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اين بار بر خالف گذشته
س��رانجام رامين رضائيان به ش��ايعاتي كه در مورد خود ايجاد كرده بود پايان داد
ولژيونر شناخته شد.
قب��ل از آن كه او به تيم بلژيكي پيوند بخورد .ش��ايعات در خص��وص انتخاب تيم
آيندهاش فراوان وجود داش��ت .حتي بحث بر س��ر پيوند خوردن او به تيم اس��تقالل
مطرح شد .اين بحث باعث شده بود تا حتي خود رضائيان نيز آرامش را از دست بدهد.
در اين ميان براي پرسپوليس��يها قاب��ل قبول نبود كه رضائي��ان بازيكن ديروز تيم
پرسپوليس قصد پوشيدن پيراهن تيم استقالل را دارد .بسياري از دوستان و بزرگان
در حد راهنمايي به او گوش��زد كرده بودند كه دچار اش��تباه نش��ود ،همين مس��ايل
عاملي شده بود تا رضائيان نه تنها گوشهگير شود ،بلكه افسردگي را نيز مالقات كند.
سرانجام او بر خالف رفتارهاي گذشتهاش يك بار در مسير منطق و درست فكر كردن
گام برداش��ت تا نهايتاً آرامش را دو دستي بغل كند .انتخاب يك تيم خارجي و پيوند
خ��وردن او به تيم بلژيكي رامي��ن رضائيان را به مرحلهاي هدايت كرد تا اش��تباهات
گذش��تهاش را هم فراموش كند .گرچه او از دل شكستن سخن گفته است .اما اكنون
دل بسياري را شاد كرده است تا همگان او را به چشم بازيكن ارزشي نگاه كنند.
در
كرد.
رامين رضائي��ان براي انتخاب تيم آين��دهاش تصميم درس��تي را اتخاذ
با ارزش��ي به شمار ميآيد كه فوتبال ما در دفاع راست خود سالها از آن محروم بود ،گرچه جاي خالي او در تيم پرسپوليس همچنان
غير اينصورت در هر تيم ديگر داخلي قرار ميگرفت ،ش��ايد به راحتي نميتوانس��ت قابل لمس اس��ت ،اما ايكاش درگذش��ته هم به مانند انتخاب اخي��ر در خصوص تيم جديدش اينگون��ه تصميمگيري ميكرد تا وي
ارزشهاي فنياش را بروز دهد .ناگفته نماند ،رامين رضائيان از جمله بازيكنان فني و همچنان با تيم داخلي مورد عالقهاش هرگز اينگونه به فساد راه نمييافت.

چه شود؟

طارمي در پرس��پوليس ماندگار شد .هيچ جا نميرود تا پرس��پوليس را بار ديگر به واقعيت نزديك
س��ازد .او براي لژيونرشدن به مشكل برخورد نتوانس��ت رضايتنامهاش را از پرسپوليس دريافت كند.
باشگاه پرسپوليس هم درست ميگفت .يك ميليون يورو ( 4ميلياردتومان) ميخواست تا رضايتنامه
طارمي را كه از باش��گاه هلندي قرارب��ود  14ميليارد تومان دريافت كند ص��ادر كند .طارمي حاضر به
پرداخت مبلغ تعيينش��ده از س��وي باشگاه پرس��پوليس ش��د .اما نه به صورت يكجا ،بلكه به صورت
شرايطي آنهم در چند نوبت .پيشنهاد طارمي غيرقانوني بود .چون كه تاكنون حركتي در هيچنقطهاي
اتفاق نيفتاده اس��ت .از سوي ديگر باشگاه هلندي نيز نتوانس��ت به تعهداتش نسبت به طارمي پايبند
باش��د و از اينرو از همين االن بدعهديها آغاز ش��د تا طارمي درخصوص جدايياش از پرس��پوليس و
پيوستن به تيم هلندي دچار ترديد شود.
طارمي در پرس��پوليس ماند .هيججا نميرود و با پرسپوليس در ليگ هفدهم به ميدان خواهد آمد.
قرار گرفتن او در خط حمله و در كنار منشاء چه خط حملهاي را ايجاد خواهد كرد .دو گلزن بزرگ فصل
گذش��ته اكنون در كنار هم و در يك تيم و در يك خط بازي خواهند كرد .خط حمله تيم پرس��پوليس
اكنون به يك خط حمله آتشين تبديل شده اس��ت .تحمل منشاء و طارمي براي هر خط دفاعي بسيار
سنگين و سخت خواهد بود .اكنون كه طارمي در پرسپوليس ماندگار شده است ،در يك جمله كوتاه و
خصوصي چنين بيان داشت .پرسپوليس زلزله در ليگ هفدهم رونمايي خواهد شد.

عابديني چرا؟

عابديني هم از فدراس��يون فوتبال رفت .ميگويند اس��تعفا داده اس��ت .اما فدراس��يونيها چيز ديگري
ميگويند .نميدانيم در فدراس��يون فوتبال چه ميگذرد؟ چرا آنهائيكه اهل فن هستند نميتوانند ماندگار
شوند؟ اما غير فوتباليها ميتوانند در فدراسيون فوتبال همچنان به ميز چسبيده و به كار خود ادامه دهند؟
چرا در فدراس��يون فوتبال آنهائيكه از جنس فوتبال هس��تند بايد از در خروجي به بيرون هدايت ش��وند .اما
ديگران همچنان عزيز هس��تند؟ عابديني وزنه كوچكي نبود و نيس��ت .در مس��ئوليتي كه بر عهده داشت از
آگاهي و اطالعات كافي برخوردار اس��ت .او نقش پررنگي دارد و حضورش در هر نقطه قوت به شمار ميآيد.
اينكه چرا نتوانست ماندگار ش��ود و از گردونه فوتبال خارج شد ،هم عجيب است و هم جالب! بايد داليل اين
موضوع را از زبان خودش جويا ش��د( .در زمان خودش به سراغش خواهيم رفت) .اينكه در فدراسيون فوتبال
چه مسايلي می گذرد كه فدراسيون تاج را اينگونه با فراز و فرود مواجه ساخته است در نوع خود نادر ميباشد.
اگر اشتباه نشود و شرايط به همين منوال پيش برود تا شروع جامجهاني نه تنها اعضاي فعال و تصميمگيرنده
در فدراسيون ،بلكه آدمهاي پاييندست حاضر در فدراس��يون به صورت يكجا از گردونه خارج خواهند شد
تا باالخره تكليف س��اختمان فدراس��يون فوتبال را هم روش��ن كنند!! از روزي كه راهيابي فوتبال ما به جام
جهاني مسجلش��ده هر روز شاهد اخباري مبني بر خروج ،قبول استعفا ،بركناري و خالصه راحتتر بگوئيم
ش��اهد پسلرزههايي از شكل كودتاي خزنده هستيم كه تمامي اين اتفافات تا امروز بدون اطالعرساني باقي
مانده است .متاس��فانه كسي هم پاسخگو نيست .چون در فدراسيون فوتبال وضعيت اطالعرساني به شكلي
است كه فقط يكنام را همراه دارد .در دايره عمل روابط عمومي و يا اطالعرساني هيچگونه تعريف مشخصي
ندارد.
21

شماره  - 2195سـال چـهل وهفتــم 26 -تیر 1396

