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سوژه هاي هفته 
شدن پرسپوليس را به عنوان قهرمان سوپرجام بازگرداند. از اينرو براي فتاحي پيغام ارسال شده است. 
بيكار نخواهيم ماند. از سال ها پيش گفتيم تاريخ سوپرجام را قبول نداريم. حركت سازمان ليگ توهين 
به باشگاه استقالل تلقي مي شود. تا بركناري آقاي فتاحي از مسئوليت كه در سازمان ليگ دارند پاي كار 
هستيم و باقي خواهيم ماند، بايد به حق و حقوق باشگاه استقالل احترام گذاشت و بايد درخصوص بازنده 

شدن استقالل و برنده شدن پرسپوليس و اهداي جام قهرماني سوپر جام تجديد نظر شود.

بازگشت سردار 

اگرچه سردار آزمون از تيم ملي خداحافظي كرده است، اما كناره گيري او از نگاه كي روش هنوز نهايي 
نشده است. 

سردار تا به امروز به اكثريت پيشنهادها مبني بر بازگشت مجدد به تيم ملي نه گفته است. اما كي روش 
اعتقاد ديگري دارد. كي روش تصميم دارد تا سردار را بازگرداند. زمان آن به  فرصت نخست و به هنگام 

بازگشت به تهران و يا در اولين مالقات كه  شايد هم در خارج از ايران صورت بگيرد محول شده است. 
كي روش اعتقاد دارد. سردار در خط حمله عصاي دست تلقي مي شود و مهاجمي است كه مدافعان تيم 
حريف را تحت الشعاع حركت هاي خود در فضاي هاي خالي قرار مي  دهد. به طور كلي او باهوش است و در 
بازي هاي هوايي در نواختن ضربات سر و درگير شدن با مدافعان از تبحر خاصي برخوردار مي باشد، بايد 

او را داشته باشيم و حتماً هم خواهيم داشت. 
صحبت هاي كي روش حكايت از آن دارد كه راه بازگشت سردار فراهم شده است. فقط بايد يك مالقات 

كوچك بين سردار و كي روش صورت بگيرد. 

دور زدن به طريق اميري 
قرار نبود وحيد اميري لژيونر شود. گرچه او پيشنهادهاي زيادي دريافت كرده بود، او قبل از لژيونر شدن 
با پرسپوليسي ها به توافق رسيده بود. اما بعد از پايان مذاكره با پرسپوليسي ها دورزدن  انجام شد و او سر 
از تيم ترابوزن  تركيه در آورد. اين دورزدن دليل داشت. او قيمت حضورش در پرسپوليس را دريافت كرد 
و آنگاه پيشنهاد خود را به مسئوالن باشگاه ترابوزن تركيه عرضه داشت تا پول بيشتري دريافت كند. او 
حتي با حضورش در تيم تركيه باعث شد تا راهيابي مجيد حسيني بازيكن تيم استقالل كه براي حضور 
در اين تيم سر و صداي زيادي به راه انداخته بود، منتفي اعالم شود. يعني اميري هم پرسپوليس را دور زد 

و هم مجيد حسيني را. 

اشك هايي كه دير سرازير شد
افتخاري از مديريت باشگاه استقالل رفت. مي گويند استعفاء داده است. ما هم اين كناره گيري را استعفا 
مي خوانيم. جالب اينكه افتخاري با چشمان اشكبار از استقالل رفت. سرازير شدن اشك هاي افتخاري 

قابل پيش بيني بود. زيرا  او متوجه نشد كه موقع رفتن فرا رسيده ، اما ماندگار شد تا  اشك ها سرازير شود. 
روزي كه اميرحسين فتحي به عنوان يكي از اعضاي هيئت مديره به باشگاه استقالل راه پيدا كرد، عمال 
زمان خداحافظي افتخاري رقم خورده بود. اما افتخاري هرگز به اين راز و رمز پي نبرد، آنقدر ماند تا 
اشك ها سرازير شود، البته اگر آن عده از بازيكناني كه حتي پاسخ تلفن  افتخاري را ندادند و يا حاضر به 
ماندن در استقالل نشدند و سر از آن سوي مرزها درآوردند باز در استقالل مي ماندند، باز افتخاري بايد از 
استقالل مي رفت. چون رفتن او كليد خورده بود، اما او متوجه نبود كه فتحي از سوي وزارتي ها وارد شده 
است. البته اين رفت و آمدها در اين نوع تيم ها طبيعي است. امروز فتحي وارد شد و روز ديگر او را به درب 

خروجي هدايت خواهند كرد. 

بيرانوند و هواداران
بيرانوند با پرسپوليس تمديد كرد، اين در حالي است كه پيشنهادات بزرگي از سوي تيم هاي اروپايي 
دريافت كرده بود، مبلغي كه اروپايي ها برا ي بيرانوند در نظر گرفته بود، هم ميلياردي بود و هم دو رقمي 
در حقيقت اين مبلغ مي توانست زندگي بيرانوند را متحول كند. اما اين دروازه بان لرستاني خيلي راحت  
از اين مبلغ چشم پوشي كرد، البته داليل خاصي دارد، اما عمده آن به عالقه مندي پيرانوند به هواداران 
تيم پرسپوليس مربوط می شود.بيرانوند در يك محفل خصوصي بيان داشت، عشقم پرسپوليس و  
هواداران هستند، گرچه در مواردي موجب اذيت و آزارم شدند، اما هنوز آنها را مي پرستم و عشقم 
مي دانم، به خاطر هواداران قراردادم را تمديد كردم و اگر در نيم فصل مشتري و پيشنهاد جديدي پيدا 

شود، جدا خواهم شد. ولي فعال مي مانم تا با پرسپوليس و هواداران خونگرمش زندگي كنم. 


