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معيار نقل و انتقاالت چيست؟

در فوتبال ما براي سازماندهي و تغيير و تحول در تيمها سازوكار
مشخصي وجود ندارد .اصل مهم سازندگي در فوتبال باشگاهي حكم
كيميا دارد و مربيان شجاعت الزم براي جوانگرايي از خود نشان
نميدهند.
ت در دوران نقل و انتقاالت
تيمهاي استقالل و پرسپوليس هم در رقاب 

احساسي برخورد ميكنند و براساس تمايالت هوادارانشان عمل كرده
و درصدد صيد بازيكنان اسم و رسمدار هستند تا جوانهاي مستعد و
آيندهدار.
همه باور دارند كه جنس استقالل در زمين و نيمكت ذخيرهها جور
نيست .به كارگيري آرش افشين ،فرشيد باقري ،بختيار رحماني و

رابسون و گماردن اسامي ميثم مجيدي و امين حاج محمدي در
ليست 25نفره استقالل آگاهانه و واقعبينانه نبوده است .به همين
دليل در پايان نيمفصل تنها نام رابسون در ليست باقي ماند و نفرات
ذكر شده از استقالل جدا شدند.
از طرفي عقد قرارداد 3ساله با بازيكنان پا به سن گذاشته از جمله
خسرو حيدري ،وريا غفوري و مهدي رحمتي و دل سپردن به نفرات
مسن ،باعث كمتحركي تيم و كسب نتايج ضعيف در دور رفت شد.
منصوريان بعد از آنكه به جوانان اعتماد كرد و شجاعت به خرج داد،
آنگاه استقالل به نتايج بهتري دست يافت .در چند روز گذشته هم
تالش وافر منصوريان براي شكار آندو تيموريان تعجبآور است .آندو
در سال 95فروغ چنداني نداشته و براي ماشينسازي مؤثر نبوده
است .انگيزه كم او و غيبتهاي مكرر در ماشينسازي ،رفته رفته او را
در تيم ملي هم به نيمكتنشيني دائمي مبدل كرد.
استقالل كه اميد ابراهيمي و فرشيد اسماعيلي را در مركز ميدان در
خدمت دارد و روزبه چشمي در شرف بازگشت به ميادين است ،معلوم
نيست براساس كدام داليل آشكار آندو را هم به خدمت گرفته است.
ابراهيمي و روزبه چشمي اساساً دو هافبك وسط و توپپخشكن و
تخريبيهستند.آندرانيك همخصوصياتدفاعيدرمركزميداندارد.
فرشيد اسماعيلي هم روزهاي خوبي را نويد ميدهد .اين نفرات
به هيچ شكل شرايط بسازي در پست هافبك كناري را ندارند .لذا
حضور همزمان تيموريان و اميد ابراهيمي در ميدان و استفاده از
خسرو حيدري و وريا غفوري و مگويان و جباروف قطعاً ميانگين سني
استقالل را باال خواهد برد و باعث كاهش دوندگي و جنگندگي در
تيم ميشود .معلوم نيست منصوريان چگونه بر اين مشكالت فائق
ميآيد و تركيب استقالل در ديدارهاي آتي چگونه خواهد بود؟ آيا
اين تصميمات رضايت خاطر هواداران را جلب ميكند و آنها را به
هدف نزديك خواهد كرد؟

مقابله به مثل دستیاران تیم ملی

تحریم بازیهای پرسپولیس
دود نزاع برانکو و کی روش به چشم خودمان خواهد رفت و فوتبال ما از
این موضوع لطمه جدی خواهد دید.
متاسفانه فدراسیون در این میان نتوانسته به جدیت وارد قضیه
تخاصم دو مربی شود و ماجرا را خاتمه دهد.پیش تر گفته می شد
در صورت حضور کی روش در ورزشگاه آزادی لیدرها ،تماشاگران
دو آتشه را ترغیب خواهند کرد تا بی محابا به مربی پرتغالی تاخته و از
برانکو دفاع همه جانبه داشته باشند.
کی روش که مربی باهوشی است و هفته گذشته با عکس العمل سریع
خود توپ را به زمین برانکو انداخته بود ،با اعالم استعفا هم فدراسیون
نشینان را در گوشه رینگ قرار داد،بعد از آنکه هیات رئیسه فدراسیون
فوتبال از سرناچاری و ملتمسانه با کناره گیری کی روش مخالفت کرد
و حمایت از ادامه همکاری او را در دستور کار قرار داد ،باز هم شاهد
اقدامات تند کی روش بودیم.او برانکو را ترسو خواند و گفت بعضی
ها به او قول نیمکت تیم ملی را داده بودند.کی روش برای تقابل همه
جانبه با برانکو حتی اجازه نداد تا دستیارانش در بازی پرسپولیس و
سایپا در آزادی حاضر شوند.در واقع تحریم بازیهای پرسپولیس حربه
جدید کی روش است تا نشان دهد اگر باشگاهها با او همکاری نکنند
،او هم دست به مقابله به مثل خواهد زد و...
به هر حال موش و گربه بازی دو مربی خارجی به نفع ما نیست و باید
فدراسیون با دخالت به موقع ،زمینه آشتی این دو را فراهم کند.
حال که قرار است لیگ برتر با فشردگی خاص و در فواصل پنج روزه
انجام شود و بعد از آن هم حضور نمایندگان ایران در جام آسيا دغدغه
اهالی فوتبال باشد،قطعا با محظورات زمانی فرصت سازماندهی تیم
ملی را نخواهیم داشت.این نوع برنامه ریزی غلط یقینا تیم ملی را به
حاشیه خواهد برد .باید دیدار حیاتی با قطر در سوم فروردین را مهم و
سرنوشت سازتوصیف کرد..
از یک سو هیچ برنامه تدارکاتی تا اسفند برای تیم ملی نخواهیم داشت
و از جانب دیگر با فشرده برگزار کردن لیگ،باعث فرسودگی و اسیب

دیدگی بازیکنان کلیدی در لیست کی روش می شویم.
بعضی از کارشناسان و حامیان برانکو از جمله خود او در هنگامه
برپایی اردو در امارات می گفتند چون بازیکنان اصلی کی روش در
خارج هستند بنا براین اصل موضوع اردوی امارات بی نتیجه است.
گروه دیگر از مربیان باشگاهی هم که تیمشان نتایج مثبتی نگرفته بود
.هر گاه از سوی همکاران مطبوعاتی مورد سوال قرار می گرفتند ،در
اظهاراتشان از هماهنگ نبودن بازیکنان سخن می گفتند.
چطور مربی باشگاهی بعد از هفت هشت ماه کار شبانه روزی با بازیکن
تیمش و انجام پانزده هفته از مسابقات لیگ برتر و چند مسابقه حذفی
از هماهنگ نبودن نفرات تیمش حرف می زند ،اما حاضر نیست
بازیکن ملی پوش چند روز در اختیار مربی تیم ملی باشد؟
چگونه این هماهنگی در فرصت هشت ماهه در باشگاه ایجاد نمی شود
،اما انتظار داریم کی روش در چند روز این کار بزرگ را صورت دهد؟
این تضاد در گفتار و عمل بیانگر آن است که در این آشفته بازار هر
کس به فکر خویش است و از اهمیت کار پیش رو غافل است.
در مقام پاسخ به اظهارات آنانکه لیست اصلی کی روش را بازیکنان

لژیونر می دانند،یاد آور می شویم اگر فشردگی مسابقات لیگ برتر
وآسیا منجر به آسیب دیدگی جالل حسینی ،طارمی،امید ابراهیمی
،وحید امیری ،رضائیان ،حاج صفی و بیرانوند شود این کمبود را چگونه
جبران خواهیم کرد؟
بهعبارتصریحتر،نداشتنتقویممدونوبیتدبیریوسومدیریتخودمان
رافراموشکردهوهمهکاسهکوزههارابرسرکیروششکستهایم!
درست مانند خلبانی که هواپیمایش به دالیل مختلف آماده پرواز
نیست و مسافران به جای بررسی دالیل اصلی ،به خلبان تاخته واو را
شماتت می کنند!
باید از هم اکنون به فکر چاره بود .این نوع برنامه ریزی حتما و قطعا تیم
ملی را به بیراهه خواهد برد.حساسیت و اهمیت دیدار با قطر را نباید
برای یک لحظه هم ما را از هدف دور کند.پیشنهاد می کنیم هیات
رئیسه و کارشناسان ،با حضور مربیان ملی و باشگاهی به درستی
برنامه فشرده فعلی را مورد واکاوی مجدد قرار داده و تصمیمی عقالیی
بگیرند.پیکار با قطر و چین باید در صدر اهداف فوتبال و ورزش ما
باشد،چرا که هدف اصلی حضور در جام جهانی است.
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