در آستان دوست
دل سراپرده محبت اوست
دیده آیینهدار طلعت اوست
من که سر در نیاورم به دو کون
گردنم زیر بار منت اوست

گذر و نظر

ماه خون و نفرت...
آرش وکیلی -روزنامه نگار
نفرین به  11سپتامبری که سرآغاز خونریزی
بود...
اول دبیرستان بودم ،تازه سر و گوشم میجنبید و
آنوقتها عصر طالیی مطبوعات بود ،راحتتر
می شد از همهچیز سر در بیاوری! خانه ما
هم که همیشه پر از روزنامه! شهریور بود و
همهجا صحبت از هواپیماهایی که می گفتند
القاعدهچیها کوباندهاند وسط برجهای دوقلوی
نیویورک و ساختمان پنتاگون ...یک ماه نگذشت
و هنوز دنیا در شوک عمیق این حادثه بود که
آمریکا حملهای همهجانبه به افغانستان را آغاز
کرد و نامش را عملیات بلندمدت آزادی گذاشت...
از آن به بعد هیچوقت دنیا طعم آرامش را نچشید...
عملیات بلندمدت آزادی آنقدر طوالنی شد که
احدی در خاطرش نماند برای چه حمله کرده
بودند! هنوز که هنوز است نه عراق روی خوش
آرامش دیده نه افغانستان! بقیه کشورهای منطقه
هم خودشان یک پا آمریکا شدهاند و نیرو گسیل
میکنند به بحرین و یمن و ...اینها همه میراث
شوم یازده سپتامبر است برای سرزمین نفت و
خون ...دردسرهای این ماه شوم به همینجا
ختم نمیشود ،دو سال پیش هم مصادف با
 11سپتامبر سانح ه سقوط جرثقیل در خانهی
امن الهی رخ داد و از شانس بد ،چند روز بعدش
فاجعهی منا بیلیاقتی عربستان را یه اثبات رساند.
برگ دیگری از سپتامبر 28 ،سال پیش از این
که برای مردم دنیا و به ویژه ما اهالی خاورمیانه
معروف شود رخ داد ،قلب مردم آمریکای جنوبی،
علی الخصوص شیلی ،کشور اللههای کوهی و
کرکسهای بلندپرواز ،در چنین روزی داغدار
غمی جاودان شد....عجب روز خونینیاست 11
سپتامبر ،اگر قرار باشد تمام حوادثی که در طول
تاریخ در این ماه رخ داده را پشتسر هم قرار
دهیم وضع بغرنجتر هم میشود...
گروگانگیری در المپیک مونیخ انجام شد و
انگار که هیچگاه قرار نیست سپتامبر روی خوش
نشان بدهد .این ماه خونین امسال با نسلکشی
در میانمار آغار شده و غم و اندوه از تمام روزهای
این ماه میبارد.
برگی از تاریخ

سالگرد درگذشت موسس
نخستین جمهوری اسالمی

محمدعلی جناح در  ۲۵دسامبر  ۱۸۷۶در کراچی زاده
شد .پدرش بازرگان بود و خواهرش «فاطمه» یکی از
مبارزان دوران استقالل پاکستان و هندوستان بود .بعد از
گذراندن دوران تحصیل در مقطع ابتدائی و دبیرستان ،در
سال  ۱۸۹۲وارد دانشگاه لینکلن شد و بعد از چهار سال
تحصیل در رشته حقوق وکیلی توانا شد .سختکوشی و
انضباط فکری او صعودش را به مراکز قدرت آسان کرد.
جناح در  ۱۹۱۶عهدهدار مسئولیت پیمان اتحادیهای
حزب کنگره به نام حزب «لکنو» شد .در این پیمان
که دستاوردهای خوبی برای مسلمانان داشت حق
داشتن کرسی نمایندگی برای مسلمانان در آن پیشبینی
شده بود .گاندی در سال  ۱۹۱۸وارد فعالیت سیاسی
در شبه قاره شد .وی در حزب کنگره نیز وارد شد و
طرح نافرمانی مدنی یا مقاومت منفی را مطرح کرد ولی
محمدعلی جناح با آن مخالفت کرد .جناح و گاندی بر
سر مسائل عقیدتی اختالف نداشتند بلکه در شیوه عملی
اختالف داشتند.
جناح به قدری به اسالم دلبستگی داشت که شعارش
در تأسیس پاکستان ،بهکارگیری اسالم و قوانین اسالمی
بود و یکی از مولفههای استقاللخواهی او را اسالم
تشکیل میداد جناح لزوم تشکیل پاکستان را در ۱۹۴۰
در سخنرانی معروف خود تدوین نمود .در سال۱۹۴۶
کشتار فجیعی بین مسلمانان و هندوها درگرفت و
احزاب مختلف هم نتوانستند آرامش را برقرار کنند و در
نهایت گاندی برای جلوگیری از خونریزی با طرح تقسیم
هندوستان و استقالل پاکستان موافقت کرد .سرانجام
مونت باتن نایبالسلطنه بریتانیا این طرح را به تصویب
رساند و در  ۱۵اوت  ۱۹۴۷پاکستان استقالل یافت .جناح
از سال  ۱۹۳۰از بیماری سل رنج میبرد؛ تنها خواهر او و
چند نفر دیگر نزدیک به او از وضعیت او آگاهی داشتند.
وی در  ۱۱سپتامبر  ۱۹۴۸در خانه خود در کراچی در سن
 ۷۱سالگی ،بیش از یک سال پس از استقالل پاکستان،
درگذشت .جواهر لعل نهرو ،نخست وزیر هند ،در مورد
مرگ جناح اظهار داشت« :من در سالهای گذشته بسیار
تحت تأثیر او قرار گرفتم ،همه غم و اندوه زیادی دارند.
او در تالش خود موفق شد و هدف خود را به دست آورد،
اما با چه هزینه ای و با چه تفاوتهایی از آنچه که تصور
کرده بود ».جناح در  ۱۲سپتامبر  ۱۹۴۸در حالی که هند
و پاکستان در حال عزاداری رسمی بود ،به خاک سپرده
شد .یک میلیون نفر برای مراسم تدفینش جمع شدند.
نام آرامگاه جناح در کراچی مزار قائد است.
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بمباران کاخهای کمونیسم ،فروریختن برجهای امپریالیسم

ژنرال آگوستو پینوشه عامل کودتای شیلی

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

ارتشیهای تا ب ُ ِن دندان مسلح ،کاخ ریاست
جمهوری را محاصره کردهاند و از همهسو
آن را به گلوله بستهاند .تانکها دیوار باغ را
خراب کرده و پشت دیوارهای اصلی جا خوش
کردهاند .حیاط کاخ چنان آرایش نظامی دارد
که انگار خاک دشمن را تصرف کرده باشند.
سال
ولی ایکاش دشمن بودند .پس از سه
ِ
سخت ،فقط گارد ویژه را در کنارش میبیند
و ارتشی که باید همراهش میبود ،حاال
روبهرویش ایستاده...
رادیو ماگاالنس :ساعت  ۹و سه دقیقهی
صبح یازدهم سپتامبر ۱۹۷۳
هموطنان!
بیشک ،این آخرینبار خواهد بود که من
شانس سخن گفتن با شما را خواهم داشت.
هواپیماها ایستگاههای رادیویی پورتالس و
کورپوراسیون را بمباران کردهاند .در سخنان
من تلخی نیست ،فقط تأسف است .شاید
سخنان من یک نوع عذابِ وجدان باشد برای
کسانی که سوگند خود را زیرپا گذاشتند ...و به
مردم خیانت کردند...
در این شرایط ،تنها یک چیز میماند تا با
کارگران در میان بگذارم :من تسلیم نخواهم
شد .من در یک لحظه دشوا ِر تاریخی قرار
گرفتهام :وفاداری به خلقم را با نثار جانم ثابت
خواهم کرد .من به شما اطمینان خواهم داد و

سالوادور آلنده در کنار فیدل کاسترو

یقین دارم بذر دموکراسی را که توسط هزاران
شیلیایی نجیب و با وجدان در این سرزمین
هزار
ِ
کاشته شده ،هرگز نمیتوان خشک کرد.
آری! نظامیان قدرت دارند و میتوانند خلق
را به بند بکشند ولی قادر نخواهند بود چه با
خشونت و چه با جنایت ،جلوی روند جامعه
را بگیرند .تاریخ از آن ماست .این مردماند که
تاریخ را میسازند...
***
پس از آن خواستار آتشبسی  ۵دقیقهای
شد تا به بهانهی استعفا چارهای بیاندیشد،
اما نیروهای ارتش با اشاره به این که
تکتیراندازهای وفادار به رئیس جمهور در حال
تیراندازی هستند ،با این درخواست مخالفت
کردند.
دستور بمباران صادر شد...
روزهایی را به یاد میآورد که وقتی کالشنیکف
را به یادگار از فیدل کبیر گرفت ،میتوانست به
همان راه او برود و با شلیک گلوله راهش را
باز کند ...اما همیشه بر این میبالید که اولین
انقالبی دنیاست که با رای مردم بر سرکار
آمده بدون قطرهای خون ...اما حاال اولینبار
است که با اسلحه شلیک میکند ...به سوی
ارتشی که تا دیروز خودی بود و کیست نداند
تلخی زهرمارهای درون آستین را ...حیف که
ِ
تا آن روز نمیدانست پای نهال آزادی باید
جوی خون کشید تا به درختی تناور بدل
شود.
هفدهمین بمب که بر کاخ ریاست
جمهوری فرو افتاد تقریبا همهی نیروهای

بمباران کاخ ریاست جمهوری شیلی

وفادار مرده بودند...
لولهی کالشنیکف را توی گلویش گذاشت و
خودکشی کرد تا افتخار کشتن یک قهرمان را
نصیب کفتارهای کودتاچی نکند...
وقتی که باالی سرش رسیدند پیکر بیجانش
را به گلوله بستند و زهر آزادی را که مسببش
خودش بود به او چشاندند.
سالوادور آلنده ...قهرمان خلق شیلی
شد ...جاودانه در سطور تاریخ ...
آن روز هنوز  28سال مانده بود تا  11سپتامبر
به خاطر یک عملیات تروریستی معروف شود،
ولی قلب مردم سرزمین اللههای کوهستانی،
اللهگون شد .آن روز ژنرال پینوشه اعالم قدرت
کرد و در کمتر از سه ماه هزاران نفر از هواداران
آلنده را اعدام نمود و یا در سیاهچالههای
مخوف شیلی شکنجه کرد ...کسانی که شاید
هرگز ،کسی از آنها خبری نیافت ولی همه با
افتخار از آنها یاد میکردند ...چند روز بعد از
کودتا ،پابلو نرودا شاعر قلبهای مردم آمریکای
التین -که رقیب انتخاباتی آلنده در انتخابات
 1970هم بود و در حمایت از او کنار کشیده
بود ،کیلومترها دورتر از شیلی ،در اثر شنیدن
خبر این کودتای خونین و ننگین درگذشت.
گابریل گارسیامارکز ،دوست و همدورهی
آلنده اعالم کرد که تا زمانی که ژنرالها
در شیلی بر مسند قدرتند هرگز رمان
نخواهد نوشت ،بعد از آن کتاب غیرداستانی
«سفر مخفیانه میگل لیتین به شیلی» را
مکتوب کرد که حکومت دیکتاتوری ژنرال
پینوشه  ۱۵هزار نسخه از آن را در آتش

سوزاند.
مارکز زیر حرفش زد و کتاب خزان خودکامه
(پاییز پدرساالر) را با نظر به حکومت پینوشه
نوشت و در آن حکومت رو به افول یک دیکتاتور
منزوی را به تصویر کشید.
آلنده ،قهرمان بیچونوچرای  11سپتامبر،
پزشک بود ،مانند پدربزرگش؛ نویسنده بود،
مانند پدرش .برای همین خیلی زود توانست
بین مردم و روشنفکران جایش را باز کند.
او برخالف تمام انقالبیان آمریکای جنوبی
از طریق حزب قانونی و مبارزات سیاسی در
انتخابات شرکت کرد و سه دوره نامزد چپگرایان
شد تا عاقبت در سال  1970به ریاست جمهوری
رسید.
به محض به قدرت رسیدن راهی را آغاز
کرد که پایانش قابل پیشبینی بود« .راهی
به سوی سوسیالیسم» اگرچه سبب شد
صنایع معدنی ،بانکها ،ذخایر تحتاالرضی
و ...همگی ملی اعالم شود ولی از سوی دیگر
باعث شد تا دشمنان دستراستیاش با
حمایتهای امپریالیسم (آمریکا) تمام توانشان
را برای شکست او به کار گیرند و رفقای
دستچپیاش محو در قدرت فسادآور دولتی
شوند.
چنین بود که مردم شیلی مزد مقاومتشان را
زیر فشار تورم و بیکاری شدید دریافت کردند...
هنوز هم پس از گذشت سالیان طوالنی از مرگ
آلنده و پایان یافتن عصر سیاه کودتا ،نمیتوان
فهمید آیا آلنده یک قهرمان ملی بود یا یک
قهرمان ملی شد...

اکران جهانی آخرین فیلم عباس کیارستمی
امتیاز اکران آخرین فیلم عباس کیارستمی در
آمریکای شمالی و انگلستان به شرکت یانوس فیلم
( )Janus Filmsواگذار شد.
به گزارش سینماسینما ،آخرین اثر سینمایی
عباس کیارستمی با عنوان « ۲۴فریم» ،اثری تجربی
با تهیهکنندگی احمد کیارستمی و چارلز گیلبرت از
کمپانی سیجی سینما بود.
عباس کیارستمی این اثر تجربی را در طول سه
سال و با ترکیب  ۲۴فیلم چهار و نیم دقیقهای
الهامگرفته از عکسهای مجموعه شخصی خود،

ستاره میسازیم و
بعد میان آسمان
و زمین رهایش
میکنیم

ساخته بود.
حال این فیلم که نخستین بار در جشنواره فیلم
کن به نمایش درآمد ،سال آینده به صورت گسترده
در آمریکای شمالی و انگلستان اکران خواهد شد.
یانوس فیلم عهدهدار اکران فیلمهای کمپانی
«مجموعه کرایتریون» است که بنا دارد منتخبی از
آثار کیارستمی را تا سال  ۲۰۱۸با کیفیت باال بازیابی
کند .پیتر بکر ،مدیر کمپانی کرایتریون درباره اکران
فیلم « ۲۴فریم» گفت« :فیلم خداحافظی عباس
کیارستمی ،رویداد سینمایی اصیلی است .فیلم
نیلوفر حامدی
فرهنگستان فوتبال ـ رفتار با ستارههای
ورزشی در هر رشته همواره یکی از
اصلیترین موارد در ورزش ایران بوده
است .اینکه چطور باید به آنها خدمات
داده شود ،چقدر مورد توجه قرار گیرند و
تا چه اندازه حمایت شوند .این موضوع
البته معموال از سوی فدراسیونها توازن
مناسبی نداشته است .یعنی یا زیادی سخت
گرفتهاند و بیتوجهی کردهاند یا به ناگهان
حمایتهای زیادی انجام دادند و باعث
ایجاد بازیکنساالری شدهاند .فدراسیون دو
و میدانی این روزها درگیر اعزام یا عدم اعزام
حسن تفتیان به فرانسه است .تفتیان پس از
ناکامی در مسابقات جهانی به ایران بازگشت
و در حالی که همه ملیپوشان پیش از اعزام
به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا باید در
اردوهای متمرکز داخلی حاضر میشدند ،او
برای حضور در اردوی فرانسه در کنار مربی
فرانسویاش برنامهریزی کرده بود .همین
موضوع باعث جنجال شد و حتی گفته شد که
برای او کمیته انضباطی هم تشکیل دادهاند.
هرچند فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد
و عنوان کرد که نشست برگزارشده ،تنها

فرصتی برای همه فراهم میکند تا یاد هنرمندی
را که بر زندگی ما تاثیر گذاشت ،گرامی داریم.
مهمتر از آن با اکران فیلم درمییابیم که او چه
چیزی برای ما به یادگار گذاشته است ۲۴« .فریم»
تعمقی بنیادین درباره سینما است ».چارلز گیلبرت
نیز در این باره گفت ۲۴«« :فریم» برای من و احمد
کیارستمی ،اثری بسیار خاصی است .یانوس فیلم و
کراتیریون ،عباس کیارستمی را یکی از بزرگترین
فیلمسازان جهان میدانند و بیشک ما برای اکران
فیلم ،جز آنها را انتخاب نمیکردیم .خوشحالیم که

برای تصمیمگیری درباره اعزام تفتیان بوده
است .سخنگوی سازمان تیمهای ملی :اعزام
تفتیان به فرانسه منتفی است چند روز پیش
سخنگوی سازمان تیمهای ملی صریحا
اعالم کرد تفتیان نتیجه فوقالعادهای کسب
نکرده که توقع برگزاری اردو در فرانسه را
دارد .غیاثی درباره حضور نداشتن تفتیان در
اردوی ارومیه گفت« :تفتیان اصرار دارد تا در
مدت باقیمانده به آغاز مسابقات ترکمنستان
به فرانسه سفر کرده و تمریناتش را در آنجا
سپری کند .حتی پس از تماس با ایشان
درباره حضور در جلسه و تصمیمگیری برای
برنامهها ،از آمدن به جلسه امتناع ورزیده و
تأکید بر اعزام به فرانسه دارد .از آنجا که این
موضوع در سازمان تیمهای ملی فدراسیون
دو و میدانی مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفته ،تصمیم برای اعزام با شرایط فعلی
تفتیان به فرانسه منتفی است و او نیز باید
همانند دیگر ملیپوشان در داخل کشور به
تمرینات آمادهسازی خود بپردازد» .غیاثی
معتقد است فدراسیون برای ارتقای رکورد
تفتیان حمایتهای زیادی کرده است:
«حمایتهای ویژهای از تفتیان در راستای
ارتقای رکورد  ۱۰۰متر ایران شد و پس از

طنز

در مذمت علم دانشمندان
برگرفته از کتاب رساله دلگشا اثر
عبید زاکانی
در مدح بادنجان
سلطان محمود را در حالت گرسنگي
بادنجان بوراني پيش آوردند .خوشش آمد
گفت :بادنجان طعامي است خوش.
نديمي در مدح بادنجان فصلي پرداخت.
چون سير شد گفت :بادنجان سخت مضر
چيزي است.
نديم باز در مضرت بادنجان مبالغتي تمام
كرد .سلطان گفت :اي مردك نه اين زمان
مدحش ميگفتي.
گفت :من نديم توام نه نديم بادنجان .مرا
چيزي مي بايد گفت كه تو را خوش آيد نه
بادنجان را.
اسب چپکی
قزويني پاي راست بر ركاب نهاد و سوار
شد .رويش از كفل اسب بود.
گفتند :واژگونه بر اسب بنشسته اي.
گفت :من باژگونه ننشسته ام ،اسب چپ
بوده است.
مذمت علم دانشمندان
لولیاي با پسر خود ماجرا مي كرد كه تو
هيچ كاري نمي كني و عمر در بطالت به سر
مي بري .چند با تو گويم كه معلق زدن بياموز
و سگ از چنبر جهانيدن و رسن بازي تعلم
كن تا از عمر خود برخوردار شوي .اگر از من
نميشنوي به خدا تو را در مدرسه اندازم تا
آن علم مردهريگ ايشان بياموزي و دانشمند
شوي و تا زنده باشي در مذلت و فالكت و
ادبار بماني و يك جو از هيچ جا حاصل نتواني
كرد.
بالی عالء
در مازندران عال نام حاكمي بود سخت
ظالم .خشكسالي روي نمود مردم به
استسقاء بيرون رفتند.
چون از نماز فارغ شدند امام بر منبر دست
به دعا برداشته گفت« :اللهم ادفع عنا البالء
والوباء و العالء » (بار خدايا ،بال و وبا و « عال»
را از ما بگردان).
کوتاه ورزشی

جام حذفی جام شکفتی ها
در آخرین بازیهای دیروز جام حذفی فوالد
خوزستان در اهواز برابر ایرانجوان با تک گل
دقیقه  ۸۴بوشهریها شکست خورد و حذف شد
تا شگفتی دیگری در جام حذفی شکل بگیرد.
پیش از این تیمهای لیگ برتری پارس جنوبی
مقابل نساجی مازندارن در ضربات پنالتی،
ذوبآهن مقابل فجر سپاسی شیراز  ،سپاهان
مقابل صنعت نفت ابادان  ،سایپا ،پدیده ،پیکان
مقابل بادران و سپیدرود رشت مقابل ملوان بندر
انزلی شکست خوردند و از جام حذفی کنار
رفته بودند .سیاهجامگان هم در مشهد با  ۳گل
میثاقیان ،پناهی و شاکری ،برق شیراز را برد و به
یک هشتم نهایی صعود کرد.

ترس سرخابیها از بالیی که
سر رقبا آمد!
اکران جهانی فیلم را با آنها آغاز کنیم».

ثبت رکورد  ۱۰.۰۴ثانیهای که با مربیگری
احمد رمضانزاده ،مربی دلسوز و پرتالش دو
و میدانی ایران کسب شد ،سعی کردیم با
استخدام مربی خارجی و در اختیار گذاشتن
امکانات ویژه و حمایتهای بیش از پیش
به رکورد مطلوبی دست یابیم ،اما تاکنون
رکوردهای او با ارزیابیهای به عمل آمده
سیر نزولی داشته است .کسب مدال ارزشمند
تفتیان در رقابتهای قهرمانی آسیا که با
رکورد  ۱۰.۲۵ثانیه و در شرایط خاصی به
دست آمد ،قابل احترام است ،ولی غافل از
این امر نباشیم که تعدادی از دوندگان مطرح
آسیایی که در رقابتهای اخیر جهانی نیز
حضور داشتند و عملکرد به مراتب بهتری
از تفتیان نیز داشتند در هند غایب بودند».
علیرغم لحن آرام غیاثی اما به نظر
میرسد اوضاع بین تفیتان و فدراسیون
چندان آرام نیست .مسئولین معتقدند او در
این مدت آن چنان که باید پیشرفتی نکرده
و علیرغم حمایتها و سرمایهگذاریهای
فراوان فدراسیون ،او هنوز نتوانسته رکورد
مطلوبی کسب کند .از طرف دیگر ،تفتیان
اگرچه این روزها به شدت از اهالی رسانه
دوری میکند اما گویا حق را با خودش

میداند و به نظرش حضور در اردوی
ارومیه سودی برایش نخواهد داشت .حاال
و پس از اینکه شنیده شد فدراسیون برای
تفتیان کمیته انضباطی تشکیل داده ،این
خبر از سوی روابط عمومی این فدراسیون
تکذیب شد .در خبر فدراسیون آمد« :جلسه
سازمان تیمهای ملی صرفا به منظور بررسی
برنامههای اونتانون گای و نیز شرایط موجود
حسن تفتیان تشکیل خواهد شد و موضوع
تشکیل جلسه کمیته انضباطی به هیچوجه
در دستور کار فدراسیون نیست و اساس ًا
دلیلی برای این موضوع وجود نداشته و
تمام مسائل فنی نیز در سازمان تیمهای
ملی تصمیمگیری میشود ».تفتیان در
مسابقات آسیایی طال گرفت اما رکوردش
خوب نبود .البته شرایط جوی و باران تأثیر
بسیار زیادی در این رکورد داشت .او در
مسابقات جهانی هم نتوانست رکورد خوبی
کسب کند .مشکل اما زمانی ایجاد میشود
که فدراسیون در کوران مسابقات ،همان
مدال آسیایی را آنقدر بزرگ میکند ،ولی
وقتی بازیکن مطالبهای دارد ،نتیجه رقبایش
را به رخش میکشد .این ترجمهای دقیق از
عدم آشنایی با رفتار نسبت به ستارهها است.

پرسپولیس و استقالل تهران هم از اتفاقاتی
که در جام حذفی برای تیم های لیگ برتری
رخ داده لرزه به جانشان افتاده چرا که چنین
شکستهایی را در سالهای اخیر تجربه کرده
اند .پرسپولیس فصل گذشته در غیاب ۸
بازیکن اصلی خود در ضربات پنالتی مقابل
قشقایی شکست خورد و از رقابت های جام
حذفی کنار رفت اما تیم فعلی برانکو آنقدر
آماده است که کسب دوگانه در این فصل
برای آنها دور از دسترس نیست .همچنین
استقالل تهران که پرافتخارترین تیم در جام
حذفی است نمیخواهد اینقدر آسان جام را
از دست بدهد.

سپیدرود هم قربانی شگفتی شد!
سپیدرود یکی از حساسترین بازیهای
فصل را به ملوان انزلی باخت تا صبر هواداران
این تیم سر آمده و نظرمحمدی را به عنوان
مقصر اول ناکامیهای اخیر به باد انتقاد
بگیرند .سپیدرود از جام حذفی کنار رفت؛ اما
با شکست در دربی گیالن .دیداری که برای
هواداران از هر  ۵بازی لیگ برتری رشتیها
حساستر بود و شکست در آن سنگینتر از
شکستهای لیگ برتری .البته نتایج ضعیف
لیگ برتر هم پیشزمینه اعتراضها را فراهم
کرده بود تا شکست برابر ملوان سکوهای
عضدی را به اوج خشم برساند و «حیا کن؛ رها
کن» نصیب سرمربی سرخپوشان رشت شود.

