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یک لشکر مربی روی نیمکت استقالل!

یک نیمکت 4 ،سرمربی و چند مدعی
سعید آقایی
Saeed Aghaee

انتخــاب محمــود فکری به عنوان ســرمربی اســتقالل یک تصمیــم جذاب اما
ریســکی بود که مدیران استقالل انجام دادند و حاال همه به ویژه هواداران عاصی و
خســته این تیــم منتظرند نتیجه این انتخاب و حضور کاپیتــان با تعصب قدیمی را
روی نیمکت آبی ببینند.
فکــری در حضــور نوبرانهاش روی نیمکت اســتقالل ،تصمیــم گرفته یک تیم
شــلوغ و پرتعــداد را در قامــت کادر فنــی بــه همراه خود به اســتقالل بیــاورد .تیمی
کــه جملگــی اعضای آن ســابقه حضــور در اســتقالل را دارند و فصل مشــترک آنها
رنــگ آبی اســت .با این وجود حضــور مربیان پرتعداد در کادرفنی اســتقالل بعد از
سرمربیگری محمود فکری یکی از چالشهای اصلی آبیها محسوب میشود.
در کادر فنــی انتخابــی فکری 4 ،ســرمربی ســابق این تیم حضــور دارند؛ پرویز
مظلومی به عنوان سرپرســت ،محمود فکری به عنوان ســرمربی ،صمد مرفاوی به
عنــوان مربــی و نصــراهلل عبداللهی به عنوان مدیر فنی 4 ،نفری هســتند که ســابقه
هدایــت اســتقالل را دارنــد و االن به طور همزمــان در کادرفنی حضــور یافتهاند .در
کنار این  4ســرمربی ســابق اســتقالل نفراتــی مثــل آرش برهانی ،ســعید عزیزیان،
حنیف عمران زاده ،سیروس دین محمدی و ...هم حضور دارند که اگرچه سرمربی
اســتقالل نبودهاند اما با اتکا به تجارب هر چند اندک خود در تیمهای دیگر و حتی
دستیاری در استقالل در ادوار گذشته ،برای خود یک پا مدعی هستند!
حضور این تعداد ســرمربی ،مربی و مدعی روی نیمکت استقالل از حاال بدل
به یکی از چالشهای بزرگ استقالل شده و هواداران این تیم بابت نحوه همکاری
و تداخل وظایف این نفرات تردیدهای جدی دارند و نگران هستند حضور این افراد
با توجه به شــرایط موجود خود به یک حاشــیه بزرگ برای استقالل در فصل جاری
بدل شود .بررسی رزومه ،سابقه و کارنامه کادر فنی استقالل در فصل جدید تصویر
روشــنتری از ایــن تهدید و نگرانی بزرگ را ارائــه میدهد .آنچه محمود فکری باید
برای آن راهکار ویژهای داشته باشد.

محمود فکری

سرمربی

محمود فکری غیرمنتظرهترین انتخاب برای ســرمربیگری استقالل بود .شاید
اگــر یــک مــاه پیش از خود فکری ســؤال میشــد تــا چه انــدازه به نیمکت اســتقالل
فکر میکند ،هیچ شانســی برای ســرمربیگری خود قائل نبــود اما اتفاقات عجیب و
غیرمنتظره به گونهای رخ داد که فکری به سرعت برق و باد سرمربی استقالل شد.
مــردی بــا تجربه یک نیم فصل مربیگری در لیــگ برتر که حاال باید در فصل جاری
بزرگترین چالش زندگیاش را روی نیمکت مربیگری آبی تجربه کند.
فکری اگرچه در لیگ برتر جزو چهرههای تازهوارد به شمار میرود اما دومین
مربــی مســن لیگ بعــد از امیر قلعهنویی اســت و ایــن ثابت میکند حــاج محمود
آبیها مســیر رســیدن به نیمکت اســتقالل را تا چه اندازه طوالنی طی کرده .مردی
که رکورددار تعداد بازی با پیراهن اســتقالل اســت و نزدیک به  400بازی با پیراهن
استقالل انجام داده و بیش از  150بار بازوبند کاپیتانی آبیها را بر بازو بسته و دومین
کاپیتــان با قدمت این تیم محســوب میشــود ،باید خیلی زودتــر از اینها به نیمکت
اســتقالل میرسید اما فکری در مسیر پرفراز و نشیب و افتان و خیزان مربیگریاش

هیچوقت ثبات و پیوســتگی را نداشــته و شــاید از شــوق و شــور پیشــرفت تهی بوده.
مــردی کــه مربیگری را از ســال  85با شــیرین فراز شــروع کرده و ســه دوره متناوب
در اســتقالل در ســالهای  87 ،86و  91کمــک مربی بوده ،رســیدن به نیمکتهای
لیگ برتری نباید تا این اندازه طول بکشــد .فکری بعد از تجربه دســتیاری در مس
و صبا ،ســرمربیگری شــیرین فراز ،نســاجی ،نفت مسجدسلیمان ،شــاهین بوشهر،
سرخپوشــان پاکدشــت ،آلومینیــوم و خوشــه طالیی در لیــگ یک ســرانجام در نیم
فصــل دوم لیــگ نوزدهــم به عنوان ســرمربی نســاجی در لیگ برتر انتخاب شــد تا
نخســتین ســرمربیگری خــود را در لیگ برتر تجربــه کند و با یک نیــم فصل رویایی
و موفــق ناگهــان بــه نیمکــت اســتقالل رســید .کارنامه فکــری لبالــب از تجربههای
کوچــک و نــه چنــدان مهم آن هم در لیگهای پایین اســت و بیشــتر از اینکه رزومه
الغر برای انتخاب او به عنوان سرمربی به چشم بیاید ،سابقه درخشان او در دوران
بازیگــریاش بــا پیراهــن آبــی مالک بــوده .ســابقهای که بایــد دیــد در نیمکت داغ
استقالل به عنوان سرمربی به فکری کمک خواهد کرد یا نه.

صمد مرفاوی

مربی

حضــور صمد مرفاوی در کنار محمود فکری یکی از عجایب لیگ برتر اســت.
مردی که نزدیک به یک دهه ســابقه مربیگری در لیگ برتر ایران را دارد و دو دوره
در همیــن اســتقالل ســرمربی بــوده ،حــاال پذیرفته تا در کنــار فکــری کار کند .صمد
در نســاجی بــه عنــوان مدیر فنــی در کنار فکــری بود اما در اســتقالل دســتیار فکری
محســوب میشــود .مردی که در همین استقالل دو دوره ســرمربی و دو دوره مربی
بــوده و تقریبــاً نیمی از تیمهای لیــگ برتری را دور زده .مرفــاوی دو دوره به عنوان
ســرمربی اســتقالل را هدایت کرد که هر دو دوره بعد از قهرمانی اســتقالل در فصل
پیشــین توســط امیر قلعهنویی و دستیاری خود او بوده اســت .وی در اولین دوره در
لیگ برتر  85 - 86به عنوان ســرمربی ســکان هدایت اســتقالل را بر عهده گرفت،
در آن فصل اســتقالل در حالی که تا چند هفته پایانی لیگ صدرنشین بود در پایان
به رتبه چهارم بســنده کرد .او در فصل  88 – 89برای دومین بار ســرمربی استقالل
شــد و در پایان آخرین بازی لیگ و پس از تســاوی برابر تیم پیکان و از دســت دادن
عنوان نایب قهرمانی و ایســتادن روی سکوی سوم از سمت خود استعفا داد .بدین
ترتیب مرفاوی در دو فصل حضورش به عنوان سرمربی استقالل یک مقام سومی
و یک مقام چهارمی به دســت آورد .مرفاوی در لیگ برتر هدایت مس ( ،)89صبا
( 92 ،91و  ،)95پیــکان ( )93بر عهده داشــت و بیش و کم بــا این تیمها نتایج قابل
قبولی گرفت اما بعد از دو فصل خانهنشــینی در نیم فصل دوم  99همراه با فکری
در نســاجی حضــور یافــت تــا این بار فعالیــت خود را نــه در قالب ســرمربی بلکه با
عنوان مدیرفنی ادامه دهد .مرفاوی پاییز امســال و بعد از حضور ناگهانی فکری در
اســتقالل در معیت او آمد اما با یک تنزل درجه پذیرفته تا به عنوان دســتیار فکری
در استقالل کار کند .تیمی که دو بار سرمربی آن بوده!

آرش برهانی

مربی

بســیاری از هــواداران فوتبال هنوز هم آرش برهانی را یــک بازیکن میدانند تا

یک مربی .مهاجم اســبق اســتقالل که تقریباً یک دهه در اســتقالل توپ زد و دوران
باشــکوهی در ترکیب آبیها داشــت و با پیراهن اســتقالل قهرمــان لیگ و آقای گل
لیگ برتر هم شد .مردی که رکوردهایش در لیگ برتر با پیراهن آبی کم نظیر است.
برهانــی در کل ادوار لیــگ ایران بــا زدن  ۱۴۳گل ،دومین آقــای گل ادوار لیگ ایران
پس از رضا عنایتی و با  ۱۸۵گل است.
همچنیــن بــا  ۱۱۵گل در لیــگ برتــر بــا پیراهــن دو تیــم اســتقالل ( )۸۰و پاس
( )۳۵دومیــن گلــزن برتــر تاریــخ لیگ برتر محســوب میشــود .برهانی بــا  ۸۰گلی
کــه با پیراهن اســتقالل در لیگ برتر به ثمر رســانده ،بعد از رجــبزاده که با  92گل
بــا پیراهــن ذوبآهن در رده نخســت بهتریــن گلزنان لیگ برتر بــا پیراهن یک تیم
ایســتاده ،در رده دوم قــرار گرفتــه .او همچنیــن  ۱۰۷گل هــم با پیراهن اســتقالل در
بازیهای رسمی به ثبت رسانده است.
برهانــی بعــد از یک دهه بازی در اســتقالل ( )86 – 95از اســتقالل جدا شــد و
در ابتــدای فصــل  95 – 96به پیکان پیوســت اما در این تیم حضوری بســیار کوتاه و
ناموفق در این تیم داشــت .برهانی تنها  ۵بازی برای پیکان در لیگ برتر انجام داد
و ســایر بازیهــا را از روی نیمکــت دنبال کرد و ســرانجام در فروردیــن  96از فوتبال
خداحافظی کرد و به جرگه مربیان پیوست.
مهاجم ســابق اســتقالل بعــد از پایــان دوران بازیگری در دورههــای مربیگری
همچون  Bو Cو بدنســازی فوتبال شــرکت نمود و نخســتین تجربه مربیگری خود را
در خرداد ماه سال  96با تیم بزرگساالن داماش آغاز کرد .بعد از داماش در خرداد
 97ســرمربی جوانان اســتقالل شــد و بعــد از قریب بــه دو ماه به جنــوب رفت و در
مرداد  97سرمربی تیم شهرداری بندرعباس شد.
برهانی با این رزومه کوچک و الغر یکی از انتخابهای فکری برای همکاری در
اســتقالل بود و با بازگشت به استقالل با پیشنهاد باشگاه هدایت امیدهای استقالل
را نیــز بــر عهده گرفته .در حالیکه در تواناییهای آقای گل ســابق آبیها حتی برای
دســتیاری فکری نیز تردیدهای جدی وجود دارد ،قرار اســت در اســتقالل دوشــغله
هم باشد!

سیروس دینمحمدی

مربی

ســیروس دیــن محمدی چپ پای قلدر و شــوتزن دهه  80آبیهــا یکی دیگر از
انتخابهــای محمود فکــری در کادر فنی اســت .دین محمدی در حــوزه مربیگری
چنــدان نــام مهمــی نبــوده و تجربــه جــدی نداشــته و عمــده شــهرت او بــه دوران
بازیگریاش باز میگردد.
بــا ایــن وجود ســیروس هــم بیــش و کــم ســرمربیگری را تجربــه کرده تــا تیم
ســرمربیهای نیمکــت اســتقالل کامل شــود! هر چند کــه دینمحمدی هــم مانند
اغلب کادر فنی استقالل تجربه خاصی در لیگ برتر ندارد.
دیــن محمــدی مربیگــری را از اســتقالل ب در ســال  92آغــاز کــرد و بعد از دو
ســال به عنوان دســتیار به تیم اول و اصلی اضافه شــد .بعد از یک فصل حضور در
کادر آبیها ،یک نیم فصل را در راه آهن و دو فصل را در شــهرداری تبریز به عنوان
ســرمربی ســپری کــرد و نیم فصل دوم لیــگ نوزدهم را به عنوان دســتیار فکری در
نساجی سپری نمود تا همراه او به استقالل کوچ کند.
ســیروس اگرچه همانند بقیه اعضای کادر فنی اســم و رســم و تجربه چندانی
در ســرمربیگری ندارد اما به ســابقه همبازی بودن با یورگن کلوپ سرمربی موفق و
شــهیر لیورپول در باشــگاه کوچک ماینتس مینازد .حاال همبازی بودن با کلوپ در
سه دهه قبل چه اعتبار و فضیلتی برای دین محمدی داشته ،پرسشی است که خود
او باید پاسخ آن را بدهد!

