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استارت س�ی و دومین 
دنيا حيدري
     گزارش

دوره رقابت ه�ای لیگ 
برتر والیبال ایران امروز 
با برگزاری ش�ش دیدار زده مي ش�ود. لیگی با سایه 
روشن های فراوان که به گفته رئیس فدراسیون مي تواند 
متفاوت تری�ن لی�گ برت�ر والیب�ال ای�ران باش�د.

تصور مي شد این فصل از رقابت ها با 14 تیم آغاز شود. این 
را تعداد تیم های حاضر در مراسم قرعه کشی مي گفت. 
هرچند بس��یاری بر این ب��اور بودند که مه��م نه تعداد 
تیم های شرکت کننده در مراسم قرعه کشی، که تعداد 
تیم هایی است که مي توانند تا پایان این رقابت ها حضور 
داشته باشند. شاید چون همین فصل گذشته بارها تیم ها 
به دالیل مالی از ادامه حضور در لیگ والیبال  سر باز زدند 
و بعد از یکی دو هفته با رفع و رجوع کردن مسائل مالی 
بار دیگر سر و کله شان پیدا شد. مسئله ای که باعث شده 
تا امروز، برخی مربیان و کارشناسان بر این مسئله تأکید 
داش��ته باش��ند که مهم کیفیت حضور است نه کمیت. 
نگرانی هایی که البته خیلی هم بی مورد نیس��ت وقتی 

برنامه هفته اول مسابقات نشان مي دهد استارت بازی ها 
با 13 تیم زده شده؛ یعنی یک تیم کمتر از تیم هاي حاضر 

در مراسم قرعه کشی.
    

با این وجود اما مس��ئوالن به برگ��زاری لیگی متفاوت 
امیدوارند. لیگي که به جوان ها بیش��تر بها دهد و کمتر 
در آن مسائل مالي مطرح باش��د. مسئله ای که ضیایی، 
رئیس فدراس��یون، اسفندماه سال گذش��ته در یکی از 
سفرهای استانی خود به ارومیه بدان اشاره کرده بود: »از 
سال آینده تیم های حاضر در سوپرلیگ نمی توانند بیش 
از سه بازیکن ملی پوش جذب کنند و با جدیت بر اعمال 
این محدودیت ها نظ��ارت خواهیم کرد.« تصمیمي  که 
مي توانست کمک ش��ایانی برای اجرای عدالت در لیگ 

باش��د چراکه فصل گذش��ته، تیم های متمول با جذب 
بازیکنان مطرح لیگ و ملی پوشان، موازنه بازی ها را برهم 
زده بودند. امسال اما گویا قرار بر این همه تفاوت نیست. 
شاید چون سرنوشت تیم متمولی چون بانک سرمایه به 
رغم قهرمانی و با وجود داشتن ستاره های بسیار، انحالل 
بود. آن هم بالفاصله بعد از کسب عنوان قهرمانی و حاال، 
رعایت توازن در لیگ، مي تواند رقابتی عادالنه را به دنبال 
داشته باشد. لیگ سیزدهم دیگر شاهد تیم هایی چون 
پیکان و بانک سرمایه با انبوهی از ستاره های گران قیمت 
و ملی پوشان نجومي  نیس��ت و نفرات تیم ها را در غیاب 
ستاره های ملی پوش، جوانان جویای نام تشکیل داده اند. 
البته هفته ها قبل از آغاز لیگ و حتی برگزاری مراس��م 
قرعه کشی، گفته مي شد ش��هرداری ارومیه قصد دارد 

جای پیکان پرستاره و بانک سرمایه متمول را گرفته و 
با جذب بازیکنان نجومی، خود را به عنوان مدعی اصلی 
لیگ سی و دوم معرفی کند اما با مخالفت های شورای 

شهر ورامین مواجه شد. 
    

بعد از منحل ش��دن بانک سرمایه، قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر، منحل شدن خاتم اردکان یزد، تیمي  که دو ماه 
قبل عنوان قهرمانی رقابت های جام باشگاه های آسیا را به 
دست آورده بود نیز مي توانست از جمله اتفاقات جالب توجه 
این فصل باشد. خاتم اما به رغم آنچه در خصوص انحالل 
آن شنیده مي شد، نه فقط توانست یکی از تیم های حاضر 
در لیگ امسال باشد، که موفق شد با جذب نفراتی چون 
شهرام محمودی و مهدی مرندی، حاال عادل غالمی، قاسم 
کارخانه و طیب عینی، خود را به عنوان یکی از مدعیان این 
فصل معرفی کند آن هم در ش��رایطی که شفقی، رئیس 
سازمان لیگ والیبال قبل از قرعه کشی رقابت های امسال 
در گفت وگو با سایت خبری ورزش 3 گفته بود که نماینده 
خراسان جایگزین خاتم شده: »مسئوالن خاتم اردکان باید 
ورودیه پرداخت کنند و تسویه حساب خود را ارائه مي دادند 
اما آنها حتی جواب تماس های ما را هم ندادند تا ما مجبور 

شویم تیم مشهد را جایگزین کنیم.«
    

بحث جایگزینی تیم ها البته قرار بود در خصوص باشگاه های 
بدهکار هم اعمال ش��ود. گفته مي شد طبق تصمیمات 
اتخاذ شده، قرار نیست باش��گاه های بدهکار در لیگ برتر 
شرکت کنند و در صورتی که تس��ویه حساب ها تا تاریخ 
مقرر ص��ورت نگیرد، س��ریعاً یک تیم جدی��د جایگزین 
مي شود و فرصت تیم ها برای مشخص شدن تعداد و اسامي 
 شرکت کننده های لیگ جدید، 20 مرداد بود اما نه فقط 

اردکان موفق ش��د با وجود تأخیر فراوان در لیگ شرکت 
کند که محمد شعبان خمسه، سرمربی پیشین سایپا نیز 
در گفت وگو با سایت خبری مهر این مسئله را رد کرد: »این 
حساسیت بیشتر برای اخذ مطالبات فدراسیون از جمله 
ورودی رقابت ها و درصد قرارداد بازیکنان است چراکه به ما 
اعالم کردند بابت این قضیه جلوی حضور تیم در رقابت ها 
گرفته نمي شود و هر کس طلبی دارد به فدراسیون شکایت 

خود را ارائه دهد تا کمیته انضباطی تشکیل شود.«
    

یکی دیگر از نکات لیگ سی و دوم عدم حضور ملی پوشان 
است. در شرایطی که طی سال های اخیر معروف و سپس 
میرزاجانپور جزو معدود لژیونرهای والیبال ایران بودند 
و اکثر بازیکنان و ملی پوش��ان بازی در ایران را به بازی 
در دیگر کش��ورها ترجیح مي دادند، امس��ال با توجه به 
کاهش ارزش پول ایران و باال رفتن قیمت دالر، بر تعداد 
لژیونرهای والیبال ایران افزوده شده به طوری که لیست 
لژیونرهای والیبال ایران را محمدجواد معنوی نژاد )ورونا(، 
سعید معروف )سیه نا(، مجتبی میرزاجانپور )کاسته النا 
گروته(، فرهاد قائمي  و صابر کاظمي  )زراعت بانک ترکیه(، 
عبادی پور )اسکرا بوهاتوف لهس��تان(، امیر غفور )لوبه 
ایتالیا( و مرتضی شریفی )التینا ایتالیا( تشکیل مي دهند. 
مسئله ای که به زعم برخی به س��ود والیبال ایران است 
چراکه بازیکنان را با شرایط زندگی حرفه ای و تمرینات و 
مسابقات فشرده تر آشنا کرده و تجربه آنها را باال مي برد و 
از سوی  دیگر فرصت را در اختیار جوانان لیگ مي گذارد تا 
در غیاب ستاره ها خودی نشان دهند و به زعم برخی دیگر 
چون پیمان اکبری، به ضرر والیبال ایران است چراکه از 
کیفیت لیگ مي کاهد و کاهش کیفیت لیگ اثر مستقیم 

بر کیفیت تیم ملی و نتیجه گیری آن دارد.

 لی�گ برت�ر 
والیب��ال در 
حالی از امروز 
با حضور 13 تیم آغاز مي شود که این رقابت ها 
در سال های اخیر زیر سایه انحالل و کناره گیری 
برخی تیم ها حت�ی در کوران مس�ابقات بوده 
است، معضلی که سبب شده تا والیبال به حاشیه 
برود. در گفت وگ�و با میالد  عبادی پ�ور لژیونر 
والیبال کشورمان که در لیگ لهستان و باشگاه 
اسکرا بوهاتوف توپ مي زند، تفاوت لیگ های 
اروپایی و لیگ کش�ورمان را بررسی کرده ایم.

    
میالد عبادی پور به عنوان لژیونری 
که دومین س�ال حضورش در لیگ 
لهس�تان را تجربه مي کند، تفاوت 
لیگ ایران و لیگ های اروپایی را در 

چه مي بیند؟ فاصله زیادی داریم؟
فکر نمي کنم لیگ لهستان از نظر فنی تفاوت 
زیادی با لیگ کشورمان داش��ته باشد، تنها 
تفاوت این اس��ت که به بازیکنان��ی که آنجا 
بازی مي کنند، نسبت به ایران ارزش و بهای 

بیشتری داده مي شود.
از چه نظ�ر؟ درباره ای�ن تفاوت ها 

بیشتر صحبت مي کنید؟
از همه جهت؛ یک��ی از آنها از لحاظ تیمداری 
اس��ت، به عنوان مثال نزدیک 18 تا 20 تیم 
باش��گاهی دارند که خودش��ان 2 یا 4 تیم را 
حذف مي کنند تا لیگ ش��ان 16 تیمي شود. 
در ایران این ثبات وجود ندارد، مي بینید که 
شب مي خوابیم و صبح بیدار مي شویم، دو تیم 
منحل مي شوند. عالوه بر این ملی پوشانی که 
در لیگ هستند با توجه به این مسائل و عدم 
اطمینانی که به حضور یک باش��گاه تا پایان 
در لیگ هس��ت، ضربه مي خورند و آس��یب 
مي بینند. نباید این فکر را داش��ته باشیم که 
لیگ منحل شد، تیم ملی را داریم و مشکلی 
نیس��ت. در صورتی که اگر یک لی��گ پویا با 
حضور پایدار باشگاه ها نداشته باشیم و انحالل 
و کناره گیری تیم ها را هر هفته شاهد باشیم، 

تیم ملی هم به طور قطع آسیب خواهد دید.
به نکته مهمي اشاره کردید، اینکه 
یک تیم ملی ق�وی از دل یک لیگ 

قوی بیرون مي آید.
قطع��اً، چراکه وقتی لیگ به عن��وان جایی که 
بازیکنان ساخته مي شوند، وجود نداشته باشد، 
چرخه بازیکن سازی والیبال از حرکت مي ایستد 

و وقتی نتوانیم اس��تعدادها را کش��ف کنیم و 
در لیگ پرورش دهیم، ی��ک مربی مانند آقای 
کوالکوویچ وقتی به ای��ران مي آید چطور باید 
بازیکنان را ببیند و به تیم ملی دعوت کند. در 
این صورت نمي توانیم چهره های جوان تر را به 
تیم ملی بیاوریم، چون لیگی وجود ندارد ولی اگر 
لیگ قدرتمندی داشته باشیم و تورنمنت های 
سختی در کشور داشته باشیم، خیلی به تیم ملی 
کمک مي کند. عالوه بر این بازیکنان باتجربه 
خارجی را مي توانیم به لیگ ایران بیاوریم که 
مي توانند به لیگ و والیبالیست های ایرانی کمک 

خیلی زیادی بکنند.
اما به نظر مي رس�د اسپانس�رها از 
لیگ فراری اند، مانند انحالل بانک 
سرمایه قهرمان دوره پیش، تیمي  
که در آن بازی مي کردید اما امسال 

قید تیمداری را زده است!

یک شب خوابیدیم بیدار شدیم گفتند بانک 
س��رمایه منحل ش��د، فردای آن خوابیدیم و 
بیدار شدیم گفتند شهرداری تبریز منحل شد، 
یک شب خوابیدیم دیدیم شهرداری ارومیه 
قرار است منحل شود، یک ش��ب خوابیدیم 
دیدیم گفتند خاتم اردکان منحل شد، بعدش 
گفتند گنبد هم منحل شد اما بعد گفتند نه 
مي خواهیم جوانگرایی کنیم! بازیکنان باتجربه 
در لیگ مان داریم، منظورشان از جوانگرایی 

چیست؟
به عنوان یکی از بازیکنانی که سابقه 
بازی در لیگ کش�ورمان و االن در 
لیگ های اروپایی را دارید، ش�اید 
بهتر بتوانید مقایس�ه کنید، گفته 
مي ش�ود یکی از عواملی که سبب 
ش�ده باش�گاه های والیبال منحل 
ش�وند، دس�تمزدهای باالست که 

ملی پوشان مي گیرند، دستمزدهایی 
که ب�ه مراتب نس�بت ب�ه پولی که 
تیم های اروپایی به بازیکنان ایرانی 

مي دهند، بیشتر است. 
معتقدم این رقم ها هیچ تأثیری در منحل شدن 
تیم های باشگاهی نداشته، برای یک اسپانسر 
قوی مثل بانک سرمایه، مثل پیکان، مثل سایپا 
یا مثل ش��هرداری ارومیه و تبریز سالی مگر 
بیش��تر از 10 میلیارد هزینه آن مي شود؟ به 
نظر شما برای چنین اسپانسرهایی 10 میلیارد 

برای یک سال پول زیادی است؟
خ�ب ب�ه ای�ن برمي گ�ردد ک�ه 
اسپانسرها نمي خواهند در والیبال 

پول خرج کنند.
دقیق��اً منظ��ورم همین اس��ت، ام��ا وقتی 
اسپانسرها وارد لیگ شوند، بازیکنان خارجی 
خوبی به ایران مي آیند و کیفیت لیگ مان باال 

مي رود، بازیکنان خوب خودمان هم در لیگ 
حضور دارند، این باعث مي شود سطح لیگ و 
در ادامه سطح تیم ملی باالتر برود. یک لیگ 
پویا سبب مي شود تا تعداد بازیکنان بیشتری 
چهره شوند و مدعی پوش��یدن پیراهن تیم 
ملی شوند. در این صورت رقابت ها در تیم ملی 
باالتر مي رود و این بازیکن با چنین انگیزه ای 
در باشگاهی هم بازی مي کند و این به باشگاه 
هم کمک خواهد کرد. همین ها دلیل پویایی 
لیگ والیبال یک کشور است اما شما فکر کنید 
همه این عوامل که لیگ را قدرتمند مي کند 
نباشد، در آن صورت نمي توانیم از تیم ملی مان 
انتظار داشته باش��یم، چون نه بازیکن سازی 
داریم، نه لیگی داریم که بازی هایی که برگزار 
مي شود فشار آن در سطح بازی های ملی باشد، 
نه بازی های سطح پایین. همه اینها مي تواند 
کمک  کند و امیدوارم روزی اتفاقی بیفتد که 

همه این آرزوها برآورده شود، در آن صورت نه 
تنها بازیکن و اسپانسر، بلکه کشورمان و همه 

مردم سود مي برند.
برای داشتن یک لیگ قوی از کجا 
باید ش�روع کنیم؟ چه قدمي  باید 
برداریم که به س�طح باش�گاه های 

اروپایی نزدیک شویم؟
هر قدر تع��داد تیم ه��ای لیگ باالت��ر برود و 
اسپانسرهای بیشتری جذب شود، این مي تواند 
به پیشرفت والیبال در ایران کمک کند. حضور 
اسپانسرها در والیبال باش��گاهی یک معامله 
سه سر سود است، هم اسپانسر مي تواند برای 
خودش تبلیغاتی داشته باشد، هم حضور این 
حامیان مالی کمک به بازیکنان است و هم تیم 
ملی از این وضعیت سود مي برد. لیگ لهستان به 
عنوان یک کشور اروپایی از همین نظر تفاوت 
زیادی با لیگ ایران دارد وگرنه ما در کشورمان از 
نظر بازیکن تفاوتی با لیگ های خارجی نداریم. 
شما نگاه کنید نزدیک به هفت یا هشت بازیکن 
ایرانی در لیگ های خارجی توپ مي زنند، این 
نشان دهنده استعداد و توانایی والیبالیست های 
کشورمان است، فقط از جهت حضور اسپانسرها 
و حمایت های��ی که از باش��گاه ها مي ش��ود، با 

لیگ های اروپایی تفاوت داریم.
عالوه بر این حضور بازیکنی که در 
لیگ ایران بازی کرده، در لیگ های 
اروپای�ی چه دس�تاوردهایی برای 

والیبال ملی دارد؟
لیگ های فش��رده ای در اروپا داریم و پارسال 
در لهستان در س��ه تورنمنت شرکت کردیم، 
8 یا 9 ماه بازی کردی��م، وقتی بازیکن در این 
فشار قرار مي گیرد و به تیم ملی مي آید با توجه 
به فشردگی سنگینی که بازی هایش در لیگ 
داشته، اصاًل فش��اری که در تیم ملی رویش 
اس��ت، را احس��اس نمي کند. وقتی در فشار 
قرار مي گیرید، قدرت فکر و سطح تمرکزتان 
باالتر مي رود، به همین خاطر وقتی به تیم ملی 
مي روید، آن قدر قدرت فک��ر و تمرکزتان باال 
رفته، که فشردگی بازی های ملی، بازیکن را 
خسته نمي کند و حضور در لیگ های خارجی 
از این لحاظ خیلی مي تواند ب��ه والیبال ملی 
کمک کند. خدا را شکر امسال تعداد بازیکنان 
ایرانی که در لیگ های اروپایی توپ مي زنند، 
خیلی بیشتر شد و این امتیاز بزرگی برای تیم 
ملی است و س��بب مي ش��ود نگاه کل دنیا به 

والیبال ایران عوض شود.

گفت وگوی»جوان« با میالد عبادی پور لژیونر والیبال درباره تفاوت  لیگ های اروپایی و لیگ ایران

انحاللباشگاههابهوالیبالملیضربهميزند

استارت دوباره لیگ والیبال 
شيوا نوروزي

     نگاه
خبر خوش��حال کننده ای 
برای این رشته پرطرفدار و 
بین المللی است، رش��ته ای که طی س��ال های اخیر رشد 
چشمگیری داشته و با درخشش در عرصه های جهانی خود 
را به بزرگان والیبال نزدیک کرده اس��ت. باال بردن س��طح 
مس��ابقات اصلی ترین فاکتور س��نجش کیفیت لیگ برتر 

والیبال محسوب مي شود.
چند سالی اس��ت که تب والیبال ورزش ایران را فراگرفته و 
عالوه بر اینکه تعداد طرفداران این رش��ته جذاب بیشتر و 
بیشتر مي ش��ود نگاه ها نیز به والیبال تغییر کرده است. به 
غیر از تیم ملی که جایگاه قابل قبولی بین بهترین تیم های 
جهان دارد، لیگ برتر والیبال را نیز باید نمود واقعی والیبال 
ایرانی خواند؛ لیگی که با حضور والیبالیست های کشورمان 
آینده تیم ملی را تضمین مي کند. اگرچه فدراسیون والیبال 
با چالش بازنشستگی آقای رئیس مواجه است اما با این حال 
مسئوالن این فدراسیون تمام تالششان را به کار گرفته اند 
تا رقابت های لیگ طبق برنامه و در زمان مقرر آغاز ش��ود. 
برنامه ریزی و اجرای دقیق آن از جمله عوامل موفقیت در هر 
رشته ورزشی محسوب مي شود. منتها مسائل دیگر نیز در 

رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده دخیل هستند.
13 تیم حاضر در لیگ س��ی و دوم برای حضور در رقابت ها 
چالش های مختلفی را پشت سر گذاشته اند و در حالی که 
امروز فصل جدید آغاز مي شود هنوز تیم های بدهکاری وجود 
دارند که با طلبکاران شان تسویه حساب نکرده اند! البته گفته 
مي شود باشگاه های بدهکار رضایت شاکیان را گرفته اند اما 
عدم پرداخت مطالبات فصل گذشته بازیکنان مي تواند برای 
تیم ها در فصل جدید نیز دردس��ر ایجاد کند. ضمن اینکه 
هیچ تضمینی برای بقای این 13 تیم تا آخر رقابت ها وجود 
ندارد. کنار کشیدن برخی تیم ها از ادامه رقابت ها عالوه بر 
اینکه آینده بازیکنان را به خطر مي اندازد کیفیت لیگ را نیز 
تحت تأثیر قرار مي دهد. متأسفانه در سال های اخیر تعدادی 
از باشگاه ها در اواسط فصل از تیمداری در لیگ برتر والیبال 
منصرف شده اند و با اصرار و تالش فدراسیون و حمایت های 
اس��تان ها به ادامه حضور در رقابت ها رضایت داده اند. این 

موضوع بارها کیفیت لیگ برتر را نشانه رفته است.
شرایط اقتصادی لیگ والیبال را نیز تحت تأثیر قرار داده تا 
جایی که باشگاه ها برای بستن قراردادهای میلیاردی دچار 
مشکل شدند؛ حتی تیم های س��رمایه داری که توانایی به 
خدمت گرفتن همه ستاره ها را داشتند نیز با کمبود بودجه 
روبه رو هستند. همین موضوع سبب شد تا تعداد لژیونرهای 
کش��ورمان به یکباره افزایش چشمگیری داشته باشد. باال 
رفتن نرخ ارز موجب شد تا پیش��نهادهای خارجی ارزش 
زیادی برای بازیکنان وطنی پیدا کند. با رفتن معنوی نژاد، 
عبادی پور، س��عید معروف، مرتضی شریفی، میرزاجانپور، 
امیر غفور، وحید والی، فرهاد قائمي  و صابر کاظمي  لیگ برتر 
عماًل خالی از ستاره ها شده است. به نظر مي رسد دریافت 
دستمزد دالری آن قدر اهمیت داشته که برخی بازیکنان 
ایرانی، لیگ سری B ایتالیا و لیگ ترکیه را به لیگ برتر ایران 

ترجیح داده اند.  
حال که اغلب والیبالیست های ملی پوش و شناخته شده در 
این فصل لیگ ایران حضور ندارند س��ایر بازیکنان به ویژه 
جوانان این فرصت را دارند تا در غیاب ستاره ها خودی نشان 
دهند و خودشان را به تیم ملی تحمیل کنند. انتظار مي رود 
سرمربی تیم ملی در شرایطی که فعاًل خبری از رقابت های 
بین المللی نیست برای حضور در تمامي  شهرها برنامه ریزی 
کند تا بازی همه تیم ها را از نزدیک زیر نظر بگیرد. بدون شک 
حضور کوالکوویچ در سالن های والیبال انگیزه بازیکنان را 
افزایش مي دهد تا از این طریق ستاره های جدیدی به تیم 
ملی راه یابند. فراموش نکنیم که ارتقاي سطح لیگ برتر باید 
یکی از اهداف برگزاری رقابت ها باش��د و بی توجهی به این 

مسئله آینده تیم ملی را نیز به خطر مي اندازد.

 راه های حفظ کیفیت لیگ
 در غیاب ستاره ها و لژیونرها

 سایه روشن هاي فصل جدید
 لیگ برتر والیبال زیر ذره بین »جوان«

 کم ستاره 
و بدون ریخت وپاش 

سعيد احمديان
      گفت وگو


