
درگيري هاي لفظي سرمربي تيم ملي با مديران 
فدراس�يون فوتبال هر روز ابعاد تازه تري پيدا 
مي كند. به نظر شما اين جنگ و جدل ها چه تأثير 
منفي بر عملكرد تيم ملي فوتبال در رقابت هاي 

انتخابي جام جهاني روسيه دارد؟
وقتي كه مديريت ضعيف باشد يا مديران ضعيف انتخاب 
مي شوند و س��رمربي تيم ملي از لحاظ مديريتي قوي تر از 
مجموعه مديران فدراسيون فوتبال باشد نمي توان بيش 
از اين انتظار داش��ت. در واقع در چنين ش��رايطي اينگونه 
رفتارها و جدال ها طبيعي اس��ت. در تمام دنيا س��رمربي 
وظايف تعريف شده و روشني دارد. يك مربي حرفه اي هرگز 
نبايد به خودش اجازه دهد كه پايش را از اختياراتش فراتر 
بگذارد. اما زماني كه مي بيند انتظاراتش به دليل ضعف هاي 
مديريتي برآورده نشده و نمي شود پايش را فراتر مي گذارد 
چراكه مربي به گرفتن نتيجه و رسيدن به هدف مي انديشد. 
در حال حاضر كرش به صعود به جام جهاني فكر مي كند. به 
نظر من متأسفانه مشكل اصلي مديريت باالي فدراسيون 
است از سرپرست و كميته مربيان گرفته تا دبير و سايرين. 
اين مديران در مقايسه با سرمربي ضعيف تر هستند. به همين 
دليل حرف سرمربي مي شود فصل الخطاب و هركاري دلش 

مي خواهد انجام مي دهد. 
فدراسيون فوتبال چطور مي تواند اين چالش ها 

را مديريت كند؟
فدراسيون اصالً نمي تواند اين موضوع را مديريت كند. وقتي 
مدير خودش كاريزما و ش��اخصه هاي يك مدير شايسته 
را نداشته باشد به نتيجه تيم هاي ملي وابسته مي شود. در 
حقيقت نتيجه تيم ملي براي مدير تعيين كننده است. به 
همين دليل مديران فدراسيون براي اينكه تيم نتيجه بگيرد 
حاضرند به سرمربي باج بدهند. حاال سرمربي خارجي هم به 
اين وضعيت پي مي برد و تمام خطرات موجود را به مديران 

منتقل مي كند و توقعاتش را نيز باال مي برد. كميته مربيان اگر 
قدر باشد و مديريت خوبي و قوي داشته باشد قطعاً سرمربي 

نيز نمي تواند چنين رفتارهايي از خود نشان دهد. 
كمبود امكانات، نقص تداركات و مسائل حاشيه اي 
همواره داليل اصلي كارلوس كرش براي اعتراض 
و انتقادهاي بوده اس�ت. به نظر شما اين مسائل 
بهانه هاي قابل قبولي براي مصاحبه هاي تند عليه 

مسئوالن فدراسيون هستند؟
متأس��فانه عوام گرايي يكي از مش��كالت اصلي ماست. از 
زماني كه ك��رش براي اولين ب��ار به ايران آم��د و كارش را 
در تيم ملي ش��روع كرد چند س��ال مي گذرد. او وضعيت 
امكانات سخت افزاري ما را بهتر از خودمان مي شناسد. پس 
درخواست هاي فراتر از اين امكانات اصالً قابل قبول نيست. 
كرش با اين كارش خطرات موجود بر سر راه تيم ملي را به 
مديران منتقل مي كند. وگرنه او از همه بهتر مي داند شرايط ما 
چگونه است و تا چه اندازه مي توانيم براي تيم ملي و برگزاري 
بازي هاي تداركاتي هزينه كنيم. همه اين موارد مشخص 
است. منتها او هم ياد گرفته كه از اين طريق مي تواند امكانات 
بيشتري براي تيم ملي كسب كند. اگر خداي نكرده تيم ملي 
نتيجه نگرفت نيز بگويد من از قبل اطالع داده بودم؛ مديران 
امكانات تهيه نكردند و ما هم نتيجه نگرفتيم. البته من به 
كرش حق مي دهم اعتراض كند چراكه با او هيچ ش��فاف 
صحبت نكرده ايم. مگر مي ش��ود سرمربي تيم ملي فقط از 
طريق سايت ها و رسانه ها با فدراسيون صحبت كند! كجاي 

دنيا چنين مديريتي را شاهد هستيم؟
كارلوس كرش يكي از مربيان حرفه اي دنياست 
كه در بهترين تيم هاي باشگاهي و ملي فعاليت 
داش�ته. چرا در تيم هاي مطرح جهان ش�اهد 

چنين رفتارهايي نيستيم؟
كرش در كشور خودش يا منچستريونايتد كه نمي تواند چنين 

صحبت هايي را مطرح كند چراكه مي داند آنجا همه چيز طبق 
قانون و مقرراتي كه از قبل اعالم شده انجام مي شود. در كشور 
ماست كه مي توان به بسياري مسائل اعتراض كرد و از وزير 
گرفته تا مديران پايين تر را به حاشيه برد. هيچ وقت در فوتبال 
حرفه اي چنين اتفاقاتي نمي افتد. شايد در كشورهاي حاشيه 
خليج فارس شاهد حواشي اينچنيني باشيم. در كشورهاي 
عربي چون اغلب مديران فوتبال شان نيز شاهزاده هايشان 
هستند و به خاطر رابطه اي كه با حاكميت دارند نه تخصص 
و تجربه شان چنين مواردي به چشم مي خورد. چرا راه دور 
برويم؛ در زمان مديريت مهندس هاشمي طبا نيز حاشيه هايي 
از اين دست نداشتيم. چون مديراني كه انتخاب شده بودند 
همگي شايستگي هاي الزم را داشتند. مشكالت و حواشي كه 
تيم ملي دارد كامالً مديريتي است و متأسفانه مديريت فوتبال 

ايران كوتوله شده است. 
راهكار شما براي حل اين حواشي چيست؟

 معتقدم بايد از مديران شايس��ته استفاده كنيم. در ورزش 
و به ويژه در فوتبال دارايي هاي خوب��ي در حوزه نيروهاي 
انساني داريم. در واقع بايد از اين دارايي ها در رده هاي باالي 
مديريت بهره برد و به آنها بها بدهيم. مقايسه مديران فعلي 
فدراسيون با مديران گذشته از نظر عملكرد، تجربه، علم، 
تخصص و خدماتي كه براي فوتبال انجام داده اند همه چيز 

را مشخص مي كند. 
در راه صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني 1998 
فرانسه حضور فعالي در ورزش داشتيد. آن زمان 

چطور حاشيه هاي موجود را مديريت كرديد؟
اتفاقاً آن زمان روحيه ويرا )س��رمربي وقت( تقريباً ش��بيه 
كارلوس ك��رش بود. وي��را زياد مصاحبه مي كرد و س��عي 
مي كرد تبليغات رس��انه اي كند اما ما در استراليا از همان 
روحيه اش استفاده مثبت كرديم. يعني مديريت تيم را به 
بيژن ذوالفقارنسب )دستيار سرمربي وقت تيم ملي( سپرديم 

و از ويرا هم خواستيم تا فقط روحيه تيم را باال ببرد. حتي خود 
ويرا در مصاحبه هايش نيز گفته بود كه بيش از اين كاري از 
دستش برنمي آيد. ميروسالو بالژويچ نيز چنين شرايطي 
داشت. بالژ نيز مربي رسانه اي بود اما مديريت بلد بود. زمان 
مديريت ما تنها يك بار نتوانستيم شرايط را مديريت كنيم آن 
هم در زمان روي كار آمدن توميسالو ايويچ بود. ايويچ مربي 
بسيار خوبي بود ولي متأسفانه چون تيم خارج از ايران بود 
در ايتاليا موجي برايش به وجود آوردند و آن حاشيه ايجاد 
شد. همه ريس��ك هاي موجود را شناسايي كرده بوديم و با 
آنها آشنايي داش��تيم به عالوه اينكه همان روز اول با همه 
مربيان خارجي اتمام حجت مي كرديم. به آنها مي گفتيم كه 
از نظر امكانات در چه وضعيتي قرار داريم و همه چيز را شفاف 
برايشان بيان مي كرديم تا پس از عقد قرارداد مشكلي پيش 
نيايد. ما هيچ وقت روز اول نمي گفتيم فالن امكانات را براي 
شما فراهم مي كنيم يا قول هايي بدهيم كه هرگز نتوانيم به 
آنها عمل كنيم. وقتي كه وعده هاي خارج از عرف داده شود 
براي اينكه فالن مربي را به هر شكل ممكن به خدمت بگيرند 
و به نتيجه الزم برسند اما وعده ها هرگز عملي نشوند معلوم 
است كه سرمربي هرطور كه بخواهد جوالن مي دهد. نبايد 

براي كرش خالي بندي كنيم و توقعاتش را باال ببريم. 
در برهه كنون�ي چطور مي توان تي�م ملي را از 

حواشي بيرون زمين دور نگه داشت؟
به نظر من فدراسيون فوتبال در برهه كنوني بايد با كرش 
جلس��ه اي را برگزار كند و به صورت كامالً شفاف شرايط را 
براي او روشن كند. به كرش بگويند كه توقعات بيشتر از اين 
را نمي توانند عملي كنند و اگر با اين شرايط حاضر به ادامه 
همكاري نيست از او بخواهند استعفا دهد. با اين حال مطمئن 
باشيد مديران فعلي نمي توانند اينگونه صريح با كرش صحبت 
كنند. مديريت اين موضوعات به اين سختي ها هم نيست اما 

متأسفم كه مديران ما از مديريت حواشي عاجزند. 

شايد كارلوس كرش بعد از 
سعيد احمديان

   گزارش
رفتن از ايران بخواهد كتاب 
خاطراتش را بنويسد، كتابي 
كه مي تواند جنجالي و پرف��روش از آب در بيايد، به خصوص 
اينكه سرمربي پرتغالي در روزهاي حضورش در كشورمان كم 
خاطره تلخ و شيرين و روزهاي پرحاشيه و جنجالي نداشته 
است. يكي از بخش هاي خواندني اين كتاب مي تواند روزشمار 
رويارويي اش با مخالفان و منتقدانش باشد. او در پنج سالي كه 
از حضورش در ايران مي گذرد كم دش��من و مخالف نداشته 
است، مخالفاني كه ابتدا در كنار وي بودند اما در ادامه روبه روي 
سرمربي پرتغالي قرار گرفتند و فوتبال ايران روزهاي جنجالي 
و پرحاشيه اي را در رو در رويي كرش و مخالفانش در رسانه ها 
سپري كرد. امير عابديني جديدترين مخالف كرش است كه 
يك به دوي آنها در رسانه ها در هفته گذشته، باعث شد تا يكي 
ديگر از موافقان كرش در صف مخالفان اين مربي قرار بگيرد. به 
همين بهانه در گزارشي تمام كساني كه با كرش به مشكل 
خوردن��د و راهش��ان را از س��رمربي پرتغالي ج��دا كردند، 
پرداخته ايم، افرادي كه در بين آنها از مديران فدراسيون فوتبال 
ديده مي شود تا دستياران كرش و البته مديران وزارت ورزش!

    
بخش زي��ادي از منتق��دان و مخالفان كارل��وس كرش را 
جمعي از مديران فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش��ي ها 
تش��كيل مي دهند كه با وجود قرار گرفتن با سرمربي تيم 
ملي در يك مجموعه روبه روي هم قرار گرفتند تا يك دعواي 
درون خانواده اي شكل بگيرد. اين روزها در حالي با حمايت 
س��لطاني فر گزينه دولت براي وزارت ورزش، پيش بيني 
مي شود كرش رابطه خوبي با وزارت ورزشي ها داشته باشد 
كه در زمان حضور محمود گودرزي در وزارت ورزش هم وي 
يكي از منتقدان اصلي كرش بود و اصرار داشت كه فدراسيون 
نبايد قرارداد وي را تمديد كند. گودرزي معتقد بود كرش پا را 
فراتر از اختياراتش گذاشته و در اموري دخالت مي كند كه در 
حوزه وظايفش نيست. وزير وقت ورزش درباره كرش گفته 
بود: »نبايد توسط بيگانه تحقير شويم. برخي ها مي آيند اما 
انگار كه نظام برعكسي را شاهد هستيم و كارفرما را تحقير 
مي كنند. انگار نه انگار كه او كارمند است و كسي ديگر كارفرما 

و ما توسط يك نفر گرفتار شده ايم.«
 امير عابديني مسئول كميته اقتصادي فدراسيون فوتبال 
آخرين مديري اس��ت كه در مجموعه فدراسيون با كرش 
به مشكل خورده است. مصاحبه عابديني درباره اينكه در 

جلسه كرش و تاج مقرر شده تا تكليف اين سرمربي پرتغالي 
بعد از بازي با سوريه مشخص شود و اين مربي استعفا داده 
است، باعث شد تا س��رمربي پرتغالي به شدت از خجالت 
رئيس كميته اقتصادي فدراسيون در آيد و از وي انتقاد كرد 
چطور يك بازارياب از جلسات محرمانه خبر دارد. كرش در 
بيانيه اي در فيس بوك، با ادبياتي تند و استفاده از كلماتي 
مانند قورباغه و مار از عابديني انتقاد كرد و حتي پنج شنبه 
گذشته با حضور 12 ساعته در فدراسيون، منتظر ماند تا 
عابديني بيايد و تكليفش را مشخص كند. علي كفاشيان 
هم از شاخص ترين مديراني است كه كرش بعد از رفتن او 
از فدراسيون فوتبال، اختالفش را با رئيس سابق فدراسيون 
علني كرد، اين در حالي بود كه كفاشيان در روزهاي بي پولي 
فدراسيون و مخالفت وزارت ورزش با ماندن كرش، پاي اين 
مربي ايستاد اما سرمربي تيم ملي با انتخاب مهدي تاج به 
عنوان رئيس فدراس��يون، پرده از اختالفاتش با كفاشيان 
برداش��ت.  عباس ترابيان كه در روزه��اي ابتدايي حضور 
كرش در ايران به عنوان سرپرست تيم ملي فعاليت مي كرد 
و مذاكره كننده فدراسيون با اين مربي براي آمدن به ايران 
بود، هم از ديگر كساني است كه با كرش به مشكل خورد تا 

جايي كه اين روزها چش��م ديدن هم را ندارند و كرش در 
مصاحبه اي عنوان كرد كه ترابيان او را »مرتيكه« خطاب 
كرده است. مهدي  محمد نبي ديگر سرپرست تيم ملي هم 
نتوانست كنار كرش دوام بياورد و سرمربي پرتغالي به دليل 
اينكه نبي در ارتباطات بين المللي اش نتوانسته شرايط خوبي 
را براي تيم ملي فراهم كند، با دبيركل سابق فدراسيون كه 
سرپرست تيم ملي هم بود به مشكل خورد. يكي ديگر از 
مخالفان اصلي كرش در فوتبال ايران، عليرضا اسدي دبيركل 
فدراسيون فوتبال است، مديري كه شديدترين درگيري ها 
را با كرش در روزهاي حضورش در ايران با اين مدير داشته 
است. اسدي در اوج اختالفات وزارت و فدراسيون و سپس 
كوتاه آمدن كفاشيان مقابل وزارت به عنوان گزينه وزير وقت 
ورزش به فدراسيون آمد و پس از همان اولين جلسه كرش و 
اسدي اختالفاتشان عيان شد، طوري كه سرمربي تيم ملي 
عنوان كرد »اسدي فرق بين زمين فوتبال و زمين كشت 
سيب زميني را نمي داند!« اختالفات در ادامه باال گرفت تا 
جايي كه در چند ماه اخير، اسدي و مديران باال دستي اش 
را مسبب س��نگ اندازي در راه تيم ملي و لغو شدن اردوها 
و بازي هاي تداركاتي مي داند. اختالف بر س��ر ساختمان 

پزشكي ايفمارك در مجموعه آكادمي فوتبال، ساختماني 
كه كرش معتقد بود او طرحش را به فدراسيون داده اما االن 
به مركز پزشكي تبديل شده هم باعث شد تا زهره هراتيان 
مسئول مركز ارزيابي هاي پزشكي و بازتواني هاي فوتبال 
ايران )ايفمارك( هم در ليست مخالفان كرش قرار بگيرد. 
كرش به شدت عليه هراتيان موضع گرفت و مدعي شد وي 

حكومتي تقلبي بر ايفمارك دارد. 
    

عالوه بر مجموعه مديريت��ي، كرش در پنج س��الي كه از 
انتخاب به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال مي گذرد، بارها 
با دستيارانش هم به مش��كل خورد و برخي از مربياني كه 
با انتخاب وي به كادر فني اضافه ش��ده بودند، در ميانه راه 
از تيم ملي جدا شدند. در اين بين مي توان به اميد نمازي، 
مجيد صالح، سيموئز و ميك درموت اشاره كرد كه در اين 
پنج سال اخير به عنوان مربي كنار كرش مشغول كار شدند 
اما نتوانس��تند كنار اين مربي دوام بياورند. درباره جدايي 
دستياران كرش هم گفته مي شود بيشتر داليل غير فني 
تأثير گذار بوده است و سبب شده تا سرمربي پرتغالي نفرات 
جديدي را جايگزين دستياران قبلي اش كند. در همين رابطه 
اميد نمازي پس از جدايي از تيم  ملي اشاره داشت كه براي 
آشنايي با اخالق و خصوصيات كرش بهتر است با سيموئز يا 
درموت صحبت كنيد كه به چه علت از تيم  ملي جدا شدند. 
يكي از بحث انگيزترين دستياران كرش كه با وي در ادامه 
اختالف پيدا كرد، علي كريمي بود كه قبل از جام ملت هاي 
آسيا 2015 به شكل عجيبي از تيم ملي كنار رفت. كريمي 
پس از سكوتي نزديك به دو سال، در چند ماه اخير پس از باال 
گرفتن اختالفات كرش با مربيان ليگ برتري و به خصوص 
با برانكو، پشت سرمربي پرسپوليس در آمد و اختالفش را 
با كرش علني كرد. او در گفت وگوي��ي درباره اينكه كرش 
منتقدانش را مار و عقرب خوانده گفت: »از قول من بنويسيد 
آقاي كرش، شهامت و شجاعت داش��ته باش. به جاي مار 
و گرگ و عقرب و رتيل و... اس��م منتقدان خودت را بياور و 
بعد نظر بده! ضمن آن كه يك حرف ديگر هم براي او دارم. 
شنيدم گفته اگر با عقاب ها نشست و برخاست كنيد، پرواز را 
ياد خواهيد گرفت. مي خواهم بگويم آقاي عزيز، بلندپروازي 
هم خيلي خوب نيست، سر آدم گيج مي رود و با سر زمين 
مي خورد!« البته در اين ليس��ت مي توان از مربياني مانند 
قلعه  نويي، برانكو و بازيكناني مانند رحمتي و عقيلي هم نام 

برد كه در ليست سياه كرش قرار گرفتند. 
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همه مخالفان مرد پرتغالي
نگاهي به ليست بلندباالي منتقدان كارلوس كرش

نبايد با خالي بندي توقعات كرش را باال ببريم
سعيد فائقي معاون سابق سازمان تربيت بدني در گفت وگو با »جوان«:

109  روز تا آغاز مرحله دوم مسابقات فوتبال مقدماتي جام جهاني 
دنيا حيدري

     نگاه
2014 برزيل باقي مانده بود كه هدايت نيمكت تيم ملي ايران به دست 
كارلوس كرش، مرد پرتغالي كه سابقه نشستن كنار دست فرگوسن 
را در كارنامه داشت، سپرده شد. مردي كه آمده بود تا تيم ملي ايران، حضوري ديگر در جام جهاني 
را تجربه كند. اما تيم ملي و فوتبال ايران،  با او چيزهاي زياد ديگري هم در كنار حضور در جام جهاني 
تجربه كرد.  بزرگ ترين نقطه قوت كرش را اگر نتيجه گيري او به حساب بياوريم، بزرگ ترين نقطه 
ضعفش اما برخوردي است كه با مسائل و اتفاقات اطراف دارد. برخوردي كه البته شايد در طول پنج 
س��ال حضورش در فوتبال ايران آموخته و نوعي عكس العمل به آن چيزي باشد كه اينجا ديده و 
شنيده است.  كرش هرگز مربي خود داري نيست و همواره واكنش هايش به مسائل و مشكالت تند 
و تيز است و در اين خصوص با احدي هم شوخي ندارد. مي خواهد طرف مقابلش رئيس فدراسيون 
باشد،  معاونين او يا حتي بازيكني كه به هر دليلي تصميم مي گيرد با يك تصميم، به ارزيابي جايگاه 
خود در فوتبال بپردازد و خيلي زود مي فهمد كه ديگر راه بازگشتي ندارد.  در نگاه اول، شايد اينگونه 
به نظر برسد كه اين برخوردهاي سفت و س��خت جدي، مي تواند نقطه اي مثبت باشد كه از ايجاد 
هرگونه هرج و مرج و چالشي ممانعت مي كند چراكه اجازه هيچ گونه قانون شكني و حاشيه سازي 
را نمي دهد اما نه وقتي كه اين جديت به گونه اي است كه كرش تحمل شنيدن هيچ گونه انتقادي 
اعم از سازنده يا مغرضانه را ندارد و هيچ حرفي را بي پاسخ نمي گذارد و هربار چنان از كوره در مي رود 

كه حتي اگر عصبانيتش به حق هم باشد، ناحق ديده شود و جنجالي جدي براي تيم ملي. 
طي تمام اين سال ها، كرش با اشخاص زيادي درگير شده است. بعضي مواقع حق داشته و گاهي هم 
البته نه. اما هر بار هم پاس��خ هاي كوبنده اي داده و نه قدمي از حرفش كوتاه و پايين آمده و نه نرمشي 
به خرج داده است. در واقع او هميشه و از همان روز اول گفته و ثابت كرده كه مرغش جز يك پا ندارد 
و براي نشاندن حرفش به كرسي، از هيچ كوشش��ي فروگذار نمي كند و در اين راه، محبوبيت بيش از 
اندازه اي نيز كه در بين مردم جامعه دارد را مد نظر قرار داده با استفاده از اين پوئن و البته تهديد به استعفا 
و رفتن، آنچه را كه مي خواهد و در نظر دارد مي گيرد. مي خواهد به حق باشد يا نه.  اما آنچه كه در اين 
بين بسيار حائز اهميت است و كمتر به چشم مي آيد و مورد توجه قرار مي گيرد، مديريت بحران هايي 
است كه سرمربي تيم ملي به وجود مي آورد يا خواسته و ناخواسته، به دليل داشتن لحن تندش، در آن 
گير مي كند. همانطور كه گفته شد، كرش هميشه هم مقصر نيست. همانطور كه هميشه هم مبرا و 
بي تقصير نيست اما نحوه بيان او و مقابله به مثلي كه با مسائل و مشكالت دارد،  به شكلي است كه اينگونه 
القا مي كند كه هميشه مقصر و در كل يك مربي جنجالي است. اما واقعيت آن است كه اگر مسئوالن و 
نفرات باال دستي كرش اندكي بيشتر به مسائل اشراف داشتند و چيزي از مديريت بحران مي دانستند، 
خيلي از درگيري هايي كه طي سال هاي گذشته شاهد آن بوديم رخ نمي داد.  در واقع كرش اگر امروز 
بي محابا، كلماتي چون مار و عقرب را به عده اي نسبت مي دهد تنها به اين دليل است كه در وهله نخست 
مي داند اين خود اوست كه بايد با منتقداني كه مغرضانه يا نه اصالً به حق او را نقد كرده اند سرشاخ شود و 
فدراسيون و مسئوالن آن خوابشان سنگين تر از آن است كه بخواهند پيشقدم شوند براي پيشگيري يا 
حتي ميانجيگري و در وهله بعد ياد گرفته كه از محبوبيتي كه دارد استفاده كند و ديگر خوب مي داند با 
باال بردن صدايش، مي تواند خيلي بهتر حقش را بگيرد.  كرش شايد طي سال هاي گذشته مصاحبه هاي 
تند و تيزي انجام داده باشد و جنجال هاي زيادي را رقم زده باشد. اما قبل از آنكه نوك پيكان انتقادات را به 
سوي او بگيريم براي قضاوت يا محاكمه اش، بايد نگاهي داشته باشيم به عملكرد مديران و باالدست هاي 
او و ببينيم آنها در شكل گيري اين رفتارها چه نقشي داشته اند و آيا هرگز گامي برداشته اند براي حل 

مشكالت پيش پا افتاده اي كه بي توجهي به آنها توانسته كوهي از نقاق و دشمني ايجاد كند؟
دعوا با اس��دي و عابديني از جمله دعواهاي كرش در طول س��ال هاي حضورش در ايران است كه 
مي توانست هرگز به وجود نيايد اگر، رؤساي فدراسيون،  چه تاج و چه قبل از و كفاشيان، محدوده 
كرش و كارمندان خود )اس��دي و عابديني( و حيطه وظايف آنها را يادآور مي شدند. اما اين اتفاق 
هرگز رخ نداد تا كرش هم مانند منتقدانش شمشير از رو ببندد و جنگي به راه افتد كه ضربه اصلي 

آن بر پيكره فوتبال ملي ايران مي خورد و بس! 

پيش از حضور كارلوس كرش به عنوان سرمربي تيم  ملي فوتبال در ايران، 
فريدون حسن

   حاشيه
مربيان نامدار ديگري براي هدايت تيم  ملي فوتبال ايران در كشورمان 
حضور داشتند؛ مربياني كه هركدام حواشي و جار و جنجال هاي خاص 
خودشان را داشتند و هركدام به نوعي با سر و صدا و افت و خيزهاي خارج از مستطيل سبز درگير 
بودند. توميسالو ايويچ و ميروسالو بالژويچ دو مربي بزرگ اروپاي شرقي بودند كه به نسبت مربيان 
ديگ�ر ه�م از ن�ام و آوازه بيش�تري برخ�وردار بودن�د و هم از حواش�ي بيش�تر و س�خت تري.

  ايويچ اسير باندبازي
بعد از صعود تاريخي و معجزه آساي ايران به جام جهاني 1998 فرانسه مسئوالن وقت فدراسيون فوتبال 
تصميم گرفتند تا هدايت تيم  ملي را بعد از محمد مايلي كهن و والدير ويرا به پيرمرد كاربلد و فوتبال شناس 
يوگسالوي سابق يعني توميسالو ايويچ بسپارند، نام بزرگ ايويچ كه شاگردان بسيار زيادي را به ستاره 
تبديل و روانه فوتبال اروپا كرده بود كافي بود تا همه روي تيم  ملي فوتبال ايران تحت هدايت او حساب 
ويژه و جداگانه اي باز كنند. حضور ايويچ در روزهاي ابتدايي همراه با شور و شعف و به به و چه چه هاي 
خاص خودش بود اما اين شرايط چندان دوام نياورد و روزهاي خوب خيلي زود جاي خود را به درگيري 
و حاشيه پردازي هاي خاص فوتبال ايران داد. بازيكنان با هم البي كردند، ستاره هاي فراموش نشدني آن 
سال هاي فوتبال ايران نتوانستند فرامين و امر و نهي هاي ايويچ را تحمل كنند بنابراين طي يك اقدام 
هماهنگ در ديدار دوستانه برابر آث رم ايتاليا 7 بر يك باختند تا پيرمرد ساك خود را ببندد و برود و 
بگويد »بازيكنان ايران بهترين بازيكنان دنيا هستند البته در خراب كردن مربي«. جالب اينكه همان تيم 
با هدايت جالل طالبي چند روز بعد 5 بر يك اينتر ميالن را شكست داد. ايويچ رفت تا فوتبال ايران فرصت 
استفاده از دانش يكي از برترين و باكالس ترين مربيان فوتبال دنيا را از دست بدهد، فرصتي كه تا پيش از 

حضور كارلوس كرش در فوتبال ايران و تيم  ملي هرگز براي فوتبال ايران تكرار نشد. 
  بالژ پرسر و صدا و ناكام

»اگر يوگس��الوي، ايران را برد من يك توپ فوتبال را قورت مي دهم.« بيان همين جمله از سوي 
ميروسالو بالژويچ سرمربي كرواسي بعد از پايان بازي دوستانه اين تيم مقابل تيم  ملي ايران پيش از 
آغاز جام جهاني 1998 فرانسه كافي بود تا فدراسيون نشينان فوتبال ايران قانع شوند كه هدايت تيم  
ملي در راه رسيدن به جام جهاني 2002 ژاپن و كره جنوبي را به بالژ بسپارند، مردي كه كرواسي 
را در جام 98 روي پله سوم جهان قرار داد، اميدها دوباره زنده شده بود، بالژ عالوه بر آن اظهارنظر 
تكرار نشدني بارها  و بارها در حرف هاي خود نشان داد به ايران و ايراني عشق مي ورزد و حتي ابايي 
نداشت از اينكه عنوان كند ايران وطن دوم من اس��ت، اما نتيجه اي كه حاصل شد چيزي نبود كه 
بتوان آن را زير سايه اين حرف ها و جمالت اغراق آميز و قشنگ پنهان كرد، بالژ از اصل كار غافل شد 
تا ايران در حالي كه دو رقيب اصلي يعني كره و ژاپن به سبب ميزباني در رقابت هاي مقدماتي حضور 
نداشتند نتواند به جام جهاني پيدا كند و نس��خه بالژويچ هم خيلي زودتر از آنچه كه تصور مي شد 
پيچيده شود.  بالژويچ به رغم شعار و حرف هاي دلفريب خيلي زود باند خود را در تيم  ملي تشكيل 
داد و ستاره هايي چون خداداد عزيزي را از تيم  ملي كنار گذاش��ت تا به نوعي مقابل نسل طاليي 
فوتبال ايران قد علم كند اما ضعف در نتيجه گيري باعث شد فوتبال ايران خيلي زود او را كنار بگذارد 
و در عوض به مردي اطمينان كند كه سال ها كنار دست او نشسته بود، پروفسور برانكو ايوانكوويچ 
كسي كه همان روزها هم گفته مي شد مغز متفكر بالژويچ است و پيرمرد حتي بدون وجود او فكر هم 
نمي تواند بكند، جالب اينكه فوتبال ايران چهار سال بعد با هدايت برانكو به صورت مستقيم راهي 
جام جهاني 2006 آلمان شد تا برانكو همراه با تيم  ملي ايران به بالژويچ ثابت كند نتيجه گيري صرفاً 

به شعار دادن و بيان حرف هاي شورانگيز نيست و بايد براي موفقيت انديشه داشت. 

مديريت بحرانم آرزوست

ايويچ قرباني شد، بالژ اشتباه كرد
مربيان بزرگ، اسير حاشيه هاي فوتبال ايران

جدال هاي لفظي كارلوس 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

مدي�ران  ب�ا  ك�رش 
فدراس�يون فوتب�ال 
تمامي ندارد. از زماني كه س�رمربي پرتغالي سكان 
هدايت تيم ملي را به دست گرفته بارها و بارها شاهد 
درگيري رسانه اي او با مسئوالن فدراسيون بوده ايم 
تا جايي كه در برخي موارد غائله تنها با كنار گذاشتن 
برخي افراد خاتمه يافته است. حال آنكه اين حواشي 
عملكرد تيم ملي كه براي صعود به جام جهاني 2018 
تالش مي كند را تحت تأثير قرار مي دهد. مديريت 
ضعيف فدراسيون فوتبال در جمع كردن اين حواشي 
و برآورده كردن انتظارات كرش از جمله موضوعاتي 
است كه با سعيد فائقي، معاون اسبق سازمان تربيت 
بدن�ي در م�ورد آنه�ا ب�ه گفت وگ�و نشس�تيم. 


