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به عنوان يک مربي باسابقه و بااخالق فوتبال،
آيا حدس ميزديد پرسپوليس قهرمان ليگ امسال
شود؟
با روندي که پرســپوليس در دو ســال گذشته بهويژه
در فصل قبل که نايب قهرمان شد ،طي کرد ،توانست
ثبات کادر ،مديريت و بازيکنان را حفظ و ترميم کند،
به همين دليل شانس اول بود و همين اتفاق نيز افتاد.
شمارا مربي اهل مطالعه و پژوهشمحور ميدانند و قطعا
روي تيم ها ،مطالعاتي گسترده داريد؛
از چه زماني متوجه شديد پرسپوليس قهرمان
ليگ امسال است؟
از االن تا شروع فصل بعد ،تحليلهايي انجام و مطابق با
آن حدسهايي زده ميشود .قبل از شروع بازيها بايد
نقلوانتقاالت ،وضعيت بودجه تيمها و روند فعاليت مربي
در نظر گرفته شود .بر اساس اين تحليلها سه تيم را
برگزيده انتخاب ميکنيم و از بين آنها احتماًل قهرماني
يک تيم را بيشــتر ميدانيم .از ابتداي فصل گذشته،
پرســپوليس يکي از تيمهايي بود که با توجه به روند
يارگيري و آمادهسازي از احتماًل بااليي براي قهرماني
برخوردار بود يعني از همان ابتداي فصل ميتوانستيم
قهرماني پرسپوليس را بهآساني پيشبيني کنيم و در
نهايت نيز همين اتفاق رخ داد.
چه عاملي ميتوانســت اين تحليل را به هم
بريزد و پرسپوليس قهرمان نشود؟
شــايد عدم آرامش .البته در اين تيم بر خالف اين که
در فصل گذشته بهويژه در هفتههاي اول چند شکست
داشت و در طول فصل نيز دچار نوساناتي بود ،همه چيز
آرام بود .حتي حمايتهاي رسانهاي و هواداري نيز براي
آنها وجود داشــت .از بين رفتن اين آرامش ميتواند،
روند فعاليت يک تيم را تحت تأثير قرار دهد .در طول
اين فصل براي پرسپوليس چند اتفاق افتاد ،يکي متکي
بودن به گلزنيهاي طارمي که چند هفتهاي بسيار افت
داشت ،ديگر اين که برانکو يکي از بازيکنان را از تيم کنار
گذاشت و اين ميتوانست حاشيه ايجاد کند.
برانکو تا چه اندازه در آرامشي که بيان کرديد
و قهرماني پرسپوليس نقش داشت؟
به اعتقاد من طارمي بهترين بازيکن اين ليگ بود.

آفتاب يزد ـ رضا بردســتاني :آقا معلم يک روز بعد از
پايان ليگ برتر شــانزدهم به همراه دوستانش راهي
يزد است ،پروازهاي هميشه تأخيردار کمک ميکند
که با هر مشقتي هست به پرواز برسيم! ديدن مجيد
جاللي بين مســافراني که راهي يزد هستند حسابي
خوشحالمان ميکند با او سالم و احوالپرسي مختصري
و دعوت به يک گفتوگو . . .ساده و صميمي ميپذيرد
و شماره تلفن رد و بدل ميشود تا دو روز بعد که رو در
روي هم نشستيم تا بي آن که به حاشيهها بپردازيم دو
ساعت از زوايايي ديگر به فوتبال ايران و جهان بنگريم.
او را در همــان يکي دو ســاعتي کــه به گپ و گفت
گذشت ،انساني دقيق ،حساس ،اهل پژوهش ،دلسوز،
مهربان ،خانواده دوســت ،فراري از حواشــي ،آرام و
مربي به اين جمعبندي ميرسد که صالح تيم چيست
و چگونه ميتواند مســير موفقيت خود را ادامه دهد و
همچنين ،چگونگي تصميمگيري با چالشهايي که هر
روز تيم با آنها روبهرو است بايد تصميمهايي بگيرد و
بايد روي اين تصميمها محکم بايستد .همه مربيها بايد
اين گونه رفتار کنند .اما ممکن است مربي براي رفع يک
چالش با چالشي بزرگتر روبهرو شود ،به عنوان نمونه
مربي قصد ميکند بازيکني که به تيم آسيب ميرساند
را کنار بگذارد ،اما با هجمههايي از ســوي رســانهها و
هواداران روبهرو ميشود .به اين ترتيب موضع او در تيم
ضعيف و کار او سخت ميشود.
جذابيــت فوتبال بــه گلزدن و گل خوردن
است .با بررسي جدول سه سال ليگ ايران ،به فقر
گل ميرسيم .به عنوان مثال پرسپوليس در طول 30
هفته 46 ،گل زده ،در فصل قبل ،استقالل خوزستان
بــا  33گل زده و دو فصل قبل ،ســپاهان با 46
گل زده ،قهرمان شدهاند .اين مسئله نشاندهنده
چيست؟
در واقــع تعداد گلها کم بوده ،از نظر من هم فقر گل
مورد تأييد اســت ،زيرا رونــد فني که ليگ ما در طي
سالها به خود گرفته به دليل ديدگاه حاکم بر ليگ و
مربيان است .اساس اين ديدگاه برنده شدن نيست بلکه
نباختن است .مهم تعداد گلهاي زده نيست ،بلکه مهم
اين اســت که تيم گل نخورد .در مجموع تيمهايي که
سخت گل ميخورند ،قهرمان ميشوند.
در تأييد گفتههاي شما بايد اضافه کرد وقتي
به ســه فصل گذشــته نگاه ميکنيم ،هر سه تيم
پرسپوليس ،استقالل خوزستان و سپاهان ،کمترين
ميزان گل خورده را داشتند.
بله اين امر تبديل به شاخصهاي شده است که هر چه
گل کمتر خورده شــود ،موقعيت تيم در جدول بهتر
خواهد شد .بنابراين تيمها روي اين شاخصه بيشتر کار
ميکنند .حتي تيم ملي نيز به اين سمت آمده است.
شــايد به لحاظ اين خصلتها که فوتبال ما پيدا کرده
است ،نميتوانيم در ليگ قهرمانان آسيا توفيق زيادي
داشته باشيم ،زيرا اين شاخصه فقط ميتواند به ما کمک

> فقرگل در فوتبال حرفهاي ما بحث کامال تخصصي اســت ،اما ميتوانم به طور کلي
ســه دليل عمده براي آن بيان کنم .دليل اول ،ديدگاه صرفاً نتيجهگرايي اســت که بر
باشــگاه ،مديران و جامعه حاکم است .دوم فقر علم تمرين است که در اين حوزه نياز
به کار بيشــتري داريم .سوم فوتبال پايه اســت که عميقا مورد بيمهري واقع شده،
زماني که يک تيم بخواهد از کمترين حمالت به گل برســد بايد در سطح تکنيکها به
مهارتهايي خاص دســت يابد .اين مهارتها به داليل مختلف در فوتبال پايه ما ارتقا
پيدا نميکند

ميخواست اين ثبات را به هم بزند کنار گذاشته ميشد
و پاي تصميم خود نيز ميايستاد .اينها شاخصههاي
خوبي براي يک مربي اســت .البته بايد اين نکته را نيز
در نظر گرفت که در قبــال تصميمات خود ،حمايت
رسانهاي را نيز همراه داشت .به اين شکل پرسپوليس
با اين اقتدار توانست قهرمان شود.
شباهتهايي بين رفتارهاي برانکو و کيروش
در رابطــه با جديت در کار وجــود دارد ،آيا اين
مکتب فکري آنها است؟
خير ،اين موارد جز اصول مربيگري است .زماني که يک

کند از گروه باال بياييم .پس از آن ،در بخشهاي ديگر
مانند حمله نياز به کيفيت بيشــتري داريم که در اين
بخشها عقب هستيم .بايد روي اين موضوعات کارهاي
تحقيقي انجام شــود و ارگانهايي که متولي فوتبال و
آموزش مربيان است در اين زمينهها بيشتر کار کنند
تا بتوانند ديدگاههاي بهتري به تيمها و مربيان بدهند.
با اين روند ،تيمهــا به جلو حرکت ميکنند ،اما نبايد
فراموش کنيم ســالها است در ليگ قهرمانان مقامي
نداريم ،حدود  40ســال است تيم اميد ما به المپيک
نرفته و تيم ملي نيز حدود  40ســال اســت در آسيا
قهرمان نشــده اســت .همه اين موارد ميتواند داليل

منطقي ،ريزبين و آينده نگر و باهوش و باذکاوت و در
عين حال سختگير و جنگنده ديديم.
ويژگيهاي شــخصيتي او باعث شد که ما خيلي گرد
حاشــيه و سؤاالت حاشــيهاي نچرخيم که اگرچه از
همان ابتدا نيز چنين قصدي نداشــتيم ،اما به وضوح
مشاهده کرديم از معدود سؤال شوندههايي است که
بهراحتي مقهور پرسشــگري که ميخواهد به جواب
تمامي سؤاالتش برسد نميشود.
خــود را اهل علم ،از خانواده بزرگ معلمان و عاشــق
سفر معرفي ميکند .در همان گفتوگوي کوتاه بر ما
معلوم شد که سرمربي فصل آينده پيکان خود اوست
اما به صراحت بر اين مهم تأکيد نشد .نکته مهم ديگر
اين که در خالل اين گفتوگو به همه تيمها بيشتر از

مجيد جاللي در گفتوگويي اختصاصي با آفتاب يزد:

پيکان پرداخته شد چون ما نميخواستيم از دانش
پژوهشمحور مجيد جاللــي به صورتي محدود و
چينشي بهرهمند شويم.
از لذتهاي عديده فوتبال به دنبال کيفيتي است
که تماشاگر را سرحال کند و از شهرت و محبوبيت
مستطيل ســبز خواهان عزت و احترامي است که
زندهيادان امير آصفي و پرويز دهداري را جاوداني
ساخت و از همه خوشايندهاي تمامنشدني فوتبال
به دنبال مقامهايي اســت کــه فقط و فقط داخل
همان مستطيل ســبز و جادويي رقم بخورد و نه
بيــرون از آن .آنچه در ادامه ميخوانيم همه گفت
و شنودهايي اســت که عصر يک روز ارديبهشتي
با وي داشتيم.

فوتبالي که زير نظر دولت باشد،

در برنامههاي فوتبالي رسانه ها ،تحليل ارائه
نميشــود و فقط بازي تعريف ميشود .چه دليلي
باعث اين امر شده است؟
هميشه تحليل خوب ،حاصل يک تحقيق خوب است.
در اين جا سؤالي مطرح ميشود که آيا در حوزه فوتبال
بر روي فعاليتهاي تحقيقاتي سرمايهگذاري ميشود؟
ايــن کار نياز بــه يک گروه متخصــص دارد و با نبود
اين گروه ،تحليلها سطحي اســت .شايد برنامههاي
تلويزيوني بودجهاي براي کار تحقيقي ندارند .البته اين
برنامهها بيشتر به دنبال مخاطب عام هستند.
در بدنــه فدراســيون فوتبال نيــز کارهاي
تحقيقاتي و آکادميک صورت نميگيرد؟
خير ،کار تحقيقي و آماري انجام نميشود .بايد در بدنه
فدراسيون يک ستاد يا بخشي ايجاد شود تا با پايان هر
ليگ روي جنبههاي مختلف ،کارهاي تحقيقاتي انجام
دهد .سپس برآيند آن را به مردم ،جامعه و مربيان اعالم
کند و مطمئنا اين حرکت باعث پيشــرفت فوتبال ما
خواهد شد.
شــما از معدود مربيان فوتبــال اهل مطالعه
هســتيد .فقر گل را قبول کرديد ،به نظر شما اين
مســئله به چه عاملي بر ميگردد؟ تيمهاي ما هر
سال ،محتاطتر ميشوند و تهاجمي عمل نميکنند،
براي اين مسئله پاياني وجود دارد؟
فقرگل در فوتبال حرفــهاي ما بحث کامال تخصصي
اســت ،اما ميتوانم به طور کلي سه دليل عمده براي
آن بيان کنم .دليل اول ،ديدگاه صرفاً نتيجهگرايي است
که بر باشگاه ،مديران و جامعه حاکم است .دوم فقر علم
تمرين است که در اين حوزه نياز به کار بيشتري داريم.
سوم فوتبال پايه است که عميقا مورد بي مهري واقع
شده ،زماني که يک تيم بخواهد از کمترين حمالت به
گل برسد بايد در سطح تکنيکها به مهارتهايي خاص
دســت يابد .اين مهارتها به داليل مختلف در فوتبال
پايه ما ارتقا پيدا نميکند.
فقر گل چه باليي به ســر تيم ملي ما خواهد
آورد؟
تيم ملي مانند ويترين فوتبال يک کشور است .تيم ملي
ما نيز برآيند فوتبال ما اســت و به لحاظ انتظاري که
جامعه از آن دارد اين توقعات را انجام ميدهد .مردم نيز
به خاطر نوع ديدگاهي که دارند از اين بابت خوشحال
هستند.
آيا نتيجهگرا بودن باعث نميشود کشورهايي
که با ما طرف هستند بر روي اين امر مطالعه کنند
و راه برتري و نتيجهگيريهاي آســان را بر تيم ما
ببندند؟
قطعا همين طور است .بر اساس ديدگاه فيفا و مراجع
آموزشــي آن ،دو نوع نتيجه در فوتبال وجود دارد .اول
نتايج زودگذر خوشــحالکننده است که ما به دست
ميآوريم و با آن شــاد هستيم .به آن عنوان گلخانهاي
دادهاند .دوم نتايج باثبات است که زمينه را براي آيندهاي
بزرگ ايجاد ميکند .اين نتايج چيزي اســت که براي
رسيدن به آن بايد سالها در بخشها و با پارامترهاي
مختلف برنامهريزي کرد .بايد در حوزه علمي روي مربيان
کار کــرد و آنها را ارتقــا داد ،همچنين در حوزه علم
تمرين بايد پيشرفت کرد .از نظر امکانات و تيمهاي پايه
نيز بايد به جلو حرکت کرد .به اين نتيجه ،ريلگذاري
ميگويند .زماني که به نتايج زودگذر دلخوش ميشويم
آيندهاي نخواهيم داشت و رقيبان از ما جلو خواهند زد.

نتيجه کار براي شما اهميتي ندارد؟
من بين مقام و منزلت ،منزلت و فلسفه خود را انتخاب
کــردم .اين اطمينان را ميدهم که در فصل آينده ،هر
کجا که باشم رسالتم اين است که بازيکن گمنامي را
بياورم که در پايان سال همه بگويند اين يک استعداد
بزرگ است .اغلب در اين زمينه موفق بوده ام.

حرفهاينميشود!

مشترکي داشته باشد و بايد آسيبشناسي شود.
در هر صورت تماشــاچي براي ديدن گل به استاديوم
ميآيد .براي تماشاچيان زيبا بازي کردن اهميت زيادي
نــدارد .براي ديدن گل نه بــراي ديدن برد تميش به
استاديم ميآيد! درست اين است که بگوييم تماشاچي
به اين که بازي زيبا اســت يا خيــر کاري ندارد حتي
تعداد گلهاي زده شــده نيز اهميتي ندارد ،در نهايت
آنها خواستار پيروزي تيم خود هستند .شايد ديدگاه
تماشاگر و رسانه نيز بايد ترميم شود .اغلب فکر ميکنند
قهرمان جدول از نظر کيفي نيز بهترين بوده است در
حالي که واقعيت اين نيست ،ممکن است يک تيم در
رتبه پنجم ليگ قرار بگيرد ،اما از لحاظ کيفيت بهتر از
ساير تيمها باشد .اين امر به مردم معرفي نميشود ،زيرا
اين کار نياز به يک تيم کارشناسي و تخصصي دارد.
آيا تيمها ذائقه تماشاگر را عوض کردهاند يا
تماشاگر با اصرار بر پيروزي ،بر روند و کيفيت کار
تيم تأثير گذاشته است؟
اين بحثي بسيار عميق اســت .موضوع آن به ديدگاه
عمومي مردم باز ميگردد .اين ديدگاه را چه کسي به
مردم داده است؟ مانند فرهنگ ،اين که مردم فرهنگ
را به جامعه ميدهند يا جامعــه آن را به مردم تزريق
ميکند دو مســئله جداگانه اســت .به عنوان مثال به
عنوان مربي ،عالقه دارم تيمم تهاجمي بازي کند ،اما
زماني که تيم من مورد توجه اســت بهشدت زير فشار
نتيجه قرار ميگيرم .اين فشــار را چه کســي ايجاد
ميکند؟ اگر بخواهيم کيفيت فوتبال ما افزايش يابد،
بايد به جامعه نيز ديدگاههايي جديد بدهيم .از نظر من
در درجه اول رسانهها بايد اين ديدگاه را به مردم بدهند.
رسانه نبايد براي عوام توليد مطلب و محتوا کند بلکه
بايد ســطح فکر عام را نيز ارتقا بدهد .اين امر ميتواند
منتج به پيشرفت و بهتر شدن فرهنگ و ديدگاه شود.
باعث ميشود مردم نيز انتظارات بهتري از تيمها داشته
باشند و تيمها نيز روند کار و بازي خود را ارتقا بدهند.

امسال نيز قرار است همين روند را طي کنيد؟
بله ،ايــن حرکت را جزو شــاخصههاي الينفک کارم
يدانم.
م

لطفا از اين ريسک يک مثال ملموس بزنيد.
در فوالد زياد اين موارد را داشــتم .فرشــاد احمدزاده
بازيکني بود که سرباز شد و به تراکتور آمد.
تيم فوالد را بومي کرديد.
بله ،اکثريت بومي و با سن کم هستند .در سايپا حدود
 14جــوان را آوردم که در بيــن آنها مهدي ترابي و
اخباري بودند .محمد سلطاني بازيکن برجسته تيم ملي
جوانان است .علي شجاعي ،باقر نياري ،علي قلي زاده و
رضا جعفري را از جوانان ســايپا باال آوردم و اکنون در
بزرگساالن بازي ميکنند .حتي مرور اين خاطرات برايم
بسيار لذتبخش است .در پيکان نيز حدود  12جوان
که هر کدام آينده بزرگي دارند را وارد کرده ام.
براي فصل آينده به غير از اســتراتژي خاص
خود ،برنامه جديدي نيز داريد؟
بله ،اگر همه چيز بهخصــوص در دوره نقلوانتقاالت
بهخوبي پيش برود ،سعي ميکنم چند بازيکن تأثيرگذار
و خوب ،نه فقط از نظر عنوان ،بلکه آنهايي که با سليقه
من جور هســتند و آينده خوبي دارند ،اما هنوز نهفته
هستند را وارد کنم.

عکاس :مهشید کفایتی

بهترين يا با کيفيت ترين؟
بهتريــن .زيرا واقعا براي تيم خود تأثيرگذار بازي کرد.
اغلب افراد ،به گلهاي از دست رفته او نگاه ميکنند ،اما
بايد به اين نکته توجه داشت ،مهاجمي که ميتواند در
هر بازي پنج يا شش دفعه خود را در موقعيت گل قرار
دهد ،يعني اين بازيکن خوب اســت .او توانست  18بار
از اين موقعيت استفاده کند که در اين ليگ چيز کمي
نيســت .برانکو نيز در طول مدت سه سال مربيگري
خود در پرسپوليس ،عملکرد فوقالعادهاي داشته است.
پرسپوليس يک تيم بحرانزده و در پايين جدول بود،
به مرور اين تيم شــکل گرفت و توانست ثبات خود را
حتي در ترکيب حفظ کند .از ديد برانکو هر کسي که
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در رنکينگ فيفا ما بهترين تيم آسيا هستيم.
آيا با پارامترهاي مخصوصــي که در علم فوتبال
وجود دارد ،همين طور است؟ واقعا از فوتبال ژاپن
بهتريم؟
رنکينگ به لحاظ همان نتيجهاي است که اکنون به آن
دست مييابيم .خير! چه از لحاظ امکانات و تجهيزات
يا ساير موارد که براي آينده برنامهريزي ميکنند ،بهتر
از ژاپن نيســتيم .وقتي سبک نتايج زودگذر را انتخاب
ميکنيم ،به همان نيز دست مييابيم و امروز به پيروزي
ميرسيم ،اما تيمهايي که روي ساختارهاي بنيادي کار
ميکنند ،در آينده بر ما پيروز خواهند شد .اين مسئله به
مردم گفته نميشود و خواستار خوشحالي موقت آنها
هستيم.
مي گويند ليگ ما حرفهاي است .اما با ديدن
بازيتيمهايکشورهايمختلفماننداسپانيا،ايتاليا،
فرانســه و ، . . .جدول و تعداد گلهاي آنها اين
ســؤال مطرح ميشود که اگر آنها ليگ حرفهاي
دارند ما در کدام قسمت از معناي حرفهاي بودن
قرار داريم؟ ليگ ما کدام يک از اســتانداردهاي
حرفهاي بودن را دارد؟
اين مسئله نيز بسيار عميق است و نميتوان در چند
جمله آن را توضيح داد .فوتبال حرفهاي شاخصههايي
دارد .يکي از آنها اختصاص فوتبال به بخش خصوصي
است .فوتبالي که زير نظر دولت باشد ،حرفهاي نميشود.
براي خصوصيسازي فوتبال نيز قوانين کشور به نحوي
شــکل گرفته است که اجازه اين کار داده نميشود .به
عنوان مثال يک سرمايهگذار ،قصد دارد براي تيمي که
 20ميليارد در سال هزينه دارد درآمدي  25ميلياردي
حاصل کنــد .اين درآمدزايي از راههاي مختلفي مانند
بليت فروشي ،حق پخش تلويزيوني ،تبليغات ،کپيرايت
و ساخت وترانسفر بازيکن به دست ميآيد .قوانين از اين
پنج راه ،چهار راه را روي سرمايهگذاران بسته است .به
عنوان نمونه براي حق پخش تلويزيوني بايد کانالهاي
خصوصي وجود داشته باشــد که در کشور ما چنين
چيزي وجود نــدارد .همچنين در رابطه با کپي رايت،
قانوني وجود ندارد .هزينه بليت فروشــي در جاهايي
صورت ميگيرد که باشگاهها بياطالع هستند.
در قانون حرفه اي ،امنيت ورزشگاه با پليس است ،اما در
کشور اين هزينه از فوتبال گرفته ميشود .يک باشگاه
نميتواند با شرکت خارجي قرارداد تبليغاتي انعقاد کند
و قانون در اين زمينه بايدها و نبايدهاي زيادي دارد .افراد
فقط در بخش ساخت بازيکن ميتوانند اقدام کنند که
آن هم تا زماني ادامه دارد که بازيکن به سن  18يا 19
سالگي برسد و پس از آن ديگر بازيکن متعلق به بخش
خصوصي نيست و بايد در يک تيم نظامي بازي کند .ما
ميخواهيم فوتبالي حرفهاي داشته باشيم ،اما راهها به
روي ما بســته است .زماني که براي بازرسي از خارج از
کشور ميآيند ،با ساختن يكسري از پارامترها به آنها
نشان ميدهيم که حرفهاي هستيم در حالي که واقعا
اين طور نيست.
براي تشکيل يک تيم مگر ميتوان هزينههاي آن را از
فوتبال توليد کرد؟ ! بنابراين افرادي به ســمت فوتبال
ميآيند که بخواهند رانت فوتبــال را ببرند .واگذاري
تيمهايي مانند اســتقالل و پرسپوليس جزء محاالت
است .افرادي که بخواهند در حوزه فوتبال سرمايهگذاري
کنند ،در نهايت قصد دارند سودي از اين راه به دست
بياورند که در کشور ايران چنين چيزي امکان ندارد .به
هميــن دليل با اطالع از اين روند ،اگر افرادي از بخش
خصوصي خواستار انجام اين کار شدند بايد مطلع باشيد
که در پس آن اهداف ديگري را دنبال ميکنند .هدف
آنها فوتبال نيست .ممکن است داليل سياسي ،امنيتي

و . . .باشد.
تيم سپاهان دو سال قبل قهرمان ايران شد ،اما
در پايان فصل قبل در رده  11و امسال در رده پنج
قرار گرفت .سپاهان تيم نيست يک باشگاه بزرگ
با تمامي پارامترها است همچنين ذوب آهن! اين
دو دغدغه مالي چندانــي ندارند .چه اتفاقي افتاد
که دو تيم خوب اصفهانــي ،ديگر براي قهرماني
نميجنگند؟
دو عامل باعث اين اتفاق است .در چند سال اخير اين
تيمها دچار بحران مديريتي شدند .سپاهان حدود 11
سال يک مدير داشت و بيشترين افتخارات آن نيز در
اين دوره بود .ناگهان در مدت چهار ســال حدود هفت
مدير عوض کرد .اين خود باعث ايجاد چالشهاي زيادي
شد .افرادي با ديدگاهها و نقطه نظرات کامال متفاوت،
مديريــت اين تيم را بر عهده ميگيرند .برخي از آنها
هزينه نميکنند و برخي شديدا اهل بريزوبپاش هستند.
دليل دوم اين است که آنها به مديران باالدستي وصل
هســتند که با دولتها ميآيند و با دولتها ميروند.
به اين شــکل ممکن است مديري بودجه را افزايش و
ديگري کاهش بدهد .به اين ترتيب تيم با بحران بودجه
روبهرو ميشــود و رتبه آن در يک فصل پايين ميآيد.
مديران از سوي افکار عمومي تحت فشار قرار ميگيرند.
به همين دليل ســال بعد مجددا بودجــه را افزايش
خواهند داد.
با تمــام اين فراز و نشــيبها ايــن دو تيم
ساختاري با ثبات و محکم دارند و از هم نميپاشند.
آيا اين مسئله را قبول داريد؟
دليل اين است که اين تيمها در تشکيالت باالدستي و
در مهندسي نظام تشکيالتي داراي جايگاه هستند .مثال
ذوب آهن در نظام مهندسي مجموعه ذوب آهن بودجه
ساليانه دارد و فقط ممکن است اين بودجه کم يا زياد
شــود .اما هيچ مسئول باالدستي قادر نخواهد بود اين
تيم را از بين ببرد .ولي در مورد تيم سايپا به اين شکل
نيست .اگر فردي مديرعامل سايپا شود و تيم را نخواهد،
ميتواند آن را جمع کند.
در تمام ســالهاي مربيگــري خود ،اصولي
را براي خــود تعريف کردهايد و بــا وجود تمام
فشــارهايي که به شما وارد آمد ،هيچ زمان اصول
خود را فداي رسيدن به خواستههاي خود نکردهايد.
اين اصول تا چه ميزان در وجود شما نهادينه شده
اســت؟ هيج زمان با خود کلنجار رفتهايد کهاي
کاش در زمانهايــي مختلف از اصول خود کوتاه
آمده بوديد؟ شما فردي خاص هستيد و افرادي که
با شما کار ميکنند نيز معتقد هستند ،نميتوان شما
را از چارچوبهاي خود بيرون آورد .شــما از اين
بابت ضربه خوردهايد يا برده ايد؟
زمانهاي زيادي را با خودم خلوت ميکنم و سالهاي
ســال اســت که تحوالت روزانه خود را مينويسم و با
مراجعه به آنها بسيار زود گذشته خود را مرور ميکنم
و با اين کار آرامش بيشــتري ميگيرم و لذت ميبرم
از چيزي که گذراندهام از اين که توانســتهام همانگونه
باشم که هستم.
از مجيد جاللي امروز راضي هستيد؟
بله قطعا ،البته نميگويم که هرگز اشتباه نداشته ام.
آيا فرصــت بودن بــا تيم ملي ،اســتقالل،
پرسپوليس ،سپاهان و . . .براي شما پيش آمده است
که آن را بر اساس اعتقادات خود رد کرده باشيد؟
تمام اين موارد بود ،اما نرفتــم .به عنوان مثال حدودا

 10ســال پيش ،يک شــب با من تماس گرفتند و به
من اعالم کردند در جلسه فدراسيون براي سرمربي تيم
ملي انتخاب شدم 30 .دقيقه بعد با من تماس گرفتند
و از من پرسيدند در کادرم چه کساني هستند .از من
خواســتند فردي را در کارد مربيان خود قرار دهم که
با مقاومت و مخالفت زياد من روبهرو شــدند و گفتند
پس در اين صورت موضوع سرمربيگري شما منتفي
خواهد شد که من بدون هيچ مشکلي آن را پذيرفتم.
يک شبه شروع و يک شبه تمام شد .نفر بعد اين شرايط
را پذيرفت و به اين سمت رسيد .هر فردي در زندگي و
کار خود فلسفهاي دارد .اعتقاد من اين است که ميتوان
مقام را به شکلها و راههاي مختلف به دست آورد .زماني
که مقام به دست بيايد همه تالش ميکنند آن را از شما
بگيرند و اين اتفاق نيز ميافتد ،زيرا مقام براي هيچکس
باقي نميماند .اما منزلت را کسي به انسان نميدهد و
ممکن است بر اثر  30سال زندگي به دستايد و زماني
که به دســت بيايد هيچ کس نميتواند آن را از شــما
بگيرد .اين يک تقابلي است بين مقام و منزلت .خود فرد
است که تصميم ميگيرد کدام سبک را انتخاب کند.
يکي مقام را ميخواهد و براي رسيدن به آن به هزار راه
و بيراهه ميرود ،ديگري منزلت را انتخاب و به ســبک
خود زندگي ميکند .افرادي در فوتبال هستند که شايد
مقام بااليي نداشته باشند ،اما جايگاه بسيار بااليي دارند.
در برزيل مربيان زيادي بودند که قهرمانيهاي زيادي را
براي اين کشور به همراه آورده اند ،اما همه از تله سانتانا
صحبت ميکنند که مقامي براي آنها نياورده است .اما
آنها معتقدند او جايگاه بااليي دارد و با مدل فوتبالي که
آورده پايههايي بنا کرده است که هر سال بيش از 1200
لژيونر دارند .به عبارتي به فوتبال خدمت کرده است .در
تاريخ فوتبال نيز افرادي هستند که مقام چنداني ندارند،
اما دنيا و فوتبال به آنها احترام ميگذارد .من ســعي
کردهام همواره با فلســفهاي که دارم همراه باشم و اين
همراهي احساس خوبي به من ميدهد.
آيا آرامش داريد؟
بله ،اما برخي اوقات اين آرامش به مدت کوتاهي به هم
ميخورد ،زيرا احساس ميکنم در مسيري که رفتهام به
کارم لطمه خورده است يا سرم را کاله گذاشتهاند .اما در
نهايت خوشحال هستم.
در برخي مواقع انســان به ستوه ميآيد .چه
زماني شما به اين نقطه ميرسيد؟
زماني که به يک چرا ميرسم و نميتوانم جوابي براي
آن پيدا کنم يا اگر پيدا کنم اين جواب بهشدت من را
آزار ميدهد.
آيــا قبــول داريد شــما نســبت بــه خود
سختگيرانهتر عمل ميکنيد تا آن چه نسبت به
ديگرانهستيد؟
بله ،همين طور اســت .مربياني کــه در کنار من کار
ميکنند دقيقا به همين موضوع معتقد هستند .انسان
براي پيشــرفت بايد ابتدا خود را تحليل کند و منصف
باشد .البته کاري بسيار سخت است ،زيرا همه نسبت
به خود تعصب دارند.
شــنا کردن بر خالف جهت رودخانه شما را
اذيتنميکند؟
در برنامهاي اين سؤال از من پرسيده شد و گفتم ،من
مطمئنا ميتوانســتم خدمات بيشتري به فوتبال ارائه
بدهم ،اما اين فرصت به من داده نشده است.
آيا شما براي اضافه کردن يک نگاه تحقيقي به
فوتبال اقدامي انجام داده ايد؟

> لذت ميبرم از چيزي که گذراندهام از اين که توانستهام همانگونه باشم که هستم
در کانون مربيان فوتبال ايران که حدود  14سال پيش
آن را پايهريزي کردم ،چنين اقداماتي را انجام دادهايم.
منتهي زمان اعالم نتايج تحقيقات ،مورد تمسخر واقع
ميشديم .حتي در برنامههاي تلويزيوني افرادي که بعد
از ما شرکت ميکردند به اين کار ميخنديدند.
در برنامههايي که شما با دســتي پر از آمار و ارقام در
خصوص بازيهاي فوتبال شرکت ميکرديد ،به عينه
ميديدم که اين حرکت در برنامه بعد مورد تمسخر قرار
ميگرفت و آنها معتقدند فوتبال با آمار و ارقام کاري
ندارد .اين مسخره کردن علم است نه شخص.

نه دوست نداشتم اما بيگانه با شرايطي که منصوريان
در استقالل داشت نيســتيم .او مربي جوان و پرانرژي
است .مربيگري کاري سخت است و فشارهاي زيادي
به مربي وارد ميشود.
زماني که کار را در تراکتورسازي شروع کردم ،روزهاي
خوبي نداشتم ،از هفته دوم فشار زيادي به ما وارد شد.
شعارها،مصاحبههايمديرعامل،هيئتمديرهوبازيکنان
عليه ما شروع شد.
با ايســتادگي من ،آرامآرام در هفته  16به صدر جدول
رسيديم .هفته  18با ذوبآهن مسابقه داشتيم که زمين
کامال يخزده بود .بازي را جلو بوديم که به دليل يخزدگي
زمين پاي بازيکن تيم به توپ خورد و وارد گل خودي
شــد که با اين حرکت از صدر جدول به رده دو يا سه
جدول رســيديم .همين باعث شد تماشاگران به هم
بريزند و مديرعامل عليه تيم و مربي مصاحبه کند و تيم
زير فشار بيشتري قرار گرفت.

آيا شــما براي تغيير اين ديدگاه توانستهايد
اقدامي انجام دهيد؟
تا حدودي توانســتهام خطي را نشان دهم ،اما قدرت
کافي براي جا انداختن آن را نداشــتم .برنامههايي که
در آنها حضور پيدا ميکنم خواستار راضي نگه داشتن
مخاطب عام هســتند .اين روزها عوام به عنوان افکار
عمومي تعيينکننده هســتند .برخي از افراد از عوام
سوءاستفاده و ســعي ميکنند تا جاي ممکن آنها را
پايين نگه دارند .بنابراين اگر ما خواهان پيشرفت هستيم
بايد ابتدا عوام را ارتقا دهيم.

کيفيت فوتبال در ليگ امسال بهتر بود؟
بله ،علي رغــم وقفهاي که ليگ خورد کيفيت بازيها
بسيار بهتر شده بود .با اطمينان ميتوانم بگويم حدود
هفت تيم بازي بهتر و فني تري نسبت به قبل داشتند.

آيا احساس خطر باعث ميشود برخي افراد
عوام را در سطح پايين نگه دارند؟
قطعا منافع آنها در خطر قرار ميگيرد .زماني که سطح
نگرش عوام باال بيايد در مقابل حرفهاي اغراقآميز و
بيجاي مديران ميايســتند و خواستار انجام اقدامات
بنيادي از آنها ميشوند و اجازه نميدهند هزينههاي
بينتيجه در خريد بازيکن و . . .صورت بگيرد.

کدام بازي حال شما را خوب کرد؟
بازي با استقالل خوزستان ،سپاهان و پرسپوليس از نظر
کيفي سطح بسيار خوبي داشت.
سرعت بازي و شــاخصههايي که براي کيفيت داريم
در اين بازيها خود را نشان داد .پديده نيز چند هفته
بهخوبي بازي ميکرد .همچنين گســترش فوالد نيز
خوب بود .ذوب آهن بسيار هوشيارانه بازي ميکرد.

چرا تراکتورسازي با کادر و امکانات باشگاهي
خوب نتوانست به قهرماني دست يابد؟
مشکل به نيمهدوم سال برمي گردد که هوا بسيار سرد
ميشــود .در اين سالها تراکتورســازي اغلب در دور
رفــت خوب عمل کرده و حتي در بســياري از مواقع
قهرمان شده اســت .اما با روبهرو شدن با سردي هوا،
تمام زمينهاي تمرين يخ ميزند و سرما اجازه تمرين
را از بازيکنان ميگيرد .در اين شــرايط تيم نتايج بدي
به دست ميآورد و هم زمان تماشاچيان فشار خود را
مضاعف ميکنند و آرامش تيم به هم ميخورد و تيم
به طور ناگهاني در رتبههاي پايين جدول قرار ميگيرد.
بر اساس تجربه خود من اين يک دليل عمده براي اين
امر اســت .البته سکوها و تماشاچيان نيز مسائلي دارد
که اگر بخواهند تراکتور قهرمان شــود بايد براي آنها
نيز اقدامي صــورت بگيرد .بايد ديدگاه تماشــاچيان
ارتقا يابد تا بتوانند بســياري از مشکالت را بپذيرند و
از آنها آگاهي داشــته باشند .اين تيم سال به سال با
هدف قهرماني با هزينههاي بيشتر در مسابقات شرکت
ميکند .هزينههاي زيادي براي خريد بازيکنان خارجي
صرف ميکنند ،در صورتي که اگر نيروهاي خود را باور
ميکردند نتيجه چيز ديگري ميشــد .در نهايت تيم
بدهکار و با شکايتهايي روبهرو ميشود.
دلخوش بــودن به نتايج زودگذر مصيبتي اســت که
گريبانگير آنها نيز اســت و اين باعث ميشود آينده
براي آنها به مراتب خطرناکتر باشد.

از نظر شــما رتبه بندي نهايي ،منصفانه است
و تمامي تيمها در جايگاهي که بايد ،قرار دارند؟
بر حسب بودجه ،امکانات ،بازيکنان و عوامل قدرت مانند
فضاي رســانهاي و هوادار ،جوابم خير است ،اما به طور
کلي بله.

امســال علي رضا منصوريان سختي زيادي
کشيد .آيا دوست داشتيد به جاي او بوديد؟

آيا قبول داريد از جمله مربياني هســتيد که
تفکرات تهاجمي شما بر انديشههاي تدافعيتان
اولويت دارد؟
بلــه ،با نگاهي به آمار بازيهاي من نيز متوجه اين امر
ميشــويد .قصد دارم کمي اين نقيصه را برطرف کنم.
امسال در  30بازي  38گل خورديم و  39گل زديم اين
يعني انديشه تدافعي نداريم که البته بايد ترميم شود!
نکته جالب اين است که در جدول گلزنان ،جز پنج تيم
خوب کشور هستيد .يعني اگر بهتر دفاع کرده بوديد در
رده باالتري قرار ميگرفتيد.
دقيقا همين طور است .اگر به جاي  30 ،38گل خورده
بوديم ميتوانستيم در رده چهار باشيم و سهميه دريافت
کنيم.
از بيــن علي دايي ،اميــر قلعهنويي و عليرضا
منصوريان کدام يک از نظر مربيگري روند حرفه
ايتر و سلسله مراتب الزم را را براي رسيدن به اين
جايگاه طي کرده اند؟
از نظر مربيگري هيچ کدام .زيرا سيکل مربيگري اين
است که از پايه شروع و مراحل به ترتيب طي شود.
هيچ کــدام از آنها در حوزه نوجوانــان و جوانان کار
نکردند .اين چندان جالب نيســت .به اعتقاد من اين
افراد اســتعدادهاي بزرگي حتي در حوزه مربيگري
هستند ،اما متأسفانه در کشــور بستري براي هدايت
استعداهايمان وجود ندارد و آنها از بين ميروند .مسير
حرفهاي براي آنها طراحي نميشــود .به عنوان مثال

باران يک نعمت اســت ،اگر براي آن مسيري مناسب
طراحي شود منجر به آباداني و در غير اين صورت عامل
ويراني ميشود .براي پتانسيلها طراحي مسير نميشود
و به حال خود رها ميشوند.
از نظر شما آمدن منصوريان به استقالل اقدام
درستي بود؟
اگر با من مشورت کرده بود به او ميگفتم سه يا چهار
سال ديگر صبر کند .اما آنها عجول هستند و دوست
دارند زودتر مراحل ترقي را طي کنند .ولي در اين زمينه
توانسته است بهخوبي کار کند.
چرا دايي در اين فصل موفق نبود؟
مشکالت تيم او بسيار زياد بود .وقتي در يک تيم انضباط
مالي وجود نداشــته باشد ،تبعات آن فقط براي مربي
است.
آيا رها کردن صبا و آمدن به نفت براي علي
دايي ريسک نبود؟
او تصور نميکرد اين گونه شود.
صبا در نهايت با روزهاي پرتالطمي که داشت
مسير پاس را طي و سقوط کرد.
بله متأســفانه همين طور اســت .من با صبا خاطرات
زيادي دارم و با اين تيم قهرمان جام حذفي شدم.
لطفا در رابطه با اوضاع تيم ملي نيز توضيحاتي
بدهيــد .آيا با کيروش بــه جايگاهي که مدنظر
داريم ،خواهيم رســيد؟ منظور من از جايگاه اين
نيست که هر چهار سال يک بار به جام جهاني وارد
و تيم چهارم گروه شــويم و برگرديم .اين مسئله
چندان خوشايند نيست .منظور جايگاه واقعي است
تا بتوانيم خود را به نام فوتبال ايراني معرفي کنيم.
تيــم ما به جام جهاني ميرود .اما رســيدن به جايگاه
واقعي فوتبال انتظاري نيست که شما از تيم ملي داشته
باشيد .همانگونه که گفتم تيم ملي ويترين کار است
و بايــد ديد در عمق مغازه چه وجــود دارد .در عمق،
فوتبال و ليگ برتر است و بايد ديد در اين راه چه ميزان
برنامهريزي شده است .وقتي اتفاقات خوبي نيفتاده است
نميتوان از ويترين خود توقعي داشت.
با اين روند ،اين بار به منزل نميرسد.
بزرگترين چالش فوتبال ما به دوران«پسا کيروش»
مربوط است يعني روزي که کي روش از فوتبال ما رفت
زيرا اقدامي که به متعلق به آينده باشد انجام نشده است.
بنابراين نميتوان توقع داشت فوتبال ما به جايگاه واقعي
خود ،برسد .يک فرد با خصوصيات و رفتارهاي خود به
صــورت موقت چيزي را حاکم کرده که براي ما نتايج
خوشحالکنندهاي در پي داشته است ،اما با رفتن اين
پارامترها چه خواهد شد؟
براي سواد بينالمللي خود و شناخته شدن در
سطح جهاني چه کرده ايد؟
از ســوي  AFCو  UFAدر چهار کشور مالزي ،هلند،
انگليس و ژاپن در دورههاي حرفهاي شــرکت کردم.
در طول اين مدت باشــگاههاي زيادي را ديدم .ســر
کالس مربيان بزرگي مانند گاس هيدينک ،ژرار هوليه
و . . .حضور داشــتم و ســعي کردهام ارتباط خود را به
شکلهاي مختلف مانند حضور پي در پي و ساليانه در

اين موضوع ريســک بســيار بااليي دارد و
مديران حق دارند ،بترسند.
بله همين طور است .به عنوان مثال براي بستن قرارداد
دو ساله با«منشأ» به باشگاه تاکيد زيادي کردم و اگر اين
اتفاق افتاده بود اکنون سه ميليارد جلو بوديم.
باشــگاه به لحاظ تجربهاي که از قبل داشت اين کار را
انجام نداد ،زيرا معتقد هستند اگر بازي بازيکن خارجي
خوب نباشــد ،پول به هدر رفته اســت .به حرف من
اطمينان کامل نداشتند.

سمينارهاي مختلف با آنها حفظ کنم.
آيا خروجي هم داشته است؟
بله .در کارم و نوشته هايم به اين موارد ميپردازم ،با اين
که برد چنداني ندارد.
فوتبال اول دنيا در حال حاضر در اختيار کدام
کشور است؟
آلمان
ليگ کدام کشور را بيشتر دنبال ميکنيد و به
آن عالقه داريد؟
انگليس
اسپانيا هم چنان فوتبال فانتزي ارائه ميدهد؟
فوتبال اسپانيا بسيار بهتر شــده است به گونهاي که
حدود  12سال چه در سطح باشگاهي و چه ملي دنيا
را قبضــه کرد .اما اکنون به دوران نزول خود رســيده
است ،زيرا ستارههاي بزرگ آن يکي يکي کنار ميروند.
آنها نيز با اين چالش روبرو هستند که فوتبالي کامال
دوقطبي دارند.
برزيل به ســطح آقايي فوتبال دنيا باز خواهد
گشت؟
در حال بازگشــت اســت .ظرفيتهاي نيروي انساني
برزيل و آرژانتين در دنيا بينظير است .اروپاييان در اين
زمينه اص ً
ال به پاي آنها نميرسند .برزيليها در حال
انجام اقدامات جديدي در آکادميهاي خود هســتند
به اين ترتيب که آکادميها را زير پوشش شهردارها يا
به عبارتي حاکميتهاي ايالتي ميبرند .براي تأسيس
آکادمي مقرراتي وضع شده است که اگر آنها رعايت
شود حدودا سالي  500هزار دالر بالعوض به آنها تعلق
ميگيرد .به اين ترتيب هم شغل ايجاد شده است و هم
به صورت مرتب از اين آکادميها بازيکن بيرون ميآيد
و به دنيا منتقل و ارز آوري ميشود .تحليل خود برزيل
اين اســت که در  15سال آينده درآمد ارزي حاصل از
فوتبال کشورشان با صادرات قهوه برابري خواهد کرد.
چرا فوتبال ايتاليا تا اين اندازه دچار افت شده
است؟
به دليل فساد دروني .مبارزه با فساد چالشآفرين است.
در ايتاليا نيز فوتبال با سياست گره خورده است.
آيا توانايي بازگشت به اوج را دارند؟
بله ،فوتبال آنها پايههايي قوي دارد.
به نظر شما کشــوري که چندان صاحب نام
نيست ،اما در آينده بســيار در مورد آن خواهيم
شنيد ،کدام کشور است؟
کرواســي و بلژيک ميتوانند در جــام جهاني و جام
ملتهاي اروپا شگفتيآفرين باشند.

در پنــج تيم اول ،جايــگاه واقعي براي آنها
تعريف شده است؟
بله ،در حال حاضر اين پنج تيم در هرم قدرت در جايگاه
باال قرار دارند.
چه پارامترهايي براي پذيرفتن سرمربيگري
ليگ  96-97براي شما اهميت دارد؟
در درجه اول نياز به فضايي دارم که آرامش داشته باشد.
حدود چهار سال است که اين تبديل به اولويت اول من
شده حتي مهمتر از مبلغ قراردادم است.
اولويت دوم اين است که آيا در استفاده از جوانان من را
همراهي ميکنند يا خير.
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> بر اســاس ديدگاه فيفا و مراجع آموزشي آن ،دو نوع نتيجه در فوتبال وجود دارد.
اول نتايج زودگذر خوشحالکننده است که ما به دست ميآوريم و با آن شاد هستيم.
بــه آن عنوان گلخانهاي دادهاند .دوم نتايج باثبات اســت که زمينه را براي آيندهاي
بزرگ ايجاد ميکند .اين نتايج چيزي اســت که براي رســيدن به آن بايد ســالها در
بخشهــا و با پارامترهاي مختلف برنامهريزي کرد .بايد در حوزه علمي روي مربيان
کار کرد و آنها را ارتقا داد ،همچنين در حوزه علم تمرين بايد پيشــرفت کرد .از نظر
امکانات و تيمهاي پايه نيز بايد به جلو حرکت کرد .به اين نتيجه ،ريلگذاري ميگويند.
زماني که به نتايج زودگذر دلخوش ميشــويم آيندهاي نخواهيم داشت و رقيبان از
ما جلو خواهند زد

آيا قبول داريد باشــگاههاي بارسلون و رئال
بسيار افت کرده و ستارهمحور شده اند؟
ايدهپردازي ،برنامهريزي باشگاهي و در کل سبک عمل
بارسلون با رئال کامال متفاوت است .ايده رئال اين است
که هر سال بهترين بازيکنان دنيا را براي باشگاه خود
بخرد و معتقد اســت با اين کار ،در مســابقات پيروز
ميشــود .دو اصل اوليه در اين زمينه وجود دارد .يکي
حوزههاي اقتصادي است که ميگويد رئال بايد يک تيم
کامال پولساز باشد .به عنوان مثال بازيکني ميخرد که
از لحاظ فني چندان با آنها مطابقت ندارد ،اما به دليل
چهره محبوبي که دارد او را ميخرد و با فروش پيراهن
او ظرف دو هفته هزينه خريد را جبران ميکند .حتي
گرانترين مربيان را براي باشگاه ميآورد .اين به دليل
ديدگاههاي اقتصادي حاکم بر آن جا است .اما بارسلون
به اين شکل عمل نميکند .در حوزه مربيان و بازيکنان
اغلب از توليدات خود باشــگاه بهره ميبرند و هر سال
فقط چند نفر را از نقاط ديگر وارد ميکنند .زماني که
تيمي مانند بارسلون که صاحب مکتب است ،ايدهاي را
اجرايي ميکند تا چند ســال براي او کافي است ،اما با
نزول اين ايده و به بار نشستن ايده جديد يک فاصلهاي
به وجود ميآيد که بارسلون هماکنون در اين موقعيت
قرار دارد.
به نظر شــما کدام تيم در دنيا از تمام لحاظ
استاندارد است؟
ســه تيم رئال مادريد ،بارسلون و بايرن مونيخ بهترين
تيمهاي دنيا از نظر سازماندهي ،تشکيالت ،امکانات
و سطح پولسازي هستند .منچستريونايتد نيز از نظر
امکانات بعد از آنها قرار ميگيرد .البته باشــگاههاي

انگليس نيز کمکم خود را به آنها ميرسانند و پولساز
ميشوند .بعضي از باشــگاههاي فرانسوي نيز در حال
رساندن خود به اين سطح هستند.
شخصيت شما به لحاظ منظم بودن به ساختار
فوتبال آلمان نزديکتر است .اين طور نيست؟ کار
کدام مربي مورد پسند شما است؟
اخيــرا مدل بازي فوتبال آلمان را ميپســندم .از بين
مربياني که اکنون در حال فعاليت هستند بيشتر مدل
کاري آرسن ونگر را دوست دارم.
بعد از الکس فرگوسن منچستريونايتد ديگر
در اوج نبود ،آيا اين را ميپذيريد؟
بله ،صددرصد .اين امر بســيار طبيعي بود و بسياري
نيــز در فوتبال دنيا و محافل تخصصــي دوران بعد از
فرگوسن را پيش بيني کرده بودند و به خاطر اثرات و
ريشههاي عميقي که اين فرد در طول مدت  27سال
در اين باشــگاه ايجاد کرده بود ،باعث شد اين دوران تا
شکلگيري ريشههاي جديد طول بکشد .اکنون صحبت
بر اين است که آرســنال بعد از ونگر نيز همين گونه
خواهد بود.
پس ميتوانيم ايــن امر را به تيم ملي فوتبال
بعد از کيروش ربط دهيم و بايد منتظر دوران افول
وحشتناکيباشيم.
شک نکنيد که اين اتفاق خواهد افتاد.
آيا ميتوان آيندهاي براي فوتبال اعراب حوزه
خليج فارس متصور بود؟
خير ،فيفا حدود  20سال قبل ،هفت شاخصه را براي
پيشرفت سريع فوتبال کشورهاي در حال توسعه براي
رسيدن به سطح فوتبال اروپا در نظر گرفت .اول موقعيت
جغرافيايي ،است ،يعني آيا اين کشوها در منطقهاي قرار
دارند که چهار فصل را داشته باشد؟ اين کشورها داراي
اين شاخصه نيستند .دومين پارامتر قابليتهاي ژنتيکي
است .اين که آيا از نظر ژنتيکي مردم اين کشورها قوي
هستند؟ در اين زمينه نيز کشورهاي اين منطقه مطلوب
نيستند .سوم اقبال عمومي است که آيا فوتبال در اين
کشــورها از نظر مردم ورزش اول است و به استاديوم
خواهند آمد يا خير؟ براي اين کار اين کشورها دست به
ترفندهايي براي کشاندن مردم به سمت فوتبال زدهاند.
چهارم منابع مالي اســت که آنها در اين زمينه بسيار
قوي هستند .براي پوشش نداشتن قابليت ژنتيک خود،
از ســاير کشورها بازيکن وارد ميکنند .پنجمين مورد
زيرســاختها و امکانات است .ششم برنامهريزي است
که آيا براي  10ســال ديگر در اين زمينه برنامهريزي
دارند؟ اصطالحا بــه اين موضوع گرسروت ميگويند
يعني برنامه توسعه فوتبال جوانان .آنها در اين زمينه
نيز کارهايي انجام دادهاند .هفتم آموزش نيروي انساني
اســت .براي پيشــرفت در فوتبال جداي از بازيکنان،
مربيان و مديران حتي راننده اتوبوسي که بازيکنان را
منتقل ميکند نيز بايد در اين زمينه تخصص داشته
باشد.
به نظر شما با کيفيتترين دروازه بان امسال
ليگ ايران چه کسي بود؟
به نظر من بيرانوند بود.
شــما چندان بر روي دروازه بانهاي تيم نيز
تمرکزنميکنيد.
امسال دورازه بان خوبي داشتيم .رحمان احمدي بازيکن
بــا تجربهاي بود .دور رفت عالي عمل کرد ،منتهي دور
برگشت کمي ضعيف عمل بود ،اما دوباره بهتر شد.
براي قبول کردن تيم کادر ثابتي داريد؟
خير ،ســمتها و چارت مشخص است ،اما افراد تغيير
ميکنند.
آيا تا به حال براي شــما پيش آمده است به
دليل دخالت مديري تيم را رها کنيد؟
بله
آيا شما متولد استان يزد هستيد؟
خير ،از سوي پدر پنج نسل قبل من يزدي است .پدر
و مادرم متولد قم هستند و من در تهران به دنيا آمدم.
پدربزرگم نيز متولد قم است.
يزديها شما را يزدي ميدانند.
من نيز به يزد عالقه زيادي دارم و خود را يزدي ميدانم.
از نظر من اســتان يــزد يکي از شــهرهاي خاص و
لذتبخش است .تقريباً هر سال به يزد سفر ميکنم.

