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فردريش نيچه

دوس��ت داش��تم اما زمينهاش فراهم نش��د ،البته
ميث��م ،زماني در لي��گ بازي ميک��رد اما در يک
بازي مينيس��ک و رباط پاره ک��رد و فوتبال را کنار
گذاشت.
يعني ش��ما پيش��رفت فوتبال ايران را نيازمند
الگوبرداري ميدانيد؟
اگر اين برنامهها را اجرايي نکنيم متضرر ميشويم.
متد فوتبال دنيا همين است .بايرنمونيخ از بارسلونا
الگوب��رداري ک��رد و توانس��ت دو کيلومتر ميزان
دويدن��ش را افزايش و در ب��ازي رودررو اين تيم
را شکس��ت دهد .چرا در کل ايران کشف استعداد
وجود ن��دارد؟ فوتب��ال ايران ميتوان��د در آينده
اس��تعدادهاي بيشتري را معرفي کند و به موفقيت
برسد .ما بايد همان کاري را کنيم که فرانسه انجام
داد .سيستم کشف استعداد آنها خيلي خوب است.
 30س��ال بعد از آغاز سيستم کش��ف استعداد در
فرانس��ه ،آنها قهرمان جام جهاني شدند .نميگويم
که ما هم بايد قهرمان جام جهاني شويم ولي داشتن
برنامه که بد نيس��ت .متاس��فانه مش��کالت ما در
فوتب��ال پايه خيلي زياد اس��ت و اقداماتي که انجام
ميشود تنها مثل يک مس ّکن عمل ميکند.
کارل��وس ک��ي روش در بين مربي��ان ايراني
موافق��ان و مخالفان زي��ادي دارد .به عنوان يک
مربي ايران ش��اغل در خارج از کشور ،در کدام
دسته قرار ميگيريد؟
کي روش به نس��بت س��اير مربيان خارجي که به
فوتبال ايران آمدهاند ،مربي سرشناس��تري است و
تا جايي که توانس��ته تالش خود را کرده است .او به
جاي داش��تن يک مس��ئوليت چند مسئوليت را بر
عهده گرفته است .نيمي از انرژي او صرف حواشي
ميشود .متاسفانه سيستم فوتبال ايران نظم ندارد.
در کل ب��ا توجه به اي��ن ناهماهنگيها و بينظميها
ک��يروش نمره قبول��ي را در فوتبال اي��ران تا االن
گرفته اس��ت .کيروش يک مربي جهاني اس��ت و
تفک��رات جهاني دارد .او ب��ا اضافه کردن بازيکنان
ايراني شاغل در اروپا به تيم ملي فوتبال ايران ،خون
تازهاي را وارد کر د.

دشمنان خود را دوست بداريد ،زيرا بهترين جنبههاي شما را به نمايش ميگذارند		

فهميدم بايد صبورتر ميبوديم .من ميتوانستم بعد
از انقالب ،ده پانزده سال بهترين باشم اما نسبت به
برخي مسائل آلرژي داشتم و نشد.
از مثلث عبدالعلي چنگيز ،حميد عليدوس��تي و
ناصر محمدخاني بگوييد.
در فوتبال ايران کمتر مثلث موفق پيدا ميشود .يک
زماني دايي ،خداداد و علي کريمي بودند و دورههاي
بعدي نيز مثلثهايي شکل گرفت اما به نظرم مثلث
من ،حميد عليدوستي و ناصر محمدخاني در فوتبال
ايران ديگر نيامده اس��ت .من خ��ودم را نميتوانم
قض��اوت کنم ام��ا ديگراني ک��ه فوتب��ال را دنبال
ميکنند ،ميگويند مثلث ما سه نفر بينظير بود .هر
کدام از ما در تيمهايمان بازيکن شاخصي بوديم.
برخي معتقدند در فوتبال ايران و در بين مربيان
ي��ک چرخه ثابت وج��ود دارد و اجازه نميدهند
افراد زيادي وارد اين چرخه شوند.
واال نميدان��م چه بايد بگويم .م��ن از فوتبال ايران
دور هس��تم اما همان طور که گفتم به خاطر اخالق
و خصوصيات��ي که دارم ،با فرمول جاري در فوتبال
ايران نميتوانم زندگي کنم يا شايد هم فوتبال ايران
براي من مزه نداشت.
فعالي��ت در حوزه مربيگ��ري ،بالفاصله پس از
پايان دوران بازيگري شما اتفاق افتاد؟
بالفاصله بعد از خداحافظي از فوتبال ،باشگاه العين
ام��ارات به م��ن و برزگري پيش��نهاد همکاري در
آکادمي اين باش��گاه را داد .در مدت  6سالي که در
اين آکادمي فعاليت داش��تم ،اقدام به جمع آوري
اطالع��ات روز فوتبال دنيا از کش��ورهايي همانند
آلمان ،فرانسه ،سوئد و هلند کردم و تصميم داشتم
با گنجينهاي از اطالعات دس��ت اول به ايران بيايم
و آکادمي مطابق س��بک جهان راه اندازي کنم تا به
هدفهايي که در ذهنم بود ،دست يابم.
مس��ئوليت تعري��ف ش��ده براي ش��ما در اين
آکادمي چيست؟
ما روي ردههاي سني  13تا  20سال کار ميکنيم و
استعدادها را پيدا ميکنيم .مثلًا عمرعبدالرحمان به
همراه برادرانش در تس��تها شرکت کرد و به همراه
همکاران��م او را کش��ف کرديم .ام��ارات وارد يک
سيستمي ش��ده که بازيکنان جوان را بعد از کشف
استعداد و پرورش به کمپهاي اروپايي ميفرستند.
ما بايد مثل امارات و س��اير کشورها ساختار فوتبال
پايهمان را عوض کنيم .اين ساختار غلط در فوتبال

ايران در همه جاي کش��ور وجود دارد .ما در فوتبال
ايران تحلي��ل واقعي نداريم و حت��ي نميدانيم که
چقدر در اين فوتبال خرج ميش��ود تا بتوانيم روي
آن برنامه ريزي کنيم .فوتبال ايران چندين س��ال
ت.
است که جذابيتش را از دست داده اس 
هيچ وقت نخواس��تيد براي مربيگري در ليگ
ايران اقدام کنيد؟
من در مقطعي يکي دو س��اله ب��ا عباس رضوي در
تيم راه آهن حضور داش��تم اما سيستم فوتبال ايران
درست نيست و آثار حرفهاي گري ندارد .ساختار
فوتب��ال ايران در واقع من درآوردي اس��ت و هيچ
وقت ت�لاش نکردهاي��م كه الگوبرداري درس��تي
داش��ته باشيم و بيش��تر بر مبناي نظريه هر چه بادا
باد کار ميکنيم.
 در بي��ن مربي��ان ايران��ي ،کار ک��دام مربي را
ميپسنديد؟
نميتوانم اسم بياورم اما مربيان خوبي داريم.
هنوز احتياط ذاتي اصفهانيها را داريد .باالخره
بي��ن اين همه مربي ،کار يکي دو نفر را بيش��تر از
بقيه قبول داريد.
قلعه نويي و فرکي خوب نتيجه گرفتهاند ،ويسي هم
در ليگ پانزدهم عالي بود.
حضور کوتاه مدت شما در هيات مديره ذوب
آه��ن در فصل هفتم ليگ حرفهاي و اتفاقاتي که
رخ داد ،ابهام��ات زيادي را ايجاد کرده اس��ت.
مثل��ًا ميگفتند انتخ��اب زوران جورجويچ براي
سرمربيگري ذوب آهن ،تصميم شما بود
من اصلًا زوران را قبول نداش��تم و نميدانستم چه
کس��ي او را انتخاب کرد .تنها کس��ي که در هيات
مدي��ره ذوب آهن با حضور زوران مخالف بود ،من
بودم اما خودشان زوران را انتخاب و چند بازيکن را
هم به وي تحميل کردند.
چرا هيچ وقت تالش نکرديد اين برچسب را از
خودتان دور کنيد؟
من هيچ وقت حوصله بحث نداشتهام ،همان زمان هم
مطالب زيادي عليه من نوش��تند و دروغ بافي کردند.
انتخ��اب مربي در ايران من درآوري اس��ت و چنگيز
بدبخت اصلًا در اين فضاها نبود .زماني که از جلس��ه
هيات مديره بيرون آمدم ،زوران به من گفت ،تو چرا
به م��ن رأي ندادي .من در جواب��ش گفتم اصلًا تو را
نميشناسم و قبول ندارم که بخواهم رأي بدهم.
چرا ت�لاش نکرديد اعضاي هيات مديره را از
جذب زوران منصرف کنيد؟
م��ن در هي��ات مديره تنها يک رأي داش��تم و نظر
نهايي با اکثريت بود .در فوتبال ايران انتخاب مربي
ربطي ب��ه هيات مديره هم ن��دارد و از باال انتخاب
ميکنن��د .در جريان انتخاب مربي من حتي به چند
گزينه ديگر هم رأي نداده بودم و يک مربي روسي
مدنظرم بود که قبول نکردند.
دوس��ت نداشتيد پس��رهايتان جاي شما را در
فوتبال بگيرند؟

