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آيا اين نيازها تأمين شد؟
بله ،ولي فقط در وعدههاي پايهاي كه داده شده بود .ديگر نبايد در مورد مسايلي مثل كيفيت زمين
بحث ميكردم .ما مربيان با اين مس��ايل آشنا هس��تيم .اين كه وعدهاي كه داده اما اجرا نشود به عنوان مثال
به وعدههايي كه پس از اتمام جام ملتهاي آس��يا  2015به من داده ش��د ،عمل نشد .در همان زمان به رئيس
فدراسيون فوتبال ايران گفتم با اين ش��رايط بهتر است نمانم و حتي خود او هم نااميد شده بود و ميخواست
برود .اينك ش��رايط بهتر است و وعدهها در آستانه تحقق اس��ت .حاال وجدانم راحت است و زماني كه از ايران
بروم فوتبال اين كشور به دو دوره «قبل از من» و «بعد از من» تقسيم خواهد شد.
* پس از اتمام جام جهاني  2018چه خواهيد كرد؟
به ساحل ميروم و ماهيگيري خواهم كرد!
واقع ًا فكري در سر داريد؟
بله ،وقت آن رسيده است كه بيش��تر به خانوادهام رسيدگي كنم .تا امروز خانوادهام مجبور بوده به
دنبال عاليق فوتباليام به دنبال من بيايد اما پس از اين قضيه برعكس ميشود.
آيا با توجه به اختالف س�ليقههايتان با كريستين رونالدو ممكن است روزي
دوباره با او كار كنيد؟

به اين موضوع فكر نميكنم .ارزشاش را ندارد .به هرحال برخي افراد به شما نزديكاند و بعضي خير.
از جامهاي قبلي چه درسهايي گرفتهايم؟
كارلوس كيروش سرمربي پرتغالي تيم ملي فوتبال ايران هفته پيش در مصاحبهاي با خبرگزاري
رويترز گفت شرايط اين تيم مثل گذشته است و با اين كه سران فدراسيون فوتبال ايران بسيار تالش ميكنند
تا ش��رايط بهتر شود ولي در ايران هم مش��كل كمبود بودجه فوتبال وجود دارد و درنتيجه بخشي از برنامهها
روي زمين ميماند .وي افزود :زماني كه ديدارهاي تداركاتي مفيد ميخواهيد ،بايد قادر به پرداخت پول زياد
آن هم باشيد .با اين وجود من براساس روابط ش��خصيام با سرمربي تيم ملي روسيه مسابقهاي دوستانه را با
اين تيم ترتيب دادهام .هدف اول من حضور در جام جهاني با يك پش��توانه تداركاتي كافي است ،به طوري كه
وقتي به روسيه ميرسيم مطمئن باشيم كه هر كار الزمي را انجام دادهايم .وي اضافه كرد :بايد پرسيد حاصل
 4مرتبه حضور قبلي ايران در مرحله نهايي جامهاي جهاني چه بوده اس��ت؟ ب��ه واقع ما دريافتهايم كه براي
رسيدن به دستاوردي باالتر بايد در آمادگي و جاهطلبي از هميشه باالتر باشيم .ما نميتوانيم مثل فدراسيون
فوتبال پرتغال باشيم چون آنها چنين پروسهاي را از  45سال پيش شروع كردند و آلمان و فرانسه هم  55سال
پيش دس��ت به اين كار زدند .بنابراين تنها راه ما كار و تالش هرچه بيش��تر در  9ماه باقي مانده تا ش��روع جام
جهاني  2018است تا اين فاصلههاي تاريخي را قدري كمتر كنيم و كمبودها را محو سازيم.
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