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گفت وگو :حسين قهار

حسين طيبي ،بازيكن ايراني غيرت قزاقستان

فوتسال تشكيالت مستقل مي خواهد
حسين طيبي لژيونر فوتسال ايران بعد از درخشش در تيم غيرت قزاقستان و کسب مقام سوم
مسابقات جام باشگاههاي اروپا در رشته فوتسال ساعاتي را با ما همکالم شد.طيبي در اين
گفتوگو از همه چيز صحبت کرد ،از حضور در قزاقستان تا بيمهريهايي که در حق فوتسال
ميشود .البته خيلي از حرفها و درددلهاي طيبي به امانت پيش ما ماند.

 در شرايطي که باشگاههاي فوتسال قزاقستان
بازيکنان برزيلي زيادي دارند چطور شد که
سراغ تو آمدند؟
بعد از جام جهاني يک پيشنهاد از غيرت داشتم
و يک پيشنهاد از مگنوس برزيل .من غيرت را
دوست داشتم چون قهرمان اروپا بود .تيم ما 12
بازيکن برزيلي ،يک بازيکن روس ،يک ايراني ،يک
مجارستاني و  2بازيکن قزاقستاني دارد .کنار اين،
کادر فني ما هم همه برزيلي هستند .حاال شما ببينيد
من به اين تيم  3ماه دير اضافه شدم ،خب خيلي
سخت ميشود که يک غير برزيلي در اين شرايط
بتواند بازي کند ،شما هرچقدر هم که خوب باشيد باز
مربي برزيلي دوست دارد به هموطنش بازي بدهد.
فکر نميکردم در تيم جا بيافتم اما خدا را شکر ميکنم
که اين اتفاق افتاد.
 در مورد فوتسال قزاقستان کمي صحبت کن.
وقتي حرف فوتسال اروپا ميشود همه سمت
اسپانيا يا روسيه ميروند ،خيليها به من ميگويند
قزاقستان فوتسال ندارد اما همه ميدانند غيرت
يکي از تيمهاي مطرح اروپا است .من خودم دوست
داشتم در غيرت بازي کنم چون اين تيم در فوتسال
اروپا ديده ميشود .من در روسيه هم بازي کردم و
در تيمي بازي ميکردم که ستاره بودم اما در غيرت
 12بازيکن مطرح و ستاره حضور دارند در اين بين
مسئوالن هم هميشه ميخواهند بازيکن در سطح باال
باشد .فرق غيرت با تيمهاي ديگر همين است.البته
اين را هم بگويم که ليگ اسپانيا و روسيه از ليگ
قزاقستان قويتر است ولي ليگ قزاقستان روز به
روز بهتر ميشود ،تمام تيمهاي قزاقستان بازيکن
برزيلي دارند و همين مسئله به پيشرفت ليگشان
کمک ميکند.
 تو از آن بازيکناني هستي که هميشه قرارداد
خوب ميبندي ،در غيرت هم پول خوبي گرفتي؟
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موضوعي را ميخواهم بگويم كه تا به حال هيچ کجا
مطرح نکردم .من سقف پول گرفتن فوتساليستهاي
ايران را عوض کردم .در تاريخ فوتسال پولي که من
گرفتم را هيچکس نگرفته است ولي يک حرفهايي
شنيدم که برايم جالب است .در کل پولي كه از
غيرت ميگيرم از ايران خيلي بيشتر است و من هم
راضي هستم.
 بعد از جام جهاني و مقام سومي که آورديد
پاداشها را که قول داده بودند گرفتيد؟
بعد از جام جهاني خيلي وعده شنيديم اما بچههاي
تيم ملي براي پاداش بازي نکردند ،اصال بچههاي
تيم ملي گير  10ميليون نيستند ولي ما پاداش داخل
بازيها را نگرفتيم.
 اينکه ميگفتند سيدرضا افتخاري با چمدان
دالر به اردوي تيم ملي آمد چه بود؟
چمدان دالري وجود نداشت ،يک پولي به ما دادند
کهبرايبازيهايقبلبوداماماپول 3بازيآخرمان
را هم نگرفتيم .ما يک  16ميليون از وزارت ورزش
گرفتيم که مالياتش را هم کم کردند ،همين! آنقدر
از زمان قولهاي آقايان براي پاداشها گذشته که
اصال نميدانم قرار بود چقدر به ما بدهند.شما نگاه
کنيد اوضاع تيم ملي چقدر بد است ،نه سالن داريم،
نه پول ،نه لباس ،نه بازي تدارکاتي درست .بازي
دوستانه با روسيه ما در نمازخانه سالن لباسهايمان
را عوض کرديم .خب اين خيلي زشت است که
بازيکن روسيه به من بگويد چرا امکانات شما اينقدر
کم است .واقعا از نظر امکانات خراب هستيم ،سالن

کمپ تيم ملي يک کفپوش خوب ندارد ،تيم ملي
ميرود کرواسي بازي دوستانه انجام بدهد موقع
برگشت در فرودگاه خودمان لباسها را از بچهها
ميگيرند! آخه چرا؟!! من فکر ميکردم بعد از
افتخاري که در جام جهاني آورديم نگاه مسئوالن به
فوتسال عوض ميشود اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد
که حتي بدتر هم شد.
 پس با اين شرايط ناظمالشريعه معجزه کرده.
باورکنيدبعدازهرتمرينناظمالشريعهبهفدراسيون
ميرود تا کارهاي تيم ملي را درست کند ،به خدا اين
خوب نيست .سرمربي تيم ملي بايد تمرکزش روي
تيم باشد نه اينکه دنبال امکانات باشد.
 فکر نميکني اگر فوتسال تشکيالت جدا داشته
باشد اين همه اتفاق رخ نميدهد؟
درد فوتسال همين است ،وقتي همه ميگويند و
اتفاقي رخ نميدهد به حرف من گوش ميدهند.
اگر تشکيالت فوتسال جدا شود ديگر هيچ اتفاق
بدي رخ نميدهد.
 نکته عجيب اينجاست که خيلي از ستارههاي
تيم ملي خودشان اسپانسر جدا دارند ،بعد
مسئوالن چطور نميتوانند براي تيم ملي يک
اسپانسر پيدا کنند .خودتان نميتوانيد براي تيم
ملي اسپانسر پيدا کنيد؟
چرا نميتوانيم اما فدراسيون هم شرايط خاص
خودش را دار د.
 سوال اينجاست که چرا کيروش ميتواند حق
شاگردانش را بگيرد اما فوتساليها نميتوانند؟
در کل دنيا فوتبال ورزش اول است ،من نميخواهم
فوتسال و فوتبال را با هم مقايسه کنيم ،فوتباليها
هرچه ميگيرند نوش جانشان .فوتباليها زحمت
ميکشند اما بايد شأن فوتساليها هم حفظ شود .چرا
تيمهاي ديگر ميتوانند پاداشهايشان را بگيرند اما
فوتساليها نه.اين فرقنبايدباشد امااالن هست ،ما 8
ي جام جهاني را نگرفتيم.
ماه است پاداش بازيها 
 برخي از بازيکنان تيم ملي فوتسال گفتهاند
بعد از انتقاد از فدراسيون فوتبال ،تهديد شدند که
محروم ميشوند ،اين مسئله درست است؟
ما شرايط و مشکالت تيم ملي را ميگوييم .من االن
هم ميگويم شرايط تيم ملي وحشتناک است ،ما
م و ...بد است سرمربي
اردو نداريم ،امکانات نداري 

