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دربی  ۸۵در آلمان حرف و حدیثهای زیادی را در روزهای
اخیر متوجه خود دیده و آخرین خبر در لحظه نگارش مطلب در
این باره این است که آخرین روز شهریور،ورزشگاه بیله فلد آلمان
میزبان دیدار دوستانه سرخابی های پایتخت ایران است.
این اتفاق  -به ویژه بخاطر نو بودنش  -نظرات مختلف و بعضاً
متضادی را به دنبال داشته است.عده ای منتقد چنین دیداری
هستند و آن را "تحمیل" اسپانسر مشترک دو باشگاه می دانند.
این عده با پیش کشیدن بحث مخالف بودن برانکو و منصوریان با
برگزاری این مسابقه به ظاهر تدارکاتی،از تبعات نتیجه آن برای
تیم ناکام،پیش از آغاز فصل می گویند،آن هم فصلی که استقالل
به دنبال ثبت یک قهرمانی و اعاده حیثیت است و پرسپولیس در
پی دفاع از عنوان قهرمانی...ضمناً سرخپوشان چند هفته دیگر
باید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان بروند و در شرایطی که دو
تیم فصل بدنسازی را پشت سر می گذارند،احتمال مصدومیت
بازیکنان کلیدی شان در چنین پیکاری زیاد است،مگر آنکه بازی
واقعاً "نمادین" باشد!
جناح مخالف و منتقد اعتقاد دارد این یک بازی "سرکاری" است
و فقط منافع مالی آن مدنظر می باشد،لذا نتیجه آن از قبل تعیین
شده است و به این ترتیب هیچ بار و جذابیتی ندارد.این استدالل
سبب شده سوالی با این مضمون پیش بیاید که با این تفاسیر
چه لزومی بر برگزاری دربی  ۸۵بوده؟لیگ برتر از اوایل مرداد
کلید می خورد و بازی سوپرجام هم در پیش است اما پرسپولیس
و استقالل مجبورند از اوکراین و ارمنستان به تهران بازگردند و
مجددا ً به آلمان رهسپار شوند.شاید هم باالجبار اقامتشان را در

اروپا تمدید کنند که این نیز از لحاظ روحی به بازیکنان ضربه
می زند.این همه فشار به بازیکنان این دو تیم در این روزها بخاطر
چنین مسابقه ای منطقی است...؟
از دیگر موارد مدنظر منتقدان این است که وقتی قرار است
ترکیب دو تیم در این بازی با پیامک های هواداران مشخص
شود،سرمربیان آنها چه کاره اند و این بازی و رفت و آمدهایش چه
باری از نظر "فنی" برایشان به دنبال دارد؟
بدتر از همه اینها اینکه می گویند اسپانسر تحمیل کرده که با
توجه به محبوبیت مهدی طارمی،این بازیکن حتما باید در دربی
حضور داشته باشد و این موضوع هرگز با روحیات و قواعد مرد
کروات نیمکت پرسپولیس همخوانی ندارد.در تمام روزهایی که
سرخپوشان در تهران و اوکراین تمرینات سخت و نفسگیر مارکو
را پشت سر می گذاشتند،طارمی دنبال رضایتنامه و تیم خارجی
بود و قطعاً بازیکنی با این شرایط به این زودی ها به ترکیب
اصلی تیم برانکو راه نمی یابد اما پیغام اسپانسر از طریق طاهری
به ایوانکوویچ رسیده و او هم گویا به زور متقاعد و مجاب شده
که بخاطر دوستانه بودن بازی،فع ً
ال سرپیچی و غیبت طارمی را
نادیده بگیرد!
استقاللی ها هم در غیاب ابراهیمی مصدوم و بازیکنانی چون
نورافکن و حسینی که به تیم امید داده اند،مجددا ً مثل بازی با
العین وسط میدان خود را خالی می بینند و گویا بخاطر شرایط
نه چندان مطلوب باقری و جباری،روی آنها هم ریسک نمی کنند
و قیدشان را برای دربی زده اند.این شرایط اص ً
ال برای منصوریان
مطلوب نیست اما او نیز مانند برانکو وادار به پذیرش شرایط درنظر
گرفته شده از سوی اسپانسر گشته است،موردی که کفه ترازو را به
نفع منتقدان سنگین می کند.این سکه اما روی دیگری هم دارد...

اسپانسر دو باشگاه از طریق تبلیغات محیطی و نیز بلیط فروشی
در بیله فلد و پیامک های میلیونها هوادار،درآمد چشمگیری
کسب می کند و این "برداشت مالی" قطعاً برای استقالل و
پرسپولیس "آرامش" به دنبال خواهد داشت.
این همه هزینه باید از منابعی مطمئن تامین شود و فوتبالی
که باید خرج خود را درآورد،الزم است رابطه دوطرفه ای با
اسپانسرهای خود داشته باشد.از پیش تعیین شده بودن نتیجه
این دیدار "دوستانه" و نمادین هم واقعاً مساله مهمی نیست،آنهم
وقتی بدانیم در عوضش دو تیم بزرگ فوتبال ایران و نمایندگان
آن در لیگ قهرمانان آسیا در طول فصل با آرامشی بیشتر و دغدغه
ای کمتر نسبت به فصول قبل کارشان را دنبال خواهند کرد.
البته در این زمینه باید محکم کاری های الزم از جانب مسووالن
دو باشگاه انجام شود تا اسپانسر به موقع و "کامل" به وعده هایش
عمل کند.
از دیگر مزایای این دیدار،افزایش اعتبار بین المللی فوتبال
ماست...اینکه دو تیم از ایران در قلب اروپا به میدان بروند و دهها
هزار ایرانی را از سراسر قاره سبز به بیله فلد بکشانند،از لحاظ
رسانه ای در دنیا بازتاب گسترده ای خواهد داشت و حتی فراتر از
فوتبال و ورزش برای این سرزمین عایدی خواهد داشت...
این یک اتفاق جدید است و مثل تمام رویدادهای اینچنینی،پیش
از به وقوع پیوستن،منتقدانی دارد ولی حقیقت این است که
باید قواعد فوتبال حرفه ای را بپذیریم و خود را با شرایط جدید
منطبق کنیم.اگر اسپانسر حساب شده عمل کرده باشد و در ادامه
با سرخابی ها خوش حسابی کند،می توان به گشوده شدن پنجره
جدیدی به روی فوتبالمان امیدوار باشیم...آیا این بد است...؟
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