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سرانجام صندلی  مهم فدراسیون فوتبال

معرکه «تاج»

کی روش یا قلعه نویی؛ مسئله این است

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد. این خبری است که حاال رسمی 
شــده، وگرنه اتفاق غیرمنتظره ای نیست. درســت از همان روزی که رئیس سابق 
برای ثبت نام در انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال به میان آمد، مشخص بود که 
می تواند با اختالف، تمامی رقبای احتمالی خود را از پیش رو بردارد. چنین هم شد؛ 
او حتی نگذاشــت سرنوشــت انتخاب رئیس جدید به دور دوم کشیده شود، چون 
در همان دور نخســت با کســب ۵۱ رأی، به عنوان رئیس بعدی فدراسیون فوتبال 
انتخاب شــد تا از حاال به مدت دو ســال دیگر، زمام امور را به دست بگیرد. اینکه 
مشــخص بود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران می شود، ارتباطی با سبک 
و سابقه مدیریتی اش نداشت بلکه بیشــتر به واسطه دلگرمی به جریان و احتماال 

نهادی بیرونی بود که پشت ســر او ایســتاد تا دوباره روی صندلی ریاست بنشیند. 
مهدی تاج پیش از این قریب به ۱۴ ســال در فوتبــال ایران مدیریت کرده بود ولی 
کمتر کسی اســت که خاطرات خوشــی از دوران مدیریتی تاج بر فوتبال ایران در 
ذهنش باقی مانده باشــد. او هرچه ِســمتش باالتر رفت، داستان های عجیب تری 
را هم رقم زد. شــاید برای بحران مدیریتی او همان تک داســتان انتخاب سرمربی 
بلژیکــی برای فوتبال ایــران که تبدیل به «ویلموتس گیت» شــد، کفایت کند. تاج 
به واسطه درخواست غرامت ســنگین مربی ای که خودش او را «نجیب» خوانده 
بود، چنان تحت فشــار قرار گرفت که مجبور شــد «قلبش» را بهانه کند و عطای 
کار در فدراسیون فوتبال را به لقایش ببخشد. پرونده ویلموتس سنگین تر از چیزی 

والیبال ایران – هلند؛ تشریفاتی ولی جذاب رکورد دختران پرسپولیسی پیش از دیدار با صنعت نفت
هنرنمایــی تیم ملی والیبال ایــران در رقابت های قهرمانی 
جهــان ادامه دارد. این تیم در چهارمین روز از مرحله مقدماتی 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان روز دوشنبه و در دومین 
مســابقه خود در گروه F این رقابت ها در سالن استوژیتس آرنا 
شــهر لیوبلیانا پایتخت اســلوونی به مصاف مصر رفت و سه 
بر یک این تیم را شکســت داد. مســابقه دو تیــم ایران و مصر 
یازدهمیــن جدال تاریخ والیبال دو کشــور بود که هفتمین برد 
را برای ایران به ارمغان داشــت و در چهار مسابقه مصر فاتح 
میدان بوده اســت، اما تیم های ایران و مصر تاکنون دو بار هم 
در قهرمانــی مردان جهان نیز به مصاف یکدیگر رفته بودند که 
در ســال ۲۰۱۰ ایران ســه بر صفر مغلوب این تیم شد. در سال 
۲۰۱۰ هدایــت تیم ملی والیبال ایــران در رقابت های قهرمانی 
مردان جهان که در کشــور ایتالیا برگزار شــد، بر عهده زنده یاد 
حســین معدنی بود و بهروز عطایی به عنوان دستیار سرمربی، 
تیم ملی والیبال ایران را در این رقابت ها همراهی می کرد. تیم 
ملی والیبال ایران در ســال ۲۰۱۰ در مرحله گروهی با تیم های 

مصــر، ایتالیا و ژاپن در گروه A مرحله مقدماتی قرار داشــت و 
در نخســتین مســابقه خود در این رقابت ها بــه مصاف مصر 
رفت و در ســه ســت متوالی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۷ 
و ۲۵ بر ۲۱ مغلوب نماینده قاره آفریقا شــد. تیم ایران در نهایت 
با یک برد برابــر ژاپن و چهار امتیاز در رتبــه چهارم گروه خود 
در مرحلــه گروهی قرار گرفت و به مرحلــه بعد صعود نکرد 
تا جایگاه نوزدهم مشــترک این مسابقات را به خود اختصاص 
دهد. مردان والیبال ایران ولی دوشنبه شب با شکست مصر به 
انتظار ۱۲ ساله بهروز عطایی برای انتقام از این تیم در رقابت های 
قهرمانی مردان جهان پایان دادند. شــاگردان بهروز عطایی که 
صعودشــان به مرحله یک هشــتم نهایی قطعی شــده است، 
ســاعت ۲۰ امروز در آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی و 
برای کسب صدرنشینی جدول گروه F به مصاف هلند خواهند 
رفت. طبق برنامه قبلی، از هر گروه دو تیم نخســت به مرحله 
بعدی صعود می کنند و چهار تیم برتر سوم هم آنها را در ادامه 

مسابقات همراهی خواهند کرد.

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با انجام 
چند دیدار پیگیری می شود که در حساس ترین بازی، پرسپولیس 
در ورزشــگاه آزادی بــه مصاف صنعت نفت آبــادان می رود. 
ســرخ های تهرانی که از سه بازی قبلی خود با دو تساوی و یک 
برد و کسب پنج امتیاز فعال در رده ششم جدول قرار گرفته اند، 
به چیزی به غیر از ســه امتیاز دیدار امروز فکر نمی کنند. رقیب 
آبادانی در ســه هفته گذشته چهار امتیاز کسب کرده که همین 
اختالف اندک امتیازی آنها با پرسپولیس می تواند انگیزه خاصی 
برای درخشش در ورزشگاه آزادی باشد. فارغ از حساسیت های 
موجود در ایــن زمینه، حضور مجدد زنان در ورزشــگاه آزادی 
می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پرســپولیس قرار است بعد از 
اســتقالل در یکی از بازی های لیگ برتــری پذیرای حضور زنان 
عالقه مند به فوتبال باشــد. این برای دومیــن بار در تاریخ لیگ 
برتر ایران است که زنان عالقه مند به تماشای فوتبال می توانند 
با تهیه بلیت راهی ورزشــگاه شده و تیم محبوبشان را تشویق 
کنند. پرسپولیســی ها پیش از این یک بار در فینال لیگ قهرمانان 

آسیا طعم حضور تماشاگران زن در ورزشگاه را حس کرده اند؛ 
ولی در رقابت های لیگ برتر چنین اتفاقی برای اولین بار اســت 
کــه برای آنها رخ می دهــد. حاال همین مســئله ورود زنان به 
ورزشگاه برای پرسپولیسی ها یک رکورد جالب توجه هم خلق 
کرده اســت. اگر همه چیز صحت داشته و بحث بر سر انتخاب 
گزینشی نباشــد، تعداد بلیت هایی که برای زنان هوادار باشگاه 
پرســپولیس در نظر گرفته شــده، در عرض تنها سه دقیقه به 
فروش رفته تا رکورد جالبی خلق شود. پیش ازاین شایعه شده 
بود که پرسپولیسی ها قرار اســت پذیرای تقریبا چهار هزار نفر 
تماشاگر زن باشــند؛ ولی با مخالفت مسئوالن، پرسپولیس هم 
مثل اســتقالل فقط ۵۰۰ بلیت را فروخته اســت. با این حال در 
همان بازی اســتقالل هم تعداد زنان حاضر در ورزشگاه بیش 
از ۵۰۰ نفر بود و تخمین زده می شود که چنین اتفاقی در دیدار 
امروز هم رقم بخورد. این اتفاق در حالی رقم خورده که پیشنهاد 
چند ورزشگاه شهرستانی برای میزبانی از زنان در بازی های این 

هفته رد شده است.

بود که بشــود به راحتی از کنارش گذشت. تعدادی از نماینده های مجلس در کنار 
یکی، دو نهاد نظارتی دیگر، وارد گود شــده و خیلی ســریع خبر دادند قرار اســت 
«به زودی» به این پرونده و فساد احتمالی رخ داده در آن رسیدگی کنند؛ زهی خیال 
باطل! آنها نه تنها موفق به چنین امری نشــدند  بلکه حتی زمانی که اســم مهدی 
تاج به عنوان یکی از هشت متهم اصلی ویلموتس گیت به دادسرا رفت هم کاری 
از پیــش نبردند. مهدی تاج هم ترجیح داد وارد چالش نشــود؛ احتماال با توصیه 
همان هایی که دوباره پشــتش ایســتادند تا ریاست فدراســیون را بر عهده بگیرد. 
او از ایــن گفت که در تعامل کامــل با وزارت ورزش و نمایندگان مجلس اســت 
و هر چه قانون بگوید، اجرا می کند. یقینا خوب می دانســت آینده اش در ســکوت 
اســت. تاج منت همین ســکوت کردن را هم بر گردن فوتبالی ها گذاشــت و گفت 
حیا به خرج داده که از زمان رفت و برگشــتش به فدراسیون فوتبال حرفی درباره 
ویلموتس نزده اســت. حرف هم که زد، از خوبی های خودش و قرارداد بی نظیری 
که با ویلموتس بســته بود، گفت! در نهایت، شخصی که با حالتی ناتوان حاصل از 
یک قلب رنجور و قراردادی بد از فدراســیون فوتبال رفته بود، شجاع و طلبکارانه 
برگشــت. این بار نه سپر  بلکه شمشــیر به دســت گرفت و به منتقدانش تاخت. 
باورش ســخت بود که این همان مهدی تاجی اســت که پیش تر گردنش را از مو 
باریک تــر جلوه داده بود. دقیقا از همان لحن و اعتماد به نفســی که پیدا کرده بود، 
می شــد حدس زد که او رئیس بعدی فدراسیون فوتبال است. این اعتماد به نفس 
حتــی تعدادی از نماینــدگان مجلس را هم ترســاند؛ از پژمانفر و احمدی بیغش 
گرفته تا احمد راستینه و قاضی زاده هاشمی؛ همان هایی که رئیس قبلی فدراسیون 
فوتبال را با گزارش های تنــد و انتقادی به زمین زدند، حس کردند می توانند مانع 
از ورود مهــدی تاج شــوند. این بار هم زهی خیال باطل! پشــت مهدی تاج گرم تر 
از چیــزی بود که نماینده های مجلس رؤیای پیروزی بر او را داشــته باشــند. تاج 
حتــی از آخرین کودتای رخ داده در فدراســیون فوتبال هم جان ســالم به در برد. 
شــبه کودتایی که بامداد روز گذشته رقم خورد به این امید که انتخابات فدراسیون 
فوتبال به تعویق بیفتد، ولی این اقدام هم دو، سه ساعت بیشتر دوام نیاورد و چند 
ســاعت بعد، حوالی ساعت ۱۱:۰۰ ظهر، مشخص شد مهدی تاج به تخت ریاست 
بر فدراســیون فوتبال رسیده اســت. تاج حاال نه نگران قرارداد ویلموتس است و 
نه حتی بــه خاطر دارد که ضربان قلبش گاهی ناهماهنگ می زند. او با توصیه از 
ریاست رفت و با توصیه به ریاست برگشت و بعید است اتفاقی هرچند درشت هم 
می توانســت سدی در برابر مسیر او باشد. مهدی تاج حاال دوباره به تخت برگشته 
و همراهان همیشــگی اش را هم دارد. او خم و چم کار را آموخته و بعید است در 
آینده ای نه چندان دور هم کســی توانایی زیر سؤال بردن فعالیت های مدیریتی اش 
در فدراســیون فوتبال را داشته باشــد. مردی که حتی اسمش در پرونده مشکوک 
فوالد مبارکه مطرح شــده است و از فریاد آنهایی که چنین موردی را داد می زنند، 
هراســی ندارد و با لبخند از کنارشــان عبور می کند. حاال اینکه انتخاب مهدی تاج 
تبریک دارد یا تسلیت، دیگر یک موضوع فرعی است. تاج حاصل یک جریان فکری 
است که مدت هاست برای فدراســیون فوتبال تصمیم گیری می کند؛ جریانی قوی 

که حتی شمشیر انتقاد نمایندگان مجلس هم برشی علیه آن ندارد.

چهارشنبه
۹ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۳

انتخاب مهــدی تاج به عنوان رئیس 
جدید فدراسیون فوتبال نه تنها مدیریت 
این فدراسیون بلکه سرنوشت تیم ملی 
را هم دســتخوش تغییر و تحول کرده 
اســت. ماجرا دقیقا مربوط به سرمربی 
تیــم ملی ایران در جام جهانی اســت. 
ایران ایــن روزها دراگان اســکوچیچ را 
به عنوان ســرمربی باالی ســر می بیند، 
ولــی دراگان خیلی وقت اســت که از 
حضورش در تیم ملی ایران آن هم برای 
جام جهانی مطمئن نیست. پیش از این، 
فدراســیون وقت با سرپرســتی میرشاد 
اســکوچیچ حمایت  دراگان  از  ماجدی 
کرده بــود ولی حاال با خــروج ماجدی 
اسکوچیچ  فوتبال،  فدراسیون  از چرخه 
قطعــا هراســان تر از هر زمــان دیگری 
خواهد شــد. اوج این هراسانی برگرفته 
از اظهــارات مهدی تــاج، رئیس جدید 

فدراســیون فوتبال اســت که یکی از وعده های انتخاباتی اش بازگرداندن کارلوس 
کی روش به فوتبال ایران برای نشســتن او روی نیمکــت تیم ملی در جام جهانی 
اســت. تاج گفته به طور جد به ایــن موضوع فکر می کند. البتــه که رئیس جدید 
می داند چــاره ای به غیر از تغییرات ندارد. او با بازیکنــان تیم ملی ائتالف کرده و 
در ازای حمایت آنها وعده آوردن کارلوس کی روش را داده اســت. برای رســیدن 
به کلیت این داســتان باید به ماه ها قبل برگشــت. جایی که سردار آزمون و یکی، 
دو بازیکن تیم ملی در حمایت از دراگان اســکوچیچ اســتوری منتشر کردند، ولی 
مهدی طارمی در کنار ســایر کاپیتان های تیم ملی بیانیه ای برعکس منتشر کردند 
و خواســتار برداشــتن دراگان اسکوچیچ شدند. اگرچه فدراســیون فوتبال دراگان 
را ابقــا کرد ولی ورق با تأیید صالحیت مهدی تاج برگشــت. تــاج که قصد ورود 
به انتخابات را داشــت، با مخالفت چند نماینده مجلس روبه رو شــد ولی مهدی 
طارمی در کنار چندین نفر از بازیکنان تیم ملی با انتشــار یک اســتوری حمایتی از 
مهدی تاج، خواســتار این شــدند تا نمایندگان مجلس در کار فدراســیون دخالت 
نکنند. همان زمان بود که مهدی تاج پاســخ لطف این بازیکنان را داد و وعده داد 
که در صورت رئیس شــدن، کارلوس کی روش، ســرمربی مورد عالقه کاپیتان های 

تیم ملــی و البته مهــدی طارمی را به 
ایران برگردانــد. حاال مهدی تاج رئیس 
شــده و زمــان انجام وعده هاســت. او 
گفته کــی روش را مــی آورد و بازیکنان 
تیم ملی هم منتظر هســتند تا سرمربی 
ســابق، ایران را در جام جهانی هدایت 
کند. بازیکنان می گویند با توجه به گروه 
ســختی که ایران در آن گیر افتاده فقط 
می توان دلخوش به دیسیپلین کارلوس 
کی روش بود تا اندک شانس ایران برای 
صعود از گروه ســخت در جام جهانی 
زنده بمانــد. این توافــق دو طرفه ولی 
بخشی از ماجراســت. درست است که 
تعــدادی از بازیکنان تیم ملی با مهدی 
تــاج ائتــالف کرده اند و تــاج هم گفته 
کی روش را برمی گردانــد ولی موضوع 
به این سادگی ها نیســت. تاج برخالف 
چیزی که نشان می دهد، مدیر مستقلی 
نیســت و قاعدتا برای انتخاب ســرمربی تیم ملی باید هرطور شده رضایت وزارت 
ورزش را هم جلب کند. بعید اســت وزارت ورزش هم با انتخاب مجدد کارلوس 
کی روش مشــکلی داشته باشــد، ولی ماجرا به همین دو نهاد هم ختم نمی شود. 
مدت هاســت در فضای ورزش ایران استفاده از مربی ایرانی تبدیل به شعار شده و 
حاال با توجه به چنین رویکردی ممکن اســت کی روش به این سادگی ها سرمربی 
تیم ملی نشــود. در چنین فضایی اســت که یک باره نام امیر قلعه نویی، سرمربی 
کنونی تیم گل گهر ســیرجان هم مطرح می شــود. این موضوعی است که یکی از 
نمایندگان مجلس هم به نقل از مهدی تاج به آن اشــاره کرده و گفته اســت سه 
گزینه برای نشســتن روی نیمکت تیم ملی ایران مدنظر است. رحیم زارع، نماینده 
مجلس، در خبری که مهر منتشر کرده گفته است: «چند روز پیش با تاج صحبت 
می کردم. او گفت ســرمربی تیم ملی حتما باید تغییر کند و تیم ملی باید منسجم 
باشــد. او دالیلی آورد که من هم قانع شدم. کی روش، برانکو و قلعه نویی مربیان 
مدنظر تاج هستند. اگر من امروز تصمیم گیرنده بودم، مربی ایرانی می گذاشتم  ولی 
هرچه فدراســیون تصمیم بگیرد، حمایت می کنیم و محکوم به حمایت هســتیم 
به خاطر مردم». کدهایی که در این زمینه داده شــده بسیار روشن است؛ اول اینکه 

اخـبـار  بـرگـزیـده

پاسخ مهدی تاج به ابهامات قضائی اش
 و طلب ویلموتس

رئیس جدید فدراســیون فوتبال می گوید انتخابات خوبی در مجمع فدراســیون 
فوتبال برگزار شد. به گزارش ایسنا، مهدی تاج، رئیس جدید فدراسیون فوتبال، درباره 
انتخاب خود به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال اظهار کرد: از همه عزیزانی که 
زحمت کشیدند و به مجمع آمدند، تشــکر می کنم. نمی خواهم درباره اتفاقات قبل 
از رأی گیری صحبت کنم، چون به سمت گله مندی می رود و افکار عمومی می گوید 
یک دعوای جدید رخ داده اســت. من می خواهم این دو ســال را به ســمت یک تیم 
ملی مقتدر برویم و بحث اســاس نامه، بحث حق پخش و بحث تعلیق فدراســیون 
فوتبال در بخش مجوز حرفه ای را پیش ببریم. این کارها باید انجام شوند. او همچنین 
گفت: بخشی از حضور بانوان در ورزشگاه ها انجام شده و باید پیش برویم. از اعضای 
مجمع تشکر می کنم. شب گذشــته دیدید که انتخابات لغو شد و دوباره سر جایش 
آمــد و تعدادی آمدند و رفتند. در مجموع انتخابات خوبی بود و از تمام کســانی که 
برای انتخابات زحمت کشیدند، تشکر می کنم و امیدوارم شرایط خوبی را برای فوتبال 
رقم بزنیم. تاج درباره حمایت های میرشاد ماجدی از او گفت: محبت ایشان است و 
امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود. ما با هیچ کس اختالف نداریم. من با اعضای 
هیئت  رئیســه کار کرده  و برخی از آنها را خودم منصوب کرده ام. دوره اختالف نیست 
و اگر فدراســیون فوتبال و نهادهای حاکم، دست به دست هم بدهیم، شاید بتوانیم 
به درســتی پیــش برویم، چون از امثال کــره  جنوبی و ژاپن عقب هســتیم. او درباره 
شایعات بازگشت کارلوس کی روش به فوتبال ایران و مخالفت میرشاد ماجدی با این 
مسئله گفت: من صحبتی در این رابطه ندارم. تاج ادامه داد: تمایل من این است که 
همه به هم کمک کنیم و به سمت تعامل، تفاهم و برنامه ریزی برویم. برداشت من از 
AFC و رقبا به این شکل است. برخی از دوستان شاید اطالعات من را نداشته باشند. 
ما اگر همین االن هم متحد شــویم، چند هیچ از امثال کره و ژاپن عقب هســتیم. ما 
باید از این کشورها جلو بزنیم. بحث صدور مجوز حرفه ای بسیار مهم است. دو سال 
است که سرخابی ها در لیگ قهرمانان آسیا حضور ندارند و این برای ما خوب نیست؛ 
به خصوص وقتی مجوز حرفه ای ما را گرفته اند، یعنی دیگران باید ما را ممیزی کنند. 
رئیس جدید فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سؤال که آیا فدراسیون پنج ستاره تکرار 
می شود؟ گفت: امیدوار هستیم این اتفاق رقم بخورد. این مسئله برای گذشته است 
و باید تالش کنیم فوتسال و فوتبال ساحلی خود را هم ارتقا دهیم. زمانی ما در رتبه 
دوم جهان در فوتبال ساحلی بودیم و فوتسال هم به این شکل بود و باید تالش کنیم 

تا این دو رشته را هم ارتقا دهیم. بحث اساس نامه هم همچنان وجود دارد.
او در پاسخ به این ســؤال که گفته می شود برخی ابهامات قضائی نسبت به وی 

وجود دارد؟ گفت: من چیزی نمی دانم.
تاج درباره حضور VAR در فوتبال ایران گفت: این سیستم، موضوع مهمی است. 
ما ۹ داور «الیت» داشتیم که تماما حذف شدند و یک آقای فغانی برای ما باقی مانده 
اســت و می تواند در مســابقات بدون کمک داور شرکت کند. رئیس جدید فدراسیون 
فوتبــال درباره نحوه پرداخت طلب ویلموتس گفت: آن را هم پرداخت می کنیم. او 
افزود: گله ای از گذشــته و رفتارهای انجام شــده ندارم. ما باید دســت به دست هم 
بدهیم و گذشته را فراموش کنیم و به سمت یک اتفاق خوب برای فوتبال مان برویم. 
تاج درباره انتشــار خبر لغو انتخابات فدراسیون فوتبال و دالیل و حواشی پیش آمده 
گفت: از کسانی که دو هفته است این اتفاقات را رقم می زنند، سؤال کنید. من چیزی 
نمی دانم و مجری این کار نبوده ام. رئیس جدید فدراســیون فوتبال درباره استعفای 
وحید شمسایی از سرمربیگری تیم ملی فوتسال نیز گفت: چیزی نمی دانم. تاج درباره 
شایعاتی در خصوص اینکه گفته می شد فشارهای بیرونی برای جلوگیری از حضور او 
به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: چیزی نمی دانم. 
او دربــاره تعامل و همکاری خود با مجلس شــورای اســالمی هم گفت: مجلس 

آدم های زیادی دارد و مکلف هستیم با آنها همکاری داشته باشیم.

نبی و قنبرزاده، نواب رئیس شدند؛ 
بازگشت محمدرضا ساکت به فدراسیون

دو نایب رئیس پیشنهاد شــده از سوی مهدی تاج توانستند آرای الزم برای حضور 
در فدراســیون فوتبال را کســب کنند. در بخش دیگری از مجمع فدراسیون فوتبال، 
رأی گیری برای انتخاب نواب رئیس برگزار شــد که طی آن اعضای مجمع به مهدی 
محمدنبــی و منصور قنبرزاده رأی دادند. بر این اســاس، مهــدی محمدنبی ۶۴ رأی 
کســب کرد و منصور قنبــرزاده ۵۸ رأی به دســت آورد. هشــت رأی باطله هم در 
صندوق انداخته شــد. همچنین محمدرضا ساکت با کسب ۲۶ رأی به عنوان نماینده 
باشگاه ها وارد هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شد. ساکت جانشین مهرداد سراجی در 

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شد.
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ســرمربی کنونی تیم ملی فوتبال ایران قطعا باید عوض شود و دوم اینکه فشاری 
برای گماشتن سرمربی ایرانی برای حضور در جام جهانی هم حس می شود. پس 
با وجود وعده روشن مهدی تاج مبنی بر برگرداندن کارلوس کی روش به ایران، این 
موضوع چندان هم نهایی نیست. اگرچه نگاه به بازگشت کارلوس کی روش مثبت 
اســت ولی روایت جدید که رأی به توجه به سرمربی ایرانی می دهد، ممکن است 

مسیر بازگشت کی روش به ایران را با دست اندازهایی روبه رو کند.


