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حسین قهار| تعارف را باید کنار گذاشت. شکی نیست که 
کمیته فنی و توسعه مقصر اصلی بسیاری از ناکامی های فوتبال 
ملی ایران در رده های سنی مختلف در ســال های اخیر بوده 
است. اما دلیل؛ بســیاری از اتفاقات و شرایطی که با آن رو به رو 
می شــویم، یک دفعه ای به وجود نمی آیند. تجربه ثابت کرده 
هر حادثه ای در زندگــی علت و معلول هایی دارد. برای تحلیل 
هر مسأله ای فقط کافی اســت به گذشته نگاه کنیم. تا دل تان 
بخواهد  نشانه های مخفی و آشکار همه جا هستند. فوتبال هم 
از این قاعده مستثنی نیست. آن چه در زمین فوتبال و اطراف 
تیم های باشگاهی و ملی می بینیم، حاصل تفکرات مدیران و 
نظریه های مشاوران شان اســت که به سیاست و برنامه ریزی 
و سپس تصمیم و انتخاب ختم می شود. در تیم های ملی هم 
آن چیزی که همواره از نظر فنی و حاشیه ای مشاهده می کنیم، 
تصمیم گیری های کمیته فنی و توسعه است که اخیرا نمایش 
شــاهکار و فاجعه اعضای آن در تیم امید سروصدای زیادی در 

فوتبال کشور به راه انداخته است.
وظیفه کمیته فنی چیست؟

در سایت فدراسیون فوتبال درباره کمیته فنی و توسعه نوشته 
شده: »یکی از کمیته های دایمی به شمار می رود که جنبه های 
فنی، نظارتی و تحقیقاتی در ارتباط با رشد و توسعه کمی و کیفی 
رشته های تحت پوشــش فدراسیون، همچنین شاخص های 
گزینش و ارزیابی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم های ملی را به 

هیأت رئیسه فدراسیون پیشنهاد می کند.« حاال اگر طرفدار دو 
آتشه فوتبال هستید،  با بررسی اتفاقات فوتبال ملی در 10 سال 
گذشته )به جز تیم ملی بزرگساالن که این کمیته اجازه دخالت 
در امور این تیم را نداشته است(  شــاهد توسعه و برنامه ریزی 
هدفمند و بلندمدت بوده اید؟! آیا فوتبال ملی ایران در رده های 

پایه رشدی داشته است؟
انتخاب مربیان بدون رزومه

 در فوتبال برای برداشــتن قدم های بــزرگ،  نیاز به فکرها 
و آدم های بزرگ اســت. خروجی انتخابــی کمیته فنی برای 
سرمربیگری تیم های ملی مختلف به خوبی همه واقعیت ها را به 
ما نشان می دهد. محمد یاوری، سرمربی تیم ملی نونهاالن است. 
حسین عبدی هدایت تیم ملی نوجوانان را برعهده دارد و هدایت 
تیم ملی جوانان هم به سیروس پورموســوی داده شده است. 
تمام این افراد مربیانی زحمتکش و قابل احترام در فوتبال ایران 
هستند، منتهی مربیان بزرگ و کارنامه داری به حساب نمی آیند 
که بخواهند تحولی عظیم در فوتبال پایه ایران ایجاد کنند. آنها 

نتیجه اتاق  فکرهای همین کمیته فنی و توسعه بوده اند. 
مشکالت  مدیریتی   تیم امید

در تیم امیــد همه دیدند چه فجایعی در ســال های اخیر و 
به ویژه 18 ماه گذشته رخ داده است. کمیته فنی ابتدا کرانچار 
را انتخاب کرد. بعد از یک سال که قرارداد این مربی فسخ شد،  
در کمال حیرت جامعه فوتبال،  فرهاد مجیدی بدون داشــتن 

هیچ گونه سابقه سرمربیگری سرمربی تیم امید شد، تنها برای 
چهار ماه که پر از حاشــیه و اختالف و درگیری بود. مجیدی 
گزینه های کمیته فنی را برای دستیاری خود قبول نمی کرد. 
کمیته فنی هم روی اسامی ارایه شــده از سوی مجیدی خط 
قرمز می کشید. فرهاد مجیدی که رسما افشاگری کرده هر کدام 
از اعضای کمیته فنی ، یکی دیگر از اعضای کمیته را به او برای 
دستیاری معرفی کرده اند. مثال محصص از مجیدی خواسته 
فریدون معینی را انتخاب کند و فریــدون معینی به او گفته 
محصص را انتخاب کن! اکبر محمدی دیگر عضو کمیته فنی 
هم حتی نامش مطرح شده است. درنهایت دعوا و اختالف به 
قدری باال گرفت که مجیدی از سمت خود کناره گیری کرد و 
جنجال  های اخیر به وجود آمد و کمیته فنی و توسعه درنهایت 

حمید استیلی را به عنوان سرمربی تیم امید انتخاب کرد.
چرا به کی روش ایراد گرفته نشد؟

کی روش هشت سال ســرمربی تیم ملی بزرگساالن بود و 
در یکی از بندهای قرارداد او به صراحت نوشته شده که باید با 
اعضای کمیته فنی و توسعه جلسات مداوم داشته باشد و برای 
برنامه ریزی و نظارت روی عملکرد تیم های ملی جوانان و امید 
با آنها همکاری کند. کی روش هیچ وقت اجازه ورود کمیته فنی 
به حوزه کاری اش را نداد و حتی یک بار چیزی را با آنها در میان 
نگذاشت و در این مدت صدای هیچ کدام از اعضای کمیته فنی 
هم درنیامد! آنها قبول کرده  بودند که جرأت نزدیک شدن به 
تیم کی روش و این مربی را ندارنــد. حاال هم فرهاد مجیدی 
گفته چــرا باید از کمیته ای که اعضای آن ســوابق مربیگری 
خاصی نداشته و سواد فوتبالی زیادی ندارند، مشورت بگیرد و 
کارهایش را با آنها هماهنگ کند. در شرایط کنونی اعضا هم 
گفته می شود ویلموتس حیطه اختیارات کاری خود را به شکلی 
برنامه ریزی کرده که کمیته فنی دخالت خاصی در کارهایش 

نداشته باشند.
مقصر را پیدا کنید

در تیم های پایه که افتخار بزرگی را شاهد نبوده ایم، وضع تیم 
المپیک را هم که داریم مشاهده می کنیم. هر کسی عالقه به 
تحلیل اتفاقات فوتبال دارد، می تواند به نتایج و عملکرد هر کدام 
از تیم های ملی در سال های اخیر با مربیان مختلف مراجعه کند. 
مثل روز روشن نتیجه عملکرد کمیته فنی و توسعه را می توانید 
ببینید. آنها همین علت و معلول هایی هستند که ما را به تصویر 
کنونی فوتبال ملی کشور می رســانند. هر اتفاقی که می افتد، 
نتیجه تصمیمات و سیاست های آنهاست. باالتر از آنها هم رئیس 
و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال هستند که این کمیته 
فنی را مسئول توسعه و رشد فوتبال کشور کرده اند. می بینید؟! 

پیدا کردن مقصر در این فوتبال سخت نیست!

اختالفات در تیم امید، دلیل ناکامی های سریالی تیم های ملی پایه را لو داد

کمیته غیرفنی فوتبال

»شهروند« در گفت وگو با سه کارگردان، موقعیت و مشکالت تئاترهای اجتماعی را بررسی می کند  

ریسک نمایش های اجتماعی
قانونی که اجرایش در فوتبال ایران الزامی است

وسوسه مربیان ممنوع!

شــهروند| چند روز قبل بود که فدراســیون 
فوتبال عربســتان قانونی را مصــوب کرد که طی 
آن باشــگاه های فوتبال این کشــور حق امضای 
قرارداد با مربیانی را که از یک تیم دیگر ســعودی 
اخراج شده باشــند، ندارند. به عبارت بهتر، طبق 
این قانون هر مربی ای که از باشــگاهی عربستانی 
اخراج شــود، تا پایان همان فصل نمی تواند دیگر 
در لیگ این کشور فعالیت کند. عربستان اما اولین 
کشوری نیســت که چنین قانونی را در فوتبالش 
اجرا می کنــد و پیش از این کشــورهای مطرحی 
مثل کره جنوبی، ازبکســتان و... هم دستورالعمل 
مشــابهی را به اجرا درآورده اند، البتــه این قانون 
درکشورها به شکل های گوناگون وجود دارد؛ مثال 
در کره جنوبــی مربیان تا پنجره نقــل و انتقاالتی 
بعدی نمی توانند بعد از فسخ قرارداد به تیم دیگری 
از لیگ این کشــور بروند، یعنی مثال اگر مربی ای 
هفته ســوم از یک تیم کــره ای اخراج شــود، از 
نیم فصل دوم می تواند فعالیتش را در یک باشــگاه 
دیگر از ســر بگیرد. بعضی دیگر از کشورها اما این 

قانون را برای یک فصل کامل اجرا می کنند.
اگرچه ایــن قانــون منتقدانی نیز داشــته اما 
به طورکلی برای وسوســه نکردن مربیان توســط 
باشگاه ها درنظر گرفته شــده است که در بسیاری 
از مــوارد مثبت هم هســت. این روزهــا که بحث 
اســتعفای مهدی تارتار ودراگان اسکوچیچ از دو 
تیم نفتی فوتبال ایران)مسجدســلیمان و آبادان( 
مطرح شــده، شــاید لزوم وجود چنین قانونی در 
فوتبال ایران هم به چشــم بیاید. در این خصوص 
گفته می شود دلیل اصلی اســتعفای این دو مربی 
پیشنهادهای مالی وسوســه کننده از باشگاه های 
دیگر لیگ برتر است و آنها نیز به همین دلیل حاضر 
شده اند عالوه بر فسخ قرارداد و پس دادن پولی که 
دریافت کرده اند، خســارت جدایی شــان را نیز به 
باشــگاه مبدأ بپردازند تا آزادانه تیم جدیدشان را 
انتخاب کنند. بی تردید اگر چنین قانونی در فوتبال 
ایران وجود داشت، هیچ باشــگاهی نمی توانست 
بــه مربیانی که تحت قرارداد با باشــگاه های دیگر 
هستند، پیشــنهاد همکاری بدهد و از سوی دیگر 
مربیان نیز بیشــتر بــه قراردادهای شــان پایبند 

می ماندند. 
این شــرایط در فوتبال ایران مربــوط به امروز و 
دیروز نیســت. از دیرباز شــاهد آن بوده ایم که یک 
مربی در طول یک فصل چند تیم تغییر داده است. 
مثال چند ســال قبل بود که محمود یاوری در طول 
یک فصل سرمربیگری 3 تیم را برعهده داشت که از 
قضا هر سه آنها نیز در همان فصل به دسته پایین تر 
سقوط کردند! دورتر هم که نرویم، می بینیم که مثال 
مجید جاللی در لیگ هجدهم دو روز بعد از برکناری 
از پیکان هدایت نساجی مازندران را برعهده گرفت. 
از این نمونه ها هرساله  در فوتبال ایران وجود دارد و 
بارها و بارها تکرار شــده و به همین خاطر است که 
شاید باید گفت وجود قانونی مشابه به قانون کشور 

عربستان در ایران هم نیاز است.

هیجان انگیز

علی سلیمانی از نخستین همکاری اش با کیانوش عیاری در سریال »۸۷ متر« خبر داد و درباره  نقش 
خود در این سریال توضیحاتی ارایه کرد. او در این سریال نقش برادر کاراکتر اصلی داستان را بازی می کند؛ 
نقشی که ظاهرا خیلی هم مثبت نیست:»به نوعی در این سریال نقش دزد را بازی می کنم و قرار است حق 
برادر صاف و ساده ام را بگیرم وبه گفته  آقای عیاری مناسبات جدیدی را در فیلمنامه ایجاد کنم. با وجود 
آنکه همیشه نقش های مثبت ایفا کرده بودم و بدمن نبودم اما در این کار، نقش بدمن را ایفا می کنم. چالش 

خوبی است و آن را به فال نیک می گیرم.«

بازیگری که   
َبدمن کیانوش 
عیاری شد

ره
چه

ریسک کردیم
سعید زارعی، نویسنده و کارگردان تئاتر فرونشســت: »در کلیت، دغدغه 
اجتماعی در اثر ما به طور خاص نبوده است، یعنی برخالف چیزی که االن در 
حوزه استقبال از نمایش ها رایج اســت، از ابتدا تصمیم نداشتیم روی مسائل 
اجتماعی کار کنیم. ما این نمایش را به صورت تجربی کار می کردیم و در ادامه 
یکسری دغدغه ها ایجاد شد و نمود پیدا کرد. در حال حاضر، بحث هایی چون 
کودک همسری، حمایت از حقوق حیوانات و فقر را در تئاترمان گنجانده ایم. 
البته اولی و دومی کمی در اجتماع کنش پذیرند اما مورد سوم درونی تر است و 
در فرم هنری ما هم نشست بهتری داشته است. االن همان مرحله ای است که 
باید نتیجه ریسکی را که انجام داده ایم با بازخورد از سوی مردم ببینیم. باالی 
90 درصد تئاترهایی که اجرا می شود دغدغه زیستی خودمان را ندارد و بیشتر 
از نوشته های کالسیک و ترجمه شده است یا با حضور چهره های شناخته شده 
سعی در جذب مخاطب دارد. البته داده های پژوهش در حوزه اجتماعی درگیر 
شانتاژهای خبری اســت و پیدا کردن مصداق های آن سخت است، بنابراین 
شاید بتوان این را مشکالت تئاترهای اجتماعی دانســت. آوردن این جنس 
گزاره های بیان گرانه کار زمانبری است، مثال 10 ماه روی این اثر کار کردیم و 
شاید یکی از مسائلی که به عنوان مشکل در کارمان  وجود داشت، زمانبر بودن 
فرآیند پژوهش در مرحله تولید بود و این زمانبر بودن هزینه مضاعفی را روی 
دوش گروه می گذارد. بنابراین من به تعدادی از دوستان حق می دهم که روی 

مسائل اجتماعی کار نکنند.«

دغدغه آشتی مخاطب عام با تئاتر
محســن نجارحســینی، کارگردان نمایش »ســه کیلو۲۵0 گرم«:  »این 
نمایش   برای مخاطب خاص تئاتر نیســت؛ از اول دغدغه ام این بوده است که 
تئاتر باید برای عوام باشد که شاید تا به حال تئاتر ندیده است. درواقع همیشه 
دغدغه ام این بود که یک سری مخاطب را با تئاتر آشتی بدهم تا با موقعیت های 
رئالیســتی بتوانند خود را به جای کاراکترهای قصه قرار دهند،  با این نمایش 
گریه کنند و با آن بخندند. »ســه کیلو ۲۵0 گرم« داســتانی کامال خانوادگی 
است که اعضای آن دچار مشکالتی می شوند و در کل داستان کدهایی وجود 
دارد که درنهایت ما را به توضیح »ســه کیلو  ۲۵0 گرم« می برد. شاید این گونه 
نمایش ها از نظر نوجوانان آموزنده باشــد. البته که برداشت مخاطب از نمایش  
مهم اســت. تا همین حاال هم همذات پنداری خوبی با این نمایش شده است. 
متاسفانه به خاطر جامعه محدودی که به عنوان مخاطب تئاتر داریم، کارکردن 
موضوعات اجتماعی خیلی ســخت است شــاید به همین دلیل خیلی ها به 
سمت متن های کالسیک می روند. همیشه در تئاتر به دلیل وجود ممیزی ها 
یکسری از حرف ها را نمی شــود گفت بنابراین در این کار هم ممیزی ها کمی 
کار را سخت تر کرده بود. البته چون خودم برآمده از قشر پایین جامعه هستم، 
بنابراین از ســال ها قبل دغدغه کارهای رئالیســتی، اجتماعــی و خانوادگی 
را داشــته ام. یکی از ویژگی های ایــن کار حضور مرتضی حســینی، بازیگر 
افغانســتانی در نقش خود اســت که نمایش را به مســائل و مشکالت مردم 
افغانســتان گره می زند و اتفاقا بســیار حرفه ای به این کار وارد شــده است.«
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اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی 
و شیمیایی  را در قفسه های 

پایین کابینت و کمد قرار دهید.

 راهکار عجیب
برای ورود خبرنگاران زن به آزادی

با این که مجوز حضور تماشــاگران زن در ورزشگاه 
آزادی برای دیدار ایران و کامبوج صادر شــده است و 
حدود 3500 تماشاگر توانسته اند بلیت این مسابقه را 
تهیه کنند،  خبرنگاران زن گویا نتوانستند مجوز ورود 
به جایگاه خبرنگاران را بگیرند. آن طور که پیداســت 
فدراسیون برای دلسردنشدن خبرنگاران زن از رسانه ها 
خواسته یک نماینده را معرفی کنند تا برای آنها بلیت 
صادر شود و بتوانند به جایگاه زنان در ورزشگاه آزادی 
بروند. بایــد دید خبرنگاران زن تــا چه حد می توانند 
کار خبری را در این جایگاه انجام دهند؛ اگر چه قطعا 

جایگاه آنها باید جداگانه باشد.

خبر

 بررسی سوابق فوتبالی
3 عضو تاثیرگذار کمیته فنی
فریدون معینی؛ دریغ از یک دوره موفقیت
فریــدون معینی در ســال های اخیــر همواره 

مســئولیت هایی را در فدراســیون فوتبــال 
داشته است؛ دو دوره مسئول کمیته آموزش 
این مجموعه بوده و دو نوبت هم مســئولیت 

کمیته جوانان را برعهده داشته است. در سال های 
اخیر بســیاری از ناکامی ها و جنجال  های تاریخی در زمان 
مسئولیت او در تیم های ملی پایه اتفاق افتاده است. معینی 
سابقه مربیگری در تیم امید،  تیم ملی دانشجویی و ذوب آهن 
و صنعت نفت آبــادان را هم در کارنامه داشــته که کارنامه 

درخشانی در این دوره ها نداشته است.
مرتضی محصص؛ تئوریسین بدون کارنامه

مرتضی محصص را شاید بســیاری از مردم ایران 
به خاطر حضــورش در برنامه هــای تلویزیونی 
و کارشناســی مســابقات فوتبال بشناسند. او 
یکی از مدرس های کنفدراســیون فوتبال آسیا 

بوده و سال های سال اســت که با فدراسیون فوتبال 
در سمت هایی چون ریاســت کمیته آموزش همکاری داشته 
و در ســال های اخیر نیز رئیس کمیته فنی و توسعه بوده است. 
محصص در تیم امیــد از جنجال های ایــن تیم تحت هدایت 
خاکپور گرفته تا حاشــیه های اخیر، نقش مستقیم در انتخاب 
سرمربیان مختلف و مربیان داشته است. او البته سابقه خاصی 
در سرمربیگری ندارد و فقط در برخی  دور ه ها به عنوان دستیار در 
کادر فنی تیم هایی چون استقالل، پاس و تراکتورسازی حضور 

داشته است.
اکبر محمدی؛ فقط کاشف سردار و جهانبخش!

اکبر محمدی ارگی! فوتبالش را در باشــگاه های  
وحدت، بانک ملی و فتح دنبال کرد. او در 20 سال 
گذشــته در دوره های گوناگــون، در تیم های 
مختلف به عنــوان آنالیزور و دســتیار فعالیت 

داشته و به عنوان سرمربی سابقه هدایت تیم های ملی 
نوجوانان و جوانان را دارد و برای مقاطعی کوتاه سرمربی پاس 
همدان و خونه به خونه هم بوده است. اکبر محمدی می گوید 
باالترین مدارج مربیگری را طی کرده و سردار آزمون و علیرضا 
جهانبخش را کشف کرده است. منتهی همه قبول دارند که او 
چهره ای تاثیرگذار در فوتبال ایران نیست، اما با این حال یکی از 

افراد کمیته فنی و توسعه نیز هست.

به هر حال انتخاب سوژه های اجتماعی یک تیغ دولبه است و خطرات و محاسنی را در 
کنار هم دارد. تئاترهایی که به آسیب های اجتماعی می پردازند، احتماال مخاطب کمتری 
نسبت به تئاترهای چهره محور دارند. از سوی دیگر هم همچنان تمایل برای ممیزی آنها 
بیشتر است اما بدون شک گروهی که چنین ریسکی را می پذیرد، خود را وارد یک کنشگری 

اجتماعی  کرده است و در آینده کارنامه کاری قابل دفاعی خواهد داشت.  

نیره خادمی| پرداختن به آسیب های اجتماعی تا چند دهه، حساسیت همه نهادهای 
حاکمیتی بود و همیشه صحبت از آنها اتهام ســیاه نمایی در رسانه ها را به همراه داشت، 
اما با برداشته شدن برخی حساسیت ها در چند سال گذشته نه تنها دست رسانه ها برای 
طرح این موضوعات باز شــد که حتی گروه های مختلف هنری هم با حرکتی آرام به این 
سمت رفتند. حاال دیگر نوشتن، فیلم ساختن و تهیه تئاتر درباره اعتیاد، ایدز و مشکالت 
مترتب بر فقر و بیماری مثل دهه های قبل تابو نیســت. اصغر فرهادی و سعید روستایی 
در سینما شروع خوبی برای توجه به آســیب های اجتماعی داشتند و بعد هم موتور این 
جریان در میان تئاتری ها روشن شد و از  ســال 9۵ به بعد جان گرفت، اگر چه همچنان 
هم ممیزی هایی وجود دارد. شــاید در مرور توجه و دغدغه مندی اجتماعی در دهه  های 
گذشته تنها بتوان به دهه 70 اشــاره کرد که درواقع از دستاوردهای فضای بعد از جنگ، 
انقالب و البته جشنواره های تئاتری بود، با وجود این که دوامی هم نداشت. درواقع بعد از 
اوایل دهه 80، فرم و ظاهر جای مسائل اجتماعی را در ادبیات تئاتری ها گرفت، اما حاال با 
بازتر شدن فضای جامعه دوباره مسائل اجتماعی به موضوعی برای توجه تبدیل شده است. 
از شــاخص ترین آثار اجتماعی که در چند سال گذشته در حوزه تئاتر کار شد، می توان از 
نمایش های »شلتر«، »مأنوس«، »المبورگینی«، »یک دقیقه و سیزده ثانیه«، »آرسن« 
و »روز عقیم« نام برد که معضالتی چــون گورخوابی، پدیده کارتن خوابی، کودکان کار و 
زنان آسیب دیده را موضوع خود قرار داده بودند. این روزها هم نمایش های دیگری چون  
فرونشست، عمل و ســه کیلو ۲۵0 گرم روی صحنه هستند. »شــهروند« برای بررسی 
مشکالت و آشنا شدن با روال کار و میزان دغدغه مندی نمایش های اجتماعی و تأثیر آنها با 

کارگردانان این سه اثر صحبت کرده است که در ادامه می خوانید.

دو  سال مشکل سالن داشتیم
شکوفه طاهری، کارگردان نمایش عمل: »سوژه اصلی تئاتر عمل اعتیاد است؛ مسأله ای که از سالیان 
گذشته وجود داشته اما هیچ وقت حل نشده است و درواقع از شکلی به شکل دیگر تغییر پیدا کرده است. به  
هر حال همه نسل ها به شکل های مختلف با آن درگیر ند؛ بنابراین ما سعی کردیم در برخورد با این مسأله  
نگاه متفاوتی به این ماجرا داشته باشیم. سعی کردیم زندگی چند نسل از یک خانواده و کسانی که درگیر این 
مسائل هستند را به تصویر بکشیم. مهدی اسدزاده که نویسنده این کار است، در مورد این موضوع تحقیقات 
و مطالعات زیادی داشته و حوزه مورد عالقه ایشان هم بوده است. جز مسأله سالن مشکل دیگری نداشتیم، 
این متن از دو  سال قبل نوشته شده  بود و ما از آن زمان تاکنون به دنبال سالنی بودیم که بتوانیم آن را اجرا 
کنیم. با این که تئاتر عمل، شــیوه روایی خاصی دارد اما از آن بازخورد خوبی گرفته ایم؛ در این مدت همه 
نوع مخاطبی با آن ارتباط برقرار کرده است. هر شکل از کار فرهنگی درواقع بهترین شیوه برخورد با مسائل 
اجتماعی است و اگر پیش از این هم به آن پرداخته می شد، شاید با این میزان از مسائل و معضالت روبه رو 
نبودیم. البته قبل از اجرا نگرانی و ترس هایی از بابت فرم و موضوعی که شاید خیلی مخاطب پسند نباشد، 

وجود داشت؛ اما این نگرانی بعد از نخستین اجراها برطرف شد.«


