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فدراسیون فوتبال ،انتخابکننده مربیان بیربط
سرمقاله

فرشاد کاسنژاد

@Farshadcasnejad

 -۱بیمقدمه برگردیم به ســال  .۱۳۴۷داود نصیری ،ورزشــکار ،نویســنده و مترجم
ورزشــی ،داور ،آموزگار ورزش و پایهگذار چندین رشــته ورزشــی در ایــران ،مدیر تیمهای
پایه فوتبال ایران اســت .زالتکو رایکوف به استخدام فدراســیون فوتبال درمیآید تا تیم
جوانان ایران را بســازد .شــرح اضافهای الزم نیســت .رایکوف در تیم جوانان ایران نتایج
فوقالعــادهای نگرفــت و به تاج رفت .اما او نســلی را پــرورش داد که هنــوز از بزرگترین
نامهــای تاریــخ فوتبال ایران هســتند .حاال ســری بزنیــم به فدراســیون فوتبــال .ببینیم
ماجــرای انتخاب مربیان برای تیمهای پایه ملی از چه قرار اســت .آیا مربیانی که انتخاب
میشوند ،اندیشهای برای پرورش نسلهای ماندگار دارند؟
 -۲فدراســیون فوتبال اگرچه با موفقیتهایش در تیمهای پایه خود را فدراسیون ۵
ســتاره نام گذاشت ،اما خود بهتر از ما میداند که در زمینه مدیریت و راهبرد تیمهای پایه
تا چه اندازه سرگردان است ،تا چه اندازه از برنامهریزی دقیق و روشن با اهداف شفاف دور
است و چه میزان اهداف را نمیشناسد که به سمتشان قدم بردارد.
این از مســئولیتهای فدراســیون فوتبال است که ســازندگی در کودکی و نوجوانی
را به مسئولیت باشــگاهها تبدیل کند .قوانین جدی و ســختگیرانهای باید برای باشگاهها
باشد تا آنها در فعالیت تیمهای پایه حرفهای باشند.
بازیهای ملی در ردههای پایه هرگز الزم نیســت رقابتهایی باشند که برای پیروزی
در آن حــرص بزنیــد .تیمهای پایه ملی قرار اســت خانــهای برای مســتعدترین بازیکنان
نونهال و نوجوان و جوان باشــد ،خانهای امن برای رشــد ،برای تجربههــای بینالمللی و
برای آموخته شدن در جهانی بزرگتر برای فردایی بزرگتر.
 -۳مربیانــی بودند کــه فقط تیم نمیســاختند ،فقــط بازیکن نمیســاختند ،فقط
مربی پیروزیها و شکستها نبودند ،بلکه سازنده جریان بزرگی در ورزش بودند.
آنها میدانســتند در کدام مســیر قدم برمیدارند ،میدانســتند که میخواهند چه
اثری بگذارند و چه چیزی را برای ورزش بســازند ،میدانستند ساختههایشان قرار است
چه کننــد و باید چگونه ســاخته شــوند .مربیان مؤلف یــا مربیان جریانســاز فقط مربی
نیســتند ،آنها جریانی در فوتبال میســازند که از دل آن صدها ستاره بیرون میآید و البته
اتفاق مهمتری نیــز از دل جریان آنهــا رخ میدهد ،اینکــه دیگران نیز در مســیر آنها گام
برمیدارند ،میسازند و جریان را گسترش میدهند.
پرویز ابوطالب که ســایهاش از ســر فوتبال ایران رفت ،از مربیان جریانســاز فوتبال
ایران بود .یک فهرست از ستارههایی که او ساخت مثل حسن روشن ،نصراهلل عبداللهی،
محمــد دادکان ،امیــر قلعهنویــی ،ناصــر محمدخانــی ،اکبــر میثاقیان ،حســین فرکی،
جواد زرینچه ،غالمرضا فتحآبادی ،فرشــاد پیــوس ،بهتاش فریبا ،مرتضی یکه ،حســن
شیرمحمدی ،بیژن طاهری ،رحیم یوسفی ،جواد نکونام ،سبوشهبازیان ،سپهر حیدری
و دیگران میتوان نوشت اما جریانی که او تولید کرد ،چه بسا از ستارههایش مهمتر بود.
او به باشــگاههای دیگر و به مربیان دیگر آگاهانه یا ناخودآگاه مسیرهای تازه را نشان
داد و به آنها فهماند که ساختن چه لذتی دارد و چه آثاری را به جا میگذارد .فوتبال ایران
از این دســت مربیان کم نداشــت اما امروز باید با چراغ در تاریکی دنبــال چنین مربیانی
بگردیم.
 -۴بــه یکی از انتخابهای ســالهای اخیر فدراســیون برای تیمهای پایــه بپردازیم.
فدراسیون فوتبال هرگز پاسخی نداده است که چرا حمید استیلی باید سرمربی تیم امید
ایران میشــد؟ با کدام کارنامه و کدام جایگاه حرفهای در بازار مربیگری ایران ،استیلی به
این سمت رسید؟ مهدی تاج حتی برای این آخرین دستاوردش در فوتبال ایران پاسخی
ندارد .او نیست که پاسخی بدهد.
پرونــده تیــم امید را باید برای همیشــه بســت .این شکســت آخــر نشــان داد که طی
چهل و چند ســال هرگز برنامهای بــرای موفقیت این تیــم وجود نداشــت .فوتبال ایران
دنبــال هیچ تصویــری از آیندهاش نیســت و همین دیدگاه باعث شــده کــه تیمهای ملی
پایــه همیشــه شکســتها را تجربه کننــد .تیم امیــد حلقه وصــل فوتبــال پایــه و فوتبال
حرفــهای اســت .فوتبــال ایــران پی در پــی نشــان میدهد که تــا چه انــدازه به ایــن حلقه
بیتوجه است.
تیم امید در راه المپیک توکیو هم ناکام شــد تا بدانیم با انتخابهای غلط چه بالیی
بر ســر فوتبال میآید .انتخــاب غلط کادر فنی یکی از بزرگترین اشــتباهات فدراســیون
فوتبال بود و اینکه اســتیلی توانســت خودســرانه برای ایــن تیم تصمیم بگیرد ،بیشــتر و
بیشــتر بیدقتی فدراســیون فوتبال را نشــان میدهد .مشابه این اشــتباه را همین چندی
پیش با انتخاب پرویز مظلومی و قبل و بعد از آن با دیگران میبینیم.
این اشتباه همواره در حال تکرار است .پی در پی و بیوقفه .مربیانی بیربط به کار در
تیمهای پایه ملی انتخاب میشــوند و تولیدکننده هیچ جریانی در فوتبال پایه نشدهاند و
بازهم نمیشوند.

مجیدی :اگر نظارتی بود ،با مدیرهای حقهباز برخورد میکردید

ورودمجلسیهابهبحثهایفوتبالی،سالهاست
کهدرمواردمختلفیدیدهشــدهاســت.ایــندخالتها
گاهــی بســیار نمایشــی بــوده و گاهــی قدمــی اساســی
درجهــترســیدگیبهمســائلمهــمفوتبــالوورزش
کشــوربهحســابآمده اســت.درهمه ایــن ماجراها اما
نمیتوانمنکرشــدکهصحبــتازفوتبالهمیشــهبرد
رسانهایبیشــتریرابهصحبتهایمطرحشدهازسوی
نمایندگانمجلسبخشــیدهوباعثتوجهبیشــتریبه
آنشــدهاســت.بهعنواننمونهدرموضوعیبیارتباط
بــاورزشوفوتبالمثــلموضوعکوپنیشــدنکاالهای
اساســی،نماینــدهمذکــورمثالــیفوتبالــیراچاشــنی
توییتخودکندوبهخصوصاگرایــنمثالدربارهیکی
از چهرههای شناخته شده فوتبالی مثل فرهاد مجیدی
باشــد.قرارگرفتنهمینموارددرکنــارهمبودکهباعث

شد دیروز(سهشــنبه) توییت احمد امیرآبادی فراهانی،
عضوهیأترئیســهمجلسشــورایاســامیحســابی
سروصدابهپاکند.اودرتوییتخود،اتهامیراعلیهفرهاد
مجیدی،ســرمربیپیشــینتیمفوتبالاستقاللمطرح
کردونوشــت«:پیشــنهادکوپنیشــدنکاالهایاساسی
برایدسترســیعموممردمباقیمتمناســبداشــتم
که معموالً با مخالفت دولتیها مواجه شــده چون این
ارز ۴۲۰۰تومانــیمختــصافرادخاصاســتواجناس
یرســد.آقــایفرهادمجیدی
آنهــمدســتمــردمنم 
فوتبالیستمشهور۹باردرلیســتتخصیصارزدولتی
بــودهاســت».اینکهایــناتهامبهســادگیوبــدونهیچ
مستنداتی از ســوی عضو هیأت رئیســه مجلس شورای
اسالمیمطرحشود،اتفاقعجیبیاستو بدونشکاز
اوخواستهمیشودکهمستنداتخودرادراینرابطهارائه

صنعتنفت آبادان  -۲پیکان یک

توفیق اجباری

یمه
ضم گان
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کند.ضمناینکهدقیقاًبههمیندلیلفرهادمجیدیهم
اعالمکردکهعلیهاوشکایتخواهدکرد.مجیدیخیلی
زود در صفحات شخصی خود در فضای مجازی نسبت
بهاینتوییتواکنشنشــاندادونوشت«:هیچوقتدر
ایرانشــرکتوفعالیــتبازرگانینداشــتهاموتابهحال
حتییکریالهــمارزدولتینگرفتهام.علیهاینفردکه
متأســفانهنمایندهمجلسهمهســت،اعادهحیثیتو
شکایتخواهمکرد».اوهمچنیندربارهتوییتواتهام
منتشر شده از سوی این نماینده مجلس نوشت« :دروغ
میگویندتاوایرالبشــوند.آدرسغلطمیدهندتابرای
اندکیشــهرت،مــردمرامقابــلدزدیهــاواختالسها
فریببدهند.البتهمادراطراففوتبالواســتقاللبااین
بیاخالقیهاآشــناهســتیمواگرنظارتیبود،بامدیران
حقهبازیکهحاالتمامدروغهایشانثابتشده،برخورد

هنوز هفته اول لیگ شــروع نشده بود که خبر رســید بازی صنعتنفت
آبادان و پیکان به تعویق افتاده .دلیل این مســأله هم آماده نبودن ورزشگاه
تختی آبادان اعالم شــد اما این مسأله صحت نداشت .در واقع صنعتنفت
آبادان به خاطر اینکه با مشکل بسته بودن پنجره نقل و انتقاالتیاش مواجه
شده بود از باشگاه پیکان خواست در صورت توافق ،با تعویق بازی موافقت
کنند .از آنجا که مهدی تارتار هم به تازگی ســرمربیگری پیکان را پذیرفته بود
از این درخواست اســتقبال کرد و این درخواست را به ســازمان لیگ دادند تا
بازی به تعویق بیفتد .بعــد از  ۱۲روز قرار بود صنعتنفــت آبادان و پیکان با
شــرایط بهتری مقابل هم قرار بگیرند .روز قبل از بازی ،سیروس پورموسوی
ســرمربی صنعتنفــت ،بازیکنان موردنیــاز را بــه اردو فراخوانــد و امیدوار
به ثبت قرارداد آنها بود اما ســاعاتی قبل از بازی خبر رســید این مشــکل حل
نشده .همین مسأله هم باعث شد پورموسوی از بازیکنان امید صنعتنفت
بخواهد بــه اردو بیایند تا بــرای بازی با پیکان آماده شــوند .با توجــه به اینکه
ی آلکثیر ،رضــا جبیره ،مصطفــی احمدی،
بازیکنان زیــادی از جمله عیســ 
محمد دریس ،محمد قریشی ،میالد جهانی ،مهدی مومنی ،عقیل کعبی،
ناصر ســاالری و مســلم مجدمی جدا شــده بودند ،آبادانیها برای این بازی
حتی بــا وجــود بازیکنان امیــد ،با کمبــود بازیکــن مواجه شــدند و نیمکتی
نسبتاً خالی داشتند .به این ترتیب صنعتنفت که نمیتوانست از بازیکنان
جدید خود یعنی حامد فالحزاده ،حســن بیتســعید ،حکیم نصاری ،رضا

قاطعانهمیکردند.وقتیجریمهدروغگوییدرمملکت
مــاارزانوپــاداشصداقتناچیزشــدهاســت،نماینده
مجلــسهمبــهخودشاجــازهمیدهــدکههــرادعای
بیاساســی را مطرح کند .هیــچ وقت در ایران شــرکت و
فعالیت بازرگانی نداشتهام ،هرگز حتی یک ریال (دالر)
ارزدولتــینگرفتــهاموعلیــهایــنفــرداعــادهحیثیتو
شکایتخواهمکرد».
بعدازتکذیبفرهادامافراهانیدرتوییتدیگری
اعــامکردکهاگــربرایادعایخودســندنداشــت،هرگز
دربارهاینموضوعصحبــتنمیکرد.اودرتوییتخود
نوشــت« :حقیقت در دادگاه معلوم میشــود .اگر سند
نداشتم،نمیگفتم.کارخوبیمیکندشکایتمیکند.
علتمراجعهمجیدیدرتیرماه۹۹بهوزارتصمتچه
بوده؟بقیهاسنادراپسازشکایتارائهمیکنم!»

خالقیفر ،علی آلکثیر ،علی پورمحمد ،علی عبداهللزاده ،فرزین گروسیان،
محســن آقایی ،محمد طیبی و مهدی زبیدی اســتفاده کند و با نفرات جوان
مقابل پیکان قــرار گرفــت .مهمترین مســأله در مورد صنعتنفــت آبادان
ایــن بود که بایــد از گلــر جوانی مثل پیام پارســا اســتفاده میکردند کــه البته
نمایش بدی هم نداشــت .به هر ترتیب نیمه اول با شــروع خــوب پیکانیها
پیش رفــت و این تیم در دقیقه  ۲۳با پنالتی کــه امید حامدیفر روی صالحی
انجــام داد ،توســط حجت حــقوردی بــه گل رســید .البته روی ایــن صحنه،
پارســا خیلی خــوب واکنش نشــان داد و جهت را به خوبی تشــخیص داد اما
نتوانســت توپ را بگیرد .با این گل ،نیمه اول به سود شــاگردان تارتار به پایان
رســید .در نیمه دوم اما این صنعتنفت آبادان بود کــه خیلی خوب کار کرد
و موقعیتهای خوبی به دست آورد .در دقیقه  ۷۶علی خرمآبادی مهاجم
تعویضی صنعتنفت با سرعت وارد محوطه جریمه پیکان شد که علیرضا
رضایی دروازهبان جوان تیم خودروساز با بیاحتیاطی روی او خطای پنالتی
انجام داد و طالب ریکانی پشــت توپ رفت و بازی را به تســاوی کشــاند .روند
آبادانیها ادامه داشت که در دقیقه  ۸۲پاس در عمق استثنایی شریعتزاده
از میانه میدان بــه طالب ریکانی که به محوطه جریمه پیکان نفوذ کرده بود،
رســید و او با شــوتی زمینی گل دوم را زد .با ایــن گل ،صنعتنفت در روزی که
شرایط عجیبی داشت و در شوک بود ،توانست با بازیکنان جوان ،به یک برد
ارزشمند برسد.

ویژهنامه آخر هفته ایران ورزشی را
هر پنجشنبه از روزنامهفروشیها بخواهید
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آمادهنبردباخاطرههایتلخ
یادداشت

احسان محمدی

مدتی ُمد شده بود که صاحبان هر شغلی میگفتند بعد
از «کار در معدن» شغل آنها دومین شغل سخت دنیاست!
در همان حال و هوا میشود گفت که «نوشتن در مورد
تیمهای پرهوادار در ایران بعد از کار در معدن سختترین کار
دنیاست!» .برخی از هواداران این تیمها که اتفاقاً خیلی خوب
در مورد مکتب و اصالت و فرهنگ باشگاهشان سخنرانی
میکنند ،نسبت به هر نقدی -حتی درست -چنان با فحش
و ناسزا حملهور میشوند که همه نویسندگان را دست به
عصا کردهاند .اینکه در خلوت وقتی آن فحشهای جنسی
رکیک نسبت به خانوادهشان را مرور میکنند به خودشان
بگویند«:چرا بنویسم؟ وقتی خیر و صالحشون رو میخوام
و فحش میدن ،چرا بنویسم؟ بگذار بیفتند و ببینند سزای
خویش!» این جماعت تندرو در استقالل و پرسپولیس و تراکتور
و سپاهان و  ...خانههای محکمی دارند و از قرار معلوم گاهی
حمایتهممیشوند!
تراکتورتیمبزرگیاست.بینیازازتعریفونانقرضدادن
و هندوانه زیر بغل گذاشتن هوادارانشان .در چند سال اخیر دو
بار جامحذفی را با شایستگی فتح کردند و به شخصه معتقدم
به دلیل خودزنی و حاشیههای داخلی دستکم یک بار از فتح
لیگ برتر محروم شدند .اثبات این نکته کار آسانی نیست،
به ویژه برای آن دسته از هواداران که همیشه دنبال «دشمن
خارجی» و «توطئه تهرانیها» میگردند .دو فصل پیش
تراکتور یکی از شانسهای اصلی قهرمانی بود اما آنها در رشت
 ۱-۳به سپیدرود باختند ،محسن فروزان دروازهبان این تیم گل
بسیار بدی خورد ،بخشی از هواداران این تیم فشار هولناکی به
بازیکنان وارد کردند ،گفتند فروزان تبانی کرده و باید مراقب
بقیه بود ،تیم بیش از فوتبال گرفتار حاشیه شد ،هفته بعد آنها
در تبریز به پیکان باختند ،هواداری از روی سکوها به زمین رفت
و به مسعود شجاعی سیلی زد ،اشکان دژاگه وارد ماجرا شد،
تنش ،دعوا  ...تراکتور از کورس خارج شد ،جاده برای قهرمانی
پرسپولیس هموار!  ...دلیل؟ مداخله غیرحرفهای هواداران دو
آتشهدرتصمیماتباشگاه!
محسن فروزان حاال به فوتبال برگشته است ،کسی شاید
نداند ژرژ لیکنز سرمربی آن روز قرمزهای تبریز االن کجاست ،یا
یادش رفته باشد که نادر دستنشان روی نیمکت سپیدرود بود
نه علی کریمی ،اما همه یادشان هست که تراکتور یک قهرمانی
راازدستداد.اثباتاینکهشورهوادارانهمیشهبهسودیکتیم
نیستکاردشواریاستامامداخلههاهمیشه ُکشندهاست.
خرداد سال پیش وقتی «مصطفی دنیزلی» به تبریز آمد
در یادداشتی نوشتم « :شهرهای قدیمی ،تاریخ طوالنیتری
دارند ،بیشتر زخم خوردهاند ،بیشتر خندیدهاند و مردمش نه با
یک غوره سردیشان میشود ،نه با یک مویز گرمیشان .آنها
به سرد و گرم چشیدهها راحتتر اعتماد میکنند .این روزها در
تبریز همه به مصطفی دنیزلی اعتماد دارند حتی اگر نسبت به
آخرین روزهای حضورش در ایران الغرتر و با موهای سفیدتر و
تُنکتر رو به دوربینها لبخند بزند .باد موافق اگر بوزد ،امسال
تبریز برای حریفان تبخیز میشود .چیزی مثل همان شعار
مشهورشان :یل یاتار ،توفان یاتار ،یاتماز تیراختور پرچمی »..
بادموافقنوزید،پاشارفت،احدشیخالریرفت،ساکتالهامی
رفت و حاال علیرضا منصوریان آمده تا مأموریت غیرممکن
را عملی کند .کاری که جان توشاک و امیر قلعهنویی و یحیی
گلمحمدی و تونی اولیویرا و مجید جاللی و فراز کمالوند و ...
نتوانستند انجام دهند .آنها فصل گذشته جام حذفی را بُردند
و هنوز این شانس را دارند تا سوپرجام را از کف یحیی بقاپند اما
هیچ چیز جای لیگبرتر را نمیگیرد به ویژه در فصلی که فشار
تماشاگران بعد از هر تساوی یا شکست وجود ندارد و سرمربی
میتواند نقشههایش را عملی کند ،اگر مشکالت عجیبی مثل پا
پسکشیدنمدیرعاملیاقهربازیکنانازراهنرسد.
اردشیر الرودی از پیشکسوتان روزنامهنگاری ورزشی
چند روز پیش در مورد تراکتور نوشت که «خاص» بودن یکی
از امتیازات تراکتورسازی بود ،سبک و شیوه متفاوت و مختص
به خودشان داشتند اما «رفته رفته تراکتور تیمی شد مثل بقیه
تیمها! یکی از بقیه! فاقد تشخص! محمد تقوی کوشید تراکتور
را «دستورمند» کند و بازیاش را صاحب دانستگیهای گروهی
و تیمی که چنین اجازهای پیدا نکرد! دایههای مهربانتر از مادر،
دماغش را سوزاندند و از دل و دماغش انداختند! پولهای زیاد
و آدمهای زیادی و مالکی دست و دلباز که تنها مانده! مشکل
امروزی تراکتور -عمده مشکل پراشکالش -همین است! بازی
میکند تا چه پیش آید! تا بلکه خوش آید! تراکتور ،بازیکنهای
خوب فراوان دارد -دژاگه ،خانزاده ،حاجیصفی ،ایمانی،
مهری و -...که نه تیمی و نه گروهی از پیش دانسته که این در
خدمت آنباشدوAمقدمهایبرای......Bتراکتورهمهچیزهای
الزم را دارد ،چیزی که ندارد ،بازی طراحی شده و طراحی بازی
است! تراکتور تیم باید!» .آنها حاال این فرصت را دارند تا لیگ
برتر را به شهری ببرند که فوتبال ایران وامدار آنجاست و سالها
کارخانه بازیکن سازی بود .علیرضا منصوریان خوشفکر
است ،حتی اگر مخالف او باشید نمیتوانید منکر رابطه خوبی
شوید که با بازیکنانش میسازد ،او اگر بتواند شوق بازی کردن و
افتخار را در وجود احسان حاجیصفی ،اشکان دژاگه و مسعود
شجاعی زنده نگه دارد و این سه بازیکن بتوانند با بدنه جوان
باشگاه «رفیقتر» شوند ،هیچ بعید نیست خاطرات تلخ
لیگبرتررابایگانیکنند.تبریزشایستهیکافتخاربزرگاست.

