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شفر در استقالل نه تنها بهترین عملکرد را داشته بلکه یکی از بهترین
شروع هایش را در دوران مربیگریاش به ثبت رسانده است.او پیش از
این در هیچ تیمی شروع طوفانی نداشته و اکثرا نتیجهگیریاش روال
آرامی داشته است.

استقالل شفر اما هنوز نواقصی دارد...

نگاه دقیقتر به نتایج آبیپوشان نشان میدهد که در روند نتیجهگیری
این تیم مشکلی به نام بازیهای خارج از خانه وجود دارد.
استقالل از  ۵بازی آخر لیگ برتری خود که در خارج از تهران به
میدان رفته تنها یک پیروزی به دست آورده و در بقیه بازیها
نتوانسته  ۳امتیاز را تصاحب کند.تیمی که چندی قبل توانست رکورد
ت را به نام خود ثبت کند،قصد داشت رکورد بیشترین برد
کلینشی 
متوالی لیگ برتری را هم به نام شفر سند بزند اما در این راه ناکام ماند.
آنها برای رسیدن به  ۶برد پیاپی که رکوردش در اختیار مرحوم
پورحیدری است،مسیر را با موفقیت طی کردند اما در ششمین بازی
ناکام ماندند .استقاللیها به لطف برگزاری  ۴بازی از این  ۵بازی در
خانه توانسته بودند به رکورد موردنظر نزدیک شوند اما یک بازی
خارج از خانه برحسب "عادت" ترمزشان را کشید.

وقتی می بینیم پژمان منتظری در پست دوم
خود به یکباره ستاره می شود،روزبه چشمی
خود را در پست جدید به تیم ملی تحمیل
می کند،وریا غفوری از فرش به عرش می
رسد،فرشید باقری به بازیکنی امیدبخش
تبدیل می شود،حسینی در حضور رحمتی
فیکس می شود بدون اینکه حاشیه ای ایجاد
شود،تیم در غیاب تیام،مجید حسینی،مهدی
قائدی،محسن کریمی،بهنام برزای و  ...شوک
زده نمی شود و نیز وقتی دیگر موارد اینچنینی
را از نظر می گذرانیم،بیش از پیش به آینده
استقالل امیدوار و به توانایی های شفر واقف
می شویم

استقالل در بازی های خارج از تهران ۳،تساوی مقابل تراکتور،پدیده و
گسترش فوالد،یک باخت مقابل ذوبآهن و یک پیروزی مقابل فوالد را
به ثبت رسانده که آمار چندان مطلوبی به حساب نمی آید .استقالل در
بازیهای خانگی یک میزبان قدر به شمار می رود اما در بازیهایی که
مهماناست،هنوزنتوانست هاقتدارموردانتظاررابهمعرضنمایشگذارد.
نکته منفی دیگر این است که آبی پوشان در  ۴بازی خارج از خانه آخر
خود گل خورده اند.حتی در بازی با فوالد که مقتدرانه پیروز شدند و
در مصاف با نفت که در تهران برگزار شد و برنده از میدان خارج شدند
هم نتوانستند کلینشیتی به نام خود ثبت کنند.این برای استقالل
اوج گرفته و پیشرفت کرده چیزی شبیه عیب است و باید مورد ارزیابی
و کارشناسی قرار گیرد.
تیمی که در غیاب تیام،می تواند با دو هافبک در خط حمله موفق
ظاهر شود و در نتیجه به امثال قربانی شوک دهد که در اولین
فرصت به دست آورده،دو گل بزند،قادر به انجام کارهای بزرگتر
است اما به شرط آنکه عادتهای بد همچون ناکامی در مهمانی ها را
کنار بگذارد و عادتهای خوبی همچون گل نخوردن را به فراموشی
نسپارد.
وقتی می بینیم پژمان منتظری در پست دوم خود به یکباره ستاره
می شود،روزبه چشمی خود را در پست جدید به تیم ملی تحمیل
می کند،وریا غفوری از فرش به عرش می رسد،فرشید باقری به
بازیکنی امیدبخش تبدیل می شود،حسینی در حضور رحمتی
فیکس می شود بدون اینکه حاشیه ای ایجاد شود،تیم در غیاب
تیام،مجید حسینی،مهدی قائدی،محسن کریمی،بهنام برزای و ...
شوک زده نمی شود و نیز وقتی دیگر موارد اینچنینی را از نظر می
گذرانیم،بیش از پیش به آینده استقالل امیدوار و به توانایی های
شفر واقف می شویم.
روند رو به رشد شفر و استقالل باید تداوم داشته باشد و هرچه زودتر
نیز بحث تمدید قرارداد وی قطعیت یابد.در رابطه با نوع قرارداد مرد
آلمانی حرف و حدیث بسیار است.بعضی خبرها حکایت از آن دارند که
شفر صاحب اختیار است و می تواند مثل کاوه رضایی یک شبه همه
را غافلگیر کند.اگر چنین باشد و چنین اتفاق نامیمونی بیفتد،قطعاً
افتخاری نخواهد توانست سر بلند کند چون این مساله قطعا متفاوت
از تمام کم کاریهای قبلی خواهد بود.
همه چیز فینال جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا نیست.بحث
یارگیری و شروع زودهنگام برای فصل آینده،مدیریت کردن شفر به
نوعی که متوجه دوطرفه بودن اتوبان ارتباط خود با استقالل باشد و
خیلی مسائل دیگر،باید از هفته ها قبل در اولویت برنامه های افتخاری
و تیم مدیریتی اش قرار می گرفته و همین امروز هم شاید دیر باشد.
استقالل شفر در صورت تداوم حضور این مربی آلمانی،چند ماه
دیگر می تواند از پرسپولیس دو سه سال اخیر هم بهتر باشد.شفر
غیر از توانایی های باالی فنی،روابط عمومی و سیاست رفتاری بسیار
مطلوبی نیز دارد که می تواند به طرز چشمگیری در موفقیت استقالل
سهم داشته باشد.
اینکه پیرمرد ژرمن تبار قبل از شروع کنفرانس های مطبوعاتی،سمت
تک تک خبرنگاران حاضر در سالن می رود،اینکه به طرف فدراسیون
و کمیته داوران یورش نمی برد و انتقادات بحقش را در کمال آرامش
مطرح می کند،اینکه با کیروش در نمی افتد و به فکر تمرکز تیم و ملی
پوشانش هست،همه و همه نشان از فاکتورهای موثر و مفید وینفرد
شفری دارد که می تواند استقالل را به اوج برساند.
همین که آدم رک و بی تعارفی چون خداداد عزیزی عنوان می کند
استقالل می تواند قهرمان آسیا شود،ثابت می کند شفر تاثیرگذار
بوده،آن هم در تیمی که خودش آن را نبسته،اصولی و کافی در آن
بدنسازی نکرده و مهمتر از همه اینکه چند ماه قبل در شرایط کامال
بحرانی تحویلش گرفته است...
آقای افتخاری!قرارداد شفر را هر چه زودتر تمدید کن.پول زیاد دادن
بابت جنس باکیفیت و "عمری" بد نیست.با شفر تمام کن تا خود نیز
در استقالل و تاریخش جاودانه شوی.البته،البته،از موضع ضعف با
سرمربی آلمانی حرف نزن و او را نسبت به دینش به استقالل متوجه
کن.کار را که کرد،آن که تمام کرد.این را هر لحظه با خود تکرار کن
آقای افتخاری...
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