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کارلوس کی روش برای انتخاب کمپ تیم 
ملی در امارات در جریان جام ملت های 2019 

آسیا، به این کشور سفر کرده است. او پیش از 
آغاز دوره قبلی جام ملت ها در استرالیا و البته 
مدت ها قبل از جام جهانی 2018 روسیه نیز 
به عنوان تنهــا مربی از جمــع مربیان حاضر 

در این جام ها، مســتقیما برای انتخاب کمپ 
وارد عمل شــده بود. مرد پرتغالــی همواره 
حساســیت های خــاص خودش را داشــته 
اســت اما در بعضی از موارد این حساسیت ها، 

به وســواس افراطی تبدیل شــده اند. نظم و 
آرامش اردو بــرای این مربی اهمیت بســیار 
زیــادی دارد امــا مهم تر از هر چیــزی برای 
سی کیو، درز نکردن ماجراهای درون اردو به 
صفحه اول رسانه ها اســت. برخی از حواشی 
مهم اردوهای کارلوس در این ســال ها، برای 
مدت زیادی از اهالی فوتبــال پنهان مانده اند 
و بعدها در مناسبت های خاص، افشا شده اند. 
کی روش به هیچ قیمتی از کیفیت کمپ های 
در نظر گرفته شــده برای تیم های مختلف در 
جام ملت ها رضایت ندارد. اماراتی ها در حالی 
از آقای مربی لقب »غیرحرفــه ای« دریافت 
کرده اند که این ســال ها بدون هیچ مشکلی 
جام باشــگاه های جهان را برگــزار می کنند. 
دوبی در هر زمستان، به میزبانی از بزرگ ترین 
باشــگاه های دنیای فوتبال می پردازد و هیچ 
مشــکلی را در این ارتباط احساس نمی کند. 
تیم های انگلیسی و اسپانیایی، همواره استقبال 
خوبی از اردوهای امارات بــه عمل می آورند 
اما ظاهرا از نــگاه کی روش، تیــم ملی ایران 
از همــه این تیم ها بزرگ تر اســت! مشــکل 
اصلی او احتماال ارتباطی به زیرســاخت ها و 
امکانات جانبی کمپ تمرینــی و اقامت تیم 
ملی ندارد. این مربی همواره اصرار خاصی به 
خرج می دهد تا تیمش را از چشم ها پنهان کند 
و کمپ های امارات اساســا با چنین موضوعی 
سازگار نیســتند. نقد مرد پرتغالی نیز درست 
به خاطــر همین »خصوصی نبودن« شــکل 
گرفته اســت. اگر ایران در جام ملت ها نتیجه 
نگیرد، اماراتی ها بایــد منتظر کنفرانس های 

مطبوعاتی تند و آتشین کارلوس باشند، چراکه 
تجربه نشان می دهد او به ندرت »مسئولیت« 
هیچ نتیجه بدی را پذیرفته است. آیا قهرمانی 
در جام ملت های امــارات، بزرگ ترین چالش 
50 سال اخیر فوتبال ایران به شمار می رود؟ 
کارلوس کی روش چنین عقیــده ای دارد اما 
به نظر می رســد این باور، تنها تالشــی برای 
بزرگنمایــی بیش از حــد ماموریت قهرمانی 
در جام ملت ها باشــد. فوتبال ایــران در پنج 
دهه گذشــته، چالش ها و دغدغه های خاص 
خودش را داشته و قهرمانی آسیا، تنها یکی از 
هدف های تیم ملی بوده است. پیرمرد پرتغالی 
به جای تالش برای متحد کردن همه هواداران 
فوتبال در ایران در آستانه جام ملت ها، با لحنی 
نیشدار و طعنه آمیز، آخرین قهرمانی ایران در 
آســیا را به زمانی قبل از تولد خودش مربوط 
می داند. حقیقت آن اســت که وقتی کارلوس 
کی روش متولد شد، هنوز تورنمنتی به نام جام 
ملت های آسیا وجود نداشت و اولین دوره این 
جام سه سال بعد از تولد این مربی برگزار شد. 
ایران در ســال های زندگی کی روش، سه بار 
قهرمان آسیا شده و از پرافتخارترین تیم های 
این رقابت ها به شمار می رود، مگر آن که آقای 
مربی بعد از ســال 1976 دوباره متولد شده 
باشد! تیم ملی در ســال های 1980، 1988، 
1996 و 2004 به نیمه نهایی جام ملت ها رسید 
و فاصله زیادی با قهرمانی در این جام نداشت 
اما هر بار به دلیل بدشانسی، فرصت قهرمانی 
در این تورنمنت را از دست داد. کی روش چهار 
ســال قبل می توانســت به این طلسم پایان 

بدهد اما در اولین مسابقه حذفی بعد از مرحله 
گروهی، ناچار به ترک استرالیا شد. مربی های 
تیم ملی عموما فرصت هدایت این تیم در دو 
دوره از جام ملت های آسیا را نداشته اند و اگر 
کارلوس باز هم در این جام ناکام شــود، سهم 
بزرگی در دور ماندن فوتبال ایران از ســکوی 
اول آسیا داشته است. سرمربی تیم ملی بارها 
از قرار گرفتن ایران در صدر رنکینگ تیم های 
آسیایی به عنوان یک دستاورد افتخارآمیز یاد 
کرده اما این موضوع صرفا نشانه شایستگی تیم 
او نیستند و بیشتر به آشنایی شخص این مربی 
با »فرمول فیفا« برمی گردد. درســت وقتی 
بزرگ تریــن قدرت های آســیا در دیدارهای 
تدارکاتی دشوار با تیم های بزرگ دنیا شکست 
می خورند، ایران رقبای ساده تدارکاتی  اش را 
پشت سر هم شکســت می دهد و امتیازهای 

بیشتری از  فیفا می گیرد. 
برای اثبــات »بهترین« بــودن تیم ملی 
در آسیا، راه شــفاف تر و اطمینان بخش تری 
وجــود دارد که بــه زودی در امــارات از آن 
رونمایی خواهد شــد. کارلــوس باید به جای 
لبخندهای تحقیر آمیــز و بهانه های واهی، با 
همه تمرکز به دنبال موفقیت تیم ملی باشد. 
دوره هیاهوساالری و دعواپرستی، دیگر تمام 
شــده و همه در انتظار نقشه های مرد پرتغالی 
برای رســیدن به موفقیت هستند. کی روش 
تقریبا بــه اندازه دو دوره ریاســت جمهوری، 
ســرمربی تیم ملی ایران بــوده و یک نتیجه 
درخشــان آســیایی پس از همه این سال ها، 

انتظار گزافی از او نخواهد بود.

درباره تازه ترین صحبت های کارلوس کی روش؛ از چند شکایت تا یک لبخند
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آریا  طاري 

 سرمربی پرتغالی تيم ملی مطابق عادت هميشگی چند ماه قبل از شروع جام ملت های آسيا شخصا به 
کشور ميزبان سفر کرده تا کمپ تيم ملی را انتخاب کند. کارلوس کی روش در امارات حرف های عجيبی در مورد 

شرایط ميزبانی امارات و البته چالش های تيم ملی به زبان آورده است. او برای ادامه همکاری با فوتبال ایران تا 
پایان جام ملت ها به توافق رسيده اما فدراسيون ابدا جزئياتی از این توافق را در اختيار رسانه ها قرار نمی دهد 
و به صورت همزمان، احتمال جدایی کی روش نيز در هفته های آینده دائما در برخی از مطبوعات پرتغال تکرار 

می شود، مطبوعاتی که ظاهرا، رابطه نزدیکی با این مربی دارند.


