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واکنش

بیان خارجی  وژه اخــراج محترمانــه مر  پر
به ســرانجام رسید

افاضلی در ماشین سازی بوناچیچ، اسکوچیچ و چیریچ تنها چشم آبی های باقی مانده در ورزش ایران
سهراب در شهرخودرو

در ادامه جابه جایی مربیان در 
لیگ برتر فوتبال ایران سهراب 

بختیاری زاده هدایت 
شهرخودرو مشهد را برعهده 

گرفت و هومن افاضلی، سرمربی 
ماشین سازی تبریز شد. افاضلی 

که تا هفته پیش روی نیمکت 
پارس جنوبی می نشست، بعد 

از اعالم حکم کمیته انضباطی 
فدراسیون مبنی بر تکرار دیدار با 

استقالل در اعتراض به این 
موضوع استعفا کرد، اما انتقال 

سریعش به ماشین سازی 
مشخص کرد که دلیلش برای 

کناره گیری از پارس مسأله حکم 
نبوده است. او رسما در تبریز 

کارش را شروع کرده است. 
همچنین بعد از جدایی مجتبی 

سرآسیایی از شهرخودرو 
مشهد مسئوالن این باشگاه 
سهراب بختیاری زاده، کاپیتان 
سابق استقالل و مربی سابق 

تیم ملی امید را به عنوان 
سرمربی جدید برگزیدند تا او نیز 

کارش را شروع کند. حضور 
مربیان جوان و کم تجربه در لیگ 

برتر این روزها به وفور دیده 
می شود و به نظر می رسد در 

آینده شاهد نیمکت های جوان 
تیم ها باشیم.

گل محمدی: بازیکنان 
پرسپولیس قهرمان 

تربیت شدند

یحیی گل محمدی، سرمربی 
پرسپولیس در پاسخ به این 

پرسش که فکر می کند تیمش 
چند هفته زودتر از پایان لیگ 

می تواند قهرمان شود، گفت: 
»دقیقا نمی دانم و بستگی به 

نتایج خودمان دارد. با توجه به 
وضع جدول فکر می کنم اگر دو 

برد کسب کنیم، قهرمانی ما 
مسجل می شود و اگر بتوانیم 
فوالد و نساجی را ببریم، قطعا 
قهرمان می شویم.« او افزود: 

»هیچ شکی در این نیست که 
بازیکنان خیلی خوبی داریم. این 

بازیکنان قهرمان تربیت 
شده اند و قهرمانی در 

وجودشان است و ما هم سهم 
کوچکی داشتیم. هر مربی 

ممکن است ایده های مختلفی 
داشته باشد. بازیکنان هم 
اصلی ترین فاکتور باشگاه 

هستند که می جنگند و مبارزه 
می کنند. بدون شک بازیکنان 
خوبی داریم.« گفتنی است اگر 

سپاهان اصفهان و شهرخودرو 
روز جمعه در بازی های خود 

پیروز نشوند و پرسپولیس هم 
فوالد را در روز شنبه شکست 

خ ها در لیگ  دهد، قهرمانی سر
برتر قطعی می شود.

]شهروند[ تا چند  سال قبل که به فهرست مربیان خارجی حاضر در ورزش ایران 
نگاهی می انداختیم، شاید به راحتی نمی توانستیم تعداد و نام آنها را به خاطر بسپاریم. 
از فوتبال بگیر که نه تنها در تیم ملی بزرگساالن و تیم امید، بلکه در تیم های باشگاهی 
مربیان خارجی زیادی را رویت می کردیم تا رشته هایی مثل والیبال، بسکتبال، هندبال، 
تیراندازی، ووشو، تیروکمان و... که همگی با روی کار آوردن مربی خارجی می خواستند 
با علم روز دنیا پیش بروند و سرعت پیشرفت خود را افزایش دهند. اما به نظر می رسد 
قیمت باالی ارز و از سوی دیگر تحریم هایی که باعث ایجاد مشکل در انتقال پول بین 
ایران و کشورهای دیگر شده، حضور مربیان خارجی در ایران را به حداقل رسانده است؛ تا 
جایی که به طور ثابت و رسمی در حال حاضر فقط سه مربی خارجی آن هم از نوع درجه سه 

در ورزش ایران حضور دارند. 
کوچ مربیان خارجی از فوتبال ایران

با اینکه بعد از ناموفق بودن انتقال امیر قلعه نویی از سپاهان به نیمکت تیم ملی، 
فدراسیون به دنبال دراگان اسکوچیچ رفت و باز هم به روند سال های اخیر خود در انتخاب 
سرمربی خارجی برای تیم ملی بزرگساالن ادامه داد، اما در همان فدراسیون فوتبال دیگر 
خبری از انتخاب مربی خارجی برای تیم های دیگر همچون فوتسال، فوتبال ساحلی و 
تیم های فوتبال نوجوانان، جوانان و امید چه در بخش مردان و چه زنان نیست. در بخش 
باشگاهی هم که در سال های اخیر تیم های لیگ برتری کمتر سراغ خارجی ها می روند. 
از مشکالتی که در پرداخت دستمزد استراماچونی  استقالل و پرسپولیس هم بعد 
و کالدرون داشتند، تصمیم به ادامه مسیر خود با مربیان ایرانی گرفتند. به جز دراگان 
اسکوچیچ که هم اکنون به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگساالن فعالیت می کند، تنها 
سرمربی خارجی در فوتبال ایران لوکا بوناچیچ است که اخیرا به عنوان سرمربی ذوب آهن کار 
خود را آغاز کرده است. تیم هایی نظیر ذوب آهن و شاهین هم در جریان فعل و انفعاالتی که 

کرونا رقم زد، سرمربی خارجی خود را از دست دادند. 
واترپلو، صاحب تنها سرمربی خارجی غیرفوتبالی

شاید عجیب باشد، اما رشته واترپلو تنها تیمی است که درحال حاضر از سرمربی خارجی 
بهره می برد. الکساندر چیریچ، بازیکن سابق تیم ملی صربستان که پنج  سال قبل هدایت 
تیم ملی واترپلوی ایران را برعهده گرفت، با اینکه سابقه چندانی در بحث مربیگری نداشت، 
اما توانست به کار خود در ایران ادامه دهد. چیریچ با وجود باال رفتن قیمت ارز از سوی 
فدراسیون شنا حفظ  شده است و اگر فوتبال را کنار بگذاریم، او تنها سرمربی خارجی حال 
حاضر در تیم های ملی غیرفوتبالی به شمار می رود. چیریچ البته با توجه به کسب مدال برنز 
بازی های آسیایی 2018 جاکارتا با تیم ملی ایران برای اولین بار کارنامه خوبی از خودش رقم 
زده و به همین علت در ایران حفظ شده است. باید به این نکته هم اشاره کرد که در برخی از 
رشته های انفرادی مثل دوومیدانی مربیان خارجی به صورت مقطعی با برخی از ورزشکاران 

کارمی کنند، اما نمی توان آنان را سرمربی تیم ملی دانست.

والیبال، هندبال و... مربی خارجی نیاز ندارند؟
بدون شک رشته های دیگری هم هستند که تیم ملی آنها نیاز به استخدام یک مربی 
خارجی سطح باال دارد، اما در سال های اخیر باال رفتن قیمت ارز و توصیه وزارت ورزش به 
فدراسیون ها باعث شده تا خیلی از مدیران قید روی کار آوردن مربی خارجی را بزنند. حتی 
تیم ملی والیبال که حدود یک دهه توسط مربیان خارجی هدایت می شد و نتایج خوبی 
هم گرفت، احتماال به زودی صاحب سرمربی ایرانی خواهد شد. داورزنی، رئیس این 
فدراسیون در صحبت های خود تأکید کرده است که احتماال از مربیان خارجی در سمت 
مشاور فنی استفاده خواهند کرد و تیم ملی 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 می گویند با وجود صعود به المپیک با هدایت مهران شاهین طبع 
نیاز است که برای حضور در توکیو یک مربی سطح باالی خارجی استخدام شود. حتی در 
بخش پارالمپیکی ها مدتی است گفته می شود کمیته پارالمپیک به دنبال استخدام 
مربی خارجی برای زهرا نعمتی و ساره جوانمردی،  دو نفر از قهرمانان تیروکمان و تیراندازی 
است، اما موفق به این کار نشده است. بدون شک در خیلی از رشته ها این نیاز وجود 
داشته و دارد، اما قیمت ارز و دردسرهایی که به واسطه مربی خارجی برای یک فدراسیون 
خ می دهد، مدیران را به سمت ادامه دادن مسیر با مربیان داخلی می کشاند. بعید  ر
است وزارت ورزش هم دستور قطعی برای استخدام نکردن مربیان خارجی داده باشد، 
چون قطعا رشته هایی مثل والیبال و هندبال برای مدیران ورزش ایران از واترپلو درجه 
اهمیت باالتری دارند؛ پس وقتی واترپلو می تواند سرمربی خارجی داشته باشد، قطعا 

دیگر رشته ها هم این مجوز را خواهند داشت. 
ایرانیزه شدن به سود یا ضرر ورزش؟

حاال سوال اینجاست که استفاده از مربیان داخلی در بیش از 90 درصد رشته ها به سود 
ورزش ایران خواهد بود یا ورزشکاران به مرور زمان از این اتفاق ضرر می کنند. بدون شک از نظر 
فنی استفاده از مربیان سطح باالی خارجی در خیلی از رشته ها جزو نیازهای ورزش ایران برای 
پیشرفت بیشتر است؛ اگرچه در برخی از رشته ها مثل وزنه برداری،  کشتی، ووشو، کاراته و 
تکواندو مربیان ایرانی خودشان صاحب سبک هستند. با اینکه این نیاز بارها از سوی 
ورزشکاران، کارشناسان و حتی مدیران در برخی از رشته ها اعالم شده است، اما چند بحث 
غیرفنی باعث می شود اکثر فدراسیون ها قید استخدام مربی خارجی را بزنند. حتی ارزان ترین 
مربیان خارجی هم که به کار ورزش ایران بیایند،  با قیمت فعلی ارز چند برابر مربیان ایرانی 
دستمزد دریافت می کنند. از سوی دیگر همین دستمزد هم در صورت تأمین از سوی 
فدراسیون  باز هم برای انتقالش به حساب مربی خارجی دردسرهای زیادی را به وجود می آورد. 
در مجموع شرایط فعلی قدرت انتخاب را تا حدود زیادی از فدراسیون ها گرفته است و مدیران 
ترجیح می دهند به جای به دردسر انداختن خود برای تأمین دستمزد دالری مربیان خارجی، 

بودجه فدراسیون خود را صرف اقدامات دیگری کنند.

]شهروند[ برگزاری بازی های عقب افتاده لیگ برتر به علت ابتالی عوامل تیم ها به 
ویروس کرونا به بحرانی بزرگ برای سازمان لیگ فوتبال ایران تبدیل شده است. هیچ خبری 
از وجود نظم و هدف گذاری درست در برگزاری رقابت ها نیست و حاال که در بدترین شرایط 
ممکن هستیم، مدام با جنجال و درگیری رو به رو می شویم و خروجی چیزی جز بالتکلیفی 
نیست. همین حاال لغو سه بازی تمام لیگ برتر را زیر سوال برده و کسی نمی داند سازمان 

لیگ به چه شکل می خواهد مشکالت را حل کند.
پارس- استقالل جدول را به هم زد

با حکم کمیته انضباطی بازی استقالل و پارس جنوبی جم باید در شهر جم تکرار شود. 
پارسی ها البته به این رأی اعتراض دارند و معتقدند قوانین رعایت نشده و خواهان رسیدگی 
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 
نمی توانند بازی را برگزار کنند. از طرفی تیم های دیگر لیگ هم در خواسته ای منطقی می گویند 
به علت شرایط حساس جدول و نزدیکی تیم ها و هفته های پایانی باید تمام تیم ها به یک 
اندازه بازی برگزار کرده باشند و برگزاری لیگ برای همه تیم ها شرایطی برابر و یک شکل داشته 

باشد.
دغدغه اصلی، کرونایی های فوالد

یکی از تیم هایی که سیستم لیگ برتر را به علت درگیری با کرونا به صورت کامل زیر سوال 
برده فوالد خوزستان است. دو بازی آنها مقابل نساجی در قائمشهر و نفت مسجد سلیمان 
در اهواز به تعویق افتاده است و آنها در معادالت باالی جدول نقش بسیار مهمی دارند. بازی 
این هفته آنها مقابل پرسپولیس هم به روز شنبه موکول شد. پس برگزارکردن مسابقات 

عقب افتاده آنها به یک مشکل بزرگ برای سازمان لیگ تبدیل شده است.

بازی های معوقه چه زمانی برگزار می شود؟
مسأله بسیار مهم بعدی این است که در ۶ هفته باقی مانده به علت شرایط شیوع 
ویروس کرونا و وضعیت قرمز برخی شهرها باز هم ممکن است تعداد بازی های لغوشده زیاد 
شود و هیچ تضمینی نیست که شاهد این مساله نباشیم. در چنین وضعیتی مدیران 
سازمان لیگ زمان بسیار کمی برای به پایان رساندن لیگ دارند و تنها چاره فشرده کردن 
مسابقات و برگزاری بازی در هر چهار روز یک بار خواهد بود؛ تصمیمی که صدای اعتراض 
باشگاه ها را زیادتر خواهد کرد. بالفاصله بعد از پایان لیگ برتر، تیم های ایرانی حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا باید درگیر رقابت های فشرده خود شوند. سپس اردوی آماده سازی تیم ملی 
برای بازی های دوستانه و مقدماتی جام جهانی شروع می شود. این در حالی است که سازمان 
لیگ می خواهد جام حذفی را هم به پایان برساند؛ مسابقاتی که به مرحله نیمه نهایی رسیده 
است. پرسپولیس، تراکتور و نفت مسجدسلیمان به این مرحله رسیده اند و برنده بازی 
عقب افتاده حساس استقالل و سپاهان هم تیم چهارم نیمه نهایی خواهد شد. در این فضا 
واقعا هیچ کسی نمی داند مدیران سازمان لیگ چه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای به 
اتمام رساندن لیگ دارند. تقویم و برنامه مسابقات مختلف نشان می دهد که زمانی نیست 

ولی باید دید این زمان را چگونه و به چه شکل ایجاد می کنند.

چرا اعضای هیأت رئیسه فدراسیون روبه روی هم هستند؟

یارکشی مدیران فوتبال برای انتخاب رئیس!
در  پیشرفت  و  توسعه  و  موفقیت  اول  فاکتور  وحدت  و  اتحاد  ]شهروند[ 
مدیریت هر مجموعه ای است. حاال حسابش را بکنید در یک مجموعه خبری 
نباشد، مجموعه به یک جایی مثل فدراسیون فوتبال تبدیل  این مسائل  از 
می شود؛ جایی که مدیران رده باالیش همه با هم اختالفات و تنش های اساسی 
دارند. این درگیری ها هم عمال باعث به حاشیه رفتن کارها و قرارگرفتن فدراسیون 
در یک حالت انفعال مطلق شده است. اما داستان این اختالفات چیست؟ تمام 
این مدیران و اعضای هیأت رئیسه 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
شایعاتی  کرد،  استعفا  پیکان  باشگاه  مدیرعاملی  از  وقتی  شیعی  محمود 
از هیأت رئیسه منتشر شد. محمود اسالمیان دیگر  درباره احتمال خروجش 
عضو فدراسیون هم اعالم کرد شیعی باید از هیأت رئیسه جدا شود و یک نفر 
جدید جایگزین او شود. کفاشیان هم البته این صحبت ها را انجام داد و همین 
تالش برای حذف شیعی باعث به وجودآمدن کدورت بین او و مخالفانش شده 
محرومیت  حکم  وقتی  شد.  ماندنی  هیأت رئیسه  در  او  درنهایت  چون  است؛ 
هیأت رئیسه  به  او  کرد،  پیدا  کاهش  یک  سال  به  سال  پنج  از  کفاشیان  علی 
، رئیس  فدراسیون و پست نایب رئیسی برگشت. سپس محمدصادق درودگر
سازمان اقتصادی مصاحبه و تأکید کرد اگر او سرپرست فدراسیون شود، چند 
نفر از اعضای هیأت رئیسه به همراه خودش استعفا خواهند کرد. به این ترتیب 
آشکار شد. حتی برخی اعضا درصدد  با کفاشیان  مخالفت و درگیری چند نفر 
راه  به  زیادی  سروصدای  موضوع  رسانه ای شدن  که  بودند  فیفا  با  نامه نگاری 
انداخت.  درنهایت کفاشیان با علم به این مخالفت ها به فدراسیون بازگشت؛ اما 
عمال محمود اسالمیان، عبدالکاظم طالقانی و لیال صوفی زاده در کنار محمدرضا 
ساکت و درودگر مخالف جدی او هستند. در این شرایط کفاشیان فقط به  عنوان 
بازگشته و پروسه سرپرستی اش منتفی شده  نایب رئیس اول به فدراسیون 
کفاشیان بود و  است. مهدی محمدنبی هم سال ها دبیرکل فدراسیون علی 
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 
در معادالت  کدورت  این  تأثیر  ندارد. قطعا  او  با  و دیگر همکاری خیلی خوبی 

مدیریتی را در آینده خواهیم دید.

ممبینی؛ من مرد تنهای شبم!
هدایت ممبینی، عضو هیأت رئیسه فدراسیون همزمان با چند مدیر اختالفات 
اساسی دارد؛ اختالفات او با عبدالکاظم طالقانی رئیس هیأت فوتبال خوزستان که 
از سال ها 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 هیأت رئیسه با هم دچار درگیری لفظی شده اند.

تنش های عجیب پیش رو
تصمیم گیری های  اکثر  در  چهار  علیه  چهار  ائتالف  شاهد  کنونی  وضع  در 
فدراسیون هستیم. حیدر بهاروند، محمود اسالمیان، عبدالکاظم طالقانی و لیال 
ممبینی،  هدایت  کفاشیان،  علی  و  هستند  جناح  یک  در  معموال  صوفی زاده 
. البته اسالمیان و شیعی  محمود شیعی و فریدون اصفهانیان در یک جبهه دیگر
بعضی مواقع با طرف مقابل هم نظر می شوند. همین شرایط عمال باعث شده در 
تصمیم گیری های اساسی که نیاز به رأی گیری 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 درگیری های اساسی درست می شود؟ 
این فضا اما قطعا در هفته های پیش رو شکلی جدی تر پیدا می کند. با فرارسیدن 
زمان ثبت نام از نامزد های ریاست و هیأت رئیسه فدراسیون این جنگ قدرت به 
یک رقابت انتخاباتی کشیده می شود و آنجاست که عمال شاهد تقابل تاریخی 

جناح مدیران نزدیک به مهدی تاج با جناح حامی علی کفاشیان خواهیم بود.

استقالل و پرسپولیس در آستانه محرومیت سنگین قرار گرفتند

شوک فیفا به سرخابی های تهران
بابت  قبل  چندی  استقالل،  سابق  مقدونیه ای  بازیکن  بویان،  ]شهروند[ 
دریافت نکردن مطالباتش به فیفا شکایت کرده بود و پرونده او مدت هاست 
به جریان افتاده است. در این خصوص باشگاه استقالل رایزنی های زیادی کرد تا 
بتواند این حکم را تغییر بدهد اما پرداخت نشدن پول بویان باعث شد تا کمیته 
انضباطی فیفا تصمیم خود را در این خصوص بگیرد. استقاللی ها 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 آبی ها بدهد. 
براساس حکم اولیه فیفا باشگاه استقالل 3 پنجره نقل و انتقاالتی از جذب بازیکن 
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 نقل وانتقاالتی باشگاه را تهدید نمی کند اما حاال حکم فیفا مسأله 

دیگری را نشان می دهد.
این طور که گفته می شود فیفا این مهلت را به استقاللی ها داده تا در سه روز 
آینده بدهی 300 هزار دالری خود را به بویان پرداخت کنند تا حکم محرومیت آنها 
اجرایی نشود. باید دید تدبیر مدیران استقالل با توجه به تحریم های 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 می توانند این باشگاه را 
با محرومیتی بزرگ روبه رو کنند. یکی از مهم ترین پرونده های استقالل مربوط به 

وینفرد شفر، سرمربی سابق این تیم، است که طلبی 550 هزار دالری دارد.
عصر دیروز دقایقی بعد از اعالم حکم فیفا برای استقالل، اتفاق مشابهی برای 
پرسپولیس در پرونده برانکو رخ داد. سرخپوشان هم اگر نتوانند بدهی برانکو را تا چند 

روز آینده تسویه کنند، با محرومیت از سه پنجره نقل و انتقاالتی مواجه می شوند 

سوژه روز
کمبــود زمان برای پایــان لیگ نوزدهم

  مســابقات معوقه تیم های کرونایی، دردسر جدیدی 
برای ســازمان لیگ ایجاد کرده است


