با جام جهاني

عليکيانيموحد

كارلوس كي روش در كن��ار ويژگيهايي كه دارد و
خيلي ها در ايران ش��يفته او هستند ا ّما گاه روحيات
نامناس��ب و اش��تباهاتي هم دارد ك��ه نبايد از آن
گذشت بخصوص آنكه دريابيم برخي از گله هايي
كه مي كند تقصير هيچكس نيستجز خود او .ا ّما...
اين يادداش��ت در پاس��خ به فوتبالدوستاني نوشته
ش��ده که پس از شکست برابر اسپانيا معتقد بودند
دليل شکست عدم برنامه ريزي صحيح فدراسيون
براي ب��ازي با تيمهاي بزرگ ب��وده و اگر بازيهاي
دوس��تانه با تيمهاي مط��رح مثل برزي��ل و ايتاليا
داش��تيم ،به طور حتم جلوي اس��پانيا ش��گفتي ساز
ميشديم .قابل ذکر است تمام سطور پايين توسط
س��رمربي تيم ملي يعني کارلوس کروش بيان شده
و هيچ واژهاي از آن تغيير نکرده است.
سال 91
اتفاق��ا من هم موافق بازي با تيمهاي بزرگ هس��تم
اما چرا افرادي که چنين مسايلي را مطرح ميکنند،
به مس��ايل مادي اش��ارهاي نميکنند .افرادي که
عالقهمند به بازي با برزيل و فرانس��ه هس��تند ،آيا
ميدانند بازي با اين تيمها چه هزينهاي دارد؟ کجا
هستند آنهايي که بايد حمايت مالي کنند؟ آنهايي
که از برگزاري چنين ديدارهايي صحبت ميکنند،
چرا از ساختن ورزشگاهها و زمينهاي چمن مناسب،
س��رمايه گذاري در فوتبال پايه ،امکانات تمرين و
بسياري مسايل اصلي ديگر صحبت نميکنند؟ اگر
ميخواهيم با تيمهايي مثل برزيل و فرانس��ه بازي
کنيم بايد حداقل  30س��ال زحمت بکشيم و احترام
فوتبال جهان را به خود جلب کنيم ،آن زمان اس��ت
که همه آن تيمها ميآيند و خودشان ميخواهند با
شما بازي کنند .پس تا آن زمان بهتر است از تظاهر
و بازي با کلمات خودداري کنيم و مفتخر و متشکر
باش��يم از افرادي که در حال جم��ع کردن افتخار
براي فوتبال ايران هستند ،نهآنهايي که فقط حرف
ميزنند و کمکي نميکنند.
سال 96
يکبار براي هميشه در اين رابطه حرف خواهم زد.
بعضيها ميپرس��ند چرا در برابر تيمهاي بس��يار
ب��زرگ دنيا بازي نميکنيم ،حتم��ا تيمهايي مانند
برزيل و انگليس و تيمهاي ديگر بزرگ دنيا تمايل
دارند با ايران بازي کنند اما حداقل يک و نيم ميليون
دالر براي هر بازي دريافت خواهند کرد.بعضيها
فکر ميکنند بازي با تيمهاي ملي برزيل و انگليس
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بزرگ بد ،کوچک خوب
و حتي پرتغال بهترين
بازيها براي پيشرفت
ما خواهد ب��ود اما در
حقيقت اينگونه نيست
و اي��ن تفک��ري کامال
اش��تباه اس��ت ،قبل از
اينک��ه من ب��ه ايران
بيايم ش��ما با تيم ملي
برزيل بازي و آن بازي
را با سه گل به حريف
واگ��ذار کردي��د ،اين
چه دس��تاوردي براي
ايران داشت جز اينکه
غ��رور و اعتماد به نفس بازيکنان را از آنها گرفت و
هواداران را غمگين کرد.
سال 97
چرا وقتي بازيهاي دوستانه ما يکي يکي لغو ميشود
و وقت��ي که ما بايد مبالغي را ب��راي هتل يا خريد
تجهيزات پزش��کي بپردازيم و يکس��ري مسائل
بس��يار پايهاي که احتياج داريم ،کسي نميآيد و
اين حمايت را نش��ان بدهد؟ بعضي افراد ميآيند
و ميگويند چرا ما در ديدار دوستانه مقابل ايتاليا
قرار نميگيريم .اين صحبت اين افراد ش��رم آور
اس��ت .آنها خودشان تمام مس��ائل را ميدانند.
آنها ميدانن��د ما مناب��ع الزم را نداريم به خاطر
اينکه هيچ ک��س نميخواهد مقابل ما بازي کنند.
آنها ميدانند که ما ب��ا تحريمهاي ظالمانه روبرو
هستيم .خودشان ميدانند که ما مشکالتي داريم
که اين اتفاقات نميافتد.
٭٭٭
ح��ال ب��ه چند نکت��ه کوتاه اش��اره کن��م که در
خبرگزاريها پيش��تر خواندهايد اما به طور حتم
آن را فراموش کرديد:
س��ال  96فدارس��يون فوتبال ايران با فدراس��يون
فوتبال ايتاليا به توافق رس��يد که بازي دوستانهاي
برگزار ش��ود اما سرمربي تيم ملي بازي دوستانه با
ايتالي��ا را به نفع تيم ملي ندانس��ت و برگزاري اين
بازي از دستور کار خارج شد.
از س��وي ديگر تيم ملي سوئيس نيز پيشنهاد داده
ب��ود تا با تيم ملي ايران بازي دوس��تانهاي برگزار
کند که آن هم توس��ط س��رمربي رد ش��د .بازي
که هيچ هزينهاي هم براي فدراس��يون نداش��ت
و تمام��ي مخارج برعهده فدراس��يون س��وئيس

ب��ود .بازي که ميتوانس��ت جايگزين بازي با تيم
محالت سيرالئون شود.
٭٭٭
حافظه ما ايرانيها خراب است ،ضعيف است و يا
به قولي تعطيل اس��ت اما هنوز آنقدر فراموشکار
نشدهايم که برخي حرفها يادمان رود .اگر مشکل
مال��ي ب��راي برگزاري ب��ازي داش��تيم پس چرا
پيشنهاد رايگان سوئيس لغو شد؟ اگر دنبال بازي
با تيمهاي بزرگ نبوديم ،پس چرا قبل از آغاز جام
جهان��ي از عدم برگزاري بازي با ايتاليا س��رمربي
انتقاد ميکند؟
به هرحال گفته ميش��ود هر سرمربي براي آماده
س��ازي تيم خود برنامههاي خاصي دارد و به نظر
ميرس��يد برنامه سرمربي براي آماده سازي تيم
مل��ي تنها اين بوده که با تيمهاي کوچک و ضعيف
بازي کند تا مبادا نقاط ضعف برمال شود .يا شايد
هم کروش از سرنوش��ت ايويچ ترسيد .سرمربي
موفق��ي که اگر پيش از جام جهاني  98به صورت
کودتاگونه برکنار نميش��د ،ان تيم را ميتوانست
به دور دوم ببرد.
به هرح��ال جام جهان��ي به پايان رس��يده و امروز
همه تيمها در حال تدارک براي جام ملتهاي آس��يا
هستند .ژاپن با سرمربي بومي خود توانست شگفتي
بيافريند و کره جنوبي هم موفق به حذف آلمان شد.
ح��ال بايد منتظر ماند ت��ا بدانيم اصال کروش روي
نيمک��ت تيم ملي خواهد بود و اگر هس��ت باز هم با
لتون��ي و پاپوآ گينه نو بازي خواهد کرد يا اين بار به
فکر تدارکات بهتر خواهد افتاد؟!
نکته مهم اينکه تمام برنامههاي تدارکاتي تيم ملي
زير نظر مس��تقيم کروش بوده و در هيچ برنامهاي
فدراسيون حق دخالت نداشته و ندارد!

