در لحظه نگارش اين مطلب،ایران با برتری قاطعانه
مقاب��ل چین،در جم��ع چهار تیم پایان��ی جام ملتها
حضور یافته و با آماری قابل تامل،بار دیگر قدرت
خود را به رخ رقبایش در قاره کهن کشیده است ،اما
رویک��رد و موضع جناحی خاص در قبال کی روش
همانی است که پیشتر بوده و شاید شدت بیشتری
هم گرفته باشد...
انص��اف هم چیز خوبی اس��ت که برخی دوس��تان
بویی از آن نبردهاند.ایران چین را که تحت هدایت
مارچلو لیپی اس��ت (البته بود!) قاطعانه میبرد ،اما
شنیده میشود که حریف،ضعیف و دست و پا بسته
بوده،هیچ اش��اره ای هم به این نمیش��ود که چشم
بادامیهای متمول و س��رمایه گذاری کرده،مقهور
ق��درت تی��م مل��ی کش��ورمان ش��دند و در عمل
نتوانستند چیزی از خود بروز دهند...
در دوره ای که عربستان ׳׳مدعی׳׳ خیلی زود حذف
میشود،کره جنوبی و استرالیا راهی به مرحله نیمه
نهایی نمییابن��د و ژاپن به زحمت و تنها با یک گل
از س��د حریفی به نام ویتن��ام میگذرد،بردهای دو
گله و س��ه گله ایران در مرحله حذفی مقابل عمان
و چین،ب��ی ارزش جل��وه داده میش��ود ،اینکه تیم
ملی ب��دون یک گل خورده به مرحل��ه نیمه نهایی
میرس��د،در نظر آقایان هیچ جل��وه ای نميكند و
از یک س��و به بازی دفاعی تیم ملی گیر میدهند و
عنوان میکنند برای دیدن یک حمله ،باید ساعتها
چشم را به تلويزيون دوخت و از آن طرف فرصت
س��وزیهای پیاپی امثال آزمون و طارمی را به ُسخره
میگیرن��د.در حالي كه این دو ح��رف و اظهارنظر
اصلًا سنخیتی با یکدیگر ندارد و بايد پرسيد؟!تیمی
که اصول حمله و بازی تهاجمی را بلد نیست،چطور
در  ۴بازی  ۱۲گل زده؟! و حاال مهاجمانش بخاطر
قدرنشناسی مورد انتقاد قرار ميگيرند؟!
اینکه تیم ملی ایران مدتهاس��ت در آسیا ׳׳راحت׳׳
و بی دردس��ر میبرد،آیا نشان از این دارد که همه
قدرتهاي مدعی پيش رويش به صورت خودجوش
و دس��ته جمعی افت کرده اند؟! و اين بهانه نيست
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كه بگوييم هیچ ک��دام از نتایج تيم ملي قابل تقدیر
نیست...؟!
در جام جهانی مراکش را میبریم،با پرتغال مساوی
میکنیم و مقابل اسپانیا در کمال شایستگی فقط با یک
گل شکست میخوریم،اما باز هم رضایت این جناح
خاص جلب نمیشود و اینگونه عنوان میشود که این
حریفان هس��تند كه در بدترین دوران تاریخ فوتبال
خود بس��ر میبرند...!قدرت عربس��تان،چین،کره
جنوبی و ...در عرصه باش��گاهی و س��رمایه گذاری
کالن و که��ن آنها در این زمینه،مگر میش��ود تاثیر
مثبتی روی تیم ملی شان نداشته باشد؟
همی��ن امارات و قطر که ام��روز در جمع چهار تیم
پایانی جام ملتها حضور دارند،مگر نه اینکه دارند نان
هزینههای هنگفت عرصه باش��گاهی و نیز سرمایه
گذاری بلندمدت در رده ملی را میخورند؟
پس هیچ گونه نمیش��ود ح��ذف امثال کره جنوبی
با آن برنامههای مد ّون و س��ازمان یافته را طبیعی
و ناشی از افولش��ان دانست و صعود امارات و قطر
به مرحله نیمه نهایی را شانس��ی قلمداد کرد.آسیا
امروز تیمه��ای قدری دارد و اگر ایران از  ۵س��ال
قبل ب��ه ای��ن طرف،بی دغدغ��ه و تقریبًا آس��ان
امث��ال ک��ره جنوبی،چین و ...را میبرد و از س��ر راه
برمیدارد،جز قدرتمند ش��دن و پیشرفتمان،نباید
چیزی را در اذهان تداعی کند ،اما متاس��فانه برخی
جریان سازیهای رسانه ای هدفمند،از ماهها و شاید
یکی دو س��ال قبل،به بدترین ش��کل ممکن س��عی
در کمرنگ ک��ردن اقدامات کارل��وس کی روش
در تیم مل��ی دارد.این جریان قصد داش��ته و دارد
اینگونه در اذهان تداعی کند که دستمزد کی روش
نس��بت به کاری که او در تیم ملی انجام داده،بسیار
زیاد اس��ت و چنان جو را مس��موم کرده و میکند
ک��ه انگار هیچ اتف��اق مثبتی رخ نداده اس��ت...آیا
تربیت نس��ل جدید فوتبال ای��ران که حداقل یک
دهه آینده فوتبالم��ان را بیمه میکند،کار کوچکی
است؟چه کس��ی اکثر پدیدههای جوان فوتبالمان
را وادار ب��ه حض��ور در تیمه��ای اروپای��ی و اکتفا
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حامد فرضعلی بیک

ا
ز کی روش بت نسازیم اما..

کردن به دس��تمزدهای به مراتب کمتر از تیمهای
عربی کرد؟تیم ملی چند س��الی اس��ت که راحت
میبرد،س��خت گل میخورد،شخصیت پیدا کرده
و در عم��ل برای حریفان،قاب��ل احترام و نیز رعب
آور ش��ده اس��ت.میلیونها ایرانی میگویند حاللت
باش��د آقای کی روش هر چه در این س��الها گرفته
ای اما جناح مذکور وقتی دیگر دس��تش به هیچ جا
بند نیست،عنوان میدارد طی  ۷،۸سال چرا طرف
جامی نبرده است؟!ببخشید که کی روش نتوانست
طی دو حضور در جام جهانی،جام طالیی مسابقات
را باالی سر ببرد.ببخشید که هر سال دارد بازیهای
جام دا ِر ملی برگزار میش��ود و کی روش هر بار به
دلیلی دستش از جام کوتاه میماند...
می دانید واقعیت چیست؟
لقمه دندان گیریس��ت تیم ِ
ملی فعلی؛طبیعی ست
برایش دندان تیز کرده باشند و اصلًا عجیب نیست
ک��ه بخواهند بی صاحبش کنند تا آن را به نام خود
س��ند بزنند.تیمی که از سه چهار سال قبل پروسه
׳׳تغییر نس��ل׳׳ را اس��تارت زده و اکنون ستارههای
ِ
جوان آماده ی برداش��تی دارد،هر کسی را وسوسه
میکن��د که به کم��ک ׳׳یاران��ش׳׳ آن را تصاحب
کند...اینچنین است که با یک اظهارنظر یا حرکتی
از س��مت کی روش،احساسات جامعه ی احساسی
م��ا را قلقلک میدهند و خود را باغیرت و دلس��و ِز
فوتبال جلوه میدهن��د و اعتقاد دارند کی روش ما
را تحقی��ر کرده و میکند،در حال��ی که ׳׳درد׳׳ چیز
دیگریست...
آقایان،اگ��ر دلس��وز ایران و ایرانی هس��تید،به یاد
بیاورید والیبالمان بعد از رفتن والس��کو چه حال و
روزی پیدا کرد؟
این سسچنین نیست که بگوییم کی روش بی عیب
و نقص اس��ت و تیم ملی هم به اوج کمال رسیده،اما
ای��ن همه بی انصافی و ب��ی ارزش کردن کارهای او
نیز پذیرفتنی نیس��ت.این تیم که چند س��الی است
پلههای پیش��رفت و ساختارس��ازی را با موفقیت
پش��ت س��ر گذاش��ته،باید تکامل یابد و شاید این
تکامل اصلًا با کی روش میسر نباشد.
ح��رف اصلی ما هم دقیقًا این اس��ت ک��ه نه از آن
س��وی بام بیفتیم،نه از این سو.نه در حق کی روش
بیانصاف��ی کنیم و کارهای��ش را نادیده بگیریم،نه
از آن س��و از وی بت بس��ازیم و ضعفه��ا را نادیده
بگیریم.فدراسیون و رسانهها باید روزها و هفتههای
آین��ده را مدیریت کنن��د .چون در بره��ه زمانی
حساس��ی قرار داریم و احساس��ات و تعصب نباید
کار دستمان دهد.

