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این تیم ملی ،دوباره خانواده میشود!

سام ستارزاده

روزنامهنگار

یکــی از بارزتریــن ویژگیهایــی کــه
کارلــوس کــیروش در دوره نخســت
حضــورش در ایــران بــا آن شــناخته
میشــد ،قاطعیــت وی در مقابلــه بــا
بازیکنســاالری بــود .در دورانــی کــه
ســیدمهدی رحمتــی در لیســت
سنگربانان تیمملی بیرقیب
بــود و هــادی عقیلــی نیز
یکــی از ســتونهای

خــط دفــاع یوزهــای پارســی بــه شــمار
میرفــت ،کــیروش بــرای برخــورد
انضباطــی بــا هــر دو حاضــر شــد بــرای
همیشه روی نامشان قلم قرمز بکشد.
چنددســتگی ملیپوشــان و مقابلــه بــا
ستارهســاالری ،یکــی از چالشهــای
بــزرگ تمــام مربیــان پیــش از کــیروش
بــوده کــه مدتی آنهــا را به باد فراموشــی
ســپردهبودیم؛ امــا بــا روی کار آمــدن
دراگان اســکوچیچ ،ایــن چالشهــا
نیــز رفتهرفتــه گریبــان فوتبــال ایــران
را گرفتنــد .یکــی از قابلتوجهتریــن
پردههــای نخســتین مصاحبه کیروش

در بازگشــت دوبــارهاش به ایــران ،بهت
و حیــرت او از شــنیدن شــرح وقایــع
چنددســتگی علنــی شــاگردانش بــود.
جملــه «محــال اســت!» فوریتریــن
واکنــش کــیروش نســبت بــه حقایــق
تلخــی نظیــر آن کــه ســتارگان تیــم خود
را بزرگتــر از تیمملــی میبیننــد ،بــود.
در ادامــه ،جملــه «نمیتوانــم تصــور
کنــم بازیکنانــی که خودم پرورششــان
دادم ،چنین تردیدهایی داشتهباشند»
شــاید حتــی بــرای مخالفــان کــیروش
هــم بهانــدازه کافی مقبول بــود؛ چرا که
کمتــر کســی بــود کــه بتوانــد تصــور کند

پــس از کــیروش ،بــهزودی اردوهــای
تیمملــی بــه محــل شــبزند هداری
بازیکنــان بد لگردنــد  .مصممتریــن
حــرف ســیکیو در گفتوگــو بــا عــادل
فردوســیپور ،تــاش بــرای اثبــات ایــن
موضــوع بــود کــه جایگزینــی وی بــا
دراگان اســکوچیچ ،حتــی در آســتانه
جــام جهانــی تصمیــم صحیحــی بــوده.
شــاید بــا یــک اردو قــرار نباشــد تیمملی
از نظــر فنــی متحولگــردد؛ اما کیروش
در همیــن یــک اردو میتوانــد بهخاطــر
شــاگردانش بیــاورد که کوچــک و بزرگ
آنان مانند سالهای پیش از اسکوچیچ

و ویلموتــس ،همــه عضــوی از خانــواده
تیمملــی بودنــد و در بازیهــای ملــی،
نامهای تمام آنان در کنار پرچم مقدس
کشــورمان معنــا مییافتنــد .کــیروش
در ســاختمان پــک کــه تــا حــدی یکی از
دســتاوردهای دوران ســرمربیگریاش
نیــز محســوب میشــود ،عبــارت زیبــا
و پرمعنایــی نوشــته کــه در مصاحبــه
اخیــرش بــه آن هــم اشــاره کردهاســت:
«ویروس من ،یعنی شکست ما» .حال،
زمان آن رســیده که شــاگردان ســیکیو
چشمشــان را دوبــاره بــه آن جملــه و
معنــای مهــم در پــس آن بدوزنــد.

اختالفات نقشی در انتخاب فهرست تیم ملی ندارد

کیروش علیه تئوریهای توطئه
آرمن ساروخانیان

روزنامه نگار

دعوت شــجاع خلیــلزاده به تیم ملی
اتفاق عجیبی بود؟ پاســخ شــما به این
ســؤال بســتگی دارد کــه در کــدام گروه
باشــید .آنهــا که تحت تأثیــر کانالهای
هــواداری و نگاه احساســی شــبکههای
اجتماعی هستند ،باور داشتند که مدافع
سابق پرسپولیس در لیست سیاه کیروش
اســت ،ولــی آنهــا کــه مربــی پرتغالــی را بهتــر
میشناســند ،منتظر بودند که شــجاع یکی
از مســافران اتریش باشــد.
خلیــلزاده در دو جــام جهانــی  2014و 2018
غایب بود و گروهی این موضوع را به اختالف

بیــن کــیروش و برانکــو ربط میدادنــد ،ولی
در همــان زمــان ملیپوشــان زیــادی از تیــم
پرســپولیس بودنــد کــه ایــن فرضیــه را رد
میکنــد .شــجاع وقتــی مدافع جوانــی بود از
ســوی کیروش به تیم ملی دعوت شد ،ولی
مهمترین دلیل خط خوردن او مدل بازیاش
بــود کــه بــا ایدههــای فنــی مربــی پرتغالــی
همخوانینداشت.بازیپرریسکخلیلزاده
چیــزی نبود که کــیروش بپســندد و ترجیح
داد ســراغ گزینههــای مطمئنتــر برود.
شجاع بعد از رفتن کیروش توانست به تیم
ملــی برســد و در دوره اســکوچیچ بــه مدافع
اصلــی تیــم ملی تبدیل شــد .در همان زمان
او چنــد بــار علیــه مربــی پرتغالــی مصاحبــه
کرد و تصور میشــد کــه این کنایهها برایش
گــران تمــام شــود ،ولی کــیروش ترجیح داد

کــه آنهــا را نادیــده بگیرد .جمــات کیروش
در مصاحبــه اخیــرش بــا عادل فردوســیپور
هم نشــان میدهد که توجهی به حاشیهها
نــدارد .مربی ســابق مصر که جمالتــش را با
دقــت زیــادی انتخــاب میکند ،گفــت« :من
در گذشته زندگی نمیکنم و فکرم درگیرش
نیست .این یک حال و آینده جدید است».
کــیروش ادامــه داد« :اگر اینجاییم ،حاصل
زحمات بازیکنان و اسکوچیچ است که تیم
را به جام جهانی رساندند ».طبیعی است که
او بــرای نتیجــه گرفتــن در قطــر بهترینها را
دعوت کند و آمادهترین بازیکنان در ترکیب
حاضر باشند.
ســرمربی تیــم ملــی دربــاره اینکــه آیــا بــه
دنبــال ادامــه همــان پــروژه اســت ،گفــت:
«بــه نوعــی بلــه ،بــه نوعــی خیــر ».او بخشــی

از اســتخوانبندی تیــم ملــی در جــام جهانــی
روســیه را حفــظ کــرده ،ولــی نگاهــی هــم به
آینده دارد و هر بازیکنی که کیفیت مناسبی
داشــته باشــد ،بــه تدریــج وارد پــروژه تیــم
ملــی خواهــد شــد .البته جــام جهانی پــروژه
کوتاهمدتــی محســوب میشــود و او فعــا ً
ترجیــح داده ســراغ دگرگونی اساســی نرود.
تمــام بازیکنان حاضر در اردوی اتریش فعال ً
موقعیــت یکســانی دارنــد و عملکــرد آنها در
دو بــازی مقابــل اروگوئــه و ســنگال اســت
کــه شــانس آنها برای بــازی در جــام جهانی را
تعیین خواهد کرد .شجاع ،یکی از بازیکنانی
کــه در مقدماتــی جام جهانــی نقش پررنگی
داشــت ،حاال فرصــت دارد که بــرای بازی در
ترکیــب اصلی تــاش کند و نظر کــیروش را
به دســت آورد.

پیشکسوتان پای کار آمدند
یونس علیزاده

روزنامهنگار ورزشی

خبــر خــوب ایــن بــود کــه باالخــره شــرایط
عــوض شــد و حاال حــال و هوای اطراف تیم
ملی هم خوب اســت .یک اردوی مناســب
و یــک جــو قابــل توجــه .برگردیم بــه عقب؛
اوایــل بهمن ماه ســال  ،1397همان زمانی
کــه مــا کلی امیــد را در جام ملتهای آســیا

جــا گذاشــتیم و بــا احســاس ســنگینی یک
شکســت نابــود کننــده مقابــل ژاپــن ،بــه
خانــه بازگشــتیم .کیروش با چشــم گریان
از فــرودگاه بــه پرتغــال برگشــت در حالــی
کــه کمتــر کســی در ایــران پیــدا میشــد که
علیه او مصاحبه نکرده باشــد .شدیدترین
هجمه علیه یک مربی در فضای رســانهای
و فضــای مجــازی شــکل گرفــت و تــا یکــی،
دو ســال هــم ادامــه داشــت .آن زمــان،
پیشکســوتان فوتبــال ،نقــش اول را ایفــا

میکردنــد .آنهــا کــه تــا قبل از بازی بــا ژاپن،
سرشــان در بــرف فــرو رفتــه بــود و حرفــی
بــرای گفتن نداشــتند ،به یکبــاره فضا را باز
دیدنــد تــا کــیروش و تیم ملی را زیر ســؤال
ببرند در حالی که تمام زندگی ورزشیشان
زیــر ســؤال بود!
حــاال امــا آن فضای ســنگین علیه کیروش
شکســته و وضعیــت بهتــر شــده اســت.
آنهــا پذیرفتهانــد کــه بــا حضــور کــیروش،
شــاید هــر ســه بــازی را ببازیم اما به کیســه

تنها چیز که غیرممکنه ،غیرممکنه!
ایمان شیرازی

روزنامهنگار ورزشی

عــدد  ،۶۰شــاید برای خیلی از افــراد بیمعنی و یا
یک عدد عادی باشد ،اما این عدد برای ۳۲ملت
به معنای احساس کردن نفسهای قطر پشت
ســر تیمهای ملی آنهاســت .حاال فقط دو ماه تا
جــام جهانــی باقی مانــده! همه تیمهــای حاضر
در فیفــادی پیــش رو میآینــد تــا آخریــن نــکات
و تاکتیکهــای ســرمربی خــود را مــرور کننــد اما
ایــران مثــل دانشآموزی اســت که شــب کنکور
تــازه کتــاب خود را باز کرده اســت! حاال کیروش
فقــط  ۲مــاه زمان دارد از تیمی دودســته و بدون
برنامــه ،تیمــی یکپارچه و هدفمند برای کســب
منطقیتریــن نتایــج بســازد .لیســت کارلــوس

بخوبــی نشــان داده کــه راه رســیدن به موفقیت
از نظــر او فقــط و فقــط تجربه بــاالی بازیکنانش
اســت .حــاال دیگــر فرصتی بــرای شــکوفا کردن
بازیکن و استعداد خاصی در جام جهانی ندارد و
در شرایط حال حاضر فقط باید آبرومندانهترین
نتایــج را کســب کــرد .مــرد پرتغالــی شــاید زمان
اندکــی داشــته باشــد امــا هیــچ وقــت حــرف از
غیرممکــن بــودن آرزوهــا نــزده اســت .اردوی
اتریــش و بــازی بــا تیمهــای ســنگال و اروگوئــه
میتوانــد محــک بســیار خوبــی برای کــیروش و
شــاگردانش باشــد تا میزان نســبی آمادگی خود
برای بزرگترین جشنواره فوتبالی جهان را ارزیابی
کننــد .این مســیری اســت کــه در نهایت به قطر
 2022ختم میشــود که در نهایت قرار اســت در
جام جهانی آرزوهایمان را دوره کنیم .مسیری که
در آن ســخت به ســیکیو دل بســتهایم.

گل تبدیــل نمیشــویم .البتــه ایــن حــق
پیشکســوتان اســت کــه بگوینــد بدرقــه
دراگان اســکوچیچ چنــدان حرفهای نبود و
در این مورد از فدراسیون خرده بگیرند اما
دیگــر زبانشــان ماننــد دو ،ســه ســال قبل
تند و تیز نیســت .حتی خــداداد عزیزی که
سردسته معترضان و منتقدان به کیروش
بــود ،در مصاحبههــای جدید خــود اعتراف
کــرده بازگشــت ایــن مربــی بــه مــا کمــک
میکنــد تــا آبرویمان در جــام جهانی نرود.

مسیرتازه«سیکیو»
آیسان سعیدی

روزنامهنگار ورزشی

کارلوس کی روش در بازگشــت
دوبــارهاش بــه نیمکــت تیــم
ملــی ایــران حرفهــای تــازهای
میزنــد .جمالتــی بــا طمأنینــه
و جا لــب کــه بــا پیشــینه و
عقبــه او چنــدان همخوانــی
نــدارد .کــیروش را پیش از این
بهعنــوان یــک مربــی تندخــو،
عصبــی ،تندمــزاج ،تهاجمــی و
عصیانگر میشناختیم .مردی
که به هیچ عنوان سر سازگاری
با هیچکسی نداشت و همیشه
طلبکار بــود .اگرچه این روحیه
بخــش اعظــم آن بــه انفعــال
مدیریــت فدراســیون فوتبــال
بازمیگشــت کــه در اجابــت
کردن خواستهها و البته کنترل
و مدیریــت ســرمربی تیــم ملی
عاجــز بــود و همیــن زمینــه را
بــرای ایجــاد تنــش و تشــتت
در تیــم ملــی فراهــم میکــرد.
کــیروش در دوره قبلــی با عالم
و آدم در فوتبــال ایران سرشــاخ
بــود و دعــوا داشــت و تنــازع تــا
جایــی پیش رفت که به هنگام
جدایــی هیچکــس از جدایــی
مربــی پرتغالــی ناراحــت نشــد
و کســی پشــت ســر او پیالــهای
آب نریخــت .کــیروش امــا در
بازگشــت مجــددش بــه ایــران
مســیر متفاوتــی را در ابتــدای
راه برگزیــده .او از در مســالمت
و تعامــل وارد شــده چــه آنکــه
میدانــد هیــچ کشــوری در دنیا
نیســت کــه چنیــن فرصــت
ســخاوتمندانهای را در اختیــار
او قــرار دهــد تــا پنجمیــن جــام
جهانــی زندگــیاش را تجربــه
کنــد .او بعــد از دو ناکامی بزرگ
در کلمبیــا و مصــر بــه ایــران
بازگشته و آشکارا دریافته برای
او هیــچ کجــا ایــران نمیشــود.
از همیــن رو تغییــر رویکــرد و
رفتــار و سیاســت در کارلــوس
کــیروش عیــان اســت .اتفاقی
کــه میتــوان آن را بــه فال نیک
گرفــت و نشــانهای بــرای عصــر
تازه تیم ملــی قلمداد کرد .این
مســیر تــازه افقهای روشــنی را
در پیــش خواهــد داشــت.

پرهیز از تکرار مکررات
هومن جعفری

روزنامهنگار ورزشی

سخت است نوشتن از کارلوس کیروش چرا که
نوشــتنیها همه نوشــته شــدهاند و تکرار مکرر
نوشــتن یک ســری جملهها ،حتی اگر نویسنده
را هم اذیت نکند ،برای مخاطب تکراری خواهد
بــود .کــیروش در شــرایطی ایران را تــرک کرد که
یــک دو قطبــی بســیار بــد بــا برانکــو ایوانکوویــچ
داشت ،وزارت ورزش و یک تیم هدفمند و مجهز
رسانهای را علیه خود میدید و همچنین هشت
ســال حضــورش در ایــران ،سرشــار از دعواهایی
بــود کــه حتــی مخاطبــان بیطــرف را هــم دلزده
میکــرد .بــا همــه ایــن حرفهــا ،میتوانســت
مانــدگار شــود اگــر البــی پــرزور ســلطانیفر پــای

برکناریاش نبود و شکســت غیرمنتظره مقابل
ژاپن ،آنقدر سنگین نمیشد! تاریخ را میدانیم.
گذشت آنچه گذشت و دیدیم آنجه اتفاق افتاد.
ویلموتس آمد و کمی ذوق کردیم از هوای تازه و
بعد متوجه شــدیم چه کاله گشــاد چند میلیون
یورویی ســیاهی ســرمان رفته .اسکوچیچ آمد و
مــا در قیــاس با رفتارهای ایــن دو ،تازه فهمیدیم
کــیروش با همه گوشــت تلخیهایش آدم بهتر
و مناســبتری بــرای مــا بــود .او هــم دوزاریاش
افتــاد کــه نــه در کلمبیــا و نــه در مصــر ،جماعت
بهتــر از مــا نبودنــد و تمــام تصوراتــش از مدینــه
فاضله ،اشــتباه بود.
ایــران و کــیروش ،دوبــاره در کنــار یکدیگر جمع
شــدهاند .دلیلــش ایــن اســت کــه یــاد خاطرات
خــوب افتادهانــد و میداننــد بیــرون از این رابطه
هــم حلوایــی خیر نمیشــود!
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