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نقد
آیا حق با اسکوچیچ نیست؟

حمله به تیم بازنده آسان ترین کار دنیاست، 
اما این موضــوع نباید و نمی توانــد مانع از 
دیدن نقدها و کم وکاســتی ها شــود. یکی 
از کلیدواژه هــای پرتکرار فوتبــال ایران در 
هفته های گذشته »دراگان اسکوچیچ« بوده 
است. نیازی به تکرار نیست که مربی کروات 
در بدترین شــرایط ممکن هدایت تیم ملی 
فوتبال ایــران را بر عهده گرفت و با کســب 
نتایج درخشــان، ما را به جام جهانی رساند. 
پس از آن مجموعه ای از اتفاقات مانع از ادامه 
حضور اسکو روی نیمکت تیم ایران شد. این 
مربی اقتدارش را بین بازیکنان از دست داد 
که به نظر می رسد عوامل خارج از تیم هم در 
این زمینه دخیل بودند. پس از آن هم اراده ای 
جدی برای عزل اسکوچیچ به وجود آمد که 
نتیجه اش برکناری نه چندان محترمانه او و 
بازگشت کارلوس کی روش روی نیمکت تیم 
ملی ایران بود. در حقیقــت مربی پرتغالی با 
بلیتی راهی دوحه شد که اسکوچیچ برای او 
رزرو کرده بود؛ اتفاقی نادر در دنیای فوتبال 
که تلخکامی خاص خودش را دارد. پس از آن 
افکار عمومی درگیر درست یا غلط بودن این 
اتفاق شد، اما اسکوچیچ به ندرت در این رابطه 
اظهارنظر کرد. او که مفسر تلویزیونی الجزیره 
برای مسابقات جام جهانی بود، حتی پس از 
شکست پرگل تیم ملی ایران برابر انگلستان 
به دلجویی از بازیکنــان پرداخت و جمالتی 
به زبان آورد که برای آنهــا در حکم افزایش 
روحیه و اعتمادبه نفس بود: »من مطمئنم این 
چهره واقعی ایران نیست. این تیم توانایی های 
زیادی دارد و به مسابقات برمی گردد.« حاال 
اما، در پی شکست در برابر آمریکا و پایان کار 
تیم ملی ایران، اسکوچیچ چند جمله متفاوت 

به زبان آورده که قابل تامل است.

یکترکیبشگفتانگیز
دراگان اســکوچیچ پس از حذف تیم ملی 
ایران از جام جهانــی، در اظهارنظری گفته 
اســت: »3ســال آنجا بودم. بازیکنانی در 
جام جهانی بازی کردند که اصال در مسابقات 
انتخابــی نبودند. بازی ها را تماشــا کردم. 
تغییرات زیادی وجود داشــت، بســیاری 
از عوامــل مختلف در میان بــود. در بازی 
اول مقابل انگلیس، ایران به شدت محتاط 
بود. اگر قــرار بــود ۱۰ترکیــب مختلف 
برای این مسابقه بنویســم، این ترکیب را 
حدس نمی زدم.« آیا حق با اوست؟ به نظر 
می رســد اینطور باشــد. حقیقت آن است 
که حتــی جدی ترین حامیــان کی روش 
هم نتوانستند از ترکیب ابداعی او در بازی 
با انگلستان ســر در بیاورند؛ ارنجی چنان 
غریب که حتی بعــد از 6تعویض اصالحی 
هم نامــوزون به نظر می رســید. کی روش 
بعــد از آن بــازی در توضیــح اتفاقات رخ 
داده، جمله حیرت انگیزی بــه زبان آورد: 
»بازی با انگلیس یک جلسه خوب تمرینی 
برای ما بود.« درحالی که حتی ســاده ترین 
هواداران فوتبال هم تفــاوت یک بازی در 
مقیاس جام جهانی را با جلســه ای تمرینی 
بلد هســتند. نکته جالب تر اینکه کی روش 
از ترکیب منتخبش هــم دفاع کرد و گفت 
هیچ ایرادی نداشته، اما در 2بازی بعدی به 
آن وفادار نماند و تغییرات گسترده در ارنج 
اعمال کرد؛ نوعی اعتراف عملی به اشــتباه 

روز اول که برای ایران گران تمام شد.

جاییبرایتوجیهنیست
در شرایط معمول شاید می شد فرصت اندک 
ســرمربی جدید برای کار با تیم را به عنوان 
توجیهی برای نتایج ضعیف او به شمار آورد، 
اما موضوع در مورد کــی روش فرق می کند. 
او اگرچه در فاصله 2مــاه تا آغاز جام جهانی 
هدایت تیم ایران را پذیرفت، اما ســابقه ای 
نزدیــک به 8ســال در همین تیم داشــت. 
کی روش بــرای اینکه ریســک را به حداقل 
برساند، فهرست نهایی مســافران جام را با 
نزدیک ترین بازیکنان به خودش پر کرد. برابر 
آمار و اطالعات منتشــر شده، فهرست هیچ 
تیمی به اندازه ایران به فهرست جام جهانی 
قبلی شباهت نداشــت و همین مسئله هم 
باعث شــد تیم انتخابی کی روش، باالترین 
معدل ســنی در کل جام را داشته باشد. به 
عالوه خودش هم خیلی خوب می دانست در 
حال پذیرفتن چه سمتی است و با آگاهی و 
اشتیاق کامل به تیم ملی برگشت. بنابراین 
انتظار می رفت انتخاب های بهتری داشــته 
باشــد؛ گزینش هایی که برکناری یکی مثل 
دراگان اســکوچیچ و بازگشت او به تیم ملی 
را توجیه کند. امروز بسیاری سؤال می کنند 
آیا تیم ملی با اسکوچیچ نمی توانست همین 
نتایــج را بگیرد؟ فارغ از پاســخ، نفس طرح 
همین پرسش هم برای کی روش به منزله یک 
شکست بزرگ است. او اشتباهاتی داشت که 
برای خودش و تیم ملی گران تمام شد. این 

واقعیت را نمی توان نادیده گرفت.

ايران در شبي از جام جهاني حذف شد که نمايش نيمه اولش آشکارا نشان از ترس داشت
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