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درباره یک مصاحبه رادیویی و استداللهایی که باید نقد شوند
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آقای تاج «ما به شرایط خودمان باختیم» دقیقا یعنی چه؟
محمد قراگزلو

7

Mohammad Gharagozlou

یک هفتــه از حذفمان در جام ملتها گذشــته و رییس
فدراســیون فوتبــال در مصاحبــه با یک برنامــه رادیویی
چیزهایــی گفته که میشــود دربارهاش بحــث کرد و به
نقد ایــن حرفها پرداخت .حاال که مهــدی تاج باخت در
نیمه نهایی جام ملتها را شکســت نمیداند و تنها به ابعاد
فوتبالی مســابقه نیمــه نهایی و باخت تیــم ملی پرداخته
میتوان بســیاری از استداللهای ایشان در توجیه عملکرد
تیم ملی و فدراسیون فوتبال را نقد کرد:
مهــدی تاج گفتــه ما از یــک مربــی صعود به
جــام جهانی و نمایــش خوب در ایــن رقابتها
را میخواهیــم .واقعا اگــر اینطور فکر میکنید و ســقف
خواستههایتان این است دیگر حرفی نمیماند اما میخواهم
بپرســم شما آقای تاج که این همه هزینه کردید و میرشاد
ماجدی را به ژاپن فرســتادید تا از الگوی پیشرفت فوتبال
آنهــا کپی بردارد یا خودتان مدام در جلســات خودمانی با
آقای کازو رییس فدراســیون فوتبال ژاپن ،پیشنهادهایش
را آویزه گوش قرار دادید ،درباره خواستههای فوتبال کشور
از یک مربی بزرگ چنــد میلیون دالری اینقدر خودتان را
محدود کردهاید که تنها به صعود بیدردسر به جام جهانی
و نمایــش موفق در آن تورنمنت اکتفا کنید؟ پس این همه
بحثهای کلی درباره نظارت بر تیمهای پایه ،تربیت مربیان
جوان ایرانی ،تاثیرگذاری در کلیت فوتبال کشــور به لحاظ
فنی و شناســایی و پرورش استعدادها که هر کدام چندین
زیرمجموعه قابل بحث دارد چه میشود؟
مهدی تاج شکســت مقابل یک تیم آسیایی بعد
از پنج ســال را یک نتیجه مثبت ارزیابی میکند
امــا بیایید خودمان را با آمارها گــول نزنیم .همهما خوب
میدانیــم با توجه به شــرایط تیم ملی بــه لحاظ کیفیت
بازیکنان و کادری که  8سال باالی سر این تیم بود و البته
مســیری که در جام ملتها پیش رویمان قرار گرفت ،توقع
قهرمانی از این تیم حاصل شــد و اصال هم غیرمنطقی نبود
پس باخت در هــر مقطع از این تورنمنــت با هر کیفیتی
یک شکســت تلقی میشود و شــما هم نمیتوانید از این
واقعیت عبور کنید .پس شــاید بهتر باشــد بگویید باختیم
و این شکســت را گردن بگیرید نه اینکــه بخواهید از دل
ایــن باخت هزار پیروزی دربیاورید .باخت ،باخت اســت و
هر اتفاق مثبتی که در این تورنمنت برایمان افتاده باشــد
بــا این باخت از بین رفته و حاال و حتی ســالها بعد همه
تلخی شکست مقابل ژاپن و تسلیم محض مقابل این حریف
را بــه خاطر میآورند نه آنچه در بازیهای قبل از آن اتفاق
افتاده بود.
خوشــبختانه رییس فدراســیون فوتبال این بار با
اظهارنظر دربــاره پیچیدن پای خســرو حیدری
و خروج اشــتباه بیرانوند وارد جزییات فنی شــده تا به ما
دیتیل بدهد اما واقعیت این اســت که برخالف آنچه ایشان
میگویــد و البته باور اینکه فاصله نفرات اصلی و ذخیره در
تیم کیروش بسیار کم شده یا از بین رفته بود اما نمیشود
این مبحث را بهعنوان دستاوردی استثنایی یاد کرد .فوتبال
ایران همواره پر از بازیکنان درجه یک ،صاحب اســتعداد و
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میکردیم و بس.
مهدی تاج یــک جمله تاریخی دیگــر هم دارد،
آنجایــی که گفتــه «قهرمانی بــه رضایت مردم
اســت» .نمیدانم در حال حاضر ایشان با کدام متر و معیار
میزان رضایتمندی مردم از نتیجه به دســت آمده در جام
ملتها را ســنجیدهاند یا از کدام نظرسنجی خبر دارند که
ما خبر نداریم اما میخواهم بگویم اگر اینگونه بود که مثال
هواداران بارسلونا هر ســال باید تیمشان را قهرمان بدانند
چــرا که تیم آنها در اللیگا و لیگ قهرمانان از همه زیباتر و
تماشاگرپسندتر بازی میکند یا منچسترسیتی اگر با تمام
هزینههایی که هر سال برای کادر فنی و بازیکنانش میکند
و جــام نیاورد ،فقط رضایت هوادارانــش برای مدیران این
باشگاه کافی اســت و دیگر نباید دنبال تغییر شرایط برای
رســیدن به جامهای قهرمانی بروند یا دوستداران آرسنال
هر ســال که به تعداد ســالهای جام نگرفتنشان در لیگ
برتر اضافه میشود با اعالم اینکه از کیفیت تیمشان راضی
هستند مدیران باشــگاه را وادار به تغییرات در کادر فنی و
خرید ســتارههای تازه نکنند .هر چند اساسا کیفیت فنی
تیمهای نامبرده با آنچه تیم ملی ایران در جام ملتها ارائه
داد تفاوت بســیاری دارد و اینجا الزم نیست چنین بحثی
را باز کرد.
رییــس فدراســیون فوتبال صراحتــا اعالم کرده
کارلوس کیروش در طول  8ســال ،ســالی 1/4
میلیون دالر پــول گرفته بدون اینکه ســاالنه حقوقش را
افزایش دهیم .ما هم به صداقت آقای رییس شک نمیکنیم
اما شاید الزم باشــد برگردیم سراغ بند اول مطالب و طرح
این ســوال که منطقی اســت با صرف هزینــهای بیش از
 12میلیون دالر(با احتســاب هزینه اســکان ،رفت و آمد و
پاداشها) طی هشــت سال برای این مربی ،ما از یک مربی
فرست کالس فقط حضور در دو جام جهانی و نمایشهای
خوب در این تورنمنــت را باید طلب کنیم؟ از جام جهانی
بعد که صعود بــه جمع  48تیم نهایی نباید برای تیم ملی
ایران با این همه ظرفیت دشــوار باشد چقدر برای سرمربی
بعدی هزینه خواهیم کــرد و اصال میتوانیم صعود به جام
جهانی را مالکی برای ارزیابی نفر بعد بدانیم؟
مهدی تاج گفته باید در قرارداد با سرمربی بعدی
تیم ملی  27مورد دیده شــود که احتماال شــاید
نیمی از این موارد هم در قرارداد با کارلوس کیروش دیده
نشده بود .البته ما هم نمیخواهیم به گذشته بازگردیم اما
چطــور با رعایت نکردن این اصول کلی از رفتار خودتان در
قبال کیروش و رفتار او در قبال فوتبال کشور اینقدر راحت
دفاع میکنید؟ چرا در مدت مدیدی از این قرارداد  8ساله
آنقدر دســت مربی پرتغالیتان را باز گذاشــتید تا خودتان
هــم از عهده جمع کردنش برنیایید و همواره این انگ روی
پیشانیتان باشــد که کیروش کارفرماست و فدراسیون از
او فرمانبری میکند؟ اگر واقعیت این نیســت لطفا به تمام
اتهامهایی که کیروش و شاگردانش به فدراسیون در قبال
کوتاهیها و کمکاریها زدهاند پاسخ شفاف و روشن بدهید.
شما گفتهاید بعد از  8سال باید از کنار کیروش  5-6مربی
خوب میداشــتیم که آن  12-13میلیون دالر را
فقط پای رفتن به جام جهانی و سوخت شدن در
راه قهرمانی آسیا هدر نکنیم .وقتی به این نکته مهم اشاره

خالق بوده و اصال به خاطر همین اســت که همواره بعد از
هر فهرســت تیم ملی عدهای تصور میکنند گروه دیگری
از بازیکنان در فهرســت باشند .این دغدغه از سالها دورتر
از ایــن همراه مربیان ملی ما بــوده ،نمونهاش جام جهانی
 98یــا خیلــی از تورنمنتهــای بزرگ که خــط خوردن
بازیکنان سرشــناس پای پلکان هواپیما اشکها جاری کرد
و کینهها آفرید که هنوز که هنوز اســت دربارهاش صحبت
میشــود .با احترام به آنچه در تیم ملی  2019اتفاق افتاد
استراتژی کیروش مبنی بر اســتفاده از همه بازیکنان در
طول تورنمنت را نمیتوانیم به دستاوردی بزرگ برای تیم
ملی تبدیل کنیم .فقط محض یادآوری بگوییم تیم ملی در
زمان پیچیدن پای خســرو حیدری مدافعان راست خوبی
مثل حسین ماهینی داشت یا خیلیهای دیگر که در حیطه
سلیقه سرمربی وقت تیم ملی نمیگنجیدند.
مهدی تاج درباره امکانات گفته و میخواهد اعالم
کند بعد از این شکســت باید سطح امکانات تیم
ملی را هــم در نظر میگرفتیم .اینجا یــک تناقض بزرگ
پیــش میآید .اینکه باالخره بــاور کنیم تیم ملی برای این
تورنمنت خوب تدارک دیده نشــده بــوده یا همه چیز در
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اختیــارش بوده کــه نتیجه نگرفته اســت؟ این یک بحث
اساســی اســت که هنوز به اندازه الزم باز نشده و میشود
دربارهاش پرســشهای مهمی مطرح کــرد .اینکه باالخره
آنچه کیروش ،سردار آزمون و احتماال بقیه بازیکنان درباره
کمبود امکانات میگویند درســت بوده یا اخبار مربوط به
 2/5میلیــون دالری در جام جهانی ،پاداش میلیون دالری
و البته هزینههای فدراســیون برای تــدارک کافی در جام
ملتها را بپذیریم؟ اصــا چرا وقتی کیروش و بازیکنانش
درباره ایــن کمبودها با چنین حرارتــی صحبت میکنند
رییس فدراســیون پاسخ صریحی در این خصوص نمیدهد
که کامال روشنگر باشد؟
مهــدی تاج در تتمــه بخشــی از صحبتهایش
یــک جمله جالب دارد آنجا کــه میگوید« :ما به
شــرایط خودمان باختیم» .نمیدانم مسوول این «شرایط
خودمان» دقیقا چه کســی بوده؟ آیا همه چیز را میتوان
به اشــتباه بچگانه بازیکنان بعــد از آن اتفاق منجر به گل
اول حریف ارتباط داد؟ آیا همه چیز به این ســادگی است؟
خوشــبختانه مهدی تاج به نوعــی پذیرفته که تیم نباید با
آن مربــی بینالمللیاش بعد از یک گل و حدود  40دقیقه
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زمــان باقیمانده از بازی آنطور وا مــیداد .او میگوید این
اتفاق باید بررســی شود اما فکر میکنید نتیجه این بررسی
چه چیــزی برایمان به همراه دارد جــز اینکه بگوییم این
کوتاهی را به تمام کارهای بزرگی که امیرکبیر فوتبال ایران
برایمان انجام داده میپذیریم و از آن عبور میکنیم .اینها را
میگوییم بدون آنکه حواسمان باشد همین غفلت و همین
ضعف آرزوهایمان را در زمین فوتبال کشت و به باد داد.
«کدام مربی در این  40ســال ما را قهرمان کرده
که کیروش بکند؟» این از آن جملههایی اســت
کــه حرص در مــیآورد و البته فقط یک حرص پشــتش
دارد .بایــد از مهدی تــاج بعد از طرح این مســاله و البته
جمله کنایهآمیز پشــت بندش مبنی بر اینکه «ما در جام
جهانی قهرمان شدیم یا جام ملتها که من اطالع ندارم؟»
این ســوال را پرســید که ما به کدام مربی در تیم ملیمان
 8ســال اعتماد کردیم؟ برای کدام مربی و خواستههایش
اینقــدر هزینه کردیم؟ با کدام مربی اینقــدر راه آمدیم یا
به عبارت صحیحتر اینقدر ســواری دادیم؟ در واقع باید به
ایشــان بگوییم اگر با این حجم از احترام ،اقتدار و سخاوت
از کیروش توقع قهرمانی در آســیا را نداشــتیم اشــتباه
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قرارداد با سرمربی تیم ملی باید یک فصلالخطاب باشد

قابلیت بازسازی را داریم و این کار را انجام
میدهیم.
*ما باید بعد از  8سال کیروش6-5 ،
مربی میداشتیم .کوزو فوتبالیست نیست
و نبوده اما رییس فدراسیون ژاپن است و
یک عنصر فکری است .ایشان میگوید ما
سالها آدمها را میآوردیم و فکر میکردیم
آنها با ما تا انتها خواهند ماند اما این اتفاق
رخ نداد و ما به این نتیجه رســیدیم باید
آدمی بسازیم که تا انتها بماند .ما باید در
قرارداد مربی جدید بخشــی را ببینیم که
از مربی ایرانی اســتفاده شــود .روی این
مدلها فکر میکنیم تا افرادی برای بهره
برداری داشته باشیم.

*نباید فراموش کنیم که ما همیشه
بــا اما و اگر به جام جهانــی میرفتیم اما
با کیروش دو مرتبه به صورت پیوســته
به جام جهانــی رفتیم .مــا از یک مربی
چه میخواهیم؟ صعــود به جام جهانی و
نمایش خــوب در جام جهانی و مربی کار
دیگــری جز این نمیکند کــه این اتفاق
زمان کــیروش رخ داد .همچنین ما این
مرتبه دو بازی مانده به آخر به جام جهانی
صعود کردیم که این هم بیسابقه بود .ما
تــا بازی آخر گل نخوردیــم و در کل نیز
شکســت نخوردیم که این یــک فرآیند
مثبت بود.
*ما بعد از  5ســال در جام ملتها به
یک تیم آســیایی باختیم و این یک نمره
مثبت است.
*کیروش قابلیت فنی باالیی داشت،
تیم خوبی ســاخت و تحویل داد .ما قبال
میگفتیــم اگر پای حیــدری بپیچد ،در
دفاع راســت جانشــین نداریم اما اکنون
در هیچ پســتی نگران نیستیم و سرمربی
ما برای انتخاب بازیکن ســردرد دارد .در
تیم ما دیگر بازیکن ســاالری وجود ندارد
و یک تیم ملی منســجم و خوب را داریم.
اگر از من بپرســید حاشیه ،میگویم بله و
ما حاشیه داشتیم که نقاط تلخ ماجراست.
همه آدمها ضعف و قوت دارند.
*برخی تئوریســین شکست هستند
و هــر زمان تیم ملی شکســت میخورد،
میگویند چرا ما شکســت خوردیم و یک
نظراتی دارند و هیچ اشــارهای به امکانات
و بودجــه نمیکنند و همــه چیز را کنار
میگذارند .حرف مردم اما این اســت که
قابــل قبول اســت .انتقاد مردم ســازنده
است و سازمان یافته نیست .فکر میکنم
بهتریــن مدیریت را انجام دادیم و بهترین
دفاع را از تیم ملی انجام دادیم تا تیم ملی
نتیجه مطلوبی کسب کند.
*ایــن تیم مقابل چین هم بازی کرد
و اگر پرخاشگر بود چرا آن زمان اخراجی
نداد؟ در گل اول تیم ما ایســتاد زیرا همه
تصــور کردند که داور خطا گرفته اســت.
داور دســت به ســوت برد و اگر بازیکن
ژاپن به توپ نمیرســید ،داور سوت خطا
را میزد 5 .بازیکن ما خود را مشغول داور

کردند اما بازیکن ژاپن توپ را سانتر کرد.
آقای بیرانوند نیز که نمایش خوبی داشت،
دیــر خروج کرد اما فوتبال اســت دیگر و
طبیعی است که این اتفاق رخ داده است.
ما به شرایط خودمان باختیم.
*داور اســترالیایی بــود و اعتــراض
بچهها تا انتها ادامه داشــت .گل دوم نیز
در پنالتی به ثمر رسید که بسیاری عقیده
دارنــد پنالتی نبود .ولی داور  5دقیقه بعد
از گل اول ،پنالتــی گرفــت و بازی همان
شــکلی شد که باید میشــد و به سمتی
پیــش رفت کــه دیدیم .چه کســی فکر
میکرد قطــر ژاپن را با  3گل شکســت
دهد؟ این یک اتفاق فوتبالی است.
*کیروش یــک روانشــناس بود و
کامــا بر این موضوع مســلط بود و نباید
با یک توپ که گل شــد زیر سوال برویم.
ما بســیاری از بازیها را بردیم و ســالها
نباختیم .باید بررســیها دقیق باشــد .ما
خیلی خوب در جــام جهانی بازی کردیم
اما کارشناســان از قطر در مقدماتی جام
جهانی ایراد میگرفتند که با بازیکنان دو
ملیتی زود حذف شــد .کارشناسان به ما
میگفتند که قرارداد  8ســاله با کیروش
ببندید و بهترین مدل ،مدل کیروش است
و شما خواب هستید که تمدید نمیکنید.
ما به ژاپن باختیم اما  10نفره قبل از جام
ملتها قطــر را بردیم ولی در جام ملتها
قطر قهرمان شد و حاال میگویند بروید از
قطر یاد بگیرید .نمیخواهم بگویم قطر بد
بود یا نه اما اگر ما که با آلوچه سردیمان
میشــود و با کشــمش گرمی میکنیم،

نمیتوانیم کار کارشناسی کنیم.
*زمانی که کیروش بود ،از او اینگونه
دفــاع نمیکردم .کــیروش نه میخواهد
بازگردد و ما هم دنبال بازگشت او نیستیم
اما االن دفاع میکنم زیرا او نیســت .نباید
یک نفر در تلویزیون بگوید کیروش هیچ
کاری نکــرد .کیروش به بهترین شــکل
بازیکنسازی کرد و دو مرتبه جام جهانی
رفت اما حــاال میگویند هیچ کاری نکرد.
کیروش دارای قابلیت فنی خوب ،خدمات
شایسته و عیوب برجسته بود.
*بازی دوســتانه را سرمربی انتخاب
میکند .ما اگر بــا برزیل و آرژانتین بازی
کنیم ،چه کمکی در جام ملتها میکند؟
ســرمربی تیم ملی میگوید باید با لبنان
بازی کنیم زیرا مدل این تیم به ما کمک
میکند .سرمربی این موضوع را تشخیص
میدهد .عربســتان قبل از جــام جهانی
ســرمایه گذاری خوبی کرد و با تیمهای
خــوب بازی کرد اما بد حذف شــد اما ما
با تیمهای مورد نظر ســرمربی خود بازی
کردیم ولی نتایج بهتری گرفتیم .انتخاب
بازی دوســتانه با ســرمربی است و با من
نبود.
*کدام مربی در این  40ســال ما را
قهرمان کرده که کــیروش بکند؟ ما در
جام جهانی قهرمان شــدیم یا جام ملتها
که من اطالع ندارم؟ در نوجوانان و جوانان
همواره به جام جهانی رفتیم .در فوتســال
نیز شــرایط خوبــی داریم .البته امســال
قابلیت قهرمانی داشتیم و در جام جهانی

نیز قابل قبــول و آبرومند بودیم که همه
تیم را تحسین کردند .قهرمانی به رضایت
مردم اســت .ما ســالها است که قهرمان
نشدیم اما امسال بعد از  15سال به جمع
 4تیم رفتیم.
*عملکرد فدراسیون فوقالعاده مثبت
بوده است .ما  5رده داریم؛ فوتسال ما سوم
دنیا اســت .اگر باید اول باشیم که موضوع
دیگری اســت اما اکنون ســوم هستیم.
فوتبال ســاحلی ما االن دوم دنیا اســت.
جوانان ایران در جام جهانی حضور داشت،
نوجوانان در  8تیم برتر جام جهانی حضور
پیدا کرد و بانوان ما قهرمان آســیا شدند.
بزرگساالن ما نیز  22دنیا هستند و کمتر
زمانی ایــن رتبهها را داشــتیم و بهترین
نتایج تاریخ خود را گرفتیم .در ســاخت و
ساز نیز شرایط خوب است .ضمن احترام
به همه بزرگان ،ما اکنون  2چمن طبیعی
بســیار عالی ایجاد کردیم که  76کیلومتر
زیرســازی دارد .زمین چمــن مصنوعی
استاندارد افتتاح کردیم و کفپوش فوتسال
تغییر کرد .ساختمان پک نیز افتتاح شده
است.
*میگویند مــردم حق دارند قرارداد
کیروش را بدانند و مــا نیز قبول داریم.
ایشــان طی  8ســال رقمــی معادل یک
میلیون و چهارصد هزار دالر بدون افزایش
هر ســاله دریافت کردند که ما بارها اعالم
کردیم و در ســایت ما نیز وجود دارد .به
واسطه رفتن به جام جهانی ،ما  9میلیون
دالر پــول گرفتیم کــه دو مرتبه صعود
کردیــم .در جام ملتهــا نیز یک میلیون

دالر از فدراســیون فوتبال آســیا دریافت
کردیم .ما در فوتسال سوم دنیا شدیم اما
به ما پــول نمیدهند .ما در بقیه بخشها
فقط هزینــه میکنیم و بایــد اینکار را
بکنیم اما در تیم بزرگســال عایدی ما از
هزینهها بیشتر است.
*بایــد  27مــورد را در قراردادهــا
ببینیــم .در گذشــته نیز دیده شــده اما
محل تفسیر متفاوت اســت .قرارداد باید
یک فصلالخطاب باشد .نمیخواهم درباره
گذشــته صحبت کنم زیرا کیروش رفته
اســت .وقتــی در قــرارداد نمیبینید که
ســرمربی باید درباره مســائل فنی حرف
بزنــد و اگر حرف نزند جریمه میشــود،
نمیتوانید او را جریمه کنید.
*تیمهای پایه باید با یک مدل بازی
کننــد .بهرهبردار هر تیــم ،تیم رده باالتر
اســت .در فروردین ما بــازی تیم امید را
داریــم که بازیهای خیلی مهمی اســت
ولی در تیم بزرگســال خود بازیکن امید
نداشتیم زیرا شــبکههای ما خیلی وصل
نبود .ما باید این شــبکه را وصل کنیم و
این شبکه به درد مردم میخورد و آنها را
خوشحال میکند.
*یک مجموعه فنی درست بنشینند
و کارنامــه  8ســاله کیروش را بررســی
کننــد .ما باید نقاط قوت را شناســایی و
تقویت کنیم .هیچ کجای دنیا انسانهای
عاقل چیزی جز ایــن نمیگویند .قطر در
مقدماتی جام جهانی با این همه امکانات
حذف شــد اما این صحبتها را نکرد .ما
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تاج :از کیروش دفاع میکنم چون دیگر اینجا نیست و برنمیگردد
مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال
میهمان برنامــه رادیو ورزش بود و درباره
مســائل مختلفــی صحبت کــرد .گزیده
صحبتهــای مهدی تاج بعــد از جدایی
کیروش درباره مسائل جاری ،برنامههای
پیــش رو و اتفاقات گذشــته تیم ملی در
زیر میآید:

میکنید کاش بگویید در این زمینه کوتاهی کردید و حتما
اگر دوباره دنبال یک اسم بزرگ دیگر رفتید که باید برایش
میلیــون دالری هزینه کنید این نکته را بهعنوان یک اصل
در نظر میگیرید.
رییس فدراســیون فوتبال حاشــیه را نقطه تلخ
ماجرای تیم ملی دانســته امــا به میزان تخریب
این حاشیهها اشارهای نداشته است .اگر منصف باشید این
بار حاشــیهها را به پای رسانهها نمیگذارید و به صراحت
میگویید سرمربی تیم ملی طی دو سال اخیر کاری کرد
تا برای نخســتین بار در تاریخ فوتبــال ایران عدهای تیم
ملی کشورشــان را دوست نداشته باشــند .چرا نگفتهاید
کیروش طی سلسله اقداماتی منجر به حاشیهسازی شد
و شــما هم هیچگاه تالشــی برای مدیریت این حاشیهها
نکردید غیر از اینکه از طریق باشــگاه یا احکام انضباطی،
برانکو را تهدید کنید و البته از کیروش نهایتا طی تماس
تلفنی و جلســه حین تورنمنت بخواهید مصاحبه نکند و
کمی کوتاه بیاید.
آقای تاج باور کنید ما رسانهها در نقد کارلوس کیروش
و آنچــه در مدت حضور او در فوتبال ایران اتفاق افتاد
کامال متعادلیم و از دســتاوردهای او نیز به جایش یاد میکنیم
اما بیایید در لفافه حرف نزنیم .شما میگویید وزیر ورزش از تیم
ملی توقع قهرمانی در جام ملتها داشــته و به طور غیرمستقیم
میخواهید بگویید این تقصیر رسانههاست چون طوری مسائل
را بزرگنمایی کردهاند که انگار به وزیر تلقین کردهاند تا حتما از
تیم ملی توقع قهرمانی داشته باشد .اینکه حرف نادرستی است
چرا که اگر قرار بود وزیر تحت تاثیر رســانهها قرار بگیرد باید تا
االن گزینه ایدهآل همه رسانهها بود اما گفتهاید رسانهها باید به
سمتی بروند که مسووالن دنبال کیفیت باشند و اینطوری مردم
را با خودشــان همراه کنند .برای روشن شدن این مطلب فقط
به یک نکته اشــاره میکنم و آن اینکه شما هر وقت میخواهید
از عملکرد فدراســیونتان دفاع کنید -حتی در همین مصاحبه
 میگویید در فوتســال بانوان و آقایان فــان قهرمانی و مقامرا آوردهایــم ،در فوتبال ســاحلی عنوان جهانــی داریم و ...در
واقــع همواره نگاهتان به نتایج این تیمهــا بوده و همین نتایج
را دســتمایه موفقیت مجموعه فدراســیون فوتبال قرار دادهاید
پس چطور توقع دارید ما از تیــم ملی فوتبال بهعنوان ویترین
عملکرد فدراسیون با صرف هزینههای باال و مهیا کردن بهترین
امکانات(به زعم خودتان نه مجموعه تیم ملی) ،دادن زمان کافی
و آزادی عمــل به کادر فنیاش و بهره بردن از دو جین بازیکن
باکیفیت و اروپا رفته توقع قهرمانی در تورنمنتی نداشته باشیم
که تا نیمهنهایی ،بازیهایش چیزی شــبیه دستگرمی برایمان
بوده اســت؟ چطور وقتی پای ســنجیدن اعتبــار کیروش و
عملکرد تیم ملی طی هشــت سال گذشــته میرسد او به 12
باخت طی  100بازی بهعنوان یکی از بزرگترین دستاوردهایش
تکیــه میکند یا همه به نتایج بســیار خــوب تیم ملی در جام
جهانی اخیر اشاره میکنند اما حاال کیفیت آن هم در درازمدت
برای شــما ایدهآل شده است؟ اگر این ایدهآل شما در تمام این
ســالها بوده چرا از کارلوس کیروش در همان بدو حضورتان
در فدراسیون فوتبال برنامهای بلندمدت نخواستید که نوک هرم
آن دســتاوردی مملو از کیفیت همراه با نتیجه قابل قبول باشد
یا شــاید فکر میکنید االن به لحــاظ کیفی تیم ما بهترین تیم
آسیاست؟

*در فروردین سه بازی مهم داریم .با
عراق بازی داریم که فوقالعاده تیم خوبی
است 5 .بازیکن این تیم در تیم بزرگسال
حضور دارند 4 .بازی بســیار سخت داریم
کــه تعیین تکلیف میشــود و یک تیم از
گروه باال میرود 5 .تیم از بهترینهای دوم
هر گروه باال میرود .باید یک برنامه ریزی
خوب با توجه به میزبانی داشته باشیم.
*فدراســیون فوتبال ،کشور را به 9
منطقه تقسیم کرده است .این موضوع به
توســعه فوتبال کمک میکند .در مشهد
سمینار گذاشتیم و روی افراد فکر کردیم.
اردوها متناسب و اســتعدادیابی مناسبی
داشــتیم تا بهترینها انتخاب شــوند .ما
یــک لیگ برتر و یک لیگ یک ،دو ،ســه
و منطقــهای داریم ولی باز هم احســاس
کردیم که لیگ کم اســت و مسابقاتی را
در نظر گرفتیم تا استعدادها دیده شوند.
*روزی کــه با ژاپن بازی داشــتیم،
برخــی از روزنامهها نوشــتند که اقتصاد
ما یک کیروش میخواهد .تیم کیروش
ساعت  5عصر باخت و همه شروع کردند
بــه انتقــاد که این چه ســرمربی اســت
ایران دارد؟ ما بعــد از جام جهانی خیلی
موضوعات را برجســته و بــزرگ کردیم.
ما بایــد متعادل موضــوع را ببینیم .باید
کــیروش را متعادل ببینیم .اگر ما نتیجه
را نبینیــم و دنبال کمیت باشــیم ،مردم
ناراحت میشوند .ما باید متعادل باشیم تا
نظر همه جلب شود.
*ارزیابــی وزارت ورزش از تیم ملی
مثبت بود اما نظر وزیر این بود که با وجود
نتایج خوب بهتر بود که تیم ملی قهرمان
میشد .رســانهها در بزرگنمایی و کوتاه
نمایی مسائل دخیل هستند .رسانهها باید
به سمت این بروند که مسووالن به دنبال
کیفیت باشــند و مــردم را همراه کنند تا
کارهای کیفی با نتیجه متاخر انجام شود.

گزارش

پروتکلی که تکرارش غیرممکن است

پاداش قابل توجهی که اعضای تیم ملی در جام ملتهای آســیا
گرفتند و در نهایت دستشــان از جام کوتاه ماند باعث شده خیلیها
به این مســاله حســاس شــوند و بعد از اهالی ورزشهای دیگر حاال
مدیران ورزشی هم به این ماجرا معترض شدهاند.
دیروز مصطفی هاشــمیطبا رییس سابق سازمان تربیتبدنی به
بازیکنانی که دنبال پاداش هستند انتقادهای زیادی وارد کرد و گفت
پیش از این و در ســالهای نه چنــدان دور بازیکنان تیم ملی چنین
اخالقهایی نداشتند که اینقدر درباره پاداش و پول صحبت کنند.
کارلــوس کیروش ســرمربی تیم ملــی در دوران حضورش در
تیــم ملی مصوبه یک پروتکل مالی را از هیات رییســه فدراســیون
فوتبال دریافت کرده بود و بازیکنان به نســبت پیروزی در بازیهای
رسمی ،دوستانه ،داخل یا خارج از خانه پاداشهای مناسبی دریافت
میکردند.
زمانی کــه کادرفنی و بازیکنان تیم محدودتــر بودند ،با توجه
به درصد پرداختی به اعضای کادر (شــامل ماســاژورها ،تدارکاتی،
پزشــکان ،مســوول رســانهای ،مترجم ،بازیکنان ،مربیان ،اداری و
کارلــوس کیروش) ایــن مبلغ به  320هزار دالر برای هر مســابقه
رســمی هم میرسید که حتی در دوره دالر  3هزار تومانی عدد قابل
توجهی محسوب میشد.
بناب ر این پروتکل اعضای کادر به نسبت
شــغل از  30تا  100درصد پاداش دریافت
میکردند و خود کیروش تنها کســی بوده
که  200درصد (دو برابــر) پاداش دریافت
میکرده.
بازیکنان نیز از ثابت تا ذخیره هر یک
 100درصد پاداش دریافت میکردند که در
مجموع این جدول شامل  40پاداش درسته
(تعبیر جالبی که در تیم ملی وجود داشته)
میشده .هر پاداش درســته برای پیروزی
در بازیهای رسمی  8هزار دالر بوده است
(این مصوبه مربوط به دوران قبل از جام جهانی است و شاید پس از
آن دچار تغییر مثبت یا منفی شده باشد) .به این اعداد پول توجیبی
روزانه ملیپوشــان را نیز باید اضافه کرد .ایــن توافق مالی با وجود
مشــکالت فدراسیون تا به امروز پرداخت شده و تنها دو بازی مقابل
عمان و چین که با پیروزی ملیپوشــان به پایان رسید ،در طلبکاری
آنها منظور شده است.
این پاداشها و اصرار کیروش به پرداخت آن همواره باعث شده
بازیکنان با نظم و ترتیب بیشــتری در تیم ملی حاضر باشــند و به
اصطالح سرشــان را مقابل توپ بگذارند .البته این اهرمی اســت که
همه تیمهای حرفهای دنیا از آن استفاده میکنند.
اگرچه در ایران انتقادهایی به آن مطرح شده و برخی از ناظران
عقیــده دارند با توجه به اهمیت پوشــیدن پیراهــن تیم ملی هیچ
پاداشی باالتر از آن وجود ندارد.
در حــال حاضــر با توجه به بحــران مالی شــدید در ایران که
نخستین آثار آن متوجه فوتبال شده و ظاهرا ادامه نیز خواهد داشت
حفظ این رژیم مالی برای فدراســیون فوتبال بســیار دشوار به نظر
میرســد .بخصوص که با فاکتور ارســالی از سوی فیفا برای اردوگاه
لکوموتیــو ( 2/5میلیــون دالر) ،همینطور اختصاص بخشــی از آن
پاداش بــه بازیکنان تیم ملی ،پاداش صعود بــه جام جهانی 2018
به ســرمربی ( 800هزار دالر) و همینطور مخارج ســنگین اردوها و
بازیهای تدارکاتی بعید اســت که چیزی از مبلغ اهدایی فیفا باقی
مانده باشد.
جالب اســت که بدانیــد پیش از حضور کــیروش در تیم ملی
فوتبال ایران ،پاداش پیروزی در مسابقات  500دالر بود که به همراه
یک پول توجیبی  500دالری به بازیکنان پرداخت میشد.
اگــر تیم ملی فوتبال ایران به دوران قبل از کیروش بازگردد با
توجه به فضای مالی حاکم در این ســالها کار سرمربی بعدی دشوار
اســت .مگر آنکه بازیکنان با عشــق بیشتر و با درک ارزش و اهمیت
پیراهن تیم ملی به اردوها بیایند.
همانطور که شکی نیســت همه ملیپوشان فوتبال ایران نگاهی
عاشــقانهتر به پیراهن سفیدی دارند که تمام هدفشان بر تن کردن
آن بوده است.

