسماعیل
حسن زاده راضی نیست؟
دستیابی به پاسخ این سوال سخت نیست .زمانی که از باشگاه گالیه
ای داری ابتدا کمیته انضباطی یک شماره حساب به تو می دهد و
متناسب با حقی که از باشگاهی طلب داری باید چند میلیونی به
حساب فدراسیون فوتبال واریز کنی!!! در ادامه فقط رای صادر می
شود .رای هایی که هیچ ضمانتی ندارد و شاکی را به هیچ جا نمی
رساند بطوریکه االن شاهد هستیم آنهایی که از باشگاه ها مطالبه
دارند به  afcشکایت کردند و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز تیم ها را
تهدید به لغو مجوز حرفه ای شان و هم چنین حذف از لیگ قهرمانان
آسیا کرده است.
کمیته انضباطی خیلی راحت می توانست جلوی این اتفاقات را بگیرد.
اگر برای یک بار از تیم ها کسر امتیاز می کرد یا مانع از حضور تیمی در
جدول بازی ها می شد و یا تیم را کنار می گذاشت حساب کار دست
همه می آمد و البته این به نفع باشگاه ها بود چون قراردادهای دروغین
بسته نمی شد و بدهی هم تلمبار نمی شد!
همان آرایی که کمیته انضباطی فیفا در مورد تیم ها صادر می کند
کمیته انضباطی ما هم می تواند صادر کند اما کو شجاعت؟ اخیرا شاهد
بودید کمیته انضباطی فیفا باشگاه پرسپولیس و مهدی طارمی را 790
هزار یورو جریمه کرده .پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم
شده و مهدی طارمی هم چهار ماه حق بازی ندارد! از این دست از اتفاقات
در فوتبال ما هم رخ می دهد اما هیچ گاه این رای ها را شاهد نبودیم.
بازیکنان و مربیان حق دارند از اسماعیل حسن زاده شاکی باشند.
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کی روش هم شاید به خاطر بازیکنانش از دست اسماعیل حسن زاده
ناراحت است و واکنش او یک واکنش طبیعی نسبت به اتفاقات بود.
کارلوس به طور همزمان اتوریته ،اقتدار و شگردهای خاص مدیریتی
خود را در تیم ملی اعمال می کند و در برخورد با حسن زاده نیز همه
می دانستند مشکل ،حقوق عقب افتاده او نبود که بلند داد می زد به
حسن زاده بگویید هر وقت حقوقم را پرداخت کرد سر تمرین بیاید.
کی روش بهتر از همه می داند رئیس کمیته انضباطی وظیفه ای در
قبال پرداخت حقوق ودستمزد ندارد؛ دل کی روش از جای دیگری پر
است .شاید تاج بهتر از همه بداند از کجا!
***
كارلوس كیروش اولین كسی بود كه از صعود بزرگ حرف زد .از نقشه
باورنكردنی صعود .بعد از سالها حضور سخت ،این بار تیم ملی به
سادهترین شكل ممكن راهی جام جهانی شد تا كیروش نقشهاش را
برمال كند؛ صعود به مرحله دوم جام جهانی؛ چیزی كه در فوتبال ایران
شبیه یك خواب است ولی كیروش گفت اگر حمایت باشد ،میتواند
تیم ملی را به دور دوم ببرد.
شاید برایتان عجیب باشد كه كارلوس كیروش قبل از صعود ایران به
جام جهانی ،نقشه رسیدن ایران به مرحله دوم جام جهانی را كشیده
بود .به همین دلیل وقتی ازبكستان را بردیم و به جام جهانی رفتیم،
تاج گفت« :برای صعود از مرحله اول جام جهانی  5میلیون دالر نیاز
داریم و باید دولت در این زمینه به ما كمك كند».
یعنی كارلوس پیش از همه ایرانیها از صعود تیم ملی مطمئن بود و
حتی برای صعود ایران در جام جهانی برنامهریزی كرد .با وجود این
برنامهریزی اما تا به امروز اتفاق خاصی برای تیم ملی نیفتاده است.
كیروش در روزهای اخیر شدیدا شاكی بوده كه چرا به تیم ملی توجه
نمیشود و از سویی مسئوالن مدام درباره صعود حرف میزنند؟
كارلوس میگوید« :حرف از صعود ،بدون پول؟ ممكن است؟» مشكل
اینجاست كه دولت میگوید پول را به وزارت ورزش و جوانان داده
ولی وزارتیها میگویند پولی از دولت تحت عنوان كمك به تیم ملی
دریافت نكردهاند! كیروش معتقد است همه تصور میكنند وضعیت
تیم ملی خوب است در حالی كه خیلی خبرنگاران از این وضعیت خبر
ندارند .او با كنایه میگوید« :همه ظاهر را میبینند ،فكر میكنند
خوبیم ولی واقعاً اینطور نیست و همچنان مشكالت از درون ما را
میخورد».
در این شرایط ،زمانی مشكالت پیچیدهتر میشود كه سر و كله
مشكالت قدیمی هم پیدا شود .كیروش همواره تعابیری درباره

بعضی آدمها كه مشكلساز میشوند ،دارد و در اینباره هم میگوید:
«سر و كله مارها دوباره پیدا شده است ».حاال این مارها كه هستند
را خود كیروش بهتر میداند و البته آن دسته از كسانی كه خیلی
نزدیك از مسائل تیم ملی خبر دارند.
به نظر میرسد مشكالت تیم ملی تمامشدنی نیست .ظاهرا ً اگر ایران
در جام جهانی هم موفق شود و دوباره بازگردد ،باز هم در ادامه راه
مشكل خواهد داشت .هر روز هزینههای فوتبال بیشتر میشود و
هر روز تیم ملی برای رسیدن به رقبایی كه قدرت میگیرند ،نیاز به
تدارك بیشتری دارد .این چیزی است كه كارلوس كیروش میگوید
اما ظاهرا ًفوتبال ایران هنوز به چنین نتیجهای نرسیده است.
در چشم به هم زدنی ،رقابت های جام جهانی آغاز می شود و تیمی در
این جام موفق می شود كه همه چیز را در كنار هم داشته باشد .ایران
تیم خوبی دارد ولی همه می دانند این تیم نمی تواند در جام جهانی
ســری بین سرها باشد ،مگر اینكه تدارك فوق العادهای ببیند.
تیم های مطرح دنیا ،در حال آماده سازی خود هستند .آنها حتی اگر
كمتر بازی كنند ،بــه اندازه تیمی چــون ایران مشكل نخواهند داشت.
تیم ملی ایران برای موفقیت باید بازی های بین المللی بیشتری كند و
اردوهای خوبی داشته باشد .ولی به نظر می رسد فعال این مسئله امكان
پذیر نیست .هرچند تیم ملی قرار است با پاناما و ونزوئال بازی كند ولی
این بازی ها به هیچ عنوان باب میل كی روش نیست .او برنامه ریزی
دیگری كرده بود اما برنامه ها به خاطر پول به هم ریخت.
كی روش اصرار داشت ایران با صربستان بازی كند اما كره ای ها پول
دادند و آنها را رزرو كردند .كی روش این روزها از وضعیت مالی تیم
ملی همچنان ناراضی است .از سویی تیم ملی تحت فشار است.
وزیر ورزش و جوانان بارهــا و بارها گفته تیم ملی می تواند تاریخ ساز
شود و به مرحله دوم جام جهانی صعــود كند اما فعــال ایــران از تمام
برنامه های صعود تاریخی عقب است.
رئیس جمهور در دیدار با ملی پوشان قول داد تا  20میلیارد خواسته
تیم ملی برای اجرای برنامه آماده ســازی اش را تأمین كند .حاال
پیگیری های فدراسیون فوتبال آنها را به یك جواب مبهم رسانده.
دولت به فدراسیون می گوید پول را به وزارت ورزش داده ولی وزارتی
ها می گویند پولی كه گرفته اند بودجه فدراسیون ها بوده نه هزینه
آماده سازی تیم ملی.
فعال این مسئله تبدیل به معضلی شده و دود آن به چشم تیم ملی
رفته است .حرف كل تیم ملی این است كه وقتی پول نیست و برنامه
ها اجرا نمی شود ،چرا وزیر همچنان از صعود تیم ملی به دور دوم جام
جهانی می گوید؟ از سویی مشكل تراشــی برای تیم ملی ادامه دارد و
شــنیده می شــود جنگی به راه افتاده است.
كی روش به نزدیكانش گفته از شرایطی كه وجود دارد ،ناراضی است و
دوبــاره ســر و كله «مار و عقرب ها» پیدا شــده اســت! اصطالحاتی
كه كــی روش آنها را چند مقطع به كار برده است.
به نظر می رسد ظاهر تیم ملی خوب است ولی باطنش خراب .بی
شــك برگزاری اردو و رودررو شدن كی روش با خبرنگاران می تواند
جواب خیلی از سوال ها را روشن كند.
كی روش وقتی عصبانی تر شــده كه شنیده دولت می خواهد
مشــكالت مالی استقالل و پرسپولیس را حل كند .او گویا مخالفتی با
این مسئله ندارد ولی می گوید اگر پول هست ،برای تیم ملی هم باشد.
***
کی روش البته که مربی بزرگی است .البته که در تیم ملی خوب نتیجه
گرفته و تداوم حضور او در تیم ملی چه بسا منجر به صعود ایران از
مرحله گروهی جام جهانی برای اولین بار شود و شاید در مرحله حذفی
هم درخشان ظاهر شویم چراکه فوتبال غیر قابل پیش بینی است اما
تکرار می کنیم هر آنچه کی روش فکر می کند درست نیست.
برخی گالیه ها از سرمربی تیم ملی در عالم منطق به حق است اما
باید به کی روش هم حق داد .او مربی تیم ملی است و اوست که باید
پاسخگو باشد .به یقین کی روش به زعم خود بهترین ها را گزینش
کرده و آرزوهای بزرگی دارد که محقق شدن آنها برای تک تک ماها
غرور انگیز خواهد بود.
او می اندیشد همه آنچه که فکر و تصور می کند بهترین است و باید
به مرحله اجرا در بیاید .اصال اشکالی ندارد او اینطوری فکر می کند.
اما دلیلی وجود دارد که ما تصور کنیم هر آنچه کی روش فکر می کند
درست است؟
برنده در فوتبال کسی است که به خودش اعتماد داشته باشد نه اینکه
منتظر باشد تا به او اعتماد کنند.
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