
شکایت دوباره ایران از فدراسیون 
CAS جهانی جودو به

مسؤوالن فدراسیون جودو بار دیگر قصد دارند در اعتراض 
به محرومیت ۴ س��اله از سوی فدراسیون جهانی جودو، به 
دادگاه CAS ش��کایت کنند. به گزارش ایس��نا، مسؤوالن 
فدراس��یون جودو برای دومین مرتبه قصد دارند شکایتی 
را علیه فدراسیون جهانی جودو پس از صدور رای ۴ ساله 
 CAS محرومیت ایران از همه میادین بین المللی در دادگاه

مطرح کنند. 
مس��ؤوالن فدراسیون جودو پس از هماهنگی های الزم 
و جلس��ات مشترک با مس��ؤوالن وزارت ورزش و جوانان و 
کمیته ملی المپیک و مش��اوره با وکالی مجرب ورزش به 
این نتیجه رس��یدند که در فرص��ت باقیمانده برای احقاق 
حق قانونی جودوی ایران باز هم در دادگاه حکمیت ورزش 
)CAS( علیه این رای کمیته انضباطی فدراسیون جهانی 
جودو - که غیرمنطبق با موازین حقوقی است - شکایت کنند. 
پی��ش از این در پی اقدام فدراس��یون جهانی جودو در 
محرومیت نامح��دود جودوی ایران، فدراس��یون جودو با 
پرداخت هزینه های مربوط به دادگاه CAS شکایت کرد و 
دادگاه با بازگرداندن پرونده به فدراسیون جهانی ضمن مردود 
دانستن محرومیت نامحدود، خواستار صدور رای با قید زمان 
آغاز و پایان ش��د که در نهایت کمیته انضباطی فدراسیون 
جهانی، جودوی ایران را از شهریور ۱۳۹۸ به مدت ۴ سال 
محروم کرد. صدور رای محرومیت ۴ ساله جودوی ایران در 
حال��ی بود که وکیل پرونده از پیروزی بزرگ برای جودوی 

ایران خبر داده بود!

AFC انصراف کره شمالی را تأیید کرد
کنفدراس��یون فوتبال آسیا رس��ما اعالم کرد تیم  ملی 
فوتبال کره ش��مالی از حض��ور در ادامه رقابت های انتخابی 
مشترک جام جهانی و جام ملت های آسیا انصراف داده است. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز با انتشار اطالعیه ای به صورت 
رسمی اعالم کرد تیم  ملی فوتبال کره شمالی از ادامه مسابقات 
انتخابی مشترک جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملت های ۲۰۲۳ 

آسیا انصراف داد. 
AFC خاطرنش��ان کرده اس��ت این موضوع به کمیته 
مسابقات فیفا ارجاع می شود تا درباره جزئیات جدول گروه 
هشتم انتخابی جام جهانی تصمیم گیری کند. در این گروه 
ترکمنستان با ۹ امتیاز و یک بازی بیشتر صدرنشین است 
و کره جنوبی، لبنان و کره شمالی ۸ امتیازی هستند. پیش از 
این عنوان شده بود احتمال دارد امتیاز بازی های رو در روی 
کره ش��مالی به حریفانش داده ش��ود که در این صورت کار 
برای تیم  ملی ایران س��خت خواهد شد. ایران در گروه سوم 
این رقابت ها بعد از عراق و بحرین در جایگاه سوم قرار دارد. 
مسابقات انتخابی مشترک جام جهانی و جام ملت های آسیا 
در ۸ گروه برگزار می ش��ود که ۸ تیم صدرنشین به عالوه ۴ 
تیم برتر رده دوم راهی مرحله نهایی خواهند شد. اگر امتیازات 
کره شمالی به حریفانش داده شود، می توان پیش بینی کرد 
که تیم های اول و دوم این گروه صاحب امتیازات بادآورده ای 
می ش��وند که معادالت صعود ب��ه مرحله بعد را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 

غیبت ستاره های لژیونر عراق
و حضور بشار و طارق مقابل ایران

س��رمربی اسلوونیایی عراق فهرست تیم  ملی این کشور 
برای حضور در انتخابی جام جهانی را اعالم کرد که در این 
بین نام ۲ س��تاره لژیونر عراق دیده نمی شود. سرکو کاتانچ 
اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم  ملی عراق برای حضور 
در اردوهای آماده سازی پیش از اعزام به بحرین و حضور در 
انتخابی جام جهان��ی را اعالم کرد. عراق در بحرین ۳ دیدار 
مقابل تیم های کامبوج، هنک گنگ و ایران برگزار خواهد کرد. 
»ش��یرهای بین النهرین« با ۱۱ امتیاز صدرنشین گروه 
هستند و از بیشترین شانس برای صعود به عنوان تیم نخست 
برخوردارند. آنها در دور رفت، ایران، مدعی صعود از این گروه 

را در اردن شکست دادند. 
در فهرست بازیکنان دعوت شده به این تیم، نام ۲ بازیکن 
لژیونر عراق دیده نمی شود. عالء عباس، بازیکن ژیل ویسنته 
پرتغال و همین طور روبین سوالکا، بازیکن لفسکی صوفیه 
بلغارس��تان به علت مصدومیت این مس��ابقات را از دست 
داده ان��د. این دو در بازی رفت مقابل ایران در ترکیب اصلی 
تیم  ملی کشورشان حضور داشتند. در عوض در این فهرست 
۲۶ نفره، بازیکنانی از تیم های الشرطه، الزوراء و نیروی هوایی 
دعوت ش��ده اند که در لیگ قهرمانان آسیا مغلوب تیم های 
ایرانی شدند. همچنین بشار رسن و طارق همام، ۲ بازیکنان 
پیشین پرسپولیس و استقالل که در حال حاضر به ترتیب 
برای القطر قطر و نیروی هوایی عراق بازی می کنند، به تیم  
ملی دعوت شده اند. عالوه بر این یک بازیکن از لیگ روسیه، 
یک بازیکن از لیگ آمریکا و ۲ بازیکن از لیگ قطر به عنوان 

لژیونر در ترکیب عراق حضور دارند. 

اخبار

ورزشی

ادامه از صفحه اول
این اندیشکده در ادامه به بحثی 
که در کالب هاوس بین غالمحسین کرباسچی و مصطفی 
تاجزاده اتفاق افتاد، پرداخته و نوشته است که در این بحث 
تند، کرباسچی بعد از ۲۴ سال که از دوران قدرت گرفتن 
اصالح طلبان در ایران گذشته است، از تاجزاده پرسید »چه 
چیزی را می خواهید اصالح کنید و چگونه می خواهید این 
کار را انجام دهید؟«؛ کرباسچی در این بحث معتقد بود این 
مساله برای اصالح طلبان بسیار ضروری است که خود را به 
دیدگاه محافظه کاران نزدیک کنند و در تمام طول این مدت 
تاجزاده همچنان بر واژه اصالح طلبی تاکید می کرد و در 
عین حال هیچ راهی برای رسیدن به آن پیشنهاد نمی کرد. 
با این حال با توجه به اینکه انتظار نمی رود در انتخابات 
ماه آینده ایران، اصالح طلبان یا میانه روها شانس��ی برای 
برنده شدن داشته باشند، این ۲ گروه سعی دارند در نهایت 
تالش کنند همچنان در عرصه سیاسی ایران حضور داشته 
و مؤثر باشند. به همین دلیل هم بر اساس پیشنهاد محمد 
عطریانفر، آنها می خواهند سطح خود را یک مرحله پایین تر 
ببرند و به کسب برخی پست های وزارتی یا مدیریت صنایع 

بسنده کنند. در این جلسه رسول منتجب نیا خواستار توجه 
اصالح طلبان به شرایط کشور شده و از آنها خواسته به منافع 
ملی احترام بگذارند، زیرا اگر خطری کشور را تهدید کند، 
هیچ تفاوتی بین اصالح طلب و اصولگرا نیست و هر ۲ با هم 
در یک کشتی نشسته اند و باید از همدیگر مراقبت کنند. 
بر همین اس��اس تحلیلگران شورای آتالنتیک به این 
نتیجه رسیده اند که احتماال اصالح طلبان حتی اگر نامزدی 
با اسم اصالح طلب را نیز روانه رقابت های انتخاباتی کنند، 
در نهایت پشت سر یک محافظه کار جمع می شوند و از او 
حمایت می کنند و دقیقا همان نقشه ای را دنبال می کنند 

که سال ۹۲ در همراهی با  روحانی ایفا کردند. 
در نهایت نش��ریه نیوزویک با اشاره به نامزدی ابراهیم 
رئیس��ی در انتخاب��ات، مطرح کرده اس��ت ک��ه نامزدی 
او و احتم��ال ب��االی رأی آوری او در ای��ن انتخاب��ات، بر 
پیچیدگی های گفت  و گوه��ای دولت بایدن با جمهوری 
اسالمی بر سر برنامه هسته ای اش می افزاید. نیوزویک در 
ادامه نوش��ته است: رئیسی پیش از این از روحانی انتقاد 
کرده بود که رویکردش در زمان گفت و گوهای هسته ای، 

ضعیف بوده است.

ادامه از صفحه اول
... اگر هنوز ۱۰ آلبوم برتر موسیقی 
بی کالم از»باخ«، »موتزارت«، »ژان میشل ژار«، »کیتارو«، 
»حسین علیزاده« و »مجید انتظامی« را نشنیده، درباره 

موسیقی هیچ کلیپ یا تیزری نباید اظهارنظر کند. 
اما از بایسته هایی نیز گفته بودم. اینکه روابط عمومی 
س��ازمان نباید غلط امالیی داشته باشد. امال در فرهنگ 
ایرانی نش��انه سواد است و غلط امالیی نشانه  بی سوادی! 
لذا دانستن حداقل نام رمان های مطرح ایرانی مهم است، 
چون ادبیات مهم اس��ت؛ چون قدرت هر آدمی در دایره 

لغات او است نه در افزایش تن صدایش!
 تنظی��م روابط درون س��ازمانی نیز به ان��دازه روابط 
برون س��ازمانی در رواب��ط عمومی مهم اس��ت. مهارت 
خوب ش��نیدن و ش��نونده  خوب بودن »مهم« اس��ت. 
»جامعه شناس��ی س��لیقه« از »گرونو«، دانس��تن آرای 
متفکران و اندیشمندان جامعه ایرانی و اطالع از جدیدترین 
نظریه  های انسان شناسی مهم است، چرا که عرصه  عرضه 
روابط عمومی، جامعه و انسان هاس��ت. به جای باج دادن 
به رسانه های زرد برای حذف نقدشان، بهتر است جوابیه 

منطقی نوش��ته شود، چرا که »نهاد نقد« نیز باعث رشد 
یک س��ازمان اس��ت، آنگونه که »کریم امامی« توانست 
با نقدهایش بخش��ی از فرهنگ هنری ای��ران را هدایت 
کند. مهم اس��ت روابط عمومی سازمان، آدرس بهترین 
کتابفروشی های شهر را بداند. مهم است به جای نشستن 
پشت در اتاق فالن نماینده و وزیر، وقتش را یا بین کارکنان 
سازمانش یا در گالری ها و پالتوهای تئاتر شهر بگذراند. 
بهتر است متصدی این پست، قدرتش را نه در داالن های 
تاریک و سیاه سیاست، بلکه در روشنای فرهنگ و هنر 
عرضه کند؛ که آنجا گستره  البی های کثیف است و اینجا 
میدان ش��فاف انس��انیت! مهم است که قدر موی سفید 
روزنامه نگاران و اصحاب جراید را بداند و به جای مدیریت 

توزیع هدایا، در پی مدیریت توزیع احترام باشد. 
آن یادداش��ت به هر دلی��ل )منطقی یا غیرمنطقی( 
چ��اپ نش��د اما امی��دوارم وقتی که س��عه  صدر جامعه 
ب��ه اندازه  کاف��ی بود، اصل یادداش��ت را منتش��ر کنم. 
باش��د ک��ه رواب��ط عمومی ه��ای م��ا در ای��ران، روابط 
 عمومی سازمان ش��ان باش��ند، نه روابط عمومی رئیس

سازمان!

به یک نفر با روابط عمومی باال نیازمندیمرسانه های غربی درباره نامزدهای انتخابات ایران چه می گویند؟

تست کرونای ملی پوشان بسکتبال منفی شد
با منفی ش��دن تس��ت کرونای ملی پوش��ان بسکتبال، اردوی تیم ملی از صبح دیروز آغاز شد. ملی پوش��ان دعوت شده به اردوی تیم  ملی 
بس��کتبال ایران که روز ش��نبه تس��ت کرونا داده بودند، با منفی اعالم شدن جواب تست های شان، تمرینات خود را از صبح دیروز زیر نظر 
کادر فنی آغاز کردند. تیم  ملی بسکتبال مردان ایران خود را برای حضور در مسابقات پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱ آماده می کند. 

نودوپنجمین داربی، دقیقا همان چیزی 
را از فوتب��ال ایران نش��ان داد که باید 
می دیدیم و اتفاقات آن را فقط باید با واژه هایی چون زشت، 
بد، جلف تعریف کرد. نه قصدمان سیاه نشان دادن فوتبال 
ایران اس��ت و نه می خواهیم کس��ی را نصیحت کنیم. این 
فوتبال آنقدر سیاهی ها به خود دیده که باالتر از آن رنگی 
نیست و گوش شنوایی هم وجود ندارد که قصد ما نصیحت 
کردن باشد. اگر گوش شنوایی بود، پیش از اینکه رسانه ها 
بخواهند مساله ای را گوشزد کنند، بارها پیشکسوتان فوتبال 
ایران این نصیحت ها را انجام داده اند و کسی توجهی به این 
مسائل نداشته اما بد نیست نگاهی به داربی نودوپنجم داشته 
باشیم که عصاره ای از فوتبال ایران است. اعتراض، درگیری و 
خشم؛ خشمی بیرون زده که شاید بخشی از آن برای دیده 
شدن است. دیده شدن در فضایی که فوتبال ایران را بلعیده و 
همه اسیر آن شده اند؛ فضای مجازی که شاید حرکت بسیاری 
از مربیان و بازیکنان فوتبال ایران را تحت تأثیر قرار داده و 
بسیاری از صحبت ها، حرکات یا رفتارها برای بیشتر دیده 
شدن انجام می شود بویژه اگر این نفرات در ۲ تیم استقالل 
و پرس��پولیس باش��ند که هواداران شان در فضای مجازی، 
معرکه ای به راه انداخته اند. داربی هم دقیقا چیزی ش��بیه 

به هم��ان معرکه های فضای 
مجازی بود که با اعتراض های 
مکرر به داوری آغاز ش��د و با 
مش��ت و لگد در پایان بازی 
یافت. داربی، ویترین  خاتمه 
فوتبال ایران اس��ت؛ دیداری 
که مهم ترین داربی قاره آسیا 
تلقی می شود اما شاید بتوان 
نام زش��ت ترین بازی قاره را 

هم روی آن گذاشت. دیداری که بازیکنانش با کوچک ترین 
اتفاق از خود بی خود می ش��وند و با هر تصمیم داور، آواری 
می شوند بر سر قاضی میدان. حتی درست ترین تصمیم داور 
هم با اعتراض روبه رو می شود، تصمیم غلط یا مشکوک که 
جای خود دارد. همین مس��أله، س��نگ بنای درگیری های 
بیشتر است و افسوس که این رفتارها با هیچ واکنش جدی 
هم روبه رو نمی شود. داربی زشت بود، درست شبیه عملکرد 

۲ تیم��ی که همین چند روز 
پیش در لیگ قهرمانان آسیا 
نمایش های درخشانی داشتند 
اما همان جا هم برای یکدیگر 
کری می خواندند؛ کری اینکه 
کدام یک در گروه سخت تری 
قرار دارند و رقبای کدام یک 
قوی تر بوده اس��ت. وقتی به 
لی��گ برگش��تند، انتظار این 
بود حداقل داربی زیبایی را ش��اهد باش��یم اما دریغ از یک 
حمل��ه قدرتمند و تمام عی��ار روی دروازه دیگری. بار فنی 
پایین بازی، حوصله همه را س��ر برده ب��ود. داربی بد بود، 
درس��ت ش��بیه بازیکنانی که حتی به گرفته شدن خطای 
محرزش��ان هم اعتراض داشتند؛ بازیکنانی که هنگام عقد 
ق��رارداد، باالترین ارق��ام را  طلب می کنند اما بویی از رفتار 
حرفه ای نبرده اند. نه در زمین بازی حرفه ای گری دارند و نه 

بیرون زمین می توانند از خود رفتار یک بازیکن حرفه ای را 
به نمایش بگذارند؛ بازیکنانی که بیش از اندازه مورد توجه 
قرار گرفته اند تا فکر کنند دنیا حول آنها می چرخد. داربی 
جلف بود، درست شبیه نفراتی که در پایان بازی مشت و لگد 
به سمت یکدیگر پرتاب می کردند. آن هم در شرایطی که 
ثانیه ها رو به پایان بود و بازیکنان به جای کنترل رفتارشان، 
با حرکاتی تأسف آور، ویترین فوتبال ایران را با خشونت به 
هم زدند. جایی که انتظار می رفت حداقل رفتار معقوالنه ای 
از نیمکت تیم ها مش��اهده کنی��م اما برخی اعضای همین 
نیمکت ه��ا هم جزئی از درگی��ری بودند؛ نیمکت هایی که 
شاید بخشی از خشونت داخل زمین را هم رقم می زنند و 
دائما از کنار زمین علیه داور و تصمیماتش فریاد می زنند و 
همین رفتار، بازیکنان را برای اعتراض و خشونت، تحریک 
می کند. این فوتبال، با چند تصمیم موقت کمیته انضباطی 
هم اصالح نخواهد شد. اگر عوامل درگیرشونده داربی تا پایان 
فصل هم محروم شوند، باز هنگام بازگشت، همین رفتارها را 
تکرار خواهند کرد. بازیکنان و مربیانی که جز خشم، چیزی 
برای ارائه ندارند و سال ها باید روی فرهنگ و رفتارشان کار 
 کنند تا بلکه بتوانند روزی معقوالنه یک فوتبال را به پایان

برسانند.

آنچه داربی از فوتبال ایران به نمایش گذاشت 

زشت، بد، جلف!
گزارش

زهره فالح زاده: تیم استقالل در نود و پنجمین داربی پایتخت شکست 
خورد تا شاگردان فرهاد مجیدی شانس قهرمانی در لیگ برتر را از 
دست رفته ببینند. آبی ها حاال با ۲ بازی کمتر نسبت به آلومینیوم 
اراک در رده پنجم قرار دارند و تنها قهرمانی در جام حذفی می تواند 
هواداران را تا حدودی راضی کند. استقالل روز چهارشنبه در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی باید به مصاف ذوب آهن برود؛ ذوبی که 
با مجتبی حسینی در لیگ برتر پیش از داربی این تیم را شکست 
داد و این نشان می دهد مجیدی و شاگردانش بازی راحتی نخواهند 
داشت. درباره شرایط این روزهای استقالل، داربی و جام حذفی با 

علی لطیفی، پیشکسوت استقالل گفت وگو کردیم.
***

   اس�تقالل در حالی در داربی شکس�ت خورد که ۲ تیم نمایش 
ضعیفی داشتند؛ نظر شما درباره این دیدار چیست؟

این دیدار جنگ بین خط تهاجمی قوی استقالل و خط تدافعی 
قوی پرسپولیس بود. پرسپولیسی ها بیشتر تمرکزشان روی خط 
دفاعی شان است که گل نخورند. به اعتقاد من آنها بخوبی توانستند 
بازیکنان تأثیرگذار اس��تقالل را مهار کنند. در نتیجه آن شرایط 
فوق العاده ای که استقاللی ها در لیگ قهرمانان آسیا در خط حمله 
داشتند، خیلی در این بازی نمود پیدا نکرد. البته آبی ها در این دیدار 
بهتر ظاهر شدند اما از موقعیت های نصفه و نیمه خود نتوانستند 
استفاده کنند و پرسپولیس از تک موقعیت خود بهترین استفاده را 
برد و برنده بازی هم ش��د. در کل بازی بسیار زشتی دیدیم و این 
نوع فوتبال را دوست نداشتم. متأسفانه همیشه پیش از داربی از 
هیجان ه��ای آن و پس از ب��ازی، درباره فوتبال بد ۲ تیم صحبت 

می کنیم؛ موضوعی که تکراری شده و در شأن فوتبال ما نیست. 
   استقاللی ها اعتقاد داشتند اگر پنالتی دقیقه ۳ اعالم می شد، 
بازنده داربی نبودند؛ به نظر شما پنالتی تضمین کننده برد تیم بود 

یا بیشتر توجیه است؟
در فوتبال نمی توان با قطعیت نظر داد اما به اعتقاد من اگر پنالتی 
گرفته می شد، شانس استقالل برای برد بیشتر می شد. چون با گل 
استقالل، پرسپولیسی ها جلو می آمدند و آبی ها تخصص دارند که 
با باز شدن فضا، مهاجمان ترسناک شان گل های بیشتری به ثمر 
برسانند. می دانم که گرایش فوتبال ما در سال های اخیر خواسته یا 
ناخواسته به نفع پرسپولیس بوده و بازنده و مظلوم واقعی این اتفاق 

هواداران استقالل هستند. 
   تعویض ه�ای مجیدی برخالف تعویض های گل محمدی جواب 

نداد و استقالل نتوانست از بازیکنان تعویضی بهره الزم را ببرد. 
یکی از مش��کالت اس��تقالل در چند فصل اخیر این است که 
 پل��ن B ندارد. یعنی تیم حریف ک��ه در الک دفاعی فرو می رود،
برنامه ای برای حل مش��کل گلزنی ندارد. این اتفاق دوران محمود 
فکری هم بود. مثل مصاف های استقالل با پیکان چه با فکری و 

چه با مجیدی که حریف ۲ مساوی از ما  گرفت. 
   خیلی ها اعتقاد دارند فراز کمالوند تأثیر زیادی در تیم داشته و 

با رفتن او استقالل به بن بست تاکتیکی خورده است. 
ب��ه هیچ وج��ه به ای��ن موض��وع اعتقاد ن��دارم. ش��ما زمانی 
می توانی��د به این باور برس��ید ک��ه مربی ۶ م��اه در تیم حضور 
داش��ته باش��د. فراز کمالوند یک ماه در تیم حضور داشته، صرفا 
درب��اره مس��ائل روان��ی و به عنوان یک مش��اور کن��ار مجیدی 
 فعالیت داش��ته و حتی خود فرهاد ه��م تأثیرگذاری ۱۰۰ درصد

ندارد، چون زمان زیادی در تیم نبوده است. در واقع این تیم محمود 
فکری است. از این به بعد است که فرهاد می تواند تفکراتش را در 
زمین نش��ان دهد. کمالوند بیشتر به عنوان مشاور بوده که البته 

می توانست در تعویض ها هم به فرهاد کمک کند. 
   قرار است یک مربی ایتالیایی به نیمکت استقالل اضافه شود؛ 

به نظر شما این مربی که هنوز نامش هم فاش نشده، می تواند به 
مجیدی در این مدت کوتاه تا پایان لیگ کمک کند؟

اگر فرهاد مجیدی حتی مورینیو را هم به عنوان دس��تیار به 
نیمکتش اضافه کند، به اعتقاد من تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. 
از این جهت که استقالل با وجود ستاره ها و مهره های خوبی که 
دارد، بیشتر به جای اینکه از نظر فنی مشکل داشته باشد، از نظر 
روحی- روانی مشکل دارد. استقالل نیاز به فردی دارد که رفاقت 
و اتح��اد را بین بازیکنان زیاد کند. به نظر من مجیدی اگر مربی 
خارجی هم می آورد، یک مربی ایرانی هم اضافه کند تا بازیکنان 
را دور هم جمع کرده و از نظر روانی آماده کند. صدالبته مربی ای 
باشد که کنار خط بتواند از حق استقالل دفاع کند، چون مجیدی 

و کمک های او خیلی آرام هستند. 
   لحظات پایانی داربی بین بازیکنان ۲ تیم درگیری ای ایجاد شد 
که کمیته انضباطی خیلی س�ریع به این ماجرا ورود کرد. این در 
حالی اس�ت که هفته گذشته اتفاق مشابهی در دیدار سپاهان - 
پرس�پولیس رخ داد و شاید اگر کمیته انضباطی زودتر رسیدگی 
می کرد، چند بازیکن پرسپولیس پیش از داربی محروم می شدند. 
اگر در دیدار س��پاهان - پرسپولیس چند بازیکن به قتل هم 
می رس��یدند، کمیته انضباط��ی ورود نمی ک��رد و حکم آن پس 
از دارب��ی اعالم می ش��د. بی تعارف ع��رض کنم کمیته انضباطی 
 صرف��ا نمی توان��د قان��ون را اجرا کند. بیش��تر با ریش س��فیدی

دنبال حل مشکالت هستند. وقتی با یک تلفن از فالن جا بازیکن 
را می بخشند، این اتفاق هم می افتد. کمیته انضباطی قدرت الزم 
را به هیچ عنوان نداش��ته و ندارد، بلکه از جای دیگر باید تأییدیه 
بگیرند تا رأی ابالغ شود. فقط در این حد بگویم که اگر این اتفاق 
برای تیم ضعیف تری می افتاد، پوست شان را می کندند. من نمی گویم 
کدام تیم پرسپولیس یا سپاهان مقصر ماجرا بودند اما هر جای دنیا 

این اتفاق بیفتد، سریع کمیته انضباطی تشکیل جلسه می دهد و 
قبل از دیدار بعدی حکم صادر می شود. نگاه هواداران استقالل این 
است که در دولت آقای روحانی تیم شان بشدت تضعیف شده است. 
آخرین نمونه هم کری آقای جهرمی بود که بسیار کار زشتی آن 
هم در بدترین زمان ممکن کرد. او به جای اینکه به عنوان وزیر به 
مشکالت مردم بپردازد، به این حواشی فکر می کند. ۸ سال دوران 
ریاس��ت جمهوری آقای روحانی از بدترین سال های تاریخ باشگاه 
استقالل است؛ به جهت طرفداری های همه جانبه از پرسپولیس. 
هیچ ایرادی ندارد که شما طرفدار تیمی باشید اما نباید از قدرت و 

جایگاه تان به نفع آن تیم استفاده کنید. 
   اس�تقالل شانس قهرمانی لیگ را از دس�ت داد و حاال فرهاد 
مجیدی به دنبال قهرمانی در جام حذفی است. تیم او باید مقابل 
ذوب آهن در این رقابت ها حاضر شود؛ ذوب آهنی که پیش از داربی، 
استقالل را شکست داد. به نظر شما مجیدی می تواند این بار از پس 

ذوب آهن بربیاید؟
به اعتقاد من استقالل می تواند ذوب آهن را این بار شکست دهد 
اما به شرطی که از بازی احساسی دست بردارد؛ به عبارتی منطقی 
فوتبال بازی کند. فرهاد در حدی که می تواند باید روی س��اختار 
دفاعی استقالل فوکوس کند. مادامی که این مشکل حل نشود، 
امیدی به موفقیت نیست. مهاجمان استقالل زمانی که توپ را از 
دست می دهند، باید در کارهای دفاعی کمک کنند تا ساختار دفاعی، 
تیمی و فردی درست شکل بگیرد. البته استقالل در داربی شکست 
خورده و جمع کردن تیم از نظر روحی خیلی سخت است. نقش 
فرهاد اینجا خیلی مهم است و امیدوارم او بتواند این کار را انجام 
دهد و استقالل را به شرایط نرمال بازگرداند. اگر استقالل نتواند جام 
حذفی را برنده شود، با توجه به روحیه ای که از مجیدی می شناسم، 
خود او توان ماندن در تیم با شرایط خیلی سخت را نخواهد داشت. 
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