پرسه در هیاهو

    حامد فرضعليبيك

محصولی مشترک از مدیرعامل و سرمربی آبی ها

استقاللی"منصور" و پر"افتخار"

)۱از ی��ک مرب��ی در دومی��ن فص��ل حض��ورش در ی��ک
تیم چه انتظ��اری م��ی رود...؟نمی دانی��م زمانی ک��ه این مطلب
ب��ه چ��اپ م��ی رس��د،منصوریان همچنان س��رمربی اس��تقالل
هس��ت یا نه،گرچه این مساله در اصل موضو ِع مورد بحث ما تاثیری
ندارد...
منصوریان فصل قبل را "افتضاح" شروع کرد و چند بار تا آستانه
برکناری پیش رفت اما رفته رفته استقالل راه افتاد و تا نایب قهرمانی
لیگ برتر پیش رفت.تیم او در زمس��تان  ۹۵و بهار  ۹۶روندی کام ً
ال
صعودی را طی کرد و اگر باخ��ت مفتضحانه و تاریخی مقابل العین
را نادیده بگیریم (که البته نش��دنی است!) انتظار می رفت در شروع
لی��گ هفدهم،اس��تقاللی مدعی و زه��ردار را ببینیم،ب��ه ویژه در
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ش��رایطی که در نقل و انتقاالت خواسته های سرمربی اجابت و تیم
"راه افتاده" فصل قبل تجهیز و کامل شده بود.
منصوریان ام��ا با این همه هیاهو و وع��ده و "حرف"،ضعیفترین
اس��تقالل تاریخ را ساخته اس��ت،تیمی که طی  ۶بازی ۴،شکست
در کارنامه اش به ثبت رس��یده و خط حمله اش سوژه خنده فضای
مجازی شده است.
سوال ما فارغ از تمام مس��ائل و عوامل این است که منصوریان با
این همه بازیکن چ��ه کرده و چه تفکرات و تمریناتی دارد که نتیجه
اش شده این آمار وحشتناک؟
و مهمتر اینکه او دیگر منتظر چه اتفاقی اس��ت که باورش ش��ود
خیر استقالل در جدایی و استعفای اوست؟
اینک که مش��غول نگارش مطلب هستیم،بامداد روز شنبه است

اما دری��غ از کوچکترین خبری در ارتباط با قصد علیرضا منصوریان
برای کناره گیری از سمتش...
این است عشق به اس��تقالل؟مرحوم پورحیدری و حجازی هم
اگر در این ش��رایط قرار می گرفتند،اینقدر چس��بیده به استقالل
عمل می کردند؟
می گویند بعد از ب��ازی با پدیده،دس��تیاران علیمنصور به خانه
اش رفته و س��اعتها برایش حرف زده اند تا از اس��تعفا صرفنظر کند.
حدس��مان این است که در این لحظات نیز چنین جلسه ای در حال
برگزاری است چون دلسوزان (!) استقالل دلشان نمی آید این تیم از
برکت وجودشان محروم شود...
استقالل به دسته یک هم که سقوط کند،وزیر محترم از وضعیت
این تیم ابراز رضایت می کند،افتخاری شرایط را مطلوب می داند و

