نگاه
يادداشت ميهمان

نبايد در باد صعود بخوابيم
دكتر بيژن ذوالفقارنسب

دكتر بيژن ذوالفقارنسب بهعنوان ميهمان ويژه صفحه
نگاه ،ديدگاه متفاوتي را ارايه داده است .كارشناس
فوتبال كشورمان در ارايه نگاه خود آورده است ،راه صعود
ب ه خوبي انجام شد .اما اين خوبي به راحتي صورت نگرفت.
كار شد ،تالش شد ،جنگ و ستيز همراه داشت.
نبايد به مسايل حاشيهاي دامن زد و هزاران نكته ديگر در
مقابل حركت تيم ملي قدعلم كردند .با اينحال راه صعود
طي شد و كار صعود عملي شد .قطع ًا اين اقتدار بايد در
جايي جواب بدهد ،اگر قرار است در جام جهاني فراتر
ديده شويم بايد در مسير راه جامجهاني از شرايط كنوني
خارج شويم .اگر قرار است در جام جهاني ما بهعنوان يك
حريف از قبل بازنده نباشيم ،بايد از دوران و از شرايط
كنوني خارج شويم .اگر بخواهيم براي قدرتنمايي به
مانند شرايط كنوني حركت كنيم ،جام جهاني مسكو هم
همان تعريف جام جهاني دوران قبل را براي فوتبال ما پيدا
خواهد كرد .يعني با انجام سه بازي تمام سر و صداي جام
جهاني براي فوتبال ما به ناگهان خاموش و خاتمه خواهد
يافت.
قطع ًا استمرار اين حركت بهنوعي فوتبالزدگي براي
فوتبال ما ايجاد خواهد كرد ،اما بنده شك ندارم كه فوتبال
ما توانايياش فراتر از قاره آسيا است و حتي ميتواند با
اروپاييها پنجه در پنجه مبارزهاي نفسگير ارايه دهد.
متاسفانه اين قدرت هنوز در داخل به باور نزديك نشده
به اعتقاد اين بنده حقير نه فدراسيون فوتبال،
است.
نه وزارت ورزش و نه مسئوالن فرهنگي كشور ،ظرفيت
و قابليت و توانايي واقعي فوتبال ما را نشناختهاند .اين
فوتبال با اين همه جوان مستعد و غيور و دالور در نهايت
مورد ظلم واقع شده و مظلوموار به افتخارآفريني خود
ادامه ميدهد.
نگاه كنيد در راه صعود با جام جهاني آنهم با اقتدار با چه
امكاناتي روزگار سپري شد .برنامههاي غيراستاندارد
داشتيم .امكانات در نقطه صفر چشمها را آزار ميداد اما
بهترين نتايج را گرفتيم .در تاريخ فوتبال هرگز چنين
اقتدار و صعودي براي فوتبال ايران پيش نيامده است.
اعتقادبندهبرايناستكهقبلازهرچيزبايدنگرشراتغيير
داد .اگر بخواهيم در جام جهاني مسكو با همان نگرش دوران
قبل حضور پيدا كنيم ،باز آش همان و كاسه همان خواهد
بود .يعني دو تا سه بازي پايان هياهوي فوتبال ما در جام
جهاني خواهد بود .تاكنون  4بار به جام جهاني رفتهايم و
اينبار دوره پنجم است .عم ً
ال با فضاي جام جهاني آشنا
هستيم .فقط بحث تجهيزات مهم است .نبايد در باد صعود
بخوابيم .كارهاي خوب را نبايد از ياد برد .نبايد كار انضباطي
كيروشراكهدرراهصعوددخيلبودازبينبرد.بايدبهدنبال
زيرساختها رفت تا در فرصت باقيمانده چهره فوتبال ما
درجهانبهدرستيبهتعريفبرسد.
عصر كنوني ديگر با امكانات گذشته نميتواند به افتخار
برسد .عصر كنوني ابزارهاي فعلي خود را ميطلبد .بايد
نگاه غريبانه درخصوص فوتبال را كنار گذاشت تا در جام
جهاني مسكو حريفي از قبل بازنده و حريفي كه زود با جام
وداع خواهد كرد نباشيم.
اعتقاد بنده بر اين است بايد نگرش را تغيير داد .بايد همراه
با نگرش جديد ،امكانات و تجهيزات را در خدمت تيم ملي
به كار گرفت تا فصل جديدي از حضور تيم ملي در جام
جهاني بازگشايي شود.
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ميتوانيم ،اما...

اكبر عزيزي

با اقتدار به جام جهاني مسكو صعود داشتيم .در تاريخ فوتبال ايران
چنين صعودي وجود نداشت .از اينرو يك روز استثنايي ،يك روز
فراموش نشدني ،يك روز به يادماندني در تقويم فوتبال ايران ثبت
و ضبط شد .اين صعود نشان داد كه ما ميتوانيم .ما توانايي انجام
كارهاي بزرگ و كارهايي در حد غيرممكن را داريم .دو هفته مانده به
پايان ديدارهاي مقدماتي ،صعود به جام جهاني ميسر شده است .در
چندين بازي بزرگ شركت داشتيم ،بدون دريافت گل خورده به جام
جهاني صعود ميكنيم .اين عاليم بيانگر آن است كه ما ميتوانيم .اما
براي استمرار اين حركت بزرگ و اين توانستن نياز به ابزار و امكانات
است .اگر بخواهيم در جام جهاني فراتر از هر دوره قبل ديده شويم،
بايد خوب تدارك ديده شويم .بازيها با تيمهايي در سطح و يا هم سطح
راه يافته به جام جهاني ما را ميتواند فراتر از هر دوره قبل نشان دهد.
اكنون فوتبال ما نياز دارد تا در جام جهاني بهتر ديده شود .اين همه
سروصدا ،اين همه هنرنمايي نبايد صرفاً براي دو تا سه مسابقه در جام
جهاني خالصه شود ،بلكه اكنون نياز است كه پرآوازه باشيم .با قدرت
ديده شويم و جزء يكي از تيمهاي صعودكننده به مرحله بعدي بازيها
باشيم .اينان شدني است ،اما نه با حرف و شعار .اينان شدني است چون
جوانان غيور و مردانهاي در تيم ملي داريم ،اما اين جوانان نيازمند
ابزار و امكانات هستند .بايد پشت جبهه را قوي كرد تا در حمالت
به موفقيت برسد .بايد تيم جوان و در حال رشد و تيمي كه ميتواند
پرآوازه باشد را به درستي آماده كرد تا در جام جهاني هرگز چيزي به
عنوان كمبود به سراغ فوتبال ما نيايد .چه اشكالي دارد كه در بازيهاي
تداركاتي ،ديدار با آلمان ،برزيل و ايتاليا در دستور كار قرار بگيرد؟
چه اشكالي دارد كه بهترين زمين چمن را مهيا سازيم؟ و باز چه
اشكالي دارد كه تيم ملي را از هماكنون در بهترين شرايط آب و هوا
و تغذيه قرار دهيم تا توانستن ما در چشم دنيا قرار بگيرد؟ چه اشكالي

دارد كه به صورت يكصدا با برنامههاي كيروش كه نقش عمدهاي در
راه صعود زودهنگام فوتبال ما به جام جهاني داشت همگام شويم؟ چه
اشكالي دارد همه يكي باشيم؟ چون ميتوانيم.

با اتخاذ سيستم احتياط در ميان ريسكطلبها
سقف پرواز تيم ملي در روسيه بلند نخواهد بود

وصال روحاني

نمايش شگفتانگيز تيم ملي فوتبال ايران در مرحله نهايي انتخابي
جام جهاني  2018در قاره آسيا اين توقع را به وجود آورده كه
كشورمان در مرحله نهايي اين مسابقات نيز خوش بدرخشد.
اما اين نمايش فقط از منظر تدافعي عالي بوده و تيم ايران با رسيدن به
معدل متوسط يك گل زده در هر بازي نشان داد اهل ريسك نيست.
آيا تيمي كه اهل خطر كردن نيست و هجوم از سالحهاي اصلياش
نيست ميتواند در مرحله نهايي جامهاي جهاني نيز اميد قابل توجهي
براي رسيدن به مدارجي واال داشته باشد؟ از پيشينه فوتبال كشور
خودمان براي يافتن پاسخ سئوال فوق مدد ميگيريم .در جام جهاني
 2014تا جايي كه فقط به دفاع نياز داشتيم نيجريه را با تساوي صفرـ
صفر متوقف كرديم و براي كسب نتيجهاي مشابه برابر آرژانتين نيز
فقط دو سه دقيقه وقت كم آورديم .اما به محض اين كه حمله تنها
راه ما براي توفيق در ديدار سوم جلوه كرد و مجبور شديم سپرهاي
دفاعيمان را كنار بگذاريم در يك بازي از هم گسيخته و بدآهنگ 1ـ3
به تيم متوسط بوسني باختيم و حذف شديم.
امروز كه كارلوس كيروش به وضوح از لزوم صعود ايران از گروهش در
مرحله نهايي جام جهاني بيست و يكم صحبت ميكند ،قابليتهاي
گلزني امثال آزمون ،طارمي ،قوچاننژاد و انصاريفرد سالح اصلي و
پشتوانه عدهاي است كه او براي تحقق اين خواسته بدان چشم دارد.
مشكل از آنجا شروع ميشود كه در خط مياني تغذيهكنندگاني عالي
براي آنها وجود ندارند .سرمربي پرتغالي تيم ملي حتي در ديدارهاي

