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بوناچیچ ،اسکوچیچ و چیریچ تنها چشم آبیهای باقیمانده در ورزش ایران

پروژه ا خــراج محترما نــه مربیان خارجی
به ســرانجام رسید

[شهروند] تا چندسال قبل که به فهرست مربیان خارجی حاضر در ورزش ایران
نگاهی میانداختیم ،شاید به راحتی نمیتوانستیم تعداد و نام آنها را به خاطر بسپاریم.
از فوتبال بگیر که نهتنها در تیمملی بزرگساالن و تیم امید ،بلکه در تیمهای باشگاهی
مربیان خارجی زیادی را رویت میکردیم تا رشتههایی مثل والیبال ،بسکتبال ،هندبال،
تیراندازی ،ووشو ،تیروکمان و ...که همگی با روی کار آوردن مربی خارجی میخواستند
با علم روز دنیا پیش بروند و سرعت پیشرفت خود را افزایش دهند .اما به نظر میرسد
قیمت باالی ارز و از سوی دیگر تحریمهایی که باعث ایجاد مشکل در انتقال پول بین
ایرانو کشورهایدیگر شده،حضور مربیانخارجیدر ایرانرابهحداقلرساندهاست؛تا
جایی که بهطور ثابت و رسمی در حال حاضر فقط سه مربی خارجی آن هم از نوع درجه سه
در ورزشایرانحضور دارند.
کوچمربیانخارجیاز فوتبالایران
با اینکه بعد از ناموفقبودن انتقال امیر قلعهنویی از سپاهان به نیمکت تیمملی،
فدراسیونبهدنبالدراگاناسکوچیچرفتوباز همبهروندسالهایاخیر خوددر انتخاب
سرمربی خارجی برای تیمملی بزرگساالن ادامه داد ،اما در همان فدراسیون فوتبال دیگر
خبری از انتخاب مربی خارجی برای تیمهای دیگر همچون فوتسال ،فوتبال ساحلی و
تیمهایفوتبالنوجوانان،جوانانوامیدچهدر بخشمردانوچهزناننیست.در بخش
باشگاهی هم که در سالهای اخیر تیمهای لیگ برتری کمتر سراغ خارجیها میروند.
استقالل و پرسپولیس هم بعد از مشکالتی که در پرداخت دستمزد استراماچونی
و کالدرون داشتند ،تصمیم به ادامه مسیر خود با مربیان ایرانی گرفتند .به جز دراگان
اسکوچیچکههماکنونبهعنوانسرمربیتیمملیفوتبالبزرگساالنفعالیتمیکند،تنها
سرمربیخارجیدر فوتبالایرانلوکابوناچیچاستکهاخیرابهعنوانسرمربیذوبآهنکار
خودراآغاز کردهاست.تیمهایینظیر ذوبآهنوشاهینهمدر جریانفعلوانفعاالتیکه
کرونارقمزد،سرمربیخارجیخودرااز دستدادند.
واترپلو،صاحبتنهاسرمربیخارجیغیرفوتبالی
شایدعجیبباشد،امارشتهواترپلوتنهاتیمیاستکهدرحالحاضر از سرمربیخارجی
بهرهمیبرد.الکساندر چیریچ،بازیکنسابقتیمملیصربستانکهپنجسالقبلهدایت
تیمملیواترپلویایرانرابرعهدهگرفت،بااینکهسابقهچندانیدر بحثمربیگرینداشت،
اما توانست به کار خود در ایران ادامه دهد .چیریچ با وجود باال رفتن قیمت ارز از سوی
ظ شده است و اگر فوتبال را کنار بگذاریم ،او تنها سرمربی خارجی حال
فدراسیون شنا حف 
حاضر در تیمهایملیغیرفوتبالیبهشمار میرود.چیریچالبتهباتوجهبهکسبمدالبرنز
بازیهای آسیایی  2018جاکارتا با تیمملی ایران برای اولین بار کارنامه خوبی از خودش رقم
زدهوبههمینعلتدر ایرانحفظشدهاست.بایدبهایننکتههماشاره کرد کهدر برخیاز
رشتههایانفرادیمثلدوومیدانیمربیانخارجیبهصورتمقطعیبابرخیاز ورزشکاران
کارمیکنند،امانمیتوانآنانراسرمربیتیمملیدانست.

والیبال،هندبالو...مربیخارجینیاز ندارند؟
بدون شک رشتههای دیگری هم هستند که تیمملی آنها نیاز به استخدام یک مربی
خارجی سطح باال دارد ،اما در سالهای اخیر باال رفتن قیمت ارز و توصیه وزارت ورزش به
فدراسیونها باعث شده تا خیلی از مدیران قید روی کار آوردن مربی خارجی را بزنند .حتی
تیمملی والیبال که حدود یک دهه توسط مربیان خارجی هدایت میشد و نتایج خوبی
هم گرفت ،احتماال بهزودی صاحب سرمربی ایرانی خواهد شد .داورزنی ،رئیس این
فدراسیون در صحبتهای خود تأکید کرده است که احتماال از مربیان خارجی در سمت
مشاور فنی استفاده خواهند کرد و تیمملی سرمربی ایرانی خواهد داشت .هندبال که در
غیاب مربیان خارجی شدیدا پسرفت کرده است ،نیاز به یک مربی سطح باال دارد .حتی در
بسکتبال هم برخی میگویند با وجود صعود به المپیک با هدایت مهران شاهینطبع
نیاز است که برای حضور در توکیو یک مربی سطح باالی خارجی استخدام شود .حتی در
بخش پارالمپیکیها مدتی است گفته میشود کمیته پارالمپیک به دنبال استخدام
مربیخارجیبرایزهرانعمتیوسارهجوانمردی،دونفر از قهرمانانتیروکمانوتیراندازی
است ،اما موفق به این کار نشده است .بدونشک در خیلی از رشتهها این نیاز وجود
داشته و دارد ،اما قیمت ارز و دردسرهایی که به واسطه مربی خارجی برای یک فدراسیون
رخ میدهد ،مدیران را به سمت ادامهدادن مسیر با مربیان داخلی میکشاند .بعید
است وزارت ورزش هم دستور قطعی برای استخدامنکردن مربیان خارجی داده باشد،
چون قطعا رشتههایی مثل والیبال و هندبال برای مدیران ورزش ایران از واترپلو درجه
اهمیت باالتری دارند؛ پس وقتی واترپلو میتواند سرمربی خارجی داشته باشد ،قطعا
دیگر رشتههاهماینمجوز راخواهندداشت.
ایرانیزهشدنبهسودیاضرر ورزش؟
حاالسوالاینجاست کهاستفادهاز مربیانداخلیدر بیشاز 90درصدرشتههابهسود
ورزشایرانخواهدبودیاورزشکارانبهمرور زماناز ایناتفاقضرر میکنند.بدونشکاز نظر
فنیاستفادهاز مربیانسطحباالیخارجیدر خیلیاز رشتههاجزونیازهایورزشایرانبرای
پیشرفت بیشتر است؛ اگرچه در برخی از رشتهها مثل وزنهبرداری ،کشتی ،ووشو ،کاراته و
تکواندو مربیان ایرانی خودشان صاحب سبک هستند .با اینکه این نیاز بارها از سوی
ورزشکاران ،کارشناسانوحتیمدیراندر برخیاز رشتههااعالمشدهاست،اماچندبحث
غیرفنیباعثمیشوداکثر فدراسیونهاقیداستخداممربیخارجیرابزنند.حتیارزانترین
مربیان خارجی هم که به کار ورزش ایران بیایند ،با قیمت فعلی ارز چند برابر مربیان ایرانی
دستمزد دریافت میکنند .از سوی دیگر همین دستمزد هم در صورت تأمین از سوی
نباز همبرایانتقالشبهحسابمربیخارجیدردسرهایزیادیرابهوجودمیآورد.
فدراسیو 
در مجموعشرایطفعلیقدرتانتخابراتاحدودزیادیاز فدراسیونهاگرفتهاستومدیران
ترجیحمیدهندبهجایبهدردسر انداختنخودبرایتأمیندستمزددالریمربیانخارجی،
بودجهفدراسیونخودراصرفاقداماتدیگریکنند.

کمبــود زمان برای پا یــان لیگ نوزدهم
مســابقات معوقه تیمهای کرونایی ،دردسر جدیدی
برای ســازمان لیگ ایجاد کرده است
[شهروند] برگزاری بازیهای عقبافتاده لیگ برتر به علت ابتالی عوامل تیمها به
ویروسکرونابهبحرانیبزرگبرایسازمانلیگفوتبالایرانتبدیلشدهاست.هیچخبری
از وجود نظم و هدفگذاری درست در برگزاری رقابتها نیست و حاال که در بدترین شرایط
ممکن هستیم ،مدام با جنجال و درگیری روبهرو میشویم و خروجی چیزی جز بالتکلیفی
نیست .همین حاال لغو سه بازی تمام لیگ برتر را زیر سوال برده و کسی نمیداند سازمان
لیگبهچهشکلمیخواهدمشکالتراحلکند.
پارس-استقاللجدولرابههمزد
با حکم کمیته انضباطی بازی استقالل و پارس جنوبی جم باید در شهر جم تکرار شود.
پارسیهاالبتهبهاینرأیاعتراضدارندومعتقدندقوانینرعایتنشدهوخواهانرسیدگی
مجدد به پرونده در کمیته استیناف هستند .البته مسئوالن برگزاری مسابقات امیدوار
بودند اعتراضی به رأی صورت نگیرد؛ چون اگر پرونده به استیناف برود تا زمان صدور رأی
نمیتوانندبازیرابرگزار کنند.از طرفیتیمهایدیگر لیگهمدر خواستهایمنطقیمیگویند
به علت شرایط حساس جدول و نزدیکی تیمها و هفتههای پایانی باید تمام تیمها به یک
اندازهبازیبرگزار کردهباشندوبرگزاریلیگبرایهمهتیمهاشرایطیبرابر ویکشکلداشته
باشد.
دغدغهاصلی،کروناییهایفوالد
یکیاز تیمهاییکهسیستملیگبرتر رابهعلتدرگیریباکرونابهصورتکاملزیر سوال
بردهفوالدخوزستاناست.دوبازیآنهامقابلنساجیدر قائمشهر ونفتمسجدسلیمان
در اهواز بهتعویقافتادهاستوآنهادر معادالتباالیجدولنقشبسیار مهمیدارند.بازی
اینهفته آنهامقابلپرسپولیسهمبهروز شنبهموکولشد.پسبرگزارکردنمسابقات
عقبافتادهآنهابهیکمشکلبزرگبرایسازمانلیگتبدیلشدهاست.

بازیهایمعوقهچهزمانیبرگزار میشود؟
مسأله بسیار مهم بعدی این است که در  ۶هفته باقی مانده به علت شرایط شیوع
ویروسکروناووضعیتقرمزبرخیشهرهابازهمممکناستتعدادبازیهایلغوشدهزیاد
شود و هیچ تضمینی نیست که شاهد این مساله نباشیم .در چنین وضعیتی مدیران
سازمان لیگ زمان بسیار کمی برای به پایانرساندن لیگ دارند و تنها چاره فشردهکردن
مسابقات و برگزاری بازی در هر چهار روز یک بار خواهد بود؛ تصمیمی که صدای اعتراض
باشگاههارازیادتر خواهدکرد.بالفاصلهبعداز پایانلیگبرتر،تیمهایایرانیحاضر در لیگ
قهرمانانآسیابایددرگیر رقابتهایفشردهخودشوند.سپساردویآمادهسازیتیمملی
برایبازیهایدوستانهومقدماتیجامجهانیشروعمیشود.ایندر حالیاستکهسازمان
لیگمیخواهدجامحذفیراهمبهپایانبرساند؛مسابقاتیکهبهمرحلهنیمهنهاییرسیده
است .پرسپولیس ،تراکتور و نفت مسجدسلیمان به این مرحله رسیدهاند و برنده بازی
عقبافتادهحساساستقاللوسپاهانهمتیمچهارمنیمهنهاییخواهدشد.در اینفضا
واقعا هیچ کسی نمیداند مدیران سازمان لیگ چه برنامهریزی و سیاستگذاری برای به
اتمامرساندنلیگدارند.تقویموبرنامهمسابقاتمختلفنشانمیدهدکهزمانینیست
ولیبایددیداینزمانراچگونهوبهچهشکلایجادمیکنند.

افاضلیدر ماشینسازی
سهرابدر شهرخودرو
در ادامهجابهجاییمربیاندر
لیگبرتر فوتبالایرانسهراب
بختیاریزادههدایت
شهرخودرومشهدرابرعهده
گرفتوهومنافاضلی،سرمربی
ماشینسازیتبریز شد.افاضلی
کهتاهفتهپیشروینیمکت
پارسجنوبیمینشست،بعد
از اعالمحکمکمیتهانضباطی
فدراسیونمبنیبر تکرار دیدار با
استقاللدر اعتراضبهاین
موضوعاستعفاکرد،اماانتقال
سریعشبهماشینسازی
مشخصکردکهدلیلشبرای
کنارهگیریاز پارسمسألهحکم
نبودهاست.اورسمادر تبریز
کارشراشروع کردهاست.
همچنینبعداز جداییمجتبی
سرآسیاییاز شهرخودرو
مشهدمسئوالناینباشگاه
سهراببختیاریزاده،کاپیتان
سابقاستقاللومربیسابق
تیمملیامیدرابهعنوان
سرمربیجدیدبرگزیدندتااونیز
کارشراشروع کند.حضور
مربیانجوانوکمتجربهدر لیگ
برتر اینروزهابهوفور دیده
میشودوبهنظر میرسددر
آیندهشاهدنیمکتهایجوان
تیمهاباشیم.
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چرا اعضای هیأترئیسه فدراسیون روبهروی هم هستند؟

یارکشیمدیرانفوتبالبرایانتخابرئیس!
[شهروند] اتحاد و وحدت فاکتور اول موفقیت و توسعه و پیشرفت در
مدیریت هر مجموعهای است .حاال حسابش را بکنید در یک مجموعه خبری
از این مسائل نباشد ،مجموعه به یک جایی مثل فدراسیون فوتبال تبدیل
میشود؛ جایی که مدیران رده باالیش همه با هم اختالفات و تنشهای اساسی
دارند .این درگیریها هم عمال باعث به حاشیهرفتن کارها و قرارگرفتن فدراسیون
در یک حالت انفعال مطلق شده است .اما داستان این اختالفات چیست؟ تمام
این مدیران و اعضای هیأترئیسه باید درظاهر به هم احترام گذاشته و در جلسات
شرکت کنند و برای فوتبال کشور تصمیم بگیرند .آیا بدون اتحاد این کار شدنی
است؟
ماجراهای شیعی ،کفاشیان و نبی
محمود شیعی وقتی از مدیرعاملی باشگاه پیکان استعفا کرد ،شایعاتی
درباره احتمال خروجش از هیأترئیسه منتشر شد .محمود اسالمیان دیگر
عضو فدراسیون هم اعالم کرد شیعی باید از هیأترئیسه جدا شود و یک نفر
جدید جایگزین او شود .کفاشیان هم البته این صحبتها را انجام داد و همین
تالش برای حذف شیعی باعث به وجودآمدن کدورت بین او و مخالفانش شده
است؛ چون درنهایت او در هیأترئیسه ماندنی شد .وقتی حکم محرومیت
علی کفاشیان از پنج سال به یک سال کاهش پیدا کرد ،او به هیأترئیسه
فدراسیون و پست نایبرئیسی برگشت .سپس محمدصادق درودگر ،رئیس
سازمان اقتصادی مصاحبه و تأکید کرد اگر او سرپرست فدراسیون شود ،چند
نفر از اعضای هیأترئیسه به همراه خودش استعفا خواهند کرد .به این ترتیب
مخالفت و درگیری چند نفر با کفاشیان آشکار شد .حتی برخی اعضا درصدد
نامهنگاری با فیفا بودند که رسانهایشدن موضوع سروصدای زیادی به راه
انداخت .درنهایت کفاشیان با علم به این مخالفتها به فدراسیون بازگشت؛ اما
عمال محمود اسالمیان ،عبدالکاظم طالقانی و لیال صوفیزاده در کنار محمدرضا
ساکت و درودگر مخالف جدی او هستند .در این شرایط کفاشیان فقط ب ه عنوان
نایبرئیس اول به فدراسیون بازگشته و پروسه سرپرستیاش منتفی شده
است .مهدی محمدنبی هم سالها دبیرکل فدراسیون علی کفاشیان بود و
درنهایت از سمت خود برکنار شد .نبی هم این روزها رابطه صمیمی و بسیار
نزدیکی با کفاشیان ندارد و شنیده شده که اطالعات کامل مکاتبات با فیفا و
اصالح اساسنامه را حتی به صورت کامل در اختیار کفاشیان قرار نداده است
و دیگر همکاری خیلی خوبی با او ندارد .قطعا تأثیر این کدورت در معادالت
مدیریتی را در آینده خواهیم دید.
ممبینی؛ من مرد تنهای شبم!
هدایتممبینی،عضوهیأترئیسهفدراسیونهمزمانباچندمدیر اختالفات
اساسی دارد؛ اختالفات او با عبدالکاظم طالقانی رئیس هیأت فوتبال خوزستان که
از سالها قبل وجود داشته است و اختالفاتش با حیدر بهاروند به علت برکناری
از سمت ریاست کمیته داوران در حاشیه برگزاری انتخابات فدراسیون اوج گرفت.
اخیرا هم به علت برخی اتفاقات جنگ علنی و آشکاری بین او و دبیرکل فدراسیون
شکل گرفته و در جلسه اخیر هیأترئیسه با هم دچار درگیری لفظی شدهاند.

گلمحمدی :بازیکنان
پرسپولیس قهرمان
تربیت شدند
یحییگلمحمدی،سرمربی
پرسپولیسدر پاسخبهاین
پرسشکهفکر میکندتیمش
چندهفتهزودتر از پایانلیگ
میتواندقهرمانشود،گفت:
«دقیقانمیدانموبستگیبه
نتایجخودماندارد.باتوجهبه
وضعجدولفکر میکنماگر دو
بردکسبکنیم،قهرمانیما
مسجلمیشودواگر بتوانیم
فوالدونساجیراببریم،قطعا
قهرمانمیشویم».اوافزود:
«هیچشکیدر ایننیست که
بازیکنانخیلیخوبیداریم.این
بازیکنانقهرمانتربیت
شدهاندوقهرمانیدر
وجودشاناستوماهمسهم
کوچکیداشتیم.هر مربی
ممکناستایدههایمختلفی
داشتهباشد.بازیکنانهم
اصلیترینفاکتور باشگاه
هستندکهمیجنگندومبارزه
میکنند.بدونشکبازیکنان
خوبیداریم».گفتنیاستاگر
سپاهاناصفهانوشهرخودرو
روز جمعهدر بازیهایخود
پیروز نشوندوپرسپولیسهم
فوالدرادر روز شنبهشکست
دهد،قهرمانیسر خهادر لیگ
برتر قطعیمیشود.

تنشهای عجیب پیش رو
در وضع کنونی شاهد ائتالف چهار علیه چهار در اکثر تصمیمگیریهای
فدراسیون هستیم .حیدر بهاروند ،محمود اسالمیان ،عبدالکاظم طالقانی و لیال
صوفیزاده معموال در یک جناح هستند و علی کفاشیان ،هدایت ممبینی،
محمود شیعی و فریدون اصفهانیان در یک جبهه دیگر .البته اسالمیان و شیعی
بعضی مواقع با طرف مقابل همنظر میشوند .همین شرایط عمال باعث شده در
تصمیمگیریهای اساسی که نیاز به رأیگیری است و اتفاق نظر وجود ندارد ،آرای
موافق و مخالف مساوی شود و تصمیم نهایی را طبق اساسنامه حیدر بهاروند
بگیرد .به نظر شما این تنش ،اختالفات و درگیریهای اساسی درست میشود؟
این فضا اما قطعا در هفتههای پیش رو شکلی جدیتر پیدا میکند .با فرارسیدن
زمان ثبتنام از نامزدهای ریاست و هیأترئیسه فدراسیون این جنگ قدرت به
یک رقابت انتخاباتی کشیده میشود و آنجاست که عمال شاهد تقابل تاریخی
جناح مدیران نزدیک به مهدی تاج با جناح حامی علی کفاشیان خواهیم بود.

سوژه روز
استقالل و پرسپولیس در آستانه محرومیت سنگین قرار گرفتند

شوکفیفابهسرخابیهایتهران
[شهروند] بویان ،بازیکن مقدونیهای سابق استقالل ،چندی قبل بابت
دریافتنکردن مطالباتش به فیفا شکایت کرده بود و پرونده او مدتهاست
به جریان افتاده است .در این خصوص باشگاه استقالل رایزنیهای زیادی کرد تا
بتواند این حکم را تغییر بدهد اما پرداختنشدن پول بویان باعث شد تا کمیته
انضباطی فیفا تصمیم خود را در این خصوص بگیرد .استقاللیها تا شانزدهم تیر
فرصت داشتند که پول بویان را پرداخت کنند ،اما این مبلغ پرداخت نشد تا فیفا
تصمیم نهایی را درباره این پرونده اتخاذ کند و رأی به محرومیت آبیها بدهد.
لوانتقاالتی از جذب بازیکن
براساس حکم اولیه فیفا باشگاه استقالل  3پنجره نق 
جدید محروم خواهد بود .این در حالی است که مدیران باشگاه استقالل پیش از
این اعالم کرده بودند که تدابیر الزم اندیشیده شده و خطری از جانب کسر امتیاز
یا محرومیت نقلوانتقاالتی باشگاه را تهدید نمیکند اما حاال حکم فیفا مسأله
دیگری را نشان میدهد.
اینطور که گفته میشود فیفا این مهلت را به استقاللیها داده تا در سه روز
آینده بدهی 300هزار دالری خود را به بویان پرداخت کنند تا حکم محرومیت آنها
اجرایی نشود .باید دید تدبیر مدیران استقالل با توجه به تحریمهای موجود
چه خواهد بود .به غیر از بویان استقالل شاکیان دیگری در فیفا دارد که هر کدام
از آنها با دریافت حکم نهایی از کمیته انضباطی این نهاد میتوانند این باشگاه را
با محرومیتی بزرگ روبهرو کنند .یکی از مهمترین پروندههای استقالل مربوط به
وینفرد شفر ،سرمربی سابق این تیم ،است که طلبی 550هزار دالری دارد.
عصر دیروز دقایقی بعد از اعالم حکم فیفا برای استقالل ،اتفاق مشابهی برای
پرسپولیسدر پروندهبرانکورخداد.سرخپوشانهماگر نتوانندبدهیبرانکوراتاچند
روز آیندهتسویهکنند،بامحرومیتاز سهپنجرهنقلوانتقاالتیمواجهمیشوند

