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جمله غالمحسين مظلومي ،عادلخاني و اعتمادي و نصراهلل عبداللهي
هم كنارشان باشند .ايشان ماشين بامو داشت و در پايان تمرينات
پاس زنگ ميزدند و يا پشت ساختمان محل تمرين همديگر را
ميديديم .من با تيم پاس رفاقتي كار ميكردم .پولي در ميان نبود.
بعدها كه حسنآقا با رفتن من موافقت كردند پولي از شهباز دريافت و
براي فراهم كردن مقدمات اوليه زندگي آينده خود به كار گرفتم.
انتقال تيم پاس به همدان چگونه رقم خورد؟
من آدم سياسي نيستم .معتقدم اين بدترين تصميم ورزشي بعد از
انقالب بود كه در فوتبال ما اجرا شد .هر وقت ياد اين موضوع ميافتم
حسرت ميخورم .حيف كه پاس با آن پيشينه و قدمت از يادها
رفت و به تاريخ پيوست .معتقدم مسئوالن در آن دوران تصميمي
نابخشودني گرفتند و با يك فكر و ايده سياسي و با مصلحتانديشي
مقدمات فروپاشي تيم پاس را فراهم كردند.
معتقديد كه تنها در آن دوران مديران تصميمات سياسي
ميگرفتند؟ آيا در حال حاضر اين تفكر وجود ندارد؟
تصميم به انتقال پاس به همدان صرفاً يك فكر سياسي و به قصد
خدمت به طيفي خاص صورت گرفت .اين تفكر در حال حاضر در
ورزش و فوتبال هم وجود دارد .فردي كه يك پيراهن ورزشي ندارد
و صرفاً آدم سياسي است ،چگونه و براساس كدام منطق در فوتبال
صاحب منصب و جايگاه ميشود .آيا غير از رفيقبازي و باندبازي و
مسائل ديگري در اين انتخابها دخيل است.
در دوراني كه شما فوتبال بازي ميكرديد مربيان سرشناسي
چون اوفارل ،رايكوف و آلن راجرز در فوتبال ايران حاضر
بودند ،آيا با حضور مربيان خارجي در فوتبال ايران موافقيد؟
قطعاً حضور مربيان كاربلد و آشنا به كار در فوتبال ايران مفيد است .در
دوران ما به جز مربيان خارجي ،نفراتي چون حشمت مهاجراني ،حسن
حبيبي و همايون شاهرخي هم در كنارشان بودند و رفته رفته نفراتي
چون علي پروين ،جالل طالبي و حسين فركي و ديگران هم كارآزموده
شده و به فوتبال ايران خدمت كردند .در حال حاضر هم حضور كيروش
در ايران مفيد است ،اما راه استفاده از تجربه او را بلد نيستيم.
آيااعتقادداريددرشرحوظايفكيروشراهرااشتباهرفتهايم؟
بله .كيروش مربي بسيار بزرگي است كه ميتواند بهتر و كاملتر
به فوتبال ايران كمك كند .او را بيجهت درگير مسائل جانبي و
حاشيهاي كردهايم .كار به جايي رسيده كه او براي وزير ورزش
و مسئولين هم خط و نشان ميكشد .او بايد در حيطه مسائل فني
دخالت كند والغير.

تفاوت فوتبال ما با كشورهاي اروپايي چيست؟
در اروپا كار زيربنايي و توجه به فوتبال پايه و باشگاهداري مدرن در
سرلوحه اقدامات است .اخيرا ً در فوتبال نوجوانان جهان 0ـ 4آلمان
را برديم .آيا كسي هست بپذيرد در آينده در مقاطع جوانان و اميد
آلمانها را شكست دهيم .ما در بحث مديريت هزار جور مشكل داريم
و بيشتر عناصر سياسي بر مصدر امور قرار دارند .به همين جهت روند
امور مديريت متزلزل و از ثبات الزم برخوردار نيست.
چطور است در رده نوجوانان تا يك چهارم نهايي صعود ميكنيم ،اما
در رده جوانان حريف سوريه و اردن هم نميشويم و زود از گردونه
خارج ميشويم .اين رويه در باشگاهها هم ديده ميشود .پرسپوليس
و استقالل همواره درگير مسائل مديريتي هستند و بقيه باشگاهها هم
از اين قاعده مستثني نيستند.
در حال حاضر پول و سرمايه خوبي در فوتبال هزينه ميشود،
چرا بازخورد مناسبي را شاهد نيستيم و رقباي آسيايي گوي
سبقت از ما ربودهاند؟
به جز پول بايد مديريت درستي هم اعمال كرد و مباني فرهنگي را
مهم شمرد .در حال حاضر داللي ،رفيقبازي و نگاه سياسي در فوتبال
حاكميت دارد .ما آن زمان با جيب خالي و بدون دريافت ديناري در
ميادين حاضر ميشديم .تيم عربستان را با تيم ب در خاك خودشان
0ـ 3برديم .يك بار با تيم ملي به قطر دعوت شده بوديم .نيمه اول را
0ـ 4برديم .حسنآقا حبيبي در رختكن گفت :ديگر به آنها گل نزنيد،
چون اگر  5گل بزنيد ،ديگر از ما پذيرايي نميكنند .امروزه در فوتبال
فقط حاكميت پول را ميبينيم .بازيكن با تمام وجود كار نميكند و
مديريت غلط مسير فوتبال را تغيير داده است .اينك بازيكن به ماشين
آخرين سيستم و آپارتمان شيك و كارهاي حاشيهاي اهميت ميدهد
و تمرين و ممارست و ارتقاء سطح فني و كيفي فراموش شده است.
شما در دهه  60در كميته آموزش فدراسيون فوتبال فعاليت
داشتيد ،آيا در حال حاضر براي همكاري از شما دعوت به
همكاري شده است؟
بنده در سال  60بيش از  2سال رئيس كميته آموزش فدراسيون بودم.
در حال حاضر هم بازنشسته هستم و مدتي به علت بيماري قلب تحت
درمان بودم .در بحث پيراموني فوتبال خيلي به دنبال كسب جايگاه و
ترفيع درجه نبودم .معتقدم از مديران تحصيلكرده فوتبالي بايد
استفاده مطلوب كرد .مقوله آموزش در فوتبال حرفهاي امروز از اهميت
خارقالعادهاي برخوردار است .بايد به برگزاري كالسهاي متفاوت براي
مربيان همت گماشت ،به دعوت از مربيان و مدرسان مجرب اروپايي بايد

توجه كرد تا سطح دانش و تجربه مربيان در جاي جاي كشور ارتقا پيدا
كند .امروز بايد به صورت جدي به مباحث بدنسازي ،تغذيه و آناتومي
پرداخت و از سنين پايين به فوتبال اهتمام داشت.
حرف آخر
به عنوان يك آدم ورزشي به جوانها توصيه ميكنم در كنار ورزش به
تحصيل علم اهتمام ويژهاي داشته باشند .در تمرينات كوشا بوده و از
تجارب مربيان خود به بهترين شكل بهره ببرند و از حواشي فوتبال
فاصله بگيرند .از مديران و مسئوالن ورزش هم درخواست دارم كه
ورزشكاران كاربلد و كارآزموده را به كار بگيرند .امروز فارغالتحصيالن
جواني در رشتههاي تربيت بدني داريم ،اين عناصر با انگيزه و توانا
بايد در آموزش و پرورش و مراكز دانشگاهي فعال باشند و تحركي در
ورزش مدارس و دانشگاهها ايجاد كنند .در پايان از ُحسن توجه مجله
دنياي ورزش به بنده و پيشكسوتان تشكر و سپاسگزاري ميكنم.

21

شماره  - 2211سـال چـهل وهشتم 22 -آبان 1396

