
از دس�ت رفت�ن جام 
شيوا نوروزي
      گفت وگو

قهرماني آسيا آن هم 
در رقابت هايي كه در 
ايران برگزار مي ش�ود زنگ خطري براي فوتس�ال 
ايران محسوب مي شود. تيم فوتس�ال زير 20سال 
كشورمان در جريان رقابت هاي قهرماني آسيا و در 
شرايطي كه همه منتظر فيناليس�ت شدن اين تيم 
بودند در نيمه نهايي با اختالف چهار گل به ژاپن باخت 
تا گوش�ه ديگري از س�وءمديريت ها در اين رشته 
نمايان ش�ود. ژاپن و افغانستان فيناليست هاي اين 
دوره بودن�د و يك بار ديگر معلوم ش�د ب�ا حرف و 
مصاحبه موفقيتي به دس�ت نمي آيد. علل س�ومي 
شاگردان حميد شانديزي در آسيا را بايد خيلي جدي 
بررسي كرد. وحيد شمسايي آقاي گل فوتسال جهان 
و كاپيتان اس�بق تيم ملي در گفت وگ�و با »جوان« 
ارزياب�ي اش را از عملك�رد تيم جوانان بي�ان كرد.

        
كسب مقام سوم آس�يا عنواني نبود كه همه 
از تيم زير 20 س�ال فوتس�ال اي�ران انتظار 
داش�تند. نظر ش�ما در مورد از دست دادن 

عنوان قهرماني چيست؟
به عنوان عضوي از خانواده فوتس��ال و همچنين يكي از 
اعضاي كميته فني توقع مان بيشتر بود و ما هم دوست 
داش��تيم در كش��ور خودمان جام قهرماني را باالي سر 
ببريم اما متأس��فانه اين اتفاق نيفتاد. مي طلبد حاال كه 
مس��ابقات تمام شده اس��ت مباحث فني تيم به صورت 

دقيق مورد ارزيابي قرار گيرد. مشخص است كه حريفان 
و به ويژه ژاپن سرمايه گذاري گسترده اي روي تيم هاي 
پايه فوتسال ش��ان مي كنند تا آينده شان تضمين باشد. 
به همين دليل ما هم بايد س��رعت مان را افزايش دهيم 
وگرنه در آين��ده اي نزديك دچار مش��كالت بزرگ تري 
خواهيم ش��د. اين زنگ خطري بود براي فوتسال ما كه 
در كشور خودمان ژاپن تيم ملي مان را شكست داد. اين 
اتفاق افتاده است و ديگر نمي توان كاري كرد. براي همه 
ما پذيرش اين اتفاق سخت است ولي با اين حال بايد با 
واقعيت روبه رو ش��ويم، علت اين شكست را پيدا كنيم، 
عملكرد تيم به صورت كامل ارزيابي ش��ود و در نهايت با 
گرفتن تصميمات منطقي اتفاقات خوب و درستي را براي 

فوتسال ايران رقم بزنيم. 
علت شكس�ت تيم مل�ي در نيم�ه نهايي و 
بازماندن از حضور در فين�ال چه بود به ويژه 
كه تي�م جوانان قب�ل از ش�روع رقابت هاي 
قهرماني آس�يا چند بازي تداركات�ي را نيز 

پشت سرگذاشت؟ 
يادمان باشد وقتي نتيجه ضعيفي گرفته مي شود و ناكامي 
اتفاق مي افتد نمي توان گفت ضعف فقط در يك بخش 
بوده است بلكه ضعف ها در بخش هاي مختلف دست به 
دست هم مي دهد تا در نهايت نتوانيم به هدفمان برسيم. 
اين ضعف ها در برخي مواقع نمود بيشتري پيدا مي كند. 
بعضي مواقع صحبت هايي مطرح مي شوند كه نتيجه اي 
ندارند.  اگر مي خواهيم اين اتفاق دوباره تكرار نشود بايد 
از همين االن بح��ث و برنامه ريزي فن��ي را براي آينده 
شروع كنيم. بايد با نگاه درست به آينده مسير رسيدن 
به اهداف بعدي را از همين حاال مش��خص نماييم. تيم 
زير 20 سال ژاپن به ايران آمد، تيم كشورمان را برد و در 
نهايت هم قهرمان آسيا شد. سرمربي تيم بزرگساالنشان 
در اين مسابقات حضور داشت و چند نفر از اعضاي تيم 
بزرگساالنشان هم به تيم جوانشان كمك  كردند. ژاپني ها 
تعدادي از بازيكنان اميدشان را به رده بزرگساالن بردند و 
همين شيوه را نيز ادامه مي دهند. با برنامه پيش مي روند. 
نمي شود يكدفعه بازي 100 نفر را ببينيد و از بين آنها 15 

نفر را انتخاب كنيد. بايد مسير را پيدا كرد. 
چرا فوتس�ال ايران نمي تواند مسير درست 

پشتوانه سازي و موفقيت را پيدا كند؟
هميشه گفته ام كشتي و فوتسال دو رشته اي هستند 

كه استعدادهاي زيادي را مي توان در آنها كشف كرد. 
فوتس��ال در بخش ه��اي مختلف از جمل��ه مدارس، 
ورزش كارگري، ادارات و حتي محالت فضا براي نمود 
در س��طح جامعه را دارد. اس��تعدادهاي زيادي داريم 
كه بايد كش��ف ش��وند. علي صانعي يكي از استخوان 
خردكرده هاي اين رش��ته اس��ت و به عنوان مسئول 
اس��تعداديابي انتخاب ش��ده است اما اس��تعداديابي 

اينگونه نيست كه از هر شهر چند نفر را بياوريم. درواقع 
بايد از كش��ورهايي مثل ژاپن الگوبرداري كنيم. ژاپن 
براي رس��يدن به اهدافش قيد نتيجه گرفتن در س��ه 
يا چهار س��ال را مي زند. ما هم اگر بخواهيم همچنان 
برتري مان را نس��بت به رقبا در فوتس��ال حفظ كنيم 
بايد يكسري چيزها را براي رسيدن به اهداف بزرگ تر 

از دست بدهيم. 

نگاه ها ب�ه اس�تعداديابي و برنامه ريزي هاي 
بلندمدت در فوتسال ايران چگونه است؟

بايد نگاه مان به آينده بلندمدت و برنامه ريزي شده باشد. 
نبايد مقطعي فكر كنيم و اگر چشم انداز بلندمدت نداشته 
باشيم قطعاً پشتوانه سازي مان در آينده به مشكل مي خورد. 
نسل فعلي فوتسال بزرگساالن كه سوم جهان شدند نسل 
فوق العاده اي هس��تند. س��ؤال اينجاس��ت كه آيا باز هم 
مي توانيم نسل هايي مثل آنها را تربيت كنيم يا تنها به كشف 
چند تك ستاره بسنده كرده ايم؟ اين مسئله مهم است نه 
اينكه فقط حرف بزنيم. بايد برنامه ريزي و پشتوانه سازي 
انجام شود، در غير اين صورت ضرري جبران ناپذير متوجه 
فوتسال مان خواهد شد. قرار نيست ملي پوشان فعلي تا آخر 

عمر پيراهن تيم ملي را بر تن كنند و به زمين بروند. 

كادر فني در كس�ب عنوان س�ومي آس�يا 
چه س�همي داش�ت؟ پس از باخت ب�ه ژاپن 
انتقادهاي زيادي در خصوص انتخاب حميد 

شانديزي به عنوان سرمربي مطرح شد. 
وقتي كميته فني انتخاب شد شانديزي سرمربي جوانان 
بود. قرار بود آقاي حيدريان به عنوان س��رمربي انتخاب 
شود ولي مسئول كميته فني قبلي موافقت نكرد. پس از 
آن مسابقات مقدماتي جوانان آسيا بود. از آنجا كه آقاي 
شانديزي دو، سه سال به عنوان دستيار آقاي صانعي در 
اين رده حضور داش��ت و بازيكنان را كاماًل مي شناخت 
نمي توانستيم در فرصت كم س��رمربي را تغيير دهيم و 
دوباره از صفر ش��روع كنيم. با همي��ن كادر رقابت هاي 
مقدماتي را پشت سرگذاشتيم ولي در نهايت سوم شديم. 
شكست هم براي بازيكن است و هم كادر فني. نمي شود 
فقط تقصير را گردن يك نفر انداخت. بايد همه مس��ائل 
در كميته فني مطرح شود، قطعاً اشكاالتي وجود داشته 
اس��ت. در خصوص حفظ يا تغيير كادرفني تيم جوانان 

كميته فوتسال  آقاي انصاري فرد بايد پاسخگو باشد. 
س�االر آقاپور عنوان آقاي گلي رقابت ها را به 
دس�ت آورد. براي حفظ اين اس�تعدادها چه 

كار بايد كرد؟
اينكه يك ايراني آقاي گل ش��ود قطعاً خوشحال كننده 
است اما اگر فقط به تك چهره ها بسنده كنيم اصالً درست 
نيست. در همين تيم جوانان استعدادهاي خوبي داريم. 
باز هم جاي خوش��حالي دارد كه عنوان آقاي گلي را به 
دست آورديم. منتها آقاي گلي كه با قهرماني همراه نباشد 

لذت هميشه را ندارد. 
حواش�ي فوتس�ال هميش�ه زياد اس�ت و 
فدراس�يون توجه كافي به اين رشته ندارد. 
س�وءمديريت ها چ�ه تأثي�ري روي آين�ده 

فوتسال كشورمان دارد؟
صددرصد تأثير زيادي دارد. فوتسال هميشه نتيجه گرفته 
به همين دليل نيازمند رسيدگي و توجه بيشتر است و نبايد 
به افتخارات گذشته بسنده كنيم. سرمايه گذاري و هزينه 
الزمه تداوم موفقيت است و اگر اين موارد رعايت نشود قطعاً 
از جايي به بعد نبايد منتظر موفقيت بود. نگاه به فوتسال 
مثل نگاه به بچه سرراهي اس��ت و اين نگاه آخر و عاقبت 
ندارد. فوتسال رشته اي است پر از استعداد كه مي تواند باعث 
شادي مردم شود و هواداران زيادي را به سوي خود جلب 
كند. در شهرستان يك بازي برگزار مي شود سالن ها پر از 
طرفدار مي شود. اين نشان از محبوبيت فوتسال دارد ولي 
اگر قرار باشد رسيدگي نكنند معتقدم در آينده نمي توانيم 

حرفي براي گفتن داشته باشيم. 
درح�ال حاض�ر رس�يدگي ب�ه فوتس�ال 

رضايتبخش است؟
بس��تگي به نوع نگاه دارد؛ اگر توقع مان برگزاري اردو و 
يكي دو سفر تداركاتي باشد اسم آن را نمي توان رسيدگي 
مطلوب گذاشت. كمبودهاي زيادي وجود دارد. در كل 

فرآيند رسيدگي به فوتسال بايد بهتر از اينها باشد. 
چه آين�ده اي براي فوتس�ال اي�ران متصور 

هستيد؟
نسل فعلي نسل خوبي است اميدواريم نسل هاي بعدي 
نيز به اين اندازه موفق باش��ند و خوش بدرخشند. اواخر 
امسال تيم ملي بايد در قهرماني آسيا شركت كند و سال 
آينده نيز جام جهاني فوتسال را در پيش داريم. توقع از 
تيم ملي بزرگساالن بسيار زياد است. انتظار داريم جوانان 
بتوانند موفقيت هاي فعلي را در آينده تكرار كنند. روزهاي 
شلوغي در انتظار فوتسال اس��ت توقع مان اين است كه 
برنامه ريزي ها طبق خواسته كادرفني پيش برود. فوتسال 
ايران اين توانايي را دارد كه دوباره روي س��كوي جهاني 
برود و انتظار مردم را برآورده كند. همه بايد براي رسيدن 

به اين هدف تالش كنيم. 
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به تك ستاره ها بسنده نكنيم

بررسي علل شكست تيم اميد فوتسال  در گفت وگوي »جوان« با وحيد شمسايي آقاي گل جهان

مثلبچهسرراهيبهفوتسالنگاهميكنند

خطر بيخ گوشمان است و 
دنيا حيدري

     نگاه
حواسمان نيست. درست 
مثل روزهاي��ي كه در باد 
آقايي فوتبال آسيا خوابيده بوديم و چنان مغرورانه و از باال 
به پايين ديگران را برانداز مي كرديم كه متوجه نشديم كي 
و چطور پايين مان كشيدند و خود بر جايگاه مان تكيه زدند 
و زماني به خودمان آمديم كه ديگر دير بود و حتي فوتبال 
كشورهاي حاشيه خليج فارس هم كه تا چندي قبل محلي 
از اعراب نداش��تند نيز برايمان خط و نشان و شاخ و شانه 
مي كشند. حاال اين سناريوي تكراري دارد براي فوتسال 
هم اجرا مي ش��ود. فوتس��الي كه س��ال ها ب��ه رغم تمام 
بي عدالتي ها و ك��م توجهي ها پرچم ايران را به واس��طه 
موفقيت هاي چشمگير خود بر فراز آسيا و دنيا به اهتزاز 
درآورد اما با وجود تمام افتخارآفريني هايش نه تنها شاهد 
تغييرات مثبت نبود كه اوضاعش روز به روز هم بدتر و بدتر 
ش��د به طوري كه حاال بيم آن مي رود ت��ا به دليل همين 
بي توجهي ها در آينده اي نه چن��دان دور همانند فوتبال 
حس��رت گذش��ته و آقاي��ي در آس��يا و حض��ور در بين 
برترين هاي دنيا را بخ��ورد و از موفقيت هايش به عنوان 

خاطراتي دست نيافتني و تكرار نشدني ياد كند!
غلو نيس��ت، اين داستان را پيش��تر به تماشا نشسته ايم. 
زماني كه ژاپني ها آرام آرام ب��ه جاي در بوق و كرنا كردن 
تالش هايشان قدم به قدم خود را به ما نزديك كردند و به 
سادگي بر سلطه ايران در آس��يا پايان دادند و به فوتبال 
اروپا نيز نفوذ كردند. بدون ش��ك 20س��ال پيش تصور 
چنين روزهايي را هم نمي توانستيم بكنيم. ژاپن كجاي 
فوتبال آس��يا بود وقتي ايران با س��تاره هايش حريفان را 
يكي پس از ديگري كنار مي زد. اما حاال ژاپن كجاس��ت و 

فوتبال ايران كجا؟ 
اين داستان تكراري حاال دارد براي فوتسال نوشته مي شود. 
فوتسال ايران كه ساليان سال قدرت بالمنازع آسيا بود و 
يكي از تيم هاي صاحب سبك و صد البته صاحب قدرت 
دنيا كه كمتر حريفي تاب ايستادگي برابر آن را داشت با 
بي توجهي هاي مفرط مواجه شد تا امروز شاهد شكست 
سنگين اميدهاي آن به ژاپن باشيم؛ ژاپني كه خيلي قبل تر 
عزم خود را براي رسيدن به صدر رنكينگ آسيا و گرفتن 
آقايي قاره از فوتسال ايران جزم كرده است و دستيابي اين 
جايگاه با توجه به نگاه بي تفاوت مسئوالن ايران نبايد خيلي 

هم برايش سخت باشد!
فوتسال در سال هاي گذش��ته با وجود تمام بي عدالتي ها 
و بي توجهي ه��ا برخ��الف فوتب��ال توانس��ته اس��ت ب��ا 
افتخارآفريني هاي متعدد پرچم اي��ران را در دنيا به اهتزاز 
درآورد و آقاي��ي آس��يا را با اقت��دار از آن خود كن��د اما نه 
موفقيت هايش در آسيا نه حضورش در رنكينگ يك قاره و 
نه حتي ايستادن بر سكوي سوم دنيا نتوانسته است تغييري 
در شرايط آن ايجاد كند و فوتس��ال همواره به چشم برادر 
ناتني ديده مي شود كه تنها بايد شاهد ريخت وپاش ها براي 
برادر بزرگ تر )فوتبال(باشد و چيزي در قبال موفقيت هايي 
كه به دست مي آورد گيرش نمي آيد! طوري كه گاه مي توان 
پا را فراتر از برادر ناتني بودن گذاشت و آن را بچه سرراهي 

خواند كه كمترين اهميتي براي والدين ندارد !
مسئله اما اثبات س��رراهي بودن فوتس��ال نيست كه اين 
موضوع را به راحتي و با نيم نگاهي به رأس كميته فوتسال 
يا با اندكي توجه به نوع نگاه  يا حتي وزارت به آن به خوبي 
مي توان دريافت و احتياجي به مدارك و مس��تندات براي 
اثبات نيست. مسئله امروز زنگ خطري است كه با شكست 
سنگين اميدها برابر ژاپن به صدا در آمده است. ژاپني كه 
سابقه برتري برابر بزرگساالن ايران را با تمام ستاره هايش 
هم دارد و پيش از اين نيز فوتب��ال ايران را از جايگاهي كه 
داشته  به زير كشيده است و حاال خيلي دور از انتظار يا حتي 
عجيب نيست اگر در چند س��ال آينده اين سناريو را براي 
فوتسال ايران پياده كند و با نفرات اميد خود كه در آينده اي 
نه چندان دور چارچوب تيم بزرگس��االن آن را تش��كيل 
مي دهد، تيم ملي ايران را شكست دهد. اين شكست، زنگ 
خطري جدي بود اگر بي توجه به آن از كنارش عبور كنيم 
كه در اين صورت بايد آماده شكس��ت هاي بعدي باشيم. 
شكست در برابر تالش هاي مديريتي تيم هايي چون ژاپن 
كه بدون شك به نتيجه خواهد نشس��ت اگر در مقابل آن 
فكري براي توسعه فوتس��ال خود نكنيم، چراكه موفقيت 
ارثي نيست كه از نسلي به نس��ل ديگر منتقل شود بلكه با 
تالش و برنامه و سرمايه گذاري به دست مي آيد. كاري كه 
ژاپني ها در حال اجراي آن هستند درست زماني كه ما در 

بي خيالي سير مي كنيم!

برادرناتنيفوتبال!
هميشه گفته ام كشتي و فوتسال دو 
رش�ته اي هستند كه اس�تعدادهاي 
زيادي را مي توان در آنها كشف كرد. 
فوتسال در بخش هاي مختلف از جمله 
م�دارس، ورزش كارگ�ري، ادارات و 
حتي محالت فضا براي نمود در سطح 

جامعه را دارد

بايد نگاه مان بلندمدت و برنامه ريزي 
شده باشد. نبايد مقطعي فكر كنيم و 
اگر چشم انداز بلندمدت نداشته باشيم 
قطعاً پشتوانه س�ازي مان در آينده به 

مشكل مي خورد

زوم

تلخي باخت آقاي آسيا
شكست تلخ است به خصوص اگر در خانه باشد و جلوي چشم هواداراني كه آمده اند 
تا فقط قهرماني و باال رفتن جام را تماشا كنند. شكست تلخ است به خصوص اگر در 
ابتداي راه و جواني باشد. به خصوص اگر براي تيمي باشد به اسم »اميد« و شكست 

تلخ است اگر پاي فوتسال ايران در ميان باشد؛ فوتسالي كه آقاي آسياست. 
باورش خيلي سخت است كه فوتسال ايران در خانه ببازد. فرقي نمي كند در كدام 
رده و چه پايه اي، فوتسال ايران حق باختن ندارد. اين جبر زمان است. مگر مي شود 
تصور كرد كشور توپ پالستيكي و گل كوچك در فوتسال ببازد آن هم مقابل يك 
تيم آسيايي، آن هم در ايران؟! حتماً اشتباه شده است. حتماً يك جاي كار مي لنگد 

واال ما اگر از خيابان هم بازيكن جمع كنيم و ببريم سالن مسابقات ژاپن كه هيچ 
برزيل و اسپانيايش را هم به دردسر می اندازيم. 

حاال اصاًل باختيم كه باختيم فوتبال است ديگر جبرانش مي كنيم. اصاًل تيم هاي 
بزرگ هميشه باخت هاي ناجور و بد مي دهند ما هم بزرگ هستيم. آرزويشان است 
كه ما را ببرند. بگذار دلشان خوش باشد كه بچه هاي ما را برده اند. جبرانش مي كنيم. 
مطمئن باشيد بعداً چنان آنها را مي بريم كه خودشان معطل بمانند. بگذار فعاًل با 

اين پيروزي خوش باشند، فوتسال ما حاال حاال ها آن باالست. 
ولي خودمانيم بد باختيم  هرچند خوب شد، حواسمان را جمع مي كنيم. اين دفعه 
با قدرت تمام تالفي اش را در مي آوريم. كاري مي كنيم كه يادشان برود در تبريز 
ما را بردند. قباًل هم از اين كارها كرده ايم و خيالي نيس��ت باز هم آنها را مي بريم و 

قهرمان مي شويم. شك نكنيد فوتسال ايران آقاي آسياست.
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