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ﺗﺴﺎوی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ/
اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز آزﻣﻮن ﻧﺒﻮد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دراﮔﺎن اﺳﮑﻮﭼﯿﭻ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﭘﺲ
از دﯾﺪار ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
ﺗﯿﻤﺶ در ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی اول و دوم و ﺟﺒﺮان ﮔﻞ ﺧﻮرده ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در
ﻧﯿﻤﻪ اول ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارﯾﻢ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دادﯾﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺮه را
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دوﺋﻞ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .در ﻧﯿﻤﻪ
اول ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﺑﺮﺗـﺮی ﻣﯿـﺎﻧﻪ زﻣﯿـﻦ را از دﺳـﺖ دادﯾـﻢ .آﮔﺎﻫـﺎﻧﻪ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ دو ﻣﻬﺎﺟﻢ را در ﺟﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻌﺎدل ﺗﯿﻢ را ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل را آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ زدم و ﺑﻌﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم
ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﺳﺮدار آزﻣﻮن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﻢ ﺗﻼشﺷﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز ﺳﺮدار ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺮود او
ﻣﻬﺮه ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺎﺳﺖ و ﮔﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آزﻣﻮن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻌﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺴﺎوی
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻧﺲ اول ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :اول ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ از ﺗﺴﺎوی اﻣﺮوز راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺮه ﺗﯿﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻮد و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺗﺎپ دارد .از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻣﺎن در ﺟﺪول راﺿﯽام ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺮود ﺑﺎزی
اﻣﺮوز ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻣﺎن در راه ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﻤﺎً در
ﻧﻈﺮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد.
»در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ و ﺷﻤﺎ ﺳﻮرﭘﺮاﯾﺰ
ﺷﺪﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻔﺎن از ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در
ﺑﺎزیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد دوﺑﺎره ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺷﻮﯾﻢ؟« ،اﺳﮑﻮﭼﯿﭻ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ را ﺧﻮب ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ .ﻣﺎ اﺻﻼ ً ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ در ﺧﻂ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺧﻂ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﺟﻠﻮ ﭘُﺮﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
دﯾﺪﯾﻢ ﺗﻌﺎدل ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ

ﻣﺎ آﻣﺎده ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ و اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺮه
ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎﻓﺒﮏﻫﺎ را ﮐﻢ ﮐﺮدم
و اﯾﻦ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم دادم.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

