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در آینه لیگ

برکناریام به خاطر نتایج نبود

بازیکنسفارشی نگرفتم،توهین کردند
پرکاس:
ِ
رضــا پــرکاس سالهاســت در آلمــان حضــور دارد و  ۲دختــرش در فوتبــال آلمــان فعالیت میکنند .او که اصالتا ًجنوبی اســت ،ســالها در فوتبال آلمــان ،اوکراین ،امارات ،عمان ،بنگالدش و تاجیکســتان کار کرد و در ادامه
ایــن رونــد بــه ایــران آمــد تــا در صنعتنفــت آبــادان هــم چالــش جدیــدی را تجربــه کنــد .پــرکاس در  ۶هفتــهای که هدایــت صنعتنفت را به عهده داشــت ،تنها  ۴امتیاز به دســت آورد که این مســأله باعث شــد مســئوالن
باشــگاه خیلــی زود دســت بــه کار شــوند و بــه فکــر تغییــر ســرمربی بیفتند .البته این ســرمربی معتقد اســت برکناریاش به خاطــر نتایج نبوده و دالیــل مختلف دیگری باعث این اتفاق شــد.
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سمیرا شیرمردی -امیررضا همایون

روزنامهنگار

در  6هفته ابتدایی فصل نتایج
خوبی نگرفتید و همین مسأله
باعث شد اولین سرمربی برکنار
شده فصل بیست و دوم لقب
بگیرید...

اگــر آن چنــد هفتــه را بررســی کنیــد
متوجــه میشــوید شــرایط آنقــدر هــم
بــد نبــود .فصــل قبــل در همیــن مقطع
صنعتنفــت کال ً  6امتیــاز داشــت.
تفــاوت ایــن  2تیــم هــم زیــاد بــود .آن
تیــم ،تیمــی بــود کــه ســرمربی انتخــاب
کــرد و بــا تمــام وجــود بــازی میکردنــد.
مصدوم نداشــتند اما تیم من متفاوت
بود .اگر عملکرد  2تیم را مقایسه کنید
متوجــه میشــوید تیــم ما بهتــر کار کرد
و گلآوراژ بهتــری داشــت .ضمــن اینکه
روانتــر بــازی میکردیــم .مــا  4بازیکــن
تأثیرگذارمان یعنی حســن بیتســعید،
بوعــذار ،مریــدی و ریکانــی را بهدلیــل
مصدومیــت در اختیــار نداشــتیم .بــه
هــر حــال عملکــرد را دیگــران بایــد نقــد
کننــد امــا فصــل قبــل صنعتنفــت در
 11هفتــه فقــط  6امتیــاز به دســت آورد.
نمیشــود قضاوت کرد چه خواهد شــد
اما در  2بازی حق ما باخت نبود و خیلی
تالش کردیم 2 .بازی هم میتوانستیم
مســاوی بگیریم.
مثال ًبازی با پرسپولیس؟

پرسپولیس تیم ضعیفی نیست و همه
میدانیم باالی  10ملیپوش دارد .شاید
خیلیهــا بگوینــد  10ملیپوش نیســتند
امــا بازیکنانــی در ایــن تیــم هســتند که
قبــا ًملیپــوش بودند و جــزو بهترینها
هســتند .بــه هــر حــال مــا خــوب کار
کردیم و میتوانستیم مساوی بگیریم.
در مقابــل تراکتــور هــم در دقیقــه 95
گل خوردیــم .در حالــی کــه تیــم فصــل
قبــل ،مقابــل تیــم دوم تراکتــور  3بــر
صفر شکســت خورد .به هر حال برد و
باخت جزئی از فوتبال است و متأسفانه
بــه بــازی خــوب و شــانس گل ،امتیــاز
نمیدهند .عملکرد را باید نقدنویسها
و کارشناســان ورزشــی بررســی کننــد و
همــه علــل را بســنجند .فقــط زننده گل
نیســت و عوامــل زیــادی دخیــل اســت
کــه بایــد بررســی شــود .هم بردهــا باید
مورد بررسی قرار بگیرد و هم باختها.
مــا بــا توجــه به امکانــات ،ابــزار ،بودجه،
مدیریت و مراحلی که برای آمادهسازی
داشــتیم ،عملکردمــان بــد نبــود .در
فوتبال هر چقدر امکانات بیشتر باشد
دســت هــم بازتر اســت .جــذب بازیکن
و اردوهــا آنطــور که میخواســتم پیش
نرفت .به تناسب آنها باید نتایج بررسی
شــود .بایــد ببینیــد چقــدر کاشــتید کــه
بخواهیــد برداشــت کنید.
درست است که در صنعتنفت
آبادان دودستگی وجود داشت؟

نمیشــود گفــت دودســتگی امــا در
قاموس من و تفکرات و مکتب فوتبالی
مــن ،بازیکنســاالری و باندبــازی جایــی
ندارد .چون جایی ندارد آنها یک دسته
جــدا خواهند شــد.
چرا با وجود این مشکالت
سرمربی صنعتنفت شدید؟

قطعــا ًبهعنوان ســرمربی همیشــه فکر
میکنــی میتوانــی شــرایط را تغییــر
بدهــی .شــاید اگــر چنــد ســال بگــذرد
فکرهــای دیگــری کنــی و بــا دیــد بازتــر
بیایــی .باشــگاه ســبک کاری مــن را
میداند و نظم و دیســیپلین را همیشــه
ترجیــح میدهــم .مــن از مکتــب آلمان
میآیــم و پیشــرفت فوتبــال آلمــان بــه
خاطــر نظــم اســت .من ایــن کار را کردم
و همیشــه خواهــم کــردم.

با توجه به شــناختی که داشــتم و اینکه
گفتنــد حداقلهــا را بــرآورده میکننــد
و البتــه ایــن کار هــم انجــام شــد ،قبــول
کــردم چــون من چالش را دوســت دارم

اینها را در جلسه هیأت مدیره هم
گفتید؟

بلــه ،همــه اینهــا را گفتــه بودیــم .بحــث
نتایــج و مســائل فنــی نبــود .نتایــج
تأثیرگــذار بــود اما عواملی بود که باعث
شــد شــرایط کار مهیــا نباشــد و مربــی
باید اخراج میشــد .باشــگاه نتوانســت
یکســری مســائل را مدیریت کند و من
هــم بــه دیســیپلین کاری خــودم پایبند
هســتم .شــهر آبــادان شــهر دهــداری
اســت و تندیــس ایــن مربــی فقیــد در
ورزشــگاه تختــی آبــادان هــم نصــب
اســت امــا کاش بــه احتــرام آن تندیــس
نظــم و اخــاق هــم بــود ،حتــی نصــف و
نیمه .وقتی بازیکن نظم و فشــار تیمی
را برنمیتابــد کار خــوب پیــش نمیرود.
درست است که یکسری لیدر
بازیکن معرفی کردند و شما
نپذیرفتید؟

بله درســت اســت .میشــود گفت یکی
از عوامــل اخــراج مــن همیــن بــود چون
بــا توهیــن فشــار آوردنــد .بازیکنــان بــر
اســاس سیاســتهای باشــگاه جــذب
میشــوند و بهترینهــا در آن ظــرف قرار
میگیرند .وقتی لیدر بازیکنی را معرفی
میکنــد و جــذب نمیشــود مخالفتها
شــروع میشــود امــا مــن بــاز هــم روی
اصــول کاری خــودم پایبند هســتم.
شاید هم یکی از دالیل این
برکناری قرارداد پایینتان بود.
شما  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون
قرارداد داشتید که  ۱۸درصد آن را
هم تخفیف دادید و براحتی جدا
شدید...

قــرارداد مــن  ۲ســاله بــود کــه ســال اول
آن را اجــرا کردیــم .ایــن مبلــغ را نه تأیید
میکنم و نه تکذیب اما آن چند درصد

وقتی لیدر بازیکنی
را معرفی میکند
و جذب نمیشود
مخالفتها شروع
میشود اما من باز
هم روی اصول کاری
خودم پایبند هستم

نکته جالب این است که بدرقه
جالبی هم داشتند.

ایــن مســأله نشــانه چــه چیــزی اســت؟
نارضایتــی؟! همــه اینها نشــان میدهد
بحــث نتیجــه نبــود .در فوتبــال ایــران
چنین چیزی سابقه نداشته و هیچوقت
حتــی برای اســتقبال هــم مدیرعامل به
فــرودگاه نرفتــه و بــرای بدرقــه هم حتی
مربــی کــه بهتریــن نتایــج را گرفتــه بــود
چنیــن اتفاقــی نیفتــاد امــا ایــن بــار ایــن
اتفــاق افتاد.
تغییر مدیریت چقدر در جدایی
شما تأثیر داشت؟

مدیریت قبلی و فعلی خیلی فرق ندارد
و در هیــأت مدیــره با خرد جمعی چنین
تصمیمــی گرفتــه شــد .مدیرعامــل هم
بهعنوان بازوی اجرایی ،آن را انجام داد.
بعیــد میدانــم تغییــر مدیریــت در ایــن
مسأله دخیل بوده باشد .ببینید در هر
تیمــی ،بازیکــن ســرباز اســت و تیم یک
فرمانده دارد و آن هم ســرمربی اســت.
کمــک مربیــان و دیگر اعضای کادر هم
مشــاوران خوبی هســتند کــه میتوانند
کمــک کننــد .کاپیتان تیــم من هم رابط
مــن بــا مســتطیل ســبز اســت .بازیکــن
ســاالری و اینکــه گرانتریــن بازیکن چه
کسی است ،در تیم من جایی نداشت.
اگــر بازیکــن ســاالری یــک نکتــه مثبت
دارد ۱۰ ،نکته منفی دارد .شاید یک تیم
با بازیکنســاالری به موفقیت برسد اما
این پیشرفت نیست .موفقیت میتواند
مقطعــی باشــد امــا پیشــرفت همیشــه
میمانــد .آلمــان در فوتبــال پیشــرفت
داشــته و شــاید یک دوره به فینال جام
جهانی نرســد اما جزو کشــورهای مدعی
اســت .ســنگال یــک بــار فرانســه را زد و
کــره هــم آلمان را بــرد .آنها در آن مقطع
موفق بودند اما پیشرفت نبوده و دوباره
تکــرار نمیشــود .اگــر تیمــی پیشــرفت
کنــد موفقیــت در پــی خواهــد داشــت
امــا موفقیــت لحظــهای اســت و شــاید
هفتههــای دیگــر تکــرار نشــود .گفتنــد
هــواداران دلنگــران نتایــج هســتند اما
در بــازی بــا پرســپولیس ،تراکتــور و حتی
آلومینیوم ایستاده تیم را تشویق کردند.
فقط چند نفر فحاشی کردند که آن هم
به خاطر مسائل شخصی بود و سرمایه
یــک شــهر را از بیــن میبرند.
االن بحث حضور شفر به جای
شما مطرح است .آیا او میتواند
در صنعتنفت موفق باشد؟

مذاکــره بــا شــفر نکتــه جالبــی دارد .اگر
آبــادان میتوانــد بــرای شــفر هزینه کند
چــرا بازیکــن خارجــی نگرفتنــد؟ گفتنــد
به خاطر مســائل مالی انتخاب محدود
اســت .همــان  ۳ ،۲مــاه پیــش خــرج
میکردند .به هر حال من نه برای شفر
بلکه برای صنعتنفت و فوتبال آبادان
آرزوی موفقیــت دارم .نکتــه بعــدی این
اســت کــه بعیــد میدانم مربــی خارجی
فوتبــال ایــران را دنبال کند .در حالی که
من چون جزئی از فوتبال ایران هســتم
بازیها را همیشــه دنبال میکنم .شــفر
از مکتب فوتبال آلمان است و آنجا هم
نظــم حــرف اول را میزنــد .وقتــی بــرای
مــن کاری نکردنــد و مــن هــم از اصــول
کاریام پاییــن نیامــدم بایــد دیــد اگــر

از تیم دیگری پیشنهاد دارید؟

بله ،قطعا ًپیشنهاد میرسد اما تا وقتی
یک تیم ســرمربی دارد درســت نیســت
بــا آن تیم مذاکره کنم.
فوتبال ایران پس از سه سال به
انتخاب سال  2011بازگشت .فکر
میکنید ما با کیروش میتوانیم
در جام جهانی نتیجه بگیریم؟

اینکه کیروش به ایران آمد و به فوتبال
ایــران شــخصیت داد و از همــه مهمتــر
اینکه شناخت کاملی روی فوتبال ایران
دارد نکتــه مثبتــی اســت امــا مــن درباره
کسب نتیجه با کیروش در جام جهانی
میگویــم عملکــرد او در طــول هشــت
ســال اعــم از نگــرش و نــوع بــازی او برای
مــردم ایــران مشــخص اســت و هر جام
جهانــی بــا ادوار قبلــی تفــاوت دارد .ایــن
دوره هــم تیمــی ملــی ایــران در گروهــی
قــرار دارد کــه نــه میتــوان بــه آن گفــت
بســیار ســخت و نــه بســیار آســان امــا
مصــاف بــا همــه تیمهــا در جــام جهانــی
ســخت اســت .ما باید ببینیــم موفقیت
ایــران در ایــن رقابتها را چگونه تعریف
میکنیم .از نظر من موفقیت سه بخش
دارد ،اینکــه از گروهمــان صعــود کنیــم،
شکستهای آبرومندانه متحمل شویم
یــا اینکــه بــازی خوبــی در جــام جهانــی
ارائــه دهیــم .حــاال ما بایــد ببینیم هدف
فدراســیون از آوردن کــیروش رســیدن
بــه کدامیــک از ایــن گزینههاســت .مــا
باید نشــان دهیم اگر اول آســیا هســتیم
عملکردمــان از چهــار تیــم دیگری که در
جــام جهانــی هســتند قویتر اســت .اگر
ایــن اتفــاق رخ ندهــد و عملکــرد ایران از
چهــار تیــم دیگــر ضعیفتــر باشــد یــک
شکســت محســوب میشود اما اگر تیم
ملی موفق شد نمایشی بهتر از آن چهار
تیم را به جهان نشان دهد فکر میکنم
بــه موفقیت رســیدهایم.
با توجه به اینکه شما از فوتبال
آلمان شناخت دارید فکر میکنید
این تیم با فلیک به موفقیت
برسد؟

هانســی فلیک مربی خوشفکری است
و در ســطحهای مختلفــی از فوتبــال
مربیگری کرده .شــاید برای شما جالب
باشــد بدانیــد تیــم هوفنهایــم آلمــان
بــا وجــود اینکــه صاحبــش از ثــروت
بســیاری برخــوردار اســت و بــه او لقــب
آبراموویچ آلمان را دادهاند میتوانست
بــا خریــد بازیکنهــای گرانقیمت خیلی
زود بــه دســته اول برســد امــا از دســته
پنجــم فوتبــال آلمــان آغــاز کــرد و زمــان
حضــور ایــن تیــم در لیــگ دســته دوم
و ســوم ایــن تیــم بــه هانســی فلیــک
رســید .بــه همیــن خاطــر فلیــک نشــان
داد خوشــفکر اســت و خــودش را تابــع
ســرمربیان قبــل نمیدانــد و بــه نوعــی
ابداعگر سبک فوتبال است .همچنین
از داشــتههایش هــم بــه نحــو احســن
اســتفاده میکنــد و تیمهایــش فوتبالی
را بــه نمایــش میگذارنــد کــه تاکتیــک
دارد .بــه هــر جهــت همانطــور کــه مــا
خودمــان را ایرانــی میدانیــم آلمانــی
هــم میدانیــم و از موفقیــت تیم آلمان
خوشــحال میشــویم .ضمــن اینکــه
عملکــرد هانســی فلیــک بــه گونــهای
اســت که او میتواند ژرمنها را رهبری
کنــد و بــه موفقیــت برســاند.
بسیاری پس از جدایی هانسی
فلیک از کادر فنی لوو و سقوط تیم
در جام جهانی  2018معتقد بودند
نتایج گذشته به خاطر حضور
فلیک بوده ،شما تا چه اندازه با
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نداشــت لــوو آمــد .در
آن زمــان بســیاری گفتند
تئوریســین تکنیکهــا و
نتایج آلمان یواخیم لوو است.
همانطور هم که میدانید آلمان
 2006ســوم شــد 2010 ،به جمع چهار
تیم رســید و  2014که اوج درخشــش او
بــود آلمــان قهرمــان جــام جهانی شــد.
ایــن را بهعنــوان کســی میگویــم کــه
ســالیان ســال بهعنــوان دســتیار،
مدیــر فنــی و ســرمربی کار کردهام.
مسئولیت سرمربی بسیار سنگین
اســت چــون او تصمیــم نهایــی را
اتخــاذ میکنــد .اگــر بگوییــم تمــام
نتایــج کلینزمــن مدیــون لــوو اســت
اشــتباه گفتهایــم بلکــه لــوو کمــک
خوبــی بــود امــا تصمیــم گیرنــده
نهایــی کلینزمــن بــود.

شهر آبادان شهر
دهداری است و
تندیس این مربی فقید
در ورزشگاه تختی
آبادان هم نصب است
اما کاش به احترام آن
تندیس نظم و اخالق
هم بود ،حتی نصف
و نیمه .وقتی بازیکن
نظم و فشار تیمی را
برنمیتابد کار خوب
پیش نمیرود

عکس :علی محمدی

شما که میدانستید امکانات
و پول نیست چرا سرمربی
صنعتنفت آبادان شدید؟

و بــه تواناییهــای فنــی خــودم ایمــان
دارم .پیشــرفت بــه نتیجه نیســت .من
بــا ایــن کمبودهــا و بودجــه پاییــن نتایج
بــدی نگرفتــم .باید دید پیشــرفت را در
چــه میبینــی .مــن در هــر بــازی حداقل
 ۳بازیکن زیر  ۲۳سال در ترکیب اصلی
داشــتم و نیمکت تیمم همیشه منظم
یکردند،
بود .بازیکنان هیچ توهینی نم 
بــه داور اعتــراض نداشــتند ،منضبــط
بودنــد ،رابطــه با رســانه قانونمند شــده
بــود .اینهــا پیشــرفت اســت .تیــم ملــی
ایــران بــا کارلــوس کــیروش شــخصیت
گرفتــه امــا نتایــج آنطــور کــه انتظــار
میرفــت نبــود .در آســیا کاری نکردیم و
در جــام جهانــی هــم نتوانســتیم صعود
کنیــم امــا ایــن تیــم پیشــرفت باالیــی
داشــت .دیســیپلین و ســاختار بهترین
نتیجــه و کار اســت .برانکــو در ســال
اول حضــور در پرســپولیس تیمــش
پاییــن جــدول بــود .در ســال دوم نایــب
قهرمــان شــد و بعــد از آن قهرمانیهــای
پیاپــی بــه دســت آورد .بــرای پیشــرفت
یــک تیــم  ۳عنصــر مهــم اســت .عنصر
ثبــات مدیریــت ،ثبــات بازیکــن و ثبــات
کادرفنــی .اگــر  3عنصــر باشــد تیــم
میتوانــد موفــق باشــد .ثبــات بازیکــن
 ۴۰درصــد ،مدیریــت و مربــی هــر کدام
 ۳۰درصــد هســتند .پــس هــر پــروژهای
 ۷۰درصد موفقیت را داشــته باشــد آن
پــروژه خــوب اســت امــا اگــر زیــر ۵۰ ،۴۰
درصد باشد شکست خورده است .در
پروالیســنس ،مدیریت یــاد میدهند و
بعــد از  ۶هفتــه نمیتــوان گفــت کــدام
تیم قهرمان است و کدام تیم میافتد.
صنعتنفــت بــا یــک بــرد میتوانســت
حتــی  ۷رده باالتــر بیایــد.

هم به خاطر پروسه اداری کم میشود و
بقیهاش بین من و باشگاه خواهد بود.
مــن نمیخواســتم تحــت هــر شــرایطی
بمانــم .باشــگا ههایی کــه هدفمنــد
هستند تغییرات هدفمند دارند و به آن
معیارها میرســند یا نزدیک میشــوند.
 ۲سال پیش لورکوزن مدیرش فولر بود
و ســرمربیاش هاینریــش .در  ۳بــازی
انتهــای نیــم فصــل کــه دربی با شــالکه،
بــازی بــا کلــن و گالدبــاخ بــود ،تیــم یــک
بــرد و  ۲مســاوی آورد امــا هاینریــش
را برداشــتند .از فولــر پرســیدند چــرا؟
گفــت بــا هاینریش بــه آن جایگاهی که
میخواهیم نمیرســیم .در ایران با یک
برد  ۴هفته حضورت تضمین است .با
یــک مســاوی یک هفتــه و با یک باخت
اولتیماتــوم میدهنــد .صنعتنفــت
ایــن فصل خیلی نســبت بــه فصل قبل
بهتر و روانتر بازی کرد و این پیشرفت
اســت امــا بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
تغییر باشــد.

شفر بیاید شرایط به چه صورت خواهد
شــد .بــا بازیکنســاالری میجنگد یا به
مشــکل میخورد؟ هواداران آبادانی که
میگویند برزیل هستیم حتما ًمیدانند
برزیــل اوریجینــال در پایتختــش  ۷گل
از آلمــان خــورد امــا کســی نگفــت آنها را
اعدام کنید چون فوتبال همین اســت.
بعــد از آن هــم در رده بنــدی بــه هلنــد
باخت و اتفاقی نیفتاد .در آبادان فوتبال
با زندگی مردم آمیخته است .با فوتبال
زندگــی میکنند .هواداران باید واقعگرا
باشند .هواداران واقعی فوتبال را دیدند
و میداننــد ایــن جدایــی دالیــل خاصــی
داشــت و تیــم خوب بــازی میکرد.

این نظریه موافق هستید؟

بــا ایــن نظریــه موافــق نیســتم چــون لوو
در سال  2006بهعنوان دستیار کلینزمن
در جــام جهانــی آلمــان انتخــاب شــد که
انتخــاب او هــم داســتان جالبــی دارد.
بــه ایــن علت که کلینزمن پروالیســنس
نداشــت و اجــازه حضــور بهعنــوان
ســرمربی روی نیمکــت را

