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چند نفر بر روی نیمکت ؟
قصد انتقاد را نداریم .اما دوست داریم پاسخ این سوال را بدانیم.طبق مقررات چند نفر میتوانند به عنوان کادر فنی روی نیمکت مستقر شوند.سرمربی شاخه اصلی است.سرپرست رکن
اصلی قلمداد میشودودو دستیار به اضافه مربی دروازه بانها .اما در این لیست ودر این قاعده که همان قوانین تلقی میشود چیزی به نام حضور مدیر فنی بر روی نیمکت دیده نمیشود .اگر به
نیمکت تیم استقالل در دیدار با نفت نگاه کنید متوجه خواهید شد که قوانین جدیدی در حال شکل گیری است که استقاللی ها ان را از قوه به فعل تبدیل کرده اند.در ابتدا مطرح شد قصد
انتقاد را نداریم .بلکه سوال این است اگر تغییراتی در .قوانین ایجاد شده لطفا شفاف سازی وراستی اموزی شود تا بحث تافته جدا بافته رنگ نگیرد .ایا مدیران فنی هم حق نشستن روی
نیمکت راپیدا کرده اند؟ایا مدیران فنی میتوانند با تغییرات ظاهری خود را به نیمکت برسانند تا اب از اب تکان نخورد؟ لطفا براي شفاف سازی ارزش قایل شوید تا دور زدن ممنوع شود .تا
دیر نشده بجنبید که فردا دیر است.در اینصورت سنگ بر روی سنگ بند نخواهد شد.

سروش دیروز ،سروش امروز

سروش رفیعی در پرسپوایس
دیده شد  .اما با این تفاوت که
سروش در پرسپولیس ان سروش
تیم تراکتورسازی نبود.البته همه
چیز طبیعی است .سروش برای
بهتر دیده شدن نیاز به زمان دارد
.توقعات از سروش باال بود انقدر
باال بود که همگان انتظار معجزه
داشتند.این نشدنی است .بازیکن
جدید حتی اگر ملی پوش باشد.
هنوز با .فضا اشنا نیست.هنوز
باروحیات هم تیمی هایش انهم
در یک مسابقه ونیز سنگین اشنا
نیست .اونیاز به فضا دارد ،او نیاز
به زمان دارد.سروش میتواند بهتر
از اینها دیده شود .حتی بهتر از
روزهایی که در تراکتور سازی در
اوج قرار داشت.سروش تمامی
خصوصیات یک بازیکن پرنده
رادارد.او میتواند هم بزرگ باشد
وهم محبوب.در ر فتارش ،درهنر
فنی اش ،در اخالق اش ودرنوع بازی کردنش این خصوصیات کامال قابل لمس است .او حتی امروز که به
پیراهن شماره هفت پرسپولیس دست یافته واین پیراهن در گذشته دور به علی پروین تعلق داشت به یک
علی پروین جدید تبدیل شود .فقط باید به او فرصت داد وانتظارات را نسبت به وی کاهش داد.

چه کسی پاسخگو است ؟

ما نمیگوییم کارشناسان داوری میگویند.حتی دپارتمان داوری میگوید خطای بازیکن تیم نفت که پشت
محوطه جریمه بسود تیم استقالل گرفته شد خطا نبود .اما همین خطا که حاصلش یک ضربه ازاد بود
منجر به گل ومنجر به شکست تیم نفت شد .در این اتفاق نقش قضاوت داور روی شکست تیم نفت کامال
تاثیرگذار بوده است.اکنون در پنبه شدن اهداف تیم نفت چه کسی پاسخگو است؟ نفتی ها ضرر سنگینی
را متحمل شدند.این ضرر طبق گفته کارشناسان ودپارتمان بر اساس اشتباه در قضاوت داور تحمیل شده
است.اگر تیم بدون ستاره نفت با همین شکست مجبور به سقوط از لیگ برتر شود چه کسی پاسخگوی
این همه ضرر وزیان خواهد .بود.در این اتفاق مربیان تیم ها حق اعتراض را دارند یا خیر ؟اگر حق اعتراض
دارند مطمن باشند که حکم کمیته انضباطی گلوی انها را فشار نخواهد داد.ایا کسی هست که ظلمی که بر
انها وارد شده باز خواهند برگرداند  .متاسفانه نوع تصمیم گیری ها در فوتبال نقش اتوبان یکطرفه را بخود
گرفته است .در این رهگذر تیمها نیز به ازمایشگاه تبدیل شده اند .سوال دیگر این است .شعاع فعالیت
کمیته انظباطی فدراسیون فوتبال تا کجاست؟ ایا این کمیته در خصوص قضاوتهای تاثیر برانگیز درنتایج
بازیها حق ورود را دارد؟ اکنون چه کسی از حق تیم نفت دفاع خواهد کرد؟
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