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مصاحبه مربی کروات؛ نگرانی جدید یا سوءتفاهم؟

نیمـی ازطلب
برانکو باقی ماند

ماجراجوییدرسئول
عصر جدید با ویلموتس
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آمار هیجانانگیز تیمملی


پاس
تعــداد
و شوت بیشتر

مدیریت قاطعی در استقالل نمیبینم

مرفاوی :خدا کند استقالل
با این حاشی هها وارد لیگ نوزدهم نشود
اختالفات باالخره حل شد

بازگشت حامد حدادی

به تیمملی بسکتبال

«لی» هم گفت به عمد ویزا ندادند

میرهاشم حسینی :چهره پدر و
مادرم را دیدم به هم ریختم

سرپرست فدراسیون وزنهبرداری:

دلیل دعوت نشدن
بانوی وزنهبردار را
حتما پیگیری میکنم
سرمقاله

عکس :سایت فدراسیون فوتبال

شاه ح
سینی :رسیدگی به پرونده فینال جام حذفی
در صالحیت کمیته اخالق نیست
تاب
ش :حق مجلس است به اتفاقات فوتبال ورود کند
گفتوگو با زهره هراتیان عضو کمیته پزشکی فیفا
درباره سرنوشت پروژه فوتبال زنان  2014ایران

حاشیه درست شد
و گفتم خداحافظ

ایدههای ویلموتس آرام آرام آشکار میشود

آرمن ساروخانیان
Armen Saroukhanian

دومین بازی تیــم ملی با هدایت ویلموتس هم با نتیجه نســبتا
خوبی به پایان رســید و حاال بازار مقایسه داغ است :تیم کیروش بهتر
بــود یا تیم ویلموتس؟ مربی بلژیکی چــه تحولی در تیم ملی بهوجود
آورده؟ تیم ملی در این دو بازی نسبت به جام ملتهای آسیا پیشرفت
داشته یا تضعیف شده؟
پیششــرط ورود به این بحثها این است که بپذیریم تیمی که
در ورزشگاه سئول بازی کرد ،تیم ویلموتس است .سرمربی جدید تیم
ملی قطعا در تمرینات و اردوهای اخیر خواســتههایش را به بازیکنان
منتقل کرده ،ولی هنوز زود است که این تیم را تیم ویلموتس بدانیم .او
حتی برای دعوت از بازیکنان هم ترجیح داد سراغ فهرست جام ملتها
برود و تنها یکی دو بازیکن جدید به این جمع اضافه شد .البته تغییرات
شروع شــده و نشــانههایی از ایدههای این مربی را میتوان در همین
بازیهــا دید ،ولی برای اینکه تحوالت در تیم نهادینه شــود و بتوانیم
تیم ملی را تیم ویلموتس بدانیم ،هنوز باید چند ماه دیگر صبر کنیم.
مربی بلژیکی هنــوز در مرحله آزمایش و خطاســت ،چه از نظر
ترکیب چه از نظر سیســتم بازی .در جریان برد پرگل مقابل سوریه،
تیم ملی عمدتا با آرایش  4-3-3بازی کرد ،ولی ویلموتس در دومین
بازی ترجیح داد چند سیستم مختلف را محک بزند.
تیم ملی بازی را با آرایشــی شــروع کرد که به  4-4-2خطی یا
 4-4-1-1شباهت داشت .در میانه زمین ابراهیمی و حاجیصفی در
عرض همدیگر بازی میکردند و دو مهاجــم تیم ملی هم تقریبا روی
یک خط بودند ،هرچند در صحنههایی طارمی عقب مینشست.
در نیمه دوم آرایــش تیم ملی با آمــدن نوراللهی به 4-2-3-1
تغییر کــرد .در دقایق بعدی تغییرات ترکیــب و جابهجایی بازیکنان
ادامه داشت و ویلموتس تالش میکرد تیمش را در قالبهای مختلف
ببیند .از خالل این تغییرات میتوان به چند ایده رســید که میتوان
آنها را تحوالت ویلموتس نسبت به دوره کیروش دانست.
تیم ملی بازی را با پرس شــدید از زمین کره شروع کرد .این ایده
در دقایقی از بازی به تناوب دیده شــد .امکان پرس حریف سرسختی
مثــل کره برای  90دقیقه وجــود ندارد ،ولی این بازی نشــان داد که

ویلموتس ابایی از باال بازی کردن تیمش ندارد.
در تیم کیروش خط پرس تیم معموال نیمه زمین بود و او ترجیح
مــیداد فضایی را برای حریف خالی نگــذارد .تنها پس از جام جهانی
روســیه بود که مربی پرتغالی با هدف قهرمانی در جام ملتها رویکرد
تیمش را تغییر داد.
به نظر میرســد ویلموتس از همان شروع تصمیم گرفته فوتبال
ماجراجویانهتری را دنبال کند .این را میتوان ادامه مســیری دانست
که کــیروش پس از جام ملتها شــروع کرد یا به نــام مربی بلژیکی
نوشت که میخواهد تیمش تهاجمی باشد و بیشتر ریسک کند.
مالکیت  51درصدی تیم ملی نشــانه تغییر دیگری در تیم ملی و
به معنی تالش برای حفظ توپ باالتر است .کیروش اصراری به بازی
مالکانه نداشت و حمالت ســریع را برای رسیدن به خواستهاش کافی
میدانست.
اگر کیروش هنــوز روی نیمکــت تیم ملی بــود ،قطعا چنین
درصدی از مالکیت به ثبت نمیرســید .باال رفتن مالکیت توپ ایران
نتیجه پرس باال و تالش برای بازیسازی از خط میانی است.
درباره سیستم موردعالقه ویلموتس هنوز نمیتوان با اطمینان
صحبــت کرد ،ولی با آنچه در دو بازی اخیــر دیدهایم احتمال میرود
سیســتم پایه تیم ملی  4-2-3-1باشــد .تیم ملی در دوره کیروش
بدون شــماره ده بازی میکرد ،ولی با شــیفت روی بــازی مالکانه و
اســتفاده از مثلث میانی با راس جلو ،تیم ویلموتس نیاز به یک شماره
ده خیلی خوب دارد .علیرضا جهانبخش ،ســامان قدوس و اشــکان
دژاگه اگر آماده باشــد ،هرکدام میتوانند این نقش را به عهده بگیرند.
شــاید هم مربی بلژیکی بتواند گزینه جدیدی برای این پست کلیدی
پیدا کند.
این تغییرات روی فاز دفــاع هم قطعا تاثیر میگذارد .اگر اولویت
کیروش گل نخوردن بود و آرایش  4-3-3را هم با هدف بســتن تمام
فضاها انتخاب کرده بود ،ویلموتس چنین اولویتی ندارد.
فرصتهایی که کره روی دروازه بیرانوند داشت و باز شدن دروازه
تیم ملی پس از پنج بازی نشــان میدهد که فاز دفاع ممکن است در
دوره ویلموتس استحکام دوره کیروش را نداشته باشد.
با شــروع بازیهای مقدماتی جــام جهانی  2022و تماشــای
بازیهــای تدارکاتی بعدی ،دقیقتــر میتوان دربــاره ویلموتس و
ایدههایش صحبــت کرد .او پس از بازی یک بــار دیگر تاکید کرد که
روی بازی تهاجمی اصــرار دارد و این یعنی شــروع یک فصل جدید
برای تیم ملی.

سریال استعفـا در استقـالل

در استقالل با دایره عظیمی از استعفاها و قطع همکاریها
مواجهیم که آینده این باشــگاه را عمیقــا نگرانکننده جلوه
میدهد .موج جداییها البته از روزی آغاز شــد که باشــگاه
اســتقالل به طور غیرمستقیم اعالم کرد فرهاد مجیدی جایی
در کادرفنی آینده این باشــگاه ندارد .ماجرای استعفاها اما با
جدایی اعضای کمیته فنی که پیشتر به طور شــانه به شانه
با مســووالن باشگاه استقالل در حال همکاری بودند ،وارد فاز
تازهای شــد .حاال نه مظلومی در باشگاه استقالل مسوولیتی
بــه عهده دارد و نه بهتاش فریبــا و نه حتی امید روانخواه که
گفته میشد باشــگاه برای جذب بازیکنان در حال رایزنی با
اوســت .جدایی اعضای کمیته فنی اما ظاهرا شــروع اتفاقات

تازه در استقالل بود که از دل این باشگاه خبر آمد دکتر امین
نــوروزی نیز تمایلی به ادامه همکاری با این باشــگاه ندارد و
حتی اســتعفایش را تقدیم امیرحسین فتحی کرده است .این
اســتعفا نشــان میدهد نوروزی که فصل پیش گفته میشد
به عصای دست مدیرعامل باشــگاه استقالل تبدیل شده نیز
تمایلی بــه ادامه کار ندارد و حتی با وجــود مخالفت فتحی
با استعفایش نمیخواهد ســمتی را در باشگاه استقالل پذیرا
باشد .به این موارد باید استعفای هادی مباشری را هم افزود.
فردی که دربارهاش گفته میشــد یکــی از بازوهای قدرتمند
امیرحســین فتحی است .در استقالل چه خبر است که تا این
اندازه کانون بینظمی و ناامیدی شده است؟

دیروز خبر رسید که پرسپولیس توانسته پولی را که به برانکو بدهکار است آماده کند
و با مربی کروات تسویه خواهد کرد .با این حال گفته میشود این تنها بخشی از طلب برانکو
تکذیب تسویه حساب با
سرمربی پرسپولیس است و او در صورت دریافت این پول هنوز طلب نسبتا زیادی از باشگاه دارد.
پرســپولیس تنها  ٦٠٠هزار دالر از طلب برانکــو را فراهم کرده ،ولی این مربی حدود
دو برابر این مبلغ از باشگاه طلب دارد و در صورت دریافت این پول در این تیم نمیماند.
پرسپولیس برای تسویه حساب کامل با مربی کروات باید یک میلیون و  180هزار دالر
به این مربی پرداخت کند و در آن صورت میتواند امیدوار باشــد که برانکو فصل آینده هم
روی نیمکت این تیم خواهد نشست.

نیمی از طلب
برانکو باقی ماند

است .او اصال هنوز خودش کامال در ایران مستقر نشده.
لیگ را ندیده و حتی فهرســت این تیم را هم خودش
نبسته .فعال هرچه هست دســترنج کارلوس کیروش
اســت اما در این  ۱۸۰دقیقه یک چیز کامال مشــهود
است؛ بازیکنان رهاتر از قبل هستند.
با اینکه در فوتبال مدرن ،دفاع از همان خط حمله
شروع میشود اما مشخصا در تیم ملی دیگر قرار نیست
همه بازیکنان در اطراف محوطه جریمه خودمان جمع
شــوند .البته این ماجرا میتواند در بازی با رقیبهای
بزرگ تکرار شــود اما همه حرف منتقدان به کیروش

رسول مجیدی
Rasoul Majidi

خیلیها میگوینــد که نباید با این  ۲بازی درباره
تیم ویلموتس قضــاوت کرد .میگویند تحلیلهای این
چند روز خیلی اعتباری ندارد .درست میگویند .برای
قضاوت درباره عملکرد سرمربی جدید هنوز خیلی زود

این بود که الزم نیســت جلوی رقبای معمولی آسیایی
تــا بدین حد رو بــه عقب بازی کنیــم .تیم ویلموتس
با اینکه در بعضی از پســتها به وضــوح دچار کمبود
بازیکن باکیفیت بود و برخی از ستارههایش را به دلیل
مصدومیت به همراه نداشت اما در بازی با سوریه و کره
ثابت کرد میتواند تغییر هویت دهد.
ویلموتس در همین فرصت کم موفق شــده کمی
ذهن بازیکنــان را تغییــر دهد و آنها حاال جســارت
بیشــتری در زمین حریف پیدا کردهاند .البته تیم نقاط
ضعفــی هم دارد .از جمله در خط دفاع که انگار بعد از

آن اشــتباه مرگبار مقابل ژاپن هرگز مثل گذشته قوی
و منســجم نشده .در بازی دیروز اگر واکنشهای خوب
بیرانوند نبود کار حتما ســختتر میشــد و ویلموتس
از همیــن حاال بایــد به فکر دعوت از مدافعان وســط
کماشتباهتری باشد.
ایران در حال گذار است؛ در حال سرعتیتر شدن.
و این مهم با ســرعت به دســت نمیآیــد .بازیکنان و
کادرفنــی به زمان احتیاج دارند؛ به فضایی آرام و البته
لیگی باشــکوهتر از گذشته تا پشــتیبان تیم ملی برای
رسیدن به جامجهانی  ۲۰۲۲باشد.

من را ببین آقای ویلموتس!
احسان محمدی
Ehsan Mohammadi

«واقعاً ســفیدها ایران هستند؟» این ســوال را دیروز برای دقایق
طوالنی بسیاری از عالقهمندان به تیمملی فوتبال از خودشان پرسیدند.
تیمملی ایران گرچه گل بدی را در نتیجه اشتباه دو بازیکن خط دفاعی
دریافت کرد و علیرضا بیرانوند ســه مهار خیرهکننده داشــت تا بازی
با نتیجه مســاوی  1-1به پایان برســد اما عملکرد چشمنوازی داشت.
پاسهای کوتاه و ســریع ،اصرار بــرای ارائه بــازی مالکانه ،حملهها و
شــوتهای متعدد به دروازه حریف و تحت فشار قراردادن کره در خانه
و نزد هــواداران پرهیاهویش چیزی نبود که از چشــم عالقهمندان به
فوتبال دور بماند.
سالهاست که این سبک بازی را مقابل تیمهای بزرگ از تیمملی
ایران ندیده بودیم .یادمان رفته بود میتوانیم اینطور هم بازی کنیم .آن

هم در خانه حریفی که کرهجنوبی است .تیمی که در جامجهانی آلمان
را از تورنمنت بیرون انداخت و در خط حمله بازیکنی داشت که همین
چند هفته قبل در فینال لیگ قهرمانان اروپا بازی کرد و یکی از عوامل
صعود تاتنهام در معتبرترین بازی باشگاهی دنیا بود.
در کنــار عوامل متعدد بــرای نمایش خوب ایران و رها شــدن
بازیکنــان از زیر غل و زنجیر بــازی کام ً
ال دفاعی ،یــک نکته را نباید
فراموش کرد و آن هم «تالشــی فراتر از نفس ،برای دیده شــدن نزد
ســرمربی جدید اســت» .چیزی مثل؛ «من را ببین آقای ویلموتس»!
حتی بازیکنان قدیمی هم مثل کسی بازی میکنند که نخستین بازی
ملیاش اســت .هیچکس نمیخواهد از اتوبــوس هیجانانگیز تیم ملی
ایران که سفر تازهای را آغاز کرده ،پیاده شود.
این اشــتیاق و انرژی مضاعف معموالً در بازیهای نخســت وجود
دارد .هر بازیکنی میکوشد جایگاهش را حفظ کند .میداند «گارانتی»
پیشین تمام شده است و باید از نو خودش را اثبات کند وگرنه بازیکنان
تشــنه و حریص ممکن اســت جایش را بگیرند .آنها میدانند که این
ترکیب نهایی تیمملی نیست و بازیکنان جدید قطعاً اضافه خواهند شد.
تیم ملــی ایران با مربیگــری کیروش در چند بازی حســاس و

حیثیتی ،کرهجنوبی را شکســت داد تا آنها با نوعی خشــم آشــکار به
ایــن دیدار پا بگذارند اما هیچ دو مســابقه فوتبالــی را نمیتوان با هم
مقایســه کرد .قیاس بازی دوســتانه با رقابتی که پیروزی یا شکســت
در آن بــه معنای گرفتن بلیت صعود به جامجهانی یا باطل شــدن آن
بود ،خطاست اما موافقان روزافزون ویلموتس میگویند همین بازیکنان
حتی در دیدارهای دوستانه هم عجول ،پرخطا و لرزان بودند.
آنها معتقدند در این مسابقه هم تیمملی ایران به ویژه در خط دفاع
چند بار مرتکب اشتباهات خطرناک شد ،ولی وقتی شما با نفرات بیشتر
حمله میکنید این امر اجتنابناپذیر است .با این همه ،گرفتار شدن به
دام تحسین یکسره هم اشتباه کمی نیست.
مارک ویلموتس در دو بازی مقابل سوریه و کرهجنوبی ضمن اینکه
توقعات عمومــی را از خود باال برد ،یک گام مهم دیگر هم برداشــت؛
ایجاد وحدت میــان دوقطبی پرهیاهو و خســارتبار هواداران برانکو-
کــیروش که کار دفاع از محبوب خود را تا ســر حــد «تقدیس» باال
برده بودند و دســت به نفرتافزایی میزدند .حاال این تیمملی اســت.
تیــم ملتی که هر وقــت همدل میشــوند ،حتی اگر زخــم بخورند،
شکست نمیخورند.

ایران؛ سربلند از بازی در شرایط نابرابر

علی مغانی
Ali Moghani

بعد از برد  5گله ایران مقابل ســوریه در همین ستون
نوشــتم که قضاوت درباره ویلموتــس و ارزیابی او با یکی
دو بازی ممکن نیســت و باید کمی صبورتر باشیم اما بعد
از دو بازی ،میتوان نشــانههایی از رویکرد و ســلیقه فنی
ویلموتس (و نه میزان تأثیر او) در تیم ملی را دریافت.
از نمایش تیم ملی بعد از دو بازی دوستانه برابر سوریه
و کره جنوبی ،میتوان اینطور اســتنباط کــرد که ایران با
ویلموتس ،میل بیشــتری به هجوم دارد ،مدافعان چپ و
راســت آزادانهتر در حمالت شرکت میکنند و در قیاس با
تیم ملی زمان کــیروش ،اصطالحاً تیم ملی «باالتر» بازی
میکند.
اما مهمترین تغییــری که بــا ورود ویلموتس اتفاق
افتاده ،تفاوت در سیســتم پایه تیم ملی اســت؛ ایران در

ســالهایی که کارلوس کیروش را باالی سر خود میدید،
تقریباً هیچ وقت با  2مهاجــم نوک به زمین نرفت و به طور
معمول تیم ملــی را بــا دو روش  4-2-3-1و 4-1-4-1
در زمین میدیدیــم .یعنی بازی با یــک مهاجم نوک اما
ویلموتس در این دو بازی ،تیم ملی را با سیستم پایه -4-2
 4به زمین فرستاده و این مهمترین تغییر تیم ملی به لحاظ
فنی است؛ یعنی بازی با  2مهاجم مرکزی.
بازیهــای جــام ملتهای آســیا در قطــر را به یاد
بیاوریــد .تیم ملی معموالً با ســه هافبــک مرکزی (امید
ابراهیمی ،احسان حاجیصفی و اشکان دژاگه) ،دو وینگر
(علیرضا جهانبخــش و مهدی طارمی) و ســردار آزمون
به زمین میرفــت اما در این دو بازی کــه ویلموتس روی
نیمکت نشســته ،دو هافبک مرکزی یعنی امید ابراهیمی
و حاجیصفــی را داریــم ،دو وینگــر در چــپ و راســت
(جهانبخش و ترابی یا امیری) و دو مهاجم مرکزی (طارمی
و انصاریفرد) .این روش بازی ،عالوه بر بازی با ســوریه ،در
برابر کره جنوبی هم تکرار شــد و تا دقیقه  91که مســعود
شــجاعی به جای طارمــی به زمین آمــد ،همچنان ادامه
داشت .یعنی ویلموتس در چهار تعویض قبلی ،به چیدمان

و سیستم تیم دست نزد و فقط نفر را با نفر تعویض کرد.
این نکته بســیار مهــم را هــم در نظــر بگیریم که
سیســتمهای فوتبال چه  4-3-3باشد ،چه  4-4-2و یا هر
فرم دیگری ،هیچ کدام به این معنی نیســت که یکی ویژه
بازی دفاعی باشــد و دیگری مناسب برای فوتبال هجومی.
یعنی تیمی که در سیستم پایه با سه مهاجم ارنج میشود،
الزاماً هجومیتر از تیمی نیســت که با یک مهاجم به زمین
رفته اما آنچه از این دو بازی برداشــت میشــود ،این است
که در مقام مقایســه بین دو مربی ســابق و فعلی تیم ملی،
ویلموتس به فوتبال هجومی تمایل بیشتری دارد و تیمش
ظرفیت بیشتری برای خلق موقعیتهای متعدد دارد.
در همیــن بازی با کره جنوبی ،اگرچه برنده نشــدیم
اما نســبت به بازیهایی که در چند سال گذشته در سئول
پیروز شــده بودیــم ،موقعیتهای خطرناک بیشــتری
ساختیم .این را هم در نظر بگیریم که کره جنوبی ،با پائولو
بنتو در یک سال گذشته فقط یک بازی مقابل قطر را باخته
و در  10بازی گذشــته ،فقط  3گل خورده بود .کره همین
هفته گذشــته اســترالیا را در یک بازی دوستانه شکست
داد و در فیفادی فروردین امســال هم کلمبیا را با کارلوس

کیروش و همه ستارگانش مغلوب کرده بود.
و باالخره اینکه بازی ایــران و کره جنوبی که از همان
اول هم معلوم بود چندان «دوستانه» نیست و هر دو تیم به
اندازه کافی انگیزه پیروزی دارند ،در شرایطی نابرابر برگزار
شد .نابرابر از این حیث که خردادماه ،ماههای ابتدایی فصل
فوتبال شــرق آسیاســت و از  11نفری که در این بازی در
ترکیب اصلی کــره جنوبی قرار گرفتند 8 ،نفر در لیگهای
کره ،ژاپن ،چین و ایاالت متحده شــاغل هستند و االن در
«شرایط مسابقه» هستند اما تمام بازیکنان تیم ملی ایران
یا در لیگ داخلی هســتند یا در لیگهایی مطابق با تقویم
لیگهای اروپایی و در پایان خردادماه ،فصل فوتبالیشان
تمام شــده و دوره استراحت را ســپری میکنند .با در نظر
گرفتن این نکته ،طبیعی بود که هر چه به آخر بازی نزدیک
میشــدیم ،تیم ما از نظر بدنی افت کند و کرهایها به بازی
مســلط شــوند .در مجموع آنچه که از تیم ملی برمیآید،
نشانههای امیدوارکنندهای اســت و حداقل نشانههایی از
آنچــه که بعضیها به آن اصرار داشــتند و میگفتند «تیم
ملی ایــران بعد از رفتن کیروش ویران میشــود» در این
تیم دیده نمیشد.

