
پول حرفه اي مي گيرند 
سعيد احمديان

      گفت وگو
اما زندگ�ي حرفه اي 
ندارند، اين مهم ترين 
انتقادي است که به فوتباليست هاي ايراني مي شود؛ 
فوتباليس�ت هايي که با وج�ود قراردادهاي کالن، 
سبک زندگي سالم را رعايت نمي کنند و همين سبب 
مي شود تا به اندازه هزينه اي که براي آنها مي شود، 
کارايي نداشته باشند. در گفت وگو با عباس چمنيان، 
کارشناس فوتبال و سرمربي سابق تيم ملي نوجوانان 
اي�ران ب�ه واکاوي اي�ن چال�ش پرداخته اي�م. 

    
آقاي چمنيان! در حال�ي فصل جديد ليگ 
برتر آغاز شده است که در اکثر باشگاه ها با 
وجود پول حرفه اي که به بازيکن پرداخت 
مي شود اما کار حرفه اي از بازيکن خواسته 
نمي شود. چرا چنين روندي برخالف عرف 

رايج فوتبال دنيا در ايران حاکم است؟
هميشه کمتر به اين مسئله توجه مي کنيم يا به سادگي 
از کنارش عبور مي کنيم. وقتي درباره کيفيت عملکرد 
تيم ها و بازيکنان صحبت مي کنيم، فاکتورهاي متعددي 
مي تواند اين کيفيت را افزايش يا کاهش بدهد. طبيعتاً 
يکي از اين فاکتورها، تمرينات مؤثر و مفيد است، البته 
يک بازيکن در طول روز مي تواند سه يا چهار ساعت تمرين 
کند، آن هم تمريناتي که پرفشار نخواهد بود. در چنين 
شرايطي بقيه روز و اوقاتي که خارج از تمرين است، شيوه 
زندگي اش خيلي اهميت دارد. بازيکناني که در سطح اول 
فوتبال چه در رده ملي و چه در رده باش��گاهي مشغول 
بازي هستند، افراد عادي در جامعه نيستند و از همه جهت 

داراي تفاوت هايي با ساير اقشار جامعه هستند. 
براي رسيدن به سبک زندگي حرفه اي، يک 
فوتباليست بايد چه مراقبت هايي از خودش 

داشته باشد؟
وقت��ي از بازيکنان س��طح اول فوتبال اي��ران صحبت 
مي کني��م، انتظار داريم نس��بت ب��ه بازيکناني که در 
ليگ هاي دس��ته اول يا پايين تر بازي مي کنند، سطح 
کيفي باالتري داشته باشند و متناسب با هزينه باالتر 
و قراردادهايي که بسته مي شود، بتوانند عملکرد فني 
و نمايش بهتري داشته باش��ند. بنابراين اين بازيکنان 
با توجه به اين سطح درآمد و توجهي که در جامعه به 
آنها وجود دارد، مانند افراد عادي نيستند و نبايد شکل 
آنها رفتار کنند. ممکن اس��ت يک فرد عادي هر موقع 
خوابيد، مهم نباشد اما قطعاً فوتباليستي که در سطح 

حرفه اي کار مي کند، ساعت خواب و ميزان استراحت 
اين بازيکن خيل��ي اهميت دارد. فوتباليس��ت آماتور 
يا آدم عادي در بع��د غذايي، هر چه غذا خورد ش��ايد 
مهم نباشد اما يک فوتباليس��ت حرفه اي بايد کنترل 
ويژه اي روي رژيم غذايي اش داش��ته باش��د. حاال من 
فقط در مورد استراحت و تغذيه صحبت کردم اما وقتي 
يک فوتباليس��ت به درجه اي از شهرت و کيفيت فني 
مي رسد بايد در تمام ابعاد زندگي نگاه حرفه اي داشته 
باشد و متوجه باشد که نوع زندگي اش با بقيه با توجه به 

جايگاهي که دارد بايد متفاوت باشد. 
البته اين اتفاق نمي افتد اما باشگاه با وجود 
اينکه پول حرفه اي ب�ه بازيکن مي دهد اما 
برنامه اي ب�راي نظارت در خ�ارج از محيط 
باش�گاه روي س�بک زندگ�ي بازيکنی که 
مي تواند به کيفيت فن�ي او در زمين بازي 

لطمه بزند، ندارد!
قبول دارم، اصاًل اتف��اق نمي افتد و نه باش��گاه برنامه 
نظارتي و کنترلي براي زندگ��ي حرفه اي بازيکنان در 
نظر مي گي��رد و نه خود بازيکنان چنين مس��ئله اي را 
رعايت مي کنند. معدود بازيکناني در ليگ هستند که 
زندگي حرفه اي را چه در بعد تغذيه و ساعت استراحت 
و چه در نوع تمريناتش��ان به خوب��ي رعايت مي کنند 
ولي اي��ن قضيه عموميت ن��دارد. چني��ن بي توجهي 
س��بب مي ش��ود خروجي عملکرد تيم هاي فوتبال و 
بازيکنانمان به اندازه هزينه اي که مي شود، نباشد. اگر 
انتظار داريم که کيفيت فوتبال ارتقا پيدا کند بايد اين 

روند تغيير کند.  

يک فوتباليست حرفه اي چه کنترلي بايد 
روي سبک زندگي اش داشته باشد؟

خيلي از مش��کالتي که در فوتبال کش��ورمان وجود 
دارد، به دليل اين است که زندگي حرفه اي در فوتبال 
ما جاري نيست و مس��ائلي مانند شب زنده داري هاي 
زياد و طوالني، نبود کنترل برنامه غذايي، نبود کنترل 
روابط اجتماعي و... افزايش پيدا مي کند. فوتباليست ها 
با توجه به جايگاه اجتماعي که دارند بايد توجه داشته 
باشند که در هر مجلس و مهماني اي نبايد حضور داشته 
باشند. بازيکنان براي داشتن يک زندگي حرفه اي سالم 
به مشاوران متعددي در حوزه هاي مختلف نياز دارند، 
به مشاور حقوقي براي بستن قراردادها، به مشاور روحي 
و رواني براي کنترل رفتارهايشان، به مشاور تغذيه براي 
بحث غذايي و به مشاور بدنس��ازي براي اينکه از نظر 
آمادگي جسماني در ش��رايط مناسبي باشند. طبيعتاً 
يک فوتباليست بايد از چنين مشاوراني برخوردار باشد 
تا حداقل هدررفت ظرفيتي که دارد، رخ بدهد و بتواند 
از توانايي که دارد بيش��ترين استفاده را بکند و باشگاه 

هم با توجه به هزينه اي که براي اين فوتباليست انجام 
مي دهد، بتواند استفاده الزم را داشته باشد. 

اما اراده اي براي عملي کردن چنين شرايطي 
در فوتبال ايران وجود ندارد، مديريت را تا 

چه اندازه مقصر مي دانيد؟
مطمئنم تا زماني که باش��گاه هاي ما خصوصي نشوند و 
همچنان ريشه در منابع دولتي و ملي داشته باشند، اين 
اتفاق نخواهد افتاد و اين بی بند و باری وجود خواهد داشت. 
زماني يک مدير باشگاه که مس��ئوليت هدايت، کنترل و 
نظارت را بر عهده دارد، حساس��يت نشان خواهد داد که 
بابت هزينه اي که براي يک فوتباليس��ت مي کند، دلش 
بسوزد و اين مسئله زماني رخ مي دهد که هزينه ها از منابع 
شخصي باش��د. اگر فوتبال دست بخش خصوصي باشد، 
قطعاً يک مدير سعي مي کند اقتصادي ترين، معقول ترين 
و با کيفيت ترين کار را انجام دهد ولي وقتي دست مدير در 
جيب دولت باشد، آن دلسوزي و کنترل الزم توسط مدير 
صورت نمي گيرد و براي مدير دولتي مهم نيس��ت پولي 
که به يک بازيکن مي دهند، به اندازه عملکردش است يا 
نه. نه تنها در مورد بازيکن، بلکه در مورد مربيان هم اين 
موضوع صدق مي کند و در مواقعي پول هايي به مربيان داده 
مي شود که کيفيت عملکرد آن مربيان و تأثيرگذاريشان 
روي فوتبال اصاًل متناسب با پولي که دريافت مي کنند، 

نيست چون سيستم نظارتي وجود ندارد. 
در پايان مي شود اينطور نتيجه گيري کرد 
که فوتبال براي برون رفت از اين چالش بايد 

به سمت خصوصي سازي برود. 
قطعاً، بايد باش��گاه هاي کش��ور به معناي واقعي کلمه 
خصوصي شوند و آن زمان مدير باش��گاه به اندازه پولي 
که هزينه مي کند، انتظار عملک��رد و خروجي دارد، اين 
همان فرمولي است که مي تواند باعث موفقيتمان شود. 
وقتي همچنان فوتبال دولتي است، ما نبايد انتظار داشته 
باشيم که بازيکن يا مربي دنبال سبک زندگي حرفه اي 
باشد و بخواهد خودش را اصالح کند و ارتقا بدهد و افراد 
وقتي مي بينند به بد کار کردنشان پاداش داده مي شود، 
لزومي نمي بيند که سختي س��بک حرفه اي در خارج و 
داخل زمين بازي را تحمل کند. اين در ش��رايطي است 
که در سطح اول فوتبال دنيا يک فوتباليست سختي ها و 
رياضت هاي زيادي را براي ماندن در سطح اول مي کشد 
و پاداش آن را هم با مبلغي که قرارداد مي بندند، مي گيرد. 
اين معادله اما در ايران معکوس اتفاق مي افتد و برخالف 
بقيه دنيا به بد کار کردن و سختي نکشيدن بازيکن پاداش 

مي دهيم و هر سال قراردادش را باالتر مي بريم. 

رش��ته اي  فوتب��ال، 
شيوا نوروزي
      گزارش

پرطرف��دار، پرهيجان و 
درآمدزاس��ت که در دو 
دهه اخير به صنعتي بزرگ در دنيا مبدل شده تا جايي که 
اروپايي ها و باش��گاه هاي مطرح حس��اب وي��ژه اي روي 
درآمدهاي هنگفت مستطيل سبز باز کرده اند. آنها براي 
آنکه در اين صنعت به اهدافش��ان برسند قوانين و اصول 
حرفه اي را به ش��کل عملي اجرا مي کنند و در اين مسير 
هرگز براي هيچ کس اس��تثنا قائل نمي ش��وند. مربيان، 
مديران و بازيکنان همگي ملزم به رعايت مقررات حرفه اي 
هس��تند و در صورت ه��ر نوع تخلف��ي ب��ا جريمه ها و 
محروميت هاي سنگين روبه رو مي شوند. درواقع همين 
قانونمداري يکي از داليل پيشرفت فوتبال در کشورهاي 
صاحبنام اين رشته است در حالي که بي توجهي به اصول 
حرفه اي فوتبال ايران را به قهقرا رسانده است. بازيکنان و 
مربيان وطني قراردادهايي با دستمزدهاي حرفه اي امضا 
مي کنند اما حاضر به رعايت پيش پ��ا افتاده ترين قواعد 

حرفه اي فوتبال نيستند! 
   زندگي و تغذيه سالم

جدا از بحث فني و تکنيکي، مسائل روحي، اخالقي و رفتاري 
نيز تأثير زيادي در پيشرفت يا افول يک فوتباليست دارد. در 
فوتبالي که حرفه اي شده بازيکنان بايد به مسائلي از قبيل 

تغذيه، اس��تراحت، خواب کافي، تمرکز، دوري از حاش��يه 
و سالمت روحي و جس��مي توجه زيادي داش��ته باشند؛ 
مواردي که در فوتبال ما نه از سوي بازيکنان، نه باشگاه ها و 
نه حتي مربيان توجهي به آن نمي شود. در فوتبال حرفه اي 
بازيکني که اصول حرفه اي را رعايت نکن��د نه تنها موفق 
نمي شود بلکه خيلي زود بايد از عرصه قهرماني کنار برود. 

در روزگاري که ليونل مسي و کريس رونالدو براي بهترين 
ماندن در جهان به کوچک ترين موارد هم اهميت مي دهند، 
فوتباليست هاي ما هيچ اعتقادي به اصول حرفه اي ندارند اما 
از دستمزدهاي ميليارديشان نيز کوتاه نمي آيند. بازيکنان 
ايراني که به سختي در يک جلس��ه تمرين روزانه تيم شان 
حاضر مي ش��وند به جاي اس��تراحت و خواب کافي، اغلب 

وقتشان را صرف خيابان گردي، حضور فعال در رستوران هاي 
سنتي، دورهمي هاي شبانه و فعاليت گسترده در شبکه هاي 
اجتماعي مي کنند. به همين خاطر نه خبري از رعايت تغذيه 
است و نه خبري از خواب کافي و ريکاوري روحي و فيزيکي. 

   حواشي بي پايان 
اصرار به رفتارهاي آماتوري و قانون گريزي نتيجه اي ندارد 
جز شروع حواشي بي پايان. بازيکني که شب گردي و پست 
گذاشتن در صفحات اجتماعي را به رعايت قوانين ترجيح 
مي دهد به راحتي اسير حواش��ي بيرون زمين مي شود؛ 
پست ها، عکس ها و اخبار جنجالي در حالي يک تيم را به 
حاشيه مي کشاند که هيچ نظارتي روي رفتار بازيکنانش 
ندارد. به عبارتي در قرارداد آنها هيچ اش��اره اي به رعايت 
مقررات نمي شود. به همين خاطر است که بازيکنان هم با 
خيال راحت به زندگي غيرحرفه اي خود ادامه مي دهند. در 
حالي که حاشيه سازي آنها به صورت مستقيم روي نتايج و 

آينده تيم تأثير مي گذارد. 
   انفعال مديران و باشگاه ها

مديران و مس��ئوالن نقش مهمي در اج��راي مقررات و 
حرفه اي گري دارند. باش��گاه هاي سرش��ناس دنيا براي 
موفقيت تيم هاي خود قوانين س��فت و س��ختي را وضع 
مي کنند و هرگز هم از موضعشان کوتاه نمي آيند. اينگونه 
اس��ت که س��تاره هاي فوتبال جهان نيز از محروميت و 

جريمه هاي سنگين مصون نيس��تند. جريمه 300 هزار 
پوندي وين روني از سوي باشگاه اورتون به خاطر رانندگي 
در حالت غيرعادي و محروميت کريم بنزما از حضور در 
تيم ملي فرانسه به خاطر پرونده هاي مفتوح اخالقي تنها 
دو مورد از قاطعيت باشگاه ها و همچنين فدراسيون هاست. 
اما متأسفانه در فوتبال ايران خبري از برخوردهاي قاطعانه 
نيست يا اگر هم باشد تعدادش حتي به اندازه انگشت هاي 
يک دس��ت هم نمي رسد. در مستطيل س��بز کشورمان 
باشگاه ها نه تنها بابت رفتارهاي غيراخالقي، غيرورزشي و 
توهين آميز بازيکنان خود از مردم و هواداران عذرخواهي 
نمي کنند بلکه با محق جل��وه دادن او، ش��رايط را براي 
واکنش هاي وقيحانه تر فرد خاطي مهيا مي سازند. بسياري 
از فوتباليست هاي داخلي که از انفعال مديران باشگاه ها 
و حتي حمايت هاي آنها مطمئن هس��تند از اين شرايط 
سوءاستفاده مي کنند و ابايي از زيرپا گذاشتن مقررات و 
رعايت نکردن چارچوب هاي حرفه اي ندارند. در صورتي 
که باشگاه هاي مطرح همه ابعاد زندگي شخصي و فوتبالي 
بازيکنان را زير نظر مي گيرند؛ لژيونرهاي ايراني که سابقه 
حضور در اروپا را دارند همگي اين مسئله را تأييد مي کنند. 
جهانبخش در هلند از صبح تا بعدازظهر در اختيار باشگاه 
آلکمار بود، بايرن مونيخ هر ش��ب حض��ور علي دايي در 

منزلش را چک مي کرد و... 
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چالش هاي سبک زندگي ناسالم فوتباليست هاي ايراني در گفت وگوي »جوان« با عباس چمنيان، سرمربي سابق تيم ملي نوجوانان

بي بند و باري، آفت فوتبال دولتي است

مقررات و قوانين در باشگاه هاي سرشناس حرف اول را مي زند

پول حرفه اي، زندگي و رفتار غيرحرفه اي!

تفاوت ها زماني مشخص مي شود 
دنيا حيدري

     نگاه
ک��ه پايش��ان را از اي��ران بيرون 
مي گذارن��د و ب��ا دنياي��ي کاماًل 
متفاوت مواجه مي شوند. فرقي نمي کند کشورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس باشد يا تيم هاي درجه چندم اروپايي. داستان آن سوي 
مرزها کاماًل متفاوت است. شايد يکي کمتر باشد و ديگري بيشتر 
اما در اصل ماجرا تفاوت چنداني ندارد و حرفه اي بودنشان تنها روي 
کاغذ يا يدکي براي فريب ای اف سی و فيفا نيست. همان زمان است 
که بازيکنان فوتبال متوجه مي شوند بازيکن يک تيم بودن يعني 
چه و چطور بايد تمام زمان خود را طبق برنامه ريزي باشگاهي که 
پيراهن آن را برتن کردند، سپري کنند. ديگر خبري از سرکشي و 
گنده الت بازي و ادا و اصول درآوردن هاي سر تمرين، بازي و بعد از 
آن نيس��ت. در واقع جايي ب��راي اين رفتاره��اي غيرحرفه اي در 
باشگاه هاي ديگر نيس��ت و اين را لژيونرهاي ايراني بعد از بيرون 
گذاشتن پايشان از مرزها متوجه مي شوند. اينکه همه وقتشان براي 
باشگاهي است که آنها را به خدمت گرفته؛ باشگاهي که براي تک 
تک دقايق روز آنها برنامه ريزي کرده تا استفاده الزم را در قبال پولي 
که پرداخت مي کند ببرد. اما با پاي��ان روز هم بازيکنان براي خود 
نيستند و نمي توانند قدم از چارچوب هاي باشگاه بيرون گذاشته و 
رفتاري برخالف اصول حرفه اي انجام دهن��د که در آن صورت با 

جريمه ها و توبيخ هاي جدي مواجه مي شوند.
دير خوابيدن، گش��ت هاي نيمه ش��ب، حض��ور در مهماني هاي 
غيرمتعارف و مسائلي از اين دست، تنها چند نمونه از قوانين سفت 
و سخت باشگاه هاي حرفه اي دنيا هس��تند که بازيکنان را بر آن 
مي دارد که بر اساس چارچوبي خاص رفتار کنند، چراکه نه فقط 
زمان مشخصي از روز که خودشان نيز تا پايان قراردادي که بستند 
در اختيار باشگاه هستند و بايد بر اساس قوانين حرفه اي باشگاه ها 
رفتار کنند. حال آنکه باشگاه هاي ايراني به تنها مسئله اي که توجه 
نمي کنند زمان بندي براي بازيکن و تعريف اصول و قاعده اي خاص 
براي آنهاست. همين اس��ت که بازيکنان خيلي زود سرکش شده 
و آنطور که بايد در خدمت باشگاه نيس��تند و با رو آوردن به رفتار 
غيراصولي و غيرحرفه اي نه فقط به خود، که به باشگاه خود نيز ضربه 
مي زنند که از نمونه آن مي توان به بازيکناني اشاره کرد که به عنوان 
پديده وارد يک باشگاه مي شوند و آينده اي روشن براي آنها تصور 
مي شود اما به دليل عدم اشراف باشگاه روي آنها، به محض گرفتن 
پول هاي هنگفتي که تا پيش از آن شايد به خواب هم نمي ديدند 
چنان از جاي خود درمي آيند که مي توانند حتي به يک قاتل تبديل 
شده و جان شيرين يک نفر را به واس��طه هيجانات کنترل نشده 

جواني گرفته و آينده خود و ديگران را تباه کرده و به باد دهند!
دليل همه اين اتفاقات ناخوشايند همان مسئله اي است که اکثر 
پيشکسوتان و کارشناس��ان فوتبال به آن اذعان و تأکيد دارند. به 
اينکه در فوتبال ايران تيم داري مي ش��ود نه باشگاه داري و طبق 
اصول و قواع��د فوتبال حرف��ه اي دنيا اگر نگاه کني��م، حتي يک 
باشگاه هم در ايران وجود ندارد، چراکه باشگاه داري اصول خاصي 
دارد که فوتبال ايران از هيچ کدام آن جز پرداخت هاي هنگفت و 
سرسام آور پيروي نمي کند و شايد به جرئت بتوان همين مسئله را 
بزرگ ترين دليل در جا زدن فوتبال ايران دانست. آن  هم در حالي 
که همسايه هاي ايران هر روز يک گام به فوتبال حرفه اي دنيا نزديک 
و نزديک تر مي شوند اما ما در داخل مرزهاي خود، هنوز نتوانسته ايم 
اصول رفتار حرفه اي را به بازيکنان خود ديکته کرده و براي آنها جا 
بيندازيم که وقتي پيراهن يک تيم را برتن مي کنند، سرباز آن تيم 
هستند و تمام وقتشان بايد در اختيار آن تيم و باشگاه باشد. حال 
آنکه برخالف اصول باشگاه داري حرفه اي در دنيا، بازيکنان ايراني 
تا قبل از لژيونر ش��دن بر اين باورند که تنها وظيف��ه اي که دارند 
حضور در تمرينات است و بس و به هيچ عنوان حاضر نيستند تمام 
وقت خود را در خدمت باشگاه هاي ايراني باشند. حال آنکه همين 
بازيکنان به محض خروج از ايران و عقد قرارداد با يک تيم اروپايي يا 
حتي آسيايي، تمام وقت خود را بايد طبق برنامه باشگاهي که به آن 
پيوستند بگذرانند و حق تخطي ندارند؛ چراکه باشگاه هاي ايراني به 
دليل حرفه اي نبودن و نداشتن کفايت مديران، توان استفاده بهينه 
از بازيکنان خود را ندارند و به همين دليل هم هست که به سادگي 

زمام امور از کفشان مي رود. 
در اصل آنچه باعث مي ش��ود فوتبال دنيا به شکلي حرفه اي و صد 
البته متفاوت با فوتبال باشگاهي ايران پيش برود، نگاه نادرست و 
حرفه اي نبودن مديراني است که با بي کفايتي هاي خود طي 19 
سال گذش��ته فرصت حرفه اي بودن را از ايران گرفتند. حرفه اي 
بودني که لژيونرهاي ايراني طعم آن را خارج از مرزهاي کشور به 
خوبي چشيدند اما همين ها به محض حضور در باشگاه هاي ايراني 
به دليل نبود نظارت، تبديل مي ش��وند به بازيکناني سرکش که 
کنترل آنها ساده نيست چون اينجا خبري از حرفه اي بودن براي 

کنترل بازيکنان نيست که نيست!

حرفه اي بودن در فوتبال ما 
معنی نشده است!
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