افشین پیروانی در برههای که مدیر اجرایی تیمملی بود ،تقریبًا همیشه به
عنوان نفر نخست ،پاسخ منتقدان کیروش را میداد و به صورت تمام قد از
سرمربی تیمملی حمایت میکرد اما از زمان جدایی از تیمملی و پس از آنکه
درگیر پرونده اسپانسر تیمملی شد -که ابتدا با محرومیت  ۵ساله توسط کمیته
اخالق و پس از آن لغو حکم توسط کمیته استیناف مواجه شد -لباس منتقد
برتن کرد و به صف نخست منتقدان سرمربی پرتغالی تیمملی پیوست.

حس��ين کعب��ي ،بازيکن پيش��ين تيم مل��ي فوتبال
کش��ورمان گفت که با ش��نيدن حرفه��اي جواد
خياباني گريهاش گرفته است.
حس��ين کعبي درباره ش��رايط تيم سپيدرود رشت
در تعطي�لات نيمفص��ل اظهار داش��ت :اردوي دو
هفتهاي در تهران داشتيم و تمرينات خوبي را پشت
س��ر گذاش��تيم .بازيکنان جديد در اين اردو حضور
داش��تند و س��عي کرديم خودمان را براي نيمفصل
دوم که کار سختي داريم ،آماده کنيم.بازيکن پيشين
تي��م ملي ايران در خصوص صعود تيم کش��ورمان
به مرحله نيمه نهايي جام ملتهاي آس��يا و شانس
قهرماني در اين مس��ابقات گف��ت :بازيکنان خوبي
داريم و هم��ه توقعمان از اين تيم قهرماني اس��ت.
هيچ بهانهاي وجود ندارد و فدراسيون تمام امکانات
را در اختي��ار تي��م قرار داده اس��ت .اکنون ،بهترين
فرصت براي قهرماني در آسياس��ت و هيچ بهانهاي
پذيرفته نيس��ت .من بازيها را ه��م به طور کامل
ديدهام ،تيمهاي ديگر را نميش��ود با ايران مقايسه
کرد .استراليا ،ژاپن و عربستان چيزي از خود نشان
ندادهان��د .در کل هيچ تيمي را در حد ايران نديدهام
و به نظر در تيم ما انتخاب  11نفره کار سختي است،
چون نيمکت بسيار قدرتمندي داريم.
حس��ين کعبي درباره اظهارات اخير کيروش عليه
وزي��ر ورزش گف��ت :من وقت��ي صحبتهاي جواد
خياباني را ديدم ،اش��کم درآمد .م��ا همه چيز را در
اختيار تيم ملي قرار داديم ،ديگر چه بهانهاي داريد؟
کيروش بهترين پ��ول را ميگيرد و ديگر چه دليلي
دارد به جاي سيستم تيم خود ،در مورد وزير ورزش
صحبت کن��د؟وي ادامه داد :ميگويند آرامش تيم
ملي را بر هم نزنيم ،چه آرامش��ي؟ تا چه زماني نبايد
حرف بزنيم؟ يک نفر بايد جواب کيروش را بدهد،
اگر س��رمربي رئال يا منچس��تر بوده ،براي خودش
بوده! من  20سال فوتبال بازي کردم و  15سال آن را
در تيم ملي بودم ،تا حاال چنين چيزي نديدم .يک نفر
پيدا نميش��ود جواب اين آقا را بدهد؟ علي کريمي
هم��ه حرفها را در م��ورد او زد ،آنموقع ميگفتند
کريمي اشتباه ميگويد ،حاال ديديد درست ميگفت!
ديدي��د مايليکهن و حاجرضاي��ي در مورد اين فرد
راست ميگفتند .همه ما از تيم ملي حمايت ميکنيم،
اما تا اين ش��خص روي نيمکت تيم ملي باش��د ،من
بازيهاي تيم مل��ي را نميبينم .با احترامي که براي
بازيکن��ان تيم ملي قائلم ،ام��ا تا وقتي کيروش روي
نيمکت باشد ديگر بازيها را نگاه نميکنم.
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ديگر بازيها را نگاه نميكنم

آنتوني رابينز

واهی دلیل موجهی ندارند.
اینکه تیمملی در این چندسال بسیاری از سفرهایش
با پرواز چارتر بوده ،شکی نیست اما آیا معمولیترین
بازیهاي تیمملی هم با پرواز چارتر رخ داده است؟
بهترین پاس��خگو به این سوال خود افشین پیروانی
است .او در  ۲۳مرداد  ۹۴ضمن گالیه از بالتکلیفی
اسپانسر تیمملی و نبود امکانات کافی ،راجع به سفر
تیمملی به ترکمنستان در راه مقدماتی جام جهانی
 ۲۰۱۸توضیح میدهد :چند روز دیگر در مقدماتی
ج��ام جهانی بازی داریم اما هنوز تکلیف اسپانس��ر
پیراه��ن تیم ملی معلوم نیس��ت .زمی��ن تمرین و
امکانات نداریم .برای بازی با ترکمنس��تان مجبور
بودی��م  ۶۰۰کیلومتر راه را تا لب مرز طی کنیم اما
اتوبوس خوب هم نداریم.
پیروان��ی حتی در برههای از نب��ود پرواز چارتر هم
گالیه میکن��د .او در مصاحبهای در  ۲۱فروردین
 ۹۵میگوید :اگر قرار باشد پس از بازی با قطر مثال
چه��ار یا پنج روز دیگر به مصاف کره یا ژاپن در آن
کش��ور برویم ،آیا میش��ود که با پ��رواز عادی این
مس��افت را طی کرد؟ما و ژاپن در عمان بودیم اما
ژاپن زودتر از ما به ایران رس��ید .آنها چند ساعت
استراحت کردند و ما با چند ساعت اختالف دیرتر
از آنه��ا ب��ه ایران رس��یدیم .ک��یروش یک مربی
حرفهای اس��ت و امکانات حرفهای میخواهد .بله،
درست است .شما میگویید امکانات را دیدیم و بر
اس��اس همین امکانات باید توقع داش��ته باشیم اما
من میگویم  ۴۰میلیارد تومان پول از سوی فیفا و
کنفدراسیون فوتبال آسیا به ایران رسیده است.
خب نص��ف این پول را خرج تی��م ملی کنید تا با
امکانات مناس��بی بتواند راه خ��ود را ادامه دهد.
اگر کس��انی که انتقاد میکنن��د دو دوتا چهار تا
داش��ته باش��ند ،تا این حد نبای��د در مطبوعات و
رسانهها دست به انتقاد از تیم ملی بزنند.
٭ ک �یروش جزء  ۱۵مربی برتر دنیاس��ت یا
یک مربی پروازی و پرخرج؟
مدیر اجرایی پیش��ین تیمملی در بخش دیگری از
صحبتهای��ش از ک��یروش به عن��وان مربیای که
پ��س از ایران دیگر متقاضی ندارد ،اش��اره میکند
و میگوید :نمی دان��م او به رغم این همه نارضایتی
در همه این س��الها و این همه متشنج کردن فضای
فوتبال ملی چرا نمیرود؟ شاید هیچ تیم یا کشوری
پیدا نمی ش��ود که حاضر باش��د پول کالن به مربی
پروازی بپردازد و توهین هم بشنود.
کیروشی که اکنون در منظر پیروانی یک مربی
گران و پ��روازی اس��ت ،روزی از نظ��ر پیروانی

ج��زء  ۱۵مربی برتر دنیا ب��ود که فوتبال ایران تا
 ۱۰س��ال پس از رفتنش حسرت او را میخورد.
افش��ین پیروانی در یکی دیگر از مصاحبههایش در
 ۲۳م��رداد ۹۴درباره ک��یروش میگوید :باز هم
تاکی��د میکنم که انتقاد باید با احترام و ادب همراه
باش��د .فردی که در یکی از تیمها پس��ت مهمی هم
گرفته جایی گفته بود که کیروش را نمیشناس��د!
او یکی از  ۱۵-۱۰مربی برتر دنیاست و من میگویم
که اگر برود تا  ۱۰س��ال دیگر نمیتوانیم مانند او را
بیاوریم .من ب��ا  ۱۰مربی برتر دنیا کار کردهام و
بهترین مدرک پروالیسنس را دارم اما هر روز از
کیروش چیز جدیدی یاد می گیرم.
٭ از حامی شماره یک کیروش تا حضور در
صف نخست مخالفان
ش��اید برایتان جالب باش��د که بدانید ،پیروانی در
زم��ان حضور در تیمملی هیچ صحبت منفی علیه
کیروش و تیمملی را قبول نداشت و از همه افراد
درخواست میکرد که راجع به تیمملی حرفهای
مثب��ت بزنند .در این رابطه ،مدیر اجرایی پیش��ین
تیممل��ی اظهار نظر جالبی ه��م دارد .او در  ۱۸دی
 ۹۵خطاب به مخالفان گفت :من به گذش��ته کاری
ندارم ،در حال حاضر مصاحبههایی که عدهای از
بی��رون انجام میدهند به نفع فوتبال ما چه ملی و
چه باشگاهی نیس��ت .خواهش من این است که
کسانی که س��مت و پس��تی ندارند به خودشان
اجازه ندهند که اظهار نظر کنند و لطفًا س��کوت
کنند تا اتفاقات خوبی برای فوتبال ما بیفتد.
او همچنین در  ۱۰آبان  ،۹۵در واکنش به صحبتهای
امی��ر عابدینی اظهار کرد :همه باید تالش کنیم که
حرفهای مثبت بزنیم و نقدهای ما س��ازنده باش��د.
کس��ی اجازه ندارد رودرروی تیم ملی قرار بگیرد،
بلکه هم��ه باید کمک کنند ک��ه  نتایج خوبی برای
فوتبال ایران رقم بخورد.
مدی��ر اجرایی پیش��ین تیممل��ی در تاریخ  ۱۹مهر
 ۹۴درب��اره بیانیهها و فضای منفی که علیه تیمملی
ایجاد ش��ده بود ،توضیح داده است :هرچه آرامش
تیم بیش��تر باش��د ،نتیجه بهتری به دست میآید.
نباید هر کسی به خود اجازه دهد که اظهار نظرهای
شخصی داشته باشد. تیم ملی به قول معروف برای
ش��خصX یاY نیست ،متعلق به همه مردم است
و خوش��حالی پیروزی آن برای همه است .ما فقط
ب��ا تعامل با هم و حمای��ت کردن از هم میتوانیم
نتیجه بگیریم .اظهار نظرهای شخصی و غیر فنی
اصلًا مفید نیست .نمیتوانم بگویم صددرصد اما
هر پالس منفی روی تیم تاثیر بدی میگذارد.

حسين کعبي:

