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برنامه استقالل در آسيا چيست؟

تيم شفر در دفاع و حمله بايد تقويت شود؟
استقالل نيمفصل فوتبال باشگاهي كشور را با پيروزي بر سپاهان و
تحول اساسي در تاكتيك و نمايش گروهي به پايان برد .حقيقتا بايد
اعتراف كرد ،در نوع بازي آبيپوشان و دوندگي بازيكنان در زمين
و مشاركت همگان براي ارائه يك بازي تماشاگر پسند را مشاهده
ميكنيم .اين همبستگي كه با ارتقاء مسائل روحي و رواني و انگيزشي
همراه بوده ،به خوبي بيانگر اين نكته مهم است كه استقالليها براي
تمرينات روزانه و مرور كارهاي تاكتيكي ،جديت خاصي دارند .در
واقع تمرين خوب و با برنامه ،زمينهساز ارائه بازي هماهنگ و منسجم
است .اين موضوع به وضوح در بازيهاي استقالل نمايان است .اما در
كنار اين مسائل بايد به چند مسئله اساسي هم اشاره داشت.
اول اينكه استقالل در خط حمله از داشتن يك مهاجم ششدانگ و
گلزن محروم است .در پست دفاع وسط هم هنوز هماهنگي آرماني
بين حسيني و روزبهچشمي را نميبينيم .آنها در مصاف با مهاجمان
سرعتي تأثيرپذير نشان ميدهند.
آمار گلهاي زده و خورده استقالل به خوبي ضعفهاي آنها را در
تاكتيك دفاع و حمله نشان ميدهد .استقالل در پايان نيمفصل 11

گل زده و  9گل خورده دارد كه 3تای آن به سپاهان بوده است.
اگر به آمار ديگر رقباي استقالل نظري داشته باشيم ،ضعف گلزني
آبيپوشان آشكارتر ميشود .پرسپوليس از  14بازي تعداد  25گل
زده دارد .آمار گلزني پارس جنوبي  23پديده مشهد 25و ذوب آهن
 21است .حتي تيم سپيدرود رشت كه رده پانزدهم جدول قرار دارد،
با  13گل بهتر از استقالل گل زده دارد .با اين اوصاف و با درنظر گرفتن
رقباي استقالل در جام باشگاههاي آسيا ،حتما مديران اين باشگاه
براي تقويت خط حمله تيمشان تصميمجدي بگيرند .گفته ميشود
شفر درصدد است تا يك مهاجم خارجي و ترجيحاً آلماني را به تركيب
اضافه كند و حضور يك مهاجم تمام عيار و بهرهبردن از ظرفيت فرشيد
اسماعيلی ،علي قرباني ،برزاي و محسن كريمي بر قدرت تهاجمي
نماينده ايران در جام باشگاههاي آسيا خواهد افزود و در ليگ برتر هم
آنها را اميدوارتر ميكند.
استقالل در فصل گذشته در آسيا نمايشي ضعيف و دور از
انتظار داشت و با شكست تلخ 1ـ 6برابر العين به فوريت از صحنه
رقابتها كنار رفت .حضور الهالل عربستان ،الريان قطر و برنده

باز هم جریمه،باز هم کسر امتیاز

پدیده محرومیت ،به "پدیده"رسید!

انگار فوتبال ما با پدیده محرومیت  ،جریمه و کسر امتیاز خو گرفته است.هیچکس از این
محرومیت جا نخورد و معادالت فوتبالی در کشور تحت تاثیر قرار نگرفت.
تاسف آور است،وقتی که مطلع می شویم ،اخطار فیفا و کنفدراسیونها فوتبال آسیا در ابتدای
فصل به اطالع فدراسیون فوتبال و باشگاه پدیده رسیده بود.حتی به باشگاه پدیده گفته شده
بود تا حل موضوع شکایت زوران کنزویچ،این تیم نمی تواندبازیکن و کادر مربیان خارجی را
به خدمت بگیرد.حاال بعد از گذشت ماهها از گشایش این پرونده در فیفا و بی تفاوتی باشگاه
پدیده و مسئوالن سازمان لیگ ،حکم کسر امتیاز و اعمال سریع آن به ایران واصل شد.
در این ارتباط متهم اولیه فدراسیون فوتبال ایران است ،که مدیران آن دائما در اندیشه
سفرهای متعددخارجی هستند ،اما به فکرحفظ جایگاه و اعتبار فوتبال ایران نیستند!
چطور برای حضور تیمهای ایران در باشگاههای آسیا با صورت حساب سازی در پی رفع و
رجوع ناسالم موضوع هستند ،اما تلنگری به مدیران پدیده نزدند و مسئله را پیگیری ننمودند
تا این آبرو ریزی مجددصورت نگیرد.
البته این ایراد اساسی متوجه دست اندرکاران ورزش استان خراسان و مدیران سیاسی این
دیار هم وارد است،که دست روی دست گذاشتند و با بی تفاوتی محض از کنار این پرونده مهم
گذشتند.عجیب اینکه مدیران استان برای عوض کردن اسم باشگاه سیاه جامگان پا در یک
کفش کردند و با لجبازی در پی اعمال نفوذ بودند،اما در این پرونده ککشان نگزید!
گفتنی است بااین اهمال واضح ،یک پرونده دیگر به اخطارهای فیفا به ایران اضافه شد و با
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ديدار العين امارات و ملكيه بحرين كه به احتمال فراوان العين
خواهد بود از سختي ديدارهاي پيشرو حكايت دارد .اين جمع
در زمره سختترين گروههاي چندساله اخير در جام باشگاههاي
آسيا است .بنابراين استقالل به جز سامان دادن به اوضاع خط
حمله خود ،بايد در خطوط دفاعي هم عناصر كارساز و هماهنگ
داشته باشد .شايد بازگشت پژمان منتظري تا حدي اوضاع را
روبراه و تعادل را در تاكتيك تدافعي برقرار كند .در ديدارهاي
گذشته آشكارا مشاهده كرديم كه وريا غفوري و خسرو حيدري
به دليل باال رفتن سن ،توانايي تحمل فشار بيش از حد را ندارند
و بالفاصله با يكي دو بازي فشرده و سنگين دچار آسيبديدگي
شده و دست شفر را خالي ميگذارند .بايد درنظر داشت كه
رقابتهاي دور برگشت ليگ برتر از اول ديماه به طور منظم و
فشرده برگزار و از نيمه سوم بهمنماه رقابتهاي جام باشگاههاي
آسيا آغاز و در اسفند و فروردين ماه به اوج ميرسد .آيا اين نفرات
و هافبكهاي پا به سن گذاشتهاي چون چپارف ،اميد ابراهيمي و
جابر انصاري توانايي تحمل اين برنامههاي سنگين را دارند؟ اين
تراكم برنامهها كه با فصل سرما و زمينهاي نامناسب همراه است،
كار را براي هم از جمله استقالل سخت و دشوار ميكند .بايد براي
مقابله با اين مسابقات پرفشار آمادگي بدني و ذهني داشت و از
روزها و ايام پيشرو به خوبي بهرهبرداري كرد و با تجهيز نفرات در
ميادين حاضر شد.

کسر شش امتیاز از باشگاه پدیده،این تیم با  ۱۸امتیاز به رده دهم جدول لیگ برتر سقوط کرد
و علنا از جمع تیمهای مدعی خارج شد.

