پرسه در هیاهو

www.ettelaat.com

کند؟اص ً
ال آی��ا تخلف هواداران اس��تقالل در حدی ب��وده که منجر به
صدور چنین حکمی شود؟
آیا هن��وز نتوانس��ته ان��د جریم��ه جایگزینی ب��رای این م��ورد پیدا
کنند؟فوتبال بدون تماشاگر چه جذابیت و وجاهتی دارد؟چون دربی
بوده،کمیته انضباطی مث ً
ال خواس��ته خودی نش��ان دهد؟نمی گوییم
چشمها را باید بر تخلفات بست اما مگر در کل،خارج از طبیعت فوتبال
(آن ه��م در حد چنین دیدار حساس��ی) چه اتفاقی افت��اده که آقایان
سریع دست به کار شدند و شمشیر از نیام بیرون کشیدند؟
آیا بهتر نیس��ت کمیته انضباطی به مس��ائل “کالن” ورود کند و وقت
خود و همه را با چنین مواردی نگیرد؟آیا جز این اس��ت که چالش های
این فوتبال همواره پشت اینگونه مسائل پنهان مانده و می مانند...؟
)۴پس از روی کار آمدن وینفرد ش��فر در اس��تقالل،تغییراتی در کادر

فنی این تی��م به وجود آمد که اولین آن جدایی آنالیزور مجموعه یعنی
صال��ح مصطف��وی بود.بعد از آن و ب��ا وجود توافق��ات اولیه،میک مک
درموت نیز از سمتش کنار رفت چرا که شفر احساس می کرد او به درد
دستیار اولی نمی خورد و صرفاً یک بدنساز است.
ً
م��رد آلمانی برای آنها جایگزین داش��ته و دارد و اصال هم کاری نداریم
که او درس��ت تصمیم گرفته یا غلط.زمان در این رابطه قضاوت خواهد
کرد،ضم��ن اینکه به فرد تازه واردی چون ش��فر حق م��ی دهیم برای
نج��ات تیم بحران زده ای چون اس��تقالل،به داش��ته ه��ا و افراد مورد
اعتمادش روی بیاورد و هندوانه های در بسته را امتحان نکند.
اینها را گفتیم تا به مورد دیگری برسیم...صالح مصطفوی پس از جدایی
از استقالل به کادر فنی تیم ملی پیوست تا کنار کی روش انجام وظیفه
کند.می��ک مک درموت نیز س��ابقه همکاری با م��رد پرتغالی را دارد و

زمزمه هایی مبنی بر حضور دوباره اش در تیم ملی به گوش می رس��د.
حتی اگر این اتفاق نیفتد هم در توانایی های مربی ایرلندی س��ابق تیم
ملی و اس��تقالل شکی وجود ندارد و اینجاست که باید صراحتاً بپرسیم
منصوریان با این نفرات چگونه از استقالل یک قعرنشین ساخت...؟!
استقالل طی همین مدت کوتاهی که از حضور شفر روی نیمکتش می
گذرد،ملی پوش��انش در لیس��ت کی روش فزونی یافته اند و این نشان
م��ی دهد از نظر بازیکن ه��م کمبود خاصی متوج��ه منصوریان نبوده
است.شماره ده اس��بق استقالل که این روزها باالجبار بیکار شده،بهتر
است در خلوت خود،در این نش��انه ها و مفهومش تعمق کند و به نتایج
مهمی دست یابد.او بازگشت پرش��کوهی نخواهد داشت مگر اینکه در
این روزها به چرایی بن بست خوردنش فکر کند و منصفانه عوامل آن را
مورد ارزیابی قرار دهد...
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