
فوالد خراسان در یک قدمی خرید شهرخودرو
رحمتی سرمربی باقی می ماند

رئی��س هیأت فوتبال خراس��ان رضوی گفت: تا پایان 
فصل هزینه های تیم ش��هرخودرو باید تامین ش��ود، لذا 
گفت وگوهایی با ش��رکت های مختلف انجام ش��ده است 
که یکی از این شرکت ها مجموعه فوالد خراسان است. 

احسان اصولی در گفت وگو با فارس در رابطه با واگذاری 
امتیاز شهرخودرو به فوالد خراسان، اظهار داشت: صاحب 
امتیاز باش��گاه لیگ برتری استان، مردم خراسان رضوی 
هس��تند، مردم مطالبه دارند این تیم در باالترین سطح 

فوتبال کشور همچنان باقی بماند. 
رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی ادامه داد: جمعیت 
قابل توجهی از هواداران نگران و دغدغه مند هس��تند که 
اتفاقی که برای شرکت شهرخودرو افتاده است روی این 
تیم اثر بگذارد، لذا ما برای اینکه این امتیاز دچار مشکل 
نش��ود و اتفاقاتی که برای ابومسلم، پیام و دیگر تیم های 
لیگ برتری خراسان افتاد، از کورس مسابقات لیگ برتر 
حذف شدند و هیچ نشانی از آنها باقی نمانده است، برای 

این تیم رخ ندهد. 
وی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی به فکر مراقبت از 
این تیم است تا امتیاز آن باقی بماند و قبل از اینکه دیر 
شود فکری به حال این موضوع شود، ادامه داد: بر همین 
اساس استاندار پیگیری هایی را انجام داده و ما هم در هیأت 
فوتبال به عنوان متولی فوتبال خراس��ان رضوی، پیگیر 
این موضوع هس��تیم تا این امتیاز دچار مشکل نشود. بر 
همین اساس مجموعه های مختلفی برای مذاکره پیشنهاد 
و کاندیدا شدند تا مسؤولیت امتیاز، حمایت و اسپانسری 

تیم را به عهده بگیرند. 
اصول��ی تصریح کرد: بخش��ی از این موضوع مس��ائل 
حقوقی و قضایی اس��ت و از آنجا که اطالعی در این باره 
ندارم، ورود نمی کنم و این موضوع به تصمیمات خبرگان 
حقوقی اس��تان برمی گردد که در این باره تصمیم گیری 
می شود و به جمع بندی می رسند. اما آنچه برای ما مسلم 
است این است که تا پایان فصل هزینه های این تیم باید 
تامین شود، لذا گفت وگوهایی با شرکت های مختلف انجام 
شده که یکی از این شرکت ها مجموعه فوالد خراسان است. 
رئیس هیأت فوتبال با بیان اینکه شهردار مشهد هم در 
این باره نامه ای را به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زده 
است، خاطرنشان کرد: ارکانی، نماینده مردم نیشابور که 
رئیس مجمع نمایندگان استان هم هست پیگیر موضوع 
شد، البته با مجموعه های دیگری جز فوالد خراسان هم 

طرح موضوع شده و همزمان پیگیری می شود. 
وی در پاس��خ ب��ه س��وال خبرن��گار مبنی ب��ر تغییر 
س��یدمهدی رحمتی، سرمربی تیم ش��هرخودرو متذکر 
ش��د: این تغییر به هیچ عنوان باعث تغییر سرمربی این 
تیم، آقای رحمتی نمی شود. جا دارد در همین جا از آقای 
سیدمهدی رحمتی بابت زحماتی که برای این تیم کشید، 
تش��کر کنم، حفظ این تیم از هم��ه چیز برای ما مهم تر 
است و آقای رحمتی در نقش ناجی و نگهدارنده این تیم 

بخوبی کار می کند. 

اعزام ۱۶ تکواندوکار
به بلغارستان، ترکیه و صربستان

فدراسیون تکواندو از اعزام تیم های مردان و زنان ایران 
به رقابت های بین المللی در ۲ کشور ترکیه و بلغارستان 

خبر داد. 
ب��ه گزارش خبرگزاری مه��ر به نقل از روابط عمومی 
فدراسیون تکواندو، تیم  ملی تکواندوی مردان با ترکیب 
آرمین هادی پور، حسین لطفی، سروش احمدی، میرهاشم 
حس��ینی، امیرمحمد بخشی، مهران برخورداری، سجاد 
مردانی و س��عید رجبی در تورنمنت بلغارستان شرکت 
می کند و بعد از آن به مدت ۸ روز در شهر وارنا تمرینات 
مشترکی را با ملی پوشان بلغارستان و ۲ تیم اروپایی دیگر 

پشت سر می گذارد. 
این تیم ۱۴ اسفندماه ایران را به مقصد بلغارستان ترک 

می کند و در نهایت ۲۶ اسفندماه به کشور بازمی گردد. 
همچنین تیم بانوان ایران با ترکیب مهال مومن زاده، 
غزل سلطانی، ناهید کیانی، کوثر اساسه، پریسا جوادی، 
یلدا ولی نژاد، ملیکا میرحسینی و زهرا پوراسماعیل طی 
روزه��ای ۲۰ تا ۲۲ اس��فندماه در رقابت های بین المللی 
استانبول ترکیه به میدان می رود و سپس ۲۳ اسفند نیز 
به منظور برپایی اردوی مشترک با تیم صربستان به این 
کشور سفر کرده و چهارم فروردین ماه به ایران بازمی گردد.

 پوچتینو: برای شکست بارسلونا
به نیوکمپ می رویم

س��رمربی پاری س��ن ژرمن تاکید کرد این تیم برای 
شکست بارسلونا راهی نیوکمپ خواهد شد. 

پاری س��ن ژرمن در مرحله یک هش��تم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا بارسلونا را پیش رو دارد. 

دیدار رفت ۲ تیم سه شنبه هفته جاری در نیوکمپ 
برگزار خواهد شد. 

مائوریسیو پوچتینو قبل از این بازی گفت: تیم خاصی 
منتظر ما اس��ت. بارسلونا در هر حالتی بارسلوناست، با 
این حال ما به دنبال پیروزی برابر این تیم در نیوکمپ 
هستیم. ۲ بازیکن سرشناس خود را در اختیار نداریم ولی 
به تیمم اطمینان دارم. بدون شک دوست داشتم همه 
بازیکنان را در اختیار داشتم با این حال دلیلی برای بهانه 
گرفتن وجود ندارد. تفکر پیروزی در تیم ش��کل گرفته 

است و می خواهیم بارسلونا را شکست دهیم. 
او درب��اره نب��ود نیمار گفت: می دان��م نیمار بازیکن 
بزرگی است و جای خالی او را احساس خواهیم کرد اما 
ما می خواهیم بدون این ستاره خود این مانع سخت را 
پشت سر گذاریم. فوتبال پر از اتفاقات و چالش هاست. 
می خواهیم به این طلسم پایان دهیم و به دور بعد راه پیدا 
کنیم. پاری سن ژرمن قبل از دیدار برابر بارسلونا توانست 
با نتیجه ۲ بر یک نیس را در لیگ فرانسه شکست دهد 

تا موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کند. 
پوچتینو درباره این بازی گفت: همه دیدارها سخت 
هس��تند. از این پیروزی خوش��حالیم. با شایستگی به 
پیروزی دست پیدا کردیم. روی اشتباهی که مارکینیوش 
مرتکب شد، دروازه ما باز شد. چنین اشتباهاتی در فوتبال 

وجود دارد و من مشکلی با آن ندارم. 

اخبار

ورزشی

پرسپولیس در آخرین بازی هفته پانزدهم لیگ برتر شامگاه 
 یکش��نبه به مصاف تیم پیکان رفت که این مس��ابقه با نتیجه
یک بر صفر به س��ود پرس��پولیس   به پایان رسید. در این بازی 
که در ورزش��گاه آزادی انجام ش��د، احمد نوراللهی )۵۴( برای 
پرسپولیس گلزنی کرد. به این ترتیب پرسپولیس ۲۷ امتیازی 
ش��د و به رده دوم جدول صعود کرد تا جای استقالل را بگیرد. 
این چهارمین برد متوالی پرسپولیس و سومین برد یک بر صفر 
متوالی سرخپوشان بود. بازی در نیمه نخست چنگی به دل نزد 
و ۲ تیم بازی کم موقعیتی را به نمایش گذاشتند و فرصت چندان 
مناسبی برای گلزنی خلق نکردند. پیکان در یکی دو مورد با پرتاب 
اوت بلند نادر محمدی توپ را تا محوطه جریمه پرسپولیس رساند 
که این توپ ها دفع شد. پرسپولیس هم برای رسیدن به دروازه 

پیکان با دفاع فشرده و منسجم این تیم روبه رو بود و از به ثمر 
رساندن گل بازماند. در نیمه دوم پرسپولیس بازی هجومی تری 
انجام داد و یخ بازی آب شد. ابتدا کمال کامیابی نیا در دقیقه ۵۰ 
با یک ضربه سر تیرک دروازه پیکان را به لرزه درآورد. ۴ دقیقه 
بعد، فشار پرسپولیس در زمین پیکان نتیجه داد. امید عالیشاه با 
حرکت در عمق، یک پاس در عرض را برای احمد نوراللهی ارسال 
کرد و این بازیکن که در محوطه جریمه پیکان حضور داش��ت، 
موفق به گلزنی شد. پیکان بعد از دریافت گل، از الک دفاعی خارج 
شد و برای جبران نتیجه جلو کشید. نتیجه برنامه های پیکان که 
متک��ی به پرتاب های بلند اوت نادر محمدی بود، در دقیقه ۶۹ 
برخورد توپ به تیرک دروازه پرسپولیس بود. در این صحنه، مجید 
عیدی توپ برگشتی حاصل از پرتاب محمدی را به سمت دروازه 

پرسپولیس شوت کرد اما توپ به زیر تیرک افقی برخورد کرد و 
راهی به دروازه نیافت. یحیی گل محمدی در دقایق پایانی دست 
به ۲ تعویض همزمان زد و مهدی عبدی و مهدی مهدی خانی را 
وارد زمین کرد تا فشار حمالتش روی دروازه پیکان حفظ شود. 
هر چند پرسپولیس برای گلزنی باز هم فرصت داشت اما پیکان 
این ش��انس را داشت که در دقیقه ۹۲ دروازه پرسپولیس را باز 
کند. در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه سرخپوشان بود، 
سیدجالل حسینی در حکم منجی پرسپولیس ظاهر شد و اجازه 
نداد برد پرسپولیس از دست برود. پرسپولیس یک بازی معوقه با 
گل گهر دارد که این مسابقه روز جمعه این هفته برگزار می شود. 
سرخپوشان در صورت برد و حتی تساوی در آن مسابقه، قهرمان 

نیم فصل لیگ برتر می شوند. 

قهر مجازی سرمربی استقالل
محمود فکری، سرمربی تیم استقالل در اقدامی عجیب، صفحه رسمی باشگاه استقالل و بازیکنان این تیم را آنفالو کرد. به گزارش مهر، در پی شکست تیم فوتبال استقالل مقابل سپاهان و از دست رفتن 
صدر جدول، محمود فکری آماج انتقادات هواداران و برخی پیشکسوتان استقالل قرار گرفته است و زمزمه هایی هم درباره جدایی وی از جمع آبی پوشان به گوش می رسد. فکری که در اقدامی عجیب 
نشست خبری پس از بازی مقابل سپاهان را در واکنش به سوال یک خبرنگار ترک کرد، دیروز نیز در اقدامی عجیب تر صفحه رسمی باشگاه استقالل در اینستاگرام و همه بازیکنان این تیم را آنفالو کرد. 

ادامه از صفحه اول
در اق��دام دیگ��ری ی��ک گ��روه 
ترقی خواه آمریکایی روز یکشنبه از »مریک گارلند« گزینه 
رئیس جمهور آمریکا برای تصدی دادستانی کل درخواست 
ک��رد دونال��د ترامپ، رئیس جمهور س��ابق آمریکا را مورد 
محاکمه قرار دهد. به نوش��ته پایگاه خبری هیل، »کمیته 
کمپین تغییرات ترقی خواهانه« در واکنش به تبرئه ترامپ 
در دادگاه استیضاح، در توماری با یک میلیون امضا، از گارلند 
خواست درباره جرائم ترامپ و نزدیکانش تحقیق کرده و آنها 
را محاکمه کند. در بیانیه این گروه آمده است: »اگر خواستار 
پاس��خگویی ترامپ در قبال ش��بکه جنایتکارش هستید، 
نمی ت��وان فقط به رهبران دموکرات اتکا کرد. نیاز داریم با 
شدت زیادی آنها را به جلو هدایت کنیم«. این در شرایطی 
است که بایدن نیز پیش  از این در کمپین انتخاباتی خود 
گفته بود بحث محاکمه ترامپ به خاطر جرائم و تخلفاتش 

را به وزیر دادگستری می سپارد. 
ش��اید دموکرات ها تمام تالش خ��ود را انجام دهند تا 
مانع حضور ترامپ در فضای سیاس��ی این کشور شوند اما 
رئیس جمهور سابق آمریکا اعالم کرده است با عزمی جدی 
برنامه های خود برای سر پا نگه  داشتن کمپین و شعار »اول 
آمریکا« را اجرایی خواهد کرد. ش��اید در وهله اول به نظر 
برس��د او راه چندانی برای ورود دوباره به عرصه سیاس��ت 
 ن��دارد اما نگاهی ب��ه اقداماتی که ترامپ می تواند در طول

۲ ی��ا ۴ س��ال آینده انجام دهد، نش��ان می دهد ش��انس 
دموکرات ه��ا برای بیرون راندن ترامپ از فضای سیاس��ی 
آمری��کا بدون گزینه »حذف فیزیکی« او، چندان هم زیاد 

نیست. 
نکته جالب در این ماجرا این است: افکار عمومی آمریکا 
نیز چندان با دموکرات ها همراه نیست و دوقطبی به وجود 
آم��ده در فضای سیاس��ی آمریکا به همی��ن راحتی ها به 
»اتحاد به نفع دموکرات ها« تبدیل نخواهد شد. مؤسسات 
نظرسنجی این روزها اخبار جالب توجهی از افکار عمومی 
مردم آمریکا منتش��ر می کنند. از یک  س��و بر اساس یک 
نظرس��نجی ۷۰ درصد جمهوری خواهان اع��الم کرده اند 
در صورت��ی  که ترامپ حزب خود را تأس��یس کند، حزب 
جمهوری خ��واه را ترک کرده و به حزب او می پیوندند و از 
سوی دیگر نظرسنجی دیگری که توسط شرکت ایپسوس 

انجام  ش��ده، نش��ان می دهد ۵۰ درصد م��ردم آمریکا اگر 
می توانس��تند به  جای مجلس س��نا رای دهند، ترامپ را 
ب��ه دلیل حمله حامیانش به کنگره محکوم می کردند. در 
همین حال نظرس��نجی دیگری که توس��ط اکونومیست 
انجام شده، نشان می دهد ۵۳ درصد مردم آمریکا معتقدند 
ترامپ دیگر نباید اجازه داش��ته باشد در مناصب دولتی و 
عمومی حضور داشته باشد. نزدیک بودن این نظرسنجی ها 
در طیف مخالفان و موافقان ترامپ نشان می دهد جنبشی 
که ترامپ در آمریکا به راه انداخته، به همین راحتی ها نیز 

به فراموشی سپرده نخواهد شد. 
اگر نظرس��نجی های سیاس��ی درس��ت در اوج برنامه 
استیضاح ترامپ و بیان اتهامات علیه او به این میزان مردم را 
دچار تفرقه و تشتت نشان می دهد، مطمئنا نظرسنجی هایی 
که ۲ سال بعد قرار است منتشر شود، می تواند تا حد زیادی 
به نفع ترامپ باشد، بویژه اگر او با بسیج تمام امکانات سیاسی 
و مالی اش بخواهد اثرگذاری خود بر انتخابات مجلس سنا 
را که س��ال ۲۰۲۲ انجام می شود به رخ جهانیان بکشد و 
ب��ا برنامه های اقناع عمومی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی 
آمری��کا، باز خود را به  عن��وان تنها گزینه مقابله با مرداب 
سیاست واشنگتن نشان دهد. ترامپ در بیانیه خود بعد از 
تبرئه از اتهامات در مجلس سنا دموکرات ها را متهم کرده 
بود »با انگیزه انتقام جویی سیاسی به دنبال آزار دادن، در 
لیست سیاه قرار دادن، نادیده گرفتن و سرکوب همه مردمی 
هستند که با نظرات سیاسی آنها مخالفند«. اگر این گفتمان 
بتواند در س��ال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۴ میالدی در انتخابات های 
کنگره و ریاست جمهوری با توجه بیشتر مردم آمریکا رو به رو 
شود، امکان حضور دوباره ترامپ در فضای سیاسی یا حداقل 

تأثیرگذاری او در این فضا بشدت باال خواهد رفت.
صحبت کردن های ترامپ راجع به محبوبیتش در بین 
مردم به نظر می رسد در این میان بیش  از پیش دموکرات ها 
را عصبانی کرده اس��ت. او از هم��ان ابتدای حضورش در 
انتخابات سال ۲۰۱۶ نیز مطرح کرده بود میزان محبوبیتش 
به قدری در آمریکا باالس��ت که اگر یک نفر را در خیابان 
پنج��م نیویورک نیز هدف قرار دهد و بکش��د، حتی یک 
رأی از آرای��ش کم نخواهد ش��د. او باره��ا از وفادار بودن 
رأی دهندگانش خبر داده بود و در انتخابات س��ال ۲۰۲۰ 
نیز مطرح کرد هیچ چیز نمی تواند نظر و رأی طرفدارانش 

را نس��بت به او تغییر دهد. مروری بر اتفاقات رخ داده در 
آمریکا در فاصله ماه دسامبر تا پایان ژانویه نشان داد این 
جمله چندان هم بعید به نظر نمی رسد. طرفداران ترامپ 
تنها کس��انی بودند که با یک اشاره او ساختمان کنگره را 
به تسخیر خود درآوردند و مراسم تأیید رأی های الکترال 
کال��ج را به تأخیر انداختند. این طرفداران سرس��خت که 
صدها نفرشان هم اینک در زندان های مختلف آمریکا به سر 
می برند، حتی با دیدن این حجم از بازداشت ها و دادگاهی 
کردن ها و ایجاد فضای خفقان برای شبکه های اجتماعی، 
عالقه خود به ترامپ را از دست نمی دهند و ۷۵ میلیونی 
ک��ه در انتخابات ۲۰۲۰ ب��ه او رأی دادند، به  احتمال  زیاد 
اگر اتفاق خارق العاده دیگری برای او در فضای سیاس��ی 
آمریکا نیفتد، دوباره به ترامپ یا هر کس که ترامپ بگوید 
رأی خواهن��د داد. ترس دموکرات ها از فعالیت ترامپ نیز 
بر اس��اس همین س��نجش ها هر روز نس��بت به حضور و 
فعالیت ترامپ بیش��تر می ش��ود. آنها بیان کرده اند که در 
طول جریان محاکمه ترامپ در مجلس س��نا، او به توئیتر 
خود دسترس��ی نداشت و رسانه ها نیز خبری از او منتشر 
نکردند اما در نهایت سرسخت ترین منتقدانش مانند میچ 
مک کانل، رهبر اقلیت س��نا با وجود همه انتقاداتی که به 
او داش��ت و ترامپ را مسؤول حوادث ۶ ژانویه می دانست 
و معتق��د بود او باید برای بس��یاری از اقداماتش در طول 
دوران ریاس��ت جمهوری پاسخگو باشد، رأی به تبرئه وی 
از این اتهامات دادند. اگر گمانه زنی های رس��انه ها درست 
باش��د و ترامپ بخواهد یک ش��بکه اجتماعی ایجاد کند، 
بنگاه رس��انه ای خود را به راه بیندازد یا اینکه حزب مورد 
نظر خودش را با حمایت ۷۰ درصدی جمهوری خواهان به 
راه بیندازد، دیگر چه کسی می تواند جلوی هرج ومرج در 
فضای سیاسی آمریکا، بر هم خوردن نظم موجود با کنار 
زدن سیس��تم دوحزبی یا ایجاد اغتشاش و تنش در کف 
خیابان های آمریکا در آستانه انتخابات های بعدی را بگیرد؟ 
سناریوهای بعدی هر چه باشد، در نهایت یک نتیجه گیری 
با خود به همراه دارد. اگر دموکرات ها با تبلیغات وسیع و 
برپای��ی دادگاه محاکمه ترامپ در مجلس س��نا به دلیل 
حوادث ۶ ژانویه نتوانس��تند او را محکوم کنند، هر اتفاقی 
می تواند برای آمریکا در طول ۴ سال آینده بیفتد و همین 
مساله نشان می دهد دموکراسی آمریکایی همچنان زیر بار 

برنامه ها و قدرت نمایی های ترامپ، شکننده تر از قبل خواهد 
بود. دلیل اصلی این ش��کنندگی را می توان در محورهای 

زیر خالصه کرد:
 ۱- ترام��پ با تهییج مردم برای حمله به کنگره در روز
۶ ژانویه اقدامی غیردموکراتیک و رادیکال انجام داد؛ اقدامی 
که تصور انجام شدنش توسط یکی از رؤسای جمهور قبلی 

آمریکا بشدت سخت است.
2- این اقدام در ش��رایطی انجام شد که جمهوری خواهان 
-  ج��ز عده ای بس��یار محدود - همچن��ان در کنار ترامپ 
ایس��تاده اند. عده دیگری در درون ح��زب که با مواضع و 
اقدام��ات او مش��کل  دارند، به دنبال حزب تازه تأس��یس 
هستند. او هم به دلیل ناخشنودی از مواضع حزب، تهدید 
کرده حزب دیگری را تأسیس می کند و با این کار همراهی 
۷۰ درصدی اعضای حزب را نیز با این پیشنهاد به نمایش 
گذاشته است. جمهوری خواهان می دانند برای ادامه بقای 
حزب شان به ترامپ نیاز دارند و به همین دلیل همچنان از 

او در کنگره حمایت می کنند.
3- اگ��ر چه دموکرات ها س��عی دارند نش��ان دهند افکار 
عموم��ی ب��ا آنها در ماج��رای برخورد ب��ا ترامپ همراهی 
می کند اما نظرس��نجی ها ب��ه  وضوح ش��کاف موجود در 
فضای سیاس��ی - اجتماعی آمریکا را به نمایش گذاش��ته 
است. دودستگی مردم در نهایت شکنندگی دموکراسی در 
 آمریکا را در بحران های مختلف و بویژه در انتخابات های آتی

بیش  از پیش آشکار می کند.
4- دموکرات ها بعد از استیضاح دوم ترامپ به این نتیجه 
رسیده اند که به دلیل در دست نداشتن اکثریت مطلق در 
مجلس سنا، نمی توانند گام های جدی و رادیکالی علیه او 
بردارند و تا زمانی که ترامپ به دلیل اقداماتش از کار کردن 
در فضای سیاس��ی آمریکا با یک حکم قضایی منع نشود، 
هیچ کاری از دست کسی برای حضور مجدد او در فضای 

سیاسی آمریکا برنمی آید.
نتیج��ه هم��ه این مس��ائل اس��ت که باعث می ش��ود 
دموکرات ها به صراحت از شکست ش��ان در محکوم کردن 
ترام��پ ابراز ناراحتی کنند و تبرئه او را یکی از »تلخ ترین 
حوادث تاریخ آمریکا« بدانند. ایاالت ظاهرا متحده، پس از 
استیضاح دوم ترامپ، به  جای خطرناک تری برای دموکراسی 

تبدیل  شده است.

دموکراسی آمریکایی به افسانه ها پیوست
یادداشت

زهره فالح زاده: تیم استقالل در آخرین دیدار خود از دور رفت 
لیگ بیستم مقابل سپاهان شکست خورد تا هم صدر جدول 
را از دست دهد و هم پایه های نیمکت کادر فنی سست شود. 
»وطن امروز« برای بررسی این دیدار با محمد نوری، پیشکسوت 
آبی ها گفت وگو کرده است. نوری اعتقاد دارد انتقادها از محمود 
فکری غیرمنصفانه  است و تیم با تقویت در فصل نقل و انتقاالت 

می تواند همچنان مدعی اصلی قهرمانی باشد. 
***

   اس�تقالل خیلی راحت نتیجه را به سپاهان واگذار کرد؛ 
نظر شما چیست؟

م��ن فکر می کن��م یکی از بدترین بازی های چند س��ال 
اخیر اس��تقالل بود. بازیکنان از نظر روحی- روانی ش��رایط 
خوبی نداش��تند. مش��کالت و حواشی تیم در روزهای اخیر 
باعث ش��د آنها تمرکز نداشته باشند، بویژه خط دفاعی تیم 
که یک روز خیلی بد را سپری کرد و ضریب اشتباهات شان 
زی��اد ب��ود. البته خط هافبک اس��تقالل هم خ��وب نبود و 
بازیکنان نتوانس��تند مهاجم��ان را خوب تغذی��ه کنند؛ تا 
 جای��ی که قائ��دی و مطهری ب��ه عقب می آمدن��د و توپ

می گرفتند. 

   اس�تقالل تنه�ا یک ش�وت در چارچوب داش�ت و این 
نشان می دهد این تیم برنامه و هدفی برای کسب 3 امتیاز 

نداشته است. 
 پیراهن��ی که بازیکنان اس��تقالل بر ت��ن کرده اند خیلی

با ارزش اس��ت. خیلی ها آرزو دارند این پیراهن را بپوش��ند. 
 ب��ه نظر م��ن بازیکنان ما در این بازی ب��ا صالبت، محکم و

با تعصب بازی نکردند. بعد بازی گریه کردم که چرا ما جوان 
نیستیم که در تیم بازی کنیم و نگذاریم توپی رد شود. حتی 
رشید مظاهری که ستاره این فصل تیم است، با بازی ضعیف 

هم  بازی هایش بی روحیه بازی می کرد. 
   ش�ما به پیراهن استقالل اشاره کردید اما این فصل رقم 
قرارداد بازیکنان به طرز عجیبی افزایش داشته است؛ تیمی 
که مدت هاست به قهرمانی دست پیدا نکرده، بازیکنانش باید 

قرارداد نجومی ببندند؟
رقم قراردادها باالست اما به نظر من بازیکنی که میلیاردی 
می گی��رد، باید میلی��اردی هم بازی کن��د. نمی گویم حق 
بازیکن نیس��ت که پول نگیرد و اکثر تیم ها هم قراردادهای 
 نجوم��ی می بندن��د اما انتظ��ار هم از این بازیکنان بیش��تر

است. 

   همین بازیکنان بعد از بازی مصاحبه و از مشکالت مالی و 
حتی نبود س�لف سرویس غذا صحبت می کنند، در حالی که 

درون زمین توانایی خاصی از خود نشان نمی دهند. 
بازیکنان باید تمام فکرشان را بگذارند برای بازی ای که قرار 
است انجام دهند و یک نفر را نماینده خود کنند تا مشکالت و 
خواسته های شان را به گوش مدیران باشگاه برساند. بی تجربگی 
بازیکن است که درباره غذا مصاحبه می کند. امیدوارم دیگر شاهد 

چنین مصاحبه هایی از بازیکنان نباشیم. 
   به نیم فصل رس�یدیم اما محمود فکری هنوز به ترکیب و 
سیستم ثابتی دست پیدا نکرده است؛ همین سؤال را هم یکی 
از خبرنگاران در نشست بعد بازی مطرح کرد که فکری به جای 

پاسخ دادن، محل کنفرانس خبری را ترک کرد. 
استقالل مصدوم زیاد داشت و به همین دلیل ترکیب مدام 
تغییر  کرد. در واقع مربی دستش بسته بود. البته فکر می کنم 
بازیکنان در پست غیرتخصصی مورد استفاده قرار می گیرند که 
امیدوارم با تقویت تیم در نیم فصل دوم شرایط بهتر شود. فکری 
هم فکر می کنم عصبانی بود و فشاری که روی او بود باعث شد 
نشست را رها کند و برود. دفعات قبل تیم صدر جدول بود و 
خبرنگاران ایراد می گرفتند و فکری اعتقاد داشت نباید وقتی تیم 

می برد هم آنقدر سؤاالت حاشیه ای باشد؛ حق هم داشت. هر چند 
انتظار می رفت او می ماند و سؤال خبرنگار را منطقی و فنی جواب 
می داد. قطعا فکری بابت ترک کردن محل کنفرانس توجیهی 

دارد اما در کل این همه انتقاد از فکری غیرمنصفانه است. 
   ش�ما معتقدید محمود فکری بای�د همچنان روی نیمکت 

استقالل بنشیند؟
محمود فکری و کادر او جزو پرافتخارین بازیکنان تاریخ باشگاه 
استقالل هستند. وظیفه من نیست برای آنها تعیین تکلیف کنم 
و این کار بر عهده مدیران باشگاه است اما به هر حال هیچ نامی 
بزرگ تر از اس��تقالل نیس��ت. اگر قرار است تیم ضربه بخورد، 
تصمیم درستی گرفته شود تا پرچم استقالل همیشه باال باشد 

و تیم ضرر نکند. 
   استقالل این فصل که مدعیان دیگر هم پرنوسان ظاهر شدند، 
بهترین فرصت را دارد که پس از ۸ سال قهرمان شود؛ با توجه 

به شرایط حال حاضر این امر میسر است؟
 اس��تقالل مهره های زیادی دارد به طوری که در هر پست
۲ بازیکن دارد. اعتقاد دارم این تیم پتانسیل قهرمانی دارد. فقط 
کافی است یکی، دو بازیکن در پست دفاع و بازیساز در نیم فصل 

بگیریم. مشکل بیشتر مباحث روحی-روانی بازیکنان است. 

محمد نوری در گفت وگو  با »وطن امروز«  از کیفیت بعضی بازیکنان استقالل انتقاد کرد 

میلیاردیمیگیرند،میلیاردیبازینمیکنند
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پرسپولیس با برد برابر پیکان، جای استقالل را گرفت
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