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   گزارش
ب�ا انتقاد ش�دید 
نسبت به اخباری 
که درباره ارتباط شهاب الدین عزیزی خادم با 
جادوگ�ران ب�ه گ�وش می رس�د، از رئی�س 
فدراس�یون فوتبال خواس�ته اند ب�رای ادای 
توضیح�ات در این ب�اره به بهارس�تان برود. 
»خوبان عالم«، »مخلوقات وابس��ته« و عباراتي از 
اين دست چند ماهي است به كليدواژه هاي مهمي 
در فوتبال بدل شده  اند، كليد واژه هايي كه تا همين 
چند ماه پيش، پس از پيروزي هاي تيم ملي در هر 
مصاحبه اي كه از زبان رئيس فدراسيون فوتبال روي 
خروجي سايت ها و روزنامه ها مي رفت، ديده مي شد. 
كليدواژه هاي عجيبي كه به عقيده برخي، نشانه هايي 
بود كه حكايت از ارتباط عزيزي خادم با جادوگران و 
رماالن داشت تا رماالني كه تا پيش از اين صحبت از 
حضورشان در باشگاه ها بود حاال پاي شان به سطح 

اول مديريت فوتبال هم باز شود. 
   خوبان عالم از کجا وارد فوتبال شد؟

11 شهريور پس از برد يك بر صفر تيم ملي فوتبال 
برابر سوريه در اولين بازي دور نهايي انتخابي جام 
جهاني شايد براي اولين بار بود كه رئيس فدراسيون 
فوتبال با نام بردن از خوبان عالم، آنها را يكي از داليل 
برد مقابل سوري ها ناميد تا اين كليدواژه جنجالي 
وارد ادبيات فوتبالي ها شود. كلمه اي كه شايد در ابتدا 
خيلي ها از كنار آن به سادگي عبور كردند، اما تكرار 
آن و حرف هاي درگوشي درباره رئيس فدراسيون و 
ارتباطش با برخي افرادي كه حرف و حديث زيادي 
پشت سرش��ان است، سبب ش��د تا عبارت خوبان 
عالم حواش��ي زيادي را براي رئيس جوان فوتبال 
به وجود آورد و او متهم به ارتباط با جادوگران شود. 
عزيزی خادم پس از برد تيم ملی مقابل سوريه گفته 
بود: »اين اولين بازي م��ا در دور دوم مقدماتي جام 
جهاني بود. به لطف خدا و دعاي خوبان عالم، س��ه 

امتياز مهم را به دست آورديم.«
رئيس فدراسيون فوتبال كه در حاشيه بازي 20 مهر 
ايران و كره در انتخابي جام جهاني در پاسخ به سؤال 
يكي از خبرنگاران درب��اره ارتباطش با يك جادوگر 
معروف در فوتبال س��كوت كرده بود، حتي 26 مهر 
وقتي به جام جم و استوديوي برنامه فوتبال برتر رفت 
هم حاضر نشد به صراحت اين شايعات را تكذيب كند 
و بار ديگر عباراتي را به زبان آورد كه حدس و گمان ها 
را درباره منش��أ خوبان عالم بيش��تر كرد: »هميشه 
شكرگزار خداوند عالم هستيم. بحث هاي اعتقادي 
خودم��ان را داريم. آنچه امروز داري��م به لطف الهي 
است. ما به همه مخلوقات هستي وابسته هستيم. هر 
بنده اي مي تواند به ما كمك كند. منعي ندارد كسي 

براي ما دعاي خير كند. هر كس با قدمش، با نفسش و 
با دعايش به ما كمك كند، مشكلي نداريم و دستمان 

را به سمتش دراز مي كنيم.«
   واکنش تند مجلس به فدراسیون فوتبال

شائبه ارتباط مديران فدراسيون فوتبال با جادوگران 
عالوه بر اينكه در بين فوتبالي ها با انتقادهاي زيادي 
روبه رو شد، حساسيت نمايندگان مجلس را هم به 
همراه داشت و اهالي بهارستان به شدت نسبت به 
چنين اتفاقاتي در فوتبال ابراز نگراني كردند و حتي 
خبر از احض��ار عزيزي خادم به مجل��س براي اداي 

توضيحاتي درباره ماجراي خوبان عالم دادند. 
29 مهر، محمدمهدي فروردين، رئيس فراكسيون 
ورزش چنين ادبياتي را توهين به فرهنگ و روحيه 
جوانمردي در ورزش دانست: »بايد بازيكنان و كادر 
فني تيم در مورد زحمات شان ادعا كنند. امروز در 
ورزش هر كس بيشتر روي مسائل فني مانند تكنيك، 
تاكتيك و آمادگي جسماني تمركز كند موفق است. 
نبايد به مسائلي كه امروز بيشتر جنبه خرافات دارد، 
بپردازيم و از زحمات بازيكناني كه اغلب لژيونر هستند 
غافل شويم. اينكه بخواهيم به جاي موضوعات فني، 
خودمان را به مس��ائلي وصل كنيم كه نگاه مردم را 
عوض و آ نها را دچار نگراني مي كند، توهين به فرهنگ 

و روحيه جوانمردي ورزش است.«
احمد راستينه، رئيس كميته تربيت بدني كميسيون 
فرهنگي هم ديروز در گفت وگوي��ي با خبرگزاري 

فارس، خواهان تذكر وزارت ورزش به فدراس��يون 
فوتبال ش��د: »مس��ئوليني كه فضاي گفت وگوي 
آنها مبتني بر جادو و جنبل اس��ت، بهتر اس��ت به 
فضاي منطق و اس��تدالل گرايش پي��دا كنند و از 
طرح موضوعاتي كه آسيب به جامعه ورزشي كشور 
وارد مي ش��ود، بپرهيزند و اگر هر كسي حرف هاي 
حاشيه اي در ورزش بيان كند، اظهارات او پذيرفته 
نيست. مجلس خيلي صريح و روشن به وزارت ورزش 
و جوانان تأكيد كرد كه به فدراسيون هاي زيرمجموعه 
خود تذكر بدهد كه از طرح مباحث حاشيه اي در اين 
باره جلوگيري كند و از مسئولين ورزشي بخواهد در 

فضاهاي حاشيه اي حركت نكنند.«
 مرتضي آقاتهراني، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس 
هم روز دوشنبه به شدت به شائبه حضور جادوگران 
در فوتبال واكنش نش��ان داد: »در دين مبين اسالم 
كس��ي جادوگري و رمالي را قبول ن��دارد. هم با اين 
مسائل در هر سطح مقابله خواهيم كرد و هم اينكه در 
آينده برنامه هاي ويژه اي در اين زمينه خواهيم داشت. 
عزيزي خادم شايد فكر مي كند از طريق تلقين درماني 
مي خواهد كارهايش را پيش ببرد، در حالي كه پذيرفتن 
اينگوه مسائل خرافه پرستي است. اين نوع رفتارها جايز 

و در مملكت اسالمي قابل قبول نيست.«
آقاتهراني درباره اينكه در تمام دنيا، فدراس��يون ها 
با جادوگري برخورد مي كنن��د، اما عزيزي خادم به 
عنوان رئيس فدراس��يون خود به اين مسائل دامن 

مي زند، گفت: »بحث جادوگري و اين مسائل جزو 
نكاتي است كه در اسالم ورود به آن حرام است. يعني 
از نظر فقهي، نه جادوگر محترم است و نه كسي كه به 
دنبال اين مباحث خرافات مي رود آدم درستي است. 
اين جريانات انحرافی اس��ت. بايد هر كسي درست 
تالش كند و البته خداي متعال هم ياري مي كند، آن 
نصراهلل ينصركم. آدم هاي نادرستي كه مي خواهند 
يك پولي را به دس��ت بياورند يا بتوانند در اصطالح 

افراد را گول بزنند از اين ابزارها استفاده مي كنند.«
به گفته رئيس كميس��يون فرهنگ��ي مجلس اين 
مسائل در كل دنيا مطرود اس��ت: »در دنيا كساني 
هس��تند كه ارتباطي با خدا و ائمه اطهار ندارند، اما 
از اين حرف ها )جادوگري( مي زنن��د و به دنبالش 
مي روند. ما چرا بايد از اين حرف ها بزنيم، مي خواهم 
بگويم مبارزه با جادوگري فقط مختص به دين اسالم 
نيست. ديگر اديان آسماني و الهي هم اين مزخرفات 
و خرافات را قبول ندارند. اگر كس��ي مختصر دين و 
تديني داشته باشد از همان اول بايد بداند كه نبايد 
در اينجور مس��ائل ورود كند و اگر هم دين ندارد، 

حداقل آدم بايد صاحب عقل و خرد باشد.«
حال باي��د ديد ب��ا ورود مجلس و احض��ار رئيس 
فدراس��يون فوتبال، ماجراي خوبان عالم به كجا 
می رسد و فدراسيوني كه در مدت 9 ماه گذشته كم 
حاشيه و جنجال نداشته، چه پاسخي در اين باره 

براي نمايندگان مردم دارد. 
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حامد قهرماني

دنيا حيدري

برگزاري هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا
شب مربيان جايگزين

هفته پنجم رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا سه ش��نبه ش��ب در حالي 
آغاز شد كه دو مربي تازه وارد نتايج جالب توجهي به دست آوردند و به 
آينده تيم هاي شان در ادامه رقابت ها اميدوار شدند. منچستر با هدايت 
كريك يك چهره جديد از خود به نمايش گذاش��ت و بارسا هم نشان 
داد كه با ژاوي هرناندز، حرف هاي زيادي براي گفتن دارد، هرچند هم 
آبي و اناري ها و هم مربي نام آشناي شان خوب مي دانند كه كار سختي 

براي صعود به مرحله بعد پيش رو دارند. 
در گروهF ، منچس��تريونايتد بعد از اخراج سولسشر با هدايت مايكل 
كريك مقابل ويارئال به برتري 2 بر صفر دست يافت تا با 10 امتياز در 
صدر جدول تكيه بزند. ويارئال با اين شكست هفت امتيازي شد و در رده 
دوم جدول باقي ماند. ديگر ديدار اين گروه را يانگ بويز و آتاالنتا برگزار 

كردند كه كارشان به تساوي پرگل 3 - 3 انجاميد. 
كريك، س��رمربي موقت يونايتد بعد از اين برد گفت: »نتيجه اي كه ما 
كس��ب كرديم، نتيجه خوبي بود. حس پيروزي در يك مس��ابقه براي 
بازيكنان بس��يار بزرگ اس��ت و مهم تر اينكه ما توانستيم در اين بازي 
كلين شيت كنيم. دخيا دوباره نشان داد كه چقدر براي منچستريونايتد 
مهم اس��ت و چقدر مي تواند روحي��ه مثبت به تيم تزري��ق كند. همه 
بازيكنان نشان دادند كه پس از اين هفته سخت مي توانند يك واكنش 

مناسب نشان دهند و انگيزه مثبت خود را به اجرا بگذارند.«
در گروهE ، همه نگاه  ها متوجه بارسا و س��رمربي جديدش ژاوي بود. 
كاتاالن ها كه با ژاوي در الليگا به پيروزي دست پيدا كرده بودند مقابل 
بنفيكا نيز به تس��اوي بدون گل رس��يدند. با اين تس��اوي بارسا هفت 
امتيازي شد و در رده دوم جدول باقي ماند، اما حاال براي صعود بايد به 
فكر شكست دادن بايرن مونيخ صدرنشين در آلمان باشد. بايرن با برتري 
2 بر يك مقابل ديناموكيف 15 امتيازي ش��د و صعود كرد. البته بارسا 
عالوه بر تالش براي برتري در بازي آخ��ر بايد نيم نگاهی هم به نتيجه 

بازي بنفيكای پنج امتيازي و ديناموكيف يك امتيازي داشته باشد. 
ژاوي، سرمربي بارسا با اش��اره به اينكه تيمش را براي برد راهي مونيخ 
مي كند، گفت: »به نظرم اين بارسايي است كه ما مي خواهيم. آنها با ايده 
بازي كردند و مشخصاً بايد مؤثرتر در حمالت ظاهر شوند. بايد اثرگذارتر 

ظاهر شويم و ناراحت كننده است كه نمي توانيم گل بزنيم.«
در گروه G، ليل با يك گل سالزبورگ را شكست داد و سويا 2 بر صفر از سد 
وولفسبورگ گذشت. با اين حساب كار سه تيم ليل هشت امتيازي، سالربورگ 

هفت امتيازي و سوياي شش امتيازي براي صعود به روز آخر كشيده شد. 
در گروه H، چلس��ي در يك نمايش بي نقص يوونتوس را گلباران و با 
چهار گل بانوي پير را تحقير كرد. دي��دار تيم هاي مالمو و زنيت هم با 
تساوي يك - يك به پايان رسيد. در اين گروه چلسي و يووه با 12 امتياز 
صعود خود را قطعي كرده اند و مالمو و زنيت هم تالش مي كنند با قرار 

گرفتن در رده سوم راهي ليگ اروپا شوند.

نگاهي به ورود مجلس به بررسي شائبه هایي که درباره ارتباط فدراسیون فوتبال با جادوگران و رماالن به گوش مي رسد

»خوبان عالم« به بهارستان می روند!
 تجليل از ايثارگران 

در شب خاطره با شهدای ورزش
شب خاطره با ش��هدا سه شنبه شب در هفته بزرگداش��ت بسيج با تجليل از 
خانواده ش��هداي دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم توس��ط وزير ورزش و 
جوانان، رئيس بسيج ورزشكاران و معاون فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران 
و همچنين با خاطره گويي همرزمان شهيد سيدحسن فقيهي از شهرستان 
جويبار، شهيد اسماعيل اعلمي از ش��هر اردبيل،  شهيد عبدالرسول زرين از 
شهر اصفهان، شهيد ابراهيم هادي، شهيد مهدي رضايي مجد و شهيد حسين 
قجه اي از تهران برگزار شد. در اين مراسم خواهر شهيد ابراهيم هادي نيز با 
ذكر خاطراتي از برادر شهيدش تأكيد كرد وظيفه ما رساندن پيام شهداست: 
»ابراهيم هر كاري كرد براي خدا كرد. او يك مرتبه و ناگهاني شهيد نشد. او 
از همان سنين كم برنامه هاي متفاوتي براي خودش داشت و اين ساختار را 
از كودكي چيده بود. زماني كه 13، 14ساله بود با بچه محل ها هيئت مذهبي 
تشكيل مي داد و بسيار مردم دار بود. وظيفه ما ايستادگي و مقاومت و رساندن 
پيام شهداست تا پيگير و رهرو آنچه با خون خود به ما آموختند، باشيم. دوست 
دارم جزو كساني باشم كه تا آخر راه با شهدا هم قدم هستند و با راه اصلي كه 
همان راه شهداست به سرمنزل مقصود برسم. امروز مي طلبد كه خالصانه و براي 

خدا نيروهايي را تربيت كنيم كه بعد از آگاهي و تربيت به داد مردم برسند.«

دنبال کسب سهمیه جهاني از مسابقات آسیایي هستیم
نبايد هدفمان را گم كنيم

فرناندز، سرمربي تيم ملي هندبال ايران به تركيب نهايي خود براي حضوردر 
مسابقات قهرماني آسيا كه به گفته پاكدل، رئيس فدراسيون با حضور 18 
تيم از جمله مدعياني چون بحرين، قطر، كره و ژاپن يكي از بي سابقه ترين 
دوره هاي خود را سپري مي كند رسيده اس��ت. تركيبي كه البته فرناندز 
اعتراف مي كند انتخابش كار آساني نبوده است: »كار سختي براي انتخاب 
18 بازيكن اصلي تيم از بين 35 بازيكن داشتم، اما بايد به گونه اي باشيم كه 
وقتي مردم بازي تيم را مي بينند به آن افتخار كنند. سخت است به بازيكناني 
كه با تمام وجود تالش كردند بگويم خ��ط خوردند، اما ترجيح مي دهم 
صادق باشم و تمركزم روي افراد داخل ليست باشد. هدف ما رسيدن به 
سهميه جهاني است و باور دارم كه بازيكنانم اين هدف را گم نمي كنند. 
نمي خواهم بگويم امكان اشتباه وجود ندارد، اما براي رسيدن به ليست 
18 نفره، بازي هاي ليگ را آناليز كرديم، سه اردو و تورنمنت قطر را 
داشتيم و لژيونرها را نيز در قالب ليگ ها و تورنمنت ها رصد كرديم و 
براي همه از جمله لژيونرها سه شرط داشتيم؛ اينكه خودشان قلباً بخواهند 

كه با صددرصد توان بازي كنند و شرايط حضور را داشته باشند. «

مل��ي  تي����م 
اشرف رامين
      بسکتبال

بسكتبال ايران 
در آغاز پنجره 
اول انتخابي جام جهاني 2023، ساعت پنج عصر 
فردا به مصاف تيم ملي بحرين مي رود. رقابت هاي 
جام جهاني دو سال ديگر به ميزباني سه كشور 
ژاپن، فيليپين و اندونزي برگزار خواهد شد و 32 
تيم حاضر در اين رقابت ها بايد ش��ش پنجره را 
پشت سر بگذارند تا جواز حضور در جام جهاني را 
كس��ب كنند. طبق برنامه ريزي فيبا از هش��ت 
سهميه در نظر گرفته شده براي تيم هاي آسيايي، 
دو سهميه به ژاپن و فيليپين اختصاص يافته و 
ديگر تيم هاي مدعي قاره بايد براي شش سهميه 
باقي مانده رقابت كنند. 16تيم آسيايي در قالب 
چهار گروه با هم مي جنگند و تيم كشورمان نيز در 
گروه D با بحرين، قزاقس��تان و سوريه همگروه 
است. بازي رفت ما با بحرين  فردا در تاالر بسكتبال 
آزادي برگزار مي شود و تيم ملي بايد بالفاصله به 
منامه سفر كند تا دوش��نبه شب ديدار برگشت 
مقابل بحرين را انجام ده��د. مهم ترين نكته در 
خصوص تيم كشورمان تغيير و تحوالت در كادر 
فني اس��ت. تيم ملي پس از حضور در بازي هاي 
المپيك توكيو همانطور كه انتظار مي رفت  با تغيير 
سرمربي متحول شد. مصطفي هاشمي در حالي 
هدايت تيم ملي را به دست گرفت كه منتقدان 
سرمربي قبلي سه سال منتظر چنين اتفاقي بودند. 

حاال بايد منتظر ماند و ديد  سرمربي جديد 
در اولين محك جدي خود چه مي كند. 

در بي��ن نف��رات انتخاب ش��ده نيز 
تغييرات به وضوح ديده مي شود. 

در بي��ن 14بازيكن منتخب 
هاشمي، اسامي چون ارسالن 
كاظمي، مه��دي كامراني و 
اصغر كاردوست بيش از همه 

به چش��م می آيند. ب��اال بودن 
ميانگين سني اگرچه يكي از انتقادهاي 

هميشگي سرمربي جديد و حاميانش از 
ش��اهين طبع بود، ام��ا س��كاندار جديد با 

انتخاب هايش نشان داد او نيز برخالف وعده هايش 
اهميتي به جوانگرايي نمي دهد! 

مصطفي هاشمي حتي در آخرين مصاحبه اش 
صراحتاً بر اهميت كس��ب نتيجه با بازيكنان 
باتجرب��ه تأكيد ك��رد. كاظمي و كاردوس��ت 
همان دو بازيكني هستند كه به خاطر تفكرات 
ش��اهين طبع فرصت حضور در المپيك را از 

دست دادند و كامراني 39س��اله نيز بعد از پنج 
س��ال پيراهن تيم ملي را به ت��ن مي كند. خبر 
ناراحت كننده اينكه سجاد مش��ايخي يكي از 
گاردهاي رأس مورد عالق��ه كادر فني به دليل 
مصدوميت نمي تواند در بازي ف��ردا و احتماالً 
در بازي برگشت به ميدان برود. كنار گذاشتن 
بازيكن��ان دورگه ديگ��ر اتفاقي ب��ود كه همه 
انتظارش را داشتند. تيم ملي قبل از رويارويي 
با بحرين س��ه ب��ازي تداركاتي با ش��هرداري 
گرگان، اكسون و تيم ملي سوريه برگزار كرد تا 
بسكتباليست هاي ايران قبل از شروع ديدارهاي 
انتخابي به هماهنگي الزم برسند. ديدار با بحرين 
در تهران اولين ميزباني بسكتبال ايران پس از 
شيوع كرونا محسوب مي ش��ود، هرچند كه در 
اين بازي باز هم حضور تماش��اگران در آزادي 
ممنوع اس��ت. در ديگر ديدار گروه D تيم ملي 

سوريه با قزاقستان روبه رو مي شود.

اعزام کاروان »مدافعان سالمت« به پاراآسیایي جوانان 2021

 تابع: قانون مصوبي
 براي اشتغال مدال آوران وجود ندارد!

دیدارهاي انتخابي جام جهاني بسكتبال از فردا آغاز مي شود

بحرين اولين محك شاگردان هاشمي

ورزش  كاروان 
شيوا نوروزي

     پارالمپيک
ايران هفته آينده 
براي حض��ور در 
بازي هاي پاراآسيايي جوانان به منامه اعزام مي شود. 
روز گذشته نشست خبری دبيركل كميته ملي 
پارالمپيك برگزار شد و محمد تابع كه سرپرستي 
كاروان كش��ورمان را ني��ز برعهده دارد ش��رايط 
ورزشكاران اعزامي را تشريح كرد. تابع در ابتداي 
صحبت هايش به شعار كاروان و نفرات اعزامي به 
پاراآسيايي جوانان 2021 اشاره داشت: »بازي هاي 
پاراآسيايي بحرين از 11 آذرماه به ميزباني بحرين 
آغاز مي شود و ورزش��كاران حاضر در 9 رشته به 
رقابت مي پردازن��د. كاروان جوانان اي��ران با نام 
»مدافعان س��المت« و با ش��عار »اراده، تالش و 
پيروزي« در اين دوره شركت مي كند. با توجه به 
تغييرات مكرري كه از س��وي مسئوالن برگزاري 
مسابقات اعمال شده تعداد ورزشكاران كشورمان 
به 165 نف��ر كاهش يافته و متأس��فانه 30 نفر از 
جوانان ما حضور در اين دوره را از دست داده اند. با 
اينكه براي مراسم رژه لباس طراحي كرديم و دو 
پرچمدار هم در نظر گرفته بوديم، اما طبق اعالم 
مسئوالن مسابقات فقط يك مراسم نمادين برگزار 
مي ش��ود و يك نفر به نمايندگي از كل كاروان در 
مراس��م حضور پيدا مي كند.« سرپرست كاروان 
ايران با عجيب توصيف كردن تغييرات مكرر در 
برگزاري بازي ها گفت: »بحث اصلي اين است كه 
ميزبان اطالع��ات را به ص��ورت قطره چكاني به 
كشورها اعالم مي كند و همين مسئله باعث ايجاد 
تغيي��رات در  برنامه ريزي ه��ا مي ش��ود. حت��ي 
كالس بندي، جدول بازي ها و اسامي ورزشكاران 

ش��ركت كننده براي ما كامل ارسال نشده است. 
اميدواريم جواناني كه حضور در پاراآسيايي بحرين 
را از دست دادند در بازي هاي پاراآسيايي هانگژو 
2022 ش��ركت كنند.« محمد تابع در خصوص 
پيش بيني از عملكرد ورزشكاران ايراني در بحرين 
اظهار داشت: »با شرايط موجود پيش بيني خاصي 
نمي توان انجام داد. تالش مي كنيم جايگاه دوره 
گذشته مان را تكرار كنيم و نيم نگاهي هم به ارتقای 
جايگاه داشته باشيم. مشكل مالي نداشتيم، هرچند 
قصد داشتيم براي كاروان پرواز چارتر بگيرم، ولي 
متأسفانه محقق نشد.« دبير اجرايي كميته ملي 
پارالمپيك در پاسخ به س��ؤال »جوان« مبني بر 
عملي شدن وعده استخدام مدال آوران و قهرمانان 
پارالمپيك و همچنين گاليه ورزشكاران جانباز و 
معلول از مشكالت معيشتي گفت: »تا جايي كه 
اطالع دارم قانوني براي اشتغال مدال آوران مصوب 
نشده كه بتوانيم به آن استناد كنيم. البته در برخي 
استان ها از طرف برخي شركت ها به يكي، دو نفر از 
مدال آوران قول هايي داده شده كه هنوز به مرحله 
اجرا درنيامده اس��ت. با وجود اي��ن كميته ملي 
پارالمپيك پيگير اين موضوع است و حتي در ديدار 
با قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار شد 
اين موضوع از طريق مجلس نيز به صورت جدي 
پيگيري شود.« محمد تابع در پايان صحبت هايش 
بر ادامه سياس��ت كيفي گراي��ي در كميته ملي 
پارالمپيك تأكيد كرد: »سرمايه گذاري در ورزش 
را انكار نمي كني��م و اعزام كاروان ب��ه بازي هاي 
جوانان ي��ك ن��وع س��رمايه گذاري اس��ت، اما 
كيفي گرايي يك بحث فني است و ساير كشورها 

نيز همين رويه را دارند.«

فريدون حسن

شمیم رضوان

رشوه، زد و بند و تضییع حقوق بشر
جام خونين قطر!

روزشمار جام جهاني قطر در حالي يك شنبه شب گذشته رونمايي شد 
كه هرچه به زمان آغاز اولين جام جهاني در منطقه خاورميانه نزديك 
مي شويم ابعاد تازه تري از چگونگي رسيدن اين ميزباني به قطري ها و 
برخي اقدامات خارج از مسائل حقوق بش��ري از سوي ميزبان در روند 

آماده سازي خود فاش مي شود. 
انتخاب قطر به عنوان ميزبان جام جهاني 2022 از همان ابتدا هم با شك 
و ترديدهاي زيادي روبه رو بود. بسياري نقش البي هاي پشت پرده در اين 
انتخاب را بسيار پررنگ مي دانستند و برخي حتي پا را فراتر گذاشتند و 
حرف از رشوه و خريدن آرا به ميان آوردند. اتفاق هايي كه حاال و در فاصله 
يك سال مانده تا اين رويداد بزرگ، شنيدن آنها از زبان مسئوالن وقت فيفا 
جالب توجه است. به عنوان مثال مي توان به حرف هاي سپ بالتر اشاره 
كرد كه از نقش پررنگ ميشل پالتيني نايب رئيس وقت فيفا و ساركوزي 
رئيس جمهور سابق فرانسه در اعطاي ميزباني به قطر اينگونه مي گويد: 
»دادن ميزباني جام جهاني به قطر به لحاظ اجتماعي و اقليمي اش��تباه 
بزرگي بود. ساركوزي رئيس جمهور سابق فرانسه و پالتيني در دادن اين 
ميزباني به قطر نقش داشتند. من فكر مي كردم كه قطر با توجه به اينكه 
كشور كوچكي است و گرماي هوا در آن باالست نمي تواند به ميزباني دست 
پيدا كند. تصور من اين بود كه امريكا يا روس��يه ميزبان خواهند شد، اما 
دخالت رئيس جمهور فرانسه همه چيز را تغيير داد. نمي توانم منكر رد و 
بدل شدن پول در اين ميان شوم، چون اين ميزباني ارتباط مستقيمي با 
خريد باشگاه پاري سن ژرمن توسط صندوق سرمايه گذاري قطر داشت.«

به اظهارات بالتر بايد مسئله جاسوس��ي قطر از فيفا و نوع به كارگيري 
كارگران خارجي را هم اضافه كرد. تحقيقات شبكه خبري آسوشيتدپرس 
نشان داده قطر با استخدام يكي از افسران سابق سيا به نام كوين چاكر كه 
به عنوان كارآگاه خصوصي فعاليت مي كرد تالش داشته از پيشنهادهاي 

ساير رقبا و شرايط مقامات كليدي فيفا در سال 2010 مطلع شود. 
اين اقدامات با حضور فردي در لباس عكاس خبري انجام شده كه سعي 
مي كرد از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده براي ميزباني مطلع شود. فردي 
نيز در شبكه اجتماعي فيسبوك به عنوان زني جذاب حضور داشته تا 
بتواند به هدف نزديك شود و اطالعاتي را از او به دست آورد. تحقيقات 
درباره چاكر و ساير مقامات اين كشور حاشيه خليج فارس نشان مي دهد 
كه تماس تلفني حداقل با يكي از مقامات ارشد فيفا پيش از رأي گيري 
در سال 2010 صورت گرفته اس��ت. آسوشيتدپرس همچنين مدعي 
شده كه بررسي مدارك داخلي يكي از شركت هاي چاكر نشان مي دهد 
او به مقامات قطري وعده داده بود كه مي تواند به آنها در حفظ تسلط بر 
جمعيت قابل توجه كارگران خارجي كمك كند. قطر كشوري با جمعيت 
2/8 ميليون نفری است كه تنها 300 هزار نفر از آنها شهروند اين كشور 
هستند. آنها براي ساختن ورزشگاه ها و ديگر زيرساخت هاي مورد نياز 

براي اين تورنمنت تا حد زيادي به كارگران خارجي تكيه داشتند. 
در چنين اوضاعي شنيدن خبر مرگ 6 هزار و 750نفر از كارگراني كه در 
قطر و پروژه هاي مربوط به جام جهاني فعاليت داشتند چندان عجيب به 
نظر نمي رسد. كارگراني از كشورهاي هند، پاكستان، نپال، بنگالدش و 
سريالنكا بودند كه طي 10 سال گذشته در قطر و پروژه هاي ساختماني 
و عمراني اين كشور جان باخته اند. جالب اينكه قطري ها به شدت اين 
موضوع را تكذيب مي كنند، اما نوع كسب ميزباني و تالشي كه آنها براي 
موجه نش��ان دادن چهره خود دارند حقيقت ديگري را بازگو مي كند، 

حقيقتي به نام جام جهاني زشت و خونين 2022 قطر.

آقاي وزير يا زنگي زنگی يا رومي رومي
اعتراض گل محمدي به بالتكليفي مديريتي باشگاه پرسپوليس پر بيراه 
نيس��ت. اگرچه تيم يحيي اين فصل نمايش فني قابل قبولي از خود ارائه 
نداده، اما مشكالت مديريتي كه مس��ائل مالي، جدايي برخي مهره هاي 
تأثيرگذار تيم و بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت از جمله آنهاست در روند 
پرانتقاد اين فصل سرخپوشان بي تأثير نبوده است. با وجود اين گاليه هاي 
سرمربي پرسپوليس در خصوص بالتكليفي مديريتي گويا چندان به مزاج 
وزير ورزش خوش نيامده كه سجادي با دلخوري از انتقادهاي يحيي، مدعي 

مي شود كه وزير ورزش است، نه وزير پرسپوليس يا استقالل. 
صدالبته كه حق با سجادي است و او ورزير كل ورزش است، نه فقط وزير 
پرسپوليس و استقالل و در اين مهم كوچك ترين شك و ترديدي نيست. 
با اين حال از كنار اين مسئله كه وزير ورزش رئيس مجمع اين دو باشگاه 
است و تصميم گيرنده اصلي در مقوله مديريتي آنها نيز نمي توان به سادگي 
عبور كرد و تا زماني كه سجادي هم مثل ديگر وزراي ورزش اين عنوان را 
يدك مي كشد، موظف است اوضاع مديريتي اين دو باشگاه را سروسامان 
دهد و هرگونه مشكلي كه بابت مسائل مديريتي يقه پرسپوليس و استقالل 

را بگيرد، بي هيچ ترديدي به وزير ورزش نيز مرتبط مي شود. 
وزير ورزش بر اين باور است كه مسائل مديريتي دخلي به يحيي ندارد و او به جاي 
تمركز روي مسائل مديريتي باشگاه بايد به مسائل فني تيم بپردازد، حال آنكه 
سجادي با توجه به پيشنيه و تجربه اي كه خود در ورزش دارد، بي شك به اين 
مهم واقف است كه مسائل مديريتي تا چه اندازه  مي تواند در مسائل فني يك 
تيم تأثير مثبت يا منفي داشته باشد. اين بدان معنا نيست كه تمام ناكامي هاي 
پرسپوليس در فصل جاري و عدم حضورش در رده هاي باالي جدول بر گردن 
مديريت باشگاه است، اما نقش مديريتي را نمي توان در اين زمينه ناديده گرفت 
و اين حق را مي توان به سرمربي سرخپوشان داد كه  خواهان سروسامان دادن 
به وضعيت مديريتي باشگاه باشد.  اما اينكه وزير ورزش اداره شدن باشگاه بزرگي 
چون پرسپوليس را با  سرپرست بالتكليفي نمي داند، مسئله جالب توجهي است.  
سجادي مدعي است كه با صدري هماهنگ اس��ت،  اين هماهنگي شايد در 
زمينه هايي چون پرداخت طلب كالدرون از حق مردم مناطق محروم كه چشم 
به دست مسئوالن مؤسسه كارآفريني داشتند، باشد. شايد هم در مسائلي ديگر 
كه به زعم وزير ورزش نيازي نيست كه توضيحات مبسوط در خصوص آن ارائه 
شود. اما بدون شك باشگاه پرسپوليس يا هر باشگاه ديگري نياز به مديرعامل 
دارد براي آنكه به شكلي بهتر و هدفمندتر اداره شود،  نه سرپرست و اين وضعيت 

چيزی جز بالتكليفي نيست. 
از سوي ديگر وزير ورزش نمي تواند با بيان اين مهم كه وزير ورزش است، نه 
وزير پرسپوليس و استقالل شانه از زير بار مسئوليت خالي كند و اين مسئله 
كه رئيس مجمع اين دو باشگاه است و تصميم گيرنده اصلي در خصوص 
مسائل مديريتي، آنها را ناديده بگيرد. اما اگر به راستي او بر اين باور است 
كه نمي تواند به شكلي ويژه كه رياست مجمع سرخابي ها بودن بر گرده او 
گذاشته، مسائل اين دو باشگاه را پيگيري و رتق و فتق كند بايد يك بار براي 
هميشه قال قضيه را بكند و تغييراتي ايجاد كند تا به راستي نيازي نباشد به 

واسطه سمتي كه در اين دو باشگاه دارد پاسخگوي هواداران آنها باشد. 
اما چطور مي شود وقتي پاي مسائل مديريتي به ميان مي آيد و مطالبات مردم 
به روشن شدن وضعيت مديريت باشگاه پرسپوليس و استقالل مي كشد، 
آقايان به صرافت آن مي افتند كه وزير ورزش هستند، نه فقط وزير استقالل 
و پرسپوليس. نقل قولي كه به اشكال متفاوت از وزراي قبلي نيز بارها و بارها 
شنيده شده است، اما وقتی پاي رفع و رجوع كردن افتضاحات بجا مانده از 
مديران بي كفايتي كه نتيجه انتخابات نادرست آقايان است پيش می آيد، 
اينگونه نقل قول هاي حق به جانب به دست فراموشي سپرده مي شود براي 
شل كردن سر كيسه براي رفع و رجوع اشتباهاتي كه آقايان خود جزو مقصران 
اصلي آن هستند و اين تناقضات قانع كننده نيست و به نظر مي رسد كه آقايان 
بايد يك بار به نتيجه برسند. يا زنگي زنگي يا رومي رومي، چراكه نمي توان 

اينگونه كج دار و مريز پيش رفت و يك بار به نعل و يك بار به ميخ كوبيد!
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