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اين ش��ايعه (كه تا لحظه نگارش ،شايعه محسوب ميشود و شايد اكنون كه مشغول خواندن مطلب هستيد،
متأسفانه ديگر شايعه نباشد) زماني قوت و احتمال «صحت» پيدا ميكند كه خبر ميرسد فيفا به فدراسيون
فوتبال ايران اخطار داده اگر محروميتهاي باش��گاهها را اعمال نكند ،تيمهاي ملي كش��ورمان از حضور در
ميادين بينالمللي محروم خواهند شد.
خيلي دوس��ت داريم همه اينها «ش��ايعه» باش��د اما وقتي اين تهدي��د فيفا را از نظ��ر ميگذرانيم ،متوجه
ميشويم خبرهايي هست كه فع ً
ال «مس��كوت» مانده و صالح نبوده رسانهاي شود .حرف و حديثها در اين
رابطه باال گرفته و كار به جايي رس��يده كه فدراسيون فوتبال متهم به مصلحتانديشي يا جانبداري از تيمي
خاص شده است .از آن سو نيز كه فيفا با احدالناسي شوخي ندارد و قطعاً فدراسيون نميتواند موضوع را بيش
از اين كش دهد و به تعويق بيندازد .حتما تا اين لحظه بنا به داليلي (حتي ش��ايد مهمتر از آنچه به ذهن من و
شما ميرسد) صالح نبوده دراينباره شفافسازي صورت بگيرد اما آخرش كه چه؟ مگر فدراسيون ميتواند
فيفا را با داليلي كه دارد ،قانع كند و مانع از اجرايي ش��دن محروميتها گردد؟ صدرنش��يني پرس��پوليس،
موقعيت تراكتور در جدول و نوع واكن��ش احتمالي هواداران متعصبش به جريمه احتمالي و عوامل ديگري
از اين دست گويا موجب شده تا اين لحظه فدراس��يون ترجيح دهد براي خود دردسر نكند و در آستانه ليگ
قهرمانان آسيا ،دور برگشت مقدماتي جام جهاني و نيز هفتههاي نفسگير ليگ برتر حاشيهاي بوجود نياورد
اما اگر «چيزكي» وجود داش��ته باش��د ،مگر ميتوان با دست دس��ت كردن ،اميد به افتادن آبها از آسياب
داشت ،آن هم در ش��رايطي كه فيفا طرف حسابمان است؟ در رابطه با محروميت استقالل از حضور در نقل و
انتقاالت نيمفصل مگر توانس��تيم فيفا را متقاعد به اغماض يا تخفيف كنيم؟ فدراسيون فوتبال اگر به واسطه
موارد و مس��ائل «امنيتي» تاكنون دس��ت نگهداشته ،حرفي نيس��ت اما در غيراينصورت تاوان سنگيني در
انتظارش خواهد بود چون بين تيمها تفاوتي وجود ندارد و اص ً
ال نبايد بخاطر اش��تباه و ندانمكاري چند سال
قبل مديران فالن باش��گاه ،اكنون در نقش «جوركش» ظاهر شود و با س��كوت مرگبار خود براي چند وقت
ديگرمان حاش��يه و چالش درس��ت كند .تازه اگر حالت اولي كه ذكر كرديم هم برقرار باش��د ،باز فدراسيون
وظيفه دارد چارهاي براي آن بينديش��د چون طبق تهديد فيفا ،مش��خص است هيچ راه درويي وجود ندارد و
محروميتي بينالمللي گريبانمان را خواهد گرفت .دراينباره بيشتر خواهيم نوشت...
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يكي از مواردي كه به نظر ميرسد در البهالي برنامههاي ريز و درشت فدراسيون فوتبال گم و فراموش
شده باشد ،تيم ملي اميد است كه چون فعال مسابقاتي پيش رو ندارد ،براي كسي اهميتي هم ندارد و با وجود
عزمي «تكراري» كه بعد از ناكامي در رس��يدن به المپيك  2016جزم ش��د ،باز به نوعي به امان خدا رها شده
و «در عمل» كاري برايش انجام نميش��ود .وقتي بازي امثال نورافكن را در ميانه ميدان اس��تقالل ميبينيم
و از آن طرف ميش��نويم بازيكني همچون رضا شكاري راهي اروپا ش��ده ،نوعي نگراني «بحق» به سراغمان
ميآيد كه نكند مثل تمام چند ده س��ال اخير ،اين نسل از فوتباليس��تهايمان نيز در اثر غفلت و ندانم كاري
بعضي ،از حضور در المپيك محروم ش��وند .درست است كه تيم ملي جوانان براي حضور در جام جهاني ،اردو
و برنامه دارد و همين تيم است كه در واقع استخوانبندي تيم اميد را براي المپيك2020تشكيل ميدهد اما
در هر صورت نميتوان فقط به اين مس��أله بسنده كرد و دست روي دست گذاشت تا چند ماه بعد و پس از آن
تازه تصميم گرفت .مدتهاس��ت به صورت جسته و گريخته ميشنويم كه قرار است با هماهنگي كيروش،

س��رمربي تيم اميد انتخاب شود تا برنامهريزيها براي ماههاي آتي انجام پذيرد اما متأسفانه برنامههاي توي
چشم تيم ملي بزرگساالن و ليگ برتر (كه دومي خود به تنهايي حاشيههاي مختلف و وقتگيري دارد) اجازه
محقق شدن اين مورد را نداده است.
اگر تابس��تان  97جام جهاني برگزار ميش��ود(كه اميدواريم ما هم يكي از حاضران در اين مسابقات باشيم)
بالفاصله بعد از آن بازيهاي آس��يايي در برنامه فدراس��يون فوتبال قرار دارد كه اين ب��ار ديگر «بايد ،تيمي
خالص و غيرتقلبي( از حيث ش��رايط س��ني) از فوتبال زير23سال ايران در آن ش��ركت كند .تيم اميد بايد
صاحب و نفر اولش را بشناس��د تا از همين حاال بازيكنان داراي شرايط را گزينش كند و تمام جزئياتشان را در
يكي دو س��ال پيش رو زير نظر بگيرد .فوتبال اين مرز و بوم بازيكناني نظير نورافكن ،شكاري ،كرمالچعب و...
به وفور دارد اما چند چش��م قوي و پركار ميخواهد تا آنها را از دل ليگهاي مختلف بيرون بكشد .فدراسيون
بايد هر چه زودتر تكليف تيم اميد را (البته به صورت كارشناس��ي و حس��اب شده) مشخص كند و واقعاً مثل
تيم بزرگساالن به آن بنگرد .المپيك ارزش و اعتبار كمتري نسبت به جام جهاني ندارد ،ضمن اينكه راهيابي
به المپيك س��بب ميشود تيم «بينالمللي» فوتبالمان خيلي راحتتر از قبل به جام جهاني صعود كند .خدا
كند عزم راس��خي در فدراس��يون فوتبال در رابطه با اجباري كردن حضور بازيكنان زير20س��ال در تركيب
اصلي تيمهاي ليگ برتر(از فصل آينده) بوجود آيد تا تيمها در شرايطي كام ً
ال «برابر» به تشكيل تيم اميدي
مقتدر كمك كنند .اين موضوع بايد به صورت جدي پيگيري ش��ود و فدراس��يون اين برخالف تمام سالهاي
گذش��ته ،در عمل (و نه در مقام حرف و وعده) براي پشتوانهسازي تيم ملي بزرگساالن كاري انجام دهد .تيم
ملي نوجوانان و جوانانمان «جهاني» ش��دهاند و اينها «بايد» به گونهاي مديريت و هدايت ش��وند تا كمترين
«پرتي» را داشته باشند .وظيفه فدراسيون در قبال فوتبال پايه قطعاً سبكتر و ضعيفتر از ليگ برتر و تيم ملي
بزرگس��االن نيست .براي ش��خصي مثل تاج كه ثبات كاري تقريباً مطلوبي دارد و احتماالً حاالحاالها رئيس
فدراس��يون خواهد بود ،اين باالترين «انگيزه» به حساب ميآيد كه تيمهاي پايه راه يافتهاش به جام جهاني
را حفظ و تقويت كند و چند س��ال بعد با راهيابي آنها به المپيك و جام جهاني بزرگس��االن هم به اين ببالد كه
«هر كه نان از عمل خويش خورد» و هم در فوتبال ايران براي هميش��ه ماندگار شود .البته او بايد به اين مهم
واقف باش��د كه «حفظ» تيمهاي نوجوانان و جوانان كنوني فقط «ش��رط الزم» به حس��اب ميآيد و «شرط
كافي» براي تيم اميد و المپيكي ش��دن ،فاكتورهايي نظير انتخاب كادر فني مطمئن در زمان مناسب ،اجبار
باش��گاهها به همكاري مطلوب با كادر فني اين تيم و نيز جذب و بها دادن به بازيكنان جوان واجد ش��رايط و
اعزام تيم كام ً
ال جوان و خالص به بازيهاي آس��يايي اندونزي اس��ت .در رابطه با ت��اج البته نگرانيهايي وجود
دارد كه دليل آن «سكوت» او در قابل خيلي از چالشها ،حاشيهها و ابهامات است .از دعواي كيروش و برانكو
گرفته تا موضوع اخطار فيفا و نيز اتهام جانبداري فدراس��يون از فالن تيم ،هيچ يك با موضع و پاس��خ شفاف
آقاي رئيس همراه نش��ده كه ما بيش��تر آن را پاي اصول و حربههاي مديريتي وي ميگذاريم .خود را اينگونه
قانع ميكنيم كه تاج ترجيح ميدهد در س��كوت كارهايش را پيش ببرد چون ميداند اين فوتبال پتانس��يل
ورود به حاش��يه و «پرورش» آن را دارد .اما او بايد به اين مهم توجه كند كه بعضي اوقات بيتفاوت نشان دادن
خود نس��بت به مسائل ،باعث ايجاد سوءتفاهم و شك و شبهاتي ميش��ود و بهتر است به منظور جلوگيري از
بروز حاش��يهها و تبعات خطرن��اك آن از همان ابتدا موضعي صريح اتخاذ گردد .اي��ن فوتبال قابليت بزرگتر
شدن را دارد ،به شرط آنكه آقاي رئيس حواسش به تمام بالقوهها و بالفعلها باشد ...
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