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این از مرحله پرت ها چه آینده ای برای استقالل رقم خواهند زد؟چرا
یک صندلی را اشغال کرده اند و چرا اظهار نظر می کنند؟هوادار کم در
این چند هفته زجر کشیده که آقایان با تناقض های صریحشان،بیشتر
جان به لبش می کنند؟
اگر هم حالت دوم است و به قول ملکی،کریمی بازیکن بشو نیست،چرا
با او قرارداد امضا کرده اند؟
یکی به این ابهامات پاسخ دهد.چرا می گویند با عنایت به برخی
مالحظات در گزارش پزشکی،قرارداد تنظیم شده است؟این یعنی
چه؟یعنی اگر مصدوم شد،استقالل نباید پولی به او بدهد؟ممنون که
اینقدر آینده نگرید،ولی آیا بازیکنی که "شرط الزم" را ندارد،قادر به پر
کردن جای فرمانده خواهد بود؟!
جناب توفیقی،حاشیه سازان را به خدا واگذار کرده اند!حاشیه سازان
هم همین هایی هستند که معترض شده و گفته اند چرا با بازیکن
مصدوم عقد قرارداد کرده اید!
برادر من،چرا روزه شک دار می گیرید؟اگر جایی از قضیه لنگ نمی
زند،خب گزارش ایفمارک و دکتر نوروزی و ستوده مبنی بر سالمت
کریمی را منتشر کنید و خالص.چرا این کار را نمی کنید؟پس شک و

شبهه ای وجود دارد که سر باز می زنید.اینگونه نیست؟!
راستی یک سوال؛اگر علی کریمی صحیح و سالم است،چرا باز یک
ساله با او بسته اید؟!بعد از یک فصل دوری از مسابقات،بیاید در
استقالل احیا شود و بعد راهش را بکشد و برود؟!
در باشگاه استقالل چیزی به نام قرارداد دو یا سه ساله وجود ندارد؟چرا
همواره در فصل نقل و انتقاالت،بواسطه قرارداد منعقد شده در سال
قبل،باید دنبال بازیکن دوید و برای تمدید منتش را کشید؟چگونه
است که همه چیز در اختیار بازیکن است و باشگاه هیچ کاره؟
می گویند علی کریمی و مدیر برنامه هایش راضی نشده اند بیشتر از
یک ساله ببندند.واقعاً شرم بر بانیان شرایط فعلی که بازیکن مصدوم و
مبهم و دور از میدان هم در آن برای استقالل شرط می گذارد و نهایتاً
پیروز نیز می شود.
البته وقتی بازیکنی که تا دو سال پیش قرضی در راه آهن بازی می کرد
و تازه چند ماه است اهالی فوتبال او را شناخته اند،قراردادش طوری
تنظیم شده که همه اختیارات در دست اوست،دیگر چه انتظاری می
توان داشت؟
اینقدر استقالل را حقیر کرده اند که امثال مجید حسینی را شاخ و
بزرگ می کنند،اما هیچ اختیاری در رابطه با او و تیم آینده اش ندارند.
زمانی نه چندان دور،بزرگان و سرشناس های استقالل برای نقل
مکان به تیم دیگر،آنقدر باید می رفتند و می آمدند تا باشگاه به جدایی
شان رضایت دهد،چرا که قراردادها سفت و محکم بسته شده و همه
چیز در دست مدیران باشگاه بود.حاال حتی باید دنبال حسینی ها
بدوند،پاسپورتشان را پنهان کنند و برای حفظ کردنش قرارداد ۳
میلیاردی بدهند!چه کرده اند با استقالل کبیر...؟
امیر حسین فتحی کیست و چرا در میان این همه چهره خوشنام و
مقبول،او باید مدیرعامل استقالل شود؟امثال قریب چون آنقدر از
فضاحتهای مالی و دخالتهای مختلف در استقالل باخبرند،نمی آیند
سوار کار شوند چون می دانند انتهایش چه می شود.اما فتحی ها و
افتخاری ها می آیند و پست می گیرند.خود این اتفاق بیانگر ماهیت
و هدف امثال فتحی نیست؟اینها چه گلی به سر استقالل زده اند و
خواهند زد؟
چند روز قبل خواندیم و مطلع شدیم که تراکتورسازی دو مهاجم
سرشناس و با کارنامه را جذب و با آنها قراردادی "دوساله" امضا کرده
است.آنجا در تبریز،قراردادها را هوشنگ نصیرزاده می بندد،جوری
که بازیکن نمی تواند هیچ گونه حرکت اضافی انجام دهد.قانونی و
سفت و محکم می بندند،دو ساله هم می بندند.این را مقایسه کنید
با قراردادهای دو سه سال اخیر استقالل.یعنی واقعاً حق استقالل
نیست بجای توفیقی (که اهدافی دیگر در سر دارد و فوتبالی و اهل
فن نیست) افرادی بل ِد کار مثل نصیرزاده داشته باشد که از تیام و
حسینی تازه سر از تخم بیرون آورده،برایش
جپاروف گرفته تا مجید
ِ
گربه رقصانی نکنند؟
از این دست موارد و از این آدمهای ورزشی و آشنا با اصول مدیریت
و فوتبال،بسیارند اما وزارت ورزش با اصرار و سماجتی خاص،مدام

آدمهای "اشتباهی" را در باشگاه استقالل به کار می گیرد،آدمهایی
که از ابتدا مشخص است چه بالیی سر این باشگاه و آمال و اعصاب
هوادارانش می آورند.
انصافاً انتخاب افرادی که سرشان به تنشان می ارزد،کاری دارد؟بخدا
ندارد و اینجاست که مطمئن می شویم غرضی در کار است.آدمی مثل
ملکی یا همین توفیقی،بی هنری و بی ارتباط بودنشان با فوتبال،از
کالمشان بیرون می زند.وزیر محترم این را نمی بیند؟اینها را چه
کسی سفارش و تحمیل کرده و می کند؟آیا حق استقالل نبود بعد از
سال دردآور و پرحاشیه،حاال که افتخاری به هر دلیلی رفته،یک
چند ِ
آدم حسابی جانشینش شود؟
بگویید نمی خواهیم استقالل سر و سامان پیدا کند.البته نگویید هم
بر همه واضح و آشکار است.فتحی هم مثل ملکی و توفیقی و امثالهم
بدون اینکه کار خاصی انجام دهد،چندی دیگر گناه و تقصیرها را
گردن قبلی ها می اندازد و می رود،آن هم در شرایطی که به هدفش
که همانا شهرت و حصول کانالهای ارتباطی بیشتر می باشد،رسیده
است...
آقایان،نمی خواهید استقالل به آرامش برسد وگرنه انتخاب آدم
حسابی هیچ کاری ندارد.باقی حرفها هم بماند برای بعد...
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