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يك «بار» است تا «بر» و بيشتر اسباب كندي كارها
است تا سرعت در ثمر دهي اما ضعفهاي افتخاري
و همكارانش در هيات مديره موجب ش��ده وي در
ابتداي فصل جذب ش��ود و سپس براي دفع او انواع
حركاتي را كه نبايد در حق يكي از ستارههاي سابق
باش��گاه صورت گيرد ،به چشم ببينيم.سيدمهدي
رحمتي نيز چند س��الي است كه به طرق ظريف و يا
آشكار در برخي امور تيم دخالت و در بعضي مسايل
مشاركت ميكند كه ارتباطي با وي ندارد و به شكلي
محس��وس از چارچوب وظايف ي��ك بازيكن خارج
شده است اما اگر اس��تقالليها قصد قطع همكاري
با وي را داش��تند و دارند ميشد با برخورد اصولي و
بهتر با وي و با روالي توام ب��ا احترام اين كار را انجام
داد  ،نه اين ك��ه با بيان حرفهاي مبهم درباره وي و
ارتباط دادنش با برخي مسايل جنبی و پشت خط
نشاندنش دل دوستداران ورزش و به ويژه هواداران
ورزش و استقالل را به درد آورد.

استقالل

اميدي به اين مديران نيست
برخوردهايي از اين دست س��بب شده ساير آبيها
ه��م «دو زاري» ش��ان بيافتد و متوجه ش��وند كه
هيات مديره اس��تقالل اگ��ر الزم ببيند هرچيزي و
هر يك از آنها را هم دفع خواهد كرد .اسطورهسازي
كار مديراني اس��ت كه قدر و ارزش اي��ن بزرگان را
بدانند و برخي مديران فعلي اس��تقالل از اين مهم
بيبهرهاند.
ماجراي آن تنديس
هفت��ه پي��ش در پي رونماي��ي از تندي��س منصور
پورحيدري ،فريده شجاعي همسر آن مرحوم از اين
تنديس ابراز نارضايتي كرد ،وي گفت :اين تنديس
ش��كل منصورخان نيس��ت و حتي اگر شبيه باشد
نشانگر دوران بيماري اوست و نه دوران شادابياش.
به هر روي ساخت اين تنديس به خواسته ما نبود و
برخي مديران سابق استقالل شامل كاظم اوليايي
اين پيشنهاد را داده بودند .شجاعي همچنين گفت
انتظار حضور وسيعتري را از جانب آبيها در مراسم
سالگرد منصورخان داش��ت .وي افزود :منصوريان
اص ً
ال تم��اس نگرفت و انتظارم در مورد آمدن فرهاد
مجيدي هم بينتيجه ماند.
احتراز از مراسم سالگرد
چن��د روز پي��ش از آن همانطور ك��ه در اظهارات
فريده شجاعي آمد ،برخي مديران استقالل و خيل
عظيمي از بازيكنان سابق و فعلي استقالل از حضور
در مراسم نخستين سالگرد درگذشت پورحيدري
در قطعه نامآوران بهش��تزهرا احت��راز كردند و در
اي��ن محل غايب بودند .ش��جاعي با هم��ان متانت
هميشگي گفت نسل جوانتر استقالل منصورخان
رابهاندازهكافينميشناسداماحقيقتامرايناست
كه بعضي بزرگتره��ا و آگاهان هم كه منصورخان
را خوب ميشناسند حركت الزم براي كشاندن هر
چه بيشتر آبيها به مراسم س��الگرد منصورخان را
از ياد بردند و به يكي از دو اس��طوره بزرگ استقالل
(يكي ناصر حجازي اس��ت) از اين طريق خواسته يا
ناخواسته بياحترامي كردند.
از پورحيدري تا آشتياني
چند روز پيش��تر در مراسم تش��ييع پيكر ابراهيم
آشتياني و به خاكسپاري وي نيز كمتوجهي رويت

شده بود و پرسپوليسيهاي غايب در آن مراسم نيز اندك نبودند اما خطا در اردوگاه رقيب لغزش در اردوي خودي را موجه نميسازد .فوتبال حلقه زنجيرهاي است كه
در عين رقابتجويي ،تمام تيمها و ورزشكاران را به يكديگر پيوند می زند و مردم را به چنان درجهاي از احترام ميرساند كه يك باشگاه خودش را در قبال آنها مسئول
اول ميانگاردو براي تامين خواستههاي آنان جانفشاني ميكند .نزد ما مسايل اينگونه نيست.
دور باطل
گاه ديده ميش��ود كه تعداد استقالليهاي حاضر در مراسم سالگرد يك بازيكن قرمزپوش (آش��تياني) بيشتر از آبيهاي حاضر در مراسم پورحيدري است و هر چند
احترام به اردوگاه رقيب تحت هر شرايطي خوب است اما آبيها ابتدا بايد در قبال مسايل خودشان احساس مسئوليت كنند و اگر چنين نكنند كار بهنوع برخوردهايي
ميكشد كه اخيرا ًبا رحمتي و جباري داشتهاند و وصف آنها را آورديم.
اين دور تسلسلي است كه از احترام ستارهها ميكاهد ولي خسران اصلي آن كمرنگشدن اعتبار باشگاهها است ،باشگاههايي كه هميشه ادعا شده در پيشرفت فوتبال
و تيمملي سهم بزرگي داشتهاند اما به زمين و زمان بدهكارند و از عهده يك تنديسسازي ساده هم بر نميآيند .بله ،اين يك دور باطل است.
فرزاد مجيدي :ارث اجداديمان را نميخواهیم
ماه پيش در آستانهديدار استقالل تهران با نساجي قائمشهر در مرحله يك هشتم نهايي جام حذفي فوتبال كشور كه باعث رويارويي فرزاد مجيدي سرپرست كنوني
نساجي با تيمي شد كه سالها بازيكن و يك نيمفصل نيز سرپرست آن بود .فرزاد حرفهاي جالبي زد .در حالي كه بحث بازگشت يا عدم رجعت برادر وي يعني فرهاد
مجيدي به كادر فني آبيها از موضوعات داغ روزهاي اخير استقالل بوده است؛ فرزاد مجيدي گفت :ما ارث اجداديمان را از استقالل نخواستهايم و برعكس خيليها
ي تهي شود .با اين بساط
بدهكارش بودهايم تا طلبكار .اميدوارم اس��تقالل خيلي زود به صدر جدول برگردد ،جايي كه س��زاوار آن است و فوتبال ايران هم از حسدورز 
استقالل و كادر فوتبال ايران به جايي نميرسد .آيا گوش شنوايي هست؟
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