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پرسه در هیاهو  حامد فرضعلی بیک

که  روزهایی  در  و هواست،آن هم  زمین  بین  استقالل همچنان 
که  شرایطی  در  هم  جبران،آن  قابل  غیر  و  است  ساز  سرنوشت 
پرسپولیس - بخوانید دیگر تیم تحت سرپرستی وزارت ورزش - در 
کمال ثبات و آرامش روزها را می گذراند.این "تفاوت" به واقع قابل 
تامل است،آن هم به دور از برخی نقل قول ها و جریانات فضای مجازی 

که حکایت از عالقه وزارتخانه به پرسپولیس دارد.
استقالل فصل نقل و انتقاالت و دوران آمادگی پیش از فصل را در 
سالهای اخیر از دست داده و این اتفاق تلخ امسال نیز به وقوع پیوسته 
است.طی دو فصل قبل،استقالل به هر شکلی که بود،از نیمه های 
راه جان گرفت ولی این تحول چندان به کارش نیامد چون آنقدر در 

ابتدای کار خرابکاری کرده بود که قابل جبران به حساب نمی آمد.
کمتر از چند روز دیگر لیگ هجدهم کلید می خورد اما در تمرینات 
نه خبری از تیام و جپاروف بوده،نه چشمی و حسینی.اینها مگر نباید 
بدنسازی کنند؟مگر نباید کنار سایرین،تاکتیک های مربی را مرور 
کنند؟به فرض که همه شان هم در لحظه چاپ مجله،با استقالل به 
توافق رسیده باشند،غیبتشان در تمرینات پیش فصل چه توضیحی 

دارد؟

افتخاری از سمتش کناره گیری کرد،شاید هم بهتر بگوییم آبرومندانه 
کنار گذاشته شد.این اتفاق چرا دو ماه قبل نیفتاد؟یا چرا برای دو 
هفته بعد برنامه ریزی نشد؟اینها مایه "شک" نیست؟اینها محل 
سوال نیست؟یک تیم،این روزها را که از دست بدهد،بقیه فصل را 
باید بدود،جان بکند،باال و پایین شود و حسرت بخورد.این اتفاق تلخ 
چرا هر سال دارد برای استقالل تکرار می شود و کسی عین خیالش 

نیست؟
افتخاری چرا آمد و چرا رفت؟مگر استقالل محل آزمایش و امتحان 
شده  تحمیل  و  سفارش  کجا  از  و  کیست  اوست؟توفیقی  امثال 
است؟چرا وزارت ورزش به این مساله وقعی نمی نهد که اکثر قریب 
به اتفاق بازیکنان استقالل تاکید می کنند در صورتی پای میز مذاکره 
می نشینند که توفیقی نباشد؟آیا جز این است که توفیقی ها برای 

خراب کردن استقالل "ماموریت" دارند؟
استقالل کم چهره شناخته شده و امتحان پس داده دارد که باید 
کارش به امثال افتخاری،توفیقی،ملکی،زمانی و ... بیفتد؟قریب ها 
کجایند و چرا با وجود پیشنهاد،دیگر در استقالل قبول مسوولیت نمی 
کنند؟وزارتی ها اینها را نمی بینند که عنوان می کنند حال استقالل 

خوب است و مشکلی وجود ندارد؟
گذشت آن زمانی که عکس های توفیقی با بازیکنان،باعث شور و 
شعف هوادار می شد.شرایط به گونه ای پیش رفته که "حقایق" عیان 
شده و اکنون وقتی عکس بازیکنی جدید را کنار این چهره ناشناخته و 
مرموز می بینیم،استرس می گیریم که نکند مصدوم باشد،نکند مورد 

تایید شفر نباشد،نکند یک ساله با او بسته باشند و ...
ق��راردادی  با  مجدداً  هم  پیوسته،آن  استقالل  به  کریمی  علی 
ملکی  پیش  روز  چند  همین  که  است  بازیکنی  یکساله!کریمی 
)عضو هیات مدیره( در رابطه اش عنوان داشت مصدومیت کهنه 

دارد،بازیکن بشو نیست و باید فوتبال را کنار بگذارد.
با این تفاسیر،چگونه او جذب شده است؟آقاخان و تیموری که بی 
حرف و حدیث جذب شدند،این است وضعیتشان،چه رسد به این 
بازیکن که یکی از مدیران صحبت از اجبارش به خداحافظی از فوتبال 

می کرد.
دو حالت که بیشتر نداریم؛یا کریمی سالم است یا مصدوم.اگر اولی 
درست است،ملکی چه می گوید؟یعنی طرف اینقدر از مرحله پرت 

است؟اگر بله،در باشگاه استقالل چه می کند؟

بحث نخواستن است،نه نتوانستن

اداره »غرض-مرضی« استقالل...


