
اشتباه، اشتباه و باز 
فریدون حسن

   تیم ملی
هم اش�تباه؛ این 
تنها چیزی است 
که می توان در خصوص انتخاب کانادا به عنوان 
حریف تدارکاتی تیم ملی گفت. اشتباه محاسباتی 
و نداشتن درک الزم از شرایط از سوی مسئوالن 
فدراسیون فوتبال حاال کار را به جایی رسانده که 
دیداری که باید فرصتی برای آماده شدن تیم ملی 
باش�د تبدی�ل ب�ه ی�ک تهدی�د ش�ده است.

آقایان تا اسم کانادا را ش��نیدند دست و دل ش��ان 
لرزید و ش��روع کردند به بستن چمدان های شان، 
تازه میهم��ان هم دع��وت کردند غاف��ل از اینکه 
کانادایی ها سیاست شان عین ورزش شان است  و 
چشم و گوش شان به جای دیگر. این را   می شد از 
ابتدا پیش بینی کرد، اما وقتی شیطنت ها آغاز شد 
و معاندین دست به کار شدند و نخست وزیر کانادا 
تصمیم فدراسیون فوتبال این کش��ور را تصمیم 
نادرستی عنوان کرد، آن وقت مثل روز عیان شد که 
بازی با کانادا چندان جالب توجه هم نیست، حتی 
پای ش��هردار ونکوور هم به میان آمد و مخالفت 
صری��ح او با برگزاری مس��ابقه نش��ان از واقعیتی 
ورای آن چیزی داشت که اینجا و از قول مسئوالن 

فدراسیون فوتبال و تیم ملی بیان   می شد. 
اما باز هم اینجا آقایان چمدان بس��ته فدراسیون 
ب��دون درک درست از مس��ائل روی انجام بازی و 
سفر به ینگه دنیا اصرار کردند تا حاال با این بحران 
روبرو ش��ویم؛ بحران یک بازی انجام نشده، چون 
فدراسیون نشینان فقط میلیاردی می گیرند بدون 

اینکه به عواقب کار و تصمیمات شان فکر کنند.
دی��روز سعید خطی��ب زاده، سخنگ��وی وزارت 
امور خارجه در نشس��ت خبری خود با اشاره به 
مش��کالتی که ط��رف کانادایی ب��رای برگزاری 
این مسابقه ایجاد کرده، گفت: »هماهنگی این 
دیدار مستقاًل از سوی فدراسیون های فوتبال دو 
کشور در چارچوب دیدارهای معمول تدارکاتی 
فوتبال صورت گرفته و فدراسیون فوتبال کانادا 
در این خصوص اع��الم کرده ک��ه مصمم است 
با جلوگی��ری از هرگونه سوءاستف��اده سیاسی 
گروه های شناخته ش��ده ضدایران، این رویداد 

صرفاً ورزشی را میزبانی کند.«
خطیب زاده اف��زود: »متأسفانه ب��ه نظر می رسد 
برخالف ادعاهای نمایشی، ورزشی ترین امور هم 
بازیچه جهت گیری های حزبی و جبهه بندی های 
سیاسی در داخل کانادا شده است. موضع  گیری ها 

و اظهارنظرهای منفی نخست وزیر کانادا و برخی 
افراد دیگر، حاکی از تفوق نگ��اه صرف سیاسی و 
حزبی بر همه وجوه حکمرانی در کانادا بوده، به دلیل 
رفتار مقامات این کشور در علن به راحتی بازیچه 

گروه های مخالف و ایران ستیز می شود.«
وی تصریح کرد: »از دول��ت و فدراسیون کانادا 
انتظار می رود ف��ارغ از جوساز ی ه��ا، بر اساس 
منش��ور حرفه ای ورزش و اصول شناخته شده 
فیفا، برگ��زاری این دیدار تدارکات��ی و دوستانه 
را ب��ه دور از ش��ائبه  ها و انگیزه ه��ای سیاسی و 
همچنین شانتاژهای تبلیغاتی مخالفان تعامالت 
غیرسیاسی بین مردم کش��ورها تس��هیل کند. 
فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران به ما 
اطمینان داده همه توافقات الزم را با فدراسیون 
فوتبال کانادا در همین چارچوب انجام داده و در 
صورت نقض توافقات، مسئولیت تمامی عواقب 

آن بر دوش طرف کانادایی خواهد بود.« 
حمید استیلی، مدیر تیم ملی هم با اشاره به احتمال 
لغو بازی دو تیم ایران و کان��ادا می گوید: »در این 
رابطه صحبت کردیم و چیزی قطعی نیست در این 
باره باید رئیس فدراسیون صحبت کند. مشکل ویزا 

نداریم و یک زمانی به ما داده اند.«

حاال شرایط به گونه ای  است که احتمال لغو مسابقه 
بیشتر از هر زمان دیگری است، اما باید توجه داشت 
که در صورت نهایی شدن این مسابقه، فدراسیون 
فوتبال بدون دستپاچگی )که بعید به نظر می رسد( 
باید از همین حاال با ط��رف کانادایی در خصوص 
برخی احتماالت نزدیک به یقین اتمام حجت کند.

اول اینکه در خصوص نحوه ورود تیم ملی به کانادا 
و حفظ حرمت و شأن ایران و ایرانی باید تمهیدات 
الزم اندیشیده ش��ود. فضا و جو حاکم بر ورزشگاه 
محل برگزاری مس��ابقه دومین مورد مهم است 
که باید مورد توجه قرار گیرد. حضور معاندین در 
ورزشگاه و سر دادن شعار علیه ایران به طور حتم از 
برنامه های کسانی است که تا امروز سعی در برهم 
زدن این مسابقه داشته اند و در صورت برگزاری این 
دیدار حتماً برنامه دیگر خود را پیاده خواهند کرد. 
فدراسیون فوتبال باید از همین حاال هشدارهای 
الزم را به طرف کانادایی در خصوص این مس��ئله 
بدهد و در نهایت همانطور که سخنگوی وزارت امور 
خارجه مطرح کرده باید عواقب عدم برگزاری این 
مسابقه متوجه کانادا باشد، چراکه سنگ اندازی از 
سوی آنها صورت گرفته و این کانادایی ها هستند که 

باید پاسخگو باشند.
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شمیم رضوان

دنیا حیدری

سفسطه مدیرعامل تراکتور برای فرار از پاسخگویی

معضلی که تالشی برای حل آن نمی شود 
یادگار امام، پنج شنبه هفته گذشته شاهد اتفاقات ناگواری بود. صحنه هایی 
تأسف بار که آن روی زش��ت فوتبال را به بدترین شکل ممکن به نمایش 
گذاشت، اما به رغم ثبت و ضبط تمام وقایع، هنوز هم هیچ اراده ای برای 
مقابله با اتفاقات رقم خورده در مصاف تراکتور با پرسپولیس که تیم های 

دیگری نیز تجربه آن را دارند وجود ندارد!
کمیته انضباطی هنوز برآوردی از اتفاقات رخ داده نداش��ته تا قدمی در 
راستای مقابله با آن بردارد و حداقل یک هفته دیگر زمان می خواهد برای 
بررسی همه جانبه موارد مطرح و گزارش های  داده شده، با این وجود جریمه 
نقدی و محرومیت تماشاگران در یک یا چند بازی نهایت تصمیمی است 
که از این کمیته شاهد خواهیم بود. تصمیمی که پیشتر بارها و بارها اتخاذ 

شده، اما کوچک ترین تأثیری نداشته است!
مس��ئله امروز، نه نحوه بررسی یا حتی حکم احتمالی کمتیه انضباطی 
که مقامات باشگاه تراکتور از پذیرش اش��تباهاتی است که در مصاف با 
پرسپولیس رقم خورده است! سنگ پراکنی هایی که هولیگان های منقرض 

شده انگلیس را یادآور    می شد!
افراطی هایی که در دیگر کشورها نیز نظیرشان دیده می شود و رفتارشان 
به گونه ای است که گویی تنها بریده ش��دن نفس تیم و هواداران حریف 
رضایت شان را جلب می کند! رفتار محکوم شده ای که هیچ جای توجیه 
ندارد، اما نه برای مدیرعامل تراکتور که با وجود تصاویر واضح و مشخص، 

ادعاهای عجیبی را مطرح می کند. 
»در کجای دنیا بازیکن حریف به هواداران میزبان سنگ پرتاب می کند؟ 
پرسپولیس از ترس از دست دادن نایب قهرمان��ی ناجوانمردانه از زمین 
فرار کرد. اینجا نه توهینی شده، نه شعاری داده شده، نه پرچمی باز شده، 
۵۰هزار نفر آمده اند و هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است. همه با آرامش آمدند 
و با آرامش خارج شدند. من رفتار برخی تماشاگرنما را تأیید نمی کنم، اما 
آنهایی که سنگ پراکنی کردند هوادار ما نبودند و هواداران حریف بودند. 
جنجال را گل محمدی ش��روع کرد که به هواداران ما هیس نش��ان داد. 
همراه تیم به کنار زمین آمد و بعد رف��ت روی سکو ها در حالی که باید از 
در پشت وارد    می شد. جنجال را رضاییان نش��ان داد که رو به هواداران ما 
دست زد. جنجال را امید عالیشاه شروع کرد که هنگام کرنر دستش را باال 
برد.« این تنها گوشه ای از دفاعیات سهرابیان، مدیرعامل تراکتور است که 
نشان می دهد این باشگاه و عوامل آن کوچک ترین قصدی برای پذیرش 
اش��تباهات رخ داده در تبریز ندارند و تا زمانی که نخواهند اشتباهات را 
بپذیرند، کوچک ترین امید و احتمالی برای برطرف کردن آن وجود ندارد!

حال آنکه نه فقط باش��گاه پرسپولیس که اصفهانیان، ناظر داوری دیدار 
جنجالی تراکتور - پرسپولی��س بر این باور است ک��ه جنجال ها از قبل 
برنامه ریزی شده بود: »از همان دقایق ابتدایی بازی و حتی پیش از شروع 
بازی این مسائل شروع شد و ابتدا با فحاشی جو بازی به هم ریخت و پس 
از آن در جریان نیمه اول بازی، پرتاب سنگ و بطری به زمین اتفاق افتاد، 
به طوری که تصور می کنم اتفاقات عمدی بود، اما سؤال اینجاست که این 
افراد چطور وارد ورزشگاه ش��دند و کسی جلوی آنها را نگرفت؟ این همه 

سنگ از کجا وارد استادیوم شده بود؟«
با این وجود باشگاه تراکتور به جای حل مشکل برای پاک کردن صورت 
مسئله تالش می کند. این در حالی است که آنچه پنج شنبه هفته گذشته 
در یادگار امام رخ داد، پیشتر برای تیم های استقالل، نفت و هوادار هم رخ 
داده بود. 9 بهمن 139۰که استقالل با دو گل جباری از سد حریف گذشت. 
هواداران تبریزی پس از بازی تعداد زیادی از صندلی های ورزشگاه یادگار 
امام را شکستند و به درون زمین پرتاب کردند و در همین حین داور مسابقه 
را با ش��عارهای خود تهدید می کردند. اول دی ماه 94 که مصاف تراکتور 
با استقالل در دمای 4- درجه در ورزش��گاه یادگار امام تبریز برگزار شد، 
حواشی  از جنس گلوله های برف داش��ت. 11اردیبهشت 98 در مصاف 
تراکتور با پرسپولیس پرچم کشور ژاپن و تیم کاشیما باز هم پای شان به 
ورزشگاه یادگار امام باز شد و پیش از شروع بازی در بیرون از ورزشگاه یادگار 
امام بین هواداران دو تیم درگیری ایجاد شد و این در حالی بود که هنوز 

هواداران پرسپولیس به داخل ورزشگاه نیامده بودند.
مماشات با تبریزی ها و دفاع همه جانبه مسئوالن باشگاه و حتی استان از 
این اتفاقات، حتی زیر سؤال بردن تمامیت ارضی با سر دادن شعار جعلی 
خلیج ع ر ب ی را به دنبال داشت که باز هم برخورد بازدارنده ای نشد و حاال 
به نظر می رسد یک بار برای همیشه باید به طور جدی مقابل این اتفاقات 

ایستاد تا شاهد موارد به مراتب بدتر نباشیم.

اشتباه داخلی، سنگ اندازی خارجی

 خوش خیالی های  مسافران کانادا 
کار دست تیم ملی می دهد

 تجدید میثاق با شهدا 
در سالروز آزادی خرمشهر

سوم خرداد ماه از آن دست روزهای تاریخی و ایام اهلل کشورمان است که 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نسبت به آن حساسیت نداشته باشد. 
سالروز آزادی خرمشهر برای تمام ایرانی ها همیشه تازگی خاص خودش 
را دارد. جامعه ورزش کشور هم از این قاعده مستثنی نیست و هر ساله در 
سالروز خلق این حماسه بزرگ به دست رزمندگ��ان اسالم و البته یاری 
خداوند، مراسم گوناگونی توسط ورزشکاران و فدراسیون های ورزشی برپا 
می شود. فدراسیون جانبازان و معلولین امسال هم مانند سال های قبل 
در راستای ارج نهادن به جانفشانی های رزمندگان اسالم و خالقان فتح 
خرمشهر برنامه های خاص خود را داشت. حضور ملی پوشان والیبال نشسته 
در فدراسیون و بر سر مزار شهید گمنام یکی از این برنامه ها بود که با تجدید 

میثاق ملی پوشان با آرمان های شهدای دفاع مقدس همراه بود.

سفر تیم ملی کاراته به ارمنستان 
اعضای تیم ملی کاراته ایران جهت دریاف��ت روادید سفر امریکا، راهی 
ارمنس��تان ش��دند. اعضای تیم های ملی کاراته ای��ران جهت دریافت 
روادید سفر امریکا شب گذشته)دوشنبه( راهی ایروان ارمنستان شدند. 
سیدشهرام هروی)سرمربی(، ذبیح اهلل پورش��یب در وزن 84-، سجاد 
گنج زاده 84+، بهمن عسگری ۷۵، حمیده عباسعلی ۶8+ و سارا بهمنیار 
۵۵- نمایندگ��ان کاراته ایران در بازی های جهان��ی ۲۰۲۲ به میزبانی 
بیرمنگام امریکا خواهند بود. مسابقات وردگیمز یا همان بازی های جهانی 

کاراته ۲۰۲۲، 1۷ و 18 تیرماه در بیرمنگام امریکا برگزار می شود.

امروز رئیس تیروکمان انتخاب می شود
مجمع انتخابات فدراسیون تیروکمان برای احراز پست ریاست فدراسیون 
امروز چهارشنبه چهارم خرداد به ریاست محمد پوالدگر برگزار می شود. 
مجمع انتخابات فدراسیون تیروکمان برای احراز پست ریاست فدراسیون 
امروز ساعت 1۰ صبح به ریاست محمد پوالدگر در سالن فارسی آکادمی 
ملی المپیک برگزار می شود. حجت اهلل واعظمی، محسن باقریان فرح آبادی، 
رضا کیارستمی، غالمرضا ش��عبانی بهار، محمدعلی حسینی و سکینه 
قاسم پور شش کاندیدای واجد شرایط برای شرکت در مجمع انتخابات 
فدراسیون تیروکمان هس��تند. در حال حاضر سرپرست��ی فدراسیون 

تیروکمان را تا زمان برگزاری انتخابات احمد گواری برعهده دارد.

رئی�س جدی�د 
شیوا نوروزی
     گزارش

ملی  کمیت���ه 
المپی���ک روز 
ششم شهریورماه انتخاب خواهد شد. پنجاهمین 
مجمع عمومی و فوق العاده کمیته ملی المپیک در 
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار ش�د و 
اعضا رأی به برگزاری انتخابات در شهریور دادند. 
درحالی که قرار بود مجم��ع فوق العاده با حضور 
حسین المسلم، مدیرکل شورای المپیک آسیا و 
هیئت همراه برگزار شود، شرایط بد جوی سفر او 
را لغو کرد تا این جلسه نه میهمان داخلی داشته 
باشد و نه میهمان خارجی. از آنجا که پیش از این 
در مجمع 1۷ اسفندماه مقرر شد مجمع انتخاباتی 
پس از بازی های هانگژو تشکیل شود، بعد از لغو 
این بازی ها تعیین تکلیف زمان انتخابات ضروری 
بود. قطع ب��رق آکادمی ملی المپی��ک و خروج 
زودهنگام علیرضا دبیر از جلسه مهم ترین حواشی 

مجمع روز گذشته بود. 
    

۲۰ تیر یا 3۰ مردادماه دو گزینه پیش روی اعضای 
مجمع در رأی گیری بود، اما در نهایت پیش��نهاد 
جدید نصراهلل سجادی اکثریت آرا را کس��ب کرد. 
مشاور رئیس کمیته ملی المپیک به در پیش بودن 
بازی های همبستگی کشورهای اسالمی، مشغول 
بودن فدراسیون ها و زمان اندک پس از بازگشت 
کاروان ورزش از قونیه اشاره کرد و خواستار اضافه 
شدن یک تاریخ جدید به گزینه های روی میز شد. 
ششم شهریور از سوی سجادی مطرح و در نهایت 

نیز این پیشنهاد با استقبال حاضران همراه شد. 
در ادامه برخی از رؤسای فدراسیون ها نظرات خود 
را در خصوص زمان برگزاری مجمع انتخاباتی اعالم 
کردند. امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووش��و با 
تأکید بر رعایت اصول حرفه ای گفت: »انتخابات 
باید هرچه زودار برگزار ش��ود. همه امکانات برای 
اعزام به بازی های کشورهای اسالمی فراهم شده 
است، باید به چهار سال آینده و بازی های آسیایی 
۲۰۲۶ توجه کرد. آیا آن زمان نیز به همین بهانه 
دوباره بای��د زمان انتخابات را ب��ه تعویق انداخت. 
انتخابات باید ۲۰ تیر برگزار شود.« علیرضا دبیر، 

رئیس فدراسیون کشتی با ادبیات خاص خودش 
ه��م انتقادهایش را مط��رح کرد و ه��م خواستار 
حفظ ش��أن صالحی امیری ش��د: »امیدواریم هر 
حرفی می زنیم برای خدا باشد. در مجمع اسفندماه 
خیلی ها به من حمله کردند. حرف کارشناسی باشد 
رأی مان را می دهیم. از صالحی امیری تشکر می کنم 
و امیدوارم شأن او حفظ شود. او 4۰ سال زحمت 
کشیده است. شرایط دولت و ورزش را بدانند، بابت 
بودجه نقد داشتم، ولی او زحمات زیادی کشیده 
است.« صالحی امیری بالفاصله جلسه را ترک کرد 
و خودش را به سالن خبرنگاران رساند. علیرضا دبیر 
که رأی  خود را نوشته و در اختیار صالحی امیری قرار 
داده بود در مورد چالش هایش با کمیته ملی المپیک 
گفت: »می گویند رفیق کسی است که می گوید و 
دشمن کسی است که می گوید می خواستم بگویم. 
در اسفند گفتم زمان انتخاب��ات را تعیین کنید تا 
زمان را از دست ندهیم. مجمع، آن تصمیم را گرفت 
و امیدوارم حاال تصمیمی کارشناسی بگیرند. فکر 
می کنم تصمیمی گرفته شود که به شرایط کاروان 
اعزامی به بازی های کشورهای اسالمی لطمه نزند. 
بحثی که ساعی و دوستان می کردند و می گفتند 
انتخابات با زمان مس��ابقات کش��ورهای اسالمی 
تداخل نداشته باشد، کارشناسی تر است. المپیک 
باید اولوی��ت دولت، حاکمی��ت و دستگاه ورزش 

کشور باش��د. باید با دید المپیک جلو برویم و در 
این صورت می توانیم موفق باشیم. فدراسیون ها 
باید المپیک محور باش��ند و مسابقات جهانی هم 
فاصله زیادی با المپیک دارد. البته باید رشته های 

غیرالمپیکی را هم لحاظ کنیم.«
ه��ادی ساعی، رئی��س فدراسی��ون تکواندو نیز 
منفعت ورزش را بر هر موضوعی ارجح دانس��ت: 
»نباید صحبت ه��ای غیرفنی را مط��رح کنم. از 
همکارانم در هیئت اجرایی تشکر می کنم. حمالت 
زیادی به آنها شد و می دانم دوست دارند دوره شان 
هرچه زودتر تمام شود، ولی نفع ورزش را در نظر 
گرفتند. به صالح ورزش کش��ور نیست ۲۰ روز 
قبل از برگزاری بازی های اسالم��ی انتخابات را 
برگزار کنیم، صالح هیچ رش��ته ای نیس��ت. اگر 
این اتف��اق بیفتد اعضای جدی��د هیئت اجرایی 
قطعاً تغییر خواهد ک��رد.« آرش میراسماعیلی، 
رئیس فدراسیون جودو هم به اهمیت بازی های 
کشورهای اسالمی اشاره کرد: »من هم مثل دبیر و 
ساعی موافقم که به عنوان یک کشور اسالمی باید 
پرقدرت در بازی های قونیه شرکت کنیم. اجازه 
بدهید تیم هایمان با خیال راحت اعزام شوند و با 

در نظر گرفتن منفعت ورزش رأی دهیم.« 
    

رئیس فعل��ی کمیت��ه ملی المپیک ب��ا تقدیر از 

منتقدانش از همه حاللیت طلبید: »باید ظرفیت 
نقد داشته باشیم. از همه آنها که نقد کردند تقدیر 
می کنم. هر کسی رئیس کمیته ش��ود باید باور 
داشته باشد وزیر ورزش رئیس ورزش کشور است. 
تالشم بر این بود که اخالق و انسانیت را بر هر چیز 
مقدم بدانم، چراکه ورزش بدون این مقوله راه به 
جایی نخواهد برد. قهرمانان م��ا نماد پهلوانی ما 
هستند. ارزش های معنوی ورزش کشور با چند 
مدال کم یا زیاد نمی شود. ورزش به اندازه کافی 
مظلوم است. در شرایط کنونی کشور تخریب هر 
کدام از چهره ها ظلم است. نباید خانواده ورزش را 

از هم تفکیک کرد. از همه حاللیت می طلبم.« 
    

اعالم نتیجه رأی گیری خیال همه را راحت کرد. 
همانطور که گفته شد صاحبان رأی می توانستند 
سه تاریخ پیشنهادی را انتخاب کنند. در نهایت 
از ۶۰ رأی ماخ��وذه )۵۷ نفر حاضر در جلس��ه و 
سه نفر به صورت وبینار(، 41 نفر به تاریخ ششم 
شهریور رأی دادند، 1۵ نفر به ۲۰ تیرماه و چهار 

رأی نیز مخدوش بود. 
بعد از روشن شدن آینده مجمع انتخاباتی کمیته 
ملی المپی��ک وزیر ورزش در مورد مس��ائل مهم 
ورزش کش��ور صحبت کرد. حمی��د سجادی با 
اش��اره به ترور ناجوانمردانه شهید صیاد خدایی 
اظهار داش��ت: »در این ش��رایط کش��ور بیش از 
پیش به خروجی ورزش نی��از دارد. به سهم خود 
در محیط ورزش باید طوری  عمل کنیم تا نشان 
دهیم کمک نظام هستیم و باید شور و نشاط را به 
جامعه تزریق کنیم. اینگونه جلسات تشریفاتی 
است، وگرنه ب��دون آیین نامه و این مس��ائل هم 
ما همدیگر را قبول داری��م.« سجادی با تأکید بر 
حل مشکالت ورزشکاران در خصوص مهاجرت 
برخی از چهره های ورزشی گفت: »جامعه ورزش 
دغدغه هایی از جمله بیمه و معیشت ورزشکاران، 
استف��اده از اماک��ن ورزش��ی، اتم��ام پروژه ها و 
رسیدگی به امور ورزشکاران را دارد. ورزشکاری 
که به مس��ابقات می رود باید به سالمت برگردد، 
مگر مهاجرت اش��کالی دارد، منتها چرا ورزش را 

بدنام می کنید و چرا با تیم های ورزشی؟!«

ششم شهریور، روز سرنوشت ساز کمیته  ملی المپیک
برگزاری مجمع فوق العاده و تعیین تکلیف زمان انتخاب جانشین صالحی امیری

اشرف رامین

 واکنش مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری 
به پناهندگی جمالی

پای شبکه قاچاق انسان در میان است!
رئیس فدراسیون وزنه برداری، مهاجرت ورزشکاران را امری اجتناب ناپذیر 
عنوان کرد. پس از اعالم پناهندگی یکتا جمالی و عدم بازگشت او به ایران به 
همراه سایر ملی پوشان حواشی زیادی به وجود آمد. علی مرادی دیروز یکی 
از حاضران در مجمع کمیته ملی المپیک بود. او که در ابتدا به درخواست 
خبرنگاران برای مصاحبه پاسخ منفی داد در پایان نشست در جمع اصحاب 
رسانه نسبت به حواشی اخیر واکنش نشان داد: »لیست نفرات اعزامی به 
بازی های کشورهای اسالمی را به کمیته اعالم کرده ام. در تیم مردان 1۰ 
وزنه بردار خواهیم داشت و در بخش زنان نیز هشت نماینده اعزام خواهیم 
کرد. مهاجرت در دنیای ورزش اجتناب ناپذیر است. قبالً در المپیک توکیو 
نیز یکی از دختران به یک کشور دیگر رفت. برای جلوگیری از این اتفاقات 
و کاهش آمار مهاجرت در ورزش باید انگیزه های بیشتری ایجاد کنیم.« 
مرادی در ادامه این تصمیم��ات را کم لطفی در حق کل کش��ور خواند: 
»پناهندگی ورزشکار هم به کشور لطمه می زند و هم به ورزش مان. نباید 
با خودخواهی شرایط را برای نسل جدید دختران در ورزش از بین ببریم. 
فرقی نمی کند چه پناهنده شوند و چه مهاجرت کنند. طی سه سال و نیم 
گذشته به اندازه ۵۰ سال در وزنه برداری بانوان کار شده است. در این سه 
سال و نیم، مدال های خوشرنگی کسب کرده ایم  و همچنان از وزنه برداری 
بانوان حمایت می کنیم. به حواشی ورود نمی کنم. دختران ملی پوش عضو 
خانواده ما هستند و در خانواده اگر پدر تذکر ندهد مسئولیتش را به درستی 
انجام نداده است.«  رئیس فدراسیون وزنه برداری معتقد بود اگر کس��ی 
بخواهد برود، باالخره تصمیمش را عملی می کند: »هرچقدر هم شرایط 
را مهیا کنید، فردی که تصمیمش را گرفت��ه آن را عملی می کند. جوان 
1۷ ساله که صبح زود به بهانه تماس با خانواده از هتل خارج شود، یعنی 
برنامه ریزی کامل داشته است. فردی مصاحبه کرد و نحوه خروج جمالی از 
یونان و رفتن به آلمان را توضیح داد. این یعنی برنامه ریزی شده و به عقیده 

من شبکه قاچاق انسان آن را مدیریت کرده است.«

سرمایه گره گشا یا دردسر تازه 
اواخر فروردین ماه بود که 3۵۰ میلیارد تومان از عرضه اولیه 1۰ درصدی 
سهام پرسپولیس به حس��اب این باش��گاه واریز ش��د. رقم درشتی که 
می توانست گره از مشکالت بسیاری بازکند. با این وجود مسئله، اخذ مجوز 
برای برداشت از این مبلغ قابل توجه بود. مجوزی که سرانجام عصر دوشنبه 

صادر شد تا پرسپولیس مانعی برای برداشت از این پول نداشته باشد. 
حساب خالی باش��گاه )براساس ادعای همشگی مدیران ( بعد از مدت ها 
پروپیمان شده، اما مهم ترین دغدغه بعد از واریز 3۵۰ میلیاردی که مستقیم 
از جیب هوادار به جیب باشگاه رفته، نحوه هزینه کردن آن است. چاله های 
پرسپولیس یکی، دو تا نیس��ت که به این سادگی ها و با اولین واریزی پر 
شود، اما بدون شک مدیریت باشگاه می توانست برای برداشت از این پول 
برنامه ریزی کند تا براساس اولویت ها و اهمی��ت آنها را هزینه کند، ولی 
مسئله اصلی نحوه اولویت بندی آقایان بود. از همان نخستین روزهای واریز 
این مبلغ به حساب باشگاه گفته شد درویش درصدد آن است که قبل از 
هر چیز برای پرداخت رقم قرارداد بازیکنان قدم بردارد و بعد از آن مطالبات 
بازیکنان شاکی خارجی را بپردازد. حال آنکه شکایت های صورت گرفته 
بار دیگر پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس را بسته و کار این تیم را در مسیر 
یارگیری به چالش کشیده است. مسئله ای که لزوم اهمیت پرداختن به 
مطالبات خارجی ها را ثابت می کند، اما نظر درویش گویا تفاوت بسیاری 
با این مهم دارد، به طوری که درست بعد اخذ برداشت از سود فروش سهام 
سرخپوشان بود که خبر پرداخت 14 درصدی به بازیکنان تیم منتشر شد 

تا دریافتی اعضای تیم به ۷۰ درصد برسد.  
به رغم همزمانی آزاد شدن برداش��ت از عرضه اولیه 1۰ درصدی سهام 
پرسپولیس با پرداخت 14درصدی به اعضای تیم، گفته می شود مبلغ 
واریزی به حساب پرسپولیسی ها نه از درآمد حاصل از فروش سهام که از 
پرداختی کارگزار باشگاه تأمین شده است، چراکه مدیرعامل سرخپوشان 
گویی برنامه ای ویژه برای صرف ای��ن پول کالن در بخش های مختلف 
حقوقی و اجرایی دارد، به همین دلیل فعاًل قصدی برای دست درازی به 

درآمد حاصل از فروش سهام را ندارد!
تس��ویه کامل مطالبات پرسپولی��س، در نظر گرفتن مبلغ��ی برای عقد 
قراردادهای سال آینده، پرداخت اقساط مربوط به سازمان امور مالیاتی و 
بستن پرونده 8۶۶ هزار یورویی رادوش��وویچ برای باز کردن پنجره نقل و 
انتقاالت سرخپوش��ان از جمله موارد مدنظر درویش است. اما حق مسلم 
پرداخت مطالبات خارجی هایی چون رادوشوویچ که فردا بیشتر از امروز 
خواهد شد باید در رأس اولویت های آقایان تصمیم گیرنده در پرسپولیس 
قرار گیرد تا با باز شدن پرونده نقل و انتقاالت، گامی در راستای آماده سازی 
این تیم برای فصل آینده برداشته شود. حال آنکه شواهد حاکی از آن است که 
پرداخت طلب گلر سابق این تیم در اولویت های چندم قرار دارد و تنها همین 
یک مورد می تواند ضرر هنگفتی را متوجه سرخپوشان کند، چراکه عدم 
پرداخت به موقع طلب رادو رقمی را به عنوان دیرکرد روی دست پرسپولیس 
می گذارد و مانع از باز شدن به موقع پنجره نقل و انتقاالت می شود و راه را 
برای مذاکره و جذب نفرات جدید می بندد. اما شاید این مسئله برای آقایان 
اهمیتی ندارد که با رسیدن پول تنها چیزی که به ذهن شان رسیده پرداخت 
مطالبات بازیکنان فعلی سرخپوشان بوه است. طلبی که خیلی قبل تر باید 
فکری برای پرداخت آن می کردند، نه درست روزی که اجازه دست درازی 
به سخاوت 3۵۰ میلیاردی هوادار صادر می شود، چراکه اخذ پول از کارگزار 
برای پرداخت مطالبات بازیکنان نیاز به مجوز نداش��ته است. )البته اگر به 

راستی این مبلغ از حساب کارگزار پرداخت شده باشد!(
صدالبته که مورد فوق تنها پرسپولیس را شامل نمی شود. آبی پوشان نیز 
پیشتر مجوز الزم برای برداش��ت از عایدی فروش سهام را دریافت کرده 
بودند. مبلغ کالنی که نه فقط حساب دو باشگاه را بعد از مدت ها پر کرده که 
می تواند تا حد زیادی از بار مشکالت مالی پرسپولیس و استقالل بکاهد. 
البته به شرط آنکه این پول با در نظر گرفتن اولویت های ضروری، با برنامه ای 
اصولی هزینه شود تا گره از مشکالت دو تیم باز کند، نه آنکه به واسطه عدم 
مدیریت اصولی خود به چالشی تازه تبدیل شود. اما آنچه مسلم است نظارت 

بر عملکرد مدیران دو تیم در شرایط فعلی ضروری ترین مسئله است.
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