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آزمون چگونه ميتواند
جاپاي «دايي» بگذارد؟

بعد از خداحافظي علي دايي از دنياي فوتبال و ظهور سردار آزمون با رقه اميد در دلها
دميده شد و همگان از جانشين خلف به جاي شهريار خبر دادند.
سردار بعد از آنكه در تيمهاي ملي جوانان و اميد ايران جلوه كرد ،خيلي زود پلههاي ترقي
را پيمود و خود را به عنوان مهاجم اول تيم ملي ايران معرفي كرد.
آزمون در مراحل مقدماتي جام جهاني  2018روسيه گلزن شماره يك ايران بود و گلهاي
حياتي براي كشورمان به ثمر رساند .پيش از شروع جام جهاني ،سردار در تيم كازان
روسيه با افت نسبي روبرو شد و بيم آن ميرفت كيروش در انتخاب او به عنوان مهاجم
هدف دچار ترديد شود.
تمرينات ويژه توسط كادر مربيان در اردوي تركيه و باشگاه دينامو مسكو ،سردار را به
مراحل ايدهآل از لحاظ بدني نزديك كرد ،اما تاكتيك خاص و شيوه تدافعي كيروش
در هر سه ديدار ايران ،با مراكش ،اسپانيا و پرتغال ،موجب شد تا مهاجم جوان ما نتواند از
تواناييها و ويژگيهاي خود در فاز تهاجمي بهره ببرد.
اين شرايط سنگين و خاص و بعضي از نارضايتيها و انتقادها از عملكرد سردار آزمون
موجب شد تا اين بازيكن به يك باره تصميمي عجيب بگيرد و از دنياي فوتبال خداحافظي
كند .همين تصميمات خلقالساعه و غيرمترقبه نشان از جواني «سردار» دارد ،در صورتي
كه دايي در زمان بازيگرياش اهل مبارزه و چالش بود.
دايي هرگاه با انتقادات دامنهدار كارشناسان و همكاران رسانهاي مواجه ميشد ،با تالش
بيشتر و انگيزه بهتر به كار و تمرين مداوم ميپرداخت و با درخشش خود در ميادين
داخلي و خارجي خود را به تيم ملي تحميل ميكرد.
سردار بايد بداند و ياد بگيرد كه در دنياي فوتبال حرفهاي به عملكرد ستارگاني چون مسي
و رونالدو ،نيمار هم ايراد ميگيرند ،و عمده دليل انتقادات و تهاجمات متوجه آنها ميشود.
بنابراين واكنش لحظهاي و از كوره در رفتن با دنياي حرفهاي فوتبال در تضاد است.
بايد در ميدان بود و مبارزه كرد .چون قرار نيست تمام بازيكنان در ميادين بينالمللي
بدرخشند و مرد اول تيم خود باشند.
«آزمون» امروز در معرض آزموني بزرگ قرار دارد و بايد وظيفه خود را در قبال فوتبال
ملي انجام دهد و به درستي جا پاي علي دايي گذاشته و تاريخساز شود.

به تک ستارههاي
داوري اكتفا نكنيم!

بعد از آنكه محمد فنايي به عنوان كمك داور در جام جهاني درخشيد
و در فينال سوت زد ،در روسيه  2018هم عليرضا فغاني با كمك
سخندان و منصوري مایه مباهات و افتخار ايران شد و در امر قضاوت
توان باالي خود را بروز داد.
البته به گواه اغلب صاحبنظران و كارشناسان ،عليرضا فغاني و دو
كمك او بايد در فينال حضور مييافتند ،اما قضاوت در ديدار ردهبندي
جام جهاني هم افتخار بزرگي است و نبايد با بيتفاوتي از كنار آن
گذشت.
در اين ارتباط موضوع مهمي كه بايد به آن پرداخت ،توجه دادن
فدراسيون فوتبال و كميته داوران به پرورش استعدادها و اهتمام
جدي به مقوله مهم داوري فوتبال است.
در روزه��اي گذشته موضوع قضاوتهاي خوب عليرضا فغاني و
توان مديريتي و توان باالي جسمي او زبانزد خاص و عام بود و همه
عالقمندان فوتبال در داخل و خارج كشور،اخبار مرتبط با داوري او را
در مراحل باالتر تعقيب ميكردند .انتظارات از فغاني تا بدان حد فزوني
يافت كه معرفي او به عنوان داور ديدار ردهبندي هم رضايت مردم را
جلب نكرد و همگان از لزوم سپردن ديدار نهايي جام جهاني به فغاني و
دو كمك او صحبت كردند و...
به هر حال اين توفيق شگرف را به فال نيك ميگيريم و اميدواريم با
مهم شمردن مقوله آموزش در اقصي نقاط كشور و سرمايهگذاري در
امر داوري و نيز اعتماد به جوانان تحصيلكرده و با انگيزه ،زمينهساز
ظهور فناييها و فغانيها در كشور باشيم .براي تحقق اين امر بايد در
شماره 2240-سال چهل وهشتم 25 -تیر 1397
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ليگ برتر و مسابقات ردههاي گوناگون ،فضا را براي داوري جوانان
فراهم كنيم و با يك يا دو اشتباه ،فضاي رسانهاي را به هم نريزيم و در
ورزشگاهها به آنها حملهور نشويم.
در همين مسابقات اخير در جام جهاني به عينه ديديم كه بارها

اشتباهات داوران با ويدئو چك و بازبيني صحنهها جبران شد ،بنابراين
با اندكي خويشتنداري و حمايت از داوران ميتوانيم تحولي در اين
زمينه ايجاد و در عرصههاي بينالمللي خودي نشان دهيم.

