ﺳﯿﺪﺟﻼل :دﻟﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪه
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺳﯿﺪﺟﻼل ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﺶ
ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪی؟
از اول ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﻻن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ.
ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺎﯾﯽ؟
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﯾﮏ روز دوری از
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ  ۴،۵ﻣﺎه .ﻣﻦ ﻗﺮارداد دارم و ﺑﻪ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻗﺮاردادم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم و
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺑﺎزی داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اردوی ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم.

اﯾﺮان ﻫﻢ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪم
از آن ﻣﻦ

اﻻن در ﻟﯿﮓ ﻗﻄﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻻﻫﻠﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان راﺿﯽ
اﻧﺪ؟
ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻫﻠﯽ در ﻟﯿﮓ ﻗﻄﺮ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
رﺗﺒﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا؟
ﭼﻮن ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ آوردﯾﻢ و در ﭼﻨﺪ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎزی ﻣﺎن را
ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎوی ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﺧﺘﯿﻢ و از ﺟﻤﻊ ﻣﺪﻋﯿﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .اﮔﺮ
ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﻤﯽ آوردﯾﻢ اﻻن دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺑﻮدﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ و
اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﻫﻢ در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ دﻫﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﺟﻪ  ،اﻻﻫﻠﯽ ﺧﻮب ﺧﺮج ﮐﺮده ؟
در ﻗﻄﺮ ﺗﯿﻤﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ
آﻧﻬﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در
رﻗﯿﺐ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از

ﺑﺮاﺑﺮ اﻻﻫﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ از
ﻟﯿﮓ ﻗﻄﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻤﻬﺎ ﯾﮏ
اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﺪﯾﻮن ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ

ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﻨﻈﻮرت ﻣﯿﻼن ﻣﺎﭼﺎﻻ اﺳﺖ؟
دﻗﯿﻘﺎ .او ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر در ﺗﯿﻤﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺑﻪ اﻻﻫﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﭼﺎﻻ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﺒﺎری ﻫﻢ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺎر ﮐﺮده .ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺑﺎﺷﮕﺎه از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ او ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﺧﻮدم
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ او ﭼﻘﺪر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻻﻫﻠﯽ ﻃﺮﻓﺪار دارد؟
آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮاداران را ﺑﻪ ورزﺷﮕﺎه ﻣﯽ آورد .ﻃﺮﻓﺪار
زﯾﺎد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﻗﻄﺮ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در رﺗﺒﻪ اول ﻗﺮار
دارد.
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻗﻄﺮ اﺳﺖ؟
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ از ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﯾﮑﺪاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ
ﺗﯿﻤﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ارﯾﺎن ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﻃﺮﻓﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻮاداران اﻧﺪک آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﻘﺐ ﻫﻢ داده اﻧﺪ؟ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺻﺨﺮه ﯾﺎ دﯾﻮار.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ .در ﻗﻄﺮ زﯾﺎد اﻫﻞ ﻟﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی
ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻼش .ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻟﻘﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻨﺪ.
اﻻﻫﻠﯽ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﭼﻄﻮر؟
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ
ﭘﻮل ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۵ﻧﻔﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
واﻗﻌﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوری از اﯾﺮان ﻫﻢ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﻓﺼﻞ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ.
در اﯾﺮان ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻗﺮارداﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﻮل ﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﻗﻄﺮ ﻫﻢ
اﻻن در اﻻﻫﻠﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ  ۴،۵ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﺶ را
ﭘﻮل ﭘﯿﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺶ وارﯾﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﻗﻄﺮ ﻫﻢ
ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ دارد.

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ.
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،

از اﻧﺘﺨﺎب اﻻﻫﻠﯽ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﻫﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اش ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﻦ ﻫﻢ اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﻟﯿﮓ ﻗﻄﺮ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻻﻫﻠﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و رﻓﺘﻢ.
دﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪه؟
ﺻﺪ در ﺻﺪ .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل ﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﻦ ﻫﻢ دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
ﭘﯿﮕﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺠﺶ ﻫﺴﺘﻢ.
درﺑﯽ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟
درﺑﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺗﯿﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻫﺮ دو
ﺗﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺟﺬاب و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ از آب در ﻣﯽ آﯾﺪ.

