ورزشي

محمدرضا فرهمند

دوست ديروز ،دشمن امروز
یکی از مخالفان سرسخت کیروش در ماههای اخیر ،مدیر اجرایی پیشین
تیمملی است که اظهارات اخیرش  ۱۸۰درجه با اظهارات زمان حضور در تیمملی
متفاوت است.کارلوس کیروش ،سرمربی تیمملی در  ۸سال حضورش در
فوتبال ایران ،منتقدان و مخالفان زیادی داشته اما هیچکدام از این افراد ،مانند
افشین پیروانی مواضع متناقضی نداشتهاند .اظهارات اخیر پیروانی درباره
کارلوس کیروش به حدی شدید بود که باور این موضوع را که او روزی در
حمایت از کیروش از سمتش در تیمملی استعفا داد ،سخت میکند.
برای بررسی اظهارات پیروانی از سال  ۹۴تاکنون ،باید دوره حضور او در
تیمملی و دوره حضور او در پرسپولیس و پس از آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه ،به بخشهایی از مصاحبه اخیر پیروانی علیه کادرفنی تیمملی گریزی
میزنیم و آنها را در کنار اظهاراتش در زمان حضور در تیمملی قرار میدهیم.

٭ نب��ود امکان��ات اولی��ه یا داش��تن امکانات
بیسابقه؟
کاپیتان س��ابق تیم ملی فوتبال ای��ران به اظهارات
اخی��ر ک��یروش واکن��ش نش��ان داد و گفت که
س��رمربی تیم ملی میخواهد با ای��ن رفتارها فرار
رو به جلو کن��د .پیروانی در ابت��دای صحبتهایش
میگوی��د :به نظر میرس��د آقای ک��یروش با این
جنجال سازی ها ،اتهامات واهی و فرافکنیها قصد
دارد ب��ا فرار ب��ه جلو روی نوع ب��ازی مقابل عراق
و برخی انتقادها س��رپوش گذاش��ته و همچنین در
ش��رایطی که ایران قرعه خوبی تا نیمه نهایی دارد و
رقبایی چون کره جنوبی ،ژاپن و اس��ترالیا هم دور از
انتظار ظاهر ش��دهاند به جای تمرکز روی قهرمانی
با حاش��یه س��ازی ،بهانههای واهی و طرح مخالفان
فرضی ،قهرمان نش��دن احتمال��ی را توجیه کند .او
نمیخواهد ببیند که مربیان قبلی یکدهم امکانات
کنونی و حمایتها را نداشتهاند .کیروش هدفمندانه
خ�لاف این حقایق را مط��رح میکند و این موجب
تاسف بسیار است.
مدیراجراییپیشینتیمملیدرحالیازامکاناتو
حمایتهای بیسابقهای که کیروش در این سالها
در اختیار داش��ته اشاره میکند که صحبتهایش
زمانی که در تیمملی حضور داشت این امکانات
و حمایتها را نش��ان نمیدهد و او همیشه از کمبود
آنها گالیه میکرد.
افش��ین پیروان��ی در زمان حض��ورش در تیمملی،
تقریب��ًا در تم��ام مصاحبههایش از نب��ود امکانات
ب��رای تیمملی صحبت کرده اس��ت که نمونههایی
از آنها در تاریخهای  ۳۰مهر  ۲۹ ،۹۵اردیبهش��ت
 ۲۱ ،۹۵بهم��ن  ۹۴و ...وجود دارد .او حتی در یکی
از مصاحبههایش در  ۳۰مهر س��ال  ۹۵با تاکید بر
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خیرین و وزیر
لزوم حمایت از تیممل��ی ،خطاب به ّ
خیری��ن تقاضا دارم که برای
نف��ت میگوید :من از ّ
کم��پ تیمملی کاری کنند .االن ب��ه ما خبر دادند
که پژوهش��گاه نفت را میخواهند به نمایش تبدیل
کنن��د .من از وزیر نفت ای��ن تقاضا را دارم تا زمانی
که کمپ تیمملی آماده نش��ده اس��ت ،این زمین را
برای ما نگه دارند .درس��ت نیس��ت که فدراسیون
فوتبال هم به هواپیمایی و هم به هتل بدهی داش��ته
باش��د ،این که تیمملی در زمین اس��تاندارد  ۹نفره
نمیتواند تمرین کند ،درست نیست .اگر قرار است
ب��ه تیمملی کمک ش��ود ،اول باید وزارت ورزش و
جوانان این کار را انجام دهد و س��پس فدراس��یون
فوتب��ال .در حال حاضر آن حمایتی که باید بش��ود
ص��ورت نمیگیرد .اگر میخواهی��م به جام جهانی

صعود کنیم ،باید مشکالتمان حل شود.
پيروان��ي همچنین در بهمنماه  ۹۴گفته اس��ت :در
نهایت هم به عنوان یک هوادار میگویم که یک ماه
دیگر اردوی تیم ملی شروع میشود اما تیم ملی نه
زمین دارد ،نه لباس و نه امکانات اولیه!
٭ پرواز چارتر یا سفر با اتوبوس؟
مدیر ورزشی پیشین پرسپولیس در ادامه مصاحبه
اخیرش در رابطه با صحبتهای کیروش درباره سفر
فرست کالس پرسپولیسیها به ژاپن میگوید :بنده
شاهد بودهام تیم ملی در زمان مربیگری کیروش
ب��رای معمولیترین بازیها هم با چارتر س��فر کرده
که نش��ان دهنده آن اس��ت که قهرمانیها و اقتدار
پرس��پولیس تا چه حد پاک و بدون حمایتی خاص
ب��وده و کیروش و امث��ال او که برای این اتهامهای

نمی دانم او به رغم این همه نارضایتی و...و متشنج کردن فضای فوتبال
ملی چرا نمیرود؟ شاید هیچ تیم یا کشوری پیدا نمی شود که حاضر باشد
پول کالن به مربی پروازی بپردازد و توهین هم بشنود.

