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کمتــر از  5مــاه تــا جــام جهانــی در قطــر باقــی مانــده 5 .مــاه پــر از
اســترس .فرقــی نــدارد شــما طرفــدار تیــم مدعــی جــام جهانــی باشــید
یــا تیمــی کــه بــه قــول رســانههای فرنگــی فقــط بــه منظــور گــردش و تفریــح قــرار اســت بــه
قطــر اعــزام شــود.
بــه هــر حــال طرفــداران تیفوســی از همیــن حــاال خــواب بازیهــای تیــم محبوبشــان
در مهمتریــن مســابقات فوتبــال دنیــا را میبیننــد .در ایــن بیــن البتــه شــاید از لحــاظ
اســترس هیچکــس بــه پــای ســرمربیان حاضــر در جــام جهانــی نرســد .آنهایــی کــه از همیــن
حــاال میداننــد در صــورت نتیجــه نگرفتــن مطلــوب تیمشــان در قطــر ممکــن اســت ســال

جدیــد میــادی را بــدون کار شــروع کننــد .اســکوچیچ یکــی از ایــن مربیــان اســت
کــه حتــی برخیهــا میگوینــد شــاید کارش بــه جــام جهانــی هــم نرســد .گــرت
ســاتگیت ،ســرمربی تیــم ملــی انگلیــس هــم بــا توجــه بــه نتایــج بــدش در مــاه
گذشــته ،میدانــد کــه رســانههای انگلیســی در صــورت ادامــه ایــن رونــد بــه او رحــم
نخواهنــد داشــت .نیمکــت چنــد تیــم مدعــی دیگــر هــم لــرزان بــه نظــر میرســد.
آینــده دشــان در تیــم ملــی فرانســه مشــخص نیســت ،بلژیــک احتمــاالً بــا
تغییــر ســرمربی مواجــه شــود و تاتــا مارتینــو هــم در مکزیــک
آرام و قــرار نــدارد.
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شما این کاره نیستی آقای اسکوچیچ!
فرصــت مهمــی را از دســت دادهایــم .بــدون تعــارف بیاییــد در
مــورد آینــده حــرف بزنیــم؛ مــا ایــن فرصــت را داشــتیم کــه تیــم ملــی را
در بهتریــن فــرم ممکــن بــه جــام جهانــی بفرســتیم امــا بیبرنامگــی
فدراســیون ،بالیــی بــر ســر مهمتریــن تیــم ورزشــی ایــران آورد کــه بــه
ایــن زودی کمــر راســت نمیکنــد.
بــازی بــا انگلیــس کــه مدعــی قهرمانــی بــه حســاب میآیــد ،شــاید
بــرای بازیکنــان مــا یــک کارنامــه تلقــی شــود امــا بــرای مــردم ایــران،
یــک دیــدار حیثیتــی اســت .اگــر بــا ایــن شــرایط بــه جــام جهانــی برویــم
و بــا یــک آبروریــزی بــزرگ در گام اول مواجــه شــویم ،چــه اتفاقاتــی رخ
میدهــد.
یــک نســل از فوتبــال عربســتان بابــت شکســت  8بــر صفــر مقابــل
آلمــان در جــام جهانــی  2002نابــود شــد و همیــن اتفــاق میتوانــد
روی تاریــک پیشبینیهــا بــرای فوتبــال ایــران در اولیــن بــازی مقابــل
انگلیــس باشــد .کابوســی کــه هــر لحظــه ،بــه آن نزدیکتــر میشــویم.
البتــه نســل فعلــی فوتبــال ایــران ،سرشــار از بازیکنــان مســتعد و
زحمتکــش اســت امــا ایــن بازیکنــان بــه یــک شــیر بــرای هدایــت و
راهبــری احتیــاج دارنــد نــه مربــی معمولــی کــه از تــرس فاصلــه پــروازی،
بــازی بــا اروگوئــه را از تقویــم تیــم ملــی خــارج کــرد .یــک مربــی محکــم

کــه بــرای گرفتــن امکانــات ،بــه جنــگ مســئوالن
بیانضبــاط فدراســیون بــرود و از آنهــا امکانــات
طلــب کنــد .او باعــث انفعــال فوتبــال ایــران شــده
و هیــچ عقــل ســلیمی ایــن موضــوع را تأییــد
نمیکنــد کــه تیــم ملــی بــا شــکل برنامهریــزی
فعلــی شانســی بــرای صعــود از گــروه داشــته باشــد.
مگــر اینکــه مــا بــه جــام جهانــی برویــم و بــا یکســری
اتفاقــات شــیرین و حــوادث داخــل میــدان ،بتوانیــم بــه
بــرد و گل برســیم .غیــر از ایــن باشــد ،بــا وضعیــت فعلــی
چیــزی بهتــر از ســه شکســت مفتضحانــه ،نصیبمــان
نمیشــود .اســکوچیچ ایــنکاره نیســت کــه از حــق تیــم
ملــی دفــاع کنــد و البتــه در فوتبــال مــا هــم کســی دلــش
بــه حــال تیــم ملــی نمیســوزد کــه آســتینها را بــاال بزنــد
و شــرایط را تغییــر بدهــد .اســکوچیچ همیــن حــاال موضــع
ضعیفــی دارد و هــر روز بایــد شــایعاتی در مــورد احتمــال
برکنــاری خــود بشــنود .ایــن وضعیــت مربــی خارجــی تیــم ملــی
ماســت؛ کســی کــه اص ـ ً
ا رفتــار ،گفتــار و طــرز فکــرش بــه یــک «مــرد
نجاتبخــش» شــبیه نیســت.

او شــاید نامحبوبتریــن مربــی خارجــی تیــم ملــی باشــد .مــردی
کــه ناگهــان شــبانه بعــد از رســوایی قــرارداد «ویلموتــس چــای» و
بحــران موجــود روی نیمکــت تیــم ملــی نشســت تــا بزرگتریــن جهــش
زندگــیاش را تجربــه کنــد .یــک مربــی زیــر متوســط کــه بــرای گــذران
زندگ ـیاش حتــی در لیــگ یــک و باشــگاه خلقالســاعه خونــه بــه خونــه
حاضــر بــه کار شــده بــود ،قطعـاً در رؤیاهایــش نیــز نشســتن روی نیمکــت
تیــم ملــی را نمیدیــد امــا بیکفایتــی فدراســیون وقــت و در تنگنــای
بهوجــود آمــده تنهــا گزینــه دم دســتی دراگان اســکوچیچ بــود کــه بــه
ناچــار روی نیمکــت نشســت.
در همــان مقطــع انتخــاب اســکو بــا توجــه بــه رقبــای ایرانــیاش
یعنــی امیــر قلعهنویــی و علــی دایــی کــه امتحــان خــود را در تیــم ملــی
پیــش از آن داده و در آن رفــوزه شــده بودنــد ،یــک خیرالموجودیــن
بــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــه غیــر از مربیــان داخلــی کمتــر
منتقــدی داشــت.
مربیانــی کــه نقدهــای بیرحمانــه آنهــا تنهــا بواســطه ایــن بــود کــه
نیمکــت تیــم ملــی را ســهم خــود میدانســتند کــه حــاال یــک خارجــی
بیرزومــه آن را غصــب کــرده اســت.

مشکل هستند .در سمت راســت بازیکنانی
نظیر کایــل واکر ،ریــس جیمــز و کیران
تریپیــه وجــود دارنــد امــا لــوک
شــاو و بــن چیلــون در
پســت دفــاع چــپ
از مــرز آمادگــی
بــه دورنــد و اگــر
تــا جامجهانــی محیــای بــازی
نشــوند ،ســاتگیت دچــار مشــکل
خواهد شد.
ســاتگیت که به نظــر روی لبه تیغ
قــرار دارد ،ممکن اســت با بــد نتیجه
گرفتــن در قطــر کارش را از دســت
بدهــد .در حــال حاضــر هــواداران
انگلیســی در شــبکههای اجتماعــی
حســابی از او انتقاد میکنند اما اهالی
رسانه و بزرگان فوتبال انگلیس بهدلیل
نتایــج درخشــانش در  2تورنمنــت
پیشین ،دســت از حمایت برنداشتهاند.
ســاتگیت کــه در چنــد بــازی گذشــته از
سیســتمهای 3-4-3 ،4-2-3-1 ،و
 3-5-2اســتفاده کرده ،باید هرچه زودتر
تردیدها را کنــار بگــذارد و در پاییز پیش رو
نتایج خوبــش در روســیه را تکرار کنــد .آیا
میتواند؟

روبرتو مارتینز :در مورد آینده بعد از جام جهانی صحبت خواهیم کرد!

ایمان گودرزی
سرمربی بلژیک پس از برد یک-صفر شاگردانش مقابل لهستان در لیگ
ملتهای اروپا اعالم کرد که تا پایان جام جهانی هیچ صحبتی در مورد آینده
او در تیم ملی وجود نخواهد داشت .برد مقابل لهستان دومین برد شیاطین
سرخ بلژیک در این رقابتها به حساب میآمد اما نتایج سینوسی مارتینز مانند
باخت -4یک مقابل شاگردان فنخال و تساوی مقابل ولزیها با بازیکنانی که نسل
طالیی بلژیک خوانده میشوند ،آینده این سرمربی را در معرض تهدید و ابهام
قرار داده است .سرمربی سابق اورتون در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود به
خبرنگاران گفت :بحث در مورد آینده من تصمیم درستی است .نه تنها برای من
بلکه به نفع فوتبال بلژیک خواهد بود .او در ادامه گفت :مطمئن باشید تنها اراده

پــرده برداشــتهاند و خــود اســکوچیچ نیــز از قهــر درازمــدت خود با
شــهابالدین عزیزی خادم ســخن گفت .شــاید در چنیــن برههای،
بســیاری از انتقادات بر کوچاســکوچ و تیم وی وارد باشند؛ اما جدایی
اســکوچیچ ،جز بیثباتی بر فضــای تیمملی نخواهد افــزود .دوران
پســاایویچ در تیمملی ،آیینه عبــرت این روزهــای تیمملی میتواند
باشد .هرچند نسل طالیی فوتبال ملی ما در جامجهانی  ۹۸با جالل
طالبی نیز از پس امریکا برآمد ،اما بهزعم بســیاری از اعضای آن تیم،
در نبــود ایویــچ آنان با همــان پیــروزی تاریخی اشباعشــدند و بخت
صعود از گروهشان را از دست دادند .در شــرایطی که برکناری عزیزی
خادم فدراسیونمان را در آســتانه جامجهانی کام ًال بیبرنامه و پر از
آشوب نموده ،برکناری اسکوچیچ در آستانه انتخابات تعیینکننده
فدراسیون فوتبال نیز جز سراســیمگی به تیمملی نمیافزاید .حتی
اندیشیدن به جانشینی اســکوچیچ با یک سرمربی طراز اول فرضی
محال اســت؛ که اگر فدراســیون میتوانســت ،چنین ســرمربیای را
بهجای ویلموتــس روی نیمکت تیمملی مینشــاند .حتی تیمهای
ملی مطرحی نظیــر برزیل و آلمــان ،در مقاطعی نیمکتشــان را با
جســارت به گزینههــای بیتجربهای نظیــر دونگا و یورگــن کلینزمن
سپردند و مزدشان را نیز گرفتند .ما در شرایط فعلی ،چارهای جز یک
اعتماد و حمایت جسورانه نداریم.

هشدار لیگ ملتهای اروپا برای فرانسه

آخرین وسوسه دشان
آرمن ساروخانیان

فرانســه روی کاغذ یکی از پرمهرهتریــن تیمهای جام
جهانی است و خط حمله بنزما – امباپه از نگاه کارشناسان
بیمانند ،با این حال نتایــج لیگ ملتهای اروپا تردیدهای
زیــادی را دربــاره موفقیــت ایــن تیــم در جام جهانــی قطر
بهوجود آورده.
هرچنــد تقویم بدموقع لیگ ملتهــای اروپا در پایان
یــک فصــل طوالنــی و فرسایشــی ایــن مســابقات را در حد
بازیهــای تدارکاتــی پاییــن آورده بــود و مدعیــان دیگــری
مثل انگلیس و اســپانیا هــم نتایج خیلی خوبــی نگرفتند،
ناهماهنگیهایــی کــه در تیــم ملی فرانســه دیده شــد یک
هشــدار جــدی اســت و نمیتــوان آن را تنهــا بــه خســتگی
بازیکنان مرتبط دانست.
دشــان در ایــن بازیهــا تــاش کــرد ترکیبهــا و
سیســتمهای مختلفــی را محــک بزنــد ،ولی ایــن آزمون و
خطاهــا خیلــی موفق نبــود و معلوم نیســت کــه او در قطر
بخواهد چه فرمولی را پیاده کند.
دشــان باوجــود فتــح جــام جهانــی  2018و لیــگ
ملتهای اروپای  2021از ســوی منتقدان به فوتبال دفاعی
متهم میشــود و نقشــه اصلیاش در ماههای اخیر این بود
کــه گرایش تیمش را بــه فوتبــال تهاجمی تغییــر دهد .این
تصمیم نــه تنها برای پاســخ به منتقــدان که برای اســتفاده
بهینــه از زوج بنزمــا – امباپه بــود .این تغییر اساســی اما به

قیمت بر هم خوردن تعادل دفاعی این تیم
تمام شــد و فرانســه نتوانســت هیچکدام
از چهار بازی اخیــرش در لیگ ملتهای
اروپا را ببرد.
یکــی دیگــر از دالیل نتایــج ضعیف
فرانســه افت مهرههای کلیدی مثل واران
و گریزمــان و غیبــت کانتــه و
پوگبــا بــوده اســت .واران
کــه فصــل پرنوســانی
منچســتریونایتد
در
داشــت ،فــرم درخشــان
ســالهای گذشــتهاش را ندارد ،ولی
ضعیفتریــن بازیکــن فرانســه در
ماههــای اخیــر بیتردیــد گریزمــان
بــوده .او از جــام جهانــی  2014یکــی
از مهرههــای کلیــدی دشــان محســوب
میشــود ،ولی با افت شــدیدی که در فصل
اخیر داشته ( 8گل در  39بازی برای اتلتیکو
مادریــد) بعیــد نیســت کــه جایگاهــش در
ترکیب اصلی را از دست بدهد.
هرچنــد پوگبــا در منچســتریونایتد
بــه بیانگیزگــی متهم شــد ،ولــی در تیم ملی
فرانســه رابط خــط میانــی و خط حمله اســت و
غیبتــش در بازیهــای اخیر کام ًال محســوس بود،
درســت مثل کانته که هر مربی آرزوی داشــتنش

را دارد .شــاید اگر جام جهانی مثل همیشه قرار بود تابستان
برگزار شــود ،فرانســه بخت زیادی برای موفقیت نداشــت،
ولی دشــان چند ماه فرصــت دارد تا بتواند تیمــش را از این
بحران نجات بدهد.
در بازگشــت از تعطیالت تابســتانی خبری از خســتگی
بازیکنــان نخواهــد بــود و دشــان در ایــن مــدت میتوانــد
مشــکالت تیمش در چهــار بازی اخیــر را تجزیــه و تحلیل
کنــد .دو بــازی بعــدی فرانســه در لیــگ ملتهــای اروپــا
(شــهریور مــاه) نشــان میدهــد کــه ایــن تیــم نســبت بــه
بازیهــای بــد اخیــرش چقــدر متحول شــده و دشــان چه
راه حلــی بــرای بازگردانــدن تعــادل دفــاع – حملــه
پیــدا کرده اســت .انتظار میرفت که دشــان بعــد از جام
جهانــی هم ســرمربی تیــم ملی فرانســه باقــی بماند،
ولی نتایــج اخیر لیــگ ملتهــای اروپا بــاور بعضی از
منتقدانــش را تقویت کرده که این تیم نیاز به یک رهبر
جدید و فکر تازه دارد .شــاید همین فرضیه است که زیدان
را متقاعــد کــرد پیشــنهاد پاریســنژرمن را نپذیــرد و برای
نشســتن روی نیمکت تیــم ملی فرانســه منتظــر پایان جام
جهانی باشد.سه قهرمان قبلی جام جهانی (ایتالیا ،اسپانیا
و آلمان) در جام بعدی نتوانســتند از گروهشــان صعود کنند
و این کابوســی اســت که میتواند در انتظار فرانسه هم باشد.
ایــن بدترین ســناریوی ممکن برای دشــان خواهد بــود که با
چنین شکســت ســنگینی با نیمکت فرانســه وداع کند .روی
دیگر ماجرا این است که جادوی دشان یک بار دیگر اثر کند و
فرانسه در دوحه مثل مسکو جام را باالی سر ببرد.

تاتا روی لبه تیغ!

بلژیک در آستانه تغییرات گسترده
و آرزوی من این است که بلژیک را با قدرت هر چه تمامتر در جام جهانی ببینیم.
میخواهم تا جای ممکن باعث افتخار برای هواداران بلژیک باشم و در ماههای
باقیمانده تمام تالشم را برای رسیدن به این هدف خواهم کرد .جام جهانی
بزرگترین تورنمنت ملی است و قطعاً انتظارات هم به همین اندازه باالست .در
مورد آینده بعد از جام جهانی صحبت خواهیم کرد که ببینیم چه اتفاقی خواهد
افتاد .بلژیکیها هفت امتیاز از چهار بازی اول خود در لیگ ملتها را در این ماه
به دست آوردهاند و مربی معتقد است که این بازیها برای سفر به قطر ارزشمند
بودهاند .بلژیک که در جام جهانی  2018روسیه به مقام سوم رسید ،در گروه  Fقطر
با تیمهای کانادا ،مراکش و کرواسی به رقابت خواهد پرداخت .مارتینز به خوبی
میداند که جام جهانی پیش رو آخرین فرصت کسب جام بزرگ ملی برای این
نسل به حساب میآید و شاید نتیجه نگرفتن در قطر کار را به بحث در مورد آینده
نیز نکشاند.

به  2006آلمان برمیگردد که هدایت تیمملی برعهده برانکو بود؛ پس از
صعود ،مسئوالن سازمان تربیت بدنی از هیچ کوششی برای برداشتن
برانکو دریغ نکردند و دادگان سفت و محکم پای استقالل کاری خود ایستاد.
جرقه برکناری برانکو بعد از تورنمنت چهارجانبه تهران زده شد که تیمملی
به مقدونیه باخت و از رسیدن به فینال بازماند و حریف توگو در ردهبندی
شد .برانکو در مورد آن دوره کاری سخت میگوید« :تا سوار هواپیما نشده
بودم که به آلمان سفر کنیم ،مطمئن نبودم که در جامجهانی سرمربی
تیمملی ایرانم!» تنها کارلوس کیروش پس صعود به جامجهانی گارانتی
داشت؛ البته او در سه بازی آخر پیش از صعود که باید هر سه تیم لبنان ،قطر
و کرهجنوبی را میبرد ،تا آستانه برکناری پیش رفت و مقاومت کفاشیان
منع تغییر سرمربی شد .اما داستان جام جهانی 2022قطر بیشباهت به
 98و  2006نیست؛ دراکان اسکوچیچ کروات مثل هموطنان قبلی لب تیغ
برکناری است و زمزمهها از آمدن کیروش حکایت دارد؛ در فوتبال ایران
ابتدا همه چیز از شایعه شروع میشود و بعد رنگ واقعیت به خود میگیرد.
پیش از آنکه در مورد سرنوشت اسکوچیچ پس از جامجهانی صحبت
کنیم ،باید به این موضوع بپردازیم که آیا این مربی روی نیمکت ایران
خواهد نشست یا گزینه دیگری هدایت تیم ایران را برعهده میگیرد؟! این
مهمترین پرسش این روزهای فوتبال ایران است!

سام ستارزاده

ســایه تکرار تاریخ هیچگاه تا این اندازه باالی ســر فوتبال ملی ما
نبوده اســت .حساســیت باالی رویارویی رســمی با امریــکا و نگرانی
بهجای مانده از آینده نامعلوم تیمملی کــه معلول نتایج حاصل از
جام  LGو شکست ســنگین در بازی دوستانه با آ.س.رم بوده ،پرونده
تومیســاو ایویچی را بســت که با ســابقه فتح جام در هلنــد ،بلژیک،
پرتغــال ،ترکیه ،یوگســاوی و اســپانیا و قهرمانــی ســوپرکاپ اروپا با
پورتو به ایران آمدهبود.
حواشــی اخیــر پیرامــون تیمملــی نشــان از آن دارد کــه دراگان
اســکوچیچ ،هموطــن ایویــچ فقیــد نیــز در معــرض سرنوشــتی
مشــابه وی اســت .حمایتهای کالمــی اهالی ســاختمان ســئول از
کوچاســکوچ پس از صعود بــه جامجهانــی ،حتی با برگــزاری یک
اردوی دوســتانه آبرومندانــه حالت عملــی به خــود نگرفتند .حال،
دیگــر در مصاحبههــای فدراسیوننشــینان موقــت ،اثــری از همان
حمایت لفظی نیست.
در حالــی کــه بیاعتمــادی مردمــی بــه تیــم تحــت هدایــت
اســکوچیچ ،تحــت تأثیــر محکنخــوردن یوزهــای پارســی در
بازیهای رســمی یــا تدارکاتــی چالشبرانگیز به اوج خود رســیده و
ســایه کیروش نیــز روزبــهروز بیشــتر روی دوش اســکوچیچ افکنده
میشــود ،رسانهها از مشــاجره ســرمربی کروات با میرشــاد ماجدی

ساوتگیت؛ محبوب کارشناسان و مغضوب هواداران
همین یکی ،دو روز پیش بود که رئیس اتحادیه فوتبال
انگلیس به طرز قاطعانهای از ســرمربی تیم ملی این کشور
یعنی گرت ســاتگیت حمایــت کــرد« :قبل از ایــن که گرت
سرمربی شود ،فوتبال انگلیس هیچ افتخاری نداشت .یک
رقابت باشــگاهی وجود داشــت که ما در مورد آن صحبت
میکردیــم و بازیکنانــی کــه در تیــم ملی با هــم هماهنگ
نبودنــد .نبایــد فرامــوش کنیــم او موفقتریــن ســرمربی
انگلیس است که در  ۵۵سال گذشــته داشتهایم .ما به گرت
بــه دالیلی کــه بیان کــردم ایمان داریــم و فکــر میکنم این
مهمترین چیز است».
انتقادهــا از تیم ملی انگلیــس بعد از  4بــازی دو هفته
پیش در لیگ ملتهای فوتبال اروپا باال گرفته .این تیم تنها
 2امتیاز از این  4بازی گرفــت و بدتر اینکه درکل تنها یک گل
به ثمر رساند که آن هم ضربه پنالتی هری کین بود.
از ابتدای روی کار آمدن ساتگیت در سال  2016همیشه
انتقادهایــی بــه او وارد بــوده .خیلیهــا ســاتگیت را مربی
موقت میدانستند .اما مدافع سابق سهشیرها آنقدر خوب
نتیجه گرفت که بخش اعظمی از اهالی فوتبال انگلیس به
او ایمــان آوردند .کارش در جام جهانی پیشــین درخشــان
بــود .بعــد از  5دهه تیــم ملــی انگلیــس را به جمــع  4تیم
نهایی رســاند .در یورو هم انگلیس فینالیســت شــد و شاید
اگر خوششانســی ایتالیا نبــود ،حاال آنها بودنــد که عنوان

اسکوچیچ در وضعیت ایوویچ و برانکو!

چ اسکوچیچ؛ نیازمند حمایت جسورانه
کو 

نگاهی به همه چالشها ،مشکالت و تردیدهای سرمربی تیم ملی انگلیس

رسول مجیدی

پرسش روز :چه سرنوشتی در انتظار سرمربی ایران است؟

نفر به نفر

القصــه ،اســکوچیچ در میانــه گدازههــای ریــز و درشــتی کــه
از هــر ســو بــه ســوی او پرتــاب میشــد ،از آتــش عبــور کــرد و تیــم
ملــی را بــه ســامت بــه جــام جهانــی رســاند امــا کیفیــت تیــم او
در رقابتهــای انتخابــی و نمایــش ضعیــف در برابــر دو حریــف
نســبتاً جدیتــر از بازندههــای بازیهــای انتخابــی و البتــه کیفیــت
نازلــی کــه تیــم او در ایــن رقابتهــا نشــان داده ،تردیدهــای جــدی
دربــاره کیفیــت و توانایــی او را پدیــد آورده .از ســوی دیگــر آوردگاه
بزرگــی چــون جــام جهانــی بــه انــدازهای بــزرگ و بااهمیــت اســت
کــه فوتبالدوســتان عالقــه دارنــد یــک مربــی بــا کالس و لــول
جهانــی روی نیمکــت ایــران بنشــیند .بویــژه اینکــه مــا در یکــی از
جذابتریــن گروههــای جــام جهانــی قــرار داریــم و اعتبــار و رزومــه
الغــر اســکوچیچ بــرای تقابــل بــا تیمهــای بــزرگ و پرســتاره جهانــی
هرگــز کافــی نیســت.
ایــن نــکات کلیــدی ســبب شــده تــا اســکوچیچ در یــک منگنــه
دائمــی قــرار داشــته باشــد .از طرفــی فدراســیون فعلــی فوتبــال نیــز بــه
انــدازهای ناتــوان و بیاقتــدار اســت کــه توانایــی حمایــت از ســرمربی
خــود را نــدارد و ایــن بــر وخامــت ماجــرا اضافــه میکنــد.
ایــن ملغمــه بــه نظــر در قطــر  2022میتوانــد جلوتــر از حریفــان
تیــم ملــی را قربانــی کنــد .آنچــه از رگ گــردن بــه مــا نزدیکتــر اســت؛ مگــر
آنکــه شــرایط تــا آن روز تغییــر کنــد.

قهرمان مسابقات جام ملتهای اروپا را یدک میکشیدند.
بــه هر ترتیب همیشــه آمار به نفع ســاتگیت بــوده اما
روند تیم در یک ســال اخیــر ،مخصوصاً  4بازی آخر
این تیــم مقابــل مجارســتان ،ایتالیــا و آلمان
نگرانکننده اســت .آنها در فاصله  10روز
 2بار به مجارستان باختند و قبل از شروع
جام جهانــی و بازی با تیم ملــی ایران در
اولین روز ،فقط فرصت  2آزمون و خطای دیگر دارند.
تیــم انگلیــس در چنــد پســت مشــکل دارد.
مهمتریناش شاید در فاز تهاجمی باشــد .این تیم علناً در
 4بازی مــاه پیش حتی یــک گل هم در جریان بــازی به ثمر
نرساند .خود ســاتگیت در مصاحبهای گفت اتکای بیش
از حــد تیم به اســترلینگ و هری کین قابل قبول نیســت.
انگلیــس در جــام جهانــی  2018دوازده گل زد که  6تای
آن را هری کین به ثمر رســاند .در یــورو  2020هم انگلیس
 11گل زد که  3تایش ســهم استرلینگ بود و  4تایش سهم
کیــن .ســاتگیت در فــاز تهاجمــی بازیکنانی نظیــر تامی
آبراهام ،فیل فودن ،جک گریلیش ،میسون مونت و جارد
بوون را به کار گرفت اما آنها هرگز نتوانستند به حمالت تیم
سر و شــکل دهند .شــاید اگر اریک تنهاگ ،ســرمربی تیم
منچستریونایتد بتواند مارکوس رشفورد و جیدون سانچو
را به مرز آمادگی قابل قبولی برساند ،این  2وینگر دوباره به
لیســت تیم ملی انگلیس برگردند و به حمالت سهشــیرها
تنوع بخشند.
انگلیســیها البتــه در پســت مدافــع چــپ هــم دچار

سعید زاهدیان

طبیعی است که تعدادی از مربیان بعد از جامجهانی از تیمملی
خود جدا میشوند؛ این اتفاق در چند حالت رخ میدهد .مربیانی که
نتایج خوبی نمیگیرند یا آنهایی که قراردادشان به اتمام میرسد ،اغلب
بعد از جامجهانی میروند .در این میان مربیان تیمهای بزرگ هم اگر
برخالف انتظار ظاهر شوند و نتایج خالف برنامه بلندمدت فدراسیونشان
باشد ،امکان تغییر آنها هست .اما سرمربی ایران پس از جامجهانی چه
سرنوشتی خواهد داشت؟ اساساً این پرسش مطرح است که سرمربی ایران
در جامجهانی چه کسی است و آیا دارگان اسکوچیچ روی نیمکت خواهد
نشست یا درآستانه جامجهانی یک مربی دیگر مثل کیروش هدایت
تیمملی را برعهده میگیرد؟ سابقه قبلی فوتبال ایران نشان میدهد که
تغییر مربی پس از صعود به جامجهانی اتفاق عجیب و غیرمنتظرهای
برای هواداران فوتبال نیست؛ به اتفاقات جامجهانی  1998نگاه کنیم.
حدود  20سال پس از انقالب ،تیم فوتبال ایران به جامجهانی فرانسه صعود
کرد .سرمربی تیم صعودکننده «والدیر ویرا» بود اما بعد از صعود هدایت
تیمملی به «تومیسالو ایوویچ» نامدار سپرده شد .تا یک ماه مانده به
جامجهانی ،ایوویچ تیم ایران را تمرین داد و در بازیهای دوستانه شرکت
کرد اما پس از شکست مشکوک مقابل رم با نتیجه  7بر یک ،برکنار شد و
چند روز بعد جالل طالبی جای او را گرفت .صعود بعدی ما به جامجهانی

منگنـهخطرنــاک

آیسان سعیدی

تک به تک

فرخ حسابی

مــردی کــه محبــوب نیست

مکزیک در لیگ ملتهای کنکاکاف (امریکای مرکزی و شمالی) سورینام
را -3صفر شکست داد اما صدایی که از سمت هواداران تیم ملی این کشور شنیده
میشد ،صدای اعتراض به سرمربی تیم ،تاتا مارتینو و درخواست برای اخراج
او بود .مکزیک در بازیهای اخیر -3صفر به اروگوئه در دیداری دوستانه باخته و
مقابل اکوادور هم به تساوی رسیده است «برو گمشو ددی!» این فریادی بود که
از سوی هواداران مکزیک در ورزشگاه کورونای مکزیک شنیده میشد .مربی
آرژانتینی با این اعتراضها و شعار علیه خودش بیگانه نیست .این تقریباً بخشی
ثابت در بازیهای خانگی «ال تری» است .طرفداران تیم ملی مکزیک از عملکرد
مارتینو و تیمش ناراحت و ناامید هستند .حاال کار به جایی رسیده که در بازیهای

خارج از خانه هم او این شعارها را میشنود مثل بازی در ورشگاه کینگستون
جامائیکا که فریاد« :تاتا اخراج» به شکلی واضح شنیده میشد .برای کسانی که
از بیرون به فوتبال مکزیک نگاه میکنند ،این شعارها عجیب به نظر میرسد.
مکزیک به جام جهانی صعود کرد در حالی که به رتبه دوم رسید و با کانادای
صدرنشین همامتیاز بود .آنها سه امتیاز باالتر از امریکا و صعودی خوب داشتند،
البته مقتدرانه نبود و بیشتر مدیون نتایج متزلزل رقیبان خود بودند .اما همه
اینها روی کاغذ خوب به نظر میرسد .در بررسی عمیقتر مشخص میشود که
طرفداران مکزیکی از بردهای خفیف و تساویهایی که گاهی نزدیک به شکست
بودهاند ،ناراحت هستند و مهمتر از آن ،از سبک بازی تیم .وقتی از مربی آرژانتینی
در مورد این خشم و اعتراض طرفداران سؤال شد ،او سعی کرد خودش را بیتفاوت
نشان دهد« :مهمترین نکته ،تحت تأثیر قرار نگرفتن بازیکنان و حمایت مسئوالن
فدراسیون است ».وقتی او سال  2019هدایت مکزیک را برعهده گرفت ،تفکری

تهاجمی و سبک بازی ریسکپذیر را در تیم تزریق کرد و با این روش مورد استقبال
قرار گرفت اما هرچه گذشت رگههای احتیاط در تاکتیکهای او بیشتر دیده میشد
و بویژه در بازیهای اخیر این تیم ،ترس و احتیاط و ناتوانی در اجرای تاکتیکهای
هجومی بیش از هر چیز به چشم میآید .نتیجهاش این است که در  8بازی از 12
مسابقه اخیر مکزیک ،این تیم یک گل یا کمتر زده است .شکست -3صفر در بازی
دوستانه مقابل اروگوئه ،بیشترین دردسر را برای تاتا مارتینو درست کرده است .او
قبول کرد که تیمش در آن بازی خوب نبوده اما تأکید میکند که کارکرد بازیهای
دوستانه همین است که اشکاالت تیم مشخص شود .او گفته اگر مطمئن نبود که
این اشکاالت قابل رفع هستند اص ًال در مورد آن حرف نمیزد .آنها در جام جهانی
در گروه  Cبا آرژانتین ،لهستان و عربستان همگروه هستند اما سؤال بزرگ پیش
روی تاتا این است که آیا او زمان کافی برای درست کردن اوضاع و رساندن مکزیک
به اوج یا دستکم به شرایطی که از شکستهای سنگین در امان باشد را دارد یا نه؟

