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بيماري آبيپوشان العالج نيست؟

تفكر غلط

در استقالل حاكم است

تيم پرهوادار تهراني حقيقتاً در تنگناي روحي و رواني قرار دارد.
اين بحران از ابتداي فصل آشكار شد و رفته رفته به اوج رسيد .دكتر
قريب پس از چند روز حضور در عرصه و مطالعه و دقت در مسائل
باشگاه به فوريت خود را كنار كشيد .او به خوبي دريافت كه مشكل
استقالل ،صرفاً تاكتيكي و در درون زمين نيست ،بلكه اعضاء هيأت
مديره هم تركيب نامتجانس و ناهمگون دارند و با حضور مديرعامل
فعلي نميتوان به ساحل نجات رسيد .عجيب اينكه افتخاري و اعضاء
هيات مديره ،در چند هفته گذشته سكوت اختيار كرده تا منصوريان
در لبة تيغ تهاجمات قرار گيرد .اگر چه او در ابعاد فني و هدايت تيم
در تمرينات و بازيها داراي اشكاالت متعددي است ،اما نبايد از
ضعفهاي اساسي مديران و مسئوالن باشگاه بيتفاوت گذشت.
در ابتداي فصل گفتيم و نوشتيم كه ورود و خروج بازيكنان و تحول
جدي در پيكره تيم براساس كدام معيار صورت ميگيرد و چرا در
تمام تصميمات عليرضا منصوريان مداخله ميكند؟ حاتم بخشي و
دست و دلبازي براي در اختيار گرفتن بازيكنان پا به سن گذاشته و
كنار گذاشتن نفرات جوان بدون مطالعه و براساس تمايالت شخصي
و احساسي صورت گرفت .حضور جباري ،چپاروف ،حيدري ،وريا
غفوري ،منتظري ،پادواني ،جابر انصاري ،رحمتي و شهباززاده نشان
از به خدمت گرفتن طيفي از بازيكنان پا به سن گذاشته داشت كه از
روز نخست با آن برخورد اصولي صورت نگرفت و منصوريان يكه و تنها
اين عناصر را به استقالل تحميل كرد .در اين راستا معلوم نشد نظريه
هيأت مديره چيست و آقايان نصراله عبداللهي و بهتاش فريبا چه
مسئوليتي دارند و در اين رفت و آمدها نقش افتخاري چيست؟
امروز پس از گذشت شش هفته از پيكارها ،همه پذيرفتهاند كه
استقالل در زمرة بيتاكتيكترين و بدون برنامهترين تيمهاي حاضر

در عرصه ليگ برتر قرار دارد .وظيفه افراد در درون زمين مشخص
نيست و از همه باالتر رفاقت و صميميت در پيكره تيم ديده نميشود.
در بازي با پارس جنوبي به وضوح ديده شد كه نيمكتنشينان استقالل
انگيزهاي براي تماشاي بازي ياران خود را هم ندارند .حركات مهدي
رحمتي و چند نفر ديگر درنيمكت نمايانگر اين عدم انسجام است!
در كادر فني هم همكاران منصوريان يكدست و دلسوز نيستند،
مك درموت در پست مربي بدنساز هرگز نتوانسته با ديگر مربيان و
بازيكنان ارتباط منطقي برقرار كند .فرستادن او براي كنفرانس بعد از
بازي از عجائب فوتبال ماست .هرگز نديده بوديم مربي بدنساز خارجي

فراز و فرود نمايندگان اصفهاني

سپاهان و بحران جدي!

نمايندگان فوتبال اصفهان برخالف گذشته حال و روز خوشي ندارند.
سپاهان با كرانچار از شش بازي گذاشته تنها 6امتياز اندوخته و در
رده نازل دوازدهم جدول قرار گرفته است .بازگشت علي كريمي هم

براي سپاهانيها كارساز نشد و باخت 0ـ 2مقابل فوالد خوزستان را در
پيداشت .ناهماهنگي در امور دفاعي از يك سو و تركيب نامناسب
هافبكها و مردان بازيساز از جانب ديگر باعث از هم گسیختگي

براي مصاحبه با خبرنگاران وارد سالن كنفرانس شود! از طرف ديگر
بدهيهاي ميلياردي به كس و ناكس ،استقالل را در ورطه سقوط
قرار داده است و اين عناصر در هيأت مديره توانايي رتق و فتق امور را
ندارند و حرف صريحتر اينكه ،تغيير و جابجايي منصوريان و كادر او هم
چاره كار نيست .بايد وزارت ورزش تصميم قاطع را بگيرد و براي رفع
و رجوع مشكالت پيش رو ،عناصر كاربلد و هماهنگ را در رأس هيأت
مديره قرار دهد و در پست فني تيم هم از طيف بازيكنان قديم ،نفراتي
را به كار بگمارند ،تا درد را چاره كنند .يقيناً در برهه فعلي حضور مربي
خارجي كارگشا نيست و دردي دوا نميكند.

در تركيب تيم پرطرفدار ديار اصفهان شده است .كرانچار گرچه
73دقيقه علي كريمي را در زمين قرارداد و در كنار آنها از رافائل كري
واليو و مروان حسن و شاهين ثاقبي بهره برد ،اما هيچگاه نتوانست از
تاكتيك اتخاذ شده بهره ببرد.
سپاهانيها روز پنجشنبه ديدار سختي با پرسپوليس پيش رو دارند ،در
اين ديدار خانگي كه حكايت مرگ و زندگي است ،شاگردان كرانچار
بايد به پيروزي رسيده تا از بحران خارج شوند .البته پرسپوليسيها از
لحاظ تيمي و كارگروهي در بهترين شرايط قرار دارند و اين موضوع
كار را براي سپاهانيها سخت و دشوار ميكند.
ذوب آهن ديگر تيم اصفهاني هم با كنار رفتن از جام حذفي در گام
نخست ،كام عالقمندان را تلخ كرد ،شاگردان قلعهنوعي هفته گذشته
در فوالدشهر تيم نگونبخت استقالل خوزستان را با شش گل بدرقه
كردند .فروغ مجدد مرتضي تبريزي و درخشش مهديپور ،احسان
پهلوي ،شريفات و محمدرضا حسيني مايه اميدواري شد و نويد
روزهاي خوبي براي ذوب آهنيها داد.
قلعهنوعي كه رجبزاده را به دليل آسيبديدگي در خدمت نداشت در
فاز تهاجمي امان استقالل خوزستان را بريد و بار ديگر نشان داد تنوع
تاكتيكي و استفاده از سرعت در حمله در اولويت كار او قرار دارد.
ذوب آهن كه حاال با  9امتياز در رده ششم قرار دارد ،ولي فردا در
ورزشگاه آزادي مصافي تعيين كننده با استقالل تهران دارد .يقيناً
تقابل قلعهنوعي و منصوريان و حضور امير در آزادي و در مقابل
هواداران آبي داراي ويژگيهاي خاصي است و...
در مجموع بايد اعتراف كرد تا اينجاي كار ،دو تيم اصفهاني جايگاه و
شرايط مناسبي ندارند و براي حفظ موقعيت خود بايد تالش و برنامه
ويژهاي داشته باشند .به ويژه سپاهان كه كرانچار را در مقابل درب
خروجي قرار داده و باخت او به پرسپوليس پرونده او را خواهد بست و
شرايط جديدي براي مديران باشگاه ايجاد خواهد كرد.
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