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اسکوچیچمیچرخند! سر ایندغدغههادور
گشت به ایران با آنها مواجه است همه چالش هایی که سرمربی تیم  ملی فوتبال در باز

شهروند| اگرچه دراگان اسکوچیچ بعد از کش و قوس های فراوان در سمت خود 
روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران ابقا شد و دیگر کسی حرفی درباره جدایی 
احتمالی او نمی زند، اما این به منزله آرام شــدن ذهن این مربی کروات و راحت 

شدن خاطر او برای تمرکز روی برنامه های آماده سازی تیم ملی نیست.
اسکوچیچ با وجود اینکه با تیم ایران نتایج فوق العاده ای کسب کرده و صعود 

راحتی به جام جهانی داشته، اما چند ماه سخت را گذرانده و البته که چند ماه 
دشوارتر دیگر پیش روی اوست تا به آرزوی دیرین خود که همان سرمربیگری 

در جام جهانی است، برسد.
او همچنان ســرمربی تیم ملی ایران اســت، اما مصائب و دشواری های 
بیشتری نسبت به اردوهای قبلی خواهد داشــت. احتماال اسکوچیچ این 

روزها مشغول آماده ســازی ذهنی خود برای مقابله با چالش هایی است که 
در بازگشت به ایران و برای شــروع اردوی آینده با آنها مواجه است. همین 
موضوع عالقه مندان به فوتبال را نگران آینده تیم ملی بزرگســاالن خواهد 
کرد؛ اینکه اسکوچیچ با شــخصیت به ظاهر آرام خود توانش را دارد از پس 

این همه مشکل برآید؟

مردممرامیپذیرند؟
اسکوچیچ این روزها از کرواسی به ترکیه سفر کرده تا سری به اردوی تیم های ایرانی در این کشور بزند. او بعد 
از بررســی وضعیت تیم های مختلف، چند روز دیگر به ایران برمی گردد و رسما کارش را از سر خواهد گرفت. 
اولین چالش اما برخورد مردم و طرفداران فوتبال با اوست. اسکوچیچ چه بخواهد و چه نخواهد مخالفان زیادی 
در بین مردم ایران دارد؛ اگرچه خیلی از مخاطبان فوتبال این مربی کروات را به بسیاری از مربیان داخلی ترجیح 
دادند، اما این به معنای اعتماد صددرصدی به اسکوچیچ نیست. دراگان حاال از لحظه ای که پا به فرودگاه امام 

خمینی)ره( تهران می گذارد با مردمی روبه رو می شود که شاید خیلی هایشان او را نخواهند. این مرد تودار 
احتماال وقتی مسیر ورود به سالن ترانزیت تا پارکینگ فرودگاه را طی می کند با مردمی مواجه می شود 
که با دیدنش رویشان را برمی گردانند. شاید برخی با او سلفی بگیرند، اما مخالفانش هم کم نیستند. در 
محل اسکان خود )هتل المپیک تهران( هم شــاید نیروهای خدماتی با چهره عبوس جواب سالمش را 
بدهند و این روند در سایر محل های رفت و آمد سرمربی ادامه پیدا خواهد کرد. آیا او توان برگرداندن این 

نظرات مخالف را در سطح جامعه ایرانی دارد؟

چگونهبازیکنانرامتحدکنم؟
مــورد دیگری که حول تیم ملی وجود دارد، دو دســتگی مشــهود میان بازیکنان اســت. ایــران یکی از 
پرســتاره ترین تیم های تاریخ خود را دارد، اما از مصاحبه ها و واکنشی های برخی بازیکنان در فضای مجازی 
می توان جنگ قدرت را در این تیم به خوبی مشــاهده کرد. اســکوچیچ چندی قبل در پستی اینستاگرامی 
از بازیکنان خواست تا متحد شوند و یک هدف بزرگ و مشــترک را برای خود تعیین کنند. اما بدون تردید 
ســرمربی اســت که باید نقش اصلی را در از بین بردن دو دســتگی در تیم ملی ایفا کند. آیا اســکوچیچ به 

چگونگی ایجاد دوباره همدلی و اتحاد بین بازیکنان فکر کرده است؟

بازیهایدوستانهخوبداریم؟
از این مسائل حاشــیه ای که بگذریم، دغدغه بعدی اسکوچیچ در بحث فنی است. تیم ملی ایران بدون 
تعارف بدترین استفاده را از فیفادی قبلی کرد. لغو دیدار با کانادا یک اردوی بلندمدت و فرسایشی را به 
تیم ملی در قطر تحمیل کرد و البته یک بازی دوستانه با الجزایر هم انجام شد که انتقادهای 
زیادی در پی داشت. حاال تنها فرصت تیم ملی برای آماده سازی و ایجاد هماهنگی میان 

نفرات در شهریورماه است.
فدراسیون فوتبال با هماهنگی اسکوچیچ یک اردوی بلندمدت را که احتماال در 
کشور اتریش اســت برای بازیکنان در نظر گرفته و قرار است در آنجا حداقل دو 
بازی تدارکاتی انجام شــود. تاکنون نام حریفان تیم ملــی در این اردو به طور 

رسمی اعالم نشده، اما گفته می شود اروگوئه یکی از آنها خواهد بود.
در این شرایط، نگرانی فنی اسکوچیچ درباره تکرار ماجراهای فیفادی قبلی 
در فیفادی پیش روست. دغدغه او پیش رفتن برنامه آماده سازی اش طبق 
برنامه در اواخر شــهریورماه است. قطعا در بازگشت اســکوچیچ به ایران 
شــاهد برگزاری جلســاتی میان او و مسئوالن فدراســیون فوتبال برای 
هماهنگی برنامه های آینده خواهیم بود. ســرمربی تیم ملی در ذهن خود 
موضوعاتــی را برای اردو و بازی های تدارکاتی طراحی کرده و بی شــک از 

مواضعش در قبال اردوی آینده کوتاه نخواهد آمد.

فنیپرداختمیشود؟ پاداشبازیکنانوکادر
شاید باورتان نشــود، اما کادر پزشکی، ماســاژورها و کادر تدارکاتی تیم ملی نزدیک 
به یک سال اســت حقوقی دریافت نکرده اند؛ بازیکنان تیم ملی و اعضای کادر فنی هم 
پاداش های خود را از چند ماه قبــل نگرفته اند. درباره اســکوچیچ و همکاران خارجی 
و داخلی اش هم این موضــوع صدق می کند. آنها ماه هاســت از فدراســیون دریافتی  
نداشته اند و بدون تردید در بازگشت ســرمربی تیم ملی به تهران یکی از موضوعاتی که 
او درباره اش با فدراسیون نشــینان صحبت خواهد کرد، مسائل مالی است. همه افرادی 
که با اسکوچیچ کار می کنند از او انتظار دارند تا درباره حق و حقوق شان پیگیر باشد و از 

فدراسیون در این باره مطالبه کند.

کدامبازیکنانراخطبزنم؟
با نزدیک شــدن به جام جهانی و احتماال بعد از پایــان اردوی بعدی تیم ملی در اوایل 
مهرماه، چالش بزرگ اســکوچیچ انتخاب 23  بازیکن نهایی ایران در جام جهانی است. او 
بعد از فیفادی پیش رو، حدود دو ماه زمان دارد تــا عملکرد نفرات مورد نظرش را در لیگ 
برتر و لیگ های مختلف خارجــی ببیند و در نهایت 23 بازیکــن را برگزیند و به تورنمنت 

بزرگ قطر ببرد.
انتخاب 23 بازیکــن از بین همه نفرات پرتعدادی که اســکوچیچ در اردوهای قبل آنها را 
دعوت کرده، کار آســانی نیســت. قطعا هر بازیکنی خط بخورد، ممکن است حاشیه هایی 

ایجاد شود و هر انتخاب غیر معقولی نیز جنجال آفرین خواهد شد.

آبرومندجامجهانیراتماممیکنیم؟
در نهایت همه چیز، خوب یا بد تمام شود و تیم ملی با اسکوچیچ به جام جهانی برود؛ سه مسابقه 
بزرگ با انگلیس، آمریــکا و ولز؛ هدف تیم ملی انجام بازی هــای آبرومندانه و تالش برای رقم زدن 
اولین صعود از دور گروهی جام جهانی اســت. تحقیر نشــدن مقابل حریفان قدرتمند آرزوی همه 
مردم ایران است و اسکوچیچ مهم ترین وظیفه خود را در جام جهانی برای تحقق این موضوع بر عهده 
خواهد داشت. آیا او می تواند شادی را همچون کارلوس کی روش و حتی همچون جالل طالبی به دل 

مردم ایران بیاورد؟

میمانمیانه؟
اسکوچیچ در سمتش ابقا شده؛ اما این تصمیم توسط سرپرست و هیات 
رئیسه فعلی فدراسیون فوتبال اتخاذ شده است. روز 8 شهریورماه 1401 
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در پیش است و شاید اگر فردی به جز 
میرشاد ماجدی صندلی ریاســت فدراسیون را تصاحب کند، آن وقت کار 

برای ادامه دادن با اسکوچیچ سخت شود.
اگر رئیس فدراسیون فوتبال عوض شــود، حق طبیعی اوست که حتی 
در فاصله کوتاه تا جام جهانی بخواهد سرمربی تیم ملی ایران را خودش 

انتخاب کند. دراگان هم خوب می داند که با وجود ابقای رسمی توسط 
هیات رئیســه کنونی، ممکن است قبل از شروع اردوی آینده تیمش 
)20 شهریور( صندلی خود را از دست بدهد و شانس حضور در اولین 
جام جهانی به عنوان ســرمربی را راحت تر از آنچــه فکر می کند از 
دست بدهد. قطعا اسکوچیچ در گوشه ذهنش، خودش را به صورت 
قطعی سرمربی ایران در جام جهانی نمی داند. البته امیدواری اش 
به همین تصمیم چند روز قبل مبنی بر ابقا روی نیمکت تیم ملی 

است.

بازیکنانحرفمرامیخوانند؟
فرض را بر این می گذاریم که اســکوچیچ ســرمربی ایران در 
جام جهانی خواهد بود و کارش را ادامه می دهد؛ او با بازیکنانی 
مواجه خواهد شــد که احتماال همچون گذشته برایش احترام 
قائل نیســتند. به هر حال، کش و قوس هــا درباره برکناری یا 
ماندگاری اسکوچیچ سبب شــد تا جایگاه این مربی کروات 
در بین اهالی فوتبال و به خصوص بازیکنان تضعیف شــود و 

حتی شاهد مصاحبه هایی نیز علیه او از سوی برخی بازیکنان 
بودیم. ســوال اصلی در ذهن اسکوچیچ در اردوی بعدی این است 

که آیا ستاره های متعدد تیم ملی همچنان مانند گذشته به دستوراتش 
احترام خواهند گذاشت؟

باطارمیوجهانبخشچهکنم؟
مهــدی طارمی و علیرضــا جهانبخش، دو ســتاره تیم ملی فوتبال هســتند که 
اقداماتی علیه اســکوچیچ انجام دادند؛ اصول فوتبال می گوید وقتی بازیکنی علیه 
ســرمربی مصاحبه می کند یا در جایی اقدامی انجام می دهد، سرمربی تیم باید با او 
برخورد کند. در شرایط کنونی، مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش، دو ستاره بزرگ 
تیم ملی هســتند که در اروپا توپ می زنند و نبودن شان قطعا برای ایران آسیب پذیر 

است. به عبارت بهتر، اسکوچیچ نمی تواند به راحتی قید این دو بازیکن بزرگ تیمش را 
برای جام جهانی بزند که اگر بزند هم با واکنش های متعددی مواجه می شود.

در این شــرایط، دراگان بایــد چگونه با این دو ســتاره تیمش برخــورد کند؟ برخی 
می گویند او قصد دارد بازوبند کاپیتانی تیم ملــی را از جهانبخش بگیرد تا به نوعی این 
ســتاره را تنبیه کند. پس درباره طارمی چه باید بکند؟ آیا اگر اسکوچیچ برخورد الزم را 
با طارمی نکند، او توان مبارزه با بی انضباطی های بعدی را در اردوها و مســابقات خواهد 
داشت؟ اسکوچیچ هنوز واکنشــی به مصاحبه طارمی با عادل فردوسی پور و حرف های 
تند این ســتاره بوشــهری که در پورتو توپ می زند، نداشــته اما واکنش او به اقدامات 
طارمی و جهانبخش طی یک ماه گذشته قطعا می تواند جنجال بزرگ تری پیرامون تیم 

ملی راه بیندازد.


