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88498432سرويس ورزشي

در حالي قرمزها در ليگ 

سعيد احمديان 
چهارمي�ن       گفت و گو نوزده�م، 

قهرماني متوالي شان را 
با يحيي گل محمدي جشن گرفتند كه بدون شك معمار 
موفقيت هاي تاريخي پرس�پوليس برانكو ايوانكوويچ 
است؛ سرمربي كروات س�ابق پرسپوليس كه در چهار 
فصل حضور در پرسپوليس، اين تيم را سه دوره متوالي 
قهرمان كرد و به فينال آس�يا رس�اند. ب�ه بهانه پوكر 
قهرماني پرس�پوليس با برانك�و درباره تاريخ س�ازي 
قرمزها در ليگ برتر گفت وگو كرده ايم؛ گفت وگويي كه 
با همكاري صميمانه رضا چلنگر صورت گرفت كه جاي 

تشكر و قدرداني دارد. 
 آق�اي برانكو! پرس�پوليس در لي�گ نوزدهم 
براي چهارمين دوره متوالي قهرمان شد و يك 
ركورد جاودانه را ثبت كرد و قطعًا نام ش�ما كه 
با اين تيم سه دوره متوالي قهرمان شديد، در 
تاريخ اين باشگاه ماندگار است. اين قهرماني 
را به ش�ما تبري�ك مي گويي�م و مي دانيم كه 
پرس�پوليس در قلبتان براي هميش�ه خواهد 
بود. مي خواهيم به اين بهان�ه برگرديم به پنج 
س�ال پيش زماني كه قرارداد با پرسپوليس را 
امضا كرديد. آن روز با توجه به تيمي كه تحويل 
گرفته بوديد، امروز را پيش بيني مي كرديد كه 
پرس�پوليس چهار دوره قهرمان ليگ شود و 

برنامه و هدفگذاري تان چه بود؟
اگر به خاطر داشته باشيد زماني كه به پرسپوليس آمدم، 
اين تيم وضعيت دشواري داشت و حتي خطر سقوط از 
ليگ برتر تيم را تهديد مي كرد. با توجه به اين شرايط به 
دنبال اين بودم كه تيم حضور موفقي در آس��يا داش��ته 
باشد و در اين راه در مسابقات ليگ قهرمانان در بهار 94 
موفق شديم حداقل دو برد را در تهران به ثبت برسانيم 
اما در مرحله يك هشتم نهايي حذف شديم. اما با بردي 
كه  مقابل پيكان به دست آورديم، موفق شديم تيم را در 
ليگ برتر نگه داريم تا تيم دچار سقوط نشود و به ليگ 
دسته پايين تر نرود. در فصل بعد با مشكالت زيادي دست 
و پنجه نرم  كرديم كه عمده آن مسائل مالي بود. متأسفانه 
به دليل نداشتن يك اسپانسر مناسب كه پوشش مالي 
روي همه جوانب تيم اعمال كند، با مش��كالت بسياري 
روبه رو بوديم. مشكالت مالي بيداد مي كرد و حتي اردوي 
پيش از فصل را با پنج بازيكن ش��روع كرديم و در ادامه 
ليگ هادي نوروزي را به عنوان كاپيتان كه تيم را جمع 
مي كرد، از دست داديم اما  سعي كرديم فقدان مرحوم 
نوروزي را ب��ا رعايت انضباط تيمي و يك كار س��خت و 
دشوار از س��وي كادر فني، مديريتي و بازيكنان در كنار 

تشويق هواداران از اين وضعيت جبران كنيم. 
س�ختي ها اما ادامه داش�ت و در شروع فصل 
جديد و ليگ پانزدهم پرس�پوليس نتوانست 
خوب نتيجه بگي�رد اما از هفته شش�م ليگ، 
ورق برگشت و پرسپوليس تبديل به يك تيم 
مدعي ش�د. در پايان اولين فص�ل حضورتان 
تنها به دليل تفاضل گل، قهرماني را از دس�ت 
داديد و اين اوج گيري ادامه داشت و سه سال 
رؤيايي را هواداران پرسپوليس با تيمي كه شما 
ساخته بوديد، تجربه كردند، تيمي كه سه دوره 
قهرمان ليگ شد و به فينال ليگ قهرمانان هم 
رسيد و تا يك قدمي جام آس�يا رفت. راز اين 
موفقي�ت فوق العاده چه ب�ود؟ برايمان درباره 
اين راز و ويژگي هايي كه اين تيم داشت، بيشتر 

صحبت كنيد. 
به برخي مش��كالت كه شروع كار س��ر راهمان بود، اشاره 
كردم اما دچار برخي ناداوري هاي عجيب و غريبي هم در 
فصل 95- 94 شديم كه خيلي از امتيازات را از دست داديم 
و اين مسئله سبب شد تا نتوانيم آخر ليگ با تمام مشكالتي 
كه وجود داشت، قهرمان ش��ويم و تنها با تفاضل يك گل، 
نايب قهرمان شديم. باش��گاه اما در ادامه دچار رشد شد و 
با فشارهايي كه از سوي كادر فني، مديريتي و بازيكنان با 
هم مي آوردند، تالش كرديم كه كيفيت تيمي را باال ببريم، 
اول زيرساخت ها را فراهم كرديم و در اين زمينه ورزشگاه 
درفشي فر را كه محل تمرين تيم بود، مجهز كرديم تا يك 
كار تيمي خوب را بتوانيم در يك زمين خوب انجام دهيم. 
به شكل روزافزون باشگاه سرمايه گذاري مي كرد و به واسطه 

موفقيت هاي تيم اسپانسرها به سمت پرسپوليس آمدند 
و اين باعث ش��د تا درآمدهاي تبليغاتي به باشگاه برسد و 
بازيكنان هم با تالشش��ان درآمدزايي بزرگي براي باشگاه 
انجام دادند و آن هم رس��يدن به فينال آسيا بود كه جوايز 
زيادي را نصيب تيم كرد. با تمام اينها اگر بخواهم بگويم آن 
چيزي كه به صورت ساده باعث موفقيت ما شد، در واقع كار، 
كوشش فراوان، رعايت انضباط و نظم بسيار خوب در تيم و 
اطراف تيم بود، باشگاه كاماًل هماهنگ با ما بود و مديريت 
از تصميم هاي من حمايت مي كرد، اين مسائل در كنار هم 
باعث شد تا به چنين موفقيت هايي در پرسپوليس برسيم. 
در واقع تيم يا همان بازيكنان ما مهم ترين عامل موفقيت 
بودند، آنها سعي كردند با كوشش و فداكاري زياد در كنار 
تشويق شان توس��ط هواداران براي موفقيت تالش كنند، 
تماشاگران با شوقي كه در بازيكنان ايجاد مي كردند، موتور 

انگيزشي آنها را براي رسيدن به پيروزي شارژ مي كردند. 
 پرسپوليس برانكو برخالف حضور شما در تيم 
ملي، چشم نواز، زيبا و هجومي بازي مي كرد، 
البت�ه مقتضيات تي�م ملي با باش�گاهي فرق 
مي كند و ش�ايد اين تف�اوت به اي�ن اختالف 
برگردد. با اين حال هواداران فوتبال با تماشاي 
بازي هاي پرسپوليس، يك برانكوي متفاوت را 
ديدند، درباره چرايي اين تفاوت برايمان بيشتر 

صحبت مي كنيد؟
قطعاً تيم ملي فضاي متفاوتي با باش��گاه دارد، در باشگاه 
اين امكان را داش��تم كه هر روز با تي��م كار كنم و تك تك 
بازيكنان را زير نظر داشته باشم. با كوچك ترين مسئله اي 
كه روبه رو مي ش��دم س��عي مي ك��ردم آن را تغيير دهم و 
همچنين ب��ا كمترين تغيي��ر در كادر بازيكنانمان روبه رو 
بوديم و شاكله تيم را حفظ كرديم. با اين حال مي خواهم 
به گوشه اي از كارنامه ام در تيم ملي اشاره كنم، تيم ملي در 
زمان من يكي از بهترين عملكردها را ثبت كرد؛ كسب مقام 
سومي در آس��يا، صعود زودهنگام به جام جهاني 2006 و 
موفقيت در تورنمنت هاي بين المللي كه درآمدهاي زيادي 
را براي فدراسيون فوتبال به همراه داشت. يكي از مسابقات 
به يادماندني ب��ازي با كره جنوب��ي در ج��ام ملت ها بود، 

تيمي كه مقام چه��ارم جام جهاني را داش��ت و با بهترين 
بازيكنانش به مصاف ما آمده بود و توانستيم اين تيم را 4 بر 
3 شكست دهيم. يا بازي هاي آسيايي بوسان كه توانستيم 
اولين مدال طالي فوتبال را در رده س��ني زير 23سال به 
دست بياوريم. همه اينها را گفتم كه جامعه فوتبال ايران به 
ياد بياورد كه چه نتايجي با تيم ملي كسب كردم. اين تالش 
براي موفقيت حتي در بازي هاي دوستانه هم وجود داشت 
و ما توانس��تيم تيم اوكراين را با تمامي س��تاره هايش در 
كيف شكست دهيم. در تيم ملي توانستيم نسلي را تحويل 
مربي بعدي بدهيم كه فقط س��ه بازيكن يعني س��هراب 
بختياري زاده، علي دايي و يحيي گل محمدي تغيير كردند. 
اسكلت تيمي كه ساخته ش��د سال ها بعد از من حفظ شد 
و اثرگذار بود و س��رمربيان بعدي در تركيب تيم تغييرات 
فاحشي را نس��بت به زمان من ايجاد نكردند. اصوالً هر جا 
مربيگري كرده ام، طوري كار كردم كه گويي قرار است صد 

سال در آنجا بمانم. 
آقاي برانك�و! پرسپوليس�ي ها در حالي امروز 
ركورد فوق العاده چهار قهرماني متوالي را جشن 
گرفته اند كه ه�م در زمان ش�ما و هم در فصل 
جاري، اين تيم مشكالت مديريتي كم نداشت 
و شما به عنوان مربي اي كه سه دوره پرسپوليس 
را قهرمان كرديد، با مشكالت زيادي در خارج 
از زمين بازي روبه رو بوديد. مشكالت مديريتي 
كه حتي س�بب ش�د تا تيم از دو پنجره نقل و 
انتقاالت محروم شود و مصدومان زيادي روي 
دست تيم بود. با تمام اين مشكالت مديريتي، 
روند موفقيت فني پرسپوليس حفظ شد و اين 
به مديريت فوق العاده ش�ما برمي گردد. چكار 
كرديد كه تيم از مشكالت بيروني و مديريتي 
ضربه نخورد و آن همبستگي و تشنه موفقيت 

بودن در تيم حفظ شود؟
عامل اصل��ي موفقيت تيم بازيكنان و ه��واداران بودند كه 
احساس متقابلي به هم داش��تند، هواداران با تشويق هاي 
گرم در ورزش��گاه، جامعه و فضاي مجازي مدام اشتياق را 
در بازيكنان ايجاد مي كردند، طوري كه تيم با وجود همه 
مش��كالتي كه وجود داش��ت هيچ گاه دچار بي انگيزگي 
نش��د. اين انگيزه و تالش در ش��رايطي بود كه در مواقعي 
دچار ضايعاتي هم مي ش��ديم و بازيكنان��ي مانند محمد 
انصاري و حس��ين ماهيني را به دليل مصدوميت در ليگ 
قهرمانان در اختيار نداش��تيم و از طرف ديگ��ر با محروم 
شدن از دو پنجره نقل و انتقاالت در عمل 12، 13 بازيكن 
را از تيم بزرگساالن در اختيار داش��تيم و اين باعث شد تا 
به بازيكنان جوان تر در آسيا بازي بدهيم كه خوشبختانه 
به خوبي توانستند وظايفي را كه از آنها خواسته بوديم در 

زمين بازي اجرا كنند. 
به عنوان س�ؤال پاياني، پرسپوليسي كه شما 
ساختيد و به نوعي معمار تاريخ سازي اين تيم 
بوديد، به قهرماني عادت كرده است، طوري كه 
پس از جدايي تان و آم�دن گابريل كالدرون و 
در ادامه يحيي گل محمدي هم جام مي گيرد، 
چه توصيه اي به بازيكنان و كادر فني تيم براي 
حفظ اين روند داريد و اي�ن موفقيت ها تا كجا 

ادامه خواهد داشت؟
از اي��ن فرصت اس��تفاده مي كنم به هواداران گس��ترده 
پرس��پوليس، كادر فني تيم و تك ت��ك بازيكنان، پوكر 
قهرماني را تبريك مي گويم. تنها توصيه ام اين است كه 
همين كوشش و تالش و انضباطي كه تا امروز داشته اند 
را براي موفقيت ه��اي بعدي ادامه دهند. هس��ته اصلي 
تيمي كه س��اخته ام وج��ود دارد و فقط محمدحس��ين 
كنعاني زادگان كه بازيكن بس��يار خوبي اس��ت به تيم 
اضافه شده است و ساير بازيكنان از سال هاي قبل در تيم 
حضور دارند، طوري كه باشگاه هم به اين نتيجه رسيده 
كه در شروع فصل جاري احتياجي به  تغيير تركيب تيم و 
اضافه كردن بازيكن زيادي نيست و همين تيم مي تواند به 
تنهايي عملكرد خوب و مناسبي داشته باشد و تا امروز در 
آزمون هاي بسيار زيادي قبول شده و از كوران مسابقات 
دشوار در س��طح آس��يا و ليگ ايران، موفق بيرون آمده 
است. اميدوارم كادر فني با همين نفرات با كوشش، عزم و 
اراده اي كه تا االن داشته اند اين راه را  ادامه دهند، قطعاً با 
اين روند موفقيت هاي بسيار بزرگ تري را براي تيم بزرگ 

پرسپوليس پيش بيني مي كنم. 

پرسپوليس اوايل هفته 

دنيا حيدري 
گذشته براي چهارمين       گزارش

ج�ام  متوال�ي  ب�ار 
قهرماني ليگ برتر را باالي سر برد تا با كسب شش 
قهرماني در ليگ برتر، پ�ر افتخار ترين تيم فوتبال 
ايران نام گيرد؛ موفقيتي كه بدون ترديد نتيجه يك 
تصميم سرنوشت س�از بود. تصميمي كه ۱9۴۷روز 
پيش )پنج سال و سه ماه و۲۱روز پيش(گرفته شد اما 
بي شك آن زمان كمتر كسي تصورش را مي كرد كه 
نتيجه اين تصميم شروع عصري تازه در پرسپوليس 

و موفقيتي پنج ساله با قهرماني هاي متعدد باشد. 
   تصميم سرنوشت ساز

هفت سال ناكامي پرسپوليس در كسب عنوان قهرماني 
نژاد فالح، قائم مقام وقت پرسپوليس را برآن داشت تا 
اواخر سال 93 باب مذاكره با برانكو را باز كند و از آنجايي 
كه نتايج ضعيف پرس��پوليس نارضايتي هواداران را به 
دنبال داشت و درخشان صداي اين نارضايتي را از روي 
سكوها مي شنيد پيشنهاد استعفاي باشگاه را پذيرفت 
تا راه براي برانكو و ش��روع عصري تازه در پرسپوليس 
باز شود. برانكو با قراردادي يك سال و دو ماهه هدايت 
پرسپوليس را از 1۷فروردين 94 و چند بازي باقيمانده 
از ليگ چهاردهم به عهده گرفت و آنطور كه قائم مقام 
وقت پرسپوليس بعدها اعتراف كرده بود تصورش را هم 
نمي كرد كه حضور اين مربي كروات در پرس��پوليس 
طوالني شود اما يك تصميم درست سرنوشت اين تيم 

را تغيير و سرخپوشان را در مسير موفقيت قرار داد. 
   ركورد 5 ساله

پرسپوليس اگر چه نخس��تين قهرمان ليگ حرفه اي 
ايران بود اما هفت س��ال زمان برد تا ضربه س��ر سپهر 
حيدري در دقيقه 6+90 بازي با سپاهان در ليگ هفتم 
با وجود كسر شش امتياز از سوي فيفا، دومين قهرماني 
اين تيم در ليگ برتر را رقم بزند. موفقيتي كه هش��ت 
س��ال بعد از حضور قطبي روي نيمكت سرخپوش��ان 
روند آن آغاز شد و طي پنج س��ال ركورد قابل توجهي 
را با كسب يك نايب قهرماني و چهار قهرماني در ليگ 
برتر،يك قهرماني در جام حذفي،ي��ك نايب قهرماني 
در ليگ قهرمانان آس��يا و دو قهرماني در سوپرجام به 
ثبت رس��اند كه البته آخرين قهرمان��ي آن در ليگ به 
نام يحيي گل محمدي نوشته شد. هرچند بدون ترديد 
ميراث برانكو و كالدرون آرژانتيني بود كه توسط يحيي 

به نتيجه رسيد. 
   نقش كمرنگ مديريت در موفقيت

روند موفقيت آميز پرسپوليس در پنج سال گذشته اما 
بدون حاشيه هم نبود و سرخپوشان مشكالت بسياري 
را در اين مسير متحمل ش��دند كه عمده آن مشكالت 
مديريتي بود كه ثابت مي كرد در اين مسير اگر تصميم 
بجا و درس��ت نژاد فالح و مديريت حاش��يه ها توسط 
گرشاس��بي را در نظر نگيريم، مديريت پرس��پوليس 
در زمان طاهري، عرب و انصاريفرد نه فقط نقش قابل 
توجه��ي در موفقيت هاي رقم خورده نداش��ته كه اين 
تيم را در مس��ير موفقيت به چالش كشيده است كه از 
جمله آن مي توان به فاجعه اي اشاره كرد كه بي كفايتي 
مديريتي طاهري براي اين تيم رقم زد و پرس��پوليس 
را از دو پنجره نقل و انتق��االت محروم كرد و همچنين 
ف��راري دادن مربيان موفقي چون برانك��و و كالدرون. 
اگرچه توانمندي هاي يحيي و ادامه راه برانكو و كالدرون 
اجازه نداد نوار موفقيت هاي سرخپوش��ان به واس��طه 
بي كفايتي هاي مديريتي پاره ش��ود و چهارمين جام 

متوالي را نيز براي پرسپوليس به ارمغان آورد.
   محروميتي بي سابقه!

ناي��ب قهرماني در لي��گ پانزدهم ب��ا تفاضل گل 
كمتر برانكو را به ادامه حضورش در پرس��پوليس 
ترغيب كرد. هرچند آن زمان مرد كروات نيمكت 
پرس��پوليس تصورش را هم نمي كرد بي كفايتي 
مديريت��ي طاهري چ��ه چالش��ي را قرار اس��ت 
پيش روي او و تيمش قرار دهد. بعد از نخس��تين 
س��ال حضور برانك��و روي نيمكت پرس��پوليس، 
طارمي راهي ريزه اسپور شد اما يك هفته بعد از عقد 

قرارداد با اين تيم تركيه اي به پرسپوليس برگشت. 
طارمي مدعي بود با باش��گاه تركي��ه اي نه قرارداد كه 

تفاهمنامه امضا كرده اس��ت و طاهري نيز طي اقدامي 

عجيب به جاي ۸تي��ر 9۸تاريخ ق��رارداد اين بازيكن 
را براي30خ��رداد 1395يعني ح��دوداً 10روز قبل از 
امضاي قرارداد طارمي با باشگاه ريزه اسپور تنظيم كرد. 
مسئله اي كه در پي شكايت باش��گاه تركيه اي، يكي از 
سنگين ترين احكام انضباطي فيفا در پرسپوليس را به 
دنبال داشت. فيفا كه به اصل بودن قرارداد پرسپوليس 
با طارمي شك كرده بود اين باش��گاه را به دليل»عدم 
صداق��ت« از دو پنجره نق��ل و انتق��االت محروم كرد 
تا دس��ت برانكو به خاطر سندس��ازي هاي طاهري در 

پوست گردو بماند!
   قهرماني كه به باد رفت

برانكو با وجود محروم بودن از دو پنجره نقل و انتقاالت 
و جدايي برخي چهره هاي تيم در چنين شرايط سختي 
توانست به مس��ير موفقي كه در پيش گرفته بود ادامه 
دهد اما بدون شك قهرماني در آسيا قرباني بي كفايتي 
مديريت��ي طاهري ش��د، چراكه تيم برانك��و در كمال 
شايس��تگي به فينال اين رقابت ها راه يافت اما در اين 
مرحله برابر كاش��يما به راس��تي دستش بس��ته بود و 
بي مهره بودن تيم برانكو مهم ترين عامل از دست رفتن 
قهرماني بود. بعدها نژاد فالح گفت��ه بود: »خود برانكو 
خواست در قراردادش گنجانده ش��ود كه پرسپوليس 
قهرمان آسيا شود و ديديد او تيم را با تمام كمبودها و 
دو پنجره بس��ته نقل وانتقاالت تا فينال آسيا پيش برد 
تا نش��ان دهد چقدر كارش را بلد است.« صد البته كه 
برانكو معمار پرسپوليس بود و اين تيم را در طول زمان 
حضورش ب��ا كمترين تغيير و حفظ اس��كلت كه البته 
اجبار هم در آن نقش داش��ت به جاي��گاه قابل قبولي 
رس��انده بود اما در بازي فينال ليگ قهرمانان كاري از 

برانكو با دستان خالي برنمي آمد. 
   جام به عصا به دستان نرسيد

محمد انصاري با پارگي رباط صليبي در جريان ديدار 
فينال ليگ قهرمانان آسيا مواجه شد. كابوس تيم برانكو 
نيز در اين بازي دريافت گل از كاشيما بود. پرسپوليس 
در زدن گل بي تاب بود اما به وقت حمله دست به عصا 
بود تا مبادا اس��ير ضدحمالت تند و تيز و برق آس��اي 

حريف ژاپني ش��ود. خصوصاً كه سرخپوش��ان ابزاري 
براي حم��الت از كناره ها نداش��تند و مصدوميت ها و 
محروميت هايي ك��ه باش��گاه آن را خيريت مي خواند 
اجازه نداد برانكو و ش��اگردانش كه تا ي��ك قدمي قله 
رفته بودند موفق به صعود شوند و جام قهرماني آسيا را 
باالي سر ببرند تا يكي از عكس هاي ماندگار رقابت هاي 
ليگ قهرمانان آسيا عكس انصاري باشد كه با عصا براي 
گرفتن مدال نقره رفت تا نش��ان دهد كه پرسپوليس 
با دس��ت خالي همه كاري كرد اما دس��ت آخر مقهور 

بي كفايتي مديريتي شد و از كسب جام باز ماند.
   استفاده از تمام ظرفيت ها 

يكي از مهم تري��ن عوام��ل موفقيت پرس��پوليس در 
پنج س��ال گذش��ته كه با يك نايب قهرمان��ي و چهار 
قهرماني متوالي همراه بود بدون شك استفاده از تمام 
ظرفيت هاي تيم بود. اگر چ��ه محروميت از دو پنجره 
نقل و انتقاالت و جدايي برخي ستاره ها در حساس ترين 
مقطع دست كادر فني پرس��پوليس را در پوست گردو 
قرار داد اما برانكو و سپس كالدرون و يحيي به استفاده 
از تمام ظرفيت هاي تيم اعتقاد داشتند. بازيكنان جواني 
چون آدام همتي، مهدي عبدي، روس��تايي و... نفراتي 
بودند كه به رغم داش��تن تجربه كم در كنار بازيكنان 
باتجربه تيم توانس��تند پرس��پوليس را در طي كردن 
مس��يري س��خت اما موفقيت آميز همراهي كنند. در 
واقع پرسپوليس اگر چه يك جام با ارزش را در آسيا به 
واس��طه محروم بودن از نقل و انتقاالت از دست داد اما 
توانست با تكيه بر داشته هاي خود و بازيكنان جوانش 
موفقيتي قابل توجه را رقم بزن��د و درحالي چهار جام 
قهرماني را از آن خود كند كه بارها با نيمكتي خالي يا 
بسيار جوان و كم تجربه مواجه بود. اما شاگردان برانكو، 
كالدرون و س��پس يحيي در تمام اين پنج سال با تمام 
وجود براي پرسپوليس كار كردند كه نمونه آن حضور 
كمال كاميابي نيا با كتف مصدوم در ميدان بود كه نشان 
از همبستگي و اتحاد كادر فني با بازيكنان تيم داشت.

   مديريت حاشيه 
عالوه بر آن مديريت حاش��يه ها توسط كادر فني و هر 
سه مربي كه در اين مدت هدايت نيمكت پرسپوليس را 
به عهده داشتند توانست مانع از انحراف سرخپوشان از 
مسيري كه در پيش داشتند شود. با وجود آنكه مديريت 
باشگاه و مشكالت مالي بارها و بارها دردسرساز شد و 
حاشيه هاي بسياري را رقم زد اما نه برانكو، نه كالدرون و 
نه حتي يحياي جوان اجازه ندادند اين حاشيه ها تأثيري 
روي تمركز آنها و تيم داشته باشد. اين درحالي بود كه 
كالدرون به طور مشخص با مديريت انصاريفرد مشكل 
داشت و يحيي نيز آخر كاري طي هشداري جدي گفته 
بود با اين شرايط نمي تواند به كار در پرسپوليس ادامه 
دهد. هرچند منظور او مي توانست گوشزدي براي سال 
بعد باش��د. در خصوص برانكو نيز كمتر كس��ي بود كه 
نداند او طي چهار سال حضورش در پرسپوليس همواره 
از باش��گاه طلبكار بود اما هر بار كه بحث مسائل مالي 
پيش مي آمد ترجيح مي داد شاگردانش و ديگر اعضاي 
كادر فني مطالباتش��ان را دريافت كنند و هرگز تا بعد 
از جدايي از پرسپوليس باش��گاه را در اين زمينه تحت 
فشار قرار نداد و اجازه نداد اينگونه مسائل او را از هدفش 
كه قهرماني با پرسپوليس بود منحرف كند و به همين 
دليل هم بود كه موفق به هت تريك قهرماني با اين تيم 

در ليگ برتر شد. 
   گام برداشتن در مسير درست

اما شايد مهم ترين مس��ئله خصوصاً بعد از جدايي 
برانكو گام برداش��تن كالدرون و يحيي در مس��ير 
درس��ت بود. اگر چه بس��ياري بر اين باور هستند 
كه قهرماني در ليگ نوزدهم مي��راث به جامانده از 
برانكو است اما نمي توان از اين مهم چشمپوشي كرد 
كه تيم هاي ديگري هم در ليگ بودند كه در مسيري 
موفق گام برداش��تند اما در پي تغييرات كادر فني از 
مسير درست منحرف ش��دند و اين توانايي كالدرون 
و البته يحيي بود ك��ه با مديريت بحران و حاش��يه و 
همچنين گام برداشتن در مس��ير درست مانع از پاره 
شدن نوار موفقيت هاي پرسپوليس شدند تا اين تيم 
با ادامه مس��ير موفقيت آميزي كه از ليگ پانزدهم در 
پيش گرفته بود به چهارمين ج��ام پي در پي در ليگ 

برتر دست يابد. 

منتظر موفقيت هاي بزرگ تر   پرسپوليس باشيد
گفت وگوي اختصاصي »جوان« با برانكو ايوانكوويچ به بهانه چهارمين قهرماني متوالي پرسپوليس در ليگ برتر

پستی و بلندي هاي 4 قهرماني متوالي 
نگاهي به روند موفقيت 5ساله پرسپوليس 

يكي از مهم ترين عوامل موفقيت 
پرسپوليس در پنج سال گذشته 
كه با يك ناي�ب قهرماني و چهار 
قهرماني متوالي همراه بود بدون 
شك استفاده از تمام ظرفيت هاي 

تيم بود

اگر بخواهم بگوي�م آن چيزي كه به 
صورت س�اده باعث موفقيت ما شد، 
در واقع كار، كوشش فراوان، رعايت 
انضباط و نظم بس�يار خوب در تيم و 
اطراف تيم بود، باشگاه كامالً هماهنگ 
با ما بود و مديريت از تصميم هاي من 

حمايت مي كرد

پرونده
بررسی چهارمين قهرمانی متوالی 

پرسپوليس در ليگ برتر
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