ﻋﻠـﯽ ﮐﺮﯾﻤـﯽ از ﻫـﺪاﯾﺖ ﺳـﭙﯿﺪرود
اﺳﺘﻌﻔﺎ داد
ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻇﻬﺮ ﺟﻤﻌﻪ
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﭙﯿﺪرود ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﻼل اﻣﺮوز از
ﺳﻤﺖ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﺳﺘﻌﻔﺎ داد.
ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺳﭙﯿﺪرود ﮐﻪ در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ دوم روی ﻧﯿﻤﮑﺖ رﺷﺘﯽﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد از ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﯾﻦ ﺗﯿﻢ
ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎدی در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎداﺗﺶ
از ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل و اﻃﺮاﻓﯿﺎن آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﯿﺪرود از ﺳﺮﻣﺮﺑﯿﮕﺮی اﯾﻦ
ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ.
ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺷﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﭙﯿﺪرود ،ﯾﮏ ﭘﯿﺮوزی
)  2ﺑﺮ  1ﺳﭙﺎﻫﺎن( ،ﺳﻪ ﺷﮑﺴﺖ )  3ﺑﺮ  0اﺳﺘﻘﻼل( 2) ،ﺑﺮ  1ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻮﻻد( و )  3ﺑﺮ  0ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان( و دو ﺗﺴﺎوی )  1ﺑﺮ  1اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮزﺳﺘﺎن( )  0ﺑﺮ  0ﭘﯿﮑﺎن( را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،اﮐﻨﻮن دوﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺑﯿﮕﺮیاش را ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن دوران ﺑﺎزﯾﮕﺮیاش ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺧﻼل
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ در ﻣﯿﮑﺴﺪزون اﺳﺘﺎدﯾﻮم آزادی در ﺑﺎزی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ
را در ﺧﺼﻮص ﺳﭙﯿﺪرود اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮔﯿﻼن ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮد،
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪی اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه رﺳﻤﺎ از ﺟﻤﻊ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺷﺎن رﺷﺘﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ.
ﮐﺮﯾﻤﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ

ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢ ﺷﻬﺮم را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدم .اﻟﺒﺘﻪ در
اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻮاداران ﺳﭙﯿﺪرود و ﻣﺮدم ﺧﻮب اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﺒﺖﺷﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻣﻦ ﺑﻮده ،ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدم .اﻣﺎ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را
ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯽ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻣﺎﻧﺪن
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺎﯾﺪ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ ﺷﻮک ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺻﺮار ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻢ را داﺷﺘﻪ و دارم،
اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮای ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﯿﺪرود و ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﺘﺮﻣﺶ ﻗﺎﺋﻠﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﯿﻤﺶ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﮐﺎدرﻓﻨﯽ را
اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻮول ﻓﻨﯽ ﺗﯿﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎن روی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻮاداران ﺳﭙﯿﺪرود
رﺷﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان از روزی ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﻢ را در ﺟﻤﻊ ﺷﺎن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺎ و ﺗﯿﻢ ﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ
ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﯿﻢ اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﻫﺮ ﮐﺎدرﻓﻨﯽ
اﺳﺖ.

