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از قدیم و ندیم گفته اند آدمی بهتر است به جای
حاضری خوری ،خالق بوده و دست به کارهای
ماندگار بزند .در همه عرصه های اجتماعی باید
کار را ب��ه تولی��د و توجه به مردان��ی داد که می
توانند خالق باشند.
چن��د روز گذش��ته ب��ی ش��ماری از طرفداران

دریچه

تمید قرارداد برانکو؛ خبر خوش برای فوتبال ایران

پرس��پولیس تهران و شاید اصوال فوتبالدوس��تان ایران در رفتاری که مهدی طارمی انجام داده به رغم تمامی کوشش هایی که برای او شد خیلی راحت و با بی اعتنایی به
همه قواعد مرسوم ،قید تیم را زد و به قطر رفت ،با شگفتی نگریستند.
مشکلی که همه در مورد این رفتار طارمی می دانستند نوع برخوردی بود که با او طی این سال ها شد و مردی به یک شبه از فرش به عرش رفت و حکایت ظرفیت کوچک
خود را فریاد کرد.
درس��ت در فردای روزی که مهدی طارمی از ایران به نوعی فرار کرد! شاهد بودیم سیدحسین حسینی ،دروازه بان تیم استقالل ،در برنامه  90حضور پیدا نکرد و علت آن
دلیل مدیریتی است که از سوی وینفرد شفر اعمال شده و می خواهد ستاره این روزهایش در آرامش باشد و گرفتار حواشی نشود.
سخن که از حواشی می شود به برخورد برانکو با احمدزاده و منشا اشاره می شود که برانکو ایوانکوویچ حاضر نشد به قیمت پیروزی ،اخالق را در تیمش قربانی کند و ...
چهارش��نبه گذش��ته در راس خبرها آمد که برانکو ایوانکوویچ قرارداد خود را به مدت  2سال دیگر با پرسپولیس تمدید کرد .خبری که بی شک نه تنها پرسپولیسی ها که
کل فوتبال ما را خوش��حال می کند زیرا معتقدیم مردانی از جنس برانکو ،شفر و کی روش و  ...هر چقدر در فوتبال ما بیشتر شوند می توانند ضرب المثل های قدیمی را به
واقعیت تبدیل کنند.ایوانکوویچ مردی است که می تواند در صورت داشتن زمان برای تیم پرسپولیس مردان آماده دیگری بسازد که بتوانند برای فوتبال ما مفید باشند.
همان گونه که کی روش در تیم ملی و شفر این روزها در استقالل انجام داده است.
اس��تفاده از روش های نوین تمرین و علم بدنسازی و تاکتیک از س��وی امثال برانکو و حرف شنوی بازیکنانی چون علی علیپور ،محمد انصاری و  ...ترکیب بسیار زیبایی را
ساخته است.
امروز ش��اید ایرادهایی به برانکو به خاطر برخی س�لایقش باش��د اما بی اغراق برانکو ایوانکوویچ چون مردی نظیر ایویچ ،می تواند همانند کارگر معدنی از معدن استعداد
فوتبال ایران گوهرهایی به مراتب بهتر از امثال طارمی ها و  ...بیابد.
تمدید قرارداد برانکو نوعی صید مروارید در دریای فوتبال ماس��ت و ش��اید این یکی از دالیلی باشد که پرسپولیس دیگر خواستار حضور طارمی نشد چون اطمینان دارد
برانکو می تواند در همین دو سال یکی ،دو طارمی دیگر تحویل فوتبال ایران داده و بر افتخارات پرسپولیس بیفزاید.

مربیان ایرانی ،مربیان خارجی؛ تفاوت در چیست؟!
آیتم آنالی��ز برنامه  90تبدیل به یک��ی از تاثیرگذارترین آیتمهای این
برنامه در یکی ،دو س��ال اخیر شده است .این تاثیرگذاری نه فقط میان
هواداران و عامه مردم دیده میش��ود ،بلکه روی روند تیمها و نتایج آنها
هم کامال محسوس است .به ش��کلی که هر بار تاکتیکها و برنامههای
یک تیم در برنامه  90مورد آنالیز قرار میگیرد ،بالفاصله نتایج این تیم
به ش��کلی محسوس تغییر میکند .در همین لیگ هفدهم چند بار این
اتفاق افتاده است.
نمایش استقالل برابر استقالل خوزس��تان در هفته دوم مورد بررسی و
آنالیز برنامه 90قرار گرفت .استقالل در اولین بازی خود بعد از پخش این
آیتم ،تراکتورس��ازی را شکس��ت داد اما این روند ادامه پیدا نکرد و نتایج
استقالل ضعیفتر شد 3 .باخت پیاپی و یک مساوی خانگی مقابل ذوب
آهن نتایج اس��تقالل بعد از این آیتم ب��ود و منصوریان هم در پایان هفته
هفتم،بهدلیلنتایجضعیفازهدایتاستقاللاستعفاکرد.
بعد از پیروزی س��ایپا بر اس��تقالل ،نقش مثلث عل��ی قلیزاده ،مهدی
ترابی و آرش رضاوند و هماهنگی آنه��ا در نتایج خوب این تیم در آیتم
آنالیز برنامه  90بررسی شد.
بالفاصله پس از پخش این آیتم ،ناکامیهای س��ایپا آغاز ش��د و تیمی
که لیگ برتر را با  3پیروزی پیاپی آغ��از کرده بود ،در ادامه  3باخت و 4
مساوی کسب کرد!
تیم دیگری که مورد آنالیز برنامه  90قرار گرفت پارس جنوبی جم بود.
در این آیتم ،عملکرد تحس��ینبرانگیز شاگردان مهدی تارتار در پایان
هفته یازدهم مورد بررس��ی قرار گرفت و عجیب این که درس��ت بعد از
پخش این آیتم ،سقوط آزاد پارس جنوبی آغاز شد .این تیم که تنها تیم
بدون باخت لیگ برتر بود و در همه بازیها موفق به گلزنی شده بود بعد

از این آیتم  3باخت ،یک مس��اوی و یک برد به دست آورد و فقط در یک
بازی آن هم از روی نقطه پنالتی موفق به گلزنی شد.
پی��کان تیم دیگری بود که قربانی آنالیز دقیق برنامه  90ش��د .این تیم
تا قبل از تهیه آیتم آنالیز 7 ،برد پیاپی کس��ب کرده بود و در آستانه یک
رکوردش��کنی تاریخی قرار داش��ت اما بعد از پخش این آیتم از برنامه
 ،90روند فوقالعاده این تیم متوقف شد و شاگردان مجید جاللی دیگر
رنگ برد را ندیدند و در  7بازی پیاپی ناکام ماندند!
اس��تقالل منصوریان ،سایپای
با وجود تاثیر منفی آیتم آنالیز  90روی
ِ
دایی ،پارس جنوبی تارتار و پیکان جاللی ،این اتفاق برای پرسپولیس
برانکو و استقالل شفر نیفتاد.
در دو س��ال گذش��ته بازیهای پرس��پولیس چندین و چند بار مورد
بررسی تیم آنالیز  90قرار گرفته اما در نتایج تیم برانکو ایوانکوویچ تاثیر
منفی دیده نش��د و شاگردان او فصل گذشته با اقتدار قهرمان لیگ برتر
شدند و امروز هم صدرنشین هستند.
دو ،سه هفته پیش هم نمایش استقالل برابر سپاهان توسط تیم آنالیز
برنامه  90بررسی شد اما روند روبهرش��د شاگردان شفر متوقف نشد و
استقالل همچنان در حال پیشرفت است.
مرور این اتفاقات چند س��وال را پی��ش روی عالقمندان به فوتبال قرار
میدهد .مثال اینکه یک آیتم آنالیز چند دقیقهای در یک برنامه فوتبالی
چقدر میتواند روی نتایج یک تیم در لیگ برتر ایران تاثیرگذار باش��د؟
چرا با ی��ک آنالیز ویدئویی کوتاه مدت ،هم��ه تاکتیکهای یک تیم لو
میرود و در بازی بعدی تاثیر خود را نشان میدهد؟
واقعا دان��ش مربیان لیگ برتری در همین حد اس��ت ک��ه با یک آیتم
چند دقیقهای تمام داش��ته های فنی آنها رو میشود و آنها هیچ راهکار

دیگری برای مقابله با حریفان ندارند؟ سوال دیگر این که اگر به عنوان
مثال ،برنامه  90س��ایپای علی دایی را آنالیز نمیکرد ،کدام تیم و کدام
کادر فنی ،در چه زمانی میتوانس��ت متوجه نقطه قوت این تیم شود و
راه مقابله با مثلث طالیی این تیم را پیدا کند؟
مهمترین س��وال این که چرا این تاثیرات منفی فقط در میان تیمهایی
دیده میش��ود که مربیان داخلی دارن��د؟ چرا برانکو و ش��فر از اینکه
تیمشان در برنامه  90آنالیز میشود ناراحت نمیشوند اما افرادی مثل
مهدی تارتار و مربیان س��ایپا از پخش چنین آیتمهایی گالیه و انتقاد
میکنند و معتقدند دست آنها در این آیتم برای حریفان رو میشود؟
این اتفاق نش��اندهنده قدرت و دانش باالی تیم آنالیز  90است یا فقر
فنی مربیان داخلی لیگ برتر؟ پاس��خ احتماال ترکیبی از این دو است و
بخش دوم پاسخ ،واقعیتی تلخ و نگرانکننده برای فوتبال ایران است.

پس از حضور هر بازیکن در جام جهانی است.
به این ترتیب اگر تیم ایران فقط در مرحله گروهی حضور داش��ته باش��د
وحت��یبهمرحلهحذفیهمراهپیدانکند ۲۶،روزدرگیرمس��ابقاتجام
جهانیخواهدبود.بااینحسابفیفابابتهربازیکن۲۲۱هزارو۷۸۰دالر
بهباشگاههاییکهآنهارادراختیارداشتهباشندپاداشپرداختمیکند.
هر تیمی که بازیکن بیش��تری در جام جهانی داش��ته باش��د ،پاداش
بیشتری نصیبش باشگاههایی می گردد.
اگر تیم ملی ایران موفق به صعود از گروه خود شود ،هر باشگاه بابت هر
بازیکن بیش��تر از  ۲۲۱هزار و  ۷۸۰دالر میگیرد و سود بیشتری هم از
صعود تیم ملی نصیب باشگاهها میشود.
با توجه به اینکه پرس��پولیس و اس��تقالل بیش��ترین ملیپوشان را در

اردوهای اخیر تیم ملی داش��تهاند و شانس بیشتری هم برای حضور در
جام جهانی دارند ،انتظار میرود پاداش میلیون دالری در انتظار این دو
باشگاه باش��د .به طور مثال از پرسپولیس نفراتی چون علیرضا بیرانوند،
سیدجالل حسینی ،وحید امیری ،محمد انصاری ،کمال کامیابینیا و...
در تی��م ملی حضور دارند .همچنین مهدی طارم��ی که به تازگی راهی
الغرافه شده یا حتی رامین رضاییان که از پرسپولیس به اوستنده رفت،
اگر در جام جهانی در لیس��ت  ۲۳نفره تیم ملی باشند ،بخشی از پاداش
حضورآنهادرجامجهانیبهباشگاهپرسپولیسمیرسد.
اس��تقالل نیز با داش��تن بازیکنانی چون امید ابراهیمی ،وریا غفوری،
سیدحسین حسینی ،روزبه چشمی و  ...میتواند سهم زیادی از پاداش
متعلق به باشگاههای ایرانی را برای خود کند.

اگر تی��م ملی ایران فقط در مرحله گروهی جام جهانی حضور داش��ته
باش��د ،مبلغی حدود  ۵میلیون و  ۱۰۰هزار دالر (ح��دود  ۲۲میلیارد
تومان) به باشگاههایی تعلق میگیرد که در جام جهانی بازیکن دارند.
از طرفی کارل��وس کیروش اعالم کرده ح��دود  ۵۰درصد بازیکنانی
ک��ه به جام جهانی خواهد برد لژیونر هس��تند و حدود  ۵۰درصد هم از
بازیکنان داخلی اس��تفاده خواهد کرد .از همینرو پیشبینی میشود
مبلغی حدود  ۲،۵میلیون دالر (حدود  ۱۱میلیارد) پول به باشگاههای
ایرانی تزریق ش��ود که مبلغ قابل توجهی اس��ت و اگر صرف باشگاهها
شود ،میتواند مشکالت زیادی را حل کند.
حاال هر باش��گاهی که ملیپوشان بیش��تری در تیم ملی داشته باشد،
مسلماً میزان پاداشی هم که دریافت میکند ،بیشتر خواهد شد.
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