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اگر تا همین چنــد روز قبل 
جدی ترین دغدغه در مورد تیم 
ملــی اردوی تدارکاتی و رقیب 
بازی دوســتانه بود، امروز ماجرا 
حتی از این هــم ناامیدکننده تر 
شــده و دغدغه های بدیهی تری 
در مورد این تیم شــکل گرفته 
اســت. ماجرای نیمکت این تیم 
کاری کرده تا بازیکن ها در دو گروه 
مختلف روبه روی هم بایستند و 
دودستگی در تیم ملی علنی شود. 
شــاید این بحث ها در دوره های 
مختلفی در تیم ملی وجود داشته 
اما حاال از همیشه علنی تر شده 
است. بازیکنان تیم عمال روبه روی 
هم صف آرایی کرده اند و یک جنگ 
داخلی در تیم شکل گرفته است. 
با این رونــد، باید نگران اتفاقاتی 
باشیم که در جام جهانی در انتظار 

این تیم خواهد بود.

زمزمه هایی از یک تغییر
دراگان اســکوچیچ تقریبا در هیچ 
مقطعی حمایت کامل فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش ایران را پشت سر خودش 
احساس نکرده است. او در دورانی روی 
کار آمد که حیدر بهاروند مســئولیت 
سرپرستی فدراسیون را بر عهده داشت. 
بعد از بهاروند، عزیــزی خادم روی کار 
آمد و ادبیاتی را انتخــاب کرد که هیچ 
رنگ و بویی از حمایت نداشت. او البته 
تصمیمی برای قطع همــکاری با این 
مربی هم نگرفت. در این دوران پراتفاق، 
عزیزی خادم هم برکنار شد و جانشین 
او نیز درســت همان سیاست قبلی را 
اتخاذ کرد. فدراسیون نه حاضر بود به 
طور کامل از اسکوچیچ حمایت کند و 
نه حاضر بود مسئولیت کنار گذاشتن 
این مربی را بپذیرد. این سیاســت تیم 
ملی را در بالتکلیفی رها کرد. زمزمه های 
تغییر اسکو در اردوی قطر شکل گرفت. 
شکست تیم ملی روبه روی الجزایر با یک 
نمایش ضعیف هم، اوضاع را برای این 
مربی سخت تر کرد. حاال منتقدان او باور 

داشتند که تیم ملی در همه نبردهای 
سخت با اســکو نتیجه نگرفته و فقط 
جدال های ساده را برده است. این زمزمه 
در روزهای گذشته تقویت شد و پایان 
کار مرد کروات در فوتبال ایران نزدیک تر 
از همیشه به نظر رسید. هنوز هم هیچ 
تصمیمی در این مورد گرفته نشــده و 
همان سیاســت قبلی در مورد دراگان 
در جریان اســت. سیاست عجیبی که 
تاثیرات منفی وحشــتناکی روی تیم 

ملی و فوتبال ایران داشته است.
پای »دخالت« وسط است؟

اگــر فدراســیون در عمــل هیچ 
تصمیمی بــرای پایان همــکاری با 
اســکوچیچ ندارد، پس چه کسی این 
تغییر را به جلو هدایــت می کند؟ در 
روزهای گذشته این زمزمه وجود داشته 
که دولت در حال زمینه ســازی برای 
ایجاد تغییر روی نیمکت تیم ملی است. 
هرچند که معاون اول رییس جمهور 
به شــکل قاطعانه ای هر نوع دخالت 
دولتی برای تعیین جزئیــات در تیم 
ملی را تکذیب کرده است. با این وجود 
شــنیده های دیگری حکایت از عزم و 
اراده »وزارت ورزش« برای ایجاد تغییر 
در تیم ملی دارند. هر نــوع دخالتی از 
ســوی نهادهایی غیر از فدراسیون در 
کار تیم ملی، با ساده ترین قوانین فیفا 
مغایرت دارد اما قبال هــم در تیم ملی 

ایران بارها این اتفاق رخ داده است. 
حمید سجادی در اردوی قطر، 

مستقیما با چند بازیکن باتجربه 
صحبت کرد. اینکه »بازیکنان« 
در قامت »ســربازهای« تیم 
ملی معیار نظرخواهی در مورد 
سرمربی باشــند، اصال رویه 
درستی نیست و شاید همین 
اتفاق بود که تیم ملی را از مسیر 
اصلی اش خارج کــرد. به هر 
حال به نظر می رسد سیاست 
کالن ورزش ایــران در 
روزهای گذشته، روی تغییر 
اسکوچیچ استوار بوده اما 
حواشــی به وجود آمده و 
مقاومت برخی از بازیکنان 
مقابل این تصمیم، شرایط 
را کمــی پیچیده کرده 
است. این وسط، انفعال 
فدراســیون در نــوع 
خودش حیرت آور به 
نظر می رسد. بدون 
تردید اگــر فوتبال 
ایــران صاحب یک 
فدراسیون قدرتمند 
بــود، هرگــز این 
آشــفتگی بــزرگ 
برای تیم ملی ایران 

به وجود نمی آمد.

سه به عالوه یک
اما گزینه های تیم ملی چه کسانی 
هستند؟ به نظر می رسد چهار گزینه 
در اطراف نیمکت تیم ملی وجود دارد 
که سه نفرشان قبال هم هدایت این تیم 
را بر عهده داشته اند. یعنی در صورت 
جدایی اسکوچیچ شانس حضور یکی از 
سرمربیان سابق تیم ملی روی نیمکت 
بسیار زیاد خواهد بود. اگر بنا به انتخاب 
گزینه داخلی باشد، علی دایی و جواد 
نکونام دو گزینه اصلی به شمار می روند. 
دایی در این چند سال که از فوتبال دور 
بوده، چند بار نامــزد هدایت تیم ملی 
شده و نکو نیز به عنوان یکی از مربیان 
موفق لیگ، همواره زیــر ذره بین قرار 
داشته است. در بین مربیان خارجی که 

کاندیدای هدایت این تیم هستند، دو 
نام آشنا به گوش می رسند. کارلوس 
کی روش و برانکــو ایوانکوویچ هم این 
روزها بــه تیم ملی نزدیک هســتند. 
مربیانی که شنیده شدن صدای شان 
در اطراف تیم، یک چنددستگی آشکار 
به وجود آورده است. ظاهرا فدراسیون 
تمایل بیشتری به انتخاب برانکو دارد 
و وزارت ورزش فعال روی مربی ایرانی 
یا کی روش متمرکز شده است. جالب 
اینکه در مجموعه های مدیریتی حتی 
به احتمال امضای قرارداد با یک مربی 
خارجی دیگر فکر نمی شود. آن هم در 
حالی که به واسطه صعود تیم ملی به 
جام جهانی، خیلی از مربیان خارجی 
حاضر به همکاری با فدراســیون در 

کوتاه مدت خواهند شد.

دو گروه روبه روی هم
ماجرا زمانی آزاردهنده می شــود 
که دو گروه از بازیکن ها عمال روبه روی 
هم قرار می گیرند. بعد از جدی  شدن 
شائبه اخراج اســکوچیچ از تیم ملی، 
سردار آزمون اولین بازیکنی بود که با 
انتشار یک استوری در صفحه شخصی، 
خواهــان ممانعت از این تغییر شــد. 
بالفاصله بیرانوند، شــجاع، کنعانی، 
وحید امیری، سروش رفیعی، سعید 
صادقــی و چند بازیکن دیگــر نیز به 
حمایت از سردار پرداختند و خواهان 
ادامه همکاری با اســکوچیچ شدند. 
ســاعاتی بعد اما یک اتفاق عجیب به 
وقوع پیوست. این بار مهدی طارمی، 
کریم انصاری فرد، علیرضا 
جهانبخش، 

ســامان قدوس، امیر عابدزاده و چند 
بازیکن دیگر، بیانیه قبلی را از بیخ و بن 
زیر سوال بردند و مدعی شدند که انکار 
مشکالت فعلی تیم، تنها این مشکالت 
را بزرگ تر می کند. آنها حتی یک قدم 
جلوتر هم رفتند و بیانیه ملی پوشان را به 
»منفعت شخصی« تقلیل دادند. یک 
موضع گیری آشکار علیه سردار آزمون 
و سایر نفراتی که بیانیه قبلی را نوشته 
بودند. فاجعه بزرگ، حاال اتفاق افتاده 
بود. شاید برای اولین بار در همه تاریخ، 
ستاره های تیم ملی در دو گروه مختلف 
در رسانه ها روبه روی هم قرار گرفتند. 
قبل از جام جهانــی 2006 هم چنین 
مشکالتی در تیم وجود داشت اما آن 
روزها خبری از شبکه های اجتماعی 
نبود. حاال اما همــه هواداران تیم ملی 
به اختالف عمیق و شکاف عمیق تر این 

تیم پی برده اند.

اسکوچیچ وارد می شود
دراگان اســکوچیچ هــم باالخره 
سکوتش را شکســت و با انتشار یک 
پســت، به ماجراهای رقم خورده در 
تیم ملی واکنش نشان داد. او از عزم و 
اراده اش برای ماندن در تیم ملی و رفتن 
به جام جهانی خبر داد و مدعی شد که 
عده ای دســت به هر کاری می زنند تا 
او را از روی نیمکــت تیم تکان بدهند. 
اسکو هر دو گروه از بازیکنان را نیز مورد 
سرزنش قرار داد. او معتقد بود که انتشار 
استوری حتی برای حمایت از خودش، 
یک حرکت غیرضروری بوده است. به 
هر حال او در این پست تالش کرد که 
انگیزه اش را بــرای ماندن در تیم ملی 
نشــان بدهد. این در حالی اســت که 
بعد از اردوی قطر، خیلی ها احســاس 
می کردند خود ایــن مربی نیز دیگر از 
جو موجود خسته شده و به دنبال راهی 
برای ترک فوتبال ایران اســت. ظاهرا 
اسکو فعال تصمیمی برای رفتن ندارد 
و به هیچ وجه هم استعفا نمی دهد. این 
یعنی تصمیم نهایی در چنین موردی 
با فدراسیون فوتبال خواهد بود. آنها 
حتی در صورت نخواستن اسکوچیچ، 
شانسی ندارند تا منتظر استعفای او 
بمانند. سرمربی کروات تیم ملی 

دست به این کار نخواهد زد.

در حسرت 
زمان از دست رفته

اساسا در تیم ملی زمان زیادی 
برای انجام تغییرات بزرگ وجود 
ندارد. اگر قــرار بود یک مربی دیگر 
به جــای دراگان روی نیمکت قرار 
بگیرد، این کار باید به مراتب زودتر از 
این انجام می شد. در فاصله چند ماه 
تا برگزاری جام جهانی، یک مربی 
قادر به ایجاد چه تغییراتی در تیم 
ملی اســت؟ حتی بزرگ ترین 
مربیان دنیا هم در این مقطع 
قادر به معجزه کردن نیستند. 
همین کارلوس کی روش قبال 
در تیم های مصر یا کلمبیا کار 

کرده و نتوانســته این دو تیم را به جام 
جهانی برساند. همان طور که قبال هم 
برانکو از پس ماموریت یکپارچه سازی 
تیم ملی برنیامده بود. آنهایی که امروز به 
دنبال ایجاد تغییر در تیم ملی هستند، 
باید دیروز ایــن کار را انجام می دادند. 
وقتی که هنوز زمان کافی برای قرار دادن 
تیم ملی در مسیر درست وجود داشت 
و هنوز این شانس را داشتیم که زمان 
کافی را برای بازســازی تیم در اختیار 

سرمربی بعدی قرار بدهیم.

قدردانی گمشده
گمشده بزرگ فرهنگ هواداری در 
جامعه ایران، اساسا مساله »قدردانی« 
است. ممکن است خیلی ها اسکوچیچ را 
نخواهند و خواهان برکناری او باشند اما 
هیچ کس نمی تواند این حقیقت را انکار 
کند که اسکو زحمات زیادی برای تیم 
ملی کشیده است. او در شرایطی کار را 
تحویل گرفت که تنها یک شکســت، 
پرونده تیم ملی در انتخابی جام جهانی را 
به راحتی می بست. حتی بحران کرونا و 
بحران های مشابه موجب نشد این مربی 
قید سفر به ایران را بزند. او متعهدانه کار 
کرد و سریع ترین صعود تیم ملی به جام 
جهانی را رقم زد. قرار نیست اسکو برای 
همیشه سرمربی تیم ملی بماند اما حتی 
اگر او را نمی خواهیم، بد نیست که کمی 
و فقط کمی قدردان کارهایی باشیم که 

تا امروز برای تیم ملی انجام داده است.

حریف ما، خودمان هستیم! 
بیشــتر از انگلیس و آمریکا، ما باید 
از خودمــان بترســیم. چراکه حریف 
اصلی ما، همین نابسامانی و آشفتگی 
بزرگ خواهد بود. درست در حالی که 
رقبا با تمرکز کامل به جام جهانی فکر 
می کنند، ما صاحب یک تیم فروپاشیده 
هستیم. تیمی غرق شده در حواشی که 
با این روند کوچک ترین شانسی برای 
موفقیت در جام جهانی نخواهد داشت. 
انگلیس و آمریکا را رها کنید. آن چه ما 
را می ترساند، همین جا اتفاق می افتد. 
جماعتی که از هیچ تالشی برای تضعیف 
این تیم دست نکشــیده اند، در نهایت 
تیشه به ریشه فوتبال ملی می زنند. در 
شرایط فعلی، امیدوار ماندن سخت ترین 
کار دنیــا خواهد بود. یــک ماموریت 
غیرممکن برای همه هوادارهای تیم 
ملی که تنها خواسته شــان، تماشای 

تمام قدرت تیم در قطر بود.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

ظاهرا اسکو فعال تصمیمی 
برای رفتن ندارد و به هیچ 
وجه هم استعفا نمی دهد. 

این یعنی تصمیم نهایی در 
چنین موردی با فدراسیون 

فوتبال خواهد بود. آنها 
حتی در صورت نخواستن 

اسکوچیچ، شانسی ندارند تا 
منتظر استعفای او بمانند

هرچند که معاون اول 
رییس جمهور به شکل 

قاطعانه ای هر نوع دخالت 
دولتی برای تعیین جزئیات 
در تیم ملی را تکذیب کرده 

است. با این وجود شنیده های 
دیگری حکایت از عزم و اراده 

»وزارت ورزش« برای ایجاد 
تغییر در تیم ملی دارند
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طالي اساللوم 
بر گردن دختران ايران

تیم ملي اســاللوم دختران ایران در آخرین روز از 
رقابت هاي رفتینگ کاپ اروپا در رده نخست قرار گرفتند 
و در مجموع با اختالف اندک نسبت به تیم میزبان در 
جایگاه دوم ایستادند. رفتینگ کاپ اروپا 15 تا 18 تیر 
در آئوستا ایتالیا برگزار شد. تیم بانوان با ترکیب ستاره 
همایون فرد، سحر قاسمی، فائزه روناسی، مبینا قاسمی 
و صبا فدایی با مربیگری سارا آل ابراهیم و تیم آقایان با 
ترکیب حسین اسماعیل زاده، سیدبهداد مهاجرانی، 
محمدرضا صفدریان، ســیدفرید پورآذریان و هادی 
خسروی با مربیگری هادی قاضی عسگر و به سرپرستی 
فرزاد نکوئی در این رویــداد حضور پیدا کردند. بانوان 
ایران در روز پایانی مسابقات موفق شدند باالتر از کشور 
میزبان در رده نخست ماده اساللوم قرار گرفتند و مدال 
طال کسب کردند. بر این اساس با احتساب مجموع مواد 
مسابقات و جمع امتیازات در رقابت های ماراتن، RX و 
اساللوم، تیم بانوان ایران با اختالف بسیار اندک نسبت 
به ایتالیا میزبان در رده دوم قرار گرفتند. تیم مردان ایران 
نیز در مجموع هشتم شد. به این ترتیب نمایندگان ایران 
به کار خود در مسابقات رفتینگ کاپ اروپا پایان دادند. 

    
اردوي برون مرزي 
دختران كمپدلي

تیم ملی والیبال زنان ایران که خود را برای حضور 
شایســته در جام کنفدراسیون آســیا و بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی آماده می کند، در مسیر 
آماده سازی خود برای این رقابت ها تاکنون هفت مرحله 
اردو برگزار کرده که یکــی از آنها به همراه چند دیدار 
تدارکاتی در صربستان انجام شده است. این تیم برای 
آمادگی بیشتر از روز 20 تیرماه اردوی تدارکاتی و برون 
مرزی خود را در بلغارستان آغاز می کند و ضمن انجام 
تمرینات سه دیدار دوستانه خواهد داشت. الساندرا 
کمپدلی در راستای استفاده از حداکثر پتانسیل والیبال 
زنان و توجه به پشتوانه ســازی برای داشتن تیم ملی 
قدرتمندتر در آینده در هفتمین اردوی این تیم عالوه 
بر دعوت از بازیکنان بزرگسال از 6 بازیکن نوجوان هم 
دعوت کرده بود که دو نفر از این بازیکنان تیم ملی زنان را 

در اردوی بلغارستان همراهی خواهند کرد. 

تركيب جهاني آزادكاران 
مشخص شد

در ادامه رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد 
کامران قاسمپور دارنده مدال طالی جهان در دیدار 
انتخابی وزن ۹2 کیلوگرم برای حضور در مســابقات 
جهانی صربســتان، به مصاف امیرحسین فیروزپور 
دارنده مدال طالی جوانان جهان و طالی بزرگساالن 
آسیا رفت و در پایان با پیروزی چهار بر صفر به عنوان 
ملی پــوش وزن ۹2 کیلوگرم ایــران در رقابت های 
جهانی صربستان معرفی شد. زیرگیری های انفجاری 
و بی نقص قاسمپور باعث تشویق شدید هواداران انبوه 
حاضر در ســالن 12 هزار نفری آزادی شد. در دیدار 
حســاس وزن 125 کیلوگرم نیز امیرحســین زارع 
دارنده مدال طالی جهان و برنز المپیک برابر امیررضا 
معصومی قهرمان نوجوانان جهان 2021 روی تشک 
رفت و در پایان با نتیجه قاطع 11 بر سه به برتری رسید 
تا دوبنده تیم ملي را به دست بیاورد. اما در حساس ترین 
مبارزه این رقابت ها، حسن یزدانی دارنده مدال های 
طالی جهــان و المپیک در دیــدار انتخابی وزن 86 
کیلوگرم در میان تشویق شدید هواداران برابر علیرضا 
کریمی دارنده مدال های نقره و برنز جهان به میدان 
رفت و در 20 ثانیه مانده به پایان با نتیجه قاطع 10 بر صفر 
به برتری رسید و خود را به تیم جهاني ایران اضافه کرد. 
پیش از این رضا اطری در وزن 61 کیلوگرم کشتی آزاد 
و امین میرزازاده در وزن 1۳0 کیلوگرم کشتی فرنگی 
با برتری مقابل داریوش حضرت قلی زاده و علی اکبر 
یوسفی، صاحب دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی 
شــدند. همچنین در دومین مبارزه انتخابی وزن ۹۷ 
کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد، محمدحسین محمدیان 
با نتیجه چهار بر دو مقابل مجتبی گلیج به برتری رسید 
و با کسب دومین پیروزی، صاحب دوبنده تیم ملی در 

مسابقت جهانی صربستان شد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

کالف تیم ملی، سردرگم  تر از همیشه

رویاکش ها! 

برد شــیرین و مقتدرانه روبه روی صربستان، تیم ملی 
والیبال ایران را به مرحله بعدی رقابت های لیگ ملت های 
والیبال رســاند. این برد به دو دلیل، ارزش بســیار زیادی 
داشت. اول اینکه صربســتان برخالف نبرد قبلی با ایتالیا، 
حتی به یک ســتاره اش نیز اســتراحت نداده بود و نفراتی 
مثل آتناسویچ و پوشکانین را در ترکیب داشت و دوم اینکه 
هدایت صربســتانی ها با ایگور کوالکوویچ بود که چندین 
ســال روی نیمکت تیم ملی ایران حضور داشت و والیبال 
ایران را به خوبی می شناخت. این برد ارزشمند، صعود تیم 
ملی به مرحله حذفی رقابت ها را نیز قطعی کرد. اتفاقی که 
شاید هیچ کس پیش  بینی اش را نمی کرد. هیچ کس انتظار 
نداشت این تیم بســیار جوان و کم تجربه، بتواند دست به 

چنین کار بزرگــی بزند. خیلی از این نفــرات اولین تجربه 
حضورشان در لیگ ملت ها را پشــت سر می گذاشتند و به 
عنوان اولین تجربه، دست به یک شاهکار بزرگ زدند. ایران 
مقابل صربستان، نمایشی درخشان داشت. تیم ملی در ست 
اول بســیار نزدیک با حریف جلو رفت و در نهایت در امتیاز 
۳5 توانست برد را جشن بگیرد. سرویس های آخر ایرانی ها 
در این ست تمرکز دفاعی حریف را کامال به هم ریخت. در 
ست دوم، تیم ملی یک اختالف امتیاز قابل توجه ایجاد کرد 
اما تجربه حریف موجب شــد امتیازها نزدیک شود. با این 
وجود پســران تیم ملی باز هم توانستند برنده ست باشند. 
شــاهکار واقعی اما در سومین ســت اتفاق افتاد. جایی که 
ایران حریفش را با نتیجه وحشتناک 25-12 شکست داد و 

به معنی واقعی کلمه، صرب ها را تحقیر کرد. تیم ملی تا اینجا 
با هفت پیروزی در رده هفتم جدول قرار دارد. اگر ایستادن 
ایران در همین رده قطعی شود، در مرحله بعدی با لهستان 
مســابقه خواهیم داد. تیمی که در همین مرحله روبه روی 
ایران شکســت خورده اســت. فعال آمریکا در صدر جدول 
مسابقات دیده می شود و لهستان تیم دوم به شمار می رود. 
پسران ایران هم همین امروز با ترک لهستان، به استانبول 
سفر می کنند و از آن جا مستقیم راهی بلونیا خواهند شد. 
نمایش فردی بسیاری از این نفرات در مسابقه ها، حیرت آور 
بوده است. امین اسماعیل نژاد با 1۹۳ امتیاز، دومین بازیکن 
امتیازآور رقابت ها به شمار می رود. میالد عبادی پور، طاهر 
وادی، جلوه، امیرحسین اســنفدیار و سایر ستاره های تیم 
ملی نیز عملکرد فوق العاده ای در این رقابت ها داشتند. یک 
نســل طالیی دیگر حاال در والیبال ایران آرام آرام ساخته 
می شود. بعد از برد روبه روی صربستان اما، مصاحبه میالد 
عبادی پور نشان می داد ســتاره های این تیم چه فشاری را 
تحمل کرده اند. آنها به شــدت از برخی رفتارهای داخلی و 

پیش بینی های غلط علیه تیم ملی ناراحت بودند و قضاوت ها 
علیه کادر فنی را نمی پذیرفتند. این وسط رفتار فدراسیون 
والیبال در حمایت از کادر فنــی نیز امیدوارکننده بود. این 
تفاوتی است که بین یک فدراسیون قدرتمند با فدراسیون 
بالتکلیفی مثل فدراسیون فوتبال وجود دارد. با وجود همه 
پیش بینی های منفی، تیم ملی با حمایت فدراسیون از بهروز 
عطایی در لیگ ملت ها نتیجه گرفت و برای »سومین« بار به 
دور نهایی صعود کرد. حاال این تیــم در ایتالیا با فراغ بال به 

تاریخ سازی فکر می کند. 

یک صعود علیه همه پیش بینی های غلط

شاهکاری برای كشتن نااميدی 

اتفاق روز


