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روزهایی که  انتخاباتی،  اخباِر  پر شروشور  این هیاهوی  در 
دروغ گویان  حضوِر  وقاحت  بهِت  در  هنوز  جامعه  از  بخشی 
دروغ پرور در صحنه ی انتخابات هستند به ناگاه خبری چشم ها 
را گرد می کند و توجه ها را به خود جلب می نماید. شهردار تهران 
که پیش از این اعالم کرده بود در صحنه ی انتخابات حضور 
نخواهد داشت و در عوض تمام قد مقابل دولت کنونی خواهد 
ایستاد تا تدبیر و امید از جامعه رخت بربندد به ناگاه تصمیم گرفت 
که با حضوری طوفانی برای اهدافش تالش نماید. قالیباف که 
در  مرتبتش  با تحصیالت  ادعا کرده بود  فاجعه ی پالسکو  در 
مدیریت بحران توانسته جلوی فاجعه را بگیرد این بار با ادعایی 
پیامبرگونه در عرصه ی اقتصادی به دنبال معجزه است. او گفته 
است می خواهد »دولت  مردم« را تشکیل دهد و در یک دوره 
چهارساله با »انقالبی اقتصادی« درآمد کشور را دو و نیم برابر 
افزایش دهد، آیا او به این فکر کرده است که چنین وعده ای 
ناممکن می نماید؟ او وعده داده که »۵ میلیون شغل« ایجاد کند 
و »نظام مالیاتی« را به نفع مردم متحول کند و مشکالت »اقشار 

کم درآمد« را »فوری« حل نماید!
بالفاصله اقتصاددان ها مقابل او موضع گرفتند و ازلحاظ علمی 
اثبات نمودند که چنین ادعایی برای برآورده شدن تنها نیاز به 
اعجاز دارد و چنین چیزی هم پایه با ادعای پیامبری در قرن 

بیست و یکم است.
همان طور که مشاهده می کنید این ادبیات آقای شهردار که 
صحبت از تحول فوری و به نفع اقشار فرو دست می نماید و 
مخاطب  برای  بسیار  است  نزدن  برای  سنگ هایی  نشانه ی 
انتخابات  در  پیروزی  برای  پوپولیستی  روش  چنین  آشناست. 
قباًل توسط رئیس دولت سابق به کار گرفته شده و قالیباف که 
در انتخابات پیشین با گرفتن ژست فن ساالری و تکنوکراسی 
مدرن نتوانست در مقابل آرای مردمی اصالحات و پشتوانه ی 
سیاسی روحانی پیروز شود حاال عزم خود را برای ربودن آرای 
مردم نا آگاه جزم کرده است. صحبت های او در چند ماه گذشته 
ناقض تمام حرف های انتخابات قبل است و به نظر می رسد که 
همچون احمدی نژاد قرار است ادعای کارشناسی در همه ی امور 

را داشته باشد.
بر  پیروزی  برای  حرص  از  ناشی  عصبیت  متأسفانه 
چهره های  که  شده  باعث  مردمی  و  محبوب  رئیس جمهور 
افترا در جهت تخریب عملکرد  اتهام و  شاخص اصول گرایی 
دولت امید را جایگزین برنامه های عملی نداشته شان نمایند و 
افسوس که به تأثیر چنین اقداماتی در بلندمدت بر روی جامعه 

توجه نمی نمایند.

نیش نیش میرزا

کوتاه ورزشی

اولین سفر ناصرالدین شاه به اروپا در تاریخ 30 فروردین ماه،  ۱۹ 
آوریل ۱۸۷3 آغاز شد که نخستین مسافرت یکی از پادشاهان ایران به 
اروپا بود. قبل از او هیچ یک از سالطین ایران به یک کشور مسیحی 
قدم نگذاشته بودند. ناصرالدین شاه در آن زمان چهل و سه سال 
داشت و بیست و پنج سال از حکومتش بر ایران می گذشت. این 
سفر به توصیه صدراعظم، میرزا حسین خان سپهساالر، ترتیب داده 
شده بود. سفر از روسیه آغاز شد. در میان مسافران، سوگلی شاه و سه 
ندیمه او هم بودند که تنها زنان گروه همراه شاه به شمار می آمدند. 
البته در مدت اقامت در مسکو، سوگلی ناصرالدین شاه تحت سرپرستی 
یک معتمد به تهران برگردانده شد. ملتزمین اصلی شاه در این سفر 
عبارت بودند از میرزاحسین خان مشیرالدوله نخست وزیر یا صدراعظم 
شاه و ده-دوازده نفر وزیر و شاهزاده که بعضی از آن ها هم مقام 
وزارت داشتند و بینشان از عموی شاه تا یکی از برادر خوانده هایش 
دیده می شد. به عالوه هفت امیر )ژنرال( که شش نفر از آن ها ایرانی 
و یکی اتریشی بود که وظیفه تعلیم نظامیان ایرانی را به عهده داشتند. 
همچنین خدمه ها، یک عکاس و قهوه چی نیز برای چاق کردن قلیان 
جواهرنشان شاه و ... شاه را همراهی می کردند. ناصرالدین شاه پس 
از چند روز اقامت در روسیه به ترتیب به کشورهای آلمان، بلژیک، 
انگلستان، فرانسه، سوئیس، ایتالیا، اتریش و عثمانی مسافرت کرد. 
در آلمان، عالوه بر ویلهلم یکم، امپراتور آلمان، با اتو فون بیسمارک، 
صدراعظم نیز دیدار کرد. وی پس از بازدید از شهرهای مختلف این 
کشور راهی بلژیک شد. در بروکسل، پادشاه لئوپولد دوم، از او پذیرایی 
کرد و از آنجا راهی انگلیس شد. وی با ۸۴ نفر همراه خود صبح روز 
۱۸ ژوئن ۱۸۷3 بروکسل را به قصد بندر »اوستند« ترک می کند 
و در آنجا سوار کشتی جنگی ویجیلنت و دو کشتی کوچک بخار 
نیروی دریایی می شود. در انگلستان، پسران دوم و سوم ملکه و وزیر 
خارجه »لرد گرانویل« به استقبال کشتی ناصرالدین شاه می آیند و از 
طرف ملکه انگلستان به شاه خوش آمد می گویند. روز سوم اقامت در 
لندن، به مالقات ملکه ویکتوریا رفت و نشان بند جوراب باالترین 
نشان افتخار انگلستان را دریافت کرد. در دوم ژوئیه مراسم خداحافظی 
ناصرالدین در انگلستان برگزار شد و وی به کشور فرانسه رفت. در 
فرانسه با پاتریس دو مک ماهون، رئیس جمهور، در سوئیس با فرانسوا 

ژوزف و در ایتالیا با ویکتور امانوئل دوم مالقات و گفت وگو کرد. 
ناصرالدین شاه پس از ایتالیا به اتریش رفت و پس از دیدارهای 
سیاسی در اتریش، وارد عثمانی شد و پس از چند روز اقامت در عثمانی 
به ایران بازگشت. پادشاه قاجار در طول سفر به جز عکاسی از اماکن 
و مناظر مختلف، هر شب مشاهدات و خاطرات خود را توسط منشی 
ثبت می کرد که بعدها منتشر شد. وی در طول این سفر، به مجالس 
رقص درباری، کنسرت، اپرا و دیگر نمایش ها دعوت می شد. ساعت ها 
به نطق هایی گوش می کرد که در مراسم رسمی به افتخار حضور او 

خوانده می شد.

دیشب  من  خواب گزار  آقای  سالم  الو...  خط:  پشت 
خواب دیدم که مرا به محفلی دعوت نموده اند و حسابی 
تحویلم می گیرند و دکتر مهندس به خیکم می بندند که 
شما باسوادید و شما نسل نوی انقالبید و شما آینده سازان 
میهنید! آن گاه یک چراغ جادو در اختیارم قرار گرفت و از 
من خواسته شد تا آرزویی بکنم. می خواستم بدانم تعبیر 
چیست؟ نیش نیش میرزا: سالم. عرض به حضور شما که 
این خواب تعبیرش آن است که انتخابات نزدیک است. 
در این برهه ی حساس و سرنوشت ساز معمواًل برای شما 
نوشابه باز می شود و هندوانه زیر بغلتان گذاشته می شود و 
از شما دعوت می شود در جلسات مختلف سیاسی شرکت 
کنید و با شور و شعور مثال زدنی خودتان کاندیدای اصلح 
را بشناسید و به او رأی دهید. اما توجه داشته باشید در 
از  بعد  دارد که  باگ چهارساله هم وجود  بازی یک  این 
شرکت در هر انتخابات به حال خودتان رها می شوید و 
باید بروید با غول های هر مرحله بجنگید تا خونتان تمام 
غول  مسکن!  غول  تورم،  غول  بی کاری،  غول  شود! 
ازدواج! و... تا اینکه بعد از چهار سال دوباره شما را بر صدر 
مجالس می نشینید و یک غول چراغ جادو در اختیار شما 
قرار داده می شود تا یکی از آرزوهایتان را برآورده کند ولی 
آرزو  این  بوده  اشتباه  انتخاب هایتان  ازآنجایی که همیشه 
هم نقش بر آب می شود تا موقعیت بعدی که تحویلتان 
می گیرند و بر صدر مجلس می نشانند قدرش را بدانید! چرا 
انتخابتان اشتباه بوده؟ مرد حسابی تحویلتان می گیرند که 
به کاندیدای اصلح رأی بدهید آن وقت اگر شما در تشخیص 
کاندیدای اصلح اشتباه کرده باشید اشتباهاً به کسی رأی 
داده اید که سردسته ی فتنه گرهاست! در این صورت باید 
بعدی  دفعه  که  کارکنید  سیاسی تان  بینش  روی  کمی 
درست عمل کنید! اگر در انتخابات بعدی کاندیدای اصلح 
را درست تشخیص دادید و به خود او رأی دادید بعد از چند 
سال کاشف به عمل خواهد آمد که او هم انحرافی بوده! 
آن وقت اگر در انتخابات بعدی باز دوباره به سراغتان آمدند 
و گفتند یکی دیگر را انتخاب کن تا بلکه توفیقی حاصل 
شود اگر همان کاندیدای اصلح قبلی را انتخاب نکنی به تو 
خس و خاشاک می گویند و اگر در دوره ی بعدی به دنبال 
کلیدی برای حل این مشکالت باشی نتیجه اش این خواهد 
بود که بعد از چهار سال می آیند و دولت تدبیر را متهم به 
بی تدبیری می کنند! نتیجه می گیریم که به هرحال هر بار که 
دنبالتان می آیند و حسابی تحویلتان می گیرند شما اشتباهی 
انتخاب می کنید! آن وقت انتظار هم دارید غول چراغ جادو 

آرزوهایتان را برآورده کند؟؟؟؟؟

جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد با بیان این که سعی 
کردیم با توجه به تغییر قوانین تلفیقی نفرات با تجربه و جوان 
هم بستگی  بازی های  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های  عازم  را 
اسالمی کنیم، گفت: بازی های هم بستگی اسالمی در باکو از 
اولویت بیشتری برخوردار و در واقع اولویت فدراسیون کشتی 

است.

در  بازی  دوباره  برگزاری  گفت:  نساجی  مدیرعامل 
ورزشگاه بابل مصیبت دیگری به همراه دارد! عبدالحمید 
رمضانی گفت: اگر بازی ما مقابل خونه به خونه دوباره 
در ورزشگاه بابل برگزار شود شاید دوباره شاهد حوادث 
ناگواری باشیم و مصیبت دیگری را به همراه داشته 

باشد.

جالل حسینی مدافع و کاپیتان پرسپولیس از دست 
چند بازیکن این تیم که دوشنبه شب در برنامه ۹0 با 
او شوخی کردند به شدت ناراحت است و این دلخوری 

را پنهان نمی کند.

رئیس دپارتمان داوری گفت: نمی توانستیم در تبریز 
از فغانی استفاده کنیم! خورشیدی از بهترین داوران 
کامرانی فر  است. حسن  فعلی  برتر  نفر  جزء 3  و  ما 
در گفت وگو با خبرنگار کاپ در رابطه با اینکه گفته 
که  داورانی  و  فغانی  علیرضا  به  است  قرار  می شود 
کاندیدای شورای شهر شدند، قضاوت بازی های پخش 
زنده داده نشود گفت: اولویت ما حضور داوران خوب 
و قضاوت آن ها در بازی های هفته پایانی است و به 

مسائل دیگری توجه نمی کنیم.

نکرد  خیلی خوبی کسب  نتایج  سپاهان  با  ویسی 
و در نهایت پس از توقف در دربی اصفهان از سوی 
مسئوالن باشگاه سپاهان کنار گذاشته شد. وی در حال 
حاضر به اروپا سفر کرده تا به استراحت بپردازد و البته 
مدتی از فضای فوتبال ایران دور باشد. ویسی زمانی 
که سرمربی صبا، پیکان، استقالل خوزستان و سپاهان 
بود هم سفرهای خارجی زیادی داشت و سعی می کرد 

بازیکنان خارجی را شخصاً آنالیز و انتخاب کند.

بی برنامگی و دروغ!

ناصرالدین شاه به فرنگ می رود!

انتخابات و غول چراغ جادو!

هم بستگی اسالمی با کشتی!

تکرار دربی شمال، مصیبت دوباره

خشم کاپیتان

واکنش به یک شایعه

تور اروپایی آقای خاص

محمدباقر قالیباف  26 فروردین ۱3۹6 سخنی در بیانیه  
ثبت نام انتخاباتی اش گفت که ثابت می کند او پیامبر اقتصاد 
ایران است زیرا معجزه اقتصادی می کند و شایسته لقب پیامبر 

اقتصاد ایران است.
او گفته است »من، محمدباقر قالیباف به شما تعهد می دهم 
با توکل به خداوند منان و به پشتوانه شما »دولت مردم« را 
تشکیل دهم و در یک دوره چهار ساله با انقالبی اقتصادی 
درآمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، ۵ میلیون شغل 
ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹6 درصد مردم تغییر دهم 
و از همه مهم تر برنامه ای مدون و دقیق برای حل مشکالت 
فوری اقشار کم درآمد اجرا کنم.« شما فقط خواندن ۴۹۷ کلمه 

را تحمل کنید تا بدانید او »پبامبر اقتصاد ایران« است!
 Growth National( ملی  ناخالص  درآمد 
Income( ایران در سال 20۱۵ برابر ۵۱۱ میلیارد دالر 
بوده است )آمار بانک جهانی(. دو و نیم برابر شدن آن به 
این معنی است که ظرف چهار سال اقتصاد ایران به درآمد 

ناخالص ملی ۱2۷۷ میلیارد دالر می رسد.
آمار بانک جهانی نشان می دهد کشورهای آرژانتین )۵۴۱(، 
سوئد )۵6۷(، سوئیس )۷0۱(، عربستان سعودی )۷۴2(، ترکیه 
)۷۸2(، هلند )۸2۷(، اندونزی )۸۸۷(، مکزیک )۱233(، اسپانیا 

)۱32۴( و کره جنوبی )۱3۸۹( درآمد ناخالص ملی بیشتر از 
ایران دارند.دو و نیم برابر شدن درآمد ملی ایران یعنی ما به 
اقتصادی بین مکزیک و اسپانیا تبدیل می شویم. این رشد 
ظرف چهار سال یعنی اقتصاد ایران هر سال حدود 26 درصد 
رشد کند و اندازه اقتصاد سال اول 6۴3 میلیارد دالر، سال 
دوم ۸۱۱ میلیارد دالر، سال سوم ۱022 میلیارد دالر و سال 
چهارم  ۱2۸۷ میلیارد دالر شود. میانگین رشد اقتصاد ایران در 

سال های بعد از انقالب حدود 2.2 درصد بوده است.
 درآمد سرانه ایران در سال 20۱۵ برابر 6۵۵0 دالر بوده 
و دو و نیم برابر شدن آن یعنی به ۱63۷۵ دالر برسد. این 
رقم بر اساس برابری قدرت خرید )PPP( ۱۷۴30 دالر 
بوده و دو و نیم برابر شدن آن یعنی به ۴3۵۷۵ دالر و در 
حدود قدرت خرید سوئد )۴۸۷00( و باالتر از ایسلند، بلژیک، 
استرالیا، کانادا، فنالند، ژاپن، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، 

اسپانیا و کره جنوبی برسد.
قدرت  شاخص  می دهد  نشان  جهانی  بانک  آمارهای 
خرید ایران در فاصله سال های ۱۹۹0 تا 20۱۴ از 6600 به 
۱۷۴30 افزایش یافته و ظرف 2۴ سال 2.6۴ برابر شده است. 
آمار نشان می دهد اقتصاد کره جنوبی، یکی از معجزه های 
اقتصادی قرن بیستم، در همین فاصله شاخص قدرت خرید 

خود را از ۸۴20 به 3۴۸۱0 دالر )۴.۱3 برابر رسانده( و چین 
)بزرگ ترین معجزه اقتصادی قرن( این شاخص را ظرف 2۴ 

سال از ۹۹0 به ۱۴3۹0 دالر رسانده است.
 آمارهای اشتغال نشان می دهد حدود 23 میلیون نفر در 
ایران شاغلند و هر شاغل به طور متوسط 222۱۷ دالر در 
دارد.  ایران سهم  میلیارد دالری  ملی ۵۱۱  ناخالص  درآمد 
آقای قالیباف گفته ظرف چهار سال، پنج میلیون شغل جدید 
ایجاد می کند، پس در پایان چهار سال 2۸ میلیون شاغل 
را  میلیارد دالری  برابر شده ۱2۷۷  نیم  و  دو  درآمد  ایرانی 
تولید می کنند، یعنی سهم هر کدام ۴۵60۷ دالر می شود. 
این یعنی تقریباً بهره وری تولید هر ایرانی ظرف چهار سال 
۱00 درصد رشد می کند. بررسی رسمی بانک مرکزی ایران 
در فرودین ۱3۸۹ نشان می دهد اگر شاخص بهره وری کار 
در سال ۱3۷6 را معادل ۱00 بگیریم، شاخص بهره وری کل 
اقتصاد در سال ۱36۷ معادل ۷۸.۹ بوده و تا سال ۱3۷6 به 
۱00 می رسد. شاخص بهره وری کل اقتصاد پس از آن تا 
سال ۱3۸6 به ۱2۱.۱ رسیده و شاخص بهره وری سرمایه 
نیز از ۷۷.3 در سال ۱36۷ به ۱0۱.۹ در سال ۱3۸6 می رسد.

 شاخص بهره وری کل نیز از ۱00 در سال ۱3۷6 به ۱0۸.۵ 
افزایش می یابد. شاخص بهره وری کل در  در سال ۱3۸6 

رشد  میانگین  و  افزایش می یابد  فقط ۸.۵ درصد  ده سال 
بهره وری کار نیز در سال های ۱36۸ تا ۱3۸6 سالیانه 2.3 
درصد و میانگین رشد بهره وری سرمایه ۱.۵ درصد بوده است.

 معنای وعده های آقای قالیباف این است که ظرف چهار 
سال:

خرید  قدرت  برابری  اساس  بر  را  ایران  سرانه  درآمد   -
فرانسه،  ژاپن،  فنالند،  کانادا،  استرالیا،  بلژیک،  ایسلند،  از 
انگلستان، ایتالیا، نیوزیلند، اسپانیا و کره جنوبی بیشتر می کند.

- متوسط رشد بهره وری کل در اقتصاد ایران را به حدود 
 ۱3۸6 تا   ۱36۷ سال های  در  رقم  این  متوسط  برابر   ۱0

می رساند.
به  ایران را ظرف چهار سال  اقتصادی  - میانگین رشد 
رقمی بیشتر از دو برابر باالترین رقم رشد ثبت شده برای چین 
در سه دهه گذشته می رساند. محمدباقر قالیباف یک معجزه 
اقتصادی را به شما وعده می دهد و اگر این حرف ها را باور 
کنید، قبول کرده اید که او »پیامبر اقتصاد ایران« است. سؤال: 
آیا در بین اصولگرایان اقتصاددانی هست که از حیثیت تاریخ 

اقتصادی دفاع کند؟
قدرت از آن شما، اما علم اقتصاد را به بازی نگیرید.

یادداشت محمد فاضلی در کانال تلگرامی اش

کاندیدایی که ادعای پیامبری کرد

تیم فوتبال پارس جنوبی جم با پیروزی با ارزش دوشنبه مقابل ملوان بندرانزلی در یک قدمی صعود به لیگ برتر قرار دارد.
شاگردان مهدی تارتار که از اواسط نیم فصل اول روند صعودی را آغاز کرده اند در شرایطی که گمان می رفت پیش از پایان 
سال شمسی گذشته به صدرجدول لیگ برسند در نهایت در پایان هفته سی و دوم با یک امتیاز برتری نسبت به سپیدرود و 

سه امتیاز فاصله نسبت به ملوان، تیم های دوم و سوم جدول شرایط مناسبی برای صعود به لیگ برتر دارد.
 آن ها در صورت پیروزی در بازی آینده مقابل استقالل اهواز قطعا به لیگ برتر صعود می کنند و اولین تیم صعودکننده این 
رقابت ها خواهند بود. نکته جالب درباره پارس جنوبی استحکام دفاعی فوق العاده شاگردان مهدی تارتار و شکست ناپذیری 
این تیم است که به رکورد جادویی 22 رسیده است. شاگردان تارتار که تنها 3 باخت در لیگ دسته اول دارند نصف تعقیب 
کنندگانشان شکست خورده اند. این در حالی است که تعداد گل های خورده این تیم هم به عدد ۱2 می رسد که نشان دهنده 
استحکام فوق العاده دفاعی تیم تارتار است. تیمی که از صدرنشین رکورددار لیگ برتر پرسپولیس فقط دو گل بیشتر خورد. 
پارس در دو بازی آینده مقابل استقالل اهواز و بادران قرار خواهد گرفت که دیدار بعدی آن ها مقابل استقالل اهواز برای این 
تیم و دسته مدعیان لیگ برتر کامال حیاتی خواهد بود. پارس برای قطعیت صعود به لیگ برتر در حال حاضر تنها به یک امتیاز 
مقابل استقالل اهواز تیم قعرنشین لیگ دسته اول احتیاج دارد که به نظر می رسد قدرت کسب امتیاز را داشته باشد. بنابراین 
اولین جشن صعود لیگ برتر در شهر اهواز اتفاق خواهد افتاد، جایی که پیش قراول فوتبال در جنوب کشور محسوب می شود.

پارس جنوبی، صدرنشیِن شکست ناپذیر

برانکو و شاگردانش به هدفی که از ابتدای فصل با جدیت 
به دنبال آن بودند رسیدند و سه هفته قبل از پایان لیگ، 

قهرمانی خود در لیگ شانزدهم را قطعی کردند.
فتح  را  لیگ  انتهای فصلی سخت،  در  تیمش  و  برانکو 
کرده اند اما در آسیا کار سختی برای صعود در پیش خواهند 
داشت. بردن الهالل مأموریت دشواری است که سرخ پوشان 
جهت رسیدن به دور بعد لیگ قهرمانان باید آن را به انجام 
برسانند. سه بازی تشریفاتی در لیگ و دو یا چهار بازی دشوار 
در لیگ قهرمانان تا انتهای فصل باقی مانده و تازه پس ازآن 

کار سخت تر برانکو آغاز می شود: حفظ قهرمانی.
اگر پرسپولیس موفق به صعود از گروه خود یا رسیدن به 
مرحله ی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان شود کار برانکو و 
تیمش در ابتدای فصل آینده سخت تر نیز می شود . ازآنچه از 
اوضاع نقل و انتقاالت پرسپولیس تاکنون برآمده، ظاهراً برانکو 
قصد اعمال تغییرات زیادی در تیمش را ندارد و سه تا چهار 
بازیکن ازجمله دو مدافع به جمع سرخ پوشان اضافه خواهند 
شد. اینجاست که برانکو با مأموریت دشواری روبروست که 
همان حفظ و ارتقای انگیزه بازیکنانش برای تکرار قهرمانی 
نتواند  پرسپولیس  اگر  لیگ قهرمانان است.  و موفقیت در 
به مراحل باالتر لیگ قهرمانان صعود کند، لیگ قهرمانان 
سال آینده حیاتی تر و حساس تر نیز خواهد شد و دیگر هیچ 
اشتباه و عذری از سوی برانکو برای ناکامی احتمالی پذیرفته 
نخواهد شد. از طرفی دست پرسپولیس و تاکتیک تیمی اش 
برای تیم های لیگ آشکارتر شده و آن ها با برنامه تر روبروی 
قهرمان لیگ صف آرایی خواهند کرد. به همین دلیل لزوم 
بازی سرخ پوشان  تغییراتی در استراتژی و تاکتیک  اعمال 

برای فصل بعد ضروری به نظر می رسد و آن ها باید مجهز 
به برنامه های تاکتیکی متنوع برای بازی های مختلف شوند.

باید دید برانکو در سومین فصل حضورش در پرسپولیس 
چگونه تیمش را برای فتح قله های جدید آماده می کند و آیا 
او قادر است تیم را مجدداً قهرمان لیگ کند. به نظر برای 
رسیدن به این هدف، پرسپولیس نیاز به هوایی تازه دارد و 
چه بهتر که برانکو جلوی انتقال بازیکنانش به لیگ های دیگر 
را نگیرد. شبیه همان کاری که مارچلو لیپی در یوونتوس کرد 
و پس از قهرمانی، اجازه داد تا چند ستاره تیمش ازجمله 
روبرتو باجو، ویالی، راوانلی و ... به تیم های دیگر بروند تا 
با بازیکنان جوان تری همچون دل پیرو و زین الدین زیدان 
عمده ی  ضعف  طرفی  برسد.از  مجدد  قهرمانی های  به 
پرسپولیس در این فصل که همان نیمکت فقیر این تیم بود 
نیز باید به نحوی برطرف شود. نیمکت پرسپولیس بیشتر به 
کار حفظ نتیجه می آید تا تغییر نتیجه و برای همین برانکو 
در روزهایی شبیه بازی با الریان، از انجام تغییرات تاکتیکی 

عاجز باشد. 
البته اگر برانکو به فکر این است که نیمکتش را با بازیکنان 
ستاره لیگ و با جذب بازیکنان شاخص تیم های دیگر پر 
کند، سخت در اشتباه است. نیمکت نشینی بازیکنان مدعی 
خود عامل بروز حواشی خانمان برافکن خواهد شد یکدلی و 
همدلی را از اردوی قرمزها خواهد برد. برانکو بیشتر باید به 
فکر جانشین سازی باشد، آن هم با بازیکنان جوان و آینده دار 
تیمش. نظیر همان کاری که منصوریان در استقالل انجام 
داد. برانکو نیز باید با فرصت دادن بیشتر به جوانان تیمش 
آن ها را به تدریج آماده ی حضور در میادین و بازی های مهم تر 
کند. این بازیکنان مستعدی که روی نیمکت قرمزها حضور 
دارند با نظر مثبت برانکو به پیراهن پرسپولیس رسیده اند 

و بنابراین او باید به فکر ساختن جانشینانی شایسته برای 
بازیکنان اصلی اش از بین همین جوانان باشد. جوانانی که با 

نیمکت نشینی نیز کنار می آیند.
انعقاد  از  تیم  این  مدیران  پرسپولیس،  قهرمانی  از  پس 
قراردادی بلندمدت با برانکو می گویند و قرار است به او نقشی 

فراتر از سرمربی تیم بزرگساالن خود بدهند. 
می تواند  شدن  اجرایی  صورت  در  مهم  تصمیم  این 
پرسپولیس را ازنظر مدیریت فنی شبیه باشگاه های انگلیسی 

کند.
 اگر برانکو بتواند نقشی همانند فرگوسن در منچستر یا 
ونگر در آرسنال، پیدا کند، چه بسا باشگاه های دیگر نیز به 
نیمکت های  به  ثبات  تا  افتاده  شیوه  این  آزمودن  صرافت 

مربیگری بازگردد. 

در این صورت مدیرفنی در فوتبال ایران دیگر »کشک« 
نیست و همه کاره ی امور فنی باشگاه خواهد شد.

کار دشوار برانکو برای حفظ قهرمانی از امروز آغازشده و 
او باید خود را برای فصلی سخت با مدعیان جدیدی چون 
امروز  از  قهرمانی  برای حفظ  برانکو  دشوار  کار  استقال ل 
مدعیان  با  فصلی سخت  برای  را  خود  باید  او  و  آغازشده 
کند.  آماده  متحول شده  و سپاهان  استقالل  جدیدی چون 
که  روزها  این  در  برانکو  با  پنج ساله  قرارداد  رؤیای  اگرچه 
پرسپولیس قهرمان شده شیرین است اما عملی شدن حضور 
بلندمدت برانکو در پرسپولیس نیازمند همراهی هواداران این 
قهرمانی  تکرار  است.  نیز  باشگاه  مدیریت  در  ثبات  و  تیم 
به خوبی  را  این  برانکو  و  است  سخت تر  شدن  قهرمان   از 

می داند.

قهرمانی، مقدمه ای برای روزهای سخت قرمزها
حجت شفیعی 

حسن کامرانی فر در خصوص چینش داوران لیگ دسته اول در دو هفته پایانی و اینکه آیا از داوران لیگ برتری در این 
دو هفته استفاده خواهد شد یا خیر اظهار داشت: داوران خوبی از هفته های ابتدایی در لیگ دسته اول قضاوت می کنند و 

همین داوران نیز در دو هفته پایانی قضاوت خواهند کرد.
حسن کامرانی فر در ادامه افزود: با توجه به نزدیکی مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته اول و همچنین با توجه به اینکه 
تعدادی از داوران مان در خارج از کشور هستند، داوران هفته سی و دوم لیگ دسته اول اینچنین چیده شدند. این داوران نیز 

همه از داوران توانمند کشورمان هستند و عملکرد خیلی خوبی داشته اند.
رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درباره صحبت های اخیر امیر قلعه نویی پس از شکست تراکتورسازی مقابل 
صبای قم و اینکه گفته بود »اگر گل دوم صبا خطا نباشد شرف ندارم مربیگری را کنار نگذارم«، تصریح کرد: قلعه نویی از 

جمله مربیان بزرگ و توانمند فوتبال ماست و به نظرم اگر ما در دپارتمان داوری به این موضوع ورود نکنیم، بهتر است.

رئیس دپارتمان داوری:

 به صحبت های قلعه نویی ورود نمی کنیم

آنجل بولیگان 

دریچه


