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من و فوتبال
در سال  ۷۴۳۱و در جریان بازیهای جام ملتهای آسیا در ایران با فوتبال آشنا شدم .شبها برای شبنشینی
به منزل داییام سرتیپ احمدعلی محققی ،سپهبد بعدی که فرماندهی ژندارمری کل کشور شد میرفتیم.
داییام ضمن مرور روزنامه و اخبار تلویزیون« ،مردخای اشپیگل» فوروارد معروف تیم اسرائیل را به شوخی
«پشگل» میخواند که البته نشاندهندهی نوع نگاه صاحبمنصبان نظامی و امنیتی کشور به اسرائیل هم بود.
شور و اشتیاق بزرگترها برای پیروزی ایران و شوخی داییام مرا نیز مشتاق فوتبال کرد .البته تیم فوتبال ایران در
مسابقات نهایی جام ملتهای آسیا در سال  ۷۶۹۳که در اسرائیل برگزار شد شرکت نکرده نبود.
پیروزی ایران بر اسرائیل در بازی نهایی که از طریق رادیو مستقیم پخش میشد و خوشحالی عمومی ،عالقهام
را دو چندان کرد و فوتبال به بخشی از زندگیام تبدیل شد.

جام ملتهای فوتبال آسیا در سال  ۸۶۹۱باالی دستان ملیپوشان وقت ایران پس از پیروزی بر اسرائیل

درکی از تیم ملی نداشتم .میشنیدم که همان بازیکنان در باشگاههای پیکان و تاج و  ...بازی میکنند .مدتها
ناراحت بودم که چرا بازیکنان در همان تیم ملی نماندند و به دیگر تیمها رفتند .پیروزی  ۲بر  ۷تاج بر هاپوئل
اسرائیل در سال  ۷۴۳۶و شور و شوق ملی اشتیاق مرا به فوتبال بیشتر کرد.

تیم فوتبال استقالل در پیروزی بر هاپوئل اسرائیل

روزنامه خواندن را با کیهان ورزشی در سال  ۷۴۳۱شروع کردم و استادیوم رفتن را از سال  .۷۴۳۶پس از آن یک
دم از دنبال کردن اخبار و تحوالت فوتبال ایران و جهان غافل نشدم .نوجوان که بودم صبح را با خواندن صفحات
ورزشی روزنامههای مردم و آیندگان و بعدها رستاخیز که جایگزین مردم شد شروع میکردم و با عالقه آنها را در
کالس و در جامیزم آرشیو میکردم .با عشق و عالقه نه تنها مسابقات فوتبال را در استادیومهای امجدیه و
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یکصدهزارنفری «آریامهر» تماشا میکردم بلکه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در استادیوم داوودیه را نیز دنبال
میکردم .مسابقهی پیکان و تاج در سال  ۷۴۳۱اولین بازی باشگاهی بود که از نزدیک دنبال کردم.
من پرسپولیسی بودم و برادرم تاجی و جنگ و جدال دوران نوجوانی در خانه ادامه داشت .پس از پیروزی انقالب،
نگاهم به فوتبال تغییر کرده بود و هرچه جلوتر میرفتم و پخته تر میشدم این نگاه عمیقتر میشد .فوتبال برای
من دیگر جذابیتهای ظاهری قبلی را نداشت و به دور از هیاهو بود.
فوتبال دیگر برایم توپ بازی نبود .این بار مستطیل سبز را میدان نبرد میدیدم .استراتژی و تاکتیکهای به کار برده
شده در آن را با عالقه دنبال میکردم .چگونگی رسیدن به هدف و فتح دروازه حریف برایم معنا پیدا میکرد.
نگاهم به ساقهای بازیکنان متفاوت از گذشته بود .مشاهدهی سیستمهای تدافعی و تهاجمی و چگونگی
حمله و دفاع مرا به وجد میآورد .دیگر عبور از دیوار دفاعی حریف برایم یک سرخوشی گذرا نبود .از آن درس هم
میگرفتم .مشاهده میکردم جنگندگی و اراده و تصمیم چگونه نتیجهی نهایی را رقم میزند .پرس حریف در
زمین خودش و شروع دفاع از زمین حریف به من درسهای زیادی را آموخت .برای من فوتبال فراتر از یک ورزش
است .فکر میکنم جاذبههای عالمگیرش هم به همین دلیل است .پیروزی همیشه سهم تیمی که بهتر بازی
کرده نمیشود .آن کس که از موقعیتها بهتر استفاده میکند پیروزی را در آغوش میگیرد .گاه اولین اشتباه
مهلک آخرین آشتباه است .یاد میگرفتم که مسابقه  ۶۹دقیقه است و تا لحظهی آخر نباید از پای نشست و
بازی را تمام شده انگاشت.
از همه مهمتر به نقش مربی و فرماندهی تیم بیش از پیش واقف میشدم .در واقع بازیکنان نقشهها و طرحهای
او را در زمین پیدا میکنند .میفهمیدم هرچه سیستمها پیشرفتهتر است نظم و انضباط تیمی بیشتر است.
دیگر تک ستارهها نقش اساسی ندارند .حرکت تیمی را روی تکستاره تنظیم نمیکنند که چنانچه به هر دلیل از
بازی خارج شد و یا آسیب دید تیم لنگ بماند و نتیجه را واگذار کند .از همه مهمتر هرگاه تیمی شکست میخورد
اولین کسی که مسئولیت میپذیرد ،پوزشخواهی میکند ،استعفا میدهد و یا برکنار میشود مربی و
دستیاران او هستند .در فوتبال نوین ،درست مثل جوامع پیشرفته مسئولیت پذیری و پاسخگویی حرف اول را
میزند .در آنجا ابر و باد و مه خورشید مسئول شکست تیمها و نتیجهنگرفتن آنها نیستند.
هرچند فوتبال دیگر نقش قبلی را در زندگیام ندارد اما بنا به دالیلی که برشمردم همچنان برایم جذابیت دارد .اگر
بخواهم از جنبهی رمانتیک به آن نگاه کنم فوتبال به سان عشقی قدیمی است که همچنان در من وجود دارد و
گاه و بیگاه به یاد آن میافتم و در گوشه و کنار ،اخبار آن را دنبال میکنم.
آنچه در مورد فساد و تبانی در فوتبال در هفتههای اخیر میشنوم انگیزهای شد تا آنچه را که در پی میآید
بنویسم .متأسفانه آرشیوی در اختیار ندارم و به خاطر حضور در خارج از کشور به اسناد و روزنامههای ورزشی
قدیمی دسترسی ندارم .از دیدن برنامههای تلویزیونی صدا و سیما در  ۲۹سال گذشته محروم بودهام و به همین
دلیل جا به جا مجبور بودم به حافظهام اتکا کنم .از این بابت اگر در نوشتهی حاضر کمبودی احساس میشود
پیشاپیش پوزش میخواهم.

فساد ،حرف اول فوتبال ایران
در هفتههای گذشته افشای فساد در فوتبال یک بار دیگر به موضوع روز جامعهی ورزش تبدیل شد و به رسانهها
راه یافت و همچون دیگر هیاهوهای رایج در نظام جمهوری اسالمی برای دور زدن موضوع نه تنها فدراسیون فوتبال
و کمیته انضباطی بلکه مجلس شورای اسالمی  ،کمیسیون اصل  ،۶۹هم وارد موضوع شدند و صحبت از دخالت
نیروهای امنیتی که خود جز الینفک فساد رایج در کشور هستند نیز به میان آمد .تجربه به من میگوید این همه
هیاهو نشان از آن دارد که موضوع به سرعت جمع و جور میشود و هیچ اتفاقی نمیافتد.
روزنامه خراسان نوشت که « کمیسیون اصل ۶۹در مجلس شورای اسالمی از وجود  ۹۱۹پرونده فساد در فوتبال
خبر داد.
نکته جالب این که تعداد  ۰۹۹پرونده به دلیل نبود مدارک کافی و عدم وجود مدارک مستند ،غیرقابل طرح اعالم
شده است .همچنین از  ۷۱۹پرونده باقی مانده۷۹۹،پرونده به قوه قضاییه ارسال و  ۷۹۱حکم نیز صادر شده
است .گفته میشود سایر پروندهها نیز در حال بررسی هستند».
مجید جاللی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در رابطه با فساد در فوتبال میگوید:
«باید نهادهای باالتر از فوتبال به ماجرا ورود کنند چون فساد خیلی زیاد است ... ».وی در ادامه گفت« :بارها با
نهادهای فوتبالی جلسه داشتم و حرفهایم را زدم اما باز هم میگویم که برخورد با فساد از توانایی نهادهای
فوتبال خارج است چون دامنه و ریشه این شبکه در خیلی جاها و حتی در نهادهای فوتبالی هست».
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1024587&title
صادق درودگر درباره اظهارات خانبانی روانشناس پیشین استیلآذین مبنی بر اینکه در بازی دو فصل پیش
استیلآذین و شاهین بوشهر پیشنهاد دریافت رشوه  ۷۰میلیون تومانی به این باشگاه شده بود ،عنوان کرد« :این
پیشنهاد بود و به ما گفتند  ۴۹میلیون تومان از شما میگیریم تا بازی را برایتان در بیاوریم .اینکه آقای خانبان

5

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

گفته  ۷۰میلیون خبر ندارم و میدانم پیشنهاد  ۴۹میلیون تومان بود .به گزارش تسنیم ،وی ادامه داد :آن موقع
من سرپرست تیم بودم و این موضوع را به شریفی رئیس کمیته انضباطی وقت فدراسیون اطالع دادیم و پس از
آن هم به آقای علیپور گفتیم .آنها گفتند این مسئله را پیگیری خواهند کرد ،اما دیگر خبری نشد».
امیر قلعهنوعی یکی از مربیانی که اتهاماتی علیه وی در رابطه با فساد در فوتبال مطرح است ،از اساس منکر
وجود فساد در فوتبال شد .در حالی که رسولکربکندی مربی سابق ذوب آهن مدعی است فوتبال غرق در فساد
است .کربکندی از داللی سخن گفت که « از او پول خواسته تا تیمش را قهرمان لیگ برتر کند؛ داللی که هنوز
هم در فوتبال ایران فعالیت میکند».

http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1024794&title
در فوتبال ایران داوران یکی از اضالع فساد هستند که رسانههای داخلی و برنامه  ۶۹روی آنها دست گذاشتهاند
و شواهدی را نیز ارائه کردهاند:

http://www.jamnews.ir/detail/News/237354
این روزها در فوتبال ایران عبارت «داور بازی را در آورد» به یک فعل رایج تبدیل شده است و فرهنگستان ادبیات
فارسی بایستی آن را به دایره لفات اضافه کند« .درآوردن بازی» یعنی داور در ازای دریافت پول و رشوه نتیجهی
بازی را رقم زد.
بخش اخبار ورزشی شبکه خبر صداوسیما به نقل از محسن قهرمانی داور تعلیق شده فوتبال ایران اعالم کرد که
«اگر در این پرونده با محرومیت مواجه شود ،خیلیها را با خودش پایین خواهد کشید .قهرمانی داور دیدار
جنجالی پرسپولیس و سپاهان در هفته دهم لیگ برتر پس از تماس با برخی اعضای کمیته داوران و دو نفر از
مدیران بلندپایه فدراسیون فوتبال تهدید کرده چنانچه از قضاوت طرد شود ،مسائلی که درباره داوری و مدیران
فدراسیون میداند را با مدرک افشا خواهد کرد .زیرا به باور او اگر بنا بر محرومیت باشد بسیاری دیگر هم باید
تاوان بدهند».
در گزارش سایت قانون آمده افشاگری کامل محسن قهرمانی ،حتی میتواند لیگ را با یک تعطیلی مقطعی
مواجه کند .شاید به همین خاطر حجتاالسالم علیپور به مربی بدنساز پرسپولیس گفته بود این موضوع باید در
یک دایره محدود جمع شود! موضوعی که با انتقاد عادل فردوسیپور در برنامه  ۶۹مواجه شد.
منتقدان بر این باورند که فدراسیون فوتبال از انگیزه الزم برای پاکسازی کامل فوتبال ایران از داوران ،مدیران و
واسطههایی که در تعیین نتایج نقش داشتهاند برخوردار نیست .ورود مجلس شورای اسالمی نیز با توجه به
اینکه صرفاً نهادی قانونگذار است ،چشمانداز این ماجرا را روشنتر نکرده است.
کمیسیون اصل  ۶۹در آخرین نشست خود از امیر قلعهنویی سرمربی استقالل دعوت کرده بود اما علیپور دبیر
ستاد مبارزه با تخلفات حرفهای فوتبال با کنایه گفت« :مجلس اگر واقعا میخواهد فوتبال را پاکسازی کند بهتر
است از دعوت آدمهای مسئلهدار که عملکردشان با شائبه همراه بوده خودداری کند .مربیان و بازیکنان اخالق از
دعوت برخی چهره ها به مجلس معترض بودند و خواهان حضور اهالی پاک در این کمیسیون هستند تا آنها بتوانند
برای مقابله با ناپاکی ،مشاورههای درستی ارائه کنند!»
http://www.radiofarda.com/content/f8-referee-scandal/25133253.html
سال گذشته محمد فنایی داور بینالمللی سابق فوتبال ایران که در جام جهانی  ۷۶۶۳آمریکا کمک داور
مسابقه ی فنیال بین برزیل و ایتالیا بود در مورد کمیته داوران و نقش فدارسیون در ارتباط با مشکالت آن میگوید:
«جو آنقدر خراب است که خود فدراسیون هم گیج شده است .فدراسیون آنقدر هنر دارد و شاهکار کرده که
داوری هم جزئی از این موارد است .اتفاقات مدیریت نمی شود و همین عامل اصلی مشکالتی است که وجود
دارد .دوست ندارم به این مسئله وارد شوم ،مردم بهترین افرادی هستند که متوجه تمامی اتفاقات میشوند.
مطمئن باشید حاال حاالها هم جو به همین شکل خواهد بود .تا زمانی که مدیریت قوی نشود و تا زمانی که افراد
به یکدیگر احترام نگذارند بهتر است صحبت نکنیم .من صالح میدانم فقط در مورد مسائل کارشناسی تا آنجایی
که اطالع دارم صحبت کنم و به اتفاقات دیگر کاری نداشته باشم ... .ما اصوال قدرتطلبیم و برای گرفتن میز با
وجود اینکه توانایی نداریم تالش میکنیم .همینها باعث شده در داوری مشکالت فراوانی بوجود آید».
http://www.davaran.ir/1391/08
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سرانجام سید محمدهادی آیتاللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که سابقهی خدمت در سپاه پاسداران منطقه
 ۶و بسیج را هم دارد برای جمع کردن پرونده و جلوگیری از باز شدن سر کالف تخلفات و «پایین کشیده نشدن
خیلیها» آب پاکی روی دست همه ریخت و گفت:
«هیچ اتهامی دربارهی ای ن داور اثبات نشده و او میتواند حتی علیه اتهامهایی که به وی نسبت داده شده
است شکایت کند .چیزی كه من به عنوان رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال ایران در مورد این پرونده
میدانم این است که تمامی مسائل مطرح شده در مورد پرونده محسن قهرمانی اتهامزنی است و هنوز هیچ
چیز ثابت نشده و هیچ مدرک محکمه پسندی هم به نظر من در این پرونده دیده نشده ،مگر آنکه در آینده مدارک
دیگری ارائه شود .اکنون تحقیقات اولیه انجام شده و ما در حال جمعبندی این پرونده هستیم .باز هم میگویم در
پرونده محسن قهرمانی در ارتباط با افراد دیگری مسئله قابل پیگیری وجود دارد اما در مورد محسن قهرمانی فقط
اتهامهایی مطرح شده که اثبات نشده است».
http://www.goal.com/iran/news/1825
محمد پنجعلی مدیر تیم پرسپولیس در واکنش به اظهارات آیتاللهی گفت:
«من از روز اول هم که بحثهای فساد در فوتبال راه افتاد ،حدس میزدم کار به اینجا بکشد که بخواهند همه
چیز را جمع و جور کنند .گفته بودم ممکن است در پیگیری مسائل به یکسری افراد برسند که توانایی برخورد
نداشته باشند و بخواهند همه چیز را از بیخ و بن منکر شوند».
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1027662&title
پس از اظهار نظر آیتاللهی رسانهها به صراحت از صدور حکم محرومیت ششماهه علی دایی به خاطر
افشاگری در مورد رشوه در فوتبال ایران خبردادند .اما مصاحبهی شدیداللحن دایی و نفوذ وی در فیفا و احترامی
که مجامع بینالمللی برای او قائل هستند باعث شد تا فدراسیون فوتبال دست به عقبنشینی زده و ترجیح
دهند که با دم شیر بازی نکند.
کفاشیان رئیس فدراسیون خود به میدان آمد و از اساس منکر موضوع شد چرا که میدانند قدرت مانور محدودی
دارند و باز شدن پای فیفا به موضوع ،فوتبال غرق در فساد ایران را در بحران بزرگتری فرو میبرد .آنها در یک
عقبنشینی آشکار همچنی ن مدعی شدند که محسن قهرمانی در تست آمادگی جسمانی مردود شده و
حداقل برای این قصل از داوری محروم میشود.
وضعیت فوتبال ایران و فساد حاکم بر آن آینهی تمام نمایی است از جامعه و رژیم حاکم بر آن .این دو را جدا از
هم نباید دید .مسیری که فوتبال ایران طی  ۴۰سال گذشته طی کرده جدا از مسیری نیست که جامعهی ایران
در این مدت به خاطر وجود یک رژیم غرق در فساد و بیکفایتی پشت سر گذاشته است .اگر پروندهی «قتلهای
زنجیرهای» و «حمله به کوی دانشگاه» و «کهریزک» و  ...به نتیجه رسید پرونده فساد در فوتبال نیز به سرانجام
میرسد.
برای آن که نشان دهم ریشه فساد در کجاست و برای درمان آن چه باید کرد نگاه گذرایی خواهم داشت به
مسیری که فوتبال ایران در  ۴۰سال گذشته طی کرده است و به عوامل مؤثر در آن اشاره میکنم.

فوتبال ایران سرآمد آسیا
پس از پیروزی انقالب ضدسلطنتی فوتبال ایران که قدرت درجه اول آسیا بود و فدراسیون آن یکهتاز قاره ،مانند
بسیاری از امور دیگر به واسطهی تسلط عناصر بیکفایت و بی مسئولیت سیرقهقرایی طی کرد و به فاجعهای
منجر شد که امروز همهی ما شاهد آن هستیم.
پیش از انقالب ،شش دوره لیگ سراسری فوتبال «تخت جمشید» با موفقیت و نظم چشمگیری برگزار شده و در
سایهی آن فوتبال ملی به قدرت برتر و بالمنازع آسیا تبدیل شده بود .آخرین دورهی لیگ با اعالم حکومت نظامی
در  ۷۹شهریور  ۰۱و لغو مسابقهی تاج و پرسپولیس که قرار بود روز  ۷۱شهریور برگزار شود نیمه تمام ماند.
پس از پیروزی انقالب ،تیمی که به سادگی نمایندهی آسیا در المپیک مونیخ و مونترال و جام جهانی آرژانتین بود
و سه دورهی متوالی قهرمانی آسیا را یدک میکشید و تیم جوانانش بارها به قهرمانی در قاره رسیده بود و
بخوبی از عهدهی میزبانی بزرگترین مسابقات آسیایی برآمده بود به جایی رسید که در حسرت صعود به المپیک
همچنان میسوزد و سه دورهای که به جام جهانی صعود کرده با وجود  ۰-۳سهمیه آسیا به سختی و با صعوبت
بسیاری همراه بوده است.
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اشرف پهلوی در میان بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در سال ۸۵۳۱

در زمینهی فوتبال نوجوانان و جوانان هنوز جز یک جرقه ،درخششی در سطح آسیا نداشتهایم .در حالی که
تیمهای قطر و عربستان سعودی و کره جنوبی و ژاپن به موفقیتهای چشمگیری در سطح آسیا و بینالمللی
نائل آمدهاند .در حالی که ژاپن و کره مسابقات جام جهانی  ۲۹۹۲را برگزار کردند و قطر میزبان مسابقات جام
جهانی  ۲۹۲۲خواهد بود ایران پس از گذشت نزدیک به  ۳دهه هنوز در حسرت برگزاری جام ملتهای آسیا به
سر میبرد و زمینهای فوتبال و به ویژه استادیوم صدهزار نفری آزادی که تا سال  ۰۱گل سر سبد استادیومهای
آسیا بود به چنان فالکتی دچار شدهاند که مسئوالن ورزشی خود به اندازهی کافی در مورد آن روشنگری
کردهاند .در حالی که امروز برای یک پست ساده در کنفدراسیون فوتبال آسیا نیاز به البی گسترده و دادن
امتیازهای گوناگون به کشورهای کوچک که بعضاً صاحب فوتبال هم نیستند است ،پیش از انقالب ریاست
کنفدراسیون فوتبال آسیا با کامبیز آتابای رئیس فدراسیون فوتبال بود .
این سقوط در زمینهی داوری هم دیده میشود .از سال  ۷۶۱۱که جعفر نامدار ،دیدار تیمهای لهستان و مکزیک را
در جام جهانی آرژانتین سوت زد هنوز هیچ داور وسط ایرانی در المپیک و جام جهانی عهدهدار قضاوت نبوده
است.
این در حالی است که نامدار در جام جهانی  ۷۶۱۳و در المپیک  ۷۶۱۲مونیخ و  ۷۶۱۹مونترال نیز به عنوان داور
وسط قضاوت کرد.
در طول  ۴۰سال گذشته محمد فنایی در المپیک  ۷۶۶۲بارسلون و جام جهانی  ۷۶۶۳به عنوان کمک داور و
حسن کامرانیفر در جام جهانی  ۲۹۷۹به عنوان کمک داور حضور داشتند.

آغاز سقوط فوتبال ایران
پس از پیروزی انقالب ضدسلطنتی حاکمان جدید اعتقادی به ورزش و به ویژه فوتبال نداشتند .جام «تخت
جمشید» قبل از هرچیز به خاطر اسماش از بین رفت .صادق خلخالی شعار نابودی تخت جمشید را میداد و
حاکمان جدید در صدد محو تاریخ گذشتهی ایران بودند.
دو رئیس تربیتبدنی تیمسار علی حجت و تیمسار نادر جهانبانی در اسفند  ۰۱تحت عنوان «مفسد فیاالرض و
محارب با خدا» به جوخهی اعدام سپرده شدند و آتابای به خارج از کشور گریخت« .کاخ ورزشی تاج» به مقر
آموزش و ستاد عملیات کمیته و زندان تبدیل شد و کسی اعتراضی نکرد .غافل از آن که بعدها همین محلها به
اسارتگاه و شکنجهگاه خود ما تبدیل خواهد شد.
اگر شورای انقالب در اولین اقدامات خود دو هفته پس از پیروزی انقالب ،قانون بالنسبه مترقی «حمایت از
خانواده» را که در اثر مبارزات زنان میهنمان در سال  ۷۴۳۹تصویب و در سال  ۰۴به نفع زنان اصالح شده بود لغو
کرد و بر اجرای قوانین ارتجاعی شرعی تأکید کرد در فوتبال کشور محدودیتهای مقرر برای زنان از همان روزهای
اول پیروزی انقالب خود را نشان داد و فوتبال زنان ایران که پیشتاز منطقه بود و اولین تیمهای زنان فوتبال در آسیا
در ایران ( )۷۴۳۶متولد شده بودند از بین رفتند .و بعدها دوباره در دههی  ۱۹آهسته آهسته و همراه با مبارزات
زنان میهنمان پدیدار شدند.
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تیم فوتبال زنان پرسپولیس سال ۸۵۳۳

باشگاههای فوتبال میرفتند که از هم بپاشند .جام «شهید صمدی اسپندی» ،مسابقاتی بود که در مرداد ۷۴۰۱
بطور غیررسمی و با کیفیتی پایین بدون آن که توجهی را در سطح جامعه به خود جلب کند در  ۰گروه برگزار شد.
دور دوم مسابقات در دو گروه ادامه یافت تا سرانجام پرسپولیس قهرمان شد.
همچنین برای اولین بار پس از دهسال مسابقات قوتبال قهرمانی کشور با حضور هشت تیم و بدون شرکت تیم
منتخب خوزستان برگزار شد که تهران به قهرمانی رسید.
قرار بود در سالگرد پیروزی انقالب مسابقات بینالمللی فوتبال در تهران برگزار شود که به علت عدم استقبال
کشورهای خارجی با شکست روبرو شد .کویت و یوگسالوی رسماً عذرخواهی کردند و خبری از دیگر کشورها
نشد.
در اسفندماه  ۰۱باوجودی که تیم ملی ایران یک سال و نیم بود در هیچ مسابقهای شرکت نداشت در مسابقات
انتخابی آسیا برای المپیک مسکو در سنگاپور شرکت کرد .تیم ملی ایران با وجود همراه نداشتن حسین كازرانی،
حسن نظری ،آندرانیك اسكندریان ،حسن نایبآقا ،محمد صادقی ،ایرج دانایی فرد ،حسن روشن ،غفور جهانی،
ابراهیم قاسمپور ،جواد هللا وردی ،حسین فرکی ،ناصر نورایی ،مجید بشکار ،علی شجاعی ،علیرضا قشقائیان،
حمید مجدتیموری که استخوانبندی تیم ملی فوتبال در جام جهانی  ۷۶۱۱را تشکیل میدادند و خداحافظی پرویز
قلیچخانی ،علیرضا خورشیدی ،غالمحسین مظلومی ،محمدرضا عادلخانی ،علیرضا عزیزی و  ...به خاطر ساختار
مستحکم فوتبال ایران به سادگی و با حضور نیروهای جوانی چون عبدالرضا برزگری ،هدایت شعار غفاری ،حبیب
خبیری ،محمود حقیقیان ،بهتاش فریبا ،حمید علیدوستی ،احمد سنجری ،مهدی دینورزاده ،حسین فداکار به
همراه بازیکنان باتجربهای چون علی پروین ،ناصر حجازی ،نصرهللا عبداللهی با مربیگری حسن حبیبی و فریدون
عسگرزاده با ارائه بازیهای خوب جواز شرکت در المپیک ۷۶۱۹مسکو را دریافت کرد اما به خاطر سیاستهای
ضدملی جمهوری اسالمی که تحت عنوان سیاست «نه شرقی ،نه غربی» اعمال میشد و با پافشاری
بنیصدر که به ریاست جمهوری رسیده بود در حمایت از «مجاهدان افغانی» و اشغال این کشور توسط نیروهای
«ارتش سرخ» بنا به تصمیم «شورای انقالب» در این مسابقات شرکت نکرد .تصمیمی که با مخالفت حزب توده و
سازمان مجاهدین خلق و  ...روبرو شد .این آخرین باری بود که تیم ملی فوتبال ایران موفق به دریافت جواز
شرکت مسابقات فوتبال المپیک شد.
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اردوی این تیم در بوشهر و در نهایت تنگدستی و نامهربانی مسئوالن شهر برگزار شد .مردمی که توسط نیروهای
مشخصی تحریک شده بودند با شعار «اردوی تیم ملی ،خیانت است به ملت» به استقبال تیم رفتند( .روزی
روزگاری فوتبال؛ جامعه شناسی فوتبال ،حمیدرضا صدر ،تهران ،نشر چشمه ،چاپ دوم ص ) ۹۷
انجمن تبلیغات اسالمی بوشهر با صدور اطالعیهای و در پوششی از شعارهای پرطمطراق ،بیمحتوا ،کینه و
دشمنی خود را با فوتبال نشان داد:
«آیا بهتر نبود به جای این که مخارج زیادی را صرف این قبیل کارهای سرگرم کننده کنند ،عدهای از جوانان ما را
برای یافتن تخصص در رشتههای مورد نیاز مملکت به کشورهای مربوطه بفرستند؟ ...آیا بهتر نبود به جای صرف
ذره ذرهی خون این ملت بیگناه و ستمدیده در این قبیل مسائل بیهوده ،مدرسه ،درمانگاه و برق و آب روستاهای
محروم را از همینها درست کنند؟ ...آیا بهتر نبود به جای دلقک بازیهای انگلیسی و آمریکایی و به اصطالح در
میادین بینالمللی درخشیدن ،در روستاهای ما که از وسایل اولیه راحتی محروماند کنار برادران زحمتکش جهاد
سازندگی بدرخشند؟  ...آیا مسائل سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ما حل شده که به ورزش پرداختهایم»
(روزی روزگاری فوتبال؛ جامعه شناسی فوتبال ،حمیدرضا صدر ،تهران ،نشر چشمه ،چاپ دوم صص ) ۹۴-۹۲
البته موضع نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسالمی هم چندان بهتر از رژیم نبود و اگر جایی مثل مخالفت با
تحریم بازیهای المپیک مسکو به موضعگیری مبادرت میکردند بیشتر جنبهی سیاسی داشت تا دفاع از ورزش و
فوتبال و ...
جنگ با عراق که خمینی آن را «موهبتی الهی» خواند زمینهی الزم را نه تنها برای ازهم پاشیدهشدن شیرازه
جامعه و تسلط «انقالب اسالمی» و صدور انقالب فراهم کرد بلکه در فوتبال که از پشتوانهی غنی برخوردار بود
نیز نقطه آغازی شد برای رفتن به سمت قهقرا .با آن که مسابقات لیگ فوتبال کشور برگزار نمیشد تیم ملی
ایران یکی از شانسهای اصلی قهرمانی در جام ملتهای آسیا بود که در کویت برگزار میشد.
بازی تیم ملی فوتبال ایران با کویت در شهریور  ۷۴۰۶مصادف گردید با شروع جنگ ایران و عراق .بازیکنان تیم
ملی فوتبال ایران که از شرایط روحی و روانی خوبی برخوردار نبودند با وجود همراهی حسن روشن و ایرج دانایی
فرد و با بهرهگیری از بازیکنانی مانند ناصر حجازی ،کریم بوستانی ،احمد سنجری ،امیر مرزوقی ،حبیب خبیری،
محمود حقیقیان ،مهدی دینورزاده ،محمد پنجعلی ،نصرهللا عبداللهی ،عبدالرضا برزگری ،حمید درخشان ،بهتاش
فریبا ،حسین فرکی ،رضا نعلچگر ،هدایت شعارغفاری و حمید علیدوستی با شکست از کویت از راهیابی به فینال
باز ماندند و این سرآغاز شکستهای بعدی فوتبال ایران شد .پس از آن دیگر فوتبال ایران همچون جامعهی ایران
در حاکمیت نظام اسالمی کمر راست نکرد .در این مسابقات به علت عدم حضور علی پروین که از ناحیه زانوی پا
مصدومیت داشت ناصر حجازی کاپیتان تیم ایران بود.
http://vista.ir/article/266759

سیاست رژیم و فدراسیون فوتبال در دوران جنگ
دولت مکتبی و تیشه به ریشهی فوتبال
به قدرت رسیدن دولت محمدعلی رجایی پس از کش و قوسهای فراوان بین بنیصدر و مجلس ،مصادف شد با
شروع جنگ ایران و عراق در شهریور  .۰۶سنگ بنای نابودی فوتبال کشور در همین دولت واقدامات نابخردانهی آن
و دولتهای بعدی که دشمنی و کینهتوزی عجیبی با فوتبال داشتند گذاشته شد.
در مهرماه  ۰۶پس از بازگشت تیم شکستخورده از کویت ،هادی طاووسی دروازه بان سابق تیمهای شاهین،
پیکان و پرسپولیس هدایت فدراسیون فوتبال را به عهده گرفت .دولت «مکتبی» رجایی هنوز ارکان قدرت را به
صورت تمام و کمال در دست نگرفته بود و به خاطر مشکالت عدیده و جنگ قدرتی که با بنیصدر داشت و

11

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

بخشی از وزارتخانهها به خاطر دعوای بین او با بنیصدر بدون وزیر مانده و توسط سرپرست اداره میشدند
نمیتوانست تمامی منویات خود را در ورزش و به ویژه فوتبال به مورد اجرا بگذارد.
طاووسی که فردی متخصص بود تالش کرد با آوردن مردان خوشنام و تحصیلکردهای چون کامبیز جمالی و حسین
کالنی بازیکنان سابق تیمهای تاج و پرسپولیس کار را به کاردان بسپارد و به فوتبال کشور سر و سامانی ببخشد
و لیگ سراسری فوتبال را که برگزار نمیشد راهاندازی کند.
سازمان تربیت بدنی به دست مصطفی داوودی یک معلم ورزش و داور کشتی «بدنام» افتاده بود که حاال در
کسوت یک مدیر «مکتبی» عزم جزم کرده بود تا «ارزش»های الهی و اسالمی را در ورزش حاکم کند .در هرم
قدرت ،نیروهای ارتجاعی با در دست داشتن مجلس و قوه قضاییه و بخشی مهمی از قوه مجریه میرفتند تا
تمامی قدرت را در انحصار خود درآورند؛ در ورزش نیز همین روند را به خوبی میشد دید.
تربیت بدنی دولت رجایی همچون خود او و کابینهاش برای پیشبرد طرحهای ارتجاعیشان نمیتوانستند
نیروهای کارآمد و نخبه را تحمل کنند به همین دلیل پس از برکناری بنیصدر و پیروزی کودتای ارتجاعی و سرکوب
خونین سی خرداد ،در مردادماه  ۹۹هادی طاووسی هم از کار برکنار شد تا کار به دست حزباللهیهای از نوع
حسین آبشناسان بازیکن سابق تیمهای درجهی دوم شعاع و برق تهران سپرده شود .وی که برادر حسن
آبشناسان فرمانده قرارگاه حمزه و فرمانده لشکر  ۲۴نیروهای ویژه هوابرد بود از مرداد  ۹۹تا بهمن ماه به مدت
شش ماه هدایت سکان فوتبال کشور را عهده دار شد.
کشور در جنگ به سر میبرد و ماشین سرکوب رژیم یک آن از کشتار در زندانها غافل نبود ،ساالنه دهها هزار
نفر به زندانها برده میشدند ،همهی نیروها و سرمایههای کشور صرف جنگ با دولت عراق ،صدور تروریسم و
سرکوب داخلی میشد .جنگ بهانهای شد تا حاکمان جدید در جهت کمرنگکردن هرچه بیشتر فوتبال از برگزاری
مسابقات سراسری فوتبال بین باشگاهها جلوگیری کنند .
داوودی بالفاصله پس از تصدی تربیت بدنی در مرداد  ۰۶به وضوح سیاست دولت رجایی را بیان کرد و گفت« :در
حال حاضر مسابقه در سطح پایین را خواستاریم که برای مردم تفریح و سرگرمی باشد و نه بیشتر»
(روزی روزگاری فوتبال؛ جامعه شناسی فوتبال ،حمیدرضا صدر ،تهران ،نشر چشمه ،چاپ دوم ص) ۹۳
و پس از  ۴۹خرداد  ۹۹و یکپارچهشدن رژیم این سیاست را در عمل اجرا کردند .دولت میرحسین موسوی در واقع
ادامهی دولت «مکتبی» رجایی بود و طرحهای ارتجاعی او را دنبال میکرد.
در این دوران رژیم تالش میکرد نیروهای خود را در تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال جاسازی کند و هدایت تیم
ملی فوتبال را به عهده گرفته و آن را از چشم مردم و نیروهای جوان بیاندازد.
جامعه به سمت یک تصفیه خونین پیش میرفت .ورزشکاران و فوتبالیستها نیز بخشی از قربانیان رژیم را
تشکیل میدادند .عالءالدین عترتی (عال کوشالی) بازیکن دارایی و پرسپولیس و سپیدرود رشت در تابستان ۹۹
و ابراهیم هوشمند بازیکن جوانان راه آهن در پاییز  ۹۹و حبیب خبیری بازیکن هما در  ۲۳تیرماه  ۷۴۹۴به جوخهی
اعدام سپرده شدند و مهشید رزاقی ،ایرج امیدوار ،امانهللا نقدی ،علی سجادی ،احمد سجادی ،سعید پهلوان
افشاری ،ابراهیم حبیبی و حسن جشنیوند ،حسین آهوران و  ...به زندانها راه بردند .ناصر نبوی و شیرعلی
روشن بازیکنان بانک ملی به عنوان پاسدار و گروه ضربت در اوین خدمت میکردند و محمد اسماعیل کوثری
بازیکن ابومسلم در سپاه پاسداران فرمانده بود .مهدی خبیری وقتی برادرش حبیب اعدام شد از آمریکا به ایران
برگشت و به قیمت پایمال کردن خون برادرش به نایب رئیسی فدراسیون فوتبال هم رسید.
خوزستان یکی از قطبهای اصلی فوتبال ایران درگیر جنگی خانمانسوز بود .نه تنها استادیومها و زیرساختهای
ورزشی در زیر بمبارانهای مداوم نابود میشدند بلکه فوتبالیستها نیز تحت عنوان «جنگزده» به دیگر شهرها
کوچ میکردند و جوانانی که میتوانستند آینده فوتبال ایران را رقم بزنند به جبههها اعزام میشدند.
بازی پرسپولیس و استقالل که در نیمه مهرماه  ۹۹در استادیوم آزادی برگزار شد چنگی به دل نمیزد و به خاطر
جو حاکم بر جامعه و کشتارهای بیرحمانهای که در تابستان و مهر  ۹۹در سراسر ایران صورت گرفته بود استقبال
شایان توجهی از آن نشد.
تالش نیروهای سرکوبگر برای تغییر چهرهی ایران در ورزش محبوب مردم نیز خود را نشان میداد .بایستی کاری
میکردند تا استادیوم ها خالی از تماشاگر شوند؛ پرده و روپوشی سی اه ،از آداب و سنن ارتجاعی همه جا را
بپوشاند؛ غم و اندوه جای شادی و سرور مردم و به وی ژه جوانان را فرا گی رد؛ اجتماع مردم حتی االمکان در
آیی ن های مذهبی و عزاداری با حزن و شی ون دی ده شود و نه در میادی ن ورزش ی و همراه با شو ر و نشاط که
در مکتب حاکمان در بهترین حالت «مکروه » بود؛ رنگ های شاد و زنده بایستی از فضای جامعه رخت بر
می بستند و تیرگی و کدورت مسلط می شد و نوحه های گوش خراش و شیون های عزاداری ،به جای
فریادهای شادی آفری ن مردم چهره ی شهرهای میهن را در هم می کشی د تا اسالم آقای ان پی اده می شد و
همه چی ز رنگ «مکتبی» می گرفت.
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در این دوران مصطفی داوودی رئیس تربیت بدنی با اجرای طرح « ۲۱سالهها»
ای ن خط را در فوتبال کشور دنبال کرد .بر اساس این طرح ،کلیهی ورزشکارانی
که باالی  ۲۱سال سن داشتند نمیتوانستند در سطح ملی شرکت داشته
باشند .بایستی به هر ترتیب و بهانه آنها را خانهنشین میکردند تا شور و
عالقه در مردم کشته شود .او طرح ابلهانهی دیگری هم داشت مبنی بر طرح
« ۴۱سالهها» .بر اساس این طرح مربیان نبایستی بیش از  ۴۱سال میداشتند
که در ارتباط با مربیان تیم ملی قوتبال اجرا شد .اولین بار در تاریخ بود که رژیمی
این چنی ن به جنگ با مردم خودش برخاسته بود و تالش میکرد همهی چیزهای
دوستداشتنی آنها را بازستاند .ابتدا ورزش زنان ممنوع شد و سپس ورود
زنان تماشاگر به استادیوم های ورزشی« .مکتب» آقایان حضور زنان در جامعه و
دوشادوش مردان را بر نمیتابید.

طرح موهوم فوتبال منطقهای در سال  ۹۷تالشی بود برای حذف مسابقات باشگاهی .انجام مسابقات جام
حذفی تهران با حضور مناطق مختلف شهرداری اولین گام در جهت اجرای این طرح ارتجاعی بود که خوشبختانه
به سرعت کنار گذاشته شد.
داوودی نه تنها استقالل فدراسیونها را به رسمیت نمیشناخت بلکه به کار بردن کلمهی «جام» را هم بر
نمیتابید و از این رو دستور داد به جای اصطالح «جام» یا هر عنوان دیگر از واژه «بزرگداشت» استفاده شود و
اعداد روی پیراهن بازیکنان نیز به جای التین به فارسی نوشته شود .آهسته آهسته مسابقات به سمتی رفت
که تماشاگران در مسابفات بسکتبال وقتی توپ در سبد میافتاد به جای هورا کشیدن «هللا اکبر» میگفتند.
تلویزیون مسابقات کشتی و وزنهبرداری را به بهانهی لباس غیر شرعی ورزشکاران پخش نمیکرد و پس از
فشارهای زیاد مسابقات را از دور فیلمبرداری میکردند و در گوشهی صفحهی تلویزیون نمایش میدادند.
خوشبختانه این روند در فوتبال طی نشد .هرچند آیینهای مذهبی و خرافی قبل از شروع مسابقه برگزار میشد
و میشود .علم و «تخصص» جای خود را به «مکتب» داده بود و عناصر «مکتبی» در همه جا حرف اول را
میزدند.
انتقاد از طرحهای من در آوردی مصطفی داوودی در رسانهها و از زبان کارشناسان به قدری باال گرفت که
تماشاگران فوتبال در استادیوم امجدیه یک لحظه از شعار «داوودی دیوانه اعدام باید گردد» دست بر نمیداشتند،
اما تیغشان نمیبرید .داوودی که توسط رجایی به معاونت نخست وزیر و ریاست تربیت بدنی رسیده بود حاال از
حمایت میرحسین موسوی و سیدعلی خامنهای در مقام نخست وزیر و ریاست جمهوری هم برخوردار بود.
دشمنی این دو با فوتبال تا آنجا بود که روزنامهی «جمهوری اسالمی» به صاحبامتیازی سید علی خامنهای و
مدیر مسئولی میرحسین موسوی تا اواسط دههی  ۹۹از درج نتایج مسابقات فوتبال در صفحهی ورزش خود
امتناع میکرد و مقاالتی را علیه فوتبال به چاپ میرساند .اگر مطلبی هم راجع به فوتبال چاپ میکردند مربوط
به بازیهای گل کوچک پاسداران و حزباللهیها در ماه رمضان و اخباری در این حد بود .با این حال نظام جمهوری
اسالمی و مسئوالن آن در نبرد با فوتبال شکست خوردند .آنها نه تنها قادر به حذف فوتبال و یا کمکردن
عالقمندی مردم به آن نشدند بلکه این فوتبال بود که حتی حوزههای علمیه را نیز تسخیر کرد.
http://vista.ir/article/304424
مصطفی داوودی در سال  ۹۹همزمان به ریاست کمیته ملی المپیک هم رسید تا با دست بازتری به پیشبرد
طرحهای ارتجاعیاش بپردازد.
خیانت مصطفی داوودی و دولت رجایی به ورزش ایران در تاریخ کشور بیسابقه است .تا پیروزی انقالب عالوه بر
ریاست فوتبال آسیا که به عهدهی کامبیز آتابای بود ریاست کشتی و تنیس این قاره نیز به ترتیب در اختیار دکتر
محمد توکل و ژرژ آفتاندلیان بود ،اما داوودی با ارسال نامهای به نهادهای بینالمللی ورزشی ،تمام کرسیهای
بینالمللی را که قبل از انقالب کسب شده بود غیرقانونی اعالم کرد و به این ترتیب ،پستهای ایران در
کنفدراسیونهای آسیایی ،فدراسیونهای جهانی و کمیته بینالمللی المپیک از دست رفت و دیگر به دست
نیامد.
تیم ملی فوتبال ایران به بهانهی جنگ و در راستای سیاست رژیم برای محو و خاموشی فوتبال از شرکت در
بازیهای مقدماتی جام جهانی  ۷۶۱۲خودداری کرد و تیمهای کویت و نیوزلند به عنوان نمایندگان آسیا-
اقیانوسیه به این مسابقات راه یافتند.
در اسفندماه سال  ۹۹حسین راغفر دروازهبان سابق راه آهن جایگزین حسین آبشناسان شد .اما مدت صدارت
وی نیز شش ماه بیشتر طول نکشید.
پس از سرکوب و کشتار وسیع سال  ۹۹و خدشهدار شدن چهرهی خمینی در اذهان بسیاری از مردم ،احمد
خمینی با حربههای گوناگون تالش میکرد چهرهی پدرش را منزه جلوه دهد .استفاده از ورزشکاران و
فوتبالیستها و بردن آنها به دیدار خمینی یکی از این اقدامات بود .در اسفندماه  ۹۹احمد خمینی از طریق
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محمد کاظم رحیمی فوتبالیست سابق تیم شاهین که دوستی نزدیکی هم با وی داشت ترتیب مالقات
فوتبالیستها با خمینی را داد.
فوتبالیستهای حاضر در دیدار با خمینی عبارت بودند از
محمد مایلیكهن ،محمد دادكان ،محمود حقیقیان ،امیر
مرزوقی علی پروین ،مهدی دینورزاده ،علی حیدری ،نادر
فریادشیران ،امیر خانی ،عباس موسیوند ،محمود خوردبین،
مجید سبزی ،ضیاء عربشاهی ،مهدی غفاری ،ابراهیم
كیانطهماسبی ،عباس كارگر ،غالمرضا فتحآبادی سعید
مراغهچیان ،ناصر محمدخانی ،كامل انجینی ،منوچهر
طاهرخانی ،جمشید آبیاری،
http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=17
462
رادیو و تلویزیون به عنوان مهمترین ابزار حکومت که تا اقصی
نقاط کشور برد داشت نی ز همسو با دولت و سازمان تربیت
بدنی سیاست حذف فوتبال را دنبال میکرد .بازیهای جام جهانی  ۷۶۱۲در خرداد و تیر  ۹۷با آن که از طریق
ماهواره مستقیم دریافت میشد اما روز بعد و با تأخیر تنها بخشی از این مسابقات پخش میگردید .آنها به این
ترتیب میخواستند به خاطر آگاهی مردم از نتیجهی مسابقات ،شور و شوق کمتری در جامعه برای تماشای
مسابقات باشد .با این حال احمد خمینی که سابقاً در تیم شاهین قم بازی میکرد شخصاً در «جام جم» حضور
مییافت و بازیها را مستقیم از طریق ماهواره تماشا میکرد .برای مردم همه چیز «حرام» شده بود و گرنه
۷
برای مسئوالن نظام هرگاه که اراده میکردند همه چیز «حالل» بود.

شکستهای پیدر پی در مسابقات آسیایی و اقدامات «مکتبی»
تیم ملی جوانان ایران به سرپرستی مهدی اربابی در مسابقات آسیایی نپال در سال  ۹۷شرکت داشت .در این
دوران تیمهای ایرانی همراه باعکس خمینی در تورنمنتها حاضر میشدند .در دور دوم مسابقات ،تیم ایران در
مقابل عراق حاضر نشد و بازی را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد .متعاقباً جوانان ایران که آیندهسازان
فوتبال بودند به علت حاضر نشدن در مقابل عراق با محرومیتی  ۰ساله مواجه شده و از حضور در مسابقات
آسیایی و بینالمللی محروم شدند .بازیکنان تیم ایران به دستور مسئوالن تیم قبل از شروع مسابقه اقدام به
برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در زمین مسابقه کردند و سپس با فریاد «هللا اکبر» و «خمینی رهبر» از زمین
خارج شدند و به این ترتیب تیم جوانان ایران برای یک دوران طوالنی از دور خارج و پایههای فوتبال ایران لرزانتر از
همیشه شد و مهدی اربابی و همراهان که این فاجعه را بر سر فوتبال ایران آورده بودند همچون سردارانی فاتح
که میخ اسالم را در سرزمین کفر فرو کرده و پرچم ظفرنمون اسالم را به اهتزاز درآوردهاند وارد کشور شدند.

نماز جماعت تیم ملی فوتبال ایران در دههی ۹۶

راغفر در شهریور  ۹۷به معاونت فنی سازمان تربیت بدنی رسید و دوباره حسین آبشناسان رئیس فدراسیون
فوتبال شد .همانطور که تیغ تصفیه در ادارات و دانشگاهها و مراکز آموزشی چهرههای دوستداشتنی و مردمی
را حذف میکرد در صحنهی ورزش و به ویژه فوتبال نیز با همین روند مواجه بودیم .تعدادی از بازیکنان از بازی در
تیم ملی محروم شدند تا عدهای دیگر جای آنها را بگیرند.
 1در زندان اوین به خاطر شادی زندانیان به هنگام تماشای مسابقات از سوی مقامات زندان تهدید شدیم که در صورت تکرار شادی و دست
زدن ،تلویزیون اتاقمان گرفته خواهد شد .زندان محلی بود که در آن کارگزاران نظام راحتتر و به شکل عریانتری خواستههایشان را عملی
میکردند.
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ابراهیم قاسم پور ،حسن نظری ،حسین فرکی ،عبدالرضا برزگری ،و بسیاری از فوتبالیستهای خوزستانی و ...
به خاطر بازی در تیمهای کشورهای حاشیه خلیج فارس اجازهی حضور در تیم ملی فوتبال ایران را نمییافتند.
سازمان تربیت بدنی علیرغم مخالفت کلی ه کارشناسان بر اساس طرح  ۲۱سالهها بسیاری از فوتبالیستهای
صاحب نام ملی همچون حجازی ،عبداللهی ،پروین ،روشن و  ...را خانه نشین کرد و با حضور نفراتی چون فرزام
نیا ،عبدالعلی چنگیز ،حمید علیدوستی ،حبیب خبیری و  ...در تیم ملی مخالفت كرد.
رضا نعلچگر و رضا رجبی به خاطر آن که فرقشان را از وسط باز میکردند از تیم ملی محروم شدند و علیدوستی
به علت نواختن گیتار با محرومیت روبرو شد.
حسین آبشناسان رئیس وقت فدراسیون یکی از عجیبترین وقایع فوتبال در جهان را رقم زد .او حكم سرمربیگری
تیم ملی را به نام خود زد و جالل چراغپور و تقی جهانی که  ۴۲ساله بودند بر اساس طرح « ۴۱سالهها» روی
نیمکت تیم ملی نشستند و هدایت تیم ملی فوتبال در بازیهای آسیایی  ۷۶۱۲دهلی نو را به عهده گرفتند.
چراغپور  ۴۷سال بعد در تیم تراکتورسازی تبریز دستیار مجید جاللی شد.
در این مسابقات مایلی كهن ،حقیقیان ،دینور زاده و دادکان با آن كه بیش از  ۲۱سال داشتند به خاطر حزباللهی
بودن به تیم زیر  ۲۱سالهها راه یافتند .و در آذر ماه  ۷۴۹۷این تیم با شكست مقابل كویت از صعود به مراحل
بعدی رقابت ها باز ماند.

ایستاده از چپ :بهروز سلطانی ،محمد دادگان ،امیر مرزوقی ،علیرضا فیروزی ،محمد پنجعلی و ضیاء عربشاهی
نشسته از چپ :محمد مایلی کهن ،حمید درخشان ،عباس کارگر ،ناصر محمدخانی و مهدی دینورزاده(کاپیتان).
در پایان این بازی برخی از بازیکنان ایران با داور هندی مسابقه به علت اعالم خطایی که منجر به گل کویت شد،
درگیر شدند و محمد مایلی کهن سیلی به گوش داور زد .کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در واکنش به این درگیری،
مایلی کهن ،عباس کارگر و بهروز سلطانی را یک سال و ضیا عربشاهی و علی فیروزی را از  ۴بازی محروم کرد.
مایلی کهن که از قضا کارمند حراست سازمان تربیت بدنی هم بود در توجیه عمل خود گفته بود« :داور با انقالب
اسالمی دشمنی داشته و او به عنوان مدافع انقالب این عمل را انجام داده است».

ایستاده از راست به چپ مایلی کهن ،ایرانپاک ،جمشید رشیدی
نشسته محمدرضا خلعتبری
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پیش از انقالب مایلی کهن شلوار جین میپوشید و پیراهن مارک دانشگاه کالیفرنیا تن میکرد .اما بعد از انقالب
حزباللهی دو آتشه بود و در اردوهای تیم ملی حتی اجازه نمیداد بازیکنان تخته نرد بازی کنند.
سیدمحمد هادی آیتاللهی که بعدها به نایب رئیسی فدراسیون فوتبال رسید در سن  ۲۳سالگی سرپرستی
کاروان ورزشی کشور و کنترل ورزشکاران در بازیهای آسیایی دهلینو را به عهده داشت.
شکست در دهلینو و افتضاحاتی که کاروان ورزشی ایران به وجود آورد باعث تشدید شعارهای مردم در
استادیومها شد ،آنها مستقیم میرحسین موسوی را خطاب قرار داده و میگفتند« :نخست وزیر موسوی ،تو را
به حق قرآن ،داوودی را عوض کن! »
عاقبت ای ن شعارها و اعتراضات مؤثر واقع شد و پس از بازگشت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی دهلی
نو ،مصطفی داوودی برکنار و طرح  ۲۱سالهها بدون سر و صدا ملغی شد.

«قرمزته  ،آبیته» به جای شعارهای مکتبی
پس از وی ،اسماعیل داوودی شمسی یک عنصر امنیتی به ریاست تربیت بدنی رسید که هیچ نسبتی با ورزش
نداشت .مهم ترین اتفاق این دوره دخالتهای آشکار هیأت فوتبال تهران در امور فدراسیون فوتبال بود.
«درجریان رقابت بین تیم های پرسپولیس با هما واستقالل با راه آهن و درخواست ریاست پلیس مرکزی تهران
مبنی برتعطیلی مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های تهران ،روابط عمومی تربیت بدنی تهران در اطالعیه ای
با اعالم وجود عده ای از عناصر نفوذی وفرصت طلب دربین تماشاگران که با طرح شعارهایی خارج از مسائل
ورزشی و ایجاد جو مسموم وضرب وجرح بازیکنان و وارد آوردن خسارات مالی ،مسابقات فوتبال درتهران را تا اخذ
موافقت پلیس تهران در رابطه با حفظ امنیت تعطیل اعالم کرد» ( کیهان ورزشی ،اسفند )۷۴۹۲
تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای مقدماتی انتخابی آسیا برای شرکت در المپیک لسآنجلس ( )۷۶۱۳شرکت
نکرد و این بازیها را نیز همراه با کشورهای بلوک شرق تحریم کرد سیاستی که علیرغم پوشش «امپریالیسم
ستیزانه» و «حقطلبانه» مطلقاً منافع ملی را همراه نداشت.
سال  ۹۲شهرآورد (دربی) تهران (مسابقه پرسپولیس و استقالل) از راه رسید .مقامات رژیم آهسته آهسته
متوجه میشدند که چه بهتر که انرژی نهفتهی جوانان در چنین جاهایی خرج شود .سیمای جمهوری اسالمی
هادی غفاری نماینده مجلس را در استادیوم آزادی نشان میداد که میگفت« :قرمزته» و به دنبال کسب
محبوبیت در میان جمعیت فوتبالدوست بود .هادی غفاری چهرهی منفوری بود .در سال  ۰۱در راهرو دادگاه تیر به
گلوی هویدا زده بود؛ در غائلهی انقالب فرهنگی در شمال کشور جنایات زیادی را مرتکب شده و یکی از
بسیجکنندگان اصلی چماقداران برای حمله به متینگها و دفاتر و فعالین گروههای سیاسی بود .در روزهای ۴۹
خرداد و  ۰مهر با حضور در خیابان انقالب و میدان فردوسی شخصاً به سرکوب تظاهرکنندگان پرداخته و سپس در
اوین نه تنها در شعبات بازجویی جنایات زیادی را مرتکب شده بود بلکه در جوخههای اعدام نیز شرکت داشت .او
نشانهگیری درستی کرده بود کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس شورای اسالمی دور دوم مانده بود و او
کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران بود.
برای اولین بار شعار غیرمکتبی «قرمزته» و «آبیته» شعار جوانان ایران میشد .هرچند جایگزینی آن به جای
«هللا اکبر» و شعارهای جنگطلبانه  ،مطلوب رژیم نبود اما از آن استقبال میکردند چرا که در هر صورت فراگیر
شدن آن بهتر از شعارهای ضد رژیم و آزادیخواهانه بود.
در مهرماه  ۷۴۹۲شهرآورد پایتخت  ۷۲۹هزار نفر را به استادیوم آزادی کشاند .این بازی پرتماشاگرترین مسابقهی
باشگاهی در تاریخ ایران محسوب میشود .مدیران ورزشگاه که ناتوان از کنترل جمعیت بودند از پروین و حجازی
کاپیتانهای دو تیم خواستند تا مردم را به بیرون از زمین هدایت کنند .خواستهای که از سوی پروین اجابت شد
اما ناصر حجازی با درایتی که داشت زیر بار آن نرفت و در مقابل دوربین تلویزیون گفت چرا ما را در مقابل مردم قرار
میدهید .بلیط کمتر بفروشید.

آشوب در امجدیه و تعطیلی مسابقات فوتبال تهران
مسابقات تیم پرسپولیس در سال  ۹۴از جذابیت زیادی برخوردار بود و این تیم با شش برد متوالی با نتایج
باورنکردنی تماشاگران زیادی را به استادیوم میکشاند .در روز  ۷۱مهر  ،۹۴بیتوجهی مسووالن فوتبال تهران،
كار را به عصیان تماشاگران کشاند .مسابقات پرسپولیس در بازیهای غیرحساس باالی  ۰۹هزار تماشاگر داشت
اما بازی مهم پرسپولیس -پاس در استادیوم امجدیه برنامهریزی شد که تنها گنجایش  ۲۰هزار نفر را داشت .بیش
از  ۰۹هزار تماشاگر در امجدیه وقتی مطلع شدند كه مسووالن انتظامی و امنیتی ورزشگاه نمیتوانند مسابقه را
برگزار كنند به داخل زمین ریخته تیر دروازهها را كندند ،تشکهای پرش ارتفاع و وسایل دوومیدانی کنار زمین و
هرچه را که قابل آتش گرفتن بود آتش زده و برعلیه خمینی و مسئوالن رژیم شعارهای خصمانه دادند و در
خیابانهای اطراف امجدیه به تخریب اموال عمومی پرداختند.
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روز  ۷۱تیرماه روزنامهی اطالعات خبر از دستگیری محمد جانفدا رئیس هیأت فوتبال تهران به دستور بازپرس
شعبه ویژه دادسرای عمومی تهران داد و نوشت« :وی به علت تخلف خودسرانه ،عدم رعایت مقررات و عدم
هماهنگیهای الزم که باعث بروز حوادث ناگواری در ورزشگاه شهید شیرودی شد ،که خود ایشان هم به این امر
معترف هستند ،با قرار  ۴میلیون ریال بازداشت و روانه زندان شد!»
اما محمد جانفدا خبر بازداشت و زندانی شدنش را تکذیب کرد و گفت« :مساله صدور حکم جلب و دستگیری من
مطلقاً در میان نبوده ،بلکه مساله اصلی این است که طی تماسی که از سوی سازمان تربیت بدنی با من گرفته
شد ،به من گفتند که برای ادای توضیحات به دادستانی تهران مراجعه نمایم  ...انشاء هللا مسئولین قضایی
دادستانی دقیقاً این موضوع را پیگیری نمایند تا مشخص شود متخلفین واقعی چه کسانی بودهاند».
سازمان تربیت بدنی اما با صدور اطالعیهای ،رئیس هیات فوتبال تهران را مقصر اصلی این حادثه دانست و در این
باره نوشت« :به دلیل عدم توجه هیات فوتبال تهران به دستورالعمل سازمان تربیت بدنی در مورد برگزاری
مسابقات فوتبال باشگاهها  ...و رعایت ننمودن تذکرات پلیس تهران در مورد مسابقه روز سه شنبه  ۷۱مهر ماه،
رئیس هیات فوتبال تهران مقصر بود و باید هر چه زودتر برکنار شود».
خبر اعدام حبیب خبیری فوتبالیست محبوب تیم ملی ایران و باشگاه هما که در  ۲۳تیرماه  ۷۴۹۴در اوین صورت
گرفته بود ۲ .تازه در جامعه پیچیده و باعث گر گرفتن خشم مردم و به ویژه جوانان شده بود .در پی این تحوالت
بهروز صحابه رئیس فدراسیون فوتبال برکنار شد و به جای وی سید نصرهللا سجادی به ریاست فدراسیون رسید و
مسووالن هیات فوتبال تهران وادار به استعفا شدند و لیگ فوتبال تهران تعطیل شد.
در این دوران جدا از تعطیلی مسابقات لیگ تهران بیم آن میرفت که فوتبال تعطیل شود .پیام رژیم برای اشاعهی
جو «النصر بالرعب» یا «نصرت و پیروزی در ایجاد جو رعب و وحشت» است با اعدام حبیب خبیری به وضوح به
جامعهی ورزش ایران ابالغ میشد.
در آن سالها رژیم از سایهی خودش نیز وحشت داشت و گرنه درگیری در استادیومهای ورزشی در همهی جای
دنیا به نوعی پذیرفته شده است و در ایران نیز سابقه دار بود .در  ۲۰آبان  ۰۱و در حالی که جامعه در تک و تاب
اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان «پیرو خط امام» به سر میبرد و شور «ضدامپریالیستی» ایران را فرا
گرفته و حکومت از پشتوانهی مردمی برخوردار بود دیدار دوستانهی تیمهای پرسپولیس و استقالل که برای
بزرگداشت مرحوم علی دانایی فرد برگزار شد در دقیقه  ۱۰به علت هجوم تماشاگران به داخل میدان نیمه كاره
ماند.
گشتهای ارشاد رژیم که تحت عنوان ثارهللا و القارعه و  ...فعالیت میکردند فقط در خیابانهای تهران به
بازداشت و مجازات مردم نمیپرداختند ،دخالت در زندگی خصوصی مردم دامنهاش به رفتار فوتبالیستهای رژیم
در اردوهای خارج از کشور هم کشیده شده بود .در مسابقات جامملتهای ۷۶۱۳آسیا که در سنگاپور برگزار
میشد بهروز سلطانی ،رضا احدی و جعفر مختاری فرد سه بازیکن جوان و مطرح تیم ملی به هنگام گفتگو با
زنان سنگاپوری توسط مأموران حراست سازمان تربیت بدنی دیده شدند و به همین علت به مدت پنج سال از
حضور در تیم ملی محروم شدند.

 0مجید قدوسی (مالجعفر) در آن دوران دادیار اجرای احکام اوین بود و نفوذ زیادی داشت .از آنجایی که خود فوتبالیست بود و به حبیب
خبیری عالقه داشت حکم اعدام وی را معلق نگهداشته بود .به گفتهی خودش هنگامی که در سفر حج به سر میبرد حبیب را اعدام کردند.
او پس از بازگشت از سفر حج شدیداً از این موضوع ناراحت بود و ادعا میکرد عدهای مغرض در دادستانی هستند که از موقعیت
سوءاستفاده کرده و پروندهی حبیب را به جریان انداخته و او را اعدام کردهاند .هرچند در اسناد انتشار یافته از سوی مجاهدین تاریخ اعدام
حبیب خبیری  ۴۷خرداد  ۹۴آمده است اما تاریخ خاکسپاری وی در بهشت زهرا  ۲۳تیرماه  ۷۴۹۴ذکر شده است .همچنین از سوی این
سازمان به غلط حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی قوتبال ایران معرفی شده است که درست نیست.
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مرد قدرتمند فوتبال کسی نبود جز مهدی اربابی .رئیس هی أت فوتبال تهران ،مسئول اجرایی فدراسیون فوتبال و
رئیس سابق «کمیته انقالب اسالمی» سعدآباد ۴.او نقش مستقیمی هم در سرکوب و کشتار داشت .از آنجایی
که کمیتهی مزبور روابط نزدیکی با اوین داشت ،اعتراضات مردمی باعث شد پای شکنجهگران اوین هم به
فدراسیون فوتبال و هیأت فوتبال تهران باز شد .برای کنترل مسابقات فوتبال ،مجید قدوسی که یکی از دادیاران و
شکنجهگران و مسئوالن زندان اوین بود مسئول کمیته برگزاری مسابقات فوتبال شد.

از راست ناصر حجازی ،داریوش مصطفوی ،خداداد عزیزی ،مجید قدوسی

ممنوعیت برگزاری مسابقات رسمی فوتبال در ایران از سوی فیفا
فدراسیون بینالمللی فوتبال به دلیل جنگ و عدم امنیت اجازهی برگزاری مسابقات رسمی فوتبال در ایران را
نمیداد .رژیم نیز به بهانهی جنگ با عراق و اجبار ایران به بازی در زمینهای بیطرف در رقابتهای مقدماتی جام
جهانی  ۷۶۱۹شرکت نکرد .رژیم جمهوری اسالمی که سر ستیز با کلیهی قواعد و قوانین بینالمللی داشت
حاضر به پذیرش نظر کارشناسانه و مسئوالنه فیفا که نمیخواست جان ورزشکاران با خطر مواجه شود نبود.
آنها نمیخواستند بپذیرند که جنگ «نعمت» نیست و باعث نابودی کشور میشود .با این حال عراق با پذیرش
شرایط فیفا و برگزاری مسابقاتاش در کشورهای بیطرف با موفقیت در مسابقات مقدماتی جام جهانی از
منطقهی غرب و کره جنوبی از شرق به عنوان نمایندگان قاره آسیا در این رقابتها شرکت کردند و شکست
دیگری به فوتبال ایران در صحنهی بینالمللی تحمیل شد.
در سال  ۷۴۹۳اتفاق مضحکی باعث محروم شدن مجید وارث گزارشگر باتجربهی تلویزیون شد تا تراژدی ورزش
ایران تکمیل شود .وی هنگام گزارش یکی از مسابقات باشگاههای تهران ،زمانی که مدافع تیم توپ را از مهاجم
حریف ربود بدون آن که متوجه باشد گفت» :حاال توپ مالخور میشه» .همین جمله کافی بود تا وی مجبور شود
برای همیشه از گزارشگری کناره گیری کند و برای زندگی و ادامهی تحصیل ایران را ترک کرده و به استرالیا
مهاجرت کند.

ربودن هواپیمای رفسنجانی و ترور فوتبالیست معروف
علیاکبر محمدی بازیکن خط دفاع سابق تیمهای پرسپولیس و عفاب تهران ،خلبان ویژه پرواز بلندپایگان رژیم از
جمله رفسنجانی و خامنهای در تاریخ  ۲۷مردادماه  ۷۴۹۰با یک فروند هواپیمای جت فالکون به عراق گریخت و
مصاحبههای مطبوعاتی متعددی با رسانههای عراقی انجام داد که بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی
داشت .وی در این گفتگوها رژیم و شخص خمینی را عامل ادامهی جنگ معرفی کرد.
http://www.aparat.com/v/BtzdZ
محمدی در اولین فرصت با دریافت  ۲میلیون دالر پاداش از سوی دولت عراق به آلمان مهاجرت کرد و بصورت
ناشناس به زندگی پرداخت .رژیم که به لحاظ تبلیغاتی ضربهی سختی را متحمل شده بود ضمن تکذیب ارتباط
محمدی با رفسنجانی و دیگر بلندپایگان رژیم ترور وی را در دستور کار قرار داد.
در  ۲۹دیماه همان سال برابر با شانزدهم ژانویهی  ۷۶۱۱علی اکبر محمدی در برابر کلوپی در هامبورگ که ادارهی
آن را عهدهدار بود توسط تیمهای تروریستی اعزامی رژیم به قتل رسید .علیرغم این که او یکی از بازیکنان معروف
اواخر دههی  ۳۹و اوایل دههی  ۰۹بود اما اشارهای به سابقهی ورزشی او نشد .از آنجایی که فریدون فرخزاد
 1مهدی اربابی هماکنون رییس هیات فوتبال شمیران است و مدتی نیز سرپرست و مدیر تیم سعدآباد شمیران بود که امتیاز آن ابتدا به صدا
و سیما و سپس در سال  ۹۰به سازمان گسترش صنایع واگذار شد .وی تاکنون مسوولیتهایی همچون سرپرستی تیم ملی فوتبال،
مربی گری تیم ملی فوتبال جوانان ،ریاست هیات فوتبال استان تهران ،سرپرستی باشگاه پیکان ،مدیریت باشگاه انقالب ،مسوولیت
تربیتبدنی وزرات امور خارجه ،ریاست تربیتبدنی بنیاد جانبازان ،سرپرستی تیم فوتبال سایپا در دوران مربیگری علی دایی و مدیریت عامل
باشگاه پگاه گیالن را در کارنامه خود دارد .وی در سمت ریاست کمیته سعدآباد در سیاهترین سالهای رژیم جنایات زیادی از جمله مشارکت
در حمله به پایگاه موسی خیابانی و  ...را مرتکب شده بود .کمیته سعدآباد و اوین در آن سالها روابط بسیار نزدیکی داشتند.
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دوست و همزی سعید محمدی خوانندهی ایرانی و برادر علیاکبر محمدی بود پلیس آلمان وی را در مورد این قتل
مورد بازجویی قرار داد .فرخزاد در بازجوییهای خود اعتراف کرد که به کنسولگری رژیم مراجعه کرده است اما
آدرس محمدی را وی در اختیار رژیم قرار نداده است.

استعفای بازیکنان تیم ملی و محرومیت آنان
حضور ایران در بازیهای آسیایی ۷۶۱۹سئول (شهریور – مهر  )۷۴۹۰نیز با بحران دیگری مواجه شد.

ایستاده از راست :احمد سجادی ،مرتضی فنونی زاده ،کریم باوی ،حمید درخشان ،محمد پنجعلی ،حسین مسگرساروی
نشسته از راست :عبدالعلی چنگیز ،مرحوم سیروس قایقران ،شاهرخ بیانی ،شاهین بیانی ،ناصر محمدخانی

 ۷۳تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در راه بازگشت به تهران در داخل هواپیما در اعتراض به کادر مربیگری تیم
نامهای نوشته و از تیم ملی استعفا دادند .دلیل استعفای آنان مخالفت با مدیر تیم ملی پرویز دهداری یکی از
خوشنامترین چهرههای فوتبال ایران و دستیاران او بود .دهداری یکی از مربیان سختگیر به لحاظ اخالقی بود و
پیشتر تفکرات خود را در پایهریزی تیمهای موفق و خوشنام گارد و هما نشان داده بود .دهداری که میانهی
خوشی با پنجعلی کاپیتان حزباللهی تیم نداشت در دو بازی با ژاپن و بنگالدش وی را نیمکت نشین کرد .گفته
می شود ایده طرح استعفا متعلق به محمد پنجعلی بود که طاقت نیمکت نشینی حسین مسگرساروی بازیکن
نساجی را نداشت .برخورد غیرمنطقی و مستبدانهی رضا وطنخواه و بهمن صالحنیا با عبدالعلی چنگیز و مهدی
ابطحی دیگر بازیکن حزباللهی تیم و جو سربازخانهای که ایجاد کرده بودند باعث به وجود آمدن فضای منفی
علیه کادر فنی شد؛ شکست از کره جنوبی در ضربات پنالتی موقعیتی را به وجود آورد تا بازیکنان تیم ملی با
پنجعلی همراه شوند و تصمیم به برکناری کادر فنی که حزباللهی نبودند بگیرند .استعفا دهندگان عبارت بودند از
:
محمد پنجعلی ،سیدمهدی ابطحی ،مرتضی فنونیزاده ،ناصر محمدخانی ،ضیاء عربشاهی احمد سجادی ،اصغر
حاجیلو ،شاهرخ بیانی ،حمید درخشان ،عبدالعلی چنگیز ،غالمرضا فتحآبادی ،شاهین بیانی ،مرتضی یکه و
فرشاد پیوس.
برخالف انتظار بازیکنان ،مسئوالن انضباطی ورزش تشکیل جلسه داده و چنگیز را به مدت  ۶ماه ،پنجعلی و
حاجیلو را به مدت شش ماه و حمید درخشان را سه ماه از حضور در میادین فوتبال محروم کردند .محمد پنجعلی
پس از محرومیت به جبهه رفت و به لشکر  ۲۱محمد رسولهللا پیوست که فرماندهی آن با محمد اسماعیل
کوثری هم بازی سابقاش در تیم ابومسلم مشهد بود .شاهرخ و شاهین بیانی ،ناصر محمدخانی ،عبدالعلی
چنگیز و حمید درخشان به قطر رفتند و بقیه دوران فوتبال خود را در این کشور ادامه دادند .و پنجعلی هم دو
سالی را در االتحاد گذراند.
غالمرضا فتح آبادی ،ضیاء عربشاهی ،مرتضی فنونی زاده با پس گرفتن امضایشان در سالهای بعد به تیم ملی
بازگشتند اما درخششی نداشتند .پیوس ( در دوران دهداری) و شاهرخ بیانی و پنجعلی هم پس از برکناری
دهداری و دستیارانش دوباره به تیم ملی فراخوانده شدند.
هدف اصلی مسئوالن انضباطی از محرومیتها و تأیید دهداری مربی تیم ملی که دل خوشی هم از او نداشتند
مقابله با روحیهی اعتراض و اقدام اعتراضی بود .آنها میخواستند ریشهی اعتراض را بخشکانند .برایشان فرقی
نمیکرد چه کسی علیه چه چیزی اعتراض کرده است.
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حقهبازی برای کمکردن ظرفیت ورزشگاه آزادی و بزرگنمایی اعتراضات مردمی

مسابقات فوتبال یکی از سرگرمیهای مهم و اساسی مردم بود که تعداد زیادی از جوانان را به استادیوم
میکشاند .به خاطر سیاستهای ضدفوتبالی رژیم و همچنین اختناق و سرکوبی که بر جامعه حاکم بود
استادیومهای ورزشی دستخوش ناآرامیهای بسیاری بود ،هر بازی فوتبال میتوانست به آشوب کشیده شود.
جوانان عاصی پس از پایان هر بازی خشمشان را بر سر اتوبوسهای شرکت واحد خالی کرده و به درگیری در
خیابانهای اطراف ورزشگاه آزادی میپرداختند.
پلیس و کمیته توانایی کنترل جمعیت انبوه ناراضی را نداشتند و شورای امنیت ملی و شورای تأمین استان،
همیشه این نگرانی را داشتند که مبادا در هنگام مسابقه و یا بعد از آن شعارهای ضدرژیمی داده شود .برای
جلوگیری از بروز چنین حوادثی سعی در محدود کردن تعداد تماشاچیان کردند .تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال
اعالم کردند که طبقهی دوم ورزشکاه آزادی ترک برداشته و امکان نشستن تماشاچی در آن وجود ندارد و حتی
در تلویزیون متخصصان وابسته به رژیم نظر دادند که به خاطر فساد حکومت پهلوی از مصالح نامرغوب برای
ساختن استادیوم استفاده شده است .با این ترفند نزدیک به  ۹۹درصد ظرفیت ورزشگاه را بالاستفاده کردند.
متأسفانه سازمان مجاهدین خلق در این میان ضمن بزرگنمایی بیفایدهی اعتراضات مردمی  -که بخشی از آن
مربوط به پدیدهی اوباشگری مرسوم در استادیومهای فوتبال بود -در اطالعیههای خود بطور مداوم از سر دادن
شعار «درود بر رجوی» توسط مردم خبر میداد که فاصلهای عمیق با واقعیتهای جامعهی ایران داشت:
«روز جمعه گذشته  ۷۹اکتبر بیش از  ۰۹هزار نفر از مردم تهران در خیابانهای آزادی و محمدعلی جناح (غرب
تهران) با شعارهای مرگ بر خمینی -درود بر رجوی تظاهرات نمودند .در این تظاهرات که از استادیوم ازادی تهران
و به دنبال برگزاری یک مسابقهی فوتبال آغاز شد ،مردم حمایت خود را از قهرمانان تیم ملی وزنهبرداری ایران در
سئول که به مجاهدین پیوستند ابراز داشتند .ساعتی پس از شروع ای ن تظاهرات پاسداران خمینی به سوی
تظاهرکنندگان آتش گشودند و گروهی زخمی و حداقل  ۲۹۹تن از تظاهرکنندگان دستگیر شدند .ولی پس از آن
تظاهرات بصورت جنگ و گریز تا ساعتها ادامه یافت و قسمتهای کوچکتری از تظاهرات به خیابانهای مرکزی
شهر نیز کشیده شد .یادآوری میشود که به دنبال پیام برادر مجاهد مسعود رجوی به ورزشکاران و پیوستن
چهار قهرمان ملی پوش به مجاهدین رژیم سرکوبگر خمینی فشار بسیار زیادی را بر بازیکنان ایرانی در سئول وارد
نمود و پس از بازگشت به ایران بیش از بیست تن از ورزشکاران منجمله سلیمانی پاک و عیدی پور از تیم واترپولو
را دستگیر نمود .همچنین  ۷۳بازیکن تیم فوتبال نیز در اعتراض به قضایای اخیر از این تیم استعفا نمودند و
همچنین رژیم خمینی از وحشت پیوستن ورزشکاران به مجاهدین مسافرت تیم والیبال خود به تایلند جهت
شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را لغو نمود .سازمان مجاهدین خلق ایران ضمن اعالم این که
ورزشکاران و تظاهرکنندگان دستگیر شده تحت شکنجههای وحشیانه و قرونوسطایی قرار دارند از همه کشورها
و مجامع و شخصیتهای آزادیخواه و بشردوست استمداد میکند تا برای نجات جان این زندانیان از شکنجه و
اعدام از هیچ تالشی فروگذار نکنند.
دفتر مجاهدین خلق ایران -پاریس
 ۲۷مهر  ۷۴ – ۹۰اکتبر »۱۹
نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویی مسلمان خارج از کشور شماره ۹۱
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh-anjomanhaye_daneshjooyane_mosalman_067.pdf

فاجعهی مکه  ،حذف ملوان انزلی و کشته شدن مهدی رضایی مجد در جنگ
در زمستان سال  ۹۰تیم ملوان بندرانزلی به عنوان قهرمان جام حذفی ایران در بازیهای مقدماتی جام
باشگاههای آسیا که در سریالنکا برگزار میشد شرکت کرد و به مرحله نهایی که سال بعد قرار بود در عربستان
سعودی برگزار شود صعود کرد .اما این تیم به خاطر فاجعهای که رژیم در مکه به وجود آورد و طی آن صدها
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حاجی ایرانی و تعدادی از مردم عربستان و نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند نتوانست در این مسابقات
شرکت کند.
در اسفند  ۹۰کشته شدن مهدی رضایی مجد بازیکن و کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان ایران که در قالب
«سپاهیان محمد»  -به سپاهیان یک بار مصرف ،معروف شده بودند -در عملیات تکمیلی کربالی پنج شرکت کرده
بود انعکاس وسیعی یافت .دستگاه تبلیغاتی رژیمی که دو سال قبل حبیب خبیری یکی از بهترین و بااخالقترین
بازیکنان فوتبال ایران را مقابل جوخهی اعدام قرار داده بود یکسره از اخالق و جوانمردی رضایی مجد مینوشت.

فوتبال در سال  ۷۶و پس از کشتار
در نیمه شهریور  ۷۴۹۱شهرآورد تهران با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد .مردم بیخبر از آنچه در زندانها گذشته
بود در شور و اشتیاق پایان جنگ به استادیوم آزادی هجوم آوردند .یک صد هزار نفر شاهد بازی پرسپولیس و
استقالل بودند .کمتر کسی میدانست در همان ایام مهشید(حسین) رزاقی بازیکن تیم ملی امید ایران و
باشگاه هما به همراه ابراهیم حبیبی بازیکن تیم ستاد مشترک و عادل نوری بازیکن جوانان راهآهن و محمدرضا
(مهرداد) بگلری بازیکن سپیدرود رشت از جمله قتلعام شدگان بودهاند.
روز بازی با ژاپن در دیماه  ۹۱که پس از سه سال یک بازی بینالمللی در ورزشگاه آزادی برگزار میشد ،باز هم
کسی عنایتی به کشتار بیرحمانهای که در تابستان  ۹۱در زندانهای سراسر کشور صورت گرفته بود و خبرش در
آذرماه پخش شده بود نداشت .اما به جایش با فضا سازیای که مجلهی کیهان ورزشی به سردمداری بهروز
صحابه و جعفر محتشمی دو مدیر حزباللهی این نشریه که اولی سابقهی ریاست فدارسیون فوتبال هم داشت
علیه پرویز دهداری راه انداخته بود ،جمعیت یک صدا فریاد میزد «دهداری اَه اَه» .و به این ترتیب زمینهی برکناری
او را ایجاد کردند.

مهاجرت فوتبالیستها به خارج از کشور
پس از سی خرداد و شروع سرکوب گستردهی نیروهای سیاسی و اجتماعی خیل مهاجرت فوتبالیستهای
بازنشسته به خارج از کشور نیز شروع شد .آنها که پس از سالها تالش مانند بسیاری از مردم از اختناق حاکم
بر جامعه خسته شده بودند مهاجرت به خارج از کشور و زندگی در تبعید را در پیش گرفتند .از جمله
فوتبالیستهای معروفی که زندگی در تبعید را انتخاب کردند میتوان به پرویز قلیچخانی ،عزیز اصلی ،بهرام
مودت ،حسین فداکار ،احمد نقوی ،مسلمخانی ،مجید مشتری ،صفر ایرانپاک ،ابراهیم کیانطهماسبی ،روحهللا
عبادزاده ،حبیب علیزاده ،حسین کالنی و  ...اشاره کرد که به فوتبالیستهایی چون عباس نوینروزگار ،حسن
نایبآقا ،علیرضا خورشیدی ،مهدی غزال ،مصطفی عرب ،آندرانیک اسکندریان ،حسن نظری ،مجید پهلوان
افشاری و  ...که از پیش در خارج از کشور بودند پیوستند .مربیانی چون رجبعلی فرامرزی ،عباس رضوی ،جالل
طالبی ،اصغر شرفی ،حشمت مهاجرانی و  ...نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند .البته تعدادی از بازیکنان و
مربیان بعداً دوباره به ایران بازگشتند.
در دوران جنگ در سفرهای خارجی تیمهای ورزشی به شدت محافظت میشدند تا مبادا بازیکنان به کشورهای
خارجی پناهنده شوند .برای این کار عالوه بر مأموران حراست تربیت بدنی ،فوتبالیستهای حزباللهی هم به
عنوان چشم و گوش نظام عمل میکردند .به غیر از سعید جانفدا که در سال  ۹۱با ترک اردوی تیم ملی ایران در
آلمان شرقی به سفارت هلند در این کشور پناهنده شد و فوتبالش همانجا تمام شد هیچیک از فوتبالیستها در
سفرهای خارجی به دیگر کشورها پناهنده نشدند .البته در این رابطه حساسیت همیشه بود .مثال ً بعد از
بازگشت تیم ملی از المپیک آسیایی سئول ،حسین مسگرساروی (فرامرز) لیبروی تیم ملی در بازىهاى
تداركاتى كاپیتان بود ولى هنگام سفر به امارات به بهانهی این که امکان پناهنده شدن دارد از خروج وى جلوگیرى
شد .

فوتبال در دوران پس از جنگ
سنگسار و حلقآویز در استادیومهای ورزشی
جنگ تمام شده بود اما وحشیگری نه .پروژهی کشتار زندانیان سیاسی به مورد اجرا گذاشته شده بود .رژیم
شکستخورده در جنگ ،هنوز خون میطلبید و چنگ و دندان نشان میداد تا مبادا کسی جرأت کرده دست به
اعتراض بزند .استادیومهای ورزشی پیش از آنکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند در ایران به محل اعدام
تبدیل شد.
در بهمن  ۷۴۹۱صفی قلی خان اشرفی رهبر گروه عی اران (اهل حق) در زمی ن فوتبال سرخه حصار کرج در
مقابل عالقمندانش به دار آویخته شد.
در اردیبهشت  ۹۱یک زن دردمند در استادیوم تختی نیشابور سنگسار شد( .روزنامه کیهان  ۲۴اردیبهشت ) ۹۱
و سپس در دیماه  ۹۱در استادیوم آستانه اشرفیه یک زن و مرد را سنگسار کردند( .روزنامه جمهوری اسالمی۶
دی )۹۱
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در دیماه  ۷۴۶۷یک متجاوز به عنف را در استادیوم ورزشی سبزوار به دار آویختند.

http://www.digarban.com/node/10710

و این بار فدراسیون بینالمللی فوتبال درباره اعدام در استادیومهای ورزشی به ایران تذکر داد.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml
نکتهی قابل تأمل آن است که در ایران «اسالمی» ورود زنان به استادیوم برای تماشای مسابقات مردان ممنوع
است اما ورود آنها به استادیوم برای دیدن اعدام مردان آزاد است.
البته این وحشیگری ها ریشه در گذشته داشت .هنگامی که نیروهای سیاسی چشم بر واقعیات میبستند و
خطری بزرگ که میهنمان را تهدید میکرد نمیدیدند .استادیوم ورزشی رفسنجان در مرداد  ۰۱تبدیل به
بیدادگاه شد.
«دادسرای انقالب اسالمی رفسنجان اعالم داشت که جلسه محاکمه عباس خاندانی رباخوار معروف که عالوه
بر تجاوز به حقوق قشرهای مختلف مردم از طریق رباخوری ارعاب و تحکیم رژیم منفور پهلوی ،در کار ساختن
مجسمههای شاه مخلوع و نصب آنها در میادین شهرها نقش عمده داشته ساعت  ۶صبح روز چهارشنبه دهم
مردادماه سال جاری در محل استادیوم ورزشی رفسنجان برگزار خواهد شد(» .روزنامه اطالعات  ۶مرداد )۷۴۰۱

تظاهراتهای اعتراضی و کنترل ورزشگاهها

در دوران پس از جنگ ،کنترل ورزشگاهها یکی از اولویتهای دستگاههای امنیتی بود به همین دلیل پس از
تظاهرات اعتراضی بهمن  ۹۱ادارهی ورزشگاهها نیز به عهدهی نیروهای امنیتی گذاشته شد.
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در  ۲۱بهمن ماه  ، ۹۱به خاطر عدم برگزاری ۳مسابقه ی فوتبال در استادیوم های امجدیه و آزادی ،بین جوانان
خشمگین دست به تظاهرات های اعتراضی زده و از مقابل امجدیه در خیابان مفتح تا میدان امام حسین و
همچنین غرب تهران و اطراف استادیوم آزادی به شعار دادن علیه مسئوالن رژیم به ویژه رفسنجانی و
خامنه ای پرداخته و با سنگ به ماشین ها حمله کرده ،شیشه ی مغاره ها را شکسته و به چند اتوبوس و
ماشین آسیب رساندند.
قرار بود در هفته ی آخر مسابقات لیگ دسته اول تهران ،پرسپولیس و ژاندارمری ،و استق الل و پاس همزمان
در استادیوم های آزادی و امجدیه به میدان بروند .گفته می شد به علت برف و باران سنگینی که روز قبل
باریده بود هیأت فوتبال در اقدامی نابخردانه و بدون آن که به عواقب آن فکر کند در آخرین لحظه دستور لغو
مسابقات را داده بود .تظاهرات در مقابل امجدیه و خیابان های اطراف شدیدتر بود و از آن جایی که در مرکز
تهران بیم گسترش آن می رفت نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و گاز اشک آور به مقابله با تظاهر کنندگان
پرداخته و عده ای را نیز دستگیر کردند .حسن غفوریفرد رییس سازمان تربیت بدنی با مقصر دانستن هیات
فوتبال تهران گفت« :عده ای دست به سوء استفاده و اخاللگری زدند که برخورد مناسب با آنها صورت خواهد
گرفت ».و به این وعده وفا کردند و دستگیرشدگان سر از اوین درآوردند.

محمد جانفدا دبیر سابق هیئت فوتبال تهران از همه تندتر موضعگیری کرد .او که  ۰سال قبل به خاطر آشوب
امجدیه مسئول شناخته شده و محکوم شده بود و همچنین برادرش سعید جانفدا سال قبل با ترک تیم ملی
اردوی تیم ملی از کشور هلند تقاضای پناهندگی کرده بود برای ترمیم موقعیتخودش شرایط را مغتنم شمرد و در
کیهان ورزشی نوشت « :فرهنگ مسابقه یعنی قرار گرفتن در دام از پیش تعبیه شده استعمار .نباید اجازه داد
بتهایی که فرو افتادهاند قامت افرازند که اگر چنین شود روز دفن فرهنگ انق الب خواهد بود .وقتی جام به روش
تخت جمشیدی اش در جریان باشد ،رادیو لحظه به لحظه پخش کند ... ،آیا تیمها در چنین سیرک رنگارنگی
متوسل به خیانت نخواهند شد؟»
در اطالعیه ی صادره از سوی دفتر مجاهدی ن در ارتباط با اعتراضات فوتبال ضمن اشاره به سر دادن شعار
« درود بر رجوی» از سوی مردم ،آمده بود:
«بنا به گزارشهای رسیده از ایران ،اجساد کسانی که در جریان تظاهرات دهها هزار تن از مردم تهران علیه رژیم
مالی ان در روز جمعه گذشته کشته شده بودند ،مخفیانه در بهشت زهرا در گورهای بی نام و نشان دفن گردیدند.
شاهدان عینی تحویل اجساد حداقل ده تن از شهیدان را به قسمت ویژه شهدای مقاومت در روز شنبه گزارش
کردهاند( ».نشریه شورا شمارهی  ۰۷دی و بهمن )۹۱
اطالعیه مجاهدین عاری از حقی قت بود ،نه شعار « درود بر رجوی» 4داده شده بود و نه علی رغم جنای ات
5
بیشماری که رژیم علی ه مردم مرتکب شده ،چنان کشته شدگانی وجود خارج ی داشتند.
 4مجاهدین مسعود رجوی را «رهبر انقالب نوین مردم ایران» معرفی میکردند .از آنجایی که در دنیای واقعی و در میان مردم ایران آلترناتیو
جا نیفتاده و رهبری او مورد پذیرش نبود ،آنها هر از چند گاهی مدعی تظاهراتهای چند دههزار نفری و سردادن شعار «درود بر رجوی» از
سوی مردم می شدند تا این گونه جلوه دهند که مردم ایران با جان و دل پذیرای او هستند و از زندان و شکنجه و بذل جان هم هراسی ندارند
و همه جا نام او را فریاد میکنند.
حتی در شرایط به شدت خفقانآمیز پس از کشتار  ۹۱نیز مجاهدین بارها مدعی برگزاری تظاهراتهای چند دههزار نفری به ابتکار مادران
زندانیان سیاسی قتلعام شده آنهم مثال ً از میدان رسالت تا پل سیدخندان و دیگر نقاط تهران شدند که واقعیت نداشت.
این ادعاهای غیرواقعی در حالی صورت میگرفت که با وجود تشکیالت عریض و طویل و بسیار قدرتمند مجاهدین در خردادماه  ۹۹امکان
برگزاری چنین تظاهراتهایی نبود و از برگزاری ۴۹خرداد به عنوان یک «شاهکار» تاکتیکی نام برده میشود که آنهم به سهولت توسط
نیروهای سرکوبگر رژیم و در عرض مدت کوتاهی در میدان فردوسی سرکوب شد.
در سالهای پس از ظهور تلفن دستی و ماهواره و اینترنت و فیسبوک و توئیتر  ...دیگر چنین ادعاهایی مطرح نشد چرا که بالفاصله این سؤال
مطرح میشد که چرا هیچ خبر ،فیلم و یا تصویری از این رویدادها موجود نیست .با وجود تظاهراتهای  ۷۱تیر  ۱۱و جنبش چند ماهه  ۱۱و
تظاهرات میلیونی بعد از کودتای انتخاباتی حتی یک شعار «درود بر رجوی» شنیده نشد و مجاهدین هم در این رابطه ادعایی را مطرح نکردند.
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بعد از ای ن تاری خ ،انجام مسابقه های تی م پرطرفدار استقالل در استادی وم امجدی ه که در مرکز تهران قرار دارد و
هرگونه شورش در آن می توانست پای تخت را تحت الشعاع قرار دهد ،ممنوع شد .بازی های ای ن تیم نیز مانند
بازی های تیم پرسپولیس به استادی وم آزادی منتقل شد و برگزاری هر نوع مسابقه فوتبال در استادیوم
امجدی ه ممنوع شد.
پس از ای ن واقعه ،مجید قدوسی به ری است استادی وم آزادی رسید و ری است استادی وم امجدیه به حمید
کریمی که از دژخیمان اوی ن بود ،داده شد .وی هم اکنون ادارهی «کانون اصالح و تربیت» واقع در شهرزیبا را به
عهده دارد .این «زندان» پذیرای صدها کودک و نوجوان زیر هیجده سال است .همچنین ادارهی تیمهای
پرسپولیس و استقالل به چهرههای امنیتی و پاسدار سپرده شد.
مجتبی محرمی یکی از بهترین فوتبالیستهای ایران در مورد جو حاکم در دههی  ۹۹میگوید:
«در تمام دوران فوتبالم  ۳بار پایم باز شد به کالنتری .یکی که همان ماجرای معروف بود و ماجرای ضربدر قرمز.
دوبار هم مراسم عقد و عروسیام بود .بابا مراسم عقدم بود .همسرم و خانوادهاش بودند .همسرم در سفارت
آلمان کار میکرد و این باعث شده بود تعدادی هم مهمان خارجی داشته باشیم .ریختند و شلوغش کردند که در
پارتی دستگیر شده .بابا وقتی آمدند ،عاقد هنوز آنجا نشسته بود .بعد هم گفتند جاسوس خارجی دعوت کرده
بوده .اینها اگر با من دشمنی نداشتند که این حرفها را نمیزدند .مگر به سفره عقد میگوید پارتی؟ با دوستم
گرفتندم در خیابان و گفتند در مراسم لهو و لعب دستگیرش کردیم .آخر تو دهه  ،۹۹وسط خیابون چی کار میشد
کرد؟ چه مراسم لهو و لعبی میشد راه انداخت؟»
http://aftabnews.ir/vdcgyw9qxak9xx4.rpra.html

تغییر نگاه به فوتبال و تالش برای تیمسازی مکتبی
در فاصلهی سالهای ( )۷۴۹۳-۷۴۹۱لیگ فوتبال قدس برگزار شد .در این لیگ نوظهور به جای رقابت بین
باشگاههای فوتبال که در همه جای دنیا مرسوم است تیمهای منتخب استانها به رقابت با یکدیگر میپرداختند
تا از حساسیت فوتبال کاسته شود و جنگ تحتالشعاع آن قرار نگیرد .مسابقه بین تیمهای منتخب استانها
نمیتوانست گرمای رقابت بین باشگاهها را ایجاد کند.
در این دوران مسئوالن رژیم که نگاهشان بیشتر به جنگ و سرکوب داخلی بود کمتر به امر ادارهی باشگاهها
میپرداختند .تیمهای سرباز که بعداً به نیروی زمینی تغییر نام داد ،ستاد مشترک و پاس تیمهای نظامی بودند
که در کنار تیم بنیاد شهید در مسابقات باشگاههای تهران شرکت داشتند .بنی اد شهید در سال  ۱۲امتی ازش را
به راه آهن فروخت و از تیم داری دست کشید.
ملوان بندرانزل ی نی ز که وابسته به نیروی دریایی بود در مسابقات باشگاهی گیالن شرکت داشت.
با ای ن حال عناصر وابسته به رژیم و مدعی مکتب و انقالب و اسالم ،تالش میکردند با باشگاهسازی و تیمداری
بر اساس الگوهای اسالمی و مکتبی ،خودی نشان دهند .تیم سعدآباد به سرپرستی مهدی اربابی که در
شمیران پایهریزی شده بود در سال  ۹۹یکی از تیمهای  ۷۱گانه مسابقات دسته اول تهران بود .این تیم در سال
 ۷۴۹۴امتیازش را به صدا و سیما فروخت و با نام جام جم و سپس صدا و سیما به فعالیت پرداخت و در سال ۹۰
توسط سازمان گسترش که به تیمداری روی آورده بود خریداری و مهدی دادرس سرپرست آن شد .محمد مهدی
نبی مدیرعامل بعدی آن بود .این تیم پس از مدتی منحل شد اما دادرس مدیرعامل پیکان و سایپا و سرپرست
تیم ملی شد و محمد مهدی نبی سر از اتحادیه فوتبال در آورد و عاقبت به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید.
تیم کاخ جوانان یکی دیگر از تیمهای  ۷۱گانهی دسته اول تهران بود که نامش را به جوانان و سپس وحدت تغییر
داد .علی محمد مرتضوی که به ریاست فدراسیون فوتبال رسید و به مدت سه دهه از اعضای تأثیرگذار اتحادیه
فوتبال بوده ری است باشگاه را به عهده داشت و همراه با حزباللهیهای محلهی سرآسیاب دوالب و عارف تهران
آن را اداره میکرد .این تیم در سال  ۱۲منحل شد و امتیاز آن را بهمن خرید .مهر شمیران نیز یکی دیگر از
 5در اوین با تعدادی از دستگیرشدگان فوتبالدوست که در همین تظاهرات دستگیر شده بودند هم بند شدم .اتهام شان شورش و اقدام
علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی بود .از سیاست چیزی سر در نمی آوردند و به شدت غیرسیاسی بودند .هیچ شناختی از
مجاهدین و رجوی هم نداشتند .شیفته ی فوتبال بودند و تیم محبوب شان .مقام های اطالعاتی رژیم ،بیش ترشان را پس از بازجویی و
نسق گیری و تهدید و ارعاب آزاد کرده بودند .نمی خواستند از آنان افراد سیاسی بسازند و با دست خود نسلی جدید از زندانیان
سیاسی را پرورش دهند .تنها چند تن از آنان که پرونده سنگین تری داشتند در میان ما به سر می بردند که به سرعت آزاد شدند.
فرزاد جوان سیه چرده ی جنوبی ،وقتی در تلویزیون مشاهده کرد تیم م حبوبش استقالل ،یک گل از حریف خورده است ،از فرط ناراحتی
سرش را محکم به دیوار کوبید .فرشاد که از قضا پرسپولیسی بود ،از روی فیلم تهیه شده توسط مقام های امنیتی در خالل تظاهرات
فوق ،شناسایی و شب در خانه دستگیر شده بود .یکی دیگر از آن ها که استقاللی بود ،به هنگا م شعار دادن علیه رژیم تیر خورده بود.
به خاطر شکستن شیشه ،به مجازات نقدی نیز محکوم شده بود ،اما همگی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند .مقامات رژیم هم به
دروغ به گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش دادند که از شلیک گلوله استفاده نکردند که
واقعیت نداشت .حداقل من یکی از آن ها را به چشم خودم دیدم.
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تیمهایی بود که توسط مهدی دینورزاده اداره میشد که امتی ازش را به بانک صنعت و معدن فروخت و در محاق
رفت .تیم بنیاد شهید نیز آخرین بار در سال  ۷۴۹۱در مسابقات شرکت کرد و پس از آن منحل شد و پروژهی
تیمداری مکتبی با شکست به کار خود پایان داد.
پس از پای ان جنگ در  ۷۴۹۱فوتبال رونقی دوباره گرفت و جام قدس در فصل  ۷۴۹۱-۹۶بین تیمهای باشگاهی در
دو دسته  ۷۷تیمی برای اولین بار برگزار شد  .از سال  ۱۹لیگ آزادگان شروع به فعالیت کرد و یک دهه تداوم
داشت تا در دههی  ۱۹جای خود را به لیگ برتر فوتبال داد که ادعای حرفهای بودن دارد!
هاشمی رفسنجانی در نخستین اقدام محدودیتها و ممنوعیتهای تجاری -تبلیغاتی را برداشت تا در جهت
رهنمودهای اقتصادی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول قدم بردارد .اما یک نظام عقبمانده با ساختاری
پوسیده نمیتوانست خود را با الگوهای جهانی هماهنگ کند.
تأثیر این حرکت در فوتبال ،تزریق پولهای هنگفت توسط وابستگان هاشمی رفسنجانی که ادارهی وزارتخانهها،
ارگانها و بویژه بانکها را به عهده داشتند بود.
عیسی کالنتری ،وزیر کشاورزی تیم کشاورز را پایه گذاشت و به بهانهی حرفهای کردن فوتبال مثل ریگ پول خرج
کرد و به این ترتیب با آغاز دههی  ۱۹شمسی ،باشگاههای ریشهدار و سازنده پایتخت محکوم به مرگ شدند.
کالنتری و معاونش صفیزاده از بودجههای عمرانی مربوط به کشاورزی به فوتبال پایتخت تزریق میکردند در
حالیکه صرف بودجه تبلیغاتی در فوتبال اگر برای مؤسسات خصوصی و بانکها توجیهی داشت ،برای یک
وزارتخانه دولتی هیچ توجیهی نداشت .کشاورز بهترین چهرههای فوتبال کشور را جذب کرد و تا  ۰برابر دیگر
تیمهای متمول به آنها پول میداد .اما این تیم بدون آن که موفقیتی کسب کند در  ۱۰سقوط کرد و امتیازش را
واگذار کردند.
بانک تجارت در سال  ۷۴۹۱با خرید امتیاز تیم قدیمی و سازندهی بوتان پا به عرصه مسابقات گذاشت ولی تا
سال  ۱۴نتوانست به لیگ سراسری صعود کند و با تغییر مدیریت بانک باشگاه منحل شد.
دوران جدیدی در کشور شکل می گرفت و عناصر رژی م که از جنگ و سرکوب خونین دهه ی  ۹۹و قتل عام
زندانی ان سی اسی در تابستان  ۹۱فارغ شده بودند می رفتند تا بیش از پیش اهرم های اقتصادی را در دست
گرفته و به غارت و چپاول سرمایه های ملی بپردازند.
عالوه بر کالنتری وزی ران دولت رفسنجانی مانند محمد جواد ای روانی ،حسین محلوجی ،و مدی ران ثروتمند
صنعتی و دولتی وارد فوتبال شده بودند و سرداران سپاه که می رفتند تا عنان باشگاه ها ،فدراسیون و
اتحادی ه فوتبال را به دست بگی رند .به خوبی از تأثی ر فوتبال و قدرت فزاینده ی آن باخبر بودند.
سپاه پاسداران بسیاری از نی روهای ش آزاد شده بودند و در شرایط جدی د در نهادهای مختلف نظام جاسازی
می شدند تا گام به گام به سمت قبضه ی قدرت پی ش بروند .ورزش و به وی ژه فوتبال از آنجایی که با قشر
جوان جامعه سر و کار داشت از اهمیت به سزایی ب رخوردار بود و به همی ن دلی ل هدف شماره یک سپاه
پاسداران و دستگاه امنیتی قرار گرفت و هرچه جلوتر رفتیم ای ن سی است بارزتر شد.
اسالمی(مصطفی رمضانی) سربازجوی بیرحم شعبهی هفت اوین و یکی از بزرگترین و کارکشتهترین جنایتکاران
علیه بشریت به هیأت فوتبال تهران راه یافت و به ریاست کمیته انضباطی رسید و جو سنگینی را در هیأت فوتبال
حاکم کرد .در این دوران دو نفر از پاسداران سالن مالقات اوین نیز در هیأت فوتبال تهران شاغل بودند.

جام «صلح و دوستی» و پروژهی ناتمام آشتیکنان
سومین جام «صلح و دوستی» که در سال  ۷۶۱۶در کویت با تالش شیخ صباح رئیس شورای المپیک آسیا
براساس یک معاهده سیاسی ورزش برگزار شد که مبنای آن ترکیه  ،ایران و عراق بود.
کویتیها پس از برقراری آتش بس و در سال  ۷۶۱۶در تالش بودند با برگزاری مسابقات جام «صلح و دوستی» آن
را به مراسم آشتی کنانی بین عراق و ایران تبدیل کنند .مسابقات یادشده که در دو گروه برگزار میشد به
گونهای تنظیم شده بود که ایران و عراق هم در دور مقدماتی و هم در فینال با هم بازی کنند.
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مقام ات کویتی قبل از شروع بازی از بازیکنان دو تیم خواستند اینگونه در کنار همدیگر عکس بگیرند .ملیپوشان
ایران ایستاده از راست :جواد زرینچه ،علی افتخاری ،محمدحسن انصاری فرد ،مهدی ابطحی ،مرتضی فنونیزاده
و محمد پنجعلی
نشسته از راست :مجید نامجومطلق ،مجتبی محرمی ،مرحوم سیروس قایقران و شاهرخ بیانی
این دو تیم که در گروهشان اول و دوم شده بودند به مصاف کویت و اوگاندا تیمهای اول و دوم گروه مقابل رفتند تا
در صورت پیروزی بر آنها در فینال در مقابل هم قرار گیرند .عراق ،کویت را در نیمه نهایی برد و ایران در ضربات
پنالتی م غلوب اوگاندا شد و با باخت مقابل کویت به مقام چهارمی دست یافت تا رشتههای مقامات کویتی پنبه
شود .چیزی نگذشت که کشور کویت که قصد ایجاد صلح و دوستی بین ایران و عراق را داشت با حملهی
نیروهای عراقی مواجه شد و به اشغال این کشور درآمد.

تالشهای ناموفق تیم ملی برای شرکت در جام جهانی
تیم ملی قوتبال ایران برای اولی ن بار پس از انقالب در مسابقات مقدماتی آسیا برای شرکت در جام جهانی
فوتبال  ۷۶۶۹شرکت کرد اما به دلیل محرومیت «اخالقی» که فدراسی ون فوتبال برای  ۳ستاره ی تیم ملی
ای ران سیروس قای قران ،مجتبی محرمی ،نادر محمدخانی و مرتضی فنونی زاده قائل شده بود در رقابت با
چی ن شکست خورد و به مسابقات نهایی انتخابی آسی ا نرسی د .عاقبت تیم های کره جنوبی و امارات به
عنوان نمای ندگان آسی ا در جام جهانی شرکت کردند.

این عکس مربوط به بازی رفت مقابل چین در شهر شن یانگ است ،ایستاده از راست :مسعود معینی (کمک مربی) ،
احمدرضا عابدزاده ،مهدی فنونی زاده ،رضا حسن زاده ،سید مهدی ابطحی ،سید علی افتخاری ،کریم باوی ،مهدی مناجاتی
(سرمربی) نشسته از راست :محمد خاکپور ،مجید نامجومطلق ،فرشاد پیوس ،مرتضی کرمانی ،محمد تقوی.

در دیماه  ۱۷مجتبی محرمی ،حمید روزبهانی ،محمود کلهر و بهروز داداشزاده در یک میهمانی شبانه توسط
نیروی انتظامی دستگیر شدند .دو نفر اول به یک سال محرومیت محکوم و کلهر و داداشزاده توبیخ کتبی شدند.
در مملکت بدون قانون ،مأموران حراست فدراسیون فوتبال روزبهانی را در دههی  ۱۹در خیابان ربوده و به زیرزمین
فدراسیون بردند و پس از ضرب و شتم از وی همانجا مقابل دوربین اعتراف گرفتند که در ازای دریافت پول داللی
میکرده و به شاگردان فوتبالش قول میداده که آنها را به تیمهای فوتبال معرفی کند .این فیلم با صورت
شطرنجیشدهی وی در برنامهی پربیننده  ۶۹پخش شد.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/88710
قهرمانی ایران در بازیهای آسیایی پکن ( )۷۶۶۹و سپس پیروزی ،تیمهای استقالل و پرسپولیس در جام
باشگاههای آسیا و جام در جام آسیا نوید روزهای خوبی را برای فوتبال ایران میداد .اما این نوید به سرعت با
شکست ایران برابر ژاپن و حذف از مسابقات جام ملتهای آسیا (هیروشیما  )۷۶۶۲رنگ باخت .هرچند بعدها
پاس یک بار دیگر قهرمان جام باشگاهها شد اما بعد از گذشت دو دهه ایران دیگر موفقیتی کسب نکرد.
در مهرماه  ۷۴۱۲تیم ملی فوتبال ای ران در مسابقات مقدماتی جام جهانی  ۷۶۶۳آمری کا که در دوحه قطر
برگزار می شد شرکت کرد .مسئوالن رژیم تمایلی به شرکت تیم ملی فوتبال ای ران در جام جهانی نداشتند
اما به خاطر واکنش افکار عمومی جرأت علنی کردن ای ن موضع را نداشتند .مسئوالن تربی ت بدنی قبل از
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مسابقات به بازی کنان گفته بودند که در صورت صعود هم از آن جایی که جام جهانی در آمری کا برگزار می شود
ممکن است مسابقات را تحری م کنند.
هرچند مرتض ی (مجتبی) کرمانی مقدم ،فرشاذ پیوس و مجتبی محرمی سه بازیکن برتر ایران به خاطر ضرب و
شتم جمال شریف داور سوری دیدار ایران و ژاپن در جام ملتهای آسیا که در هیروشیما برگزار شد با محرومیت
یک ساله مواجه شده بودند و محرمی محرومیتی داخلی را هم در پرونده داشت اما از آن جایی که مسئوالن
امنیتی امکان صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی را می دادند در اقدامی خی انت کارانه تالش کردند تا آن جا
که ممکن است روحی ه تی م را تضعی ف کنند که با شکست در مسابقات مشکل تحریم پیش نیاید.
یکی از نقطه امیدهای اصلی ایران در ای ن مسابقات بهزاد غالمپور دروازه بان تیم ملی بود .قبل از بازی با
کره جنوبی یک ی از مسئوالن حراست و اطالعاتی های همراه تیم در استخر هتل سیلی محکمی به گوش
غالمپور می زند .وی قصد بازگشت به ای ران را می کند اما با پادرمیانی همراهان تیم ملی با روحیه ای ضعیف
در اردو می ماند .شب زنده داری و اجبار بازی کنان به شرکت در مراسم دعا و ندبه به لحاظ روحی تی م را در
وضعیت شکننده ای قرار می دهد .در اولی ن بازی تیم کم روحیه ی ایران روی اشتباهات هولناک غالمپور سه بر
صفر به کره جنوبی باخت و وضعی ت روحی تی م به شدت متزلزل شد .در بازی دوم هم غالمپور شرایط
متعادلی نداشت و روی گلی که ژاپن زد مقصر بود .
پس از حذف ای ران از بازی ها و هنگام بازگشت تیم ملی به ای ران ،علی پروی ن به دستور مقامات اطالعاتی نه
تنها از مربیگری تیم ملی بلکه پرسپولیس نی ز برکنار و ورود او به ورزشگاه ها ممنوع شد! در همان زمان
بوقچی پرسپولی س را بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدی د کرده بودند که مبادا در
استادی وم شعار به نفع علی پروی ن بدهد .هنگامی که او در بوقش می دمی د و از مردم می خواست که
پرسپولیس را تشوی ق کنند جمعیت با توضیح مردمی که در جری ان امر بودند یک صدا علی پروی ن را با تأکید
روی « سلطان علی پروین» تشویق می کردند و «سلطان» چیزی نبود که به ذائقه ی نظام خوش بیاید.
نی روهای امنیتی با لی اس شخصی و فرم به مردمی که شعار به نفع پروین می دادند حمله کرده و آن ها را
دستگی ر و مورد ضرب و شتم قرار می دادند .بردن نام علی پروی ن ممنوع بود.
سی است دستگاه اطالعاتی حذف کلی ه چهره های سیاسی رقی ب خامنه ای بود ،بختی ار و قاسلمو و برومند و
کاظم رجوی  ،فرخزاد و هرکس که دستشان می رسی د در اروپا ترور کرده بودند .رژی م در صدد حذف دیگر
چهره های سی اسی در داخل و خارج از کشور بود .فوتبال نبایستی «سلطان» می داشت« 6.سلطان» فقط
خامنه ای بود .پروین  ۰سال بدون آن که توضیحی داده شود از فوتبال حذف شد و سپس با اجازه ی صفایی
فراهانی رئیس فدراسی ون وقت در سال  ۱۱دوباره به فوتبال بازگشت .او که به اندازه ی کافی در دوران ۰
ساله تجربه کسب کرده بود می دانست برای حضور در فضای آلوده ی فوتبال کشور بایستی به نهادهای
قدرت نزدی ک شده و با شراکت آنها در غارت خان یغما سهی م شود .از ای ن گذشته نسل فوتبال و
فوتبال دوستان نی ز عوض شده بود و او دی گر نقش گذشته را نداشت با ای ن حال همچنان محبوبیت اش را حفظ
 6محبوبیت علی پروین در فوتبال آن چنان بود که اوایل دهه ی  ۹۹سودجویان به نام او ملی پوشان پرسپولیس فروشگاه ورزشی باز
می کردند و یا نام کفش های تولید ی شان را علی پروین می گذاشتند .این وا قعه چنان دردسرآفرین شد که باعث صدور اطالعیه از
سوی پروین و پرسپولیس شد.

اطالعیه تیم پرسپولیس و علی پروین
بدین وسیله به اطالع امت شهیدپرور و کلیه هممیهنان عزیز ،ورزشکاران ،ورزشدوستان و مصرفکنندگان کاالهای ورزشی میرساند :
فروشگاههای ملی پوشان پرسپولیس واقع در خیابان جمهوری -چهارراه استانبول ،و علی پروین واقع در خیابان اللهزارنو جنب سینما متروپل
هیچگونه رابطهای با اینجانب و تیم پرسپولیس نداشته و از آنجا که مدتی است افرادی سودجو در این فروشگاهها خود را توسط تلفن با نام
علی پروین معرفی می نمایند و یا اگر کسی با بنده کاری داشته باشد با این فروشگاهها تماس میگیرد که متأسفانه بدون اطالع اینجانب
افراد سودجو میگویند تا چند دقیقه دیگر به آنجا خواهد آمد در حالیکه بنده و اعضای تیم پرسپولیس هیچ رابطهای با این فروشگاهها نداشته
و اصال ً تاکنون به آنجا مراجعه ننمودهایم  ....ضمناً کفش هایی که به نام علی پروین تولید شده است ،هیچگونه ارتباطی به بنده نداشته و از
درجه اعتبار ساقط است.
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کرده است .وقتی سری ال ترکی «در حریم سلطان» خانه ای رانی ان را به تسخی ر خود در آورد ،یک مجله هفتگی
که معروف هم نبود با انتشار عکس خانوادگی علی پروین و با تیتر «در حری م سلطان» به فروشی فوق العاده
دست ی افت.

صعود به جام جهانی و بازی قرن
در انتخابات دوم خرداد  ۷۴۱۹که پس از سال ها جنب و جوش زیادی در جامعه ای جاد کرد باشگاه های
پرسپولی س و استقالل هم به صحنه آمدند ،اولی از ناطق نوری و دومی از خاتمی حمای ت به عمل آوردند.
فوتبال ملی به خاطر بی کفایتی مسئوالن ورزش می رفت تا محو شود .در حالی که به سادگی می شد به
جام جهانی رفت باخت پی درپی به عربستان و قطر شانس مستقی م صعود تیم ملی به جام جهانی  ۷۶۶۱را
سلب کرد .محمد مایلی کهن که توسط هاشمی طبا رئیس کمیته ملی المپیک و سعید فائقی همه کاره ی
فدراسی ون فوتبال به مربی گری تیم ملی فوتبال رسی ده بود با حمله ی مردم به خانه اش و شعارهایی که
علی ه وی داده می شد از کار برکنار شد و ویرا و بیژن ذوالفقارنسب موقتا ً هدایت تیم ملی را به عهده گرفتند.
شکست از ژاپن در بازی رفت و برگشت کار را به دی دار با استرالیا کشاند.
فوتبال ای ران نی ز همچون مردم ایران تا حدود زی ادی پیش بینی ناپذی ر است .در حالی که پس از مساوی  ۷- ۷با
استرالی ا در تهران کمتر کسی به پی روزی فوتبال ای ران در ملبورن باور داشت در هشتم آذرماه  ۷۴۱۹و در
دورا ن اصالحات در حالی که تیم ملی دو بر صفر عقب بود و حمالت خردکننده ی استرالی ا نوید گل های
بیشتری را م ی داد در برگشتی عجی ب و خارق العاده دو گل کریم باقری و خداداد عزیزی صعود ایران به جام
جهانی  ۷۶۶۱فرانسه را رقم زد .شادی وصف ناپذیری ایرانیان را در سراسر جهان فرا گرفت .فوتبال دوباره ورزش
ملی شد و اینبار عاملی برای شور و هیجان مردم .تجمعات گستردهی مردم در سراسر ایران و رقص و آواز
جوانان چهرهی میهن را بهیکباره تغییر داد .امید به تغییر در چهرهی تک تک مردم ایران موج میزد.
http://www.youtube.com/watch?v=1Odg3xG_D-o
داریوش مصطفوی رئیس فدراسیون فوتبال برکنار شد و محمد خاتمی رئیس جمهور ،صفایی فراهانی یکی از
مدیران سیاسی را به جای وی به فدراسیون فرستاد.
توطئهی بازیکنان تیم ملی در جهت خواست مسئوالن فدرارسیون فوتبال و صفایی فراهانی ،باعث حذف
تومیسالو ایویچ مربی کارآمد و باشخصیت تیم ملی در آستانهی بازیهای جام جهانی شد .بازیکنان در یک اقدام
توطئهآمیز آشکار به فرموده ،بازی دوستانه به تیم رم را با نتیجهی هفت بر صفر واگذار کردند تا زمینهی برکناری
ایویچ که در راه آمادهسازی تیم ملی زحمت زیادی کشیده و اثرات آن غیرقابل انکار بود فراهم شود .فدراسیون
فوتبال تصمیم گرفته بود در مسابقات جهانی یک مربی ایرانی روی نیمکت باشد و ایویچ بایستی قربانی میشد.
جام جهانی  ۷۶۶۱با پیروزی ایران بر آمریکا غرور ملی را دامن زد و بار دیگر فوتبال قدرت خود را به دولتمردان
نشان داد.
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مردم ایران با تمهیداتی که رژیم و فیفا چیده بودید متوجهی حضور گستردهی هواداران مجاهدین در استادیوم
«ژرالند» شهر لیون با تصاویر مسعود و مریم رجوی نشدند .چرا که دوربینهای تلویزیونی برخالف دیگر مسابقات
بر اساس توافقاتی که از پیش صورت گرفته بود از نشان دادن تماشاگران و آنچه روی سکوها میگذشت
خودداری میکردند .با این حال بسیج تشکیالتی مجاهدین برای تهیهی بلیط مسابقات و انتقال هواداران از
مرزهای به شدت کنترل شده به فرانسه و سپس بردن عکسها و تصاویر و  ...مسعود و مریم رجوی به داخل
استادیوم موفقیت بزرگی به لحاظ تشکیالتی بود و از منظر سیاسی و تبلیغاتی بهرهی زیادی برای آنها در خارج
از کشور به همراه داشت .اما این موفقیتها در داخل کشور انعکاسی نداشت و برخالف انتظار مجاهدین و
کوششی که به خرج دادند هیچ حمایتی در میان فوتبالیستهای تیم ملی نیز کسب نکردند.

http://www.youtube.com/watch?v=SKR7VUghmsk
این تالشها در حالی انجام میگرفت که مجاهدین به شدت مخالف هرگونه موفقیت تیم ملی فوتبال و ورزش
۱
ایران در سطح بینالمللی بودند و آن را به نفع رژیم ارزیابی میکردند.
هنگام برگزاری مسابقات جام جهانی  ۷۶۶۱اعضای این سازمان برخالف هواداران و بدنهی تشکیالتی مجاهدین
در کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا با نفرت عجیبی از بازیکنان ایرانی یاد میکردند .در اورسورواز تعدادی از
آنها و به ویژه زنان که جسته و گریخته لحظاتی از مسابقه ایران و یوگسالوی و ایران و آلمان را که از تلویزیون
پخش میشد تماشا میکردند هرگاه توپ به بازیکنان ایرانی میرسید با خشم و ناسزا از آنها یاد میکردند.
همین برخورد را علیه بازیکنان تیم ملی فرانسه داشتند .در واقع آنها خواهان عدم موفقیت دو تیم ایران و
فرانسه بودند .ایران «بازی قرن» را برد و فرانسه جام جهانی را.
اگر در سالهای اولیه دههی  ۹۹حضور بازیکنان فوتبال ایران در کشورهای حوزهی خلیج و یا کشورهای خارجی
باعث محرومیت آنان از تیم ملی میشد در اواخر دههی  ۱۹و به ویژه پس از جام جهانی ترانسفرهای متعدد و

 7محمدعلی (قاسم) جابرزاده انص اری یکی از مسئوالن سیاسی مجاهدین در پاسخ به یکی از اعضای مجاهدین که نظر وی را در
مورد بازی ایران و آمریکا و این که پیروزی کدام یک به نفع «مقاومت» است پرسید گفت« :قطع اً پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به نفع
رژیم و به ضرر مقاومت است» از آن جایی که گفتگوی آن ها دو نفره بود من دخالتی نکردم اما در بازگشت به اتاق کارم بالفاصله با
شرح واقعه به مسئولم گفتم از هرچه که بگذریم جابرزاده با بیان این نظرات مشعشع نمی فهمد وقتی ما در استادیوم حضور داریم و
به شعار دادن علیه رژیم و به نفع مقاومت می پردازیم در صورت شکست تیم همه ی کاسه کوزه ها سر ما شکسته خواهد شد و بهانه
آورده خواهد شد که به خاطر حضور ما و شعارهایی که می دادیم روحیه ی بازیکنان پایین آمد و نتیجه را واگذار کردیم؟ آیا درک این
موضوع برای وی خیلی سخت است؟ و اضافه کردم راستش با وجود چنین تحلیل گرانی مجاهدین به دشمن نی از ندارند .او که دفاعی
نداشت گفت خوب همین مسئله را با وی در میان می گذاشتی و ...
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تقریبا بیسابقه فوتبالیستها به کشورهای اروپایی و حوزهی خلیج فارس درآمد بسیاری به این تیمها تزریق
کرد .بعدها این روند تا جایی ادامه یافت که نه تنها بازیکنان ایرانی متولد اروپا و آمریکا و دارای تبعیت مضاعف نیز
به تیم ملی فوتبال راه یافتند بلکه کسانی که یکی از والدین آنها ایرانی بودند نیز امکان حضور در تیم ملی را
پیدا کردند.
کریم باوی بازیکن سابق تیم ملی و یکی از بهترین سرزنان فوتبال ایران که سالها در جبهههای جنگ بود و
ترکشهای خمپاره هنوز در پاهایش است در مورد آن روزها میگوید:
«میخواستم بروم قطر بازی کنم .شیخ های عرب بازی ام را خیلی دوست داشتند .با این وجو به من بیشتر از ۲
هفته ویزا نمیدادند .چون فکر میکردند اگر بروم دیگر بر نمی گردم .یک بار کار به جایی رسید که با مسئول تیم
نادی العرب توافق کردم و قرار شد تا از طریق دریا فرار کنم .رفتم خانه یکی از دوستانم در بوشهر تا از آنجا
شبانه با قایق فرار کنم .نمیدانم چه کسی لو داد که دارم فرار میکنم و ریختند دستگیرم کردند .ریختند و در
بی سیمهای شان مدام می گفتند متهم .بازداشت شد .به دستانم دستبند زدند .آنجا یک ماموری بود که من را
شناخت .مرا برد خانه خودش و خیلی از من پذیرایی کرد .بعد از من پرسید چه مشکلی داری؟ نمیدانستم چه
جوابی بدهم .بعدش هم از من عذرخواهی کرد .او باید وظیفهاش را انجام میداد .من هم اما اگر میرفتم قطر،
فوتبالم و زندگیام از این رو به آن رو میشد اما نگذاشتند دیگر».
http://www.esteghlaltehranfc.com/fa/news/31432

مجاهدین ،حسن نایبآقا و آرزوهای تحقق نیافته
حسن نایب آقا بازیکن تیم ملی ایران در جام جهانی  ۷۶۱۱آرژانتین و عضو سازمان مجاهدین پس از انتخاب
بازیکنان تیم ملی برای بازیهای آسیایی  ۷۶۶۱بانکوک در مقالهای که در نشریه مجاهد به قلم او چاپ شد
تفسیر کامال ً وارونهای از واقعیت ارائه داد که بیش از هرچیز نشانگر فاصلهی عمیق ذهنیتهای او و مجاهدین با
واقعیتهای جامعهی ایران و به ویژه ورزش و فوتبالیستهای ایران بود .او نوشت:
«زمانی که بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در ورزشگاه ژرالند شهر لیون فرانسه چشمشان به دهها هزار تن از
ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت ،که عکسها و تیشرتهایی با تصاویر مریم و مسعود رجوی در دست و بر تن
داشتند ،افتاد ،میشد حدس زد که دیگر این تیم ملی برای رژیم تیم ملی نخواهد شد .آخوندها هر طور شده
عذر بازیکنانی را که به این میوه ممنوعه نزدیک شده باشند خواهند خواست .هر ایرانی آزاده به محض این که
مقاومت سراسری برای آزادی و رهایی از نزدیک ببیند خواه و ناخواه در معرض یک انتخاب قرار میگیرد و به قول
آن هم وطن مسیحی اگر از یک کیلومتری مقاومت هم رد شود جذب آن خواهد شد .بعد از پایان مسابقات جام
جهانی فرانسه اشاره کرده بودیم که رویارویی مقاومت ایران با رژیم ضدبشری آخوندی در لیون بازتابهای
عمیقی در جامعهی ورزشی ایران خواهد داشت و ورزشکاران و عالقمندانی که مقاومت و آرمانهای
آزادیخواهانهی آن را از نزدیک ببینند پیام آن را به میان جامعهی ورزشی ایران خواهند برد .روز یک شنبه  ۴آبان
فدراسیون فوتبال رژیم آخوندی ،اسامی  ۲۱بازیکن تیم ملی فوتبال ایران را برای شرکت در بازیهای آسیایی
 ۷۶۶۱تایلند اعالم کرد در این میان اسامی تنها نام مهدی مهدوی کیا از بازیکنان ثابت تیم ملی در جام جهانی به
چشم میخورد و بقیه بازیکنان ثابت تیم غایب بودند .فدراسیون فوتبال اعالم کرد این نفرات بدون احتساب
بازیکنانی است که در باشگاههای خارج از کشور عضویت دارند که در صورت نیاز بعداً به اردوی تیمملی دعوت
خواهند شد .روز  ۷۹آبان سرمربی تیم ملی تعداد دیگری از بازیکنان را به اردو فرا خواند که در آن اسامی
عابدزاده ،خداداد عزیزی ،سعداوی ،پیروانی ،استیلی ،استاد اسدی ،دین محمدی و لطیفی دیده نمیشود» .
(نشریه مجاهد شمارهی  ۷۶ – ۳۷۳آبان  ۷۴۱۱صفحهی )۹
متأسفانه وی آرزوهای تحققنیافتهاش را با طرح ادعاهای غیرواقعی که ناشی از خودفریبی و دیگرفریبی بود و
تنها مصرف داخلی داشت و در جامعه ورزشی توجهی را جلب نمیکرد بیان مینمود .وی در این مقاله به
گونهای جلوه داده بود که گویا دعوتنشدگان به تیم ملی به خاطر «نزدیک شدن به میوه ممنوعه» که همانا دیدن
عکس مسعود و مریم رجوی بود عذرشان خواسته شده است!
در حالی که واقعیت کامال ً برعکس بود .حمید استیلی کسی بود که خامنهای بوسه بر پیشانیاش زد و بعدها از
فعاالن ستاد احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود.
http://www.youtube.com/watch?v=IcRY7RIcsx4
البته نه این که استیلی فرد متشرعی باشد بلکه از روی فرصتطلبی و نان به نرخ روز خوری به قدرت نزدیک
میشود .وگرنه زندگی فردی وی خالف این امر را نشان میدهد.
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برخالف ادعای نایبآقا ،استیلی یکی از بایکنان اصلی این تیم در بازیهای آسیایی  ۷۶۶۱تایلند بود .در آدرس زیر
بازی ایران – کویت در فینال بازیهای آسیایی  ۷۶۶۱را که در آذرماه  ۷۴۱۱برگزار شد مالحظه کنید.
http://footballitarin.com/video_page.php?id=393
استیلی در بازیهای جام ملتهای آسیا سال  ۲۹۹۹لبنان نیز شرکت داشت .خداداد عزیزی نزدیکترین رابطه را
با سرداران سپاه داشت و دارد و تا بازیهای انتخابی جام جهانی  ۲۹۹۹بارها در تیم ملی بازی کرد .عابدزاده
آسیب دیده بود و هیچ سنخیتی با آنچه نایبآقا ادعا کرده نداشت .پیروانی همچنان تا سال  ۲۹۹۲در تیم ملی
حضور داشت و کاپیتان این تیم بود و بعدها به مربیگری تیم ملی هم رسید .علیاکبر استاد اسدی  ۴۳ساله
آخرین بازی او با استرالیا در مقدماتی جام جهانی بود و در فرانسه بازی نکرد و در سال  ۱۱فوتبال را کنار
گذاشت.
http://www.citytomb.com/wiki/view/Ali_Akbar_Ostad-Asadi
سعید لطیفی در جام جهانی ذخیره بود اما بعدها دوباره به تیم ملی دعوت شد و عضو تیم ملی ایران در
بازیهای آسیایی  ۲۹۹۲بود .سیروس دین محمدی تا سال  ۲۹۹۷در تیم ملی بود.
نادر محمدخانی ،جواد زرینچه ،علی دایی ،حمید استیلی ،کریم باقری ،مهدی مهدویکیا ،علیرضا منصوریان،
بازیکنان اصلی تیم ایران در جامجهانی در این مسابقات در کنار علی کریمی ،داریوش یزدانی و علی موسوی و
وحید هاشمیان که هر چهار نفر در باشگاههای آلمانی عضویت داشتند و ستار همدانی (در جام جهانی  ۶۱هم
حضور داشت) تیم ملی ایران را تشکیل میدادند و در فینال با شکست  ۲بر صفر کویت قهرمان بازیهای
آسیایی  ۷۶۶۱تایلند شدند.
برخالف ارزیابی نایبآقا «رویارویی مقاومت ایران با رژیم ضدبشری آخوندی در لیون» کمترین بازتابی در جامعهی
ورزشی ایران نداشت و کسی پیام مقاومت را به میان جامعهی ورزشی ایران نبرد.

استادیوم غیرسیاسی و سرخوردگی ملی ناشی از شکست
روز  ۲۹تیرماه  ۷۴۱۱دور روز پس از شروع قیام دانشجویی  ۷۱تیر و در حالی که تهران در آشوب بود پیشبینی
میشد شهرآورد پایتخت برگزار نشود اما با دوراندیشی نیروهای امنیتی این بازی در استادیوم آزادی برگزار شد.
چرا که به درستی به این نتیجه رسیده بودند که چه بسا عدم برگزاری مسابقه باعث شعلهور شدن خشم
جوانان فوتبالدوست و پیوستن آنها به قیام دانشجویی شود .شور و هیجان شهرآورد و رقابت بین «آبی» و
«قرمز» موقتاً میتوانست در پایتخت نگاهها را از قیام دانشجویی و خیابانهای اطراف دانشگاه تهران به
استادیوم بازی و مستطیل سبز سوق دهد.
تلویزیونهای ایرانی لسآنجلسی و دیگر رسانههای مرتبط با اپوزیسیون ایران در تالش بودند با تحریک تماشاگران
فوتبال ،جمعیت  ۷۹۹هزار نفری استادیوم آزادی را به خیابانها بکشانند اما این دیدار یکی از آرامترین
شهرآوردهای پایتخت بود ۲۴ .خردادماه  ۷۴۱۲هم شرایط مشابهی رقم خورد .در سالگرد  ۷۱تیر هم با توجه به
دعوتهای گوناگونی که از سوی اپوزیسیون برای گرامیداشت این روز صورت گرفته بود شورای تامین استان
مخالف برگزاری مسابقه پرسپولیس و استقالل بود .اما دیدار در کمال آرامش برگزار شد .و مشخص شد که
سکوهای ورزشگاه آزادی با توجه به تغییراتی که در جامعه صورت گرفته و تغییر نسل و  ...دیگر بار سیاسی
ندارد .در طول دو بازی یاد شده حتی یک شعار سیاسی هم شنیده نشد.
سرخوردگی مردم از «دولت اصالحات» و شور و امیدی که آفریده بود در فوتبال نیز خود را نشان داد .تیم ملی
فوتبال ایران علیرغم شایستگیهایی که داشت با شکست تحقیرآمیز از بحرین در منامه ،از صعود مستقیم به
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جام جهانی  ۲۹۹۲بازماند .با توجه به تجربهی ناکامی تیم ملی در بازیهای مقدماتی جام جهانی  ۷۶۶۳و
سیاست خائنانهی دستگاه سیاسی و امنیتی رژیم در آن سال ،دوباره این شایعه دهان به دهان پیچید که گویا
این بار نیز سیاست رژیم ،مانع پیروزی تیم ملی فوتبال شده تا مبادا مردم جشن پیروزی در شهرها راه بیاندازند.
مردم با پخش این شایعه غرور ملی خود را که در منامه با شکست  ۷-۴از بحرین و جشن شادمانی تیم بحرین
با پرچم عربستان خدشهدار شده بود التیام میبخشیدند .آنها به این ترتیب غم و اندوه خود و شکسته شدن
غرور ملی را به پای رژیم میگذاشتند.
بالزویچ مربی اسبق تیم ملی ایران در مورد شکست از بحرین میگوید« :من از عالقمندان فوتبال ایران
عذرخواهی میکنم اما حوادث مرموزی پشت صحنه آن بازی بود و خاطرات بدی برای من برجای گذاشت».
تیم ملی ایران در بازی پلیآف آنقدر قدرت نداشت تا از پس تیم قدرتمند ایرلند جنوبی برآید و در مسابقهی رفت و
برگشت  ۷-۲نتیجه را واگذار کرد و نتوانست در جام جهانی  ۲۹۹۲که در ژاپن و کره برگزار میشد شرکت کند.
در میان اپوزیسیون هم بودند نیروهایی که از عدم راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی  ۲۹۹۲خوشحال بودند
و این مسئله بیش از هرچیز در مواضع اعضا و هواداران مجاهدین مشهود بود .به تصور آنها عدم راهیابی تیم
ملی به جام جهانی باعث خشم مردم شده و آنها را به اقدامات اعتراضی میکشاند .دیدگاهی به غایت
عقبمانده که ناشی از عدم شناخت روحیهی مردم ایران هم هست .دیدگاهی که بیشتر برخاسته از نگاه «امام
زمانی» به تحوالت جامعه است .مطابق این نگاه آنقدر فساد در جامعه بایستی افزایش پیدا کند تا «آقا» ظهور
کنند .آنها درک نمیکردند اتفاقاً چنین شکستهایی بیشتر به خمودی و درخودفرورفتگی مردم منجر میشود و
شور و نشاط را از جامعه میگیرد.
عدم صعود به جام جهانی ضربه بزرگی به فوتبال ایران زد .در نیمهی دوم دهه  ۱۹و به ویژه پس از حضور ایران در
جام جهانی  ۷۶۶۱بازیکنان زیادی همچون دایی ،باقری ،عزیزی ،مهدوی کیا ،میناوند ،پاشازاده ،منصوریان،
دینمحمدی ،هاشمیان ،خطیبی ،یزدانی و  ...به لیگهای اروپایی راه یافتند اما عدم صعود تیم ملی به جام
جهانی بازیکنان ایرانی را از سکه انداخت و تنها کریمی ،هاشمیان ،رحمان رضایی و مهدوی کیا به حضور خود در
لیگهای اروپایی ادامه دادند.
پس از عدم صعود به جام جهانی مجاهد خذی راوی یکی از استعدادهای فوتبال ای ران در  ۲۹سالگی به اتهام
حضور در پارت ی شبانه که بازیکنان دیگری هم حضور داشتند به مدت  ۰سال از فوتبال محروم شد و دیگر به
دوران اوج خود برنگشت.

ناکامی بزرگ فوتبال ایران؛ عدمراهیابی به بازیهای المپیک
تیم ملی امید ایران با آن که با مربیگری برانکو ایوانوویچ در بازیهای آسیایی  ۲۹۹۲بوسان کره جنوبی به
قهرمانی رسیده بود اما باز هم از رسیدن به المپیک  ۲۹۹۳سیدنی بازماند .در حالی که عراق تیمی بحران زده از
کشوری که در سالهای  ۷۶۶۹و  ۲۹۹۴با حملهی نیروهای آمریکایی و متحدینشان روبرو شده و بزرگترین
بمبارانهای تاریخ را پشت سر گذاشته بود نه تنها به المپیک راه یافت بلکه در اوج ناباوری به مقام چهارمی این
مسابقات دست یافت.
از المپیک  ۷۶۶۲که قرار شد مسابقات فوتبال با حضور تیمهای زیر  ۲۴سال تشکیل شود ،تیم امید ایران رسماً
فعالیت خود را آغاز کرد و تا امروز  ۷۳سرمربی ایرانی و خارجی داشته است که به جز دو مدال طال و برنز در
بازیهای آسیایی ۲۹۹۲ ،و  ۲۹۹۹در  ۹دوره مقدماتی المپیک و بازیهای آسیایی توفیقی نداشته است .و تیم
ایران تاکنون نتوانسته است در بازیهای المپیک شرکت کند.

صعود به جام جهانی  ۰۲۲۷و تالش زنان برای راه یابی به استادیومها
پیروزی ایران بر ژاپن در پنجم فروردین  ۷۴۱۳در ورزشگاه آزادی ،مسیر صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی
 ۲۹۹۹آلمان را تسهیل کرد .اما فاجعه ای که در پایان بازی رخ داد این پیروزی را به کام مردم تلخ کرد .پس از پایان
بازی که در مقابل بیش از یک صد هزار نفر انجام شد ،بر اثر ازدحام جمعیت ،به هنگام خروج از یکی از درهای این
ورزشگاه ،هفت تن کشته و  ۳۹نفر دیگر زخمی شدند .چندی بعد گروه تحقیق سازمان تربیت بدنی ،نیروی
انتظامی را به طور غیرمستقیم مسبب این حادثه معرفی کرد؛ نیرویی که فرمانده آن قالیباف برای شرکت در
رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری از مقام خود استعفا کرده بود .این سازمان در گزارش خود اعالم کرد که
استقرار هلی کوپتر نیروی انتظامی حامل قالیباف در مسیر اصلی ،باعث مرگ تماشاگران شده است .نیروهای
یگان ویژه مانع از تردد تماشاچیان از مسیر اصلی شدند تا مبادا آسیبی به هلیکوپتر قالیباف وارد شود.
هیجدم خردادماه  ۷۴۱۳تیم ملی ایران با شکست یک بر صفر بحرین در تهران منتظر بازی آخر خود با ژاپن نشد و
جشن صعود به جامجهانی را در شهرهای ایران برگزار کرد.

11

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

حضور زنان در استادیوم امجدیه – خرداد ۸۵۳۵

مأموران انتظامی اجازه ی ورود به زنانی که برای تماشای بازی به ورزشگاه آزادی رفته بودند ندادند .حضور زنان در
ورزشگاه «آزادی»ممنوع بود .سیدمحمد خاتمی ،رییس جمهوری وقت که با هیات همراه از در اصلی مجموعه
ورزشی آزادی عبور میکرد با دیدن صحنهی تجمع زنان اجازهی حضور آنها در ورزشگاه را برای دیدن این مسابقه
صادر کرد .پس از پایان آن دیدار باز هم زنان پشت درهای«آزادی» ماندند .بعد از آن بود که فعاالن حقوق زنان
کمپینی را با نام «روسری سفیدها»برای ورود به ورزشگاه ها تشکیل دادند .از همان موقع در مسابقات مختلف
فوتبال در سرتاسر ایران گزارشهای زیادی مبنی بر حضور مخفیانهی دختران با لباس پسرانه در ورزشگاهها
منتشر شده است .فیلم «آفساید» ساختهی جعفر پناهی هم به همین معضل پرداخته است.
تیم ملی ایران در جام جهانی  ۲۹۹۹به علت آسیب دیدگی بد موقع بازیکنان کلیدی پیش از جام جهانی و از فرم
خارجشدن آنها و درگیری هایی که بین بازیکنان تیم ملی در رختکن به وجود آمد از انسجام درونی برخوردار نبود؛
با این حال بازیهای قابل ق بولی در مقابل مکزیک و پرتغال و آنگوال ارائه داد و پس از آن نکونام ،شجاعی و
تیموریان به تیمهای اروپایی راه یافتند .برخالف سال  ۷۶۶۱از آنجایی که هواداران مجاهدین برای تماشای
بازیهای ایران به استادیوم نرفته بودند تعداد ایرانیان حاضر در بازیهای ایران چندان زیاد نبود و بازیهای این تیم
برخالف جام جهانی ۷۶۶۱در مطبوعات جهان انعکاس چندانی نیافت.

جادههای ناامن بالی جان فوتبالیستها
ایران باالترین آمار تصادفات و تلفات جادهای در جهان را دارد و فوتبالیستهای ملی پوش نیز بخشی از قربانیان
این فاجعهاند.
سیروس قایقران کاپیتان سابق تیم ملی ایران در  ۷۱فروردین  ۷۴۱۱در یک تصادق رانندگی همراه با پسرش
راستین کشته شد.
در سال  ۱۴جواد منافی دفاع چپ پرسپولیس و یکی از بهترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران و آسیا در تصادف
رانندگی در جادهی قائم شهر و ساری به سختی مجروح شد .چند مهرهی گردنش شکست و نخاعش آسیب
دید و از ناحیه سینه به پایین فلج شد .بعد از درمان اولیه در بیمارستان ساری در تهران تحت عمل جراحی قرار
گرفت و سه ماه در بیمارستان بستری بود و شش ،هفت ماهی را هم خانه نشین شد .و مدتها روی ویلچر بود
تا ادامه درمانش را در اروپا پیگیری کرد .او که میرفت تا اولین لژیونر ایرانی فوتبال اروپا شود برای همیشه از
فوتبال کنارهگیری کرد و امروز کمک مربی پرسپولیس است.
امیر حسین اصالنیان دیگر ستاره ملیپوش ایران نیز که امید زیادی به او میرفت در سال  ۱۹در یک تصادف
شدید برای همیشه از فوتبال حذف شد.
در اسفند ماه  ۷۴۶۹ماشین علی دایی در جاده نطنز به کاشان واژگون شدن و او به خاطر استحکام ماشین جان
به در برد .و این داستان همچنان ادامه دارد.

دخالت بیش از حد دولت در فوتبال
احمدی نژاد با تمهیدات خامنهای و بیت رهبری و سپاه پاسداران و بسیج به پاستور راه یافت و سکان هدایت
کشور را به عهده گرفت و دوران وعدههای پوچ و تهی فرا رسید .احمدی نژاد در اسفندماه  ۱۳در دیداری که با
اعضای تیم ملی فوتبال داشت گفت« :میتوانیم در این دوره جام جهانی از گروه خود صعود كنیم؛ اما انتظار
داریم تیم در دوره بعدی این جام جزو چهار تیم اول جهان باشد»... .
او همه فنحریفی را در فوتبال نیز نشان داد و گفت« :باید هركدام یك تیم باشید و در عین حال بازی تیمی را نیز
فراموش نكنید .بیش از آن كه خود بدوید ،توپ را بدوانید ».در راستای سیاست غربستیزی رژیم احمدی نژاد
گفت« :غرب با درخشش ایرانیها مخالف است و نمیخواهد جوان ایرانی در هیچ زمینهای بدرخشد؛ اما
بازیكنان ما در صورتی كه در جام جهانی نتیجه بگیرند ،دوسوم مردم جهان را خوشحال میكنند».
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این گزافهگوییها در حالی ایراد میشد که تیم ملی ایران پس از پیروزی انقالب رنگ قهرمانی در جام ملتهای
آسیا را ندیده و بارها از راهیابی به المپیک و جام جهانی باز مانده است .برعکس ادعای احمدینژاد ،این دولت و
حاکمان کشورمان بودند که با در اتخاذ سیاست «کنترل هیجان فوتبال» مانع پیروزیهای ملی میشدند .محمد
خاکپور مدافع پیشین تیم ملی ایران و مربی فعلی فوتبال ،پس از گذشت ده سال از شرکت ایران در جام جهانی
فوتبال ۷۶۶۱فرانسه ،طی مصاحبهای با سایت «خبرآنالین» نکات قابل اعتنایی را مطرح کرد که نشانگر
سیاستهای ضد ملی حاکم بر کشور و به ویژه در ارتباط با موفقیتهای بینالمللی در زمینهی فوتبال است .با
چنین پدیدهای در دیگر کشورهای دنیا مواجه نیستیم و درک آن برای کسانی که شناخت درستی از تفکر حاکم
بر گردانندگان نظام سیاسی کشورمان ندارند دشوار است .هیچ نظام سیاسی در دنیا جشن پیروزی مردم در
خیابان را بر علیه امنیت خود تلقی نمیکند .نظام اسالمی همه چیزش نوبر است:
«خبرنگار :شما اگر بخواهید روند فوتبال کشور را از همان جام جهانی  ۷۶۶۱تا االن بررسی کنید چه میگویید؟
آن تیم چه تغییراتی کرده و آیندهاش را چگونه میبینید؟
«احساسم این است که در همان سالهای  ۶۱یک اتفاقاتی در فوتبال و کشور افتاد که تصمیم گرفته شد فوتبال
کنترل شود و از آن مسیری که حرکت می کرد مسیرش را تغییر داد .روزی که ما از استرالیا بردیم ،تمام مردم
کشور در همه جای دنیا آمدند بیرون و یک احساس ملی داشتند و هیچکس نمیتواند این را انکار بکند ولی بعد
از آن جریان این بیرون آمدنها بهانهای شد برای عدهای که بیایند بیرون و اعتراض کنند .این شد که یکسری
تصمیماتی گرفته شد از سوی مسئوالن که این را کنترل کنند و مسیر فوتبال را عوض کردند که آن احساس را
برای مردم به وجود نیاورند .ما بعد از اینکه آمریکا را بردیم صحبتها مبنی بر این بود در بین مسئوالن که ما
کارمان تمام شده و بردیم .به همین دلیل شرایط تغییر کرد .ما در سه شهر متفاوت سه بازی را انجام دادیم .ما با
یوگسالوی بازی کردیم و بعد از آن بازی میشد که برنامهریزی کرد برای بازی بعدی و استراحت کنیم و بعد
برگردیم ،ولی برنامه ریزی به این صورت بود که شب تمرین کردن فردایش ما را برگرداندند به کمپ ،بعد هم گفتند
که چمدانهایتان را جمع کنید که اگر رفتیم آنجا باختیم برگردیم ایران .حاال شما فکر کنید درست در حساسترین
موقعیتی که تیمملی یک کشور قرار میگیرد ،بچهها ساعت سه صبح چمدانبازی میکنند و بعد با اتوبوس
رفتیم به آن شهرک و یک جلسه باید تمرین بکنیم و بعد هم برویم بازی کنیم .همه عکس یادگاری میگرفتند و
انگار همه چیز تمام شده بود .من هم خیلی عصبانی شدم .بعد مربی تیم [جالل طالبی] هم آمد و گفت ،ما با
تیمی بازی می کنیم که سه دوره قهرمان جهان بوده و اگر هم ببازیم هیچ اتفاق خاصی نمیافتد .من این را امروز
میگویم چون کالس مربیگری رفتم و میفهمم که چطور میشود یک تیم را برد برای جنگ و چطور یک تیم را
میشود به جایی رساند که ساکش را بردارد برود خانه».
http://khabaronline.ir/detail/171422/
مخالفت با حضور زنان در استادیوم ها و شکست سیاست پوپولیستی احمدی نژاد
در سال  ۱۰محمود احمدینژاد که اهرمهای قدرت را در دست گرفته بود به منظور چهرهسازی از خود و بر اساس
سیاست پوپولیستی که دنبال میکرد با ارسال نامهای به رییس سازمان تربیتبدنی خواستار فراهم کردن
امکانات حضور زنان در ورزشگاهها شد .در این دستورالعمل آمده بود که «بسترسازی برای حضور دختران در
ورزشگاهها در اولویت قرار بگیرد ».چند روز بعد از انتشار این نامه ،گروهی از مراجع تقلید و نیروهای سیاسی
رژیم این سیاست را مورد حمله قرار دادند و اسماعیل احمدی مقدم ،فرمانده نیروی انتظامی و باجناق
احمدینژاد در این رابطه گفت ...« :حضرت آقا نی ز با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کردند .از ایشان پرسیدیم که
آیا این طرحها به فوتبال مربوط میشود؟ که ایشان فرمودند خیر و نباید زنان در ورزشگاهها وارد شوند ».ممنوعیت
حضور زنان محدود به ورزشگاهها نشد بلکه حضور آنها در سینماهایی که مسابقات فوتبال را مستقیم نشان
میدهند نیز شد .اسماعیل احمدی مقدم که سیاست نظام را پیاده میکند در رابطه با دلیل ممنوعیت حضور
زنان در سینماهایی که فوتبال پخش میکنند گفت« :وقتی گلی در بازیهایی که از سینما پخش میشد رد و
بدل میشد ،سن به جایگاه جشن و پایکوبی دختر و پسر تبدیل میشد».
از آنجایی که بر اساس فتوای خمینی و خامنهای و  ...نگاه کردن زن به بدن مرد جایز نیست ،به زنان اجازهی
حضور در استادیومها داده نمیشود .هنگامی که بحث حضور زنان در استادیومها باال گرفت ،استفتائی از مراجع
تقلید به صورت زیر شد.
«برخی در حال زمینهسازی برای شرکت زنان در ورزشگاهها جهت تماشای مسابقات مردان میباشند .از آنجایی
که در این مکانها غالباً توسط طرفداران تیمهای ورزشی حرکات غیراخالقی صورت میگیرد و تبعات سوئی را به
همراه دارد ،زمینهسازی و شرکت زنان در این مکانها که موجب هتک حرمتها میشود چه صورت دارد؟»
پاسخ مراجع تقلید شیعه آب پاکی روی دست همه ریخت:
آیتالله صافی :جایز نیست و وقوع این گونه امور در جمهوری اسالمی بسیار مایهی تأسف است.
آیتالله مکارم شیرازی :هرکاه موجب فساد یا هتک حرمت احکام اسالمی گردد جایز نیست.
آیتالله تبریزی :در فرض سؤال جایز نیست و مسؤلین باید در حفظ عفت زنان و عزت آنان بکوشند.
آیتالله بهجت :به نحو اختالط مرد و زن جایز نیست و در غیر این صورت چون نوعاً پوشش متفاوت ندارند نظر جایز
نیست علیاالحوط (احتیاط واجب) و در فرض معرضیت ریبه حرام است قطعاً.
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آیتالله سیستانی :به احتیاط واجب زن نباید بدن مرد را که بیش از حد معمول برهنه است تماشا کند.

برکناری دادکان و تعلیق فدراسیون فوتبال
در دوران احمدینژاد ،محمد علیآبادی که به واسطهی حضور در معاونت عمران و ساختمان بنیاد مستضعفان با
بیش از یکصد شرکت عمرانی و ساختمانی و عضویت در هیأت مدیره سازمان مسکن و شرکت  a.s.pو تعداد
دیگری از شرکتهای بزرگ ساختمانی و همچنین تصدی پست مدیرعاملی تعدادی از شرکتهای بزرگ
ساختمانی ثروت عظیمی بدست آورده بود و یکی از ثروتمندترین وزرای تاریخ جمهوری اسالمی است در دوران
شهرداری احمدینژاد معاونت عمرانی وی را به عهده داشت ،پست ریاست سازمان تربیت بدنی را به عهده
گرفت و سپس رئیس کمیته ملی المپیک شد و هوای ریاست بر فدارسیون فوتبال را داشت که توسط فیفا به
خاطر پست دولتی که داشت رد صالحیت شد.
بعد از پایان جام جهانی  ۲۹۹۹و عدم صعود تیم ایران به مرحلهی دوم این بازیها که هر عقل سلیمی
میدانست در آن شرایط غیرممکن است ،علیآبادی به منظور در دستگرفتن فدراسیون فوتبال حکم به برکناری
دادکان داد که هنوز در آلمان به سر میبرد .فیفا به دلیل دخالت دولت در امور فوتبال ،فدراسیون ایران را تعلیق
کرد.
تعلیق فوتبال برای کشوری مثل ایران که یکی از جوانترین کشورهاست و توجه ویژهای از سوی جوانان به فوتبال
میشود کمتر از تحریمهای شدید اقتصادی نیست و به سرعت مردم را در مقابل حکومت قرار میدهد .چرا که
در اثر تعلیق فدراسیون ،کلیهی فعالیتهای مربوط به فوتبال ایران در سطح بینالمللی به حالت تعلیق در میآید.
و نه تنها تیم ملی بلکه تیمهای باشگاهی هم امکان بازی در سطح بینالمللی را پیدا نمیکنند و هیچ تیم
خارجی نیز اجازهی بازی در کشور را ندارد.
فیفا که از قدرت بسیار زیادی برخوردار است برای اعمال فشار روی رژیم اهرمهای مختلفی را در اختیار دارد اما
به دالیل گوناگون از آن بهره نمیبرد .به عنوان مثال به خاطر راهندادن زنان به استادیومهای ورزشی فیفا میتواند
فدراسیون فوتبال ایران را تحت عنوان اعمال تبعیض در محیطهای ورزشی تعلیق کند.
و یا بخاطر استفاده از شعارها و حرکات سیاسی در فوتبال ،محدودیتهایی را بر فوتبال ایران اعمال کند.

بازیکنان تیمهای ذوبآهن اصفهان و فوالد خوزستان روی پرچم آمریکا و اسرائیل

صفایی فراهانی و اصالحطلبها که متوجهی خطر بودند پا درمیانی کرده و با نفوذی که در کنفدراسیون فوتبال
آسیا داشتند کمیته انتقالی تشکیل داده و برای رفع و رجوع خرابکاری دولت احمدینژاد و رفع تعلیق فوتبال
مسئولیت انتخاب رییس جدید فدراسیون را بر عهده گرفتند و کفاشیان انتخاب شد.
کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که هیچ سابقهای در فوتبال نداشت بعد از انتخاب شدن اعتراف کرد «جای من
در کمیته ملی المپیک خوب بود ولی علیآبادی که اون روزها رئیس سازمان تربیت بدنی بود به من گفت شما
هم صوری در انتخابات فدراسی ون فوتبال شرکت کن و بعد به نفع من کنار برو! ولی جریان برعکس شد و کمیته
انتقالی صالحیت علیآبادی را تایید نکرد و من شدم رئیس فدراسیون فوتبال !»
فدراسیون فوتبال که با سرپرستی کیومرث هاشمی و با هدایت علیآبادی اداره میشد از برانکو ایوانکویچ مربی
موفق تیم ملی ایران نیز به فیفا شکایت کرد .او که ادعایی نداشت در مقام دفاع اسنادی را به فیفا ارائه داد که
باعث شد دولت ایران مجبور به پرداخت  ۳۹۹هزار دالر اضافه هم به او بشود.

شکست ایران در جام ملتهای آسیا و قهرمانی عراق
بنا به توصیهی محسن علیآبادی فرزند ارشد رئیس سازمان تربیت بدنی که عزیز کردهی پدر بود ،امیر قلعهنوعی
به جای برانکو مربی تیم ملی ایران شد و هدایت این تیم را در جامملتهای آسیا در سال  ۲۹۹۱به عهده گرفت
که با شکست از کره جنوبی حذف شد .محسن علیآبادی  ۲۹ساله که پدرش وی را در هیأت رئیسه فدراسیون
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شنا جا کرده بود در گفتگو با سای ت تابناک اعتراف کرد که پدرش از مشاورههای وی در امر فوتبال استفاده
میکند .بعداً رئیس فدراسیون شنا به خاطر حضور این پسر برکنار شد.
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=101225
عراق با وجود بحرانهای سیاسی عمیق و جنگهای فرقهای در میان حیرت ناظران به قهرمانی در جام ملتهای
آسیا رسید.
مریم رجوی «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» که به خاطر «غیبت» مسعود رجوی مسئولیت «شورای ملی
مقاومت» را نیز به عهده دارد در یک موضعگیری حیرتانگیز با ارسال پیامی موفقیت تیم ملی عراق را تبریک گفت
و از قول مردم ایران و ورزشکاران ایرانی ،پیروزی این تیم را پیروزی آنها دانست! در حالی که در  ۴۲سال گذشته
هیچگاه رهبران مجاهدین و شخص وی به عنوان «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» موفقیتهای ورزشکاران ایرانی
را تبریک نگفتهاند:
«رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی پیروزی تیم ملی فوتبال عراق در جام ملت های آسیا را به
مردم عراق و تیم ملی این کشور تبریک گفت و خطاب به آنان افزود« :مردم ومقاومت ایران و ورزشکاران میهن
دوست ایرانی ،رودر روی فاشیسم مذهبی حاکم برایران ،پیروزی شما را پیروزی خودشان میدانند .امروز همه
ناظران در منطقه وجهان متفق القولند که رمز پیروزی قهرمانان ملی پوش عراقی ،وحدت و همبستگی درخشان
آنها بود که درمیان بحرانهای هولناک و دردآور کنونی ،بهترین ساعات جشن و شادی ملی را برای تمامی
عراقیان به ارمغان آورد».
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673

تشکیل تیم ملی فوتبال زنان
رشد روزافزون گرایش زنان به فوتبال و فشارهای آنها از یک سو و هراس رژیم از مجازاتهایی که فیفا
میتوانست برای فوتبال ایران مقرر کند که قطعاً بازتابهای اجتماعی بسیار شدیدی در جامعهی ایران داشت و
رژیم برای پرهیز از آن حاضر به نشان دادن نرمشهای فوقالعادهای هم هست موجب شد تا در سال  ۷۴۱۰تیم
ملی فوتبال زنان ایران با مربیگری شهرزاد مظفر تشکی ل شود و دو ماه بعد در مسابقات جایزه شرق آسیا
شركت كند که موفقیتی به دست نیاورد .لغو سفر این تیم به برلین در آخرین لحظات در اردیبهشت  ۱۹هراس
رژیم را از شرکت این تیم در مسابقات بینالمللی نشان میداد.

در بهمن  ،۷۴۱۱خبر بازی دوستانه تیم نوجوانان پسر و تیم دختران باشگاه استقالل تهران جنجال و واکنشهای
بسیاری برانگیخت .یکی از کسانی که به شدت به این مسئله اعتراض کرده و آن را غیرقابل گذشت دانست
عبدالرضا ساور معاون فرهنگی  ،حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی و عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل
بود.
عاقبت سرمربی تیم فوتبال بانوان استقالل با رد دیدار تیمش با فوتبال نوجوانان پسر گفت« :دیدار نداشتیم و تنها
تداخل زمان تمرین بود .آنقدر به موازین فرهنگی و اسالمی حاكم بر ایران پایبند هستیم كه اجازه ندهیم چنین
اتفاقی در تیم بیفتد .اصال ً رویارویی تیم های مردان و زنان جزء محاالت ورزش ایران است .چطور ممكن است در
ورزشگاهی كه دارای حراست است ،دیداری اینچنینی صورت گیرد؟»
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تیم بانوان تاج آبادان در کنار مردان سال ۸۵۳۶

نادرپور اضافه کرد « با دخالت ماموران حراست ورزشگاه مرغوبكار خیلی زود اعضای تیم پسران زمین تمرین را ترك
و حتی مربیان این تیم از این بابت عذرخواهی كردند .هیچ دیداری بین دو تیم صورت نگرفت اما متاسفانه شایعات
زیادی در زمین ایجاد شده است كه من به شدت همه آنها را تكذیب می كنم( ».روزنامه اعتماد ،شماره  ۷۱۱۳به
تاریخ  ،۱۱/۷۷/۰صفحه ) ۷۴
شرکت تیم فوتبال زنان ایران در المپیک نوجوانان و کسب رتبهی چهارم میان شش تیم و ظاهر شدن دختران
ایران در میدانی بین المللی و ورزشگاهی که مردان نیز حضور داشتند ،شکست روز اول و آخر آنها برابر تیم ترکیه
را تحت شعاع خود قرار داد و موضوع لباسهای ورزشی این تیم ،بازتابی فراتر از میدانهای ورزشی داشت.
وقتی زنان در داخل کشور به خاطر رعایت مسائل شرعی اجازهی حضور در ورزشگاهها و تماشای بازی مردان را
ندارند چگونه در سطح بینالمللی میتوانند خود در ورزشگاههایی بازی کنند که تماشاگران آنها مردان هستند.
این سؤالی بود که کسی جوابی برای آن نداشت .در واقع سیاست دوگانه رژیم در سطح داخلی و خارجی در
ارتباط با فوتبال و ورزش زنان نشان میدهد که رعایت مسائل شرعی در داخل کشور بهانهای است برای
سرکوب زنان و مهار جامعه.
لیگ نیم بند فوتبال زنان ایران در دههی  ۱۹کار خود را آغاز کرد و تمامی مسابقات آن در محیطهای بسته
برگزارمی شود.
تیم ملی فوتبال زنان ایران با این که از مرحله نخست مقدماتی برای شرکت در جام ملتهای آسیا صعود کرد ،در
دور بعد شکست خورد و به مرحله نهایی راه نیافت.

هنگام حضور سپ بالتر در تهران ،وی را به دیدار بازیکنان تیم فوتسال زنان بردند تا با فضاسازی امتیازاتی را در
ارتباط با برگزاری تورنمنتهای بینالمللی و آسیایی از وی بگیرند .اما چیزی نگذشت که به خاطر نگاه مقامات
مذهبی و سیاسی رژیم به مسئلهی زنان و وزرش زنان ،فضای فوتبال و فوتسال زنان با ناآرامی بیسابقهای
روبرو شد و به استعفای اجباری چهرههای سرشناس و اخراج و تصفیه نیروها منجر شد.
ابتدا شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ،استعفای اجباری داد .سپس چند نفر از نیروهای کلیدی
معاونت بانوان فدراسیون فوتبال نیز با نامهی محرمانه حراست وزارت ورزش ،اخراج شدند .به گزارش رادیو فردا
«فهرستی شامل  ۹۱نفر که دربرگیرنده بازیکن ،مربی ،داور ،سرپرست و مسئول در فوتبال و فوتسال زنان است،
ب ه تدریج باید از این دو رشته ورزشی کنار بروند .برخی متأهل هستند و دارای فرزند .اعالم غیر رسمی این نکته
که آنها «مشکل حراستی» دارند ،باعث شده اعضای خانواده و همسرانشان تصمیم بگیرند روز شنبه با حضور
در دفتر رباب شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش ،خواستار پاسخگویی او شوند .اخراجها و استعفاها ،همزمان
شد با ماجرای پر ابهام محرومیت بازیکنان دو جنسیتی .موضوعی که فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون
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فوتبال ایران تکذیب کرد و گفت از حضور این بازیکنان بیاطالع است و حتی نمیداند چه کسانی محروم هستند.
از طرفی طبق اطالع رادیوفردا ،فیفا اصال ً نامه ای مبنی بر محرومیت بازیکنان ،به فدراسیون ایران ارسال نکرده» .
سپس مریم ایراندوست مربی بعدی تیم ملی برکنار شد و ضمن لغو اردوی فوتسال زنان از اعزام تیم ملی فوتبال
زنان به مسابقات غرب آسیا جلوگیری به عمل آمد .همچنین رئیس فدراسیون فوتبال ايران از عدم حضور اين تیم
در بازیهای آسیايی  ۲۹۷۳اينچئون خبر داده است.

عدم راهیابی به بازیهای جام جهانی  ۰۲۰۲و «جنبش سبز»
بازیهای مقدماتی جام جهانی  ۲۹۷۹از راه رسید ،دخالت احمدی نژاد و دولت او در فوتبال تمامی نداشت .در
حالی که افشین قطبی میرفت که سکان هدایت تیم ملی ایران را به عهده بگیرد ،به دستور احمدینژاد علی
دایی با کمترین تجربه ،به خاطر نزدیکی اش به مهرداد بذرپاش مدیرعامل مجموعهی عظیم خودروسازی سایپا و
دولت ،از سرمربیگری سایپا به سرمربیگری تیم ملی رسید.
و از آنجا که سرمربی تیم ملی صاحب کا رخانه تولیدکننده لباس ورزشی دایی است ،تیم ملی در ادامه راه
مسابقات مقدماتی جام جهانی لباسهای تولیدی «مجید» را از تن بیرون کرده و با لباسهای تولیدی دایی در
میادین ظاهر شد.
هنگامی که بازی ایران و عربستان یک بر صفر به نفع ایران بود ،احمدی نژاد با اطالع از نتیجهی بازی در استادیوم
آزادی حضور یافت تا خود را پیروز میدان معرفی کند اما با دو گل عربستان طرح وی نقش بر آب شد و او پس از
ترک ورزشگاه دستور برکناری دایی را صادر کرد .دایی هم در اعتراض به اقدام احمدینراد در انتخابات ریاست
جمهوری طرف میرحسین موسوی را گرف ت و با او پوستر تبلیغاتی چاپ کرد که در اردبیل و تبریز پخش شد تا به
نوعی به برکناری اش از سرمربیگری تیم ملی اعتراض کند.
«کلهپز برخاست سگ جایش نشست ».محمد مایلی کهن مربی حزباللهی که در اثر مخالفت مردم و جنبش
اعتراضی که علیه او شکل گرفته بود در سال  ۱۹از مربی گری تیم ملی برکنار شده بود جایگزین او شد .دو هفته
بعد ،پس از سردادن شعارهای مردمی علیه مایلی کهن در استادیوم آزادی و در جریان مسابقه استقالل و سایپا
او استعفا داد و افشین قطبی به تیم ملی رسید.
جامعه در تک و تاب بود و «جنبش سبز» ایران را فراگرفته بود .مردم در اعتراض به نتایج اعالم شدهی انتخابات
ریاست جمهوری در خیابان ها بودند .علی کریمی ،جواد نکونام ،حسین کعبی ،محمد نصرتی ،مهدی مهدویکیا،
مسعود شجاعی ۹ ،بازیکن تیم ملی ایران نیز با دستبندهای سبز به نشانهی همراهی با مردم ایران در بازی
حضور یافتند و دن یا را در بهت فرو بردند .همه چیز گویای انتخاب مردم ایران بود و مخالفت با کودتایی که آرای به
صندوق ریخته را به یغما برده بود .با تهدید بازیکنان تیم ملی ،آنها در نیمهی دوم دستبندهایشان را درآوردند و یا
زیر دستبند دیگری مخفی کردند.
منصور پورحیدری سرپرست تیم ملی در بازگشت از سئول مدعی شد:
« بازیکنان تیم ملی برای رسیدن به پیروزی برابر کره جنوبی و صعود به جام جهانی مچ بندهای سبزی را با نیت
نذر حضرت ابوالفضل(ع) بسته بودند که در بین دو نیمه با این تشخیص که ممکن است این سبزها مورد سوء
استفاده عدهای قرار گیرد آنها را باز کردند .وی ادامه داد :بنده خودم  ۲۹سال است سبز نذری حضرت ابوالفضل
(ع) را چه در دروانی که فوتبال بازی می کردم و چه در دوران مربیگری بر دست می بندم».
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=85120
مسئوالن رژیم تنها به توجیه سرپرست تیم بسنده کرده و به خاطر پیامدهای بینالمللی و هراس از تصمیمات
فیفا جرأت نکردند بازیکنان «خاطی» را که بهترین بازیکنان ایران هم بودند مجازات کنند.
تیم ملی فوتبال که به سادگی میتوانست به جام جهانی راه یابد در اثر دخالتهای بیجای دولت در امر ورزش
و دستورات غیرفنی از رفتن به جام جهانی  ۲۹۷۹بازماند چنانکه حکومت از رفتن به سوی «عقالنیت نسبی»
بازماند و شیرازه ی جامعه بیش از پیش از هم گسیخته شد .عدم راهیابی به جام جهانی باعث شد دیگر هیچ
فوتبالیست ایرانی به اروپا راه نیابد و تنها نکونام و شجاعی به بازی در تیم اساسونا ادامه دادند.
تالش برای به تساوی کشاندن نتیجهی شهرآورد تهران
جنبش  ۱۱و حضور میلیونی مردم در خیابانها حساسیت مسابقات فوتبال و تجمع گستردهی مردم در
استادیومها و واکنشهای آنها را دو چندان کرد« .شورای امنیت ملی» در نتایج بازیهای فوتبال به ویژه
شهرآورد تهران دخالت میکرد ۹ .بازی پی در پی این دو تیم با نتیجهی مساوی به پایان رسیده بود.
مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فوتبال در این رابطه در آبانماه  ۱۱و در بحبوحهی اعتراضات مردمی گفت:

17

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

«هر تیمی دارای یک عده عالقمند و تماشاگر حرفهای است .برد و باخت تیمها ،میتواند به برخورد بین
تماشاگران حرفه ای و عالقمندان منجر شود ،و کار را به مناقشه و جنگ و گریز خیابانی بکشاند و االن جامعه ما
آماده پذیرش بحرانهای بیشتر نیست و دنبال آرامش است که بعد از حوادث بعد از انتخابات از دست داده است.
به همین دلیل هم خیلی از مسابقات با نتیجه تساوی تمام میشود و کمیته حل بحران وابسته به شورایعالی
امنیت ملی هم از مسابقات حساس منجر به نتیجه تساوی اظهار رضایت دارد .اما این جادوگران رمال و ساحرها
به این نکتههای حساس هیچ توجهی ندارند و فقط میخواهند که تیم خودشان در جدول رقابت تیمها باالتر برود
و جزء تیمهای صدرنشین باشند .دلیلش هم این است که این جادوگرهای رمال و ساحرها ماهیانه حقوق زیادی
میگیرند ،بعالوه اینکه برای ُبردن در هر مسابقه ای مقدار زیادی هم کمیسیون دریافت میکنند و خالصه همه
این سودجویی های غیر شرعی نه فقط مخالف اسالم است ،بلکه جامعه را به آشوب میکشد .کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال اجازه نمی دهد که بازی فوتبال وسیلهای برای فتنهانگیزی و انقالب مخملی و کودتای نرم در
ایران بشود .رهبر بزرگ انقالب فرمودهاند که همه باید بصیرت داشته باشند و البته بصیرت بدون اعتماد به اصل
والیت فقیه دست یافتنی نیست و ولی فقیه امر به آرامش دادهاند» .
hayohouy.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
سعید فائقی ۱معاون سابق تربیت بدنی و یکی از ارکان ورزش نظام در سه دههی گذشته در رابطه با نتایج
شهرآورد تهران میگوید:
« آقای هاشمی دوست داشت داربی ها مساوی شود .به گزارش "الف" ،مثلث نوشت ،سعید فائقی در پاسخ
به این سوال که شایعههایی هست که همیشه دست هایی برای به تساوی کشیدن داربی وجود دارد ،گفت:
شایعههایی هست اما بنده شهادت می دهم که این اتفاق در زمان ما رخ نداد .فائقی افزود :یکبار مسابقه فینال
جام حذفی بین این دو تیم برگزار شد .در پایان  ۶۹دقیقه هیچکدام از بازیکنان دو تیم گل نزدند .بازی به وقتهای
اضافی کشیده شده بود .آن موقع آقای هاشمی رفسنجانی از دولت تماس گرفتند و گفتند که "چی شد ،بازی
مساوی نمیشود" .آقای هاشمی هم با توجه به چیزهایی که گفتم ،دنبال مساوی بازی بودند» .
http://jahannews.com/vdcawyn0.49nww15kk4.html
وی سپس در گفتگو با فرهاد عشوندی – میثم بهرامی و در پاسخ آنها که پرسیده بودند:
«سر این که گفته بودید سر دربیها میگفتند بازی ها مساوی بشود یک بازی را مثال زدید که سه هیچ بوده که
یک بازی پیروزی که خداحافظی فرشاد پیوس بوده ،و مساوی کردند شما گفتید من بین دو نیمه رفتم گفتم
پرسپولیسی ها گل نزنند و از آقای درخشان خواهش کردم که گل نزنند .درخشان و پرسپولیسیها هم همین را
میگفتند ولی خب ما یادمان است که دو تا گل هم نیمه دوم خوردیم و بازی یک هیچ بود در نیمه اول».
ضمن تأیید دخالت تربیت بدنی و فدراسیون در تنظیم نتیجهی بازی پرسپولیس و استقالل میگوید:
«نمی دانم شاید نقل این موضوع اشتباه بوده است چون تا جایی که یادم است سه چهار دقیقه آخر بود که من
دخالت کردم .دخالت کردم اما نه در رختکن .حاال اخیرا هم برعکسش را آقای فتح هللا زاده من را متهم کرده است
برای چنین کاری .آنجا را یادم هست آقای پیروانی کاپیتان بود و در زمین اشاره ای کردم که بازی را آرام کنید .به
آقای درخشان هم گفتم .آقای درخشان نگفت به خاطر حرف شما بلکه گفت چون آقای حجازی استاد من است.
اما شما درست میگویید و بین دو نیمه نبوده بلکه اواخر بازی بود».
و در ادامه به خاطر اصرار پرسشگران دوباره مجبور می شود روی نقش گردانندگان ورزش در تعیین نتیجه شهرآورد
تهران تأکید کند:
«*خب اسم این دخالت سیاسی در تعیین نتایج فوتبال نمیشود؟ به آقای فتح هللا زاده گفته بودید؟

 8سعید فائقی متولد  ،۷۴۴۳در روستای قره بالغ از بخش کاغذکنان شهرستان میانه است .وی یکی از عوامل آیت هللا علی احمدی میانجی
عضو مجلس خبرگان رهبری بود .پسر میانجی حجت االسالم محمدمهدی احمدی میانجی درحال حاضر سمت  ،معاون رئیس قوه قضائیه
است و پیش تر نیز قائم مقام سازمان دیوان عدالت اداری کشور و معاون وزیر دادگستری بود .سعید فائقی بخاطر نزدیکی با بیت احمدی
میانجی عضو کمیته پاکسازی آموزش و پرورش شد و به قلع و قمع معلمان و کارمندانی که حزباللهی شناخته نمیشدند پرداخت .وی یکی
از مدیران وزارت صنایع در دوران بهزاد نبوی بود .در دولت های هاشمی و خاتمی معاون فنی و امور فدراسیون های سازمان تربیت بدنی شد.
وی همچنین معاون سازمان توسعه صادارات ایران بود و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی ایران است .فائقی عالوه بر ادارهی
فوتبال ،رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران هم شد و یک دوجین شغل آب و نان دار هم دارد .فائقی در ساخت و ساز مکانهای ورزشی با بند
و بست میلیاردها تومان پول به جیب زد .وی فعال ً در ویالی مجللاش در بومهن مشغول تریاک کشیدن است .بهرام قدیمی برادر همسر و
پسرعمهی وی که در دوران صدارت سعید فائقی ریس کمیته ورزشی دانشجویان کشور بود نیز پولهای کالنی را به جیب زد.
قدیمی که کارمند سابق وزارت بازرگانی ،مسئول سابق نمایشگاه های تولیدات غذایی وزارت بازرگانی ،مدیرکل سابق تربیت بدنی دانشگاه
آزاد اسالمی ،رئیس فعلی فدراسیون جهانی ورزشهای بین دانشگاهی عضو هیات رئیسه فدراسیون هاکی و استاد جامعه شناسی
ورزشی دانشگاه است مصاحبهای خواندنی دارد که نشاندهندهی وضعیت آموزش عالی و ورزش و متولیان آن در کشور ماست.
http://www.khabaronline.ir/detail/262397/sport/sport-management
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ببینید یک جاهایی هست آدم هیجانی میشود و عقلش کار نمیکند و فکر میکند که باید دخالت کند اما
همیشه هم در این دخالتها جواب مثبت نمی گیری مخصوصا در فوتبال بچه ها افرادی نیستند که بشود رویشان
اثر گذاشت .من فکر میکنم آنجاها بیشتر خودم را خراب کردم تا اینکه در نتیجه اثر بگذارم .اما قبول داشته
باشید که ورزش احساس را تحریک میکند و گاهی احساس بر آدم غلبه میکند.
* کال در فوتبال غیر از آن قضیه جام جهانی  ۶۱شما خیلی دخالت نمیکردید.
بعضی وقتها یک بازی های حساسی بود مثال شما فکر کنید  ۲۹تیر بازی داریم  ۷۱تیر هم مسائلی در کشور به
وجود آمده است ،خب بازی حساس است و یادم هست که آن زمان شورای تامین میگفت که بازی اصال برگزار
نشود که ما میگفتیم نه .حتی یادم است که آن روز دو بار آقای هاشمی طبا به من از دولت زنگ زد که آقا این را
تمام کنید چون مس اوی شده بود و به وقت اضافه کشیده بود و فینال جام حذفی هم بود .باالخره استقالل و
پرسپولیس و اوج تماشگر هم بود .اینجاها قبول کنید که یک وقتهایی آدم اشتباه میکند و میآید به نوعی
درست کند .من احساسم این است که احساسی شدن ها در ورزش همیشه وجود دارد» .
http://khabaronline.ir/detail/197423/sport/272
مسئوالن امنیتی همهی تالششان را به کار میبردند تا مبادا فوتبال به «فتنه» و «انقالب مخملی» و «کودتای
نرم» مدد رساند و فرامین والیت فقیه روی زمین بماند.
شورای تأمین استان تهران و شورای امنیت ملی که از ماهیت غیرسیاسی نسبی استادیوم آزادی مطمئن شده
بودند در حساسترین روزهای سه دههی اخیر تاریخ میهنمان ،اجازهی بزگزاری دو مسابقهی مهم بین
پرسپولیس و استقالل در استادیوم آزادی را دادند و این دو مسابقه با حضور نزدیک به  ۶۹هزار تماشاگر در آرامش
و بدون کمترین شعار سیاسی در دهم مهر  ۷۴۱۱و  ۷۳بهمن  ۷۴۱۱برگزار شد .در حالی که در  ۷۴آبان و  ۹دیماه
(روز عاشورا) همانسال تظاهراتهای اعتراضی بزرگی در تهران شکل گرفت و به هاشمی رفسنجانی اجازهی
برگزاری نماز جمعه داده نمیشد و کوچکترین تجمع مردمی با سرکوب شدید مواجه میگردید.
با وجود این به دالیل گوناگون که در حوصلهی این نوشته نیست استادیومهای ورزشی همانند دیگر تجمعات
مردمی همچنان خطری بزرگ برای رژیم که از ماهیتی سرکوبگر و توتالیتر برخوردار است محسوب میشود و این
امکان هست که در شرایط ویژهای به کانونی شعلهور تبدیل شود.
شعلهور تبدیل شود.

قتل الله سحرخیزان و شهال جاهد
پس از سرکوبی جنبش مردم در سال  ۱۱و پیش از اعدام زندانیان سیاسی علی صارمی ،جعفر کاظمی ،محمد
حاجآقایی و زهرا بهرامی در دی و بهمن  ،۱۶خدیجه (شهال) جاهد در  ۷۹آذر  ۷۴۱۶پس از تحمل بیش از  ۱سال
زندان به دار آویخته شد .موضوع بر میگشت به مهرماه  ۷۴۱۷و روزی که الله سحرخیزان همسر ناصر محمد
خانی هنگامی که وی همراه پرسپولیس در آلمان به سر میبرد در منزل مسکونیاش با  ۴۱ضربه کارد به قتل
رسید .قتل وی مشابه قتلهایی بود که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته بود .پس از مدتی شهال جاهد
معشوقهی ناصر محمدخانی که از سیزده سالگی عاشق وی بود و بعدها در خانهاش بساط تریاککشی برای او
و تعدادی از نیروهای امنیتی و انتظامی پهن میکرد دستگیر شد .جامعهی فوتبال در بهت فرو رفته بود .نام حمید
درخشان به عنوان کسی که شهال را به ناصر وصل کرده بود مطرح شد .همچنین از حافظ طاحونی دروازهبان
سابق تیم ملی و بانک ملی به عنوان یکی از مطلعین نام برده میشد .شهال جاهد بعدها در دادگاه وی را نفرین
کرد .تعداد دیگری از فوتبالیستها به عنوان شاهد و مطلع و  ...در پرونده حاضر شدند.
یک سال بعد شهال جاهد پس از التماسهای ناصر محمدخانی که در برابر او میگریست قتل را به گردن گرفت.
شهال جاهد در این رابطه گفت «:او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبروی او حفظ شود .ناصر به من گفت
برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی دو پسرش و پدر و مادر الله تمام سعی خود را خواهد کرد».
شهال بارها بر بیگناهی خود حتی در دادگاه تأکید کرد .شواهد امر نشان میداد که او نمیتواند قاتل باشد .در
فیلم مستند «کارت قرمز» ،ساختهی مهناز افضلی ،دادرس جدید پرونده که نمیخواست نام و چهرهاش
مشخص شود ،میگوید اقرار شهال به قتل فاقد شرایط قانونی است .او به استناد گزارش پزشکی قانونی
میگوید الله سحرخیزان ،مقتول ،پیش از قتل آمیزش جنسی داشته است و در واژن او آب منی بوده است و این
در حالی است که در زمان وقوع قتل ،ناصر محمدخانی به همراه تیم پرسپولیس در آلمان بسر میبرد .همچنین
در زیر سیگاری خانه مقتول دو ته سیگار بوده .یکی به دلیل داشتن آثار رژ لب متعلق به یک زن بوده که مأموران
گفتند ،بررسی نشان داده سیگار مقتول بوده و دیگری متعلق به یک مرد.
http://www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg
سرگرد ابهریان یکی از مأموران سابق پلیس آگاهی که پیگیری پرونده را به عهده داشت پس از برکناری به
صراحت عنوان کرد «دالیلی به نفع متهم شهال جاهد وجود داشت که به عمد جمعآوری نشد .دالیلی که نشان
میداد شهال جاهد بیگناه است ،توسط عدهای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی ،معاون
آگاهی تهران ،از بین رفت ».او اضافه کرد« :قصد ماموران امنیتی و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل الله
سحرخیزان که توسط دستگاههای امنیتی به وقوع پیوسته است را به گردن شهال جاهد بیاندازند».
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پروندهی شهال جاهد توسط  ۴۷قاضی دست به دست شد ۱ .تن از این قضات معتقد بودند قتل کار او نیست .در
زمان ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه حکم قصاص او یک بار صادر و سپس نقض شد .شاهرودی و مشاوران وی
میدانستند که این قتل کار شهال جاهد نیست .به همین دلیل بر روند رسیدگی به پرونده ایراد میگرفتند.
عاقبت به دستور صادق الریجانی و در زمان ریاست جعفری دولتآبادی بر دادستانی انقالب و عمومی تهران که
هر دو روابط نزدیکی با دستگاه امنیتی دارند حکم وی اجرا شد و فرزند ناصرمحمدخانی طناب دار را به گردن
شهال جاهد انداخت و محمدخانی که به خوبی قاتالن را میشناخت از شر این پرونده راحت شد و در قتل زنی
که دوستش داشت مشارکت کرد .وحید قلیچ دروازهبان اسبق تیم ملی و پرسپولیس نزد مقام قضایی شهادت
داده بود که در اثنای اردوی آلمان و در روز حادثه شاهد مکالمهای از ناصر بوده که به شخصی در آن سوی خط
گفته «پس کارو تموم کردی؟» بررسی سابقه مکالمات محمدخانی صحت این ادعا را ثابت کرد .قتل الله
سحرخیزان و سپس شهال جاهد نشاندهندهی فساد در فوتبال ،دستگاه امنیتی و قضایی رژیم بود.

از دست دادن کرسی فدراسیون فوتبال
در انتخابات کنفدراسیون آسیا نیز به خاطر بیکفایتی مسئوالن ،کرسی ایران از دست رفت .در این انتخابات،
كفاشیان كه كاندیدای عضویت در كمیته اجرایی فدراسیون فوتبال آسیا بود ،به خاطر اینكه شانس نایب رئیس
شدن علی سعیدلو معاون احمدینژاد را که به دستور او در انتخابات شرکت کرده بود باال ببرد ،از كاندیداتوری
انصراف داد .بعدها مشخص شد محمد بن همام رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفر خود به تهران به
طور خصوصی به سعیدلو یادآور شده بود که با توجه به ترکیب آرا و رایزنیهای انجام شده شانسی برای انتخاب
شدن ندارد و بهتر است در این انتخابات شرکت نکند .او همچنین تاکید کرده بود کفاشیان به احتمال قریب به
یقین به عنوان عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهد شد .اما كفاشیان بی توجه به این
توصیه ،انصراف داد تا در نهایت سعیدلو هم مقابل نماینده نپالی شكست بخورد .با این اوصاف ،کرسی ۷۷ساله
ایران در کمیته اجرایی آسیا از دست رفت.

تبدیل پیروزی به شکست نتیجهی بیکفایتی مسئوالن
تیم فوتبال المپیک ایران که با شکست تیم قدرتمند عراق در اربیل ،شانس زیادی برای صعود به مرحلهی بعد
داشت به خاطر بیکفایتی مسئوالن تیم امید و عدم توجه به دواخطاره بودن كمال كامیابی نیا و حضور چند
دقیقهای او در زمین ،نتیجه  ۹-۴به نفع عراق شد و تیم ملی ایران از صعود بازماند و فوتبال ایران در حسرت
المپیک لندن ماند .ایران میتوانست علیه عراق به خاطر استفاده از بازیکن صغر سنی شکایت کند و نتیجه را
برگرداند اما از آنجایی که در زمان مقتضی شکایت نکرد این فرصت هم از دست رفت.
عباس ترابیان که مسئول مستقیم حذف تیم بود در زمان مذکور هم سرپرست تیم ملی فوتبال بود و هم ادارهی
دو کمیتهی مهم فوتسال و روابط بین المللی فدراسیون را به عهده داشت .حتی پس از حذف دردناک تیم فوتبال
امید ایران از مسابقات انتخابی المپیک  ۲۹۷۲لندن نیز گزندی به جایگاه ترابیان وارد نیامد و تنها چند هفته بعد
مسئولیت کمیتهی روابط بین الملل را از او گرفتند و بعد از مدت کوتاهی دوباره کفاشیان رئیس فدارسیون خواستار
سرپرستی این کمیته توسط وی شد .ترابیان مدیرکل فروش نفت خاورمیانه بود و در قرارداد نفتی «کرسنت» که
به قرارداد «ترکمانچای» نفتی مشهور است پایش گیر بود و به خاطر آن دستگیر شده بود .گفته میشد ۹-۰
میلیون دالر «حقحساب» از طرفهای خارجی گرفته بود .عاقبت  ۲-۷میلیون دالر را مجبور شد بازپس دهد تا
رهایش کنند .از آنجایی که ترابیان عاشق «گل کوچک» بود شد رئیس کمیته فوتسال.
تیم فوتبال سپاهان نیز به همین بلیه دچار شد .این تیم در حالی که تیم السد قطر را در هر دو بازی رفت و
برگشت شکست داده بود به علت استفاده غیرمجاز از رحمان احمدی که طبق قوانین فیفا و کنفدراسیون فوتبال
آسیا در تیم قبلیاش پرسپولیس دواخطاره محسوب میشد ،از راهیابی به جمع چهار تیم برتر آسیا بازماند و
السد قهرمان آسیا شد.
با این کارنامه ،فدراسیون فوتبال بنا به گفتهی منابع داخلی با یک سری عکس و آمارهای غیرواقعی و بند و بست
در کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان فدراسیون برتر معرفی شد که با مضحکهی داخلی روبرو شد .این در حالی
است که تنها در دو صفحه صورت مالی این فدراسیون  ۱۹۹میلیون تومان اختالف حساب به چشم میخورد و
رئیس فدراسیون آن را پول خرد مینامد:
http://video.varzesh3.com/videoclips/margins/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c

صعود به جام جهانی  ۰۲۰۲و بایکوت مراسم دولتی
فوتبال ایران که در کلیهی ردههای باشگاهی ،ملی (نوجوانان ،جوانان ،امید و بزرگساالن) شکست خورده و
روزگار سختی را میگذراند با دعوت از کارلوس کیروش یکی از مربیان برجستهی پرتغالی گام مثبتی برداشت.
وی که بهتر از هرکس به پایین بودن سطح لیگ فوتبال ایران واقف بود تالش کرد تا بازیکنان دورگهی ایرانی شاغل
در تیمهای درجه دوم اروپا را به تیم ملی ایران دعوت کند .وی علیرغم این که با مخالفتهای جدی مربیان
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بیکفایت و پرمدعای داخلی روبرو شده بود باالخره حرفاش را به کرسی نشاند و با دعوت از اشکان دژآگه و رضا
قوچان نژاد زمینهی صعود تیم ملی را فراهم کرد .این موفقیت در حالی حاصل شد که تنها شجاعی در اروپا به
سر میبرد که او نیز قراردادش با اساسونا پایان یافته بود و در به در به دنبال تیم میگشت و عاقبت به
السپالماس یکی از تیمهای دسته دوم اسپانیا رفت .کیروش بیتوجه به نغمههای مخالف سپس دانیال داوری
و مهرداد بیتآشور را نیز به اردو فراخواند.
در حالی که در نظر خواهی گستردهی برنامهی  ۶۹با بیش از یک میلیون شرکت کننده تنها  ۲۶درصد مردم به
صعود مستقیم تیم ملی فوتبال به جام جهانی رأی داده بودند سیدمهدی رحمتی دروازهبان و هادی عقیلی
بازیکن خط دفاع تیم ملی که شانسی برای صعود تیم نمیدیدند بنای ناسازگاری و باجخواهی را گذاشتند تا بعد
از برکناری کی روش از موضع باال خود را محق جلوه دهند .با این حال کیروش به درستی روی پرنسیبهای خود
ایستاد و هر دو آنها را در حساسترین روزهایی که به آنها نیاز داشت از تیم کنار گذاشت و درسی به مربیان
وطنی داد که تسلیم باجخواهی بازیکنان نشوند.
پس از شکست خامنهای و بیترهبری در انتخابات ریاست جمهوری و جشن مردم در خیابانها با درایت کارلوس
کیروش این تیم در میان ناباوری با شکست کرهجنوبی در سئول به عنوان تیم اول گروه به مسابقات جام
جهانی  ۲۹۷۳برزیل راه یافت و جشنی دوباره در سراسر ایران برپا شد .زن و مرد از فرصت استفاده کرده بار دیگر
در خیابانها و معابر عمومی به رقص و پایکوبی پرداختند.
پس از آنکه فدراسیون فوتبال ایران ،ورزشگاه آزادی را به عنوان محل استقبال از بازیکنان تیم فوتبال معرفی کرد و
در اطالعیهی خود تأکید نمود که جشن پیروزی فقط مختص مردان است و زنان اجازهی حضور در ورزشگاه را
ندارند جمعیتی متشکل از زنان و مردان در اعتراض به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه و جشن پیروزی صعود تیم
ملی فوتبال ایران به جام جهانی نزدیک ورودی درب غربی ورزشگاه تجمع کردند که با سرکوب مأموران نیروی
انتظامی مواجه شدند .بر خالف انتظار مسئوالن رژیم که شاهد حضور گستردهی مردم در خیابانها بودند تنها
حدود  ۷۰هزار نفر در ورزشگاه  ۷۹۹هزارنفری آزادی و مراسم دولتی حضور پیدا کردند و جشن صعود تیم ملی به
جام جهانی سوت و کورتر از یک مسابقه معمولی باشگاهی در ایران برگزار شد .اطالعیهی فدراسیون فوتبال و
برخورد خشن نیروی انتظامی با زنان تجمعکننده در مقابل استادیوم آزادی نشان داد که عدم واکنش آنها به
شادی گستردهی مردم و به ویژه زنان در خیابانها بعد از صعود تیم ملی ناشی از این واقعیت بود که آن را
حرکتی خودجوش و احساسی میدیدند و به محض این که این شادی به صورت حرکتی هدفمند و با خواستهای
مشخص ظهور پیدا کرد به سرکوب آن پرداختند .این واقعیت یک بار دیگر خود را نشان داد که نظام و دستگاه
امنیتی و انتظامی در مقابل احساسات فردی و عمومی مردم مادامی که هدفمند و در چهارچوب خواستههای
مشخص نباشد با تسامح و تساهل برخورد میکنند و به محض این که تبدیل به یک جنبش و خواسته میشود
در مقابل آن ایستاده و به سرکوب روی میآورد.

روحانی و وزارت ورزش و جوانان
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی برای پیشبرد امر ورزش و حل و فصل مشکالت جوانان ابتدا سلطانیفر را
به مجلس معرفی کرد .به خاطر حساسیت نمایندگان و باندهای رقیب نظام روی مسئله ورزش و جوانان
سختگیری در مورد وزیر مربوطه شدیدتر بود و او رأی نیاورد .بدون آن که اشارهی چندانی به برادرش سعید شود
که در دههی  ۹۹بازیکن تیم شاهین تهران بود و نقشآفرین در فیلم «تویی که نمیشناختمت» که به جنگ
میپرداخت .او که فیلمبرادر «روایت فتح» بود و در جبهههای جنگ شیمیایی شده بود در شهریور  ۶۲در
بیمارستانی در مالزی فوت کرد.
روحانی سپس صالحی امیری یکی از قدیمیترین کادرهای وزرات اطالعات و مدیرکل اسبق ادارهی اطالعات
خوزستان را که هیچ سابقهی ورزشی نداشت و از ابتدای تشکیل این وزارتخانه از مسئوالن آن بود برای تصدی
وزارت ورزش و جوانان به مجلس معروفی کرد که رأی نیاورد .الیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس وی را به
مباشرت و معاونت در شکنجهی زندانیان ،قاچاق و دریافت رشوه و اختالس متهم کرد که در یک دوره حکم
دستگیریاش هم صادر شده بود .صالحی امیری ضمن رد اتهامات وارده تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که
سینهی او اسرار نظام است و خواهان گشودن آن نیست .پس از آن که صالحی امیری رأی اعتماد نگرفت،
روحانی ،محمد شریعتمداری معاون اجراییاش را به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان انتخاب کرد.
شریعتمداری هم از کادرهای اطالعاتی قدیمی بود که از دفتر اطالعات نخست وزیری به وزارت اطالعات راه برد و
در بنیانگذاری این وزارتخانه مشارکت داشت .او در سال  ۱۰همراه با محمدی ریشهری و روحهللا حسینیان و
علی رازینی و احمد پورنجاتی که جملگی سوابق اطالعاتی و امنیتی و قضایی داشتند جمعیت ارزشها را بنیان
گذاشت و در دولت خاتمی به وزارت بازرگانی رسید .وی یکی از معتمدان خامنهای و گردانندگان امپراطوری مالی
او در «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است که میزان داراییها آن به بیش از  ۶۰میلیارد دالر میرسد.
روحانی پس از مدت کوتاهی نصرهللا سجادی را که در دههی  ۹۹رئیس فدراسیون فوتبال بود به مجلس معرفی
کرد که او نیز رأی اعتماد نیاورد .عاقبت گودرزی چهارمین گزینهی روحانی وزی ر ورزش و جوانان شد و رسانههای
رژیم با انتشار عکس وی روی حضور او در عزاداری شام غریبان «بیت رهبری» تأکید کردند .انتخاب وزیر مربوطه از
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این جهت مهم است که وی اعضای هیأت مدیره استقالل و پرسپولیس را تعیین میکند و نقش مهمی در فوتبال
دارد.

عدم دریافت جوایز آسیایی زنگ خطر برای فوتبال ایران
حتی صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نیز باعث نشد که یک جایزهی آسیایی در سال  ۲۹۷۴به فوتبال ایران
اهدا شود .در جریان انتخاب بهترینهای آسیا در سال  ۲۹۷۴که در کواالالمپور برگزار شد ،هیچیک از عناوین
بهترین بازیکن ،برترین فدراسیون فوتبال آسیا ،برترین تیم فوتبال باشگاهی آسیا ،بهترین مربی ،تیم جوانمرد،
بهترین بازیکن فوتسال ،بهترین بازیکن خارجی شاغل در باشگاههای آسیا ،برترین بازیکن بینالمللی فوتبال آسیا،
برترین کمک داور سال آسیا ،برترین کمک داور زن سال آسیا ،بهترین تیم فوتسال باشگاهی آسیا ،برترین داور
سال آسیا ،برترین کمک داور زن سال آسیا ،برترین فدراسیون فوتبال در بخش پایه ،رویاییترین تیم قاره آسیا،
برترین تیم ملی فوتبال آسیا ،برترین تیم ملی فوتبال بانوان آسیا ،برترین مربی فوتبال مردان آسیا ،برترین مربی
فوتبال بانوان آسیا ،برترین بازیکن جوان پسر آسیا ،برترین بازیکن جوان دختر آسیا ،به ایران نرسید تا یک شکست
مطلق در این زمینه نصیب یکی از قطب های فوتبال آسیا شود .علی کریمی آخرین باریکن ایرانی بود که جایزهی
بهترین فوتبالیست آسیا را در سال  ۲۹۹۳دریافت کرد .پیش از وی خداداد عزیزی ،علی دایی و مهدی مهدوی
کیا که متعلق به نسل قبلی فوتبال ایران بودند موفق به دریافت این جایزه شده بودند .ژاپن با دریافت  ۰جایزه
بیشترین جوایز را در سال  ۲۹۷۴از آن خود کرد .جدا از سقوط جایگاه فوتبال ایران در آسیا ،به خاطر بیکفایتی و
ندانمکاری ،دست اندرکاران فدراسیون فوتبال ایران در کنفدراسیون آسیا نیز نفوذی ندارند و به همین دلیل
نمیتوانند در هنگام اهدای جوایز نیز از حق فوتبال ایران دفاع کنند.
شکست و عقبماندگی تنها در زمینه بردن جوایز نیست .با شرایطی که ایران دارد محال است در آیندهی نزدیک
حتی مراسم اهدای این جوایز نیز در ایران صورت گیرد و یا اصوال ً هیچگونه مراسم آسیایی جدی در کشور برگزار
شود.

میزبانی جام ملتهای آسیا و برگزاری تورنمنتهای بزرگ ورزشی در حد رؤیا
در دیدار آبانماه  ۷۴۶۲سپ بالتر دبیرکل فیفا از ایران ،حسن روحانی نیز به دیدار او شتافت و مقامات ورزش نظام
کوشیدند بلکه او را متقاعد به برگزاری جام ملتهای آسیا در تهران کنند اما وی در پاسخ خواهان حل و فصل
حضور زنان در استادیوم های ورزشی شد و به این ترتیب برگزاری مسابقات فوتبال آسیا در ایران را منوط به حل
این مسئله کرد .او همچنین با درخواست غیرمعقول رژیم برای برگزاری بخشی از مسابقات جام جهانی ۲۹۲۲
قطر در ایران مخالفت کرد.
در حالی که بزرگترین تیمهای اروپایی اردوهای آمادگیشان را در کمپهای ورزشی امارات و قطر برگزار میکنند
و تورنمنتهای بزرگ ورزشی با حضور آنها در شرق آسیا برگزار میشوند هیچ رویداد ورزشی بینالمللی قابل
ذکری در فوتبال ایران اتفاق نمیافتد .این در حالی اس ت که کشورهای اندونزی ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور و
هنگ کنگ که دارای فوتبال جدی در سطح آسیا هم نیستند در این زمینه همپای صنعت و تجارت موفقی که دارند
پیشتاز هستند .حتی بازی تدارکاتی تیم ایران با روسیه و برزیل نیز به جای ایران در امارات برگزار شد و اردوهای
تدارکاتی تیمهای باشگاهی ایران نیز در کمپهای ورزشی امارات برگزار میشوند.
مشارکت و سرمایهگذاری اروپاییها در صنعت فوتبال ایران حتی به اندازهی سرمایهگذاری در صنعت خودروسازی
کشور هم نیست که شرکت های بزرگ اروپایی و آسیایی برای حضور در آن با هم رقابت میکنند .البته همهی
این ناکامی ها را نبایستی پای ضعف صنعت فوتبال ایران گذاشت .امروز در دنیای به هم پیوستهای زندگی
میکنیم و ارتباط بخشهای مختلف صنعتی و تجاری را نمیتوان دور از نظر داشت .عدم وجود استادیومها و
کمپ های مجهز و مدرن با امکانات رفاهی ویژه ،فقدان هتلهای مجهز و با کیفیت بینالمللی ،ورشکستگی
خطوط هواپیمایی کشور و غیراستاندارد بودن سطح خدمات آنها ،پایین بودن سطح خدمات در کشور ،نبود
امکانات تفریحی و مناسب برای توریستها ،قوانین دستوپاگیر اجتماعی ،فقدان سیستم تبلیغاتی پیشرفته و
پایین بودن امکانات فیلمبرداری در استادیومها و  ...ابتداییترین مواردی هستند که موجب عدم حضور تیمهای
بزرگ اروپا در ایران و محروم ماندن فوتبال از این بازار جذاب میشود.

سرداران سپاه پاسداران گردانندگان تیمهای فوتبال
در دههی  ۱۹سپاه پاسداران نه فقط دولت و کرسیهای مجلس و مناقصههای نفتی و طرحهای عظیم اقتصادی
و مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری و مافیای قاچاق مواد مخدر و  ...که سکان هدایت فوتبال را نیز به
عهده گرفت.
 -۷اکبر غمخوار ،در دوران جنگ مسئول لجستی ک قرارگاه نوح سپاه پاسداران را به عهده داشت؛ پس از جنگ
به بنیاد مستضعفان مأمور شده و متصدی معاونت هتلداری و گردشگری این نهاد شد و مدتها مدیرعامل بنیاد
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تعاون سپاه یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی ایران بود .وی هماکنون رییس كانونهاى مسافرتى و
جهانگردى ایران است و با چنین سابقهای به ریاست باشگاه پرسپولیس رسید.
 -۲محمد (انوشیروان) رویانیان ،فرمانده کمیته و فرمانده نیروی انتظامی نور و استان مازندران ،فرمانده پلیس
 ،۷۷۹فرماند ٔه پلیس راهنمایی و رانندگی مدیرعامل کنونی باشگاه پرسپولیس است.
 -۵لطفهللا فروزنده دهکردی ،معاونت نیروی انسانی سپاه پاسداران استان چهارمحال و بختیاری ،معاونت
بسیج سپاه پاسداران استان ،رئیس ستاد تیپ قمربنی هاشمی استان و فرماندهی سپاه پاسداران استان
چهارمحال و بختیاری تا سال  ۷۴۱۷هم اکنون یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تهران است.
 -۳مصطفى آجورلو ،از فرماندهان سابق لشکر  ۷۱محمد رسولهللا ،مدیرکل تربیت بدنی سپاه
پاسداران ،مسئول سازمان ورزش شهرداری ،از سال  ۱۴تا سال  ۱۶به ترتیب به عنوان مدیر عامل تیمهای
مقاومت شهید سپاسی شیراز ،پاس و استیل آذین بوده و هماکنون در ادارهی تیم پاس همدان دخالت دارد و فرد
پشت پرده باشگاه تراکتورسازی تبریز است .کلیهی تیمهای فوتبال سپاه پاسداران به لحاظ تشکیالتی زیر نظر
او هستند .او همچنین مدیر مسئول روزنامه پاس جوان و رییس هیات مدیره خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) بود.
 -۳كریم مالحى؛ از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مدیر عامل پاس تهران ،پاس همدان و ابومسلم
مشهد و تراکتور سازی تبریز بود .وی اخیراً حکم مشاورت مدیرعامل باشگاه استقالل را دریافت کرده است.
 -۹احمد شهریاری و سرهنگ عباس مرادی تیم صبا باطری را که یکی از متمولترین و دستو دلباز ترین
تیمها بود تشکیل دادند .شهریاری بعدها عضو هیأت مدیره استقالل شد و این دو سال گذشته کاندیدای تصدی
پست مدیرعاملی و قائممقامی باشگاه استقالل بودند.
 -۱حسن تهرانی مقدم رئیس صنایع موشکی سپاه پاسداران که در انفجار مالرد کشته شد سالها ریاست
هیأت مدیرهی باشگاه صبا باطری ،پیکان و ابومسلم مشهد را به عهده داشت.
 -۱ناصر شهسواری مسئول پشتیبانی بخش موشکی سپاه پاسداران سالها مدیرعامل باشگاههای ابومسلم
مشهد و پیکان تهران و صبا باطری بود .وی به پیشنهاد سردار عبداللهی رئیس سابق زندان رشت که نقش
مستقیمی در کشتار  ۹۱این شهرستان داشت و بعدها جانشین فرمانده نیروی انتظامی شد به مشهد رفت و
اداره تی م ابومسلم را به عهده گرفت .در آن دوران سردار احمدرضا رادان که بعدها جانشین فرمانده نیروی
انتظامی شد یکی از اعضای هیأت مدیره این تیم بود .وی همچنین قائم مقام باشگاه استیل آذین بوده و  ۳سال
هم به عنوان نایب رئیس هیات مدیره باشگاه مهرام فعالیت كرده .شهسواری همچنین  ۰سال عضو هیات رئیسه
فدراسیون كشتی بوده است .وی قرار بود مدیرعامل باشگاه داماش شود.
 -۶ناصر شفق پیش از آن که مدیرعامل تراکتورسازی شود مدیریت ابومسلم را به عهده داشت .او همچنین
سالها مدیریت انجمن سینمای دفاع مقدس را عهده دار بود و خود از تهیه کنندگان فعال سینما محسوب
میشد .او مدتی مدیر عامل باشگاه پاس هم بود و هماکنون مدیر تیم المپیک و عضو هیأت رئیسه فدراسیون
فوتبال است.
وی یکی از گزینههای اصلی مدیرعاملی پرسپولیس بود و گفته میشود قرار است عضو هیأت مدیره این باشگاه
شود.
 -۷۹مصطفی بنی اسد نیز مدتها رئیس هیات مدیره سابق باشگاه ابومسلم مشهد بود« .ابومسلم» و «پیام
مقاومت» دو تیم مشهدی فعال در لیگ برتر و دسته اول در سال هاى اخیر همواره توسط سرداران سپاه اداره
شدهاند .امتیاز ابومسلم در سال  ۷۴۱۰توسط نیروی انتظامی خریداری شد و سپس به ایران خودرو فروخته شد.
على صالحى ،استاندار سابق خراسان مدتى مدیر عامل باشگاه پاس و سپس مدیر عامل و یکی از مالکان
باشگاه پیام مشهد بود .وی از گزینههای مدیرعاملی استقالل بود و عاقبت به معاونت اقتصادی این باشگاه
رسید.
سید هاشم غیاثى ،جانشین فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان و سرپرست هیأت ورزش های سه گانه
خراسان پیش از این مدیر عامل باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد بوده است.
شاكرى ،نایب رییس هیات مدیره باشگاه پیام مشهد و یکی از مالکان این باشگاه نیز از فرماندهان سپاه
پاسداران محسوب میشود.
-۷۷محمدحسین جعفری مدیرعامل و سردار علی اکبر پورجمشیدیان  -فرمانده سپاه عاشورا ،محمد
رستمی ،سرهنگ محمد اسماعیل سعیدی جانشین فرمانده سپاه عاشورا ،سرهنگ محمد جواد
دلفکار ،فرماندهان سپاه عاشورا و سردار دارا غزنوی و سردار غفور کارگری گردانندگان تیم تراکتورسازی
تبریز هستند.
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 -۷۲عزیزهللا محمدى با تیم فجر سپاسی وارد فوتبال شد ۷۷ .سال عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ برتر ،عضو
هیأت رئیسه چهارساله فدراسیون فوتبال ،رییس سازمان لیگ ایران و مسئول کمیته تیمهای ملی.
 -۷۴مهدی تاج بازنشستهی سپاه پاسداران ،نایب رئیس فدراسیون فوتبال -رییس سازمان لیگ ایران ،عضو
هیتمدیره پرسپولیس و پیش از نماینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان.
 -۷۳جواد ششکالنی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال فرمانده اسبق سپاه پاسداران تبریز است.
 -۷۰محمد آقا میر رییس سازمان بسیج ورزش که همزمان ریاست سازمان ورزش شهردارى تهران را نیز دارد
یک یاز فعاالن در صحنهی ورزش و به ویژه فوتبال کشور است.
 -۷۹محمد درخشان رئیس كمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ،در دوران مهرعلیزاده معاونت حقوقی و فرهنگی
تربیتبدنی بود و همچنین سالها ریاست فدراسیون جودو را به عهده داشت .عملكرد وی در فدارسیون فوتبال
با انتقادهای زیادی روبهرو بود که به استعفای وی در فروردین  ۷۴۶۷منجر شد .وی همچنین مدتها رئیس
فدراسیون جودو بود .در مردادماه  ۱۱پس از سقوط هواپیمای توپولف پرواز تهران -ایروان كه تیم نوجوانان جودو هم
در آن هواپیما بودند ،فاش شد كه سه جودوكار بزرگسال تیم نوجوانان با شناسنامه جعلی به ارمنستان اعزام
شدند .درخشان یکی از کسانی بود که تالش میکرد موضوع را ماستمالی کند.
 -۷۱فرهاد یعقوبی جانشین لشکر  ۰نصر خراسان ،نیروی هوایی سپاه ،معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی
و معاون امور مناطق شهرداری تهران و عضو هیئت رئیسه باشگاههای پاس و ابومسلم.
 -۷۱سیدهادی ایازی از فرماندهان لشکر  ۰نصر ،نیروی هوایی سپاه ،معاون آموزش نیروی انتظامی و معاونت
اجتماعی شهردار تهران از سال  ۷۴۱۹با عضویت در هیئت رئیسه باشگاه پاس و ابومسلم به دنیای فوتبال وارد
شد.
در دههی هفتاد با توجه به اهمیتی که فوتبال در سطح بینالمللی یافت و نقش تأثیرگذاری در معادالت سیاسی
پیدا کرد جمهوری اسالمی هم به اهمیت آن واقف شد و سیاست رژیم در ارتباط با این ورزش محبوب تغییر پیدا
کرد و تیمهای ورزشی یکی پس از دیگری به تملک سپاه پاسداران ،نیروی انتظامی و صنایع سنگین کشور و
وزارتخانهها و سرمایهداران وابسته به نظام درآمدند و مدیریت آنها به عهدهی نیروهای حزباللهی رژیم گذاشته
شد.
تراکتورسازی ،فجر سیاسی ،پاس تهران و همدان ،ابومسلم خراسان ،کشاورز ،بهمن ،بانک تجارت ،سپاهان،
فوالد خوزستان ،ذوب آهن ،مس سرچشمه ،مس کرمان ،صنعت نفت آبادان ،پرسپولیس ،نفت تهران ،صبا
باطری ،شیری ن فراز کرمانشاه ،شاهین بوشهر ،آلومینوم هرمزگان ،کوثر لرستان ،پیام مقاومت ،برق شیراز ،پیکان
تهران و قزوین ،سایپا ،شهرداری تبریز ،مس رفسنجان ،ماشین سازی تبریز ،نساجی مازندران ،گل گهر سیرجان،
فوالد یزد ،نفت مسجد سلیمان ،نفت و گاز گچساران ،صنعت ساری ،داماش ایرانیان ،استیل آذین ،گسترش
فوالد ،پدیده شاندیز ،راهآهن ،استقالل اهواز ،ملوان انزلی ،گل گهر درود ،داماش لرستان ،پارسه ایرانیان.
تقریباً کمتر تیمی است که منویاتش از طریق سرداران سپاه پیش نرود .مثال ً سردار غالمرضا کرمی نمانیده
مجلس مسئله حل کن تیم مس کرمان در سطح کالن کشور است.
http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx
آنچه در ادارهی باشگاههای ایران میگذرد در هیچکجای دنیا سابقه ندارد .افراد نظامی از این تیم به آن تیم
میروند و مدیرعامل تیمهای متفاوت میشوند .آجورلو از پاس تهران به استیل آذین میرود و سپس مرد پشت
پرده تراکتورسازی میشود .کریم مالحی ،از پاس به ابومسلم خراسان و سپس تراکتورسازی تبریز و بعد پاس
همدان میرود .سردار احمد شهریاری از صبا باطری به هیأت مدیره استقالل میرود و کاندیدای مدیرعاملی این
باشگاه می شود .ناصر شفق ،از ابومسلم به تراکتورسازی تبریز میرود و سپس یکی از گزینههای اصلی هدایت
پرسپولیس میشود .ناصر شهسواری از ابومسلم به صبا باطری و پیکان و تا مرز مدیرعاملی داماش پیش
میرود .سردار صالحی از پاس تهران به ابومسلم خراسان میرود .مهدی تاج عضو هیأت رئیسه فوتبال میشود
و در عین حال عضو هیأت مدیره پرسپولیس هم هست .عزیزهللا محمدی از فجر سپاسی به فدراسیون فوتبال راه
پیدا میکند و ...
از اینها گذشته سپاه اسپانسر تیمها هم هست .مثال ً اسپانسر تیم فوتسال آذربایجان غربی ،سپاه شهدای
این استان است.
در سال  ۷۴۱۹در زمان ریاست احمدی مقدم بر نیروی انتظامی ،باشگاه پاس تهران با قدمتی نزدیک به نیمقرن،
منحل و با بند وبستهایی که محمدکاظم اولیایی داشت یک شبه تیم پاس همدان به جای آن به جمع
باشگاههای ورزشی کشور وارد شد و موجبات سقوط این تیم ریشهدار به دسته پایینتر فوتبال ایران را فراهم
کرد.
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اولیایی در سال  ۱۱جای خود را به سردار کریم مالحی داد .در این دوران سرهنگ مجتبی پیمبری ،سرپرست و
قائم مقام تیم پاس بود و پیشتر محمود مریخی سرپرستی این تیم را به عهده داشت.
علیمحمد آزاد استاندار همدان دولت احمدی نژاد رئیس هیئتمدیره ،حمیدرضا حاجیبابایی وزیر آموزش و
پرورش ،بهروز مرادی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری ،امیر خجسته نماینده همدان در
مجلس شورای اسالمی و عبدالحمید رمضانی مدیرعامل باشگاه اعضای هیأت مدیره این باشگاه را تشکیل
میدهند .سیدعبدی افتخاری مدیركل اداره ورزش و جوانان و علیاكبر فامیلكریمی معاون سیاسی ،امنیتی
استانداری نیز اعضای علیالبدل هیأت مدیره هستند.
همین بال را به سر تیم پیکان آوردند ،پس از انتقال به قزوین این تیم به دسته دوم سقوط کرد .سال گذشته
تالش کردند نفت تهران را به اراک منتقل کنند که با پافشاری بازیکنان این انتقال صورت نگرفت .پیشتر صبا باطری
که به سپاه پاسداران تعلق دارد را به قم منتقل کردند و یا سایپا را به کرج دادند .عناصر ذینفوذ در شهرستانها
پشت تمامی این نقل و انتقاالت بودهاند.
سردار جعفر جعفری از فرماندهان سپاه پاسداران استان فارس اداره تیم فجر سپاسی شیراز را به عهده دارد.
وی هماکنون بازرس هیات رئیسه سازمان لیگ هم هست .این باشگاه در سال  ۷۴۱۷توسط سپاه پاسداران
خریداری شد .مدتی به مقاومت سپاسی تغییر نام داد اما مجدداً در سال  ۷۴۶۹نام باشگاه به همان نام سابق
فجر سپاسی بازگشت .سرهنگ عاری ،سرپرست تیم فجر و یکی از اعضای هیأت مدیره باشگاه است.
وضعیت ذوب آهن و سپاهان و سایپا و پیکان و کلیهی تیمهای صنعتی بهتر از این دو باشگاه نیست .چرا که
ادارهی صنایع به دست فرماندهان سابق سپاه پاسداران و وابستگان بیت رهبری است .احمد وحید دستجردی
مقام اطالعاتی و نظامی جمهوری اسالمی در حال حاضر رئیس صندوق بازنشستگی نفت ،نایب رئیس هیات
مدیره شرکت سایپا و عضو هیات مدیره گروه خودروسازی بهمن (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و همچنین عضو
سابق هیات مدیره شرکت صدرا میباشد .بسیجی سابق مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق سایپا و پارسخودرو
به حکم محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به معاونت بنیاد تعاون سپاه پاسداران یکی از مهمترین
بخشهای اقتصادی سپاه پاسداران انتخاب شد .ریاست این بنیاد با پرویز فتاح وزیر نیروی دولت احمدی نژاد است
و پیش از او احمد وحید دستجردی وزیر دفاع دولت احمدی نژاد ریاست آن را به عهده داشت .سرنخ تیم سایپا و
نفت و  ...هم به سپاه پاسداران میرسد.
حسین کفعمی مدیرعامل سابق ذوب آهن ،از سپاه اصفهان بود .از وی برای مدیرعاملی سپاهان اصفهان نیز نام
برده میشد.
منوچهر منطقی از مدیران برجسته صنایع موشكی سپاه در دهه هفتاد که خامنهای از وی به عنوان «پدر
موشکی ایران» یاد میکند هفت سال مدیرعامل ایران خودرو بود و تیم فوتبال پیکان از زیرمجموعههای آن
محسوب میشد .وی وقتی در آذرماه  ۱۱به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح منصوب
شد ،در گفت و گویی مفصل با خبرگزاری فارس وعده داده که تا سه سال آینده ایران جنگنده پبشرفته تولید
خواهد کرد .بعد از گذشت  ۳سال خبری از تولید جنگنده نشد .همین وعده و وعیدها را در فوتبال میدادند.
ریاست او بر ایران خودرو باعث شد که پای سردار تهرانی مقدم فرمانده موشکی سپاه و ناصر شهسواری و ...
به تیم پیکان و  ...باز شود.
آنهایی هم که سابقهی حضور در سپاه پاسداران ندارند ،مدیران تربیتبدنی استانها بودهاند که هدایت تیمهای
فوتبال را به دست گرفتهاند.

اتحادیه فوتبال ایران و سپاه پاسداران
هفدهم اسفند ماه  ، ۷۴۱۱نخستین نشست شورای مرکزی اتحادیه فوتبال در محل باشگاه مقاومت تهران که
وابسته به بسی ج و تحت نظارت سپاه پاسداران است برگزار شد .در این نشست علی آقا محمدی به عنوان
نخستین رییس شورای مرکزی و محمود جمالی دبیرکل اتحادیه انتخاب شدند.
در اردیبهشت  ۱۱سردار مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه پاس به عنوان نخستین نایب رییس اتحادیه فوتبال
انتخاب گردید.
در خرداد ماه  ۷۴۱۹علی آقامحمدی مجدداً به عنوان رییس اتحادیه و مصطفی آجورلو به عنوان دبیرکل اتحادیه
فوتبال جانشین محمود جمالی شد.
در مرداد ماه  ۱۲بار دیگر علی آقامحمدی در جایگاه ریاست ابقاء شد و سردار مهدی تاج به عنوان دبیرکل جدید
اتحادیه فوتبال انتخاب شد.
در سال  ۱۳علی آقامحمدی برای سومین بار در سمت خودش ابقاء شد و علی محمد مرتضوی به عنوان دبیرکل
اتحادیه فوتبال انتخاب گردید.
در سال  ۷۴۱۱دوره ده ساله ریاست علی آقامحمدی در اتحادیه فوتبال به پایان رسید و مصطفی آجورلو به عنوان
رییس و علی محمد مرتضوی به عنوان دبیرکل انتخاب شد.
در دی ماه سال  ۷۴۱۶عزیز هللا محمدی به عنوان رئیس جدید شورای مرکزی و علی محمد مرتضوی دبیرکل
انتخاب شدند.
تیرماه سال  ۷۴۶۲عزیزهللا محمدی برای دومین بار به سمت رئیس شورای مرکزی  ،علی محمد مرتضوی به
عنوان دبیرکل و عبدالرحیم فرید نیز به عنوان خزانه دار برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.
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سردار سلیم آبادی ،سردار شفق ،سردار یوسف آبادی ،سردار رویانیان ،سردار غمخوار ،سردار مجید مشایخی،
سردار علی روزبهانی ،سردار اکبر مالحی ،سردار افشار ،سرهنگ مجتبی پیمبری ،سرهنگ حسین کفعمی و
 ...در کنار سردار آجورلو ،سردار مهدی تاج ،سردار عزیزهللا محمدی و  ...کارهای این اتحادیه را در سالهای
گذشته دنبال کردهاند.
رؤسا و اعضای مهم و تعیین کنندهی کمیسیونهای فنی ،اقتصادی ،فرهنگی و طرح و برنامهی این اتحادیه نیز از
میان اعضای سپاه ،روحانیت و وابستگان رژیم انتخاب میشوند و اصوال ً افراد مستقل نمیتوانند در این اتحادیه
نیز مصدر کار قرار گیرند چه برسد به فدراسیون فوتبال.
علی آقا محمدی سه دوره نماینده مجلس همدان بود و از نزدیکان بیت رهبری محسوب میشود .وی مدتها
مسئول میز عراق شورای امنیت ملی بود که مسئولیت صدور تروریسم به این کشور را به عهده داشت و معاون
استهای اقتصادی معاون اول احمدینژاد بود .هماکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت

نظارت و هماهنگی در سی
نظام است و در زمان تصدی ریاست سازمان صدا و سیما توسط علی الریجانی رئیس بخش خبر سیما بوده
است .او همچنین یکی از مسئوالن تبلیغات پروژهی هستهای در تیم حسن روحانی بود.
علی محمد مرتضوی ،مسئول تیم حزباللهی وحدت و رئیس فدراسیون فوتبال در دههی  ۹۹است که مدتها
ریاست کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را نیز به عهده داشت.

سپاه پاسداران و سازمان لیگ فوتبال
برای اداره و کنترل هرچه بیشتر فوتبال در کنار فدراسیون فوتبال سازمان لیگ فوتبال نیز تأسیس شده است که
هدایت آن را نیز به سرداران سپاه پاسداران سپردهاند .اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ عبارتند از سردار مهدی
تاج رئیس ،سردار جعفر جعفری ،سرهنگ ستاد مرتضی حسنپور ،مراد جعفری و سیفهللا دهکردی ،و به
پیشنهاد مهدی تاج ،امیر عابدینی (استاندار سابق و معاون اسبق وزارت صنایع و معادن و )...نیز به عضویت این
هیأت درآمده است.
آرش جابری نیز بازرس علیالبدل این هیأت است .وی که از رانتهای ویژه برخوردار است در  ۲۹سالگی
سرپرست تراکتورسازی تبریز بوده و بعدها سرپرست ماشینسازی تبریزی ،شهرداری بندرعباس و سرپرست و
قائم مقام شیرین فراز کرمانشاه بوده است و هماکنون بازرس فوتسال هم هست.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون ،در تاریخ  ۷۶شهریور  ۷۴۶۲پیرو مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و
ابالغیه دبیرکل فدراسیون فوتبال کلیه مسئولیتها و وظایف لیگ آزادگان شامل مسابقات لیگهای دسته اول،
دوم و سوم کشور به سازمان لیگ فوتبال کشور الزم االجرا تلقی و به مورد اجرا گذاشته شد.

تحوالت باشگاه پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی تبریز
تحوالت باشگاه پرسپولیس و استقالل در طول  ۴۰سال گذشته بیانگر تغییر نگاه مسئوالن جمهوری اسالمی
طی این مدت و همچنین تالش باندهای مختلف رژیم برای بهرهبردن از خوان یغمایی است که گسترده شده و
نشاندهنده سمت و سوی فساد در فوتبال ایران است.
پس از پیروزی انقالب ضدسلطنتی مسئوالن رژیم گمان میکردند با تغییر نام باشگاه تاج به «استقالل» و
پرسپولیس به «چمران» و «آزادی» و «پیروزی» این دو باشگاه مانند بسیاری از مؤسسات از روزنامههای کیهان و
اطالعات گرفته تا بنیاد علوی که «بنیاد مستضعفان» شد و  ...با کادری جدید در خدمت نظام قرار میگیرند .اما
در عمل این گونه نشد و رژیم طی سی و پنج سال گذشته راههای گوناگونی را برای تسلط بر این باشگاهها که
از حمایت عظیم مردمی برخوردارند طی نمود .هرچند مدیریت این باشگاهها در دست عوامل رژیم است اما
تاکنون نتوانستهاند در دل هواداران این گروهها نفوذ کنند و تنها از طرق مختلف میکوشتد احساسات آنها را
کنترل کرده و به خدمت خود در آورند.
مسئوالن نظام پس از آن که جا افتادند متوجهی حساسی ت فوتبال ،جوانان و ورزشگاهها شدند و از همان دههی
 ۹۹آن را جزو مقولههای امنیتی دیدند و اندک اندک زمام باشگاهها و فوتبال را به مدیرانی سپردند که با مقولهی
امنیت آشنا هستند .محمدحسین قریب مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در پاسخ به پرسش مجری برنامه
تلویزیونی «صندلی داغ» وقتی در مورد تحصیالتش که در حوزهی «امنیت استراتژیک» است و رابطهی آن با
فوتبال پرسید گفت» :تعجب نکنید  .ارتباط دارد  .فوتبال نیز مقوله ای امنیتی به حساب میآید».
در طول سه دههی گذشته حاکمیت هیچگاه به دنبال خصوصی سازی واقعی این دو باشگاه پرطرفدار نرفته و
نخواهد رفت چرا که ای ن دو باشگاه با توجه به میلیونها طرفداری که در اقصی نقاط کشور دارند میتوانند به
کانون خطر تبدیل شوند.
با آنکه در سال  ۱۳مجوز واگذاری باشگاههای ورزشی به تصویب هیات وزیران رسید و حتی کارشناسان تعیین
قیمت آن هم مشخص شد ،اما موضوع در همان حد حرف باقی ماند .نه دولت و نه سرداران سپاه و نه
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برنامهریزان امنیتی مایل به واگذاری باشگاههای ورزشی پرطرفدار مانند پرسپولیس و استقالل و تراکتورسازی به
بخش خصوصی نیستند.
مقامات امنیتی وقتی حمایت وسیع مردم آذربایجان و به ویژه تبریز را از تیم تراکتورسازی دیدند آن را نیز به
مالکیت سپاه پاسداران درآوردند تا زمام همه چیز در دست خودشان باشد و این باشگاه با توجه به موقعیت ویژه
آذربایجان و حساسیتهای قومی تبدیل به مقولهای ضدامنیتی نشود .تزریق ساالنه صدها میلیارد تومان پول از
بودجهی دولت و همچنین و صنایع وابسته به دولت و سپاه پاسداران زمینهی فساد در فوتبال ایران را به وجود
آورده است .فسادی که امروز همه از آن حرف میزنند اما کسی راه حلی برای درمان آن ارائه نمیدهد .

باشگاه فوتبال پرسپولیس
پرسپولیس در دی ماه سال  ۷۴۳۲شمسی توسط علی عبده در شمیرانات و محل بولینگ عبده تأسیس و به
سرعت به محبوبترین تیم کشور و آسیا تبدیل شد .این تیم در دوران حیات  ۷۰سالهاش از بدو تأسیس تا پیروزی
انقالب تنها یک مدیرعامل را به خود دید و از ثبات مدیریتی برخوردار بود.
پس از پیروزی انقالب ،مرحوم عزیزی و فرامرز امینیان به طور موقت از سوی تربیت بدنی مأمور ادارهی پرسپولیس
شدند .پس از تشکیل بنیاد مستضعفان باشگاه پرسپولیس و بولینگ و تأسیسات آن که درآمدزا بود مصادره و در
اختیار این بنیاد قرار گرفت .در سال  ،۷۴۹۹سازمان تربیت بدنی نام بولینگ عبده و پرسپولیس را به مجموعه
ورزشی «شهید چمران» تغییر داد که با مخالفتهای جدی بازیکنان این تیم روبرو شد.
در سالهای ابتدایی دهه  ۹۹به خاطر نگاهی که مسئوالن رژیم به ورزش و به ویژه فوتبال داشتند نه بنیاد
مستضعفان و نه تربیت بدنی حاضر به ادارهی پرسپولیس و یا تخصی ص بودجه به آن نبودند و رتق و فتق امور این
تیم با علی پروین و محمود خردبین بود که در نقش بازیکن ،مربی و سرپرست به ادارهی این تیم نیز مشغول
بودند .در این دوران پروین پرسپولیس را از طریق هدایایی که از طریق فوتبالدوستان و هوادارانش میگرفت و با
کمترین هزینه اداره میکرد.
در سال  ۹۰بنیاد مستضعفان تصمیم به ادارهی تیم گرفت و مدیریت آن را به عباس وكیل مدیر بخش «رفاه و
تفریحات سالم» بنیاد مستضعفان سپرد .وکیل که از فعاالن مؤتلفه بود مدیركل سازمان ایرانگردی و جهانگردی
شد .وی نام پرسپولیس را به «آزادی» تغییر داد .اما چند روز بعد در  ۲۱بهمن  ۷۴۹۰تربیت بدنی به خاطر
تهدیدات امنیتی ،با صدور اطالعیهای نام باشگاه را به «پیروزی» تغییر داد .چرا که مسئوالن امنیتی از این که
دهها هزار تماشاگر فریاد «آزادی ،آزادی» در استادیوم و خیابانها سر دهند هراس داشتند.
وکیل ،در آستانهی حضور پرسپولیس در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا در سال  ۹۱بر اساس سیاست
قهرمانزدایی ،پروین را که محبوبیت چشمگیری داشت از سرمربیگری پرسپولیس كنار گذاشت اما پس از
شکست پرسپولیس از تیم محمدان بنگالدش که در تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشت و حذف این تیم از
مسابقات برکنار گردید و پروین دوباره به پرسپولیس بازگشت .گفته میشد بازیکنان پرسپولیس به خاطر مخالفت
با تصمیم وکیل ،به عمد بازی را به تیم محمدان واگذار کردند .پس از برکناری وکیل ،عباس گلیجانی و طباطبایی
ادارهی پرسپولیس را به عهده گرفتند اما همه کارهی پرسپولیس تا سال  ۹۶همچنان علی پروین بود که در قالب
یک تیم و با روشهای سنتی آن را اداره میکرد و نه باشگاه ورزشی.
در دوران ریاست رفیق دوست بر بنیاد مستضعفان تمایلی در مسئوالن این نهاد برای ادارهی پرسیولیس نبود و به
همین دلیل ادارهی آن به تربیت بدنی واگذار شد .غفوری فرد ریاست این سازمان در سال  ۷۴۱۹امتیاز باشگاه را
به مؤسسه فرهنگی ورزشی پیروزی مرکب از حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات ،امیر عابدینی استاندار
سابق لرستان ،آذربایجان شرقی ،خراسان و معاونت وزارت صنایع و عباس انصاریفرد که مدیرعامل وقت
پرسپولیس و مسئول حراست سازمان تربیت بدنی و مدیرکل حوزه ریاست این سازمان بود هبه داد.
از سوی دیگر شرکت فرهنگی و ورزشی پرسپولیس در تاریخ  ۷۱اردیبهشت سال  ۷۴۱۹با  ۰۹/۰درصد سهام
توسط اسماعیل وفایی یکی از سرمایهداران به نام ایران ۳۶ ،درصد توسط سازمان تربیت بدنی و نیم درصد سهام
توسط حسین منتظرالموعود ،تاسیس و خود را مالک باشگاه معرفی کرد .سرمایه این شرکت  ۷۹۹هزار تومان
بود که به  ۷۹۹سهم هزارتومانی تقسیم شده بود که  ۴۰هزار تومان آن پرداخت شده و بقیه در تعهد صاحبان
سهام بود!
عباس انصاری فرد نماینده سازمان تربیت بدنی به سمت رییس هیات مدیره و حسین منتظرالموعود به سمت
نایب رییس هیات مدیره و اسماعیل وفایی به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب
شدند.
بعدها در دههی  ۱۹دعوای حقوقی بین سهامداران فوق و رقبایشان پیش آمد که دادگاه چنانچه انتظار میرفت
رای به مالکیت تربیت بدنی داد.
پرسپولیس از سال  ۷۴۱۲تا ۷۴۱۹در دوران وزارت حسین محلوجی بر وزارت معادن و فلزات  ،تحت مدیریت این
وزارت بود و حسن (امیر) عابدینی مدیرعامل پرسپولیس و سپس رئیس فدراسیون فوتبال شد.
عابدینی از قبل فوتبال به ثروت هنگفتی رسید و سرمایهگذاری زیادی در دوبی و داخل کشور دارد .همسران او
خریدهایشان را از دبی و برندهای مشهور جهان میکنند.
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مدیرعاملی پرسپولیس بعد از تغییر دولت و بازگشت پرسپولیس به بنیاد مستضعفان همچنان با عابدینی بود.
سال  ۱۶در دوران ریاست فروزنده بر بنیاد مستضعفان نوبت حجتاالسالم محمدعلی زم و سازمان تبلیغات
اسالمی رسید تا از خوان نعمت پرسپولیس بهرهمند شوند .زم به خاطر وجود پتانسیل تبلیغاتی پرسپولیس برای
تبلیغات این سازمان ،تصمیم گرفت از این برند در جهت جذب جوانان و عالقهمندان استفاده نماید.
زم در مورد دلیل خرید باشگاه پرسپولیس گفت:
« گفتم میروم با کارخانهای مثل سامسونگ یا الجی قرارداد میبندم تا محصوالتی با برند پرسپولیس عرضه
کنند و آن وقت میتوانستم مثال بگویم هوادار پرسپولیس کسی است که یخچال و جاروبرقی و آبمیوهگیر
خانهاش برند پرسپولیس باشد ....به هر حال ظرف سه روز فهمیدم چهارصد میلیونی که عابدینی گفته در واقع
یک میلیارد و پنجاه میلیون است و او به من گفته چهارصد میلیون که عقب نزنم .البته ما با همان چهارصدتایی که
عابدینی گفته بود جلو رفتیم .برای چهارصد میلیون دیگر هم چک دوماهه دادیم .هیات مدیره باشگاه را هم به
ریاست خودم و با حضور محمد فروزنده ،عابدینی ،کزازی ،شکرریز و محلوجی راه انداختیم ....من در شهر جدید
هشتگرد یک میلیون متر برای پرسپولیس زمی ن گرفتم و کار آن را تا مرحله صدور سند پیش برده بودم؛ یک میلیون
متر زمین با پنجاه واحد آپارتمانی ساخته شده که فقط کلیدشان را باید به دست ما میدادند .قرار بود حوزه در
ازای این زمین ،امور فرهنگی هشتگرد را در دست بگیرد و آن را اداره کند».
http://www.shahrekhabar.com/cultural/1373808480226722
یک آخوند پس از آن که سالها مسئولیت حوزهی هنری و سینمای کشور و  ...را به عهده داشت سر از
باشگاهداری هم در آورد و حاال که رستوران دار هم شده است.
پس از زم ،مدیریت پرسپولیس به عباس انصاریفرد که مهرهای امنیتی بود رسید .میراث او برای پرسپولیس
چکهای بیمحلی بود که بیدریغ خرج شده بود و باعث شد انصاریفرد مدتها از دست طلبکارها فراری و
ناپدید شود.
سپس مدیریت بین علی پروین ،علی میرزایی دست به دست شد تا دوباره مهرعلیزاده رئیس سازمان تربیت
بدنی دست به کار شود و اداره ای ن باشگاه را به سردار اکبر غمخوار بسپارد که مسئول لجستیک سپاه پاسداران
بود و معاونت جهانگردی و ایرانگردی رفیق دوست در بنیاد مستضعفان را نیز به عهده داشت.
غمخوار پرتنشترین و بحرانیترین دوران مدیریت پرسپولیس را رقم زد و سرانجام به دلیل اختالف و دودستگی و
عدم موفقیت ،این تیم را ترک کرد.
حجتهللا خطیب ،مدیر كل تربیتبدنی تهران با توجه به روابط گستردهای كه با مسئوالن سازمان تربیت بدنی و
فدراسیون فوتبال داشت به مدیرعاملی پرسپولیس رسید و سرانجام بخاطر ناتوانی مجبور به استعفا شد .پس از
كنارهگیری خطیب مراكز نظارتی ،قبول مسئولیت او در پرسپولیس را مغایر قانون و جرم تلقی كرده و او را تحت
پیگرد قرار دادند.
محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل بعدی بود که او نیز کاری از پیش نبرد و بر میزان بدهیهای این تیم افزود و
پس از برکناری با اتهامات گوناگونی از سوی جانشیانش روبرو شد .بعد از وی در دوران احمدی نژاد ،حبیب
کاشانی عضو شورای شهر تهران که دارای سالها سابقهی جبهه و چندین سال فرماندهی حوزه بسیج در غرب
تهران بود ،مدیرعامل پرسپولیس شد .به خاطر بیکفایتی وی و دیگر مدیران پرسپولیس و عدم شناخت قوانین
بینالمللی به ویژه در ارتباط با قراردادهای بینالمللی این باشگاه در پی فسخ قرارداد یکجانبهی رافائل ادرئو
مهاجم اهل نیجریه ،با بحران مواجه شد .دادگاه عالی ورزش در مورد رافائل که از بیماری هپاتیت رنج میبرد و
تنها در شش بازی به میدان رفت پرسپولیس را موظف دانست که ۳۲هزار یورو به وی ۷۴۲ ،هزار یورو به باشگاه
فنالندی "کوپیان پاالسیورا" و  ۷۰هزار فرانک سویس به دادگاه بابت داوری پرونده بپردازد .اما دیرکرد در
پرداختها ،نه تنها باعث افزایش جریمهها شد ،بلکه فیفا را نیز واداشت فدراسیون فوتبال ایران را مجبور به کسر
شش امتیاز از تیم پرسپولیس کند و در صورت طوالنی تر شدن این تاخیر ،احتمال سقوط پرسپولیس به
رقابتهای دسته یک نیز وجود داشت .بازیکنان بیکفایت خارجی که توسط دالالن با هزینهی بسیار زیاد به
پرسپولیس و دیگر تیمها تحمیل میشوند یکی از راههای سرکیسهکردن باشگاه و غارت اموال عمومی است.
بعد از او داریوش مصطفوی شانس خود را آزمود .در این دوران ضرابی همکالسی محسن ،آقازادهی علیآبادی
رئیس تربیت بدنی ،مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس شد.
دوباره حبیب کاشانی به پرسپولیس آمد .حضور سعیدلو معاون اول اجرایی احمدینژاد و مدیریت عامل سردار
رویانیان نیز نتوانست مشکالت مشکالت پرسپولیس را حل و فصل کند.
فداحسین مالکی در شهریور  ۷۴۶۷به عنوان عضو و رییس هیأت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس
انتخاب شد .نگاهی به پیشینهی او اهمیت ریاست هیأت مدیره پرسپولیس را میرساند .وی حساسترین دوران
به عنوان سفیر فوق العاده و نماینده تام االختیار جمهوری اسالمی ایران در افغانستان مشغول بود .دورانی که
صدور تروریسم و ایجاد ناامنی و بحران اهداف اصلی دولت جمهوری در افغانستان را تشکیل میدادند.
او در دوران جنگ فرماندار زاهدان بود و همزمان مسئولیت پشتیبانی از لشکر  ۳۷ثارهللا سپاه و لشکر  ۱۱زرهی
ارتش را به عهده داشت.
بعد از جنگ مدیرکل ستادی وزارت کشور شد و همزمان ریاست هیأت تخلفات وزارت کشور را نیز عهده دار گردید.
سپس معاون سیاسی و امنیتی استانداری همدان و استان مرکزی شد.عاقبت به معاونت سازمان بازرسی کل
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کشور منصوب گردید و همزمان عضویت در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان در
استان تهران را همراه با ابراهیمی از بیت رهبری ،علی رازینی و مصلحی وزیر سابق اطالعات ،بر عهده داشت.
بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد به دعوت او در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان جانشین رئیس جمهور
و دبیرکل ستاد به خدمت مشغول شد.
دهه هشتاد با دعواهای مدیریتی و جنگ سهام آغاز شد و تغییرات پی در پی مدیران و مربیان نفس این تیم را
گرفت و باعث شد نتایج ضعیفی برای این تیم که در دههی  ۹۹و  ۱۹قویترین تیم ایران بود رقم بخورد و روزهای
پر فراز و نشیبی را پشت سر بگذارد.
به هیأت مدیره پرسپولیس از سال  ۷۴۱۷تا کنون نگاه کنید.
سال  :۷۴۱۷اکبر غمخوار ،سیدضیاءالدین شجاعی برهان ،محمود خسروی وفا ،جلیل سازگارنژاد ،محمد دادکان،
جعفر کاشانی ،پورمحمدی
اکبر غمخوار همه کاره بود .محمود خسروی وفا مسئول حفاظت خامنهای در اوایل انقالب ،از نزدیکان بیت رهبری
و نزدیک به سه دهه مسئول فدراسیون جانبازان و معلولین است و معاون وزارت ورزش و جوانان .جلیل
سازگارنژاد عضو هیأت رئیسه مجلس ششم .سید ضیاءالدین شجاعی برهان عضو هیأت مدیره شرکت نفت
پارس ،مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ری ،عضو هیأت مدیره موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیم
حسنی و پورمحمدی به منظور تزریق پول به باشگاه در هیأت مدیره قرار داده شده بودند.
در این دوران علی پروین را از تیم دور کردند و با این که پرسپولیس با مربیگری او و ناصر ابراهیمی به قهرمانی در
لیگ رسیده بود بگوویچ را جانشین او کردند .پروین نیز با خرید امتیاز تیم آذربایجان با نام سرخپوشان در بازیهای
زیرگروه لیگ دسته دوم شرکت کرد و راهی مرحلهی بعدی شد .بازیهای این تیم نزدیک به دههزار نفر تماشاگر
داشت که مبین محبوبیت پروین بود .به همین دلیل او را در سال  ۱۴دوباره به با عنوان مدیر فنی به پرسپولیس
بازگرداندند.
سال  ۷۴۱۴حجتهللا خطیب ،سیدضیاءالدین شجاعی برهان ،ابراهیم آشتیانی ،پورمحمدی  ،محمدرضا زادمهر،
جعفر کاشانی
محمد دادکان ،جعفر کاشانی ،ابراهیم آشتیانی ،و محمدرضا زادمهر جزو پیشکسوتان پرسپولیس بودند و عمال ً
نفوذ چندانی در مدیریت تیم نداشتند و تنها به منظور جور شدن جنس در هیأت مدیره انتخاب شده بودند.
سال  ۷۴۱۳محمد مایلی کهن ،علی سعیدلو ،عباس انصاری فرد ،فداحسین مالکی ،محمدحسین نژاد فالح
احمدینژاد به قدرت رسیده بود و تالش میکرد نزدیکان خودش را در هیأت مدیره جاسازی کند.
 ۷۴۱۹حبیب کاشانی ،حسن بیادی ،پرویز سروری ،محمد حسین نژاد فالح ،علی سعید لو
در این دوره نیازی به حضور پیشکسوتها ندیدند .محمد مایلی کهن هم نه از موضع پیشکسوتی بلکه به خاطر
آن که کارمند تربیت بدنی بود انتخاب شد .پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس،
فداحسین مالکی با سابقهی امنیتی ،محمدحسین نژاد فالح نماینده ساوجبالغ و معاون سابق احمدینژاد و
بنیاد شهید ،عباس انصاری فرد مسئول سابق حراست تربیت بدنی ،سعید لو از نزدیکان احمدی نژاد و معاون او،
حبیب کاشانی  ،بسیجی و عضو شورای شهر ،بیادی عضو شورای شهر.
افراد کمترین تخصصی در فوتبال نداشتند و تنها به مدد نزدیکی به قدرت به هیأت مدیره راه یافته بودند.
 ۷۴۱۱داریوش مصطفوی ،محمدرضا آخوندی ،محمدحسین نژاد فالح ،علی سعیدلو ،حسین هدایتی
محمدرضا آخوندی سخنگو و مدیر سابق روابط عمومی سازمان تربیت بدنی از نزدیکان احمدینژاد و مهرداد
بذرپاش بود که میرفت تا مدیرعامل باشگاه سایپا هم بشود که با مخالفتهای جدی روبرو شد .حسین هدایتی
را به خاطر کمک مالی به باشگاه با وعدهی فروش سهام پرسپولیس به هیأت مدیره بردند .در این دوران قاضی
علی محدثی که سابقاً معاون کمیته انضباطی فوتبال بود و دارای پست قضایی در دادگستری ،به ریاست کمیته
انضباطی تیم پرسپولیس رسید.
 ۷۴۶۹محمد رویانیان ،محمدحسین نژاد فالح ،،علی یروین ،محمد پنجعلی ،لطفهللا فروزنده دهکردی
در این دوره با توجه به حضور علی پروین و محمد پنجعلی سعی شد تا حدودی دل پیشکسوتها را به دست
آورده و آنها را در مدیریت سهیم کنند .سردار رویانیان از مدیریت سوخت به پرسپولیس منتقل شد تا تزریق
سرمایههای مالی به باشگاه را هدایت کند و سردار لطفهللا فروزنده دهکردی وزن سپاهیان را سنگینتر میکند.
 ۷۴۶۷فداحسین مالکی ،مهدی تاج ،محمد رویانیان ،علی پروین ،محمد حسین نژاد فالح
فداحسین مالکی ،امنیتی ،مهدی تاج و رویانیان سپاهی ،محمدحسین نژاد فالح نماینده سابق مجلس و مشاور
وزیر ورزش و جوانان .در این دوران از بهروز ریختهگران سرمایهدار وابسته به نظام اهل اصفهان و همچنین سردار
محمد کوثری بازیکن سابق ابومسلم خراسان و فرمانده سپاه محمد رسولهللا و عضو کمیسیون امنیت مجلس و
فرهاد دانشجو وزیر آموزش عالی به عنوان اعضای احتمالی هیأت مدیره نام برده میشد.
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 ۷۴۶۲محمد جمشیدی ،محمد حسن نامی ،محمود خوردبین ،رویانیان ،علی پروین ،محمد صادق اکبری
دوباره همه چیز زیر و رو میشود .محمدصادق اکبری معاون بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان به ریاست هیأت
مدیره میرسد .محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فنآوری است و محمد جمشیدی سالها ریاست هیأت مدیره
باشگاه پیکان را به عهده داشته و پس از مخالفتهای جدی مجبور به کنارهگیری از باشگاه پیکان میشود تا
همزمان در دو هیأت رئیسه حضور نداشته باشد.
در آخرین تغییر و تحوالت عابدینی که مدیرعامل داماش بود قائم مقام باشگاه پرسپولیس شد تا برای جانشینی
رویانیان دورخیز کرده باشد.
در سالهای اخیر محمدمهدی نبی ،جمشید زارع و بهروز منتقمی که سالها در سازمان تربیت بدنی و ...
مسئولیت داشتند قائم مقام پرسپولیس بودهاند.
معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس محمود ساالرکیا معاون بدنام امور زندانها دادستان عمومی و انقالب تهران
سعید مرتضوی است که مدتها سوژهی مطبوعات بود.

باشگاه استقالل در یک نگاه
استقالل در سال  ۷۴۲۳با نام دوچرخهسواران توسط پرویز خسروانی تأسیس شد و سپس در اسفند  ۷۴۲۱به
تاج تغییر نام داد .این باشگاه در دوران حیات  ۴۴سالهاش تا پیروزی انقالب تنها دو مدیرعامل پرویز خسروانی و
پرویز شیخان به خود دیده بود.
پس از پیروزی انقالب نام این باشگاه به استقالل تغییر پیدا کرد و اموال باشگاه و استادیومها و سالنهای
ورزشی آن در شهرهای مختلف ایران مصادره و بخشی از آنها در سالهای اولیهی دههی  ۹۹تبدیل به کمیته و
بازداشتگاه و شکنجهگاه شد و فروشگاه مرکزی آن در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی قرار گرفت .کونگفوکاری
به نام ابراهیم میرزایی که به خود لقب دکت ر هم داده بود همراه با شاگردانش باشگاه استقالل را برای مدتی به
تصرف در آورد و در انتخابات اولین دورهی ریاست جمهوری نامزد شد که توسط موسوی خوئینیها رد صالحیت
شد و بعدها به زندان افتاد.
در طول  ۴۰سال گذشته این باشگاه بارها توسط بنیاد مستضعفان و سازمان تربیت بدنی دست به دست شد تا
امروز که مالکیت آن در اختی ار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است و هر چندی وعدهی فروش سهام آن در
بورس را میدهند.
پس از فرار تیمسار پرویز خسروانی بنیانگذار این باشگاه به خارج از کشور علی عبداللهی نوروزی که از همراهان
وی بود تا سال  ۹۹بصورت کجدار و مری ز اداره باشگاه را به عهده داشت .اما با شروع سرکوب گسترده و خونین
دههی  ۹۹باشگاه استقالل نیز بدون آن که مدیر مشخصی داشته باشد تنها توسط پیشکسوتهای این باشگاه
و کسانی که به آن عالقه داشتند سرپا ایستاد .در این دوران عباس کردنوری اولین مدیرعامل استقالل بود و
سالها بدون چشمداشتی امور این باشگاه را اداره کرد.
در دههی  ۹۹سازمان تربیت بدنی در اقدامی عجیب و منحصر به فرد کارمندان رسمی خود را به صورت اداری
مدیر این تیم میکرد .و آنها با توجه به سیاست و نگاه رژیم و سازمان متبوعشان به فوتبال ،نه به دخل و خرج
تیم کاری داشتند و نه در استخدام بازیکن و فسخ قرارداد مداخلهای میکردند .تنها نقش لولو سر خرمن را
داشتند .نادر فریاد شیران یکی از این کارمندان تربیت بدنی که در دههی  ۹۹دروازهبان تیمهای شاهین و نفت و
مهر شمیران و استقالل بود همزمان مدیرعامل استقالل هم بود .نکتهی عجیب آن که وی هنگامی که دروازهبان
مهر شمیران بود سمت مدیرعاملی استقالل را داشت.
در سال  ۹۹عباس نکویی ،نادر فریادشیران ،عباس کردنوری و مهندس رحیمی هیأت مدیره استقالل را تشکیل
میدادند و عباس نکویی مدیرعامل بود.
فریاد شیران عنصری حزب اللهی بود که در سالهای گذشته دبیر فدراسیون پینگ و پنگ و تیراندازی ،نایب رئیس
فدراسی ون هندبال ،معاون شهردار و قائم مقام ورزش همگانی کشور و جفت جداییناپذیر مایلی کهن ،در کسوت
مربیگیری تیمملی ،سایپا ،صبا باطری و  ...بوده است  .مدتی هم مربی گهر درود شد.
از سال  ۷۴۹۶تا ۷۴۱۰محمدجواد ایروانی ،علی آقامحمدی ،محمدحسین قریب ،مهدی آذربرزین ،کاظم میرولد،
کاظم اولیایی عضو هیأت مدیره هستند و در سال  ۱۰اولیایی که مدیر عامل بود جای خود را به علی فتحهللا زاده
میدهد و علی تاجرنیا جایگزین وی در هیأت مدیره میشود.
اول علیآقا محمدی به حکم غفوری فرد به باشگاه آمد و پس از ورود فهرست بلندباالیی از نمایندگان مجلس و
سیاستمداران شاخص برای استقالل تهیه کرد .در فهرست او به نام هایی چون احمد مسجدجامعی  ،مجید
قاسمی رئیس کل وقت بانک مرکزی ،منوچهری مدیرعامل وقت بانک ملت به استقالل آمدند .سپس وزارت
کشاورزی وارد ماجرا شد .از این جا بود که پای ایروانی قائم مقام وزارت کشاورزی که پیشتر وزیر اقتصاد و امور
دارایی بود به هیأت مدیره استقالل باز شد .و جمع همدانیهای استقالل با حضور وی به همراه میرولد،
آقامحمدی و اولیایی جمع شد.
علی فتحهللازاده سالهای بعد یکی از مهمترین چهرههای استقالل میشود .وی  ۳سال سابقهی جبهه دارد و
دارای مدرک دکتری اقتصاد از آکادمی علوم آذربایجان است .اعتبار مدرک دانشگاهی او را از لقب «شوالیه»ای
که برای خود دست و پا کرده میتوان حدس زد.
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در خبرها آمده بود که وی به دعوت مرکز تحقیقات و نوآوری مدیریت اروپا به بروکسل سفر کرده و طی مراسمی
نشان و لوح شوالیه فوتبال ایران را از آن خود کرده است .هرکس که نداند با شنیدن نام «بروکسل» و «مرکز
تحقیقات و نوآوری مدیریت اروپا» و «شوالیه فوتبال ایران» پیش خود میگوید عجب موفقیتی؟! اما در دنیا تا دلتان
بخواهد چنین دکانهایی برای ارائه خدمات به کالهبردارانی چون فتحهللازاده وجود دارد .او برای دریافت این لقب،
مبلغ  ۴۹۹۹دالر پرداخت کرده بود.
مرکز تحقیقات و نوآوری مدیریت اروپا که یکی از شاخههای موسسه «اینووا» در بروکسل است در حالی نشانی
تحت عنوان «شوالیه» را به فتحهللازاده داده که قبل از این با حضور نمایندهاش در تهران این نشان را به برخی
مدیران اهدا کرده بود .دفتر نمایندگی این شرکت در تهران پلمپ شده است.
فتح هللا زاده در کنار ادارهی باشگاه استقالل تاجر و واردکنندهی کاغذ است .در سال  ۶۹اعتراف کرد که نزدیک به
 ۲۹۹کارمند شخصی دارد و در ماه حدود  ۷۹۹میلیون حقوق می دهد .علیآقا محمدی دایی همسرش است و
از طریق او با نهادهای قدرت ارتباط پیدا کرد.
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
محمدجواد ایروانی ،در حالی رئیس هیات مدیره باشگاه و قائم مقام وزارت کشاورزی بود که تیم کشاورز یکی از
رقبای استقالل وابسته به وزارت کشاورزی بود.
جام قهرمانی استقالل در سونای معروف زعفرانیه نگهداری میشد و تصمیمات مهم در ارتباط با این تیم در
دورهی ایروانی در سونای مزبور گرفته میشد.
میرولد سابقهی استانداری هرمزگان و كرمانشاه و نمایندگی مجلس را داشت .عالوه بر راه و ساختمان مدیریت
استراتژیك هم تحصیل کرده است که به نوعی به مسائل امنیتی هم مربوط میشود.
علی آقامحمدی سه دوره نماینده مجلس همدان بود و از نزدیکان بیت رهبری محسوب میشود .وی مدتها
مسئول میز عراق شورای امنیت ملی بود که مسئولیت صدور تروریسم به این کشور را به عهده داشت .او یکی
از عناصر پشتپردهی سپاه بدر عراق بود و در تشکیل و تجهیز این نیرو و حمایت از مجلس اعالی اسالمی عراق
و هاشمی شاهرودی(عراقی) که بعداً رئیس قوه قضاییه شد و محمدباقر حکیم به عنوان گردانندگان آن مشارکت
استهای اقتصادی معاون اول احمدی نژاد بود.

مستقیم داشت .وی همچنین معاون نظارت و هماهنگی در سی
آقامحمدی هماکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در زمان ریاست علی الریجانی در صدا و سیما
رئیس بخش خبر سیما بود.
در سال  ۱۲محمدحسین قریب مدیر عامل شد و تا مهر  ۱۰به جز مدت کوتاهی که اولیایی مدیرعامل شد در این
سمت بود .در این دوران مدتی هم صحبت از این بود که میرولد مدیرعامل شود.
تیم استقالل در سال  ۱۳به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سپرده شد و یک سال بعد دوباره به آغوش تربیت بدنی
بازگشت.
پس از به قدرت رسیدن احمدینژاد هیأت مدیره استقالل نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد.
از مهر  ۱۰تا اسفند  ۱۰مقداد نجفنژاد فرمانده سابق سپاه خودکفایی بابلسر ،مدیرعامل شد .وی در دورههای
پنجم ،ششم ،هشتم و نهم نماینده مجلس بود .مقدادنژاد بیکفایتترین فردی بود که تاکنون سکان هدایت
استقالل را به عهده داشته .هیأت مدیرهی استقالل در این دوران کمترین ارتباطی با فوتبال نداشته و مرکب بودند
از:
پرویز کاظمی ،امیدوار رضایی ،عشرت شایق ،محمدجواد ایروانی ،حمیدرضا آصفی (سخنگوی وزارت خارجه)،
هاشم یکه زارع ،مصری
کاظمی وزیر رفاه دولت احمدینژاد ،عضو هیأت مدیره و ری است مجمع باشگاه استقالل را به عهده گرفت .وی
سابقهی مدیریت عامل سایپا ،شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ایران خودرو ،شرکت سرمایه گذاری توسعه
معادن و فلزات ایران ،و همچنین ریاست هیت مدیره بانک سرمایه ،عضو هیت امنا صندوق ذخیره فرهنگیان،
رییس یا عضو هیت مدیره شرکتهای (فوالد خراسان ،ملی صنایع مس ایران ،صنعتی معدنی چادرملو ،صنایع
آذرآب ،واگن پارس ،شهاب خودرو ،تجارت الکترونیک و  )...و نمایندگی مجلس نهم را دارا میباشد .منوچهر
صالحی نماینده تاماالختیار او بود.
پس از استعفای قریب و عبدالرضا مصری وزیر رفاه ،سردار حسین فیض اردکانی مشاور بنیاد شهید و منوچهر
صالحی جایگزین آنها شدند اما فعالیتی نداشتند.
سپس طی حکمی از سوی علی یوسفپور اردل (سرپرست موقت وزارت رفاه) احمد رسولینژاد به عنوان عضو
جدید هیاتمدیره و نایبرییس این باشگاه معرفی شد .پس از جدایی محمدحسین قریب و عبدالرضا مصری از
هیاتمدیره این باشگاه احمد رسولینژاد ،نماینده مردم دماوند و فیروزکوه نیز جانشین هاشم یکهزارع شد که
بیش از این در هیات مدیره شرکت های محور خودرو ،شهاب خودرو ،موتورسازان ،سایپا دیزل ،مگاموتور ،سازه
گستر ،پارس الکتریک و ایران خودرو و مشاور خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عضویت داشت.
هاشم یکهزارع هماکنون رئیس هیأت مدیرهی باشگاه سایپا است.
رسولی نژاد نمایندهی مجلس دورهی هفتم بود که در سال  ۱۹از هیأت مدیره استعفا داد .وی همچنین معاونت
پشتیبانی ،حقوقی و امور مجلس وزیر تعاون را به عهده داشت .رسولینژاد به عنوان بسیجی در سرکوب جنبش
مردم در سال  ۱۱در سعادت آباد شرکت داشت و طی درگیریهای به وجود آمده مجروح شد.
http://hange-azadi.blogspot.se/2009/07/blog-post_9729.html
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امیدوار رضایی ،پزشک جراح ،برادر محسن رضایی چندین دوره نمایندهی مسجدسلمیان در مجلس شورای
اسالمی بوده است.
مدیران ارشد صنایع خودروسازی در حالی در ترکیب هیأت مدیره استقالل بودند که این تیم رقیب تیمهای سایپا و
پیکان بود .این دو تیم متعلق به صنایع خودروسازی هستند.
به خاطر جنگ قدرتی که در هیأت مدیره بود نتوانستند مدیرعامل تعیین کنند و علی فتحهللا زاده خویی توسط
امیدوار رضایی به عنوان سرپرست باشگاه استقالل معرفی شد .بعدها که او به سمت مدیرعاملی رسید به
خاطر ترس از مجازاتهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و محرومیت این باشگاه بود.
با آن که ورود زنان به استادیومهای ورزشی ممنوع است ،اما عشرت شایق به واسطهی رانتی که از آن برخوردار
بود به عضویت هیأت مدیره درآمد .مدیری که هیچگاه اجازه نداشت به استادیوم برود و بازی تیماش را تماشا کند!
تغییرات چندباره اعضای هیات مدیره بیثباتترین دوران استقالل را رقم زد .حذف تیم استقالل از رقابتهای لیگ
قهرمانان باشگاههای آسیا در کمتر از یک ماه به آغاز این پیکارها ،به دلی ل ارسال نکردن به موقع اسامی بازیکنان
استقالل به کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و متعاقب آن استعفای گروهی مدیریت باشگاه و اعضای
هیات مدیره از جمله اتفاقات نادر و تعجب برانگیر باشگاه استقالل در این سال به شمار میرفت.
هیأت مدیره استقالل در سال  ۷۴۱۹مرکب بود از علی فتح هللا زاده ،منصور پورحیدری ،خسرو دانشجو ،حمیدرضا
علیان ،امیر رضا واعظ آشتیانی ،علی انصاری ،محمدسعید نفریه.
خسرو دانشجو یکی از اعضای خانوادهی دانشجو که در دوران احمدینژاد ارج و قرب پیدا کردند عضو شورای شهر
تهران و رئیس هیأت مدیره بود .منصور پورحیدری تنها عضو فوتبالی هئیت مدیره استقالل بود ،فریده شجاعی
همسرش نیز نایب رئیس فدراسیون فوتبال و مسئول فوتبال زنان است.
نفریه عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی شرکت خدمات مهندسی شهر تهران بود.
حمیدرضا علیان قائم مقام گروه مشاوران جوان احمدینژاد ،عضو فعال ستاد انتخابات احمدینژاد ،قائم مقام
شرکت پارس خودرو برای تکمیل تیم احمدینژاد به هیأت مدیره راه یافته بود.
علی انصاری سرمایهدار نوکیسه که از رانتهای عظیم دولتی برخوردار بود به منظور تزریق پول به باشگاه ،همراه
با امیررضا واعظ آشتیانی یکی از گردانندگان باند مؤتلفه اسالمی به هیأت مدیره راه یافت .در واقع او در همهجا
همراه با واعظ آشتیانی بود.
علی فتحهللا زاده از اردیبهشت  ۷۴۱۹تا شهریور  ۷۴۱۱مدیرعامل شد .از شهریور  ۷۴۱۱تا  ۷۴۱۶به مدت دو سال
امیررضا واعظ آشتیانی جانشین وی شد .آشتیانی پس از برکناری از مدیرعاملی استقالل به عضویت هیأت
مدیره داماش گیالن درآمد تا این تیم از برکات و امدادههای باند «مؤتلفه» برخوردار شود.
در سال  ۱۱صحبت از آن بود که استقالل را به وزارت راه و ترابری واگذار کنند.
در سال  ۶۹هیأت مدیره مرکب بود از فتحهللا زاده ،امیدوار رضایی ،جواد زرینچه ،مقداد نجفنژاد ،عبدالرضا ساور،
حسین فرزامی ،احمد رسولینژاد
این بار فرزامی و زرینچه را وارد هیأت مدیره کردند تا بگویند هوای پیشکسوتها را هم دارند و در هیأت مدیره
ورزشکار هم دیده میشود.
عبدالرضا ساور معاونت حقوقی –پارلمانی تربیتبدنی در دوران ریاست محمد علیآبادی را به عهده داشت .وی
سپس به معاونت وزارت تعاون رسید و دوباره با عباسی به ورزش بازگشت .رسولینژاد و نجفنژاد بعد از آن که
افتضاح حذف استقالل از لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا از خاطرهها زودوده شد دوباره به هیأت مدیره بازگشتند.
در سال  ۶۷اعضای هیأت مدیره مرکب بودند از فتحهللا زاده ،امیدوار رضایی ،سردار احمد شهریاری ،مقداد
نجفنژاد ،بهرام افشار زاده .احمد شهریاری پیش از این مدیرعامل تیم صباباطری بود که رقیب استقالل محسوب
میشود.
بهرام افشارزاده رئیس سابق کمیته ملی المپیک ایران بود که مدتی هم رئیس فدراسیون وزنهبرداری و
ژیمانستیک بود.
در واقع سردار احمد شهریاری و بهرام افشارزاده جایگزین فرزامی و زرینچه شدند تا اثری از پیشکسوتها نماند.
و احمد رسولینژاد از هیأت مدیره استقالل به وزارت ورزش و جوانان کوچ کرد و شد معاون امور حقوقی ،مجلس و
امور استانهای این وزارتخانه.
در سال  ۶۷همچنین عبدالرحمان شاه حسینی معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقالب تهران بزرگ معاونت
حقوقی باشگاه استقالل را که در زیر مجموعه خود سه کمیته انضباطی،حقوقی و استیناف را دارد به عهده
گرفت،وی همچنین سمت مشاور عالی مدیرعامل باشگاه را نیز یدک میکشید اما چند ماه بعد به عنوان اعتراض
استعفا داد.
سردار صالحی که با وعده جذب اسپانسر  ۶میلیاردی وارد گود شده و معاونت اقتصادی استقالل را به عهده
گرفته بود پس از برگشت خوردن چك اسپانسر در تنگنا قرار گرفت و برکنار شد.
سال  ۶۲فتحهللازاده مدیرعامل ،علی نظری جویباری قائم مقام .مقداد نجفنژاد رئیس هیأت مدیره ،منصور
پورحیدری ،حسن زمانی ،سردار احمد شهریاری عضو هیأت مدیره هستند.
امیدوار رضایی به خاطر کلیپ تبلیغاتی ریاست جمهوری برادرش محسن رضایی که در آن گفته بود «برخی سر
جای خود نیستند و کسانی که سررشتهای از ورزش ندارند در وزارت ورزش حضور دارند ».به دستور عباسی وزیر
ورزش برکنار شد .نکتهی حایز اهمیت آن که خود امیدوار رضایی هیچ تخصصی در ورزش نداشت و از نظر برادرش
حمایت میکرد!
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نظری جویباری از سال  ۹۹در سمت هوادار ،سرپرست ،قائم مقام ،معاون اجرایی ،معاون توسعه و عمران و مدیر
فوتسال در تیم استقالل فعالیت کرد.
حسن زمانی عضو هیأت رئیس مجلس پنجم و ششم از مالیر .مدتی نیز عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال
بود.
مهدی پرهام مدیرعامل تیم فوتبال نساجی مازندران به جای سردار صالحی معاونت اقتصادی باشگاه را به عهده
گرفت.
در پرسپولیس و استقالل همچون بسیاری از دیگر تیمها مدیرعامل حرف اول را میزند .رویانیان و فتحهللازاده
بیش از ستارههای تیم مطرح هستند .هیچ پستی در نظام به اندازه مدیرعاملی پرسپولیس و استقالل
نمیتوانست به چهرهشدن آنها کمک کند .آنها به جای هیأت مدیره تصمیم میگیرند .چنانکه زرینچه و
فرزامی به خاطر خودسری فتحهللا زاده استعفا دادند.
شاهحسینی قاضی ارشد رژیم که معاونت حقوقی استقالل را به عهده داشت در مورد دالیل استعفای خود
گفت« :وقتی دیدم برای ثبت قراردادها با من مشورت نمیشود ،تصمیم گرفتم از سمت خود استعفا
دهم....مدیران باشگاهها نمیخواهند کسی از مفاد قراردادها با خبر شود و به همین دلیل خود آنها بدون اینکه
با مشاوران حقوقی مشورت کنند مسائل مربوط به عقد قرارداد را انجام میدهند».
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=29075
مدیرعاملها خود مربی استخدام و برکنار میکنند .در این تیمها مسئول روابط عمومی و سخنگو معنا ندارد.
آنها هر هفته در برنامهی تلویزیونی  ۶۹شرکت میکنند  ،اخبار تغییر و تحوالت باشگاه را در اختیار رسانهها قرار
میدهند و شخصاً در مورد جریمه و یا بخشش بازیکنان تصمیمگیری میکنند.
در تیمهایی چون داماش نقش امیر عابدینی از این هم بارزتر است .او به صراحت عنوان میکند به خاطر آنکه
 ۳۹سال پیش فوتبال بازی میکرده در مورد ارنج تیم و مدیریت فنی تیم نیز تصمیمگیری میکند.
و عجیبترین نکتهای که تنها در ایران تحت حاکمیت نظام اسالمی میتوان مشاهده کرد استعفای ظاهری و
شکلی مدیرعاملهاست که هر از چندی به بهانهی سنگینی رقابت ،زیرپاگذاشته شدن حق باشگاه توسط
کمیته انضباطی ،تصمیمات فدراسیون و فشار بیش از حد رویشان خبر از خستگی و خداحافظی میدهند و بعد
از چندی به خاطر خواست عالقمندان و یا اصرار هیأت مدی ره و به منظور خدمت به مردم و شاد کردن دل هواداران
فوتبال به باشگاه برمیگردند .آنها همچون مقامات نظام تنها به خاطر رضای خدا« ،امت حزبهللا» قبول
مسئولیت میکنند وگرنه ترجیح میدهند در کنار خانواده باشند و به امور شخصی برسند.
در کمتر باشگاهی در دنیا میبینید مدیری که استعفا داده ،برکنارشده و  ...دوباره پس از مدتی به هیأت مدیره و
یا مدیریت عامل بازگردد .این تنها مختص نظام اسالمی است .ما همهچیزمان در دنیا بایستی ویژه باشد.

تراکتورسازی تبریز و سپاه پاسداران
آذربایجان از صدر مشروطیت تا کنون یکی از محلهای اصلی و پیشتازان قیامهای ملی و مبارزات آزادیخواهانه
بوده است .به هرز بردن انرژی جوانان این بخش مهم از میهنمان یکی از اهداف برنامهریزان امنیتی است و
فوتبال و استادیومهای ورزشی یکی از محلهایی که میتواند انرژی و پتانسیل درونی جوانان را تخلیه کند۱۹ .
هزار تماشاگر آذری به جای آن که خواستههای آزادیخواهانهشان را فریاد کنند با شعار «تراختور ،تراختور» تخلیه
میشوند و بعضاً رنگ پیراهن تیم تراکتورسازی را نیز به پرچم بابک ربط میدهند غافل از آن که تیم محبوبشان را
سپاه پاسداران اداره میکند و سرداران سپاه امور آن را در دست دارند.
در سال  ۷۴۱۱شرکت سرمایه گذاری «مهر اقتصاد ایرانیان»  ۳۲۲۰سهام کارخانه عظیم تراکتورسازی تبریز را
مانند دیگر شرکتها و کارخانجاتی که سپاه پاسداران و نهادهای قدرت روی آن دست میگذارند بسیار کمتر از
قیمت واقعی به قیمت نازل ۷۱۱میلیارد تومان و با پرداخت  ۳۰میلیارد تومان در ابتدا و  ۷۴۲میلیارد تومان طی
اقساط  ۰ساله کارخانهی تراکتور سازی تبریز را از دولت نهم خرید.
این شرکت یکی از شرکتهای وابسته به موسسه مالی اعتباری «مهر» است که در سال  ۷۴۱۲با نام
«موسسه مالی اعتباری بسیجیان» و با سرمایهی اهدایی به مبلغ یک میلیون تومان که از سوی خامنهای
پرداخت شد آغاز به کار کرد و امروز به یکی از کارتلهای بزرگ اقتصادی تبدیل شده و از جمله بازیگران اصلی
بازارهای پول و سرمایه در ایران ،بهشمار میرود.
تا آبان  ۷۴۱۱این شرکت یک هزار میلیارد تومان ،در بازار بورس ایران ،سرمایهگذاری کرده بود که تا سال  ۷۴۶۲با
استفاده از وامها و رانتهای دولتی ،این رقم به  ۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
این بنیاد نظامی همچنین«۳۰درصد سهام گروه بهمن»۳« ،درصد سهام گروه سایپا» ،و «۲۰درصد سهام
پتروشیمی کرمانشاه» را نیز در سال  ۷۴۱۱خرید.
شرکت سرمایهگذاری مهر ،هماکنون از جمله مالکان حقوقی و داراندگان سهام شرکتهایی چون آلومینیوم
ایران ،صدرا ،شرکت توسعه معدن انگوران ،لوله و تجهیزات سدید ،داروسازی جابر ابن حیان ،فرآوری مواد
معدنی ،تایدواتر خاورمیانه ،ایرالکو ،فوالدمبارکه ،توسعه معادن روی ،توسگستر ،بانک پارسیان ،و  ...است.
تیم فوتبال باشگاه تراکتورسازی که در سال  ۷۴۳۶بنیانگذاری شد به عنوان زیرمجموعه کارخانه تراکتورسازی نیز
به تملک سپاه پاسداران در آمده و تحت مسئولی ت سپاه عاشورا قرار دارد و حل و فصل مسائل مالی این باشگاه
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که از تمکن زیادی دارد با سپاه عاشوراست .این باشگاه همچنین از امکانات ورزشی سپاه پاسداران نیز استفاده
میکند.
 ۴۹درصد از سهام باشگاه تراکتورسازی متعلق به مؤسسه مالی و اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع است.
این مؤسسه آخر  ۷۴۱۶آغاز به کار کرد و قصد دارد در سال جاری ( )۷۴۶۲تبدیل به بانک شود.
شركت«مهر اقتصاد ایرانیان» از آنجایی که از سهامداران فوالد مبارکه است در مورد تیمهای فوالد اهواز و
سپاهان اصفهان دخالت دارد.
شركت استیلآذین ایرانیان  ۴۳درصد سهام تراكتورسازی را خرید و هدایتی در مالكیت این باشگاه شریک شد.
از آنجایی که تیم تراکتورسازی در ردهی تیمهای نظامی لیگ قرار دارد و قادر به گرفتن بازیکن سرباز است هر
بازیکن مشمولی که بخواهد خدمت سربازی خود را در ارگان سپاه بگذراند باید به این باشگاه نقل مکان کند.
اعضای هیأت مدیره تراکتورسازی در سال  ۱۱عبارت بودند از:
سردار محمد حسین جعفری مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سردار علی اکبر پورجمشیدیان  -فرمانده سپاه عاشورا مسائل مالی باشگاه را پیگیری کرده و رشتهی امور را به
دست داشت .در آخرین تغییر و تحوالت وی به ریاست هیأت مدیره انتخاب شد.
محمد رستمی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی ،رئیس هیأت مدیره
سرهنگ محمد اسماعیل سعیدی جانشین فرمانده سپاه عاشورا عضو هیأت مدیره
سرهنگ محمد جواد دلفکار مدیر پروژه یادمان سروقامتان آذربایجان شرقی ،عضو هیأت مدیره و سخنگوی باشگاه
محمدرضا آهن تن ،عضو هیأت مدیره سرپرست بانک مهر آذربایجان شرقی که زیر مجموعه موسسه مالی
اعتباری «مهر» متعلق به سپاه پاسداران است .
پیش از آن که این تیم به تملک سپاه پاسداران درآید و محمدحسین جعفری مدیرعامل آن شود نیز به خاطر
اهمیت موضوع مدیران عامل آن از میان سرداران سپاه پاسداران انتخاب میشدند .کریم مالحی در تیرماه ۷۴۱۰
برای هدایت این تیم از خراسان به آذربایجان منتقل شد و پس در خرداد  ۱۱پس از تملک این تیم توسط سپاه
پاسداران سردار ناصر شفق مدیر عامل سابق ابومسلم مشهد برای اداره آن به تبریز آمد.
شخص استاندار و مسئوالن لشکری و کشوری و همچنین امنیتی منطقه موضوعات مربوط به این باشگاه را
تعقیب میکنند.
در سال  ۷۴۶۹تغییر و تحوالتی در ادارهی تراکتورسازی ایجاد شد و سردار دارا غزنوی ،سردار غفور کارگری،
ابوالفتح ابراهیمی ،محمدعلی مجتهدی و حاجعلی بخشی به هیأت مدیره راه یافتند.
سردار غفور کارگری نایب رئیس فدراسیون جانبازان سرپرست وزرشکاران معلول ایرانی در المپیک لندن بود .وی
مانع دست دادن مهرداد کرمزاده قهرمان پرتاب دیسک پارالمپیک با عروس ملکه انگلیس هنگام دریافت مدال شد
که بازتابهای منفی در مطبوعات و رسانههای بینالمللی داشت .وی در دفاع از این اقدام گفت:
«رفتار ورزشکاران ما بر اساس موازین اعتقادی و فرهنگ غنی که داریم ،انجام میشود .اینکه ورزشکاران مرد
ایران از دست دادن به خانمها معذور هستند ،موردی است که آن را به مسئوالن برگزار کننده و کشور میزبان
یادآوری کرده بودیم .البته ما برای تمام رقابتهای بینالمللی و برون مرزی این موضوع را به مسئوالن برگزارکننده
یادآوری میکنیم و خودداری از دست دادن هم کاری است که در خیلی از مسابقات انجام شده است اما این بار
چون فرد مورد نظر شخصیت سیاسی داشت و از مسئوالن بریتانیا محسوب میشود ،اینقدر بازتاب داشته است.
در هر صورت ما پیش از بازیهای پارالمپیک و حتی مراسم توزیع مدال هم این موضوع را گوشزد کرده بودیم که
ورزشکاران مرد ایران از دست دادن به خانمها معذور هستند»
http://www.niavarannews.com/view/6637
سردار دارا غزنوی ،قبال ً مدیرعامل سایپا بود توسط پوستین دوز به مجموعهی تراکتورسازی اضافه شد.
ابوالفتح ابراهیمی بود پبیشتر مدیرعامل تراکتورسازی تبریز بود و حاج علی بخشی نمایندهی مؤسسه کوثر نیز
به خاطر سهامی که این نهاد در باشگاه دارد به عضویت هیأت مدیره درآمد.
در بهار  ۷۴۶۲محمدحسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی به خاطر سوء استفاده مالی و سوءمدیریت و
استخدام اعضای خانواده خود در بخشهای مختلف باشگاه ،مورد انتقاد بسیاری از هواداران تراکتورسازی قرار
گرفته بود مجبور به استعفا شد .به عنوان مثال «مصطفی جعفری» -پسر وی -به عنوان مدیر مالی باشگاه و
«ایوب جعفری» -برادر وی -به عنوان رئیس کانون هواداران باشگاه به کار گرفته شده بودند.
سردار دارا غزنوی در گفتگو با ایرنا ،گفت ۷۱« :ماه است که صورتهای مالی باشگاه به هیات مدیره و مجمع
ساالنه شرکت ارائه نشده و در این مدت اظهارنامه مالیاتی هم رد نشده و در دفاتر قانونی ثبت نشده است».
http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336
همچنین مشخص شد که پسر جعفری به جای وی به سفر حج رفته است .سردار جعفری همچنین با
سوءاستفاده از رنگ پیراهن تراکتورسازی با شعار «قرمز كردن همه تاكسی های تبریز» در انتخابات شورای شهر
تبریز شرکت کرد و شکست خورد.
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در آخرین تغییر و تحول در تراکتورسازی فرماندهان سپاه مرکب از جمشیدیان ،سعیدی ،دلفکار ،غزنوی ،کارگری و
جعفری تصمیم گرفتند حمید زینیزاده را که مورد وثوق خامنهای و بیت رهبری است و پیشتر قائم مقام و معاون
اقتصادی باشگاه بود جایگزین جعفری کنند تا سروصداهایی که به خاطر سوءاستفادههای مالی وی بلند شده
بود  ،بخوابد.
پس از انتخاب حمید زینیزاده به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی رسانههای داخلی این تغییر و تحول
را «مدل مشهور سیاسی پوتین مدودف» ارزیابی کردند .چرا که او را «آدم» محمدحسین جعفری معرفی
میکردند.
http://ahrabnews.com/vdccsxqs.2bqio8laa2.html
همچنین قرار شد هر دوره شهردار تبریز را نیز به عضویت هیأت مدیره درآورند تا از امکانات شهرداری هم استفاده
شود .به همین دلیل سرهنگ علیرضا نوین شهردار تبریز نیز به هیأت مدیره راه یافت.
زینی زاده پس از آن که به عنوان مدیرعامل تراکتور سازی انتخاب شد اعتراف کرد که تماشاگران تراکتورسازی از
هنگام صعود این تیم به لیگ برتر رو به سقوط میرود:
«سال اولی که تراکتورسازی به لیگ برتر صعود کرد ۷ ،میلیون و  ۷۱هزار هوادار تبریز از  ۷۱مسابقه خانگی ما
استقبال کردند .سال دوم این تعداد به  ۱5۹هزار نفر رسید».
http://www.entekhab.ir/fa/news/134349
محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران که روابط نزدیکی با فرماندهان پاسدار و گردانندگان تراکتورسازی
دارد در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در اسفندماه  ۷۴۶۷با پرچم تراکتورسازی در میان هواداران این
تیم حاضر شد.
http://arshnews.ir/vdcexx8e.jh8n7i9bbj.html
در استان آذربایجان شرقی و غربی که از حساسیت باالیی برخوردار است .رؤسای هیأتهای فوتبال نیز سپاهی
هستند.
رئیس هیأت فوتبال اذربایجان شرقی سرهنگ جواد نجاری ششگالنی است که سابقاً فرمانده سپاه تبریز بوده و
رئیس هیأت فوتبال آذربایجان غربی عزیز حافظی است که فرماندهی بسیج «کربال»ی استانداری آذربایجان
غربی را نیز به عهده دارد.
تمام کسانی که امروز از گردانندگان باشگاههای پرطرفدار محسوب میشوند و یا در فدراسیون دستی دارند مورد
وثوق خامنهای هستند و وی آنها را از نزدیک میشناسد .رویانیان در این رابطه میگوید:
«رهبر معظم انقالب همه ما را میشناسد .امیر عابدینی ،حمید زینیزاده ،مهدی تاج و عزیز محمدی را
میشناسد».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthas h.WkwPCQa7.dpuf

غارت اموال عمومی و هجوم سرمایهداران به بازار فوتبال
غارت اموال عمومی در دههی  ۱۹و به ویژه در دولتهای نهم و دهم که خامنهای از آنها به عنوان پاکدستترین
دولتهای تاریخ ایران از قاجاریه به بعد نام برد ابعاد نجومی یافت .دولت جمهوری اسالمی بر اساس
سیاستهای ابالغی اصل  ۳۳قانون اساسی بر هرآنچه که دستش میرسید چوپ حراج زد و کارخانجات و
شرکتهای بزرگ صنعتی را به سپاه پاسداران ،بسیج ،بنیادهای وابسته به مراکز قدرت و سرمایهداران نوکیسه
فروخت .بسیاری در این میان یک شبه میلیاردر شدند.
کار به جایی که کشید که حتی ساختمانهای کمیتهملی المپیک در تهران و مشهد را فروختند.
خسروی وفا نایب رییس دوم کمیته ملی در ارتباط با فروش ساختمان کمیته ملی المپیک تهران میگوید:
«ملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال  ۷۴۱۱به مبلغ  ۷/۳میلیارد تومان ارزیابی
گردیده( ،پیوست شماره سه) با توجه به عدم استقبال از مزایده و تصویب مجدد هیات اجرایی برای کارشناسی
مجدد در سال  ۷۴۱۶این بار بدون هماهنگی با کانون کارشناسان رسمی ،از کارشناسان دیگری دعوت به عمل
آمده و این ملک را مبلغ  ۴/۴میلیارد تومان ارزیابی نمودهاند».
http://www.footilio.com/News83907.aspx
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و همچنین ساختمان دیگری از کمیته ملی المپیک در مشهد با دوسوم قیمت به فروش رفته است.

خسرویوفا در این خصوص گفت« :این ساختمان با دو سوم قیمت هم زمان با فروش ساختمان گاندی فروخته
شده است .قرار بود با فروش این ساختمانها سرمایهگذاری شود اما این ساختمان فروخته و پولش هم خرج
شد» .
http://shasa.ir/newsdetail-161763-fa.html
فوتبال کشور نمیتوانست از این روند جدا باشد .بایستی فعاالن این عرصه نیز برای شرکت در غارت اموال
عمومی پیشقدم میشدند« .شرکت سرمایهگذاری اتحاد شکوفای ایرانیان» یکی از محلهایی است که برای
غارت اموال عمومی و استفاده از خوان گستردهی نظام تأسیس شده است .این شرکت که در تاریخ  ۷۷آبان ۱۱
با سرمایهی تنها یک میلیون تومان تأسیس شد مجمعی است از دستاندرکاران فوتبال و اعضای هیئت رئیسهی
تیمهای مختلف ورزشی که ظاهراً بایستی رقیب هم باشند اما در غارت اموال عمومی شریک میشوند .به
اعضای هیئت مدیرهی این شرکت توجه کنید:

«شرکت سرمایهگذاری اتحاد شکوفای ایرانیان
سهامی خاص شماره ثبت  ۴۹۷۹۲۷در تهران ثبت شده به تاریخ  ۷۷آبان ۱۱
آدرس سهروردی شمالی  ،خیابان خرمشهر ،پالک  ۷۳طبقه اول
سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یک صد سهم صد هزار ریالی
حسین هدایتی دوالبی ،رییس هیئت مدیره
مصطفی آجورلو نایب رئیس هئیت مدیره -مدیرعامل سابق پاس -استیل آذین و مسئول تربیت بدنی سپاه
پاسداران
محمد صادق درودگر مدیرعامل -استیل آذین -ملوان
اعضای هیت مدیره
علی آقا محمدی -عضو هیئت مدیره استقالل و دبیرکل سابق اتحادیه
سیفهللا دهکردی مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان
سید محمد کاظم اولیایی -مدیرعامل استقالل تهران -پاس همدان
علی محمد مرتضوی -دبیرکل اتحادیه فوتبال
محمد رضا ساکت مدیر عامل سپاهان و فوالد ماهان اصفهان
کامران صاحب پناه -مدیرعامل پیکان
محمود جمالی -دبیرکل سابق اتحادیه فوتبال
بازرسین
عبدالرحیم فرید  -خزانهدار اتحادیه فوتبال
محمدرضا تهرانی بازرس علیالبدل  -مدیر روابط عمومی سازمان لیگ
سرمایهی این شرکت تنها یک میلیون تومان است .با چنین سرمایهی مادی و تخصصی که اعضای هیئت مدیره از
آن برخوردارند قرار است در زمینههای زیر سرمایهگذاری کند:
«سرمایهگذاری در کلیه فعالیتهای بازرگانی تجاری ،فنی و مهندسی و طراحی ،مشاوره ،نظارت فنی ،ساخت
اجرا در کلیهی پروژههای عمرانی اعم از مجموعههای فرهنگی ،ساختمانهای ادارای و تجاری و مسکونی،
مجتمعهای توریستی و ورزشی و اقامتی و زیارتی و سیاحتی
هتلها ،مهمانسراها ،هتل آپارتمان و ویالها ،پالژها
ساخت شهرکهای توریستی ،مراکز بزرگ تفریحی و تجاری
مشارکت و سرمایهگذاری در بخشهای خصوصی و دولتی اعم از داخل و خارج از کشور
فعالیتهای مجاز در زمینههای خدمات مهندسی اعم از طراحی ،ساخت ،تولید ،مونتاژ و نصب ماشینآالت
صنعتی و احداث و راهاندازی کارخانجات تولیدی ،صنعتی و مواد غذایی .سرمایهگذاری در بورس و مشارکت در
سایر شرکتها از طریق خرید سهام آنها و عقد قراردادهای الزم با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.
کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت.
انجام امور کشاورزی ،دامپروری ،طیور و خدمات ،تأسیاست مربوط به تولید ،بسته بندی ،پخش و نیز انواع خرید و
فروش مواد غذایی سرد و گرم .صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی برای پژوههای تولیدی ،صنعتی و
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی ،شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و بینالمللی،
اجرای پروژههای تولیدی و صنعتی ،اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها ،موسسات مالی و اعتباری
خصوصی ،دولتی و بینالمللی اعم از ارزی یا ریالی و هرگونه فعالیت مجاز مطابق قانون تجارت.
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مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود»
(منبع روزنامه رسمی کشور  ۷۱۱۳۶سه شنبه  ۲۴آبانماه ) ۱۱

آیا بنیاد راکفلر با آن سرمایهی عظیم دامنهی فعالیتهایش چنین وسیع تعریف میشود؟ آیا در هیچ کجای دیگر
دنیا چنین غارتی صورت میگیرد؟ اگر دخالت و سرمایهگذاری در چنین زمینههایی امکان مادی نداشت کسانی
همچون علی آقامحمدی از وابستگان بیت رهبری که خامنهای عنایت ویژه به او دارد آن میشدند؟ بایستی توجه
داشته باشید که به گفتهی رضا عبداللهی نماینده مجلس شورای اسالمی «دولت احمدینژاد یکی از بزرگترین
قراردادهای نقت و گاز ایران را با شرکتی بست که یک هفته قبل با سرمایه اولیه  ۷۹۹هزار تومان تشکیل شده
بود»،
/FB8119174661.htmlایسناhttp://tnews.ir/
آیا در هیچ کجای دنیا رؤسای باشگاههای رقیب در یک سرمایهگذاری مشترک شرکت میکنند؟
آیا در ایتالیا که مافیای آن زبانزد دنیاست چنین روابطی وجود دارد؟ آیا بهشت مافیا و روابط مافیایی ایران و
«امالقرای» اسالمی نیست؟

هجوم سرمایهداران نوکیسه به بازار فوتبال
دههی هشتاد و به ویژه در دوران احمدی نژاد هجوم سرمایهداران نوکیسه به فوتبالی که جز هزینه و مخارج
سرسامآور درآمدی ندارد شروع شد .این سؤال برای خیلی ها مطرح بود چرا سرمایهدارانی که میدانند پولشان
در فوتبال برگشتی ندارد متحمل هزینههای سرسامآور میشوند؟ پاسخ ساده است .نزدیکی به نهادهای قدرت،
سپاه پاسداران ،مشهور شدن ،استفاده از وام و تسهیالت بانکی سرسامآور ،ایجاد «برند» برای صنایعی که اداره
میکنند و  ...جزیی از دالیل آنها برای حضور در فوتبال است.
با این حال بیشتر آنها در این عرصه با شکست روبرو شدهاند .سوء مدیریت در فوتبال مانند بسیاری دیگر از
صنایع ،رغیتی برای سرمایهگذاری افراد فهیم و مستقل به وجود نمیآورد .آنهایی که در این عرصه وارد
میشوند سرمایهدارانی هستند که از قبل نظام و رانتهای گوناگون به ثروتهای نجومی دستیافتهاند و همگی
نوکیسهاند .از طرف دیگر مشکالت فوتبال ایران و فساد در آن که ناشی از اقتصاد ناکارآمد دولتی و نظامی است
مانع رقابت و پیشرفت است.

حسین هدایتی دوالبی و استیل آذین و پرسپولیس و ملوان

حسین هدایتی در سال  ۷۴۳۲در محلهی دوالب تهران به دنیا آمد و در سال  ۹۹در هیجدهسالگی به جبهه اعزام
شد .وی که عضو ناحیهی مقاومت مالک اشتر بود در لشگر  ۲۱محمد رسولهللا خدمت کرد و سپس مسئولیت
امور پرسنلی سپاه پاسداران ناحیه  ۷۹تهران را به عهده گرفت .پدرش کارگاه کوچکی به نام استیل آذین داشت
که میله پرده تولید میكرد و چرخ امرار معاش خانواده هدایتی را میچرخاند .هدایتی که کارمندی معمولی بود
در کنار فعالیت در سپاه به واسطهی رانتی که از آن برخوردار بود به خرید و فروش زمین و توسعهی کارگاه پدری
پرداخت و در دو دههی گذشته به ثروتی افسانهای دست پیدا کرد .وی همانند دیگر سرمایهداران نو کیسه با
تاسیس شرکتهای مختلف بدون ارتباط منطقی با یکدیگر تسهیالت و امتیازات فراوانی را از بانکها و وزارتخانهها
و بنیادهای دولتی دریافت میکند به گونهای که همه چیز به نام یک نفر تمام نشود.
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با یک جستجوی ساده در روزنامه رسمی کشور ،میتوان به فهرستی از شرکتهایی که هدایتی در یک دهه
گذشته تاسیس کرده و یا در آن سمتی کلیدی گرفته است دست پیدا کرد:
استیل آذین
کشت وصنعت خلیج نای بند
مدیا گستر رونا
شرکت سرمایه گذاری اتحاد شکوفای ایرانیان سهامی خاص
شرکت توسعه صنعت خاور آذین
شرکت کشت و صنعت خلیج نایبن
شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان
موسسه خیریه رهروان حضرت زهرای اطهر
شرکت تولیدی صنعتی افروز آذین تجارت سهامیخاص
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاورساز
شرکت صنایع غذایی کرانه جنوب البرز
شرکت فرآوردههای لبنی گیالن شیر
وی عالوه بر مالکیت امالک و مراکز تجاری در اکثر کشورهای حاشیهی خلیج فارس و ایران ،زمینهای کشاورزی
بسیاری در ایران را نیز به مالکیت خود در آورده است .بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران متعلق به اوست .و
عالوه بر سهام بازار مبل ایران یکی از بزرگترین سهامداران بانک خصوصی تات و سرمایهگذار هتل  ۲۴طبقهی
ژهای هم با وزارت صنعت ،معدن و
سیروس ،هتل  ۰۲۹ملیون دالری جزیرهی کیش است .او همچنین روابط وی 
تجارت داشته و دارد.
یکی از روشهای وی برای پیشرفت انجام فعالیت اقتصادی در پوشش مراسم مذهبی و امور خیریه است.
وی دوستان نزدیک خود را از میان مداحان مشهور و بانفوذ انتخاب میکند و منزل او از معدود منازلی است که
منصور ارضی ،مداح مشهور تهرانی و سعید حدادیان در آنجا برنامه اجرا کردهاند و سایر مداحان سیاسی و
مشهور نیز با وی روابط خوبی دارند .وی در زمرهی کسانی بود که در مراسم ختم پدر سعید حدادیان شرکت کرد.
یکی از محلهای درآمد هدایتی پول فروش شهر تهران تحت عنوان «تراکم» توسط شهرداری است که سود
ساالنهی آن سر به میلیاردها تومان میزند .از همین پول گفته میشود در فوتبال ایران سرمایهگذاری کرده
است.
هدایتی مدتی رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس بود .رسانههای داخلی خبر از آن میدادند که وی پس از
تحكیم نفوذ خود در میان مداحان و فوتبال ،وارد حوزه اقتصاد زیرزمینی شده است .وی در سال  ۱۹با همکاری
علی پروین امتیاز باشگاه اکباتان را برای استیلآذین به  ۱۹۹میلیون تومان از غالمرضا رهنما مالک این تیم که در
امارات اقامت داشت خریداری کرد که با صرف هزینههای میلیاردی عاقبت به دست دوم سقوط کرد .او با سپردن
سکان هدایت این تیم به سردار مصطفی آجورلو و مسئول تربیت سپاه پاسداران و قائم مقام کردن ناصر
شهسواری تالش کرد حمایت سپاه و نهادهای قدرت را با خود داشته باشد .خودش میگوید در زمان مدیریت
آجورلو در استیل آذین  ۷۰میلیارد تومان هزینه کرده است و یک رقم  ۰میلیارد و نیم به پرسپولیس کمک کرده
است.
هدایتی عاقبت سال گذشته با حضور در فدراسیون فوتبال و طی جلسهای با علی کفاشیان تیم بزرگساالن
باشگاه استیل آذین را که در لیگ دسته دوم قرار دارد به فدراسیون فوتبال واگذار نمود .همچنین مقرر گردید
فدراسیون فوتبال از محل درآمد امتیاز تیم مذکور اقدام به پرداخت کلیه هزینه های حضور این تیم در لیگ دسته
دوم نماید .شرکت توسعه و تجارت صبا با شکایت از هدایتی مدعی شد که مالکیت باشگاه استیل آذین به این
شرکت واگذار شده است.
در حالی که گفته می شود مجموع بدهی وی به سیستم بانکی کشور  ۷۱۹میلیارد تومان بوده تنها  ۱میلیارد
تومان برای این بدهی وثیقه ارائه شده است.
هدایتی که سردمدار خصوصیسازی در لیگ برتر محسوب میشد و مدعی بود حاضر است پرسپولیس را با
رقمی معادل  ۷۹۹میلیارد تومان بخرد و پیشتر از اینها اعالم کرده بود سال  ،۶۷آخرین سال حضور او در فوتبال
ایران خواهد بود ،روزی نبود که در صفحات سایتها و روزنامهها نباشد .او در جمعآوری امضا برای برکناری
کفاشیان که تازه استقالل یافته بود حضور داشت .هدایتی در تاکتیک دیگری اقدام به خرید یکی از تیمهای لیگ
برتری کرد؛ این درحالی بود که مستقیم و غیرمستقیم میخواست باشگاهها را در مقابل فدراسیون فوتبال قرار
دهد .او که زیرپوستی به داماش گیالن کمک مالی میکرد ۱۹ ،درصد سهام ملوان را در اختیار گرفت تا همه او را
مالک بیچون و چرای ملوان بندرانرلی بدانند .در همین حال ،او به سراغ تیم بحرانزدهی گهر زاگرس رفت .تیمی
که تقریبا سقوطش حتمی شده بود .گهر زاگرس که در زمرهی اموال مهآفرید امیرخسروی محسوب میشد با
قراردادی ،به صورت اجاره به شرط تملیک ،در اختیار برادرش حسن قرار گرفت و به استیل آذین گهر درود تغییر نام
داد .هدایتی در سال  ۶۷به صورت غیر رسمی چند باشگاه فوتبال لیگ دسته یک و فوتسال و حتی شنیده شده
فوتبال ساحلی را اداره کرد.
در سال  ۱۱شرکت استیل آذین ایرانیان ۴۳ ،درصد از سهام باشگاه تراکتورسازی را در توافقنامه ای خریداری کرد .
وی به دنبال خرید امتیاز تیمهای ابومسلم و راهآهن نیز بود .او گفته است چنانچه تیم ملی اسپانیا برای بازی با
تیم ملی به ایران بیاید مخارج آن را خواهد پرداخت.
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علی انصاری و استقالل
وی تا پیش از انقالب در مهرآباد جنوبی ۲۹ ،متری زاهدی (شمشیری فعلی) روبه روی مسجد امام جعفر صادق
در خانهای کوچک زندگی می کرد .امروز گرانترین خانهی تهران در زعفرانیه متعلق به اوست .بخش کوچکی از
اموال و داراییهای علی انصاری ،بخش زیادی از زمینهای یافت آباد است که با توجه به رانتی که وی از آن
برخوردار شد بازار مبل ایران در آنجا احداث شد و ثروتی نجومی به وی رسید.

وی در مورد چگونگی دست یافتنش به ثروتی نجومی میگوید:
«پس از پایان جنگ تحمیلی ،در واقع نظام جمهوری اسالمی با فراهم
کردن زیرساختهای قانونی در قوانین باالدستی و مهم تر از آن ایجاد
امنی ت و فرصت رقابت ،فضا را برای بخش غیردولتی فراهم کرد .به
نوعی ،هویت جدیدی به بخش غیردولتی داد ،عدهای استفاده کردند و
عدهای هم سوءاستفاده .منظورم از استفاده ،مجموعه اقداماتی است
که موجب اشتغال و رونق و رشد اقتصادی در کالن جامعه شد و منظورم
از سوءاستفاده نیز ثروت اندوزی و بردن سرمایه به خارج از کشور و
مسایلی از این قبیل است .ما به نوعی تالش کردیم در احترام به نظام
که برآمده از خونهای پاک شهیدان است ،از مناطق محروم و حتی از الیههای پایین شروع کنیم ،در واقع یعنی
یافتآباد و ایجاد یک مرکز مدرن توزیعی را در یک صنف و صنعت آمیخته با تاریخ و هنر ایرانی و البته مورد نیاز
خانوارهای ایرانی یعنی مبلمان آغاز کردیم که خوشبختانه با اقبال عمومی و صنفی مواجه شد.
http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-0203-20-30-53.html
از اولین پروژههای اقتصادی او میتوان به ساخت مجتمع
تجاری بهاران ۷و ۲در ضلع جنوبی بازار آهن شادآباد
اشاره کرد كه به همراه یك شریك در اوایل دهه ۱۹
ساخت.
انصاری با بساز بفروشی و فعالیت در بازار آهن و سپس
بازار مبل صاحب ثروتی چند میلیاردی شد و سپس در
دوران دولت احمدی نژاد این چند میلیارد تومان به
چندهزار میلیارد تومان تبدیل شد.
او همچنین یکی از کسانی است که بازار موبایل ایران را
در دست دارد .علی انصاری توانست اولین مجوز بانك
خصوصی را از دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی
دریافت كند كه مقامات بانك مركزی تحت فشار شدیدی برای دادن این مجوز بودند .
وی به جای واریز كردن  ۲۹۹میلیارد تومان وجه نقد به حساب بانك مركزی برای تشكیل سرمایه بانك ،تنها ۲۹
میلیارد تومان وجه نقد تأمین کرد .این پول نیز از سوی تعدادی از باشگاههای ورزشی به فرمان علی آبادی،
رئیس وقت سازمان تربیت بدنی و آخرین سرپرست وزارت نفت و همچنین گروه سایپا كه تحت فرمان اسفندیار
رحیم مشایی قرار داشت ،تأمین شد و مابقی سرمایه برخالف نص صریح مقررات بانكی ،به جای وجه نقد از
طریق به وثیقه گذاشتن اسناد ملكی انجام شد .انصاری بدون طی كامل مراحل قانونی و این بند قانون كه هر
فرد نمیتواند بیش از  ۷۹درصد سهام بانكی را دارا باشد ،در  ۱/۱/۱۱بانك تات را افتتاح كرد .انصاری كه ظاهرا یك
بانك را برای پوشش دادن فعالیتهای اقتصادی خود ناكافی میدید ،چندی پیش اقدام به خرید سهام بانك
سرمایه از شهرداری كرد.
http://www.taamolnews.ir/fa/news/5449
انصاری به فاصله کوتاهی ناچار شد بانک «تات» را در یک مؤسسه مالی و اعتباری وابسته به سپاه پاسدران
ادغام کند .بانک «آینده» به این ترتیب تأسیس شد .جهان نیوز در گزارشی که دو سال پیش منتشر کرد ،علی
یکند.
رانتخواری م 

انصاری را یکی از بدهکاران بزرگ نظام بانکی کشور خواند که با حمایت مسئوالن دولتی
او با فشار مسئوالن دولتی  ۰۹۹هکتار زمی ن در اراک را به منظور ساخت بازار مبل در اختیار گرفته است .در
یها درباره بازداشت او قوت گرفت ،اما نزدیکی او به موتلفه و
پرونده اختالس سه هزار میلیارد تومانی گمانه زن 
مداحان مشهور تهران ،همانند حسین هدایتی سایهی امنی برایش فراهم کرده است.
ییهایش شد.
آشنایی با معاون وزیر صنایع و معادن در دولت نهم ،پله پرتاب او برای افزایش دارا 
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خودش میگوید:
« ...در دنیای امروز ،نمیتوان بدون تبلیغات تجارت کرد .ما کار تبلیغی هم می کردیم .یعنی در مقطعی از یکی از
بزرگ ترین تیم های فوتبال مملکت برای تبلیغ ایده و محصول مان استفاده کردیم .این ماجرا باب دوستی و برخی
همکاری ها را گشود».
http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-0203-20-30-53.html
او در دوران ریاست واعظ آشتیانی در فدراسیون دوچرخه سواری ،معاون وی بود و سپس جای او را گرفت .وی با
حضور در هیات مدیره باشگاه استقالل در دوران واعظ آشتیانی تبدیل به چهره خبرساز شد و مشکالت مالی این
باشگاه را برای مدتی حل و فصل کرد .انصاری به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل ،با اهدای یک مغازه
در بازار موبایل تهران ،مجتبی جباری مهرهی اصلی استقالل را در این تیم نگهداشت .و البته حضور جباری در
مغازهاش در پاساژ انصاری به معروفیت این پاساژ هم کمک شایانی کرد.

محمدرضا زنوزی مطلق و گسترش فوالد تبریز
زنوزی متولد  ۷۴۳۹یکی از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی است که با برقراری
ارتباط ویژه با برخی از مسئوالن ملی و محلی ،و با استفاده از روابط نمایندگان
تبریزی حامی دولت احمدینژاد مانند رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع
مجلس و سردار محمدحسین فرهنگی نایبرئیس کمیسیون قضایی و عضو
هیأت رئیسه مجلس و با همکاری و حمایت بیدریغ استاندار تبریز سردار احمد
علیرضا بیگی ،فرمانده سابق نیروی انتظامی اصفهان و آذربایجان شرقی
تهای خود و دریافت وامها ادامه دهد و هم
توانست هم به روند گسترش فعالی 
شرکتهای جدیدی را تصاحب کند.

وی حدود  ۷۹سال قبل و قبل از ورود احمدی نژاد به عرضه ریاست جمهوری،
صاحب یک سوله  ۰۹۹متری سیمان و شرکت حمل و نقل سیمان بوده که با
شرکت سیمان صوفیان تبریز همکاری میکرد.
وی بااستفاده از مشاوره و رانتهای یک مجری مشهور صدا و سیما وارد بازار بورس ،فوالد ،خودرو و معدن کشور
شد.
هدار کشور است که  ۴۳و  ۴۹درصد سهام دو
بر اساس ای ن گزارش ،در حال حاضر این فرد جزو  ۷۹کالن سرمای 
بانک سامان و گردشگری را در اختیار دارد.
وی اواخر خرداد  ۷۴۶۹بازداشت شد اما پس از واگذاری سهام خود در بانک گردشگری و پنج کارخانه فوالد و
تعداد دیگری از امالک خود ،پس از چند هفته بازداشت با قید وثیقه  ۰۹۹میلیارد تومانی آزاد شد.
زنوزی سهامدار ،مدیر و مالک دهها شرکت تولیدی ،خدماتی ،بانکی و ورزشی در ایران است .وی دارای ثروتی
بیش از  ۷۲هزار میلیارد تومان است.
بیش از  ۱۲۹۹۹نفر در شرکتها و کارخانههای وابسته به وی اشتغال دارند .از جمله این شرکتها میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
مؤسسه فرهنگی ورزشی گسترش فوالد تبریز
بانک سامان
هواپیمایی آتا
کارخانه بنیان دیزل تبریز
گروه صنعتی ایرانخودروی تبریز
شرکت سرمایهگذاری گسترش فوالد تبریز
مجتمع فوالد عجب شیر
مجتمع فوالد بناب
گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز
کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز
گروه صنعتی توانگران سهند
گروه صنعتی الماس تبریز
هگذاری فوالدگستر کوثر
مرکز آموزش سرمای 
گروه سرمایهگذاری دریک
ینژاد مجوز شرکت هواپیمایی آتا ایرالین را دریافت کند ،این شرکت را نیز به
او که توانسته بود در دولت احمد 
آستان قدس رضوی واگذار کرد .حمید بهبهانی وزیر پیشین راه و ترابری دولت احمدینژاد گفته بود که مجوز آتا
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ایرالین را با وساطت آیتهللا محسن مجتهد شبستری نماینده تبریز در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه این
شهر به زنوری داده است.
ینژاد در خودروی ویژه
ینژاد به استان آذربایجان شرقی ،عکسی از او به همراه احمد 
همزمان با سفر احمد 
تشریفات منتشر شد و سپس اسناد دستور ویژه رئیس دولت برای پرداخت تسهیالت و فروش فوالد با ارزش
کمتر از قیمت بازار به او نیز به رسانهها راه یافت.
http://www.taamolnews.ir/fa/news/5303

محمدرضا زنوری مطلق و احمدینژاد

او در گفتوگو با هفتهنامه پنجره گفته است که  ۷۴۱۹میلیارد تومان از بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت کرده
است .اما منابع خبری از بدهی  ۷۲هزار میلیارد تومانی او به نظام بانکی کشور خبر دادهاند.
وی مالک تیم گسترش فوالد تبریز است .این باشگاه در سال  ۷۴۱۱تأسیس شدهاست .گسترش فوالد یکی از
پرامکاناتترین باشگاههای فوتبال ایران به حساب میآید که عالوه برداشتن استادیوم اختصاصی از چند زمین
چمن نیز بهره میبرد .این باشگاه در سال  ۷۴۱۱امتیاز تیم نیروی زمینی تهران را که در لیگ دسته اول بازی
میکرد و دچار مشکالت مالی شده بود خریداری کرد و امسال به لیگ برتر صعود کرد.
زنوزی مطلق رییس هیأت بدمینتون آذربایجان شرقی هم هست.

بابک مرتضی زنجانی و راه آهن سورینت

بابک زنجانی و حمید فالح هروی

بابک مرتضی زنجانی (متولد  ۲۷اسفند  ۷۴۳۶در تهران) به گفته خودش دارای بیش از  ۹۹شرکت از جمله
شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم« ،اولین بانک سرمایه گذاری اسالمی» در مالزی ،سهامدار شرکت
هواپیمایی انور ترکیه ،مؤسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است .او همچنین شرکتهایی
در دوبی ،ترکیه و تاجیکستان دارد .در یکی از قطعنامههای تحریم اتحادیه اروپا که از او اسم برده شده به ۷۰
شرکت منتسب به او نیز اشاره شده است .وی رئیس هیئت مدیره هواپیمایی قشم است که  ۷۱فروند هواپیما
دست دوم (ساخت  ۷۶۶۱تا  )۲۹۹۷با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان از اروپا خریداری کرد.
زنجانی میگوید« :از سال  ۷۴۱۶به صورت حرفهای شروع به ایجاد شرکتهای داخلی و خارجی کردم تا جایی
که سال  ۷۴۱۷چیزی حدود ۷۷شرکت ایجاد شده داشتیم  ...تا اینکه جمع شرکتها و موسسات تحت پوشش
من به  ۹۳شرکت داخلی و خارجی رسید و نیاز به یک شرکت هلدینگ برای ساماندهی و یکی شدن در کلیه
شرکتها بود که با ایجاد هلدینگ سوری نت و انتقال سهام تک تک شرکتهای ایجاد شده سمت و سوی بهتری
گرفت که هماکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با  ۷۱هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستیم».
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او همچنین اعالم کرد که ماهانه  ۲۶میلیارد تومان حقوق پرداخت می كند .ثروت او را  ۲۰هزار میلیارد تومان
تخمین میزنند .وی عمده سرمایهاش را در دوران احمدینژاد و داللی نفت به دست آورده است.
زنجانی دوران سربازی اش را در سپاه پاسداران گذراند و به عنوان سرباز به بانک مرکزی اعزام شد .وی در این
رابطه ادعا نمود که چندی بعد راننده محسن نوربخش ،رئیس وقت بانک مرکزی میشود و در آنجا غیر از رانندگی
کار ثبت نامهها را هم بر عهده میگیرد .زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی به دلیل اینکه «صاحب چند کارت»
برای داللی بانک مرکزی بود تصمیم میگیرد در تزریق دالرهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی ادعا میکند نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته  ۷۱میلیون دالر بوده؛ کارمزدی که بابت
توزیع آن دریافت کرده هم  ۷۱میلیون تومان بوده است .او هر روز  ۷۱میلیون دالر از بانک میگرفت و پخش میکرد
و  ۷۱میلیون تومان هم سود دریافت میکرده است .ادعاهای زنجانی بعید به نظر میرسد واقعی باشد .با توجه
به فوت نوربخش از قرار معلوم او برای انحراف افکار عمومی و ناشناس ماندن افراد پشتصحنه و دستهایی که
به او یاری رسانده تا به ثروت نجومی برسد این موارد مطرح میکند .طبق گفتهی زنجانی او پس از درگذشت
نوربخش تصمیم میگیرد ساالمبور فروش شود ،و پوست گوسفند به خارج از ایران صادر کند .بنا به ادعای او و
اسناد موجود او در سال  ۷۶۶۹میالدی ورشکست شد و سر از زندان درآورد و دوسالی را زندان بود.
زنجانی و مؤسسههای مرتبط با او در آوریل  ۲۹۷۴توسط آمریکا به پولشویی برای دور زدن تحریمهای اعمال
شده علیه ایران متهم شدهاند.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه شنبه  ۷۶شهریور  ۷۹( ،۶۲سپتامبر  )۲۹۷۴گفت بابک زنجانی بیش از دو
میلیارد دالر حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری
این مسئله هستند .این در حالی است که بابک زنجانی نزدیکترین رابطه را با وزرای نفت ،صنایع و معادن،
اقتصاد و دارایی ،امورخارجه و رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد داشت.
نام بابک زنجانی که روابط نزدیکی با اطالعاتیها و امنیتی ها و سعید مرتضوی دارد بعد از ماجرای افشاگری
احمدینژاد در مجلس بیش از پیش رسانهای شد .او کسی بود که به ادعای نوار افشا شدهی احمدینژاد با
فاضل الریجانی نیز زدوبند اقتصادی داشت .گفته میشود او از طریق حمید فالح هروی یکی از عناصر امنیتی به
بسیاری نهادها و مسئولین نظام وصل میشود .عکسهای وی با حسن میرکاظمی (معروف به حسن رعیت)
یکی دیگر از چهرههای امنیتی در هواپیمای خصوصی نشاندهندهی پشتوانهی وی است که گفته میشود تا
بیتخامنهای و آقازادهی وی مجتبی هم میرسد .عالوه بر بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران تعدادی از
نمایندگان قدرتمند مجلس از جمله حامیان پروپاقرص زنجانی هستند .ارتباط ویژهی او با قرارگاه خاتماالنبیا و
رستم قاسمی رئیس این قرارگاه که وزیر نفت دولت احمدی نژاد شد و امروز مشاور وزیر دفاع و معاون اول دولت
روحانی است یکی از سکوهای پرش زنجانی بود .در پاییز  ۷۴۶۷چند جوان در فضای مجازی پروندهی بابک
زنجانی و ارتباط او با مسئوالن دولتی را افشا کردند ولی به جرم این کار ،تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گرفتند.
البته در شرایط ویژه مانند پروندهی مهآفرید خسروی و فاضل خداداد حامیان زنجانی برای خواباندن سروصداها
میتوانند خود را کنار کشیده و او را دم تیغ بدهند.
«بابک زنجانی در ابتدای فعالیتهایش در سال  ۷۴۱۴در شرکت صنایع غذایی ثامن گوارای کیش برای مدت
محدودی شریک فردی به نام سید مرتضی میریان بوده است .سید مرتضی میریان در سال  ۷۴۱۳سهامش را
فردی به نام محمد ایزدپناه طوسی میفروشد و از شرکت خارج میشود .از این سال به بعد دیگر ردپایی از این
شرکت در اسناد موجود نیست .به عبارتی نه ردی از تغییرات در این شرکت موجود است و نه خبری دایر بر
انحالل این شرکت در دست است .این مسئله درباره محمد ایزدپناه طوسی نیز صحیح است .یعنی از سال
 ۷۴۱۳به بعد او نیز از مجموعه اسناد رسمی ناپدید میشود .سردار سید مرتضی میریان ،جانشین عملیات
نیروی زمینی سپاه و فرمانده نیروی ویژه صابرین است .نیروی ویژه صابرین یک یگان ویژه از زبده ترین نیروهای
سپاه است که مختص عملیات سخت و دشوار خصوصا در خاک دشمن است».
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20130430174447028
او همچنین از طریق عوامل خود دم مداحان حکومتی را میبیند و در پروژهی فیلمهای دولتی سرمایهگذاری
میلیاردی میکند.
زنجانی همچنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راهآهن سورینت است و از روابط نزدیکی با علی دایی
برخوردار است.
در تاریخ  ۰خرداد  ۷۴۶۹در بورس ایران باشگاه راهآهن با قیمت  ۰میلیارد و  ۶۹۹میلیون تومان عرضه شد اما
فروش آن با شکست روبه رو شد .در پی فروش نرفتن باشگاه راهآهن هیأت واگذاری و شرکت خصوصیسازی
ایران در جلسه شنبه  ۷۷تیر خود قیمت واگذاری نخستین باشگاه فوتبال کشور برای خصوصیسازی را به قیمت
 ۷/۳میلیارد تومان کاهش داد .شرکت هواپیمایی فراز قشم برای خرید آن پیش قدم شد و در سال  ۷۴۶۷مالکیت
آن را به عهده گرفت.
زنجانی در این مورد در گفتگو با روزنامه ابتکار میگوید:
«تنها مجموعهای که از خصوصیسازی به ما رسیده ،همان باشگاه راهآهن است که مالک قبلی آن به زندان
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افتاده بود و ما باشگاه را با پرداخت  ۲۹میلیارد تومان بدهی از جمله بدهی بازیکنان نجات دادیم .هر کسی فکر
میکند باشگاه راهآهن رانتی به ما رسیده بیاید هزینه سالیانه آن را از این تاریخ به بعد بدهد ما مجانا این رانت را
تقدیم میکنیم تا سالی  ۲۹میلی ارد تومان در آن خرج کند ... .من به عنوان یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی
کار میکنم .شانسهایی بوده که خدا در اختیارم گذاشته و از آنها استفاده کردهام .حداقل سه یا چهار بار هم
ورشکسته شدهام» .

مه آفرید خسروی و داماش ،گهر درود ،پارسه
َمهآفرید امیرخسروی (امیرمنصور آریا) متولد  ۷۴۳۱در
روستای «ناش» از توابع عمارلو شهرستان رودبار گیالن
در شهریور  ۷۴۶۹به اختالس چند هزار میلیارد تومانی
( ۲۱۹۹یا  ۴۹۹۹میلیارد تومان) متهم شد ،که گفته
میشود بزرگترین اختالس تاریخ ایران بوده است.
خانوادهی وی از بزرگترین خوانین منطقه بودند و ارتباط
تنگاتنگی با حکومت پهلوی داشتند .او به واسطهی
نزدیکی با باندهای اطالعاتی رژیم و رحیممشایی و
دولت احمدی نژاد به یکی از بزرگترین سرمایهداران
وابسته به نظام تبدیل شد اما به سرعت قربانی درگیری
باندهای رژیم شد .خاوری رئیس بانک ملی که یکی از
متهمان پرونده بود توسط محسنی اژهای وادار به ترک
کشور شد تا بلکه مانع برمالشدن نقش مسئوالن نظام در این اختالس شود .محسنی اژهای که خود نیز درگیر
این ماجرا بود ناصر سراج یکی از نزدیکانش را قاضی پرونده قرار داد.
ابتدای فعالیت «مه آفرید امیرخسروی» با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سالهای  ۷۴۱۳و  ۷۴۱۰بوده
است .وی که تا سال  ۷۴۱۲در خدمت سربازی بوده ،این واحد دامداری را با استفاده از طرحهای زود بازده
بنیانگذاری کرده بود .سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیر منصور آریا» در  ۲۱خردادماه  ۷۴۱۰برابر
با  ۰۹میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره همین شرکت در تاریخ  ۷۴۱۱/۷۷/۴۹به  ۲۹میلیارد
تومان افزایش پیدا کردهاست .وی که دارای نبوغ اقتصادی بود اولین اتوموبیل شخصیاش را در سال  ۷۴۱۳خرید.
شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال  ۱۶در راستای اجرای اصل  ۳۳قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران در اقداماتی مشکوک توانست  ۶۳۲۶۹درصد از سهام ماشین سازی لرستان ۶۰۲۲ ،درصد از سهام
گروه صنعتی فوالد ایران ۶۰ ،درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و  ۴۶۲۰درصد از سهام
فوالد اکسین خوزستان را خریداری نماید.
برخی از شرکتهای زیر مجموعهی «توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا» عبارتند از:
داماش ترابر ایرانیان
توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا
خدمات کشاورزی میثاق گیالن
شرکت پخش امیرمنصور ایرانیان
صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان
گروه صنعتی شیشه مارلیک گیالن
نوآوران صنعت الکترونیک
گروه ملی صنعتی فوالد ایران
تجارت گستران منصور
صنعت آب معدنی داماش گیالن
شرکت آریا سنگ زرین ایرانیان
گروه صنعتی نمونه منصور گیالن
سیمان فاراب شمال
شرکت مشاوره و مدیریت تدبیر منصور
مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان
سامانههای برنامه ریزی منابع کرانه
شرکت خدمات خط و ابنیه فنی
باشگاه ورزشی داماش ایرانیان
شرکت نوآوران صنعت الکترونیک قم
بانک آریا
شرکت تراورس
شفاف شیمی پالست
مروارید درخشان آریا
صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان
شرکت گسترش منیزیم آریا
آهن و فوالد لوشان
شرکت فوالد اکسین خوزستان
شرکت پی سنگ گستر
شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک شرکت حمل و نقل جاده¬ای داخلی کاالی ایمن ترابر آریا
بیمه طرح ایرانیان
سبک سازان لوشان
ستارگان امیر منصور
ماشین سازی لرستان
معدن شکافان تهران
گفته میشود  ۲۴۹هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت  ۷۹ریال برای هر متر
مربع در اختیار وی قرار گرفته است.
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وی در اواخر سال  ۷۴۱۶موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان
سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند نمود .اما در مرداد سال  ۷۴۶۹بانک مرکزی
مجوز فعالیت بانک را باطل کرد.
داماش گیالن یکی از باشگاههای فوتبال ایران در شهر رشت است که در سال  ۷۴۱۱بعد از خریداری امتیاز
باشگاه فوتبال پگاه از استانداری گیالن توسط شرکت آب معدنی داماش تاسیس شد .داماش نام روستایی
نزدیک روستای «ناش» است.
این تیم در فصل  ۷۴۱۶-۶۹بعد از قهرمانی در لیگ گروه یک لیگ آزادگان به لیگ برتر صعود کرد .امیر عابدینی
همهکارهی تیم داماش است که توسط مه آفرید خسروی به این پست گمارده شد .مه افرید مالک تیمهای
فوتبال گهر درود و پارسه تهران هم بود که پس از دستگیری وی توسط قوه قضاییه توقیف شدند.
حکم اعدام مه آفرید خسروی مورد تأیید قرار گرفته و احتمال می رود که حکم او عنقریب به مورد اجرا گذاشته
شود تا چهرهی مهرههای اصلی این پرونده همچنان مخفی بماند.

عابدینی و داماش گیالن
امیر عابدینی در سال  ۷۴۲۱در خانوادهای پرجمعیت به دنیا آمد
بود .آنها هفت برادر و دو خواهر بودند .وی در سال  ۳۱به تیم
پیکان پیوست و خیلی زود بدون آن که موفقیتی کسب کند از
فوتبال کنارهگیری کرد .پیش از انقالب در حالی که بویی از اسالم
و مسلمانی نبرده بود با همسرش که غیرمحجبه بود به
انگلستان و از آنجا به تگزاس آمریکا رفت .مدت هشت ماه در
این کشور به سر برد و در ماههای اول انقالب بدون آن که
مدرکی بگیرد به ایران بازگشت .از آنجایی که برادرش احمد در
همان روزهای اول انقالب در جریان حمله به رادیو تلویزیون کشته
شد به عنوان عضوی از «خانواده شهید» در حالی که همسرش
محجبه شده بود و خودش ریشی گذاشته بود و ادعای
مسلمانی میکرد به حج رفت و به یکی از کارگزاران نظام
اسالمی تبدیل شد.
وی در گفتگو با روزنامه اعتماد در  ۷۶آبان  ۷۴۱۱مدعی شد که فارغ التحصیل رشته عمران از دانشگاهی در
آمریکاست! اما نام دانشگاه را اعالم نکرد .وی با آن که تنها مدتی در اواخر دههی  ۳۹در تیم پیکان تهران بازی
کرده بود و دیگر کسی نامی از او در فوتبال نشنیده بود دروغی دیگری سرهم کرد و مدعی شد که «به تیم ملی
ایران برای بازی در جام جهانی  ۷۶۱۱آرژانتین دعوت شده بود»!
عابدینی پس از انقالب ،به همراه برادرش در یک شرکت ساختمانی در گی الن استخدام شد اما به سرعت اخراج
شد .وی پس از نزدیکی به جناحهای قدرت به سرعت رشد کرد و در پستهایی چون مدیر عامل شرکت توسعه
راههای ایران ،استاندار لرستان ،آذربایجان شرقی و خراسان به کار گرفته شد .او که به جناح راست رژیم نزدیک
بود در دوران حسین محلوجی ،معاون وزارت صنایع و معادن شد .همچنین عضویت علیالبدل و اصلی شورای
شهر تهران را برای یک دوره داشت .معاونت مسکن بنیاد شهید ،مدیرعامل شرکت مهندسی فرودگاههای
کشور ،مدیر عامل اتکاء مدیر عاملی شرکت سهامی کل معادن ایران از دیگر مسئولیتهای وی در سالهای
گذشته بوده است.
او بین سالهای  ۷۴۱۲تا  ۷۴۱۶مدیرعامل پرسپولیس بود و در همین مدت بخشی از سهام این باشگاه را به
دست آورد .وی در سال  ۷۴۱۴در حالی که مدیر عامل پرسپولیس بود رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی
ایران شد.
عابدینی که شم اقتصادی خوبی داشت در سال  ۷۴۱۰به مهآفرید خسروی نزدیک شد و سهامدار باشگاه
داماش گیالن شد .وی به عنوان یکی از سهامداران داماش ایرانیان این مؤسسه را مجتمعی اقتصادی معرفی
کرد و در مورد نقش خود در این مؤسسه گفت « :من عالوه بر اینکه مقدار کمی از سهام را در اختیار دارم ،رئیس
سازمان ورزشی نیز هستم و عالوه بر اینها در بخش صنعت و معدن و پروژههای اقتصادی مشاوره میدهم».
مقدار کم سهام داماش ظاهراً  ۷۶درصد است .چون در آگهی مزایده فروش باشگاههای استقالل صنعتی ،گهر
درود و داماش گیالن که از طرف قوهی قضایی ه صادر شده صد در صد سهام دو باشگاه استقالل صنعتی و گهر و
 ۱۷درصد سهام داماش به فروش میرسد .یعنی در تیم فوتبال داماش به جز مه آفرید امیر خسروی یک نفر دیگر
هم سهام دار است که بایستی خود عابدینی باشد.
وی پیشتر هیأت مدیره داماش را مرکب از خودش ،فرزندش حسین و برادران بهزادی معرفی کرده بود .حاال در
نبود مهآفرید خسروی او دیگر همهکاره است .بیش از آن که نام تیم داماش و بازیکنان آن مطرح باشد نام
امیرعابدینی در رسانهها برده میشود .از زمان تأسیس این تیم در سال  ۱۱تاکنون  ۷۳مربی در این تیم آمده و
رفتهاند که عبارتند از نادر دستنشان ،بیژن ذوالفقارنسب ،سیدعلی افتخاری ،حسین عبدی ،استانکو
پوکلهپوویچ ،مارین پوشنیک ،افشین ناظمی ،مهدی دینورزاده ،ابراهیم قاسمپور ،مهدی تارتار ،حمید درخشان،

44

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

امید هرندی این تیم آمدهاند و رفتهاند یا برکنار شدهاند و هماکنون دوباره افشین ناظمی سرمربی این تیم است
تا کی نوبت وی برسد.
عابدینی در طول سالهای گذشته از قبل فوتبال به ثروت هنگفتی رسیده است .او سه خانهی ویالیی در
لواسان دارد که دو همسرش و پسرش حسین در آنها زندگی میکنند .همسر دومش را در دورانی که
مدیرعامل پرسپولیس بود گرفت و میگویند همسر سومی هم اختیار کرده است .هرچه وضع مالیاش بهتر
میشود به تعداد زنانش میافزاید .وی سرمایهگذاری زیادی در داخل کشور و دوبی دارد .همسرانش
خریدهایشان را از دبی میکنند و در سال به سفرهای خارجی متعدد میروند.
http://www.aftabir.com/news/view/2008/nov/09/c6c1226235763_sport_club_amir_abedini.php
پس از دستگیری مه آفرید خسروی ،عابدینی مدیر عامل داماش در مورد خرید داماش گفت:
«آنها در لیگ دو تیمی خریدند و اسم داماش را روی آن گذاشتند .این تیم آمد لیگ یک و وقتی که استانداری پگاه
رشت را برای فروش گذاشت باز هم این گروه امتیازش را خرید و امتیاز تیم قبلی اش را داد به لرستان که االن
شده گهر .مضاف بر آن امتیاز یک تیم تهرانی هم خریداری شد که حاال اسمش شده پارسه».
عابدینی در پاسخ به این سوال که چرا این گروه فوتبال را انتخاب کرده بود و آیا مه آفرید خسروی به فوتبال عالقه
داشت ،گفت« :آنها برای برندسازی به فوتبال وارد شدند .شما ببینید قبال اسم آب معدنی داماش به گوش
کسی نخورده بود اما همین که وارد فوتبال شدند همه این اسم را شناختند .خود مه آفرید عالقهای به فوتبال
نداشت .شما در این مدت ندیدید که یک بار به استادیوم بیاید و کنار من نشسته باشد یا عکسی از او در
استادیوم منتشر شده باشد».
عابدینی پس از دستگیری مهآفرید خسروی با تأیید محسنی اژهای یک میلیارد تومان از اموال خسروی را برای
داماش خرج کرد و از همان موقع در صدد فروش این باشگاه به سرمایهداران وابسته به نظام است .مدتی برادران
قویدل را سرکیسه کرد اما عاقبت آنها مجبور به کنارهگیری شدند.

محسن پهلوان مقدم و پدیده شاندیز
محسن پهلوان مقدم رییس شرکت توسعه گردشگری پدیده در مشهد
یکی از سرمایهداران نوکیسه است .شرکتی که چندین و چند رستوران
بزرگ در مشهد ،تهران و کیش دارد و در حال ساختن یک شهر در کنار
پایتخت استان خراسان رضوی است .سرمایهگذاریهای عظیمی در
افغانستان دارد .با آستان قدس شریک است .روابط بسیار نزدیکی با
استاندار ،فرماندهان سپاه ناصر واعظ طبسی و  ...دارد .با حضور معاون
احمدینژاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
كلنگ بزرگترین پروژه گردشگری ـ تفریحی كشور در شاندیز توسط او زده
شد .با میالد پیامبر اسالم بزرگترین رستوران سرپوشیده جهان با سرمایه
گذاری شرکت بین المللی توسعه صنعت گردشگری پدیده شاندیز در جزیره کیش افتتاح شد .برای شرکت در
مراسم افتتاح مجموعه توریستی پدیده شاندیز ،محمود صالحی استاندار و سردار حمید فهیمی راد فرمانده
انتظامی استان خراسان رضوی به کیش سفر کردند .در سفر هاشمی رفسنجانی به مشهد ،مهدی هاشمی
به همراه ناصر طبسی از پروژهی «پدیده شاندیز» بازدید و حمایت خود را از پهلوان مقدم اعالم کردند.
پهلوان مقدم  ۳۹درصد سهام ابومسلم خراسان را در اختیار داشت و پس از خرید امتیاز تیم مس سرچشمه
کرمان این تیم را با نام پدیده شاندیز راهی لیگ دسته یک کشور کرد.
وی که یکی از رموز اصلی موفقیتاش را تبلیغات میداند .برای تبلیغ تیم فوتبال تازه تأسیساش هم دست به
تبلیغات میزند و با امدادهای غیبی که از آن برخوردار است در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال به
پرسپولیس تهران میخورد و بازی هم در استادیوم آزادی برگزار میشود .البته قرعهکشی به مدد او و تیماش
میآید! تا از برکات پخش مستقیم بازی هم برخوردار شود .در این فوتبال همهچیز بر پایهی فساد دور میزند
حتی «قرعهکشی».
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برادران شفیع زاده و استقالل اهواز

شهرام شفیع زاده

برادران شفیع زاده علی و شهرام بعد از عبدهللا صوفیانی یک تاجر پوست و روده که در سالهای میانی دههی
 ۹۹تیم پورا را تشکیل داد و مهندس بهمن مداح در دههی  ۱۹که با تشکیل تیم بهمن و با صرف مخارج سنگین
کاری از پیش نبردند اولین کسانی بودند که از بخش خصوصی پایشان به فوتبال ایران باز شد .این دو برادر
خصوصا علی برادر بزرگتر در انتخابات مجلس ششم برای منصور قمر رییس اسبق تربیت بدنی آبادان تبلیغ می
کردند .اما پس از عدم موفقیت وی در راهیابی به مجلس و رهسپاری قمر به تربیت بدنی دزفول پای شفیع زاده
ها به ورزش باز شد .خود قمر هم در این سال های باشگاه استقالل جنوب دزفول و وحدت خوزستان را به وجود
آورده و مدیریت کرده و همچنین در باشگاه استقالل اهواز در کنار برادارن شفیع زاده فعالیت داشت و کاندیدای
ریاست فدراسیون فوتبال هم شد که صالحیتش تایید نشد .علی و شهرام شفیع زاده تا  ۷۲سال پیش دو فعال
اقتصادی در جنوب ایران بودند که کمتر کسی حتی نامشان را شنیده بود .آن ها در آبادان کارخانه نان فانتزی و
دام و طیور داشتند .از مرغداری گرفته تا پیتزافروشی و خرید سهام كشت و صنعت كارون شوشتر به هر کاری
دست زدند.
این دو با تاسیس شرکت های فرعی ،به بهانه اداره تیم استقالل اهواز توانستهاند وامهای دولتی دریافت کنند و
تیمداری کنند .از علی شفیع زاده به عنوان پدر امالک ایرانیها در دبی هم نام میبرند .در سالهای اخیر
همزمان با سقوط استقالل اهواز به دسته پایین تر شایعات زیادی از لیست سنگین بدهیهای برادران شفیع
زاده به گوش میرسید.

علی شفیعزاده

چندی پیش در اخبار آمد علی شفیع زاده قول کمک میلیاردی به باشگاه استقالل تهران داده است .خبرگزاری
ورزش ایران(ایپنا) ،اردیبهشت ماه امسال نوشت علی شفی ع زاده مالك سابق باشگاه استقالل اهواز كه در حال
حاضر در امارات ساكن است و به دالیل خاصی نمی تواند به ایران بازگردد به باشگاه استقالل تهران  ۷۰۹هزار
درهم پادش پیروزی در مقابل الشباب دوبی پرداخت کرده که خرج کمپ اختصاصی این باشگاه در تهران شده
است .وی پس از پیروزی استقالل در مقابل تیمهای الریان و الجزیره هم پاداشهایی به اعضای این تیم داده بود.
در اخبار همچنین آمده بود علی شفیع زاده ،مالک باشگاه استقالل اهواز میخواهد در فصل نقل و انتقاالت به
کمک همتای تهرانی تیمش بیاید .این اخبار را بگذارید کنار بدهی سرسامآور باشگاه استقالل و برادران
شفیعزاده .شاهكار بدهیهای برادران شفیعزاده به ابتدای فصل گذشته برمیگردد و جایی كه تیم استقالل
اهواز تازه به لیگ یك سقوط كرده بود .آنها برای اینكه بتوانند بهزعم خود تیم قوی و خوبی را ببندند تا به لیگبرتر
بازگردند احتیاج به پول داشتند و نمیخواستند از جیبشان هزینه کنند .به همین خاطر به کالهبرداری روی
آوردند .این دو برادر شركت صوری جدیدی به نام عمارتسازان پارس كیش با مدیریت خانم (ز-ت-س) تأسیس
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میکنند .از محل ای ن شركت و با امضای این خانم ،چكهای بیمحل به بازیكنان داده میشود .وقتی بازیکنان به
دنبال روشن شدن وضعیت چكها نزد شهرام شفیعزاده میروند با درب بسته شركت مواجه میشوند و وقتی
سراغ خانم مدیر را میگیرد از او هم هیچ نشانهای پیدا نمیكنند .اصال شركتی به نام عمارتسازان پارس كیش
ثبت نشده است!
http://www.goaldaily.ir/Template1/News.aspx?NID=30788
علی شفیعزاده مرد وعدههای تو خالی در فوتبال ایران هم بود .او یکی دو سال پس از جام جهانی  ۲۹۹۲مدعی
شد میتواند ریوالدو ،ستارهی برزیلی بارسلونای اسپانیا را که یکی از بهترین و گرانترین فوتبالیستهای آن
دوران بود به ایران بیاورد.

رضا مصطفوی طباطبایی دالل نفتی و حامی پرسپولیس
در چهار ماه گذشته رضا مصطفوی طباطبایی در نقش مخزن بانک
پرسپولیس دست به جیب شده و مخارج سرسامآور این تیم را
پرداخت کرده است  .معلوم نیست بر اساس چه وعده و وعیدی
او در ابعادی این چنین دست به جیب شده است .اولین بار در
تیرماه  ۷۴۶۲محمدرویانیان خبر داد که  ۲۳۹هزار دالر از مطالبات
وینگادا سرمربی پرتغالی سابق پرسپولیس از محل در
آمدزاییهای باشگاه و  ۷۷۹هزار دالر با کمک مالی دکتر
طباطبایی مدیر شرکت سپنتا و رایزنی احمد یوسفی هوادار
پیشکسوت پرسپولیس پرداخت شد تا پرونده شکایت این مربی
پرتغالی در فیفا بسته شود.

در همین خصوص علی پروین عضو هیات مدیره باشگاه و حمید استیلی مدیر آکادمی و محمد جمعهای مشاور
مدیر عامل پرسپولیس با حضور در منزل احمد یوسفی هوادار و پیشکسوت قدیمی از او تقدیر کردند.
اما مشخص نشد فرد تقدیر شونده فقط رایزنی کرده یا مبلغ فوق را از جیب خود پرداخت کرده است؟ اگر هم
طباطبایی پول را داده چرا از او تقدیر نشده است؟ احمد یوسفی عضو سابق هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و
صاحب اتوموبیل فروشی سورتمه و از دوستان نزدیک علی پروین است .
http://football.ir/news/iran/1392/04/perspolis -fan-1153085.html
سپس در شهریورماه  ۷۴۶۲موضوع پرداخت یک میلیون دالر به تیم عجمان امارات برای فسخ قرارداد محمدرضا
خلعتبری پیش آمد .بهانهی پرسپولیس و فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان برای این کار ،نام لیگ این
کشور بود که به جای خلیج فارس از نام «خلیج عربی» استفاده میکنند!
البته چندی پیش ،بخشهای اصلی خبری صدا و سیما خبر دروغی را مبنی بر این که فیفا به دلیل اعتراض ایران
نام  Persian gulfرا برگزیده است منتشر کردند .در حالی که از بدو تاسیس سایت فیفا در کنار نام امارات متحده
عربی ،نام خلیج فارس را درج کرده بود و هیچ تغییری نکرده است .این خبر از طریق ارسال«اس -ام – اس»
سرتاسر ایران را پوشش داد.
http://www.meraatnews.com/?q=node/38628
حس وطندوستی رویانیان و همراهانش در حالی گل کرده بود که تیم ملی قوتبال ایران به خاطر نداشتن ۴۹۹
هزار دالر هزینهی اردوی پرتغال ،از رفتن به این کشور بازماند.
رویانیان گفت برای فسخ قرارداد خلعتبری  ۰۹۹هزار دالر نقد و بقیه به صورت اقساط پرداخت خواهد شد .او در
مورد طریقه پرداخت پول گفت:
«ما روز پنجشنبه به بانک رفتیم اما گفتند ساعت کاری تمام شده و جمعه هم چون بانک بسته بود ،از طریقی
دیگر پول الزم را بدست آوردیم .ما موفق شدیم معادل دالر مبادلهای را تامین کنیم و از طریق یک بانک ایرانی،
پول را به حساب یک بانک چینی ریختیم و آنها هم با دریافت  ۱-۱درصد سود ،امروز پول را به دبی انتقال
میدهند .ما کار دیگری نمیتوانستیم بکنیم و مجبور شدیم تا این درصد را بدهیم و خلعتبری را بیاوریم» .
وزارت ورزش پرداخت مبلغ فوق را تکذیب کرد و صحبت از یک فرد خیر به میان آمد .رویانیان قول داد که نام وی را
اعالم کند اما خبری نشد .یکی از لیدرهای باشگاه از احمد یوسفی به عنوان فرد خیر نام برد که بعداً مشخص
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شد حقیقت ندارد و او پولی پرداخت نکرده است و دوباره رابط معامله بوده و فرد «نیکوکار» که نمیخواهد نام و
تصویرش پخش شود ظاهراً کسی نیست جز رضا مصطفوی طباطبایی مدیر شرکت سپنتا که به هر دلیل
نمیخواهند نامش مطرح شود.
شرکت سپنتا تنها در یک مناقصه خرید دکلهای حفاری شمال که مجموعا ارزشی بالغ بر  ۳۲۹میلیون دالر
داشت ،با امدادهای غیبی! و خارج کردن رقبا توسط برخی چهرههای امنیتی ،به همراه رفقای خود پورسانتی
بالغ بر ۷۹میلیون دالر دریافت کرده است.
سال گذشته سایت «بازتاب» تصاویری از فرد «نیکوکار» را هنگام قمار منتشر کرد.
«در تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی یک سایت اصولگرا ،طی قراردادی جدید و کامال یک طرفه بین کشور
چین و ایران ،دولت ایران با خرید  ۷۳دکل حفاری شامل ده دکل خشکی و  ۳دکل در آب از یک شرکت چینی
موظف به پرداخت بدهی خود به شکل وام و به همراه بهره باال خواهد بود.
به گزارش بازتاب ،این معامله که بزرگترین معامله نفتی در تاریخ صنعت نفت
ایران از زمان دارسی می باشد کامال یک طرفه و به سود شرکت های چینی
خواهد بود به طوریکه علی رغم ده ها میلیارد دالر از پولهای فروش نفت ایران
در بانک سان شور چین جهت تامین مالی قراردادهای ایران و چین که در حال
حاضر توسط دولت چین بلوکه شده است ،این قرارداد با شرایط فاینانس(وام)
انجام می شود و مبالغ سنگینی بابت بهره بانکی و داللی فاینانس از بیت
المال کشور پرداخت خواهد شد.
بنابر این گزارش ،نحوه انجام قرارداد میان شرکت سپنتا اینترنشنال از سوی
ایران به واسطه گری دالل نفتی که پیش از این به فساد متهم شده بود به
عنوان واسطه شرکت حفاری شمال و شرکت چینی بوده و شرایط این معامله
کامال به زیان ایران خواهد بود.
این گزارش میافزاید« :با وجود میلیاردها دالر طلب ایران از کشور چین در
خصوص فروش نفت به این کشور ،شرکت چینی حاضر به انتقال تکنولوژی به
ایران نشده ،در حالی که با توجه به خرید این تعداد زیاد دکل ،انتقال تکنولوژی
باید یکی از شروط قرار داد باشد».
این سایت اصولگرا همچنین خبر مىدهد که «با وجود ورود نهادهای نظارتی
به این معامله ،حمایت های قدرتمندانه برخی از افراد از طباطبایی ،موجب
شده است تا وی بتواند این قرارداد را به نفع خود به پیش ببرد».
طی ماههای گذشته نیز برخی سایت های خبری با انتشار مطالبی در خصوص «وجود فردی دالل ،فاسد و
قمارباز» که وابسته به برخی افراد ذی نفوذ در نظام است اطالع رسانی کرده و نوشتند« :این فرد شش سال
پیش برای نخست بار به واسطه پرونده ای به نام کرسنت که در صدر اخبار خبرگزاریهای ایران و جهان قرار
گرفت و نسبت به آن افشاگریهایی صورت پذیرفت مورد پیگرد و بازجوییهای متعدد قرار گرفت .این فرد که
همان رضا مصطفوی طباطبایی است ،یکی از دالالن خرده پای نفتی بوده که به شکلی ناگهانی و مشکوک از
پیگرد قانونی رها شده و پس از آن نیز در پی وجود تحریمهای بین المللی بخش بزرگی از فروش و قراردادهای
نفتی را بین ایران و کشورهای دیگر بر عهده گرفته است».
http://www.bultannews.com/fa/news/112785
در آبانماه  ۶۲مطرح شد که مبلغ مربوط به قسط اول و دوم فسخ قرارداد خلعتبری توسط حسین هدایتی
پرداخت شده است.

اسماعیل وفایی و ابومسلم مشهد
وی از سرمایهداران نوکیسهی وابسته به رژیم است که در طول سالهای گذشته سرمایههای زیادی به دست
آورده و در دبی مشغول کار است .او همچنین صاحب امتیاز رستوانهای زنجیرهای فست فود ماری براون در ایران
است که اولین شعبهاش را در مشهد افتتاح کرد.
رستورانهای زنجیرهای ماری براون اولین زنجیره غذای حالل بینالمللی است که با ایده ایجاد زنجیرهای بزرگ و
جهانی از رستورانهای  Fast Foodدر سال  ۷۶۱۷میالدی در کشور مالزی بنیان گذارده شد و بیش از  ۴۰۹شعبه
در کشورهای اسالمی دارد.
وابستگان وفایی از او به عنوان دکتر اسماعیل وفایی یاد میکنند .دکترای او از همان نوع دکترایی است که
پیشتر کردان و  ...از آن برخوردار بودند.
اولی ن بار نامش در ارتباط با فوتبال در جنگ حقوقی بر سر برند پرسپولیس شروع شد .او از دوستان هدایتی
است که قرار بود به کمک عابدینی پرسپولیس را بخرند اما به خاطر سیاست رژیم در حفظ پرسپولیس و
مشکالتی که میانهی راه رخ داد میانهشان بهم خورد و پروژه نیمهکاره ماند.
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وی ابتدا اسپانسر پرسپولیس شد تا بتواند از برند نام این باشگاه معروف در بازی های مهم لیگ قهرمانان برای
معرفی تشکیالتش استفاده کند .وی امید داشت با تبلیغ ورزشی برندش  ،بتواند فست فودش را به رقابت کارتل
های بزرگی چون مک دونالد ببرد .ماری براون که با شعار غذای حالل در کشورهای اسالمی فعالیت می کند ،
می خواهد رقیبی باشد برای رستوران های زنجیره ای امریکایی.
پروژه سرمایه گذاری این شرکت در پرسپولیس به دو دلیل بود  ،بخش تبلیغاتی پروژه ارتباط مستقیمی داشت با
تبلیغات آسیایی برای این برند اما مهمتر از این  ،دلیلی که تاجر ایرانی را وسوسه به این سرمایه گذاری کرده
بود ،تضمینی بود که دوست صمیمی و شریک تجاری اش یعنی حسین هدایتی به او داده بود که این سرمایه
گذاری مقدمه ای است برای خرید باشگاه پرسپولیس از سوی این دو.
هدایتی که میانهاش با وفایی به هم خورده بود در خصوص حضور اسماعیل وفایی ،به عنوان یکی دیگر از مدعیان
مالکیت باشگاه ابومسلم مدعی شد:
«او از زمانی که به عنوان اسپانسر پرسپولیس با برند تجاری خودش وارد عمل شد ،چکی برای سه سال بعد از
آن تاریخ به امضای مدیر عامل شرکت “ماری براون” به ما داد که پشتش را هم خودش امضا کرده است که هنوز
یک میلیارد و  ۰۹۹میلیون تومان چک ای شان پاس نشده و برگشتش دست من است ،آن وقت چطور میخواهد
ابومسلم را با این قدمت مدیریت کند ،مگر اینکه در این مدت پولدار شده است و نمیخواهد پول ما را بدهد یا
میخواهد با پول استانداری و بیت المال باشگاه را مدیریت کند».
وفایی سپس یکی از خریداران باشگاه راه آهن شد و قولش را داد که این باشگاه را به مشهد ببرد .عاقبت سر از
ابومسلم خراسان در آورد و با حمایت سردار صالحی و  ...مالکیت این باشگاه را به چنگ آورد.

پس از دعوای حقوقی بر سر مالکیت ابومسلم علی کفاشیان
و کمیته انضباطی فوتبال مالکیت این تیم را به وفایی سپردند.
در نامه علی کفاشیان به مهدی تاج رئیس لیک برتر آمده
است« :با توجه به بررسی های صورت گرفته در نشستی که
با اینجانب ،دبیر کل و نایب رئیس اول در رابطه با اداره باشگاه
ابومسلم صورت گرفت ،مقرر شد تا از این پس اداره باشگاه بر
عهده اسماعیل وفایی باشد و وی شخصا در مورد وضعیت
پرونده تیم مذکور در کمیته انضباطی مسائل را حل و فصل
می کند .بر همین اساس با توجه به ثبت مدارک بازیکنان تیم
مذکور در موعد مقرر نقل و انتقاالت ،نسبت به برگزاری
مسابقات تیم ابومسلم از روز جمعه  ۷۶مهر اقدامات الزم را
انجام دهید».
به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم
خراسان ،در این مراسم عالوه بر استاندار خراسان رضوی ،دکتر اسماعیل وفایی مالک باشگاه های ابومسلم
خراسان و پرسپولیس ،مهندس حسن بیادی نائب رئیس شورای اسالمی شهر تهران ،افشین داوری مدیرکل
تربیت بدنی استان ،حجتاالسالم والمسلمین ناصری پور قائم مقام مالک باشگاه ابومسلم خراسان ،علی اصغر
حسنزاده مدیرکل هالل احمر خراسان رضوی
وفایی برای آن که میخاش را محکم کند ،در حضور سردار صالحی استاندار خراسان رضوی ،حجتاالسالم
والمسلمین ناصری پور را به عنوان قائم مقام مالک و رئیس هیئت عامل و علی اصغر حسن زاده مدیرکل هالل
احمر خراسان رضوی را به عنوان معاون کانون هواداران معرفی کرد.

سیروس (عباس) محجوب اسپانسر پرسپولیس و تیم ملی و ...
سیروس (عباس) محجوب یکی از تاجران گیالنی و دوستان
نزدیک سردار موشکی حسن تهرانی مقدم است که در
انفجار پادگان مالرد سال گذشته کشته شد .مدعی است
که هشتسال در جبهههای جنگ بوده است .وی در
آشفتهبازار نظام و با سوءاستفاده از موقعیت سپاه
پاسداران به ثروت نجومی رسید و در سال  ۷۴۱۶از کشور
خارج شد .محجوب در امارات و لیورپول زندگی میکند به
قول خودش در سوئیس و انگلستان و مالزی تجارت میکند

41

ایرج مصداقی

نگاهی به فوتبال ایران در  ۵۳سال گذشته

و علیرغم سرمایهی زیادی که دارد ردی از او در شرکت و یا بیزنسی وجود ندارد .گفته میشود او سهامدار
بانکهایی در انگلیس و مالزی است و چند هتل هم در اروپا دارد.
ناصر شهسواری جفت جدایی ناپذیر حسن تهرانی مقدم و از
مدیران صنایع موشکی سپاه پاسداران نیز دوست صمیمی
سیروس محجوب است .شهسواری در مورد دوستش میگوید:
«سیروس محجوب یك مدیر مجرب ،باهوش و خوشنام است .او
در تجارت یكی از موفقترینها بوده و برای خدمت به جوانان
گیالنی وارد ورزش شده است .محجوب كه در سن  ۷۲سالگی
به جبهه رفته ،جزو جانبازان شیمیایی است و خدمات ارزندهای
در زمان فعالیت خود به جا گذاشته .او از دوستان نزدیك
سرلشگر حسن مقدم است».
http://porsyar.com/Shahsavari-Mahjoub-wants-make-real-academy-damash-makes-more-sports-n55511343025.html
محجوب در واقع یکی از کالهبردارانی است که با هیاهوهای مختلف سعی در مطرحکردن خود دارد .در خرداد ۱۱
ناگهان رسانههای رژیم تبلیغات عجیب و غریبی راه انداختند که مالکیت باشگاه نیوکاسل انگلیس در اختیار یک
ایرانی مقیم امارات قرار خواهد گرفت و مربی آن علی دایی خواهد شد .این رسانهها از محجوب به عنوان مالک
این باشگاه انگلیسی نام میبردند .محجوب در بارهی هدفش از خرید این باشگاه به رسانههای رژیم گفت:
«هدف عمده من از خرید باشگاه نیوکاسل انگلیس ،کمک به فوتبال ایران است .وی گفت :بدون شک با عشق و
عالقهای که به کشورم دارم تالش خواهم کرد ،پل ارتباطی خوبی بین فوتبال ایران و فوتبال پیشرفته و باشگاهی
انگلیس برقرار کنم تا از این طریق باعث رشد فوتبال کشورم شوم .محجوب در ارتباط با اینکه چه زمانی مالکیت
باشگاه نیوکاسل را در اختیار خواهد گرفت گفت :البته کلیه کارها برای این انتقال صورت گرفته و مبلغ پیشنهادی
ما برای تصاحب کامل این باشگاه مبلغ  ۴۱۹میلیون پوند بوده است که در آینده نزدیک این نقل و انتقالت صورت
خواهد گرفت.
محجوب در ارتباط با اینکه آیا در صورت تصاحب باشگاه فوق از بازیکنان و مربیان ایرانی در این باشگاه استفاده
خواهد کرد و گفت :یقینا " یکی از اهداف بلند مدت من ،این موضوع خواهد بود .ضمن این که "علی دایی" گزینه
نخست برای مربیگری باشگاه نیوکاسل در فصل آینده خواهد بود .دایی از دوستان من است و صحبتهای
کوتاهی اخیرا" با وی داشتهام اما مذاکرات جدی را با او شروع نکردیم ،اما پس از تصاحب باشگاه نیوکاسل با
علی دایی مذاکره خواهیم کرد تا شرایط حضور وی در لیگ برتر انگلستان محقق شود ».
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=37936
خبرگزاری ایلنا در  ۲۷تیر  ۷۴۱۱ادعا کرد که گروه ورزشی خود را در مأموریتی نزد وی فرستاده و به تحقیق و
بررسی در این مورد پرداخته است و صحت آن را تأیید کرد .این که چرا یک خبرگزاری بایستی گروه ورزشی خود
را مأمور صحت و سقم چنین خبری کند بر من پوشیده است.
این خبرگزاری همچنین مدعی شد:
سیروس محجوب را از جمله چهره های موجه نظام جموری اسالمی دیدیم که وفادری و عشق عالقه خود به این
نظام مقدس را در طول دوران دفاع مقدس از خود نشان داده و هم اکنون نیز از جمله نیروهای وفادار به جمهوری
اسالمی ایران است .هر چند که به هیچ عنوان نامبرده حاضر نبود در این باره مطلبی بنویسیم ولی یکی از
مهمانان وی که همزمان با حضور ما در دفتر کار وی در دوبی بود این موارد را تایید و تعریف کرد با این وجود تا
زمانی که اسناد و مدارک مربوط به مذاکرات سیروس محجوب با باشگاه نیوکاسل و شخص آقای اشلی مالک
باشگاه فوق را ندیدیم خیلی قضیه را جدی نگرفتیم .اسناد و مدارک از  ۹ماه قبل تا به امروز اطالعاتی را نشان
می دهد که یکبار همان حدود  ۹ماه پیش تا مرحله قطعی شدن خرید باشگاه توسط محجوب پیش رفته بود اما
مشاوران محجوب به دلیل وضعیت رو به سقوط نیوکاسل به وی اعالم کرده بودند تا پایان فصل لیگ برتر انگلیس
صبر کند و از طرفی مالک باشگاه هم اصرار داشته که همان موقع این معامله صورت بگیرد اما در هر حال این
معامله به بعد از لیگ انگلیس موکول شد که در نهایت منجر به سقوط نیوکاسل به یک دسته پایین تر شد تا
اوضاع و احوال به سود طرف ایرانی باشد .صد البته ما به عنوان یک رسانه هیچ دوست نداریم بی جهت از یک
نفر حمایت کنیم و برای همین موضوع نماینده خود را مامور کردیم تا اطالعات دقیقی را در این خصوص برای ما از
امارات بیاورد که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و اگر روزی الزم شد بخشهای قابل انتشار این برگه های مورد
معامله را منتشر خواهیم کرد.
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=55208
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بعدها رسانههای رژیم خبر دادند که او مالک  ۰درصد سهام باشگاه نیوکاسل است و کسی برای این ادعا نیز
سندی ارائه نداد.
در وبالگ هواداران نیوکاسل خبر معامله مزبور آمده است و در کامنتهای زیر آن غالباً معامله را صوری دانسته و
بسیاری در وجود چنین شخصی تشکیک کردهاند.
http://www.nufcblog.com/2009/07/30/does -this-sirous-mahjoob-even-exist
همچنین دیگر رسانهها نیز ادعاهای محجوب را توخالی ارزیابی کردهاند.
http://www.thenorthernecho.co.uk/sport/4522435.Doubts_over_Iranian_bid_for_Newcastle
«سخنگوی» او به مطبوعات خبر میداد که آلن شیرر مربی نیوکاسل را برکنار کرده و کوین کیگان را به جای او
میگذارد!
عباس انصاری فرد مدیرعامل پرسپولیس اعالم كرد كه سیروس محجوب ،به عنوان یك سرمایهدار ایرانی خواهان
خرید سهام نیوكاسل و اسپانسرینگ باشگاه پرسپولیس است اما پس از مدتی خبر رسید كه محجوب ناپدیده
شده است .محجوب وقتی شنید كه خبر ناپدید شدنش بدجوری سوژه مطبوعات و رسانهها شده است ،اعالم
كرد كه در دوبی به سر میبرد« :ما برند باشگاه را توافق كردهایم .قرار است ما در پرسپولیس كار اقتصادی انجام
دهیم نه اینكه حامی مالی روی پیراهن شویم .من با منتظر الموعود قائممقام باشگاه پرسپولیس در دوبی
صحبت كردم و توافقات اولیه انجام شد و توافق كردیم كه فعالیتهای باشگاه به مبلغ شش میلیارد تومان برای
یك سال توسط ما خریداری شود كه البته این هنوز نهایی نشده است .توافق اولیه ما به مدت پنج سال و مبلغ
 ۴۹میلیارد بود ۲۹ .درصد نقد و مابقی در  ۷۷قسط پرداخت میشود.
مدتی اسم او در ارتباط با خرید باشگاه ابومسلم سر زبانها افتاد اما این امر تحقق پیدا نکرد.
زمانی که کفاشیان برای دومین بار به عنوان رییس فدراسیون منصوب شد از تغییر اسپانسر تیم ملی و عزم خود
برای آوردن اسپانسر  ۷۱۹میلیارد تومانی برای فوتبال خبر داد و سپس با سیروس محجوب وارد مذاکره شد .بعداً
خبر داده شده که کفاشیان در جلسات خود با این تاجر ایرانی بر سر واگذاری تبلیغات تیم ملی به توافق نهایی
رسیده است.
در اردیبهشت  ۶۲رسانهها خبر از خرید امتیاز باشگاه داماش گیالن توسط وی دادند .سیروس محجوب در مورد
دلیل خرید امتیاز باشگاه داماش گیالن گفت :من برای ادای دین خود به مردم گیالن و جوانان این استان که
زادگاهم است ،امتیاز باشگاه داماش را خریدم .در این انتقال هم عابدینی نقش تعیینکننده و خوبی داشت.
امیرعابدینی مدیرعامل داماش در گفتگو با فارس گفت:
«با سیروس محجوب یکی از خریداران جلسهای گذاشتیم و در آن جلسه صریح با هم صحبت کردیم .به محجوب
گفتم برای خرید داماش مصمم هستی یا تردید داری؟ که گفت مصمم هستم که وارد گود شوم و من این
جملهاش را یادداشت کردم.
عابدینی با اشاره به تهیه پیشنویس انتقال تیم فوتبال داماش گیالن به محجوب عنوان کرد :این پیشنویس آماده
شده است و قرار است روز آینده امضا شود .به این ترتیب ایشان متعهد شدند  ۰و نیم میلیارد بابت خرید
باشگاه ۲ ،میلیارد و نیم بابت بدهی به بازیکنان پرداخت کنند».
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920209001138#sthash.scdWpfuh.dpufدر خبرها آمد که ناصر شهسواری ،مدیرعامل سابق باشگاه پیکان با حکم سیروس محجوب ،مالک آینده باشگاه
داماش به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب و جانشین امیر عابدینی میشود .به گفته منابع نزدیک به
باشگاه داماش ،سند مالکیت قطعی این باشگاه تا  ۱۲ساعت آینده به محجوب منتقل میشود  .حتی گفته
میشد این دو به اتفاق با توکلی یکی از مقامات قوه قضاییه دیدار کرده و برای بازپرداخت بدهیهای این تیم که
بالغ بر  ۰میلیارد تومان است تخفیف هم گرفته بودند.
اما عابدینی در خردادماه  ۷۴۶۲در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت:
«سیروس محجوب برای خریدن باشگاه داماش همه جور شعار داد اما حرفهای او در حد همان شعار باقی ماند
و شکل عملی به خود نگرفت ... .متاسفانه حرف و عمل سیروس محجوب دو تا بود .سیروس محجوب یک قرارداد
با ما داشت که عملی نشد .یک قرارداد با فدارسیون فوتبال داشت که عملی نشد ،یک قرارداد با تیم پرسپولیس
در زمان مدیرعاملی عباس انصاریفرد داشت که عملی نشد .معلوم میشود او با آمدن در فوتبال میخواهد
اسمش مطرح شود و االن خود شما در گوشهای از ذهنتان اسم محجوب حک شده است» ،
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920222000367#sthash.7uMplL4E.dpuf
سیروس محجوب در زمرهی حامیان محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد  ۷۴۶۲بود و وعدهی
«ایجاد پنج میلیون شغل خانگی برای زنان سرپرست با طرح «بانک مردم» را داد» .وی در گفتگو با ستاد خبری
محسن رضایی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری می گوید« :طرح بانک مردم خود یک «طرح فرعی» است
که برای حمایت از طرح مهمتری با عنوان ایجاد مشاغل خانگی است .طرح بانک مردم عمدتا کمک و حمایت
کننده طرح اصلیمان یعنی ایجاد اشتغال خانگی برای پنج میلیون سرپرست خانوار ،در نظر گرفته شده است».
محجوب این طرح را دارای دو بخش اصلی عنوان کرده و در توضیح این بخشها میگوید« :ما بیست شغل را برای
این مشاغل خانگی تعریف کرده ایم که ویژگی مشترک همه آنها امکان انجامشان در داخل منزل است .بر این
اساس این مشاغل را به مردمی که توانایی یا امکان کار در خارج از خانه را ندارند ارائه می کنیم .مواد اولیه و
تسهیالت مورد نیاز این کارها را در اختیار این افراد قرار داده و در واقع این تسهیالت را در مقابل درب منزلشان به
ایشان تحویل میدهیم .بعد هم تولیداتشان را از آنها خریداری کرده برایش بازار فروش ایجاد میکنیم .حتی اگر
کار نهایی آنها در سطح قابل قبولی باشد زمینه و امکان صادرات آنها را نیز فراهم میکنیم».
http://mohsenrezaifans.blogfa.com/post/46
در دعوای بین اعضای شورای شهر بندر انزلی و صادق درودگر مدیرعامل ملوان که غیربومی بود عاقبت محجوب
به عنوان دزد سوم از راه رسید و  ۱۹درصد از سهام باشگاه ملوان را که متعلق به حسین هدایتی بود به نام
خود کرد .ناصر شهسواری محجوب را «یکی از اقتصاددانان بزرگ کشور» معرفی کرد و مدعی شد وی «قصد
ساخت یک کمپ ورزشی بزرگ را در انزلی دارد کمپی که پیش از این قرار بود حسین هدایتی آن را بسازد و
ایشان نیز این پروژه را به محجوب واگذار کرد .قرار است در این کمپ عالوه بر برگزاری تمرینات تیم فوتبال ملوان
تیمهای ملی و حتی تیمهای حوزه خلیجفارس نیز بتوانند از فضای خوب بندر انزلی برای این کمپ استفاده کنند.
اعضای هیئت مدیرهی جدید باشگاه ملوان عبارتند از :سردار اکبر غمخوار (رئیس هیئت مدیره) ،ناصر شهسواری،
محمد تهرانی مقدم و ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت (نمایندگان مالک جدید) ،افشین رضایی حداد فرمانده
ناوگان چهارم نیروی دریایی ،ناخدا آذرگون مدیر ترییت بدنی نیروی دریایی (نمایندگان نیروی دریایی ارتش)،
محمود بدیعی فر رئیس شورای شهر و سعادتمند داوودی نیز به عنوان نمایندههای مسئولین شهر انزلی.

برادران ریختهگران و فوالد ماهان سپاهان
بهروز و فیروز و شهرام ریختهگران سرمایهداران بزرگ اصفهانی از دیگر
سرمایهداران کالنی هستند که همراه با پدرشان با توجه به رانت عظیمی که از
قبل نزدیکی به بیت رهبری و دولت احمدینژاد نصیبشان شد به ثروتی
افسانهای دست یافتند و به منظور برندسازی و استفاده تبلیغاتی ،بخش
کوچکی از سرمایهی مزبور را در فوتبال سرمایهگذاری کردند.
برادران ریختهگران دوران کودکی و نوجوانیشان در جنگ گذشت .جنگ
همانگونه که خمینی گفته بود برای آنها «نعمت» بود .عباس ریختهگران
پدرشان ،کارخانه تاسیسات آشپزخانههای صنعتی داشت و با ساخت
آشپزخانههای صنعتی برای جبهه هم کارشان رونق گرفت و هم به حاکمیت
نزدیک شدند.
آنها که سوراخ دعا را پیدا کردهاند خود را سرمایهدار شیعه معرفی میکنند و در کنار استفاده از رانتهای
حکومتی به همراه پدرشان با تشکیل «بنیاد خیریه امام حسن مجتبی در اصفهان» مسجدسازی و تعمیر و
گسترش امامزادهها را وجه همت خود قرار دادهاند .گفته میشد در عروسی پسر بهروز از طرف بیترهبری برای
او تاج گل فرستاده شده بود.
وی برای پیشرفت خود و غارت بیشتر منابع ملی از «شیعه» و «اسالم» مایه میگذاشت و مدعی بود:
«من تمام اعتبار کاری خودم را گذاشتهام تا با کمک خانواده بزرگ ذوبآهن و مسئوالن استان اصفهان ذوب آهنی
ایجاد کنیم که با میتال و تاتال و امثال آن رقابت کنیم نه با خریداران فعلی ذوب آهن و امثال آن چراکه معتقدم اگر
میتال از یک کارخانه کوچک فوالدسازی توانست یکی از بزرگترین هلدینگهای تولید فوالد جهان را ایجاد کند قطعا
یک فرد مسلمان و شیعه بهتر از او خواهد توانست چنین کند».
http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa
اعضای خانوادهی ریختهگران برای آن که نشان دهند «شیعیان معتقدی هم هستند برای مراحل اجرای طرح
ساخت و نصب ضریح وآیینه کاری سقف و گنبد و سنگ فرش محوطه حرم و محوطه سازی امامزاده احمد بن
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محسن بن زین العابدین واقع در روستای خفر نطنز  ۷ ،میلیارد تومان کمک کردند .در حالی که در قالب باشگاه
فوالد ماهان سپاهان  ۷۷۹میلیون تومان یعنی یک دهم رقم مزبور به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی کمک کرد.
در این خانواده ،بهروز ریختهگران نقش اساسی را دارد .در سال  ۷۴۱۷وی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان را
که بعداً به یکی از بزرگ ترین مجموعه های کشور تبدیل شد تأسیس کرد.
این مجموعهی عظیم هماکنون دارای مجموعههایی از جمله پتروشیمی اصفهان ،فوالد ماهان سپاهان ،توسعه
برق صنعتی ماهان ،باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان ،صنایع بسته بندی پویا نگار ،شرکت آرد
شیراز ،شرکت دادلی ،صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا ،بازرگانی فیروز صفه سپاهان ،شرکت فرو گاز اصفهان،
پتروشیمی بیستون ،شرکت شایان اسپادانا و مجموعه هایی دیگر است.
در آذر ماه سال « ۷۴۱4بهروز ریخته گران اصفهانی» شرکت دادلی و آرد شیراز را خریداری کرد .پس از بازسازی
کارخانه آرد در اواخر سال  ۱6به تولید رسید و در سال  ۱۶هم خط بیسکویت و پاپکورن به بهره برداری رسید.
ریخته گران با تأسیس شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا به توافقات الزم برای مونتاژ ساالنه  ۱۰۹۹دستگاه از
انواع خودروهای وانت ،کامیون و کامیونت ،رسید .اما تولیدی صورت نگرفت و تحت این نام به غارت اموال عمومی
پرداخت.
شركت صنایع بستهبندی پویانگار ،اولین مجتمع تولید ظروف فلزی صنعتی و غذایی در استان اصفهان از ابتدای
سال  ۷۴۱۶به گروه صنعتی ماهان پیوست.
در سال  ۷۴۱۶شرکت برج سازان شایان اسپادانا با سرمایه  ۷۹میلیارد ریال و با موضوع طراحی ،نظارت و اجرای
تمامی پروژه های پیمانكاری اعم از ابنیه وساختمان سازی ،تاسیسات شهری ،راه سازی ،احداث پل و تونل،
سدسازی ،خطوط انتقال نیرو ،فرودگاه سازی و ساخت پاالیشگاه و تمامی خدمات مدیریت صنعتی و فنی و هر
گونه فعالیت مجاز مرتبط با بهینه سازی سوخت و ممیزی انرژی و توسعه صنعتی و اقتصادی تاسیس شد و
محلی شد برای انباشت سرمایههای بادآوردهی ریختهگران
در همین دوران رستوران «لوشاتو» را در خیابان دربند تهران تأسیس کرد« .لوشاتو» یکی از گرانترین
رستورانهای های ایران با منوی غذایی کامال ً فرانسوی است.
شرکت بازرگانی «فیروز صفه اصفهان» از جمله زیرمجموعههای گروه صنعتی ماهان است که در واردات و صادرات
انواع کاالهای مصرفی و غیر مصرفی فعال است ،اما حوزه تخصصی آن با توجه به نفوذی که برادران ریختهگران در
صنعت فوالد کشور دارند تجارت در بخش فوالد و آهن است.
ریخته گران همچنین اقدام به خرید شرکت بورسی «الستیک دنا» کرد که با بهای بسیار بیشتری در بازار به
فروش رساند.
گفته میشود ریختهگران دو نیروگاه جدید با مشارکت چینیها در دست ساخت دارد.
در آبان  ۱۶بلوک ۴۳درصدی شرکت پتروشیمی اصفهان توسط خودروسازی ماهور اسپادانا که قرار بود وانت و
کامیون و  ...تولید کند به ارزش تقریبی  ۹۲میلیارد تومان و به صورت  ۴۹درصد نقد و باقی اقساط خریداری شد.
این درحالی است که ریختهگران بلوک  ۹۱درصدی پتروشیمی بیستون متعلق به صنایع ملی پتروشیمی را هم
در  ۲۲خرداد  ۱۶به ارزش  ۱۱۲۲میلیارد تومان از طریق فرابورس خریداری کرده بود.
چیزی نگذشت که برادران ریختهگران پتروشیمی اصفهان را به تعطیلی کشاندند .دلیل تعطیلی فعالیتهای
پتروشیمی اصفهان در  ۳تیر ماه  ۶۷بدهی سنگین  ۲۴۹میلیارد تومانی این شرکت به پاالیشگاه اصفهان اعالم
شد .در حالی که صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به
اسفند  ۶۹نشان میداد ریخته گران سهامدار عمده این شرکت با ایجاد دو شرکت «دبی نت لینک» و
«فونیکس» در امارات متحده عربی ،اقدام به صادرات محصوالت و فروش آن به ارزش تقریبی  ۷۱۹میلیارد تومان
کرده ،اما این ملبغ وارد کشور نشده است .همچنین پتروشیمی اصفهان حدود  ۱۹میلیارد تومان به شرکت یک
میلیارد تومانی برج سازان اسپادانا داده که هیچ ارتباط صنفی و کاری با آن ندارد و تاکنون هم این مبلغ دریافت
نشده است.
http://alef.ir/vdcammn6w49nii1.k5k4.html?165650
صاحبان این شرکت که تنها برای مرمت یک امامزاده در یک روستای دورافتاده نطنز یک میلیارد تومان کمک
میکردند تا پایان تیرماه  ۶۷حدود  ۷۹میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی ،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
بدهکار بودند .در حالی که در سالهای  ۶۹و  ۶۷و بدنبال تغییر قیمت ارز سود کالنی نصیب آنها شد.
طبق اعالم رسمی دکتر یاوری مدیر عامل پتروشیمی اصفهان سود این شرکت طی مدت یادشده  ۶برابر شده
بود!
ظاهراً پتروشیمی اصفهان کال ً به قیمت  ۷۷۹میلیارد تومان فروخته شد ولی برخی منابع غیررسمی سود تنها
یکسال صادرات این مجتمع را رقمی حدود  ۲۶۹میلیارد تومان عنوان کرده اند!
«بانک سرمایه» را مرتضی حاجی وزیر آمورزش پرورش دولت خاتمی و رئیس «بنیاد باران» تأسیس کرد .از طرف
دیگر قالیباف اقدام به تأسیس «بانک شهر» کرد که حاصل معاملهی بانک مرکزی با شهرداری تهران بود.
شهرداری بخشی از سهام «بانک سرمایه» را به بهروز ریختهگران در قبال تامین میلگرد و آهن مورد نیاز
شهرداری واگذار کرد تا بتواند مجوز «بانک شهر» را دریافت کند  .برادران ریخته گران در واقع با تبانی و پرداخت
رشوه به مدیران «بانک شهر» اقدام به دریافت ضمانتنامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با
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پرداخت این ضمانتنامهها به جای پول ،مالک  ۳۹درصد از سهام بانک سرمایه شدند .البته در مسیر واگذاری
بانک سرمایه اختالفاتی به وجود آمد و دعوای حقوقی بر سر سهام این بانک در گرفته است.
در فروردین ماه سال « ۷۴۱۹بهروز ریخته گران» باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان را تأسیس کرد و
به جهت هزینههای میلیاردی در فوتسال به آبراموویچ این رشته مشهور شد .پس از قهرمانی فوتسال ماهان
سپاهان این باشگاه جشن بزرگی را در اصفهان برپا کرد و به دعوت امیر ریختهگران چهرههای مشهور سینمای
ایران از جمله جمشید مشایخی ،ایرج نوذری ،ابوالفضل پورعرب ،پوریا پورسرخ و خوانندگانی چون امیر تاجیک،
ایرج خواجه نوری و علیرضا افتخاری در این جشن حضور پیدا کرده و هدایایی دریافت کردند.
همچنین محمدرضا ساکت ،مدیرعامل باشگاه فوالد ماهان اعالم کرد :بر اساس تصمیم اعضای هیات مدیره و
تاکید مهندس بهروز ریخته گران ،رئیس هیات مدیره باشگاه فوالد ماهان از تمام مدالآوران المپیک لندن طی
مراسمی باشکوه تحت عنوان "همایش سپاس" با اهدای خودروهای پژو پارس ،پژو  ۳۹۰و خودوری تیبا تجلیل
خواهد شد.
http://www.mehrnews.com/detail/News/1666948
مرتضی طالیی نایب رئیس شورای شهر تهران و فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ و از نزدیکان قالیباف عضو
هیئت مدیره و سخنگوی باشگاه فوالد ماهان سپاهان است.
بهروز ریختهگران تالش میکرد هر طور که شده راهی به لیگ برتر فوتبال ایران پیدا کند .او قصد داشت با پرداخت
 ۷۰میلی ارد تومان مالک سپاهان اصفهان شود ،با پرداخت  ۱ونیم میلیارد تومان فجر سپاسی شیراز را به چنگ
آورد ،تالش زیادی برای خری د باشگاه ذوب آهن اصفهان به خرج داد و به دنبال خرید شاهین بوشهر ،گهر درود و
داماش گیالن و سپاهان نوین بود که هیچ یک از معامالت سر نگرفت .او قصد داشت با تغییر نام این باشگاهها و
استفاده از برند خود به پیشرفتهای اقتصادی ادامه دهد.

فیروز ریختهگران
عاقبت در شهریور  ۷۴۶۲در جنگ قدرت بین باندهای رژیم ،اطالعات سپاه پاسداران اقدام به دستگیری برادران
ریختهگران و یاوری مدیرعامل پتروشیمی اصفهان کرد« .یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس ،با بیان اینکه اخیرا دو
مفسد بزرگ اقتصادی توسط دستگاه قضایی در اصفهان بازداشت شدند ،اظهار کرد :دو تن از متهمان اصلی این
پرونده درصدد فرار از کشور بودند و برخی از اعضای خانواده و همدستان خود را به همراه بسیاری از اسناد و
مدارک مرتبط با فعالیت اقتصادی نامشروعشان ،به یکی از کشورهای عربی منطقه منتقل کرده بودند.
وی افزود :این دو نفر که توسط یکی از دستگاههای امنیتی کشور به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور
شناسایی و دستگیر شدند ،در سالهای اخیر با ثبت دهها شرکت کاغذی ( )paper companyو از طریق تبانی و
اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیالت بانکی،
توانستهاند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند ... .وی ادامه داد :یکی از دو برادر که
درصدد فرار از کشور و مخفی نمودن اموال و دارائیهای خود بود ،پیش از دستگیری ،محلی را در اصفهان خریداری
و بخشی از طال و جواهرات خود را که از پولهای نامشروع به دست آورده است ،در حجم حدود  ۷۹چمدان بزرگ
مسافرتی که قیمت محتویات آن دهها میلیارد تومان تخمین زده میشود ،به گاو صندوقی در همین محل منتقل
نموده بود.
وی افزود :پس از دستگیری متهمان ،این اموال نیز با حکم مرجع قضایی ضبط و پس از طی مراحل قانونی ،در
نهایت به بانک مرکزی مسترد شد .گفته میشود عالوه بر انواع طالجات زینتی و شمشهای طال ،سنگهای
قیمتی متعددی نیز در بین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعی آنها مشخص نشده است» .
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139
محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضایی که در بسیاری از فسادهای رژیم دست دارد ،حجم فساد در پرونده
برادران ریختهگران را «باال» ارزیابی کرد اما اعالم نمود که هنوز کیفر خواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه
نرفته است.
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شهرام و بهرام قویدل ،اسپانسر پرسپولیس و خریدار داماش گیالن

شهرام قویدل

شهرام  ۲۶و بهرام  ۲۱ساله هستند .روزنامه بهار در تاریخ  ۷۶تیرماه  ۷۴۶۲در مورد برادران قویدل نوشت:
«پدرشان در یکی از نهادهای غیرنظارتی ،رییس دفتر چهره مشهوری بود ».از طریق پدر به سران حاکمیت وصل
شده و با استفاده از رانتهای حکومتی به ثروتی هنگفت دستیافتهاند.
در سال  ۱۹این دو با تأسیس شرکت سرمایهگذاری و توسعه ساختمان صدرا ابنیه افق وارد حوزهی
ساختمانسازی شده و توانستند با حمایتهای دولتی با در دست گرفتن پروژههای «مسکن مهر» به ثروت
عظیمی دست ی ابند؛ بعد از توسعه طرح مسکن مهر و ورود دولت به ساخت خانههای ارزان قیمت ،برادران قویدل
در مرداد  ۱۶پس از اجرای طرح جدید دولت با عنوان «تعاون و تکریم برای اسقاط خودروهای فرسوده» با ثبت
شرکت سرمایه گذاری و تامین خودروی صدرا البرز در زمینهی اسقاط خودروهای فرسوده فعال شدند.
این شرکت در سال  ۷۴۶۹زمانی که اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده یکی از اولویتهای دولت در کاهش
آلودگی هوا در کالنشهرها به عنوان یک طرح کلیدی مطرح شد ،اقدام به ثبت نام «طرح فجر  » ۴۴بابت اسقاط
خودروی فرسوده و تحویل خودروی جدید به متقاضیان نمود .شرکت «صدرا» توسط معاونت نوسازی ستاد حمل و
نقل و مدیریت سوخت کشور به عنوان تنها شرکت خصوصی این بخش معرفی و مورد حمایت این ستاد قرار
گرفت.
عملکرد ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور به ریاست انوشیروان (محمد) رویانیان که مدیرعامل پرسپولیس
است آنقدر با حرف و حدیث همراه بود که مجلس طرح تحقیقوتفحص از «ستاد» مزبور را تصویب کرد.
با توجه به این مطلب كه این شركت با شركتها و ارگانهایی نظیر شركت ایران خودرو ،بانك ملت و دفاتر پیشخوان
خدمات دولت هم قرارداد داشت ،عده زیادی در ای ن طرح ثبت نام نموده و اقدام به اسقاط خودروی فرسوده جهت
دریافت خودروی جدید نمودند.
گروه صدرا مدعی بود که با پرداخت وام  ۷۳درصد و باز پرداخت آن در مدت  ۳۱ماه و  ۹۹ماه ،خودروهای جدید در
اختیار متقضیان قرار میدهد .اما بعداً مشخص شد بهره وامی که این شرکت در اختیار آنها قرار داده ۷۳ ،درصد
نبوده بلکه در عمل به  ۲۲درصد میرسد در نتیجه قیمت تمام شده یک خودرو که توسط این شرکت تحویل داده
میشود ،بین  ۲تا  ۰میلیون تومان گرانتر از قیمت شرکتهاست.
مسئوالن بانک اعالم کردند که عالوه بر  ۷۳درصد بهره ۴ ،درصد سهم شرکت صدرا  ۴درصد متعلق به ستاد حمل
و نقل و مدیریت سوخت کشور و  ۲درصد نیز به عنوان کارمزد سهم بانک است میشود.
http://safirnews.com/index.aspx/n/4733
رویانیان که قرارداد همکاری یا این شرکت داشت با استفاده از پولهای مردم نیازمندی که در اختیار این شرکت
قرار میگرفت با پرداخت پولهای هنگفت بازیکنان ملیپوش را به استخدام پرسپولیس در میآورد.
پس از مدتی اعتراضهای مردمی شروع شد؛ مردمی که هم خودرو خود را به نام این شرکت کرده بودند و هم
قسطهای خود را به بانک میدادند ولی هیچ خودروی جایگزینی به آنها تحویل داده نشد و این شرکت همچنان
به ثبتنام ادامه میداد؛ حتی این شرکت از افراد زیادی به بهانه لیزینگ خودروهای ایرانخودرو وجه نقد هم
دریافت کرد که از تحویل آن خودروها هم سرباز زد .به گفته یکی از کارمندان این شرکت ،حدود ۷۲هزار نفر پول یا
ماشین به این شرکت تحویل داده یا پرداختهاند و حدود  ۰۹میلیارد تومان فقط میزان پول نقدی است که این
شرکت توانسته جمعآوری کند .پس از پیگیری مردم درنهایت به دستور قضایی دفتر این شرکت پلمپ شده و
شهرام قویدل یک شب در بازداشت به سر میبرد و پس از آن فعالیت این شرکت از بهمن ماه سال گذشته به
حالت تعلیق درآمد و برادران قویدل برای بازگرداندن مبالغ اولیه مردم به آنها چک دادند که تمامی این چکها از
اول خرداد در حال برگشت خوردن است و برادران قویدل هم فراری هستند.
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در شرایطی که صدرا طرف قرارداد ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور بوده و تمام مالباختگان از طریق این
ستاد و دفاتر خدمات پیشخوان دولت به صدرا معرفی شدهاند؛ اما ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور
هیچگونه همکاری برای احقاق حقوق مالباختگان نکرده است.
گفته میشود که علیرضا قویدل خواهرزادهی رویانیان یکی از همراهان برادران قویدل است .رویانیان با تکذیب
رابطه فامیلی با برادران قویدل سعی کرده تا قرارداد ستاد سوخت با این شرکت را در یک روال اداری و با توجه به
تواناییهای این شرکت! جلوه دهد.
علی فتحهللازاده ،مدیرعامل استقالل در یکی از دعواهای همیشگیاش با رویانیان او را متهم کرد که بهدلیل
سهیم بودن در شرکت صدرا خودرو توانسته است اسپانسرهای مختلف از صنعت خودرو را برای پرسپولیس جذب
کند .مدیرعامل استقالل مدعی شد که شرکت صدرا متعلق به برادر مدیرعامل پرسپولیس است و رویانیان از این
راه قادر به جذب اسپانسرهای میلیاردی برای پرسپولیس شده است .البته شهرام و بهرام قویدل هرگونه ارتباط
رسمی با باشگاه پرسپولیس را انکار میکنند.
روزنامهی بهار در  ۷۶تیر  ۷۴۶۲در مورد این دو برادر و فعالیتهای غیرقانونیشان نوشت:
«از سال  ۷۶۶۹شرکت خودروسازی اپل در ایران نماینده رسمی ندارد ولی سال گذشته در یک جام ورزشی
لوگوی این شرکت بر پیراهنهای تیم پرسپولیس جا گرفت و باعث تعجب بسیاری شد پس از آن با تکذیب
رسمی شرکت اپل مبنی بر اینکه در ایران نماینده ندارد و اسپانسر تیم پرسپولیس هم نیست بازهم نام یکی از
شرکتهای اقماری و البته غیررسمی واردات خودرو که زیرنظر مدیران شرکت صدرا یعنی همان شهرام و بهرام
قویدل به نام شرکت بازرگانی دیانا که دفترش در خیابان افریقاست ،به گوش رسید .پس از پیگیریهای زیاد
معلوم شد این شرکت با استفاده از رانتهای دولتی و با پولهای جمع شده از شرکت صدرا خودرو در حال
واردات خودروهای اپل و دیگر خودروهای وارداتی توسط همین شرکت بوده است و همچنین خریداری
کارخانههای بیشماری در گیالن و دیگر فعالیتها و البته ساخت شهرکهای ساحلی در شمال کشور و با رو
شدن این موارد و البته پایان دولت دهم احتمال مصادره بسیاری از اموال و البته پیگیری جدیتر قضایی علیه این
دو برادر میرود» .
http://baharnewspaper.com/News/92/04/19/14654.html
برادران قویدل که با رانت دولت احمدینژاد مجوز ورود ماشین
آئودی و اپل را به دست آورده بودند در سال  ۷۴۶۷اقدام به
خرید تیم داماش گیالن که پس از دستگیری مهآفرید خسروی
با بحران مواجه شده بودند کردند .عابدینی مدیرعامل باشگاه
در مورد آنها میگوید:
« آقایانی که به داماش آمدند تا مشکالت این تیم را حل کنند
بیشتر به دنبال آن بودند که خودشان را مطرح کنند و بعد از
انجام کار اقتصادی سوء استفاده اقتصادی بکنند .هر روز در
مقابل در باشگاه با مردمی مواجه میشوم که از سراسر
ایران آمده و ۷۱میلیون تومانهای خود را می خواستند .این
آقایان قرار بود به مردم با وام  ۷۹میلیون تومانی بانکی خودرو
بدهند و بعد از مدتی نه تنها موفق به این کار نشدند بلکه پول
مردم را نیز ندادند.
وی ادامه داد :متوجه شدیم که آنها در رشت هم میخواهند همین کار را انجام دهند و  ۰۹هزار ماشین
می خواستند ثبت نام کنند که مسئوالن استان به خصوص مسئوالن نظارتی استان مانع این کار شدند .بنابراین
وقتی نتوانستند  ۱۰میلیارد تومان از این راه کسب درآمد کنند سراغ چایکاران رفتند .قرارداد خرید چای سبز را
منعقد کردند که در نهایت در آنجا هم به مشکل برخورده و نتوانستند پول چایکاران را بدهند».
http://www.econews.ir/fa/news/208985
برادران قویدل پس از سرمایهگذاری در تیم داماش و خرید آن به دنبال تغییر نام این تیم به داماش صدرا بودند تا
برای شرکت مزبور از برند «داماش» استفاده کنند .آنها برای پیشبرد مقاصدشان از نزدیکی به مقامات شهر و
همچنین فعالیتهای خیریه و  ...سود میجستند .مثال ً خبرگزاری فارس در مرداد  ۷۴۶۷از ضیافت افطاری باشگاه
داماش گیالن با حضور شهرام قویدل مالک جدید باشگاه و اطعام یکهزار نفر از نیازمندان در مراسم شب قدر خبر
داد.
http://www.parset.com/FaNews/816860_tghiir_nam_tim_fotbal_damaesh.html
در تاریخ  ۲۷فروردین  ۷۴۶۲با حضور ناظر قضایی ،عابدینی و قویدل قرارداد فروش داماش فسخ شد.
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محمد (انوشیروان) رویانیان و باند همراهش

رویانیان نفر اول سمت راست

محمد رویانیان در سال  ۷۴۴۶در شهرستان نور به دنیا آمد و در سال  ۷۴۹۷وارد کمیته شهرستان نور شد و
چندی بعد به عنوان فرمانده کمیته این شهر منصوب شد .با ادغام کمیته و شهربانی در سال  ۷۴۱۹وی به عنوان
فرمانده نیروی انتظامی نور و سپس به عنوان فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران انتخاب شد.
رویانیان همچنین عنوان اولین فرمانده پلیس تازه تاسیس  ۷۷۹را داراست و تا سال  ۷۴۱۹رییس مرکز فوریتهای
پلیسی نیز بوده است .چندی بعد وی به عنوان فرمانده پلیس راه انتخاب شد و در سال  ۷۴۱۳رئیس راهنمائی و
رانندگی کشور شد .رویانیان ،از سال  ۷۴۱۹از آنجایی که مازندرانی بود و روابط نزدیکی با رحیممشایی داشت
با حکم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس ستاد مدیری ت حمل و نقل و سوخت کشور انتخاب شد و همزمان
مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی کشور نیز بوده است.
او به عنوان یکی از افراد باند احمدینژاد در جریان جنبش سبز به دشمنی با مردم پرداخت و گفت:
«یک عده آشغال میگویند این رهبر ،نظام و قانون را باید تغییر داد ،ما مگر مردهایم ،کسانی که با اوباما ،بوش،
مبارک نامبارک دستشان در یک کاسه بوده ،مگر می گذاریم در این کشور علی تنها بماند ،شهدا و خانواده شهدا
اجازه نمی دهند».
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=86187
رویانیان در شهریور  ،۷۴۶۹از سوی هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس و با حکم وزیر ورزش و جوانان در حالی که به
تعبیر خودش نمیدانست توپ گرد است یا شکل دیگر با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.
وی که با سوخت و نفت و خودرو پیوند داشت همانطور که پای برادران قویدل را به معاملهی پر سود تعویض
خودروهای فرسوده و کشاند و آنها را بطور انحصاری از خوان یغمایی که فراهم شده بود بهرهمند ساخت
زمینهی ورود آنها که رابطهی نزدیکی مالی و اقتصادی با او داشتند به فوتبال را نیز باز کرد و شرکت صدرا البرز را
اسپانسر پرسپولیس کرد تا ضمن درآمدزایی برای پرسپولیس ،خود و خانوادهاش نیز در دوران بازنشستگی به نان
و نوایی برسند.
رویانیان مدعی است که از طریق فعالیتهای اقتصادی توانسته برای پرسپولیس مالومنالی کسب کند اما
شواهد نشان میدهد وی و اطرافیانش بیش از پرسپولیس از این فعالیتهای اقتصادی متنفع شدهاند .او که به
مدد رابطهی محکماش با دولت احمدی نژاد از دوستان پر نفوذی در عرصهی اقتصاد کشور برخوردار بود وسایلی
را فراهم کرد که ریشههای این عده به واسطهی ارتباطشان با باشگاه پرسپولیس ،قویتر شود.
وی پس از افتضاحاتی که برادران قویدل به وجود آوردند و فراری شدن آنها به جای این که جوابگوی مردم شود از
در دیگری وارد شد و به همراه اطرافیانش با به ثبت رساندن شرکت «صدرا سیستم پاسارگاد» پای عدهای دیگر
از دوستانش را به پرسپولیس باز کرد .
رویانیان که پس از سی سال خدمت در نظام جمهوری اسالمی سوراخ دعا را به خوبی میشناسد در اظهار
نظری بدیع گفت« :در هفته جاری نزد علمای قم مشرف خواهم شد و پس از ارائه توضیحات در صورت تأكید این
عزیزان و اجازه آنها ،در ماه مبارك رمضان در لیگ برتر شركت نخواهیم كرد .به دنبال حفظ ارزشهای دینی و الهی
هستیم و برای ما این موضوع اهمیت صدچندان دارد».
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/10948
وی سعی میکند با هیاهو هر از چندی خود را در صحنهی بینالمللی فعال نشان دهد .برای مثال با سفرای
دانمارک آندرس کریستین هوگارد و سوئد کارل لیفالند دیدار و گفتگو کرد و سفیر دانمارک قول داد پیتر اشمایکل
را به ایران بیاورد .همچنین در آذرماه  ۷۴۶۷با هیاهوی بسیار خبر داد که دانشگاه علمی -کاربردی پرسپولیس در
سه رشته فوتبال ،فوتسال و آمادگی جسمانی فعالیت دارد به زودی آغاز به کار خواهد کرد.
امیر مشیری سرپرست کمیته روابط بینالملل پرسپولیس چپ و راست خبر از سفر مدیران رئال مادرید به ایران و
یا عقد قرارداد دیدار با آث میالن را میدهد و از افتتاح دفتر پرسپولیس در استکهلم و دیدار با رئیس سازمان لیگ
فوتبال پرتغال سخن میگوید که بیشتر جنبهی مانور تبلیغاتی دارد تا تالش برای پیشرفت باشگاه.
در آخرین اقدام رویانیان از تیم پیشکسوتهای میالن دعوت کرد تا در تهران با تیم پیشکسوتهای پرسپولیس
بازی کند .دیداری که هیچ نفعی برای فوتبال ایران ندارد و تنها اقدامی پر سروصدا برای سرگرم کردن هواداران
پرسپولیس است.
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شرکت صدرا سیستم پاسارگاد و عبدهللا تفرشی
عبدهللا تفرشی مدیرعامل شرکت صدرا سیستم پاسارگاد از
نزدیکان محمد رویانیان است .ارتباط او با رویانیان به بعد از انقالب و
تشکیل کمیتههای انقالب اسالمی برمیگردد .تفرشی رئیس
کمیته انقالب اسالمی کرج بود و رویانیان رئیس کمیته انقالب
اسالمی نور بود .این دو از طریق روابط بین کمیتهها و سرکوب
مردم با هم آشنا شدند .تفرشی بعدها در هیئت فوتبال کرج و تیم
فوتبال مهر کرج مسئولیت داشت و در دوران ریاست غفوری فرد بر
سازمان تربیت بدنی از کشور خارج شد.
شرکت صدرا سیستم پاسارگاد که نامش به هیچوجه بیانگر عناصر
حزباللهی پشت آن نیست هولدینگی است که به گفته وی هرجا
که برایشان «منفعت اقتصادی داشته باشد ورود پیدا میکند ،چه
در مسائل ورزشی ،چه بازرگانی و چه ساختمانسازی».
آبانماه  ۶۷سایت رسمی پرسپولیس اعالم کرد رویانیان « در راستای خودکفایی پرسپولیس و درآمدزایی از
طریق فعالیتهای اقتصادی ،تجاری و ورزشی شرکت هولدینگی را به ثبت رسانده که نمایندگی های آن در اربیل
عراق و کواالالمپور مالزی دایر شده و به زودی یکی از این نمایندگیها در برزیل و دبی آغاز به کار خواهد کرد.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در همین راستا بزودی سفری به ایتالیا ،کرواسی ،سوئد ،آلمان و دانمارک خواهد
داشت تا فعالیت های تجاری و ورزشی باشگاه پرسپولیس را توسعه دهد .عکسهای عقد قرارداد تجاری محمد
رویانیان با این شرکت بینالمللی متعاقباً در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس منتشر خواهد شد».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1391 0803001064
تا این لحظه هیچ عکسی از قراردادها منتشر نشده ولی ظاهراً هولدینگ مربوطه همان «شرکت صدرا سیستم
پاسارگاد» است.
در همان تاریخ به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس ،رویانیان که به منظور عقد قراردادهای اقتصادی و
ورزشی به امارات سفر کرده بود با یک شرکت بینالمللی تولید ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی در خاورمیانه
قرارداد بست .براساس قرارداد منعقد شده این شرکت بینالمللی که ورقهای گالوانیزه و آلومینیومی در
رنگهای مختلف را تولید میکند نمایندگی انحصاری خود را در ایران دای ر خواهد کرد و سود فروش ناشی از
محصوالت این شرکت بین المللی عاید پرسپولیس خواهد شد .محصوالت این شرکت در اتومبیل سازی ،مسکن،
کارخانجات صنعتی و غیره کاربرد داشته و به زودی نمایندگی انحصاری آن در ایران دایر خواهد شد .این شرکت
بینالمللی که در خاورمیانه فعالیت میکند نمایندگیها و کارخانجات متعددی در کشورهای مختلف آسیایی و
اروپایی دارد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910803001064
با این حال تا به امروز نامی از این «شرکت بینالمللی» برده نشده است و معلوم نیست چه کسانی پشت آن
هستند.
در حالی سایت باشگاه پرسپولیس با آبوتاب این خبر را منتشر کرد که تابهحال از چگونگی سود احتمالی سهم
پرسپولیس خبری منتشر نشده است .بخش گستردهای از فعالیتهای اقتصادی شرکت صدرا که قرار است
سودش به جیب پرسپولیس برود ،در زمینه مسائل مربوط به اسقاط خودرو و نفت است یعنی حوزههایی که
رویانیان قبل از ورودش به پرسپولیس در آنها فعالیت داشته است و از طریق آن برادران قویدل را نیز وارد فوتبال
کرد و آنها اسپانسر پرسپولیس شدند .تفرشی ساکن برزیل است و به همین دلیل در برخی اخبار از او بهعنوان
نماینده رویانیان در زمینه فعالیتهای ورزشی و اقتصادی در برزیل نام میبرند.
سایت باشگاه پرسپولیس در تیرماه  ۶۲با هیاهوی بسیار و به منظور سرگرم کردن هواداران باشگاه و پوشاندن
شکستهای این تیم علیرغم دهها میلیارد تومان سرمایهای که در دو سال گذشته به باد دادهاند خبر داد که
عبدهللا تفرشی نماینده محمد رویانیان ،مدیر عامل شرکت صدرا سیستم به منظور مذاکرات با باشگاه سائوپائولو
و پالمیراس دیروز صبح راهی برزیل شد.
http://www.sisholding.com/fa/news/
همچنین این افراد با هیاهوی بسیار خبر دادند که مسئوالن فونداسیون باشگاه رئال مادرید با شرکت فروغ سپهر
پاسارگاد که از زیر مجموعه های صدرا سیستم پاسارگاد میباشد برای فعالیت با باشگاه پرسپولیس قرارداد
همکاری امضا کردند .
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شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد در سال  ۷۴۱۱به ثبت رسیده و در سال ۷۴۶۷در ادامه فعالیت
های گسترده اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری اقدام به توسعه فعالیت در بخش های گوناگون نموده است.
این شرکت در توصیف فعالیتهای خود آورده است:
« شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد اکنون به عنوان بازوی فکری و اقتصادی شرکت های معتبری
مانند باشگاههای فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقالل با استفاده از توانمندی ها و امکانات آنها و با داشتن
شبکه مناسب و گسترده از فعاالن مالی و اجرایی و شرکتهای زیر مجموعه در سطح کشور و البته عرصه بین
المللی و برون مرزی نسبت به توسعه بازار و هدفمند سازی مالی مناسب و سود رسانی به سرمایهگذاران
محترم از طریق صادرات ،واردات ،تولید ،تبلیغات ،سرمایه گذاری و  ..فعالیت مینماید.
در واقع این شرکت از طریق برند پرسپولیس و استقالل سعی در درآمدزایی برای خود دارد.
در حال حاضر محصول نوشابه انرژی زای پرسپولیس و استقالل و سه محصول نودل پرسپولیس ،اسپری
پرسپولیس و توتک استقاللی و پرسپولیسی به بازار عرضه شده و تفاهمنامهای با شرکت ماسیس به منظور
عرضه  ۱غذای آماده به امضا رسیده است.
شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد فعالیت های اقتصادی خود را از طریق شبکه داخلی و خارجی
خود که شامل دفاتر فعال در کشور های مالزی ،روسیه ،کرواسی و برزیل و ...همچنین دفاتر داخلی در نقاط
مختلف کشور و با فعالیتهایی نظیر واردات لوازم خانگی ,واردات پله برقی و آسانسور ،واردات روغن و همچنین
واردات و توزیع و ارائه خدمات انواع محصوالت با ظرفیت فروش باال شروع کرده و به انجام میرساند.
رستورانهای زنجیرهای باشگاه پرسپولیس در دو شهر شیراز و تهران را راهاندازی و افتتاح دیگر شعب رستوران
پرسپولیس نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد .همچنین قرار است به زودی بزرگترین فروشگاههای
پرسپولیس راهاندازی شوند.
نام بانک گردشگری که متعلق به اطرافیان رحیممشایی است پس از عقد قرارداد با پرسپولیس به مدت یکسال
بر روی پیراهن این تیم در بازیها حک خواهد شد.
تفرشی اسپانسر سرخابیها با این توجیه که نمیخواهد حاشیه درست کند از مقدار کمک به دو تیم
پرسپولیس و استقالل خودداری میکند.
شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد در زیر مجموعهی خود شرکتهای فروغ سپهر پاسارگاد،
مؤسسه خدمات فرهنگی کاوش ،شرکت مایان صدرا ،آسان الکتریک و بیمه صدرا گستر را دارد.
فروغ سپهر پاسارگاد مدعی است نمایندگی فونداسیون رئال مادرید را دارد و در زمینهی اعزام دانش آموز به
اسپانیا و برزیل  ،برگزاری اردوهای خارج از کشور ،تیم های باشگاهی و ملی ایرانی (در اسپانیا و برزیل)،
برگزاری دید ارهای دوستانه بین المللی ،اخذ اسپانسر با استفاده از برند رئال مادرید ،برگزاری کمپها ،فعال
است .معلوم است که ادعاهای مطرح شده توسط این شرکت غیرواقعی است و تاکنون حرکتی از این شرکت
دیده نشده است .برای مثال هیچ تیم ایرانی تاکنون در اسپانیا و برزیل اردو برگزار نکرده است .موضوع استفاده از
برند رئال مادرید و  ...هم بازی با کلمات و ادعاهای دهان پرکن است.
مؤسسه خدمات فرهنگی کاوش مدعی است در زمینهی فرهنگی و هنری فعال است بدون آن که تا کنون
بیالنی از فعالیتهای خود به دست داده باشد .شرکت مایان صدرا هم برای تجهیز رستورانهای پرسپولیس
تأسیس شده است.
شرکت آسان الکتریک هم در زمینهی تولید ،توزیع ،واردات ،صادرات لوازم خانگی و الکترونیکی فعال است و
نمایندگی شرکت AEGو  BOMANNرا در اختیار دارد.
در آبان ماه سال گذشته بنیاد تعاون سپاه با مدیران شرکت دیدار داشته و برای سرمایهگذاری مشترک در حوزه
حرفه آموزی و اشتغال مددجویان کشور توافق نمودند.
شرکت بیمه صدرا گستر با همکاری شرکت بیمه پارسیان و شرکت سرمایهگذاری صدرا سیستم پاسارگاد
(حامی پرسپولیس) راه اندازی شد.
همه چیز بر محور رویانیان میچرخد و فعالیتهای این شرکت بدون او معنایی ندارد .عبدهللا تفرشی به صراحت
میگوید:
«در صورتی که رویانیان از باشگاه پرسپولیس برود و دیدگاه متفاوتی جایگزین وی شود ما ضربه خواهیم خورد
ولی تا زمانی که رویانیان باشد با تمام توان حمایت میکنیم».
http://daneshgahnews.com/?a=content.id&id=24849&lang=fa

سعید شیرینی ،از درمانگاه تا سود میلیاردی
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سعید شیرینی متولد  ،۷۴۰۰سرپرست دو فصل اخیر پرسپولیس با حضور رویانیان
در این باشگاه ،به یک باره سر از فوتبال درآورد .سایت حاشیه گزارش میدهد:
«شیرینی که در ابتدای ورودش به باشگاه پرسپولیس عنوان «دکتر» را با خود یدک
میکشید ،فوق دیپلم مدیریت کسب و کار دارد و عضو هیات مدیره درمانگاه
«نسیم» در قیطریه است .دست بر قضا چند ماه پیش از آمدن رویانیان به
پرسپولیس پدر سردار مریض میشود و برای مداوا به درمانگاه نسیم میرود.
شیرینی از طریق راننده رویانیان و به عنوان دکتر به رویانیان نزدیک و این رابطه
سرآغاز ورود شیرینی به فوتبال کشور میشود .او در حال حاضر عضو و نایب رئیس
هیات مدیره شرکت صدرا سیستم پاسارگاد ،اسپانسر پرسپولیس است که همه
فعالیت های اقتصادی باشگاه را میچرخاند».
http://haashieh.ir/?p=2245
میگویند در  ۷۳سالگی کارگری در یک مغازه طالفروشی را شروع کرد ،خودش در مورد سابقه و چگونگی پولدار
شدنش میگوید:
«کارهای زیادی کردم .مشخصاً با عینکفروشی کارم شروع شد .بعد هم وارد بخش درمان شدم و یکسری
کارها کردم .یک دوره هم لوازم یدکی ماشین وارد میکردم و میفروختم .من حتی افغانستان رفتم .داستانی
دارد برای خودش ... .با لباس افغانی جنس وارد میکردم ایران برای خودرو..
کشورهای زیادی رفتم .اما دبی خیلی بیشتر میرفت م .دبی با چند برند آشنا شده بودم که اجناسشان را
میگرفتم میآوردم ایران میفروختم.
 ...همه زندگیام را فروختم که بدهیام به طلبکاران را بدهم .این شد که فقط پول اجاره یک خانه  ۳۰متری
برایم ماند .در همان خانه اجارهای ریسک بزرگی کردم .دوستانی که با آنها سالها کار کرده بودم به اعتبار من،
با من همکاری کردند .یادم هست یکی از همین افرادی که خیلی موافق کارهای من نبود به حالت تمسخر یک
آگهی روزنامه انداخت جلوی من گفت هی سعید ،این ملک با شرایط خوبی به فروش گذاشته شده ،میخوای
برو بخر .من خندیدم اما یواشکی آگهی را داخل جیبم گذاشتم و رفتم ملک را خریدم .یک دسته چک برای من
مانده بود با ۲۹برگ چک .همه زندگیام همین بود .بانکی که دفترچه داشتم هنوز نمیدانست من ورشکست
شدم .رفتم چکی ملک را خریدم و در عرض چند روز ،ناگهان قیمت آنجا دهبرابر شد .بعد پول طرف را نقدی دادم
و رفتم جای دیگر ملک گرفتم و آنجا هم بعد از چندماه یازدهبرابر ارزش پیدا کرد .یعنی همهچیز دوباره برگشت به
حالت اول».

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/94399/23/
گفته میشود مالک یک عطرفروشی در میدان هفت حوض تهران است و در زمینهی لیزینگ ماشین و واردات
خودروهای خارجی فعال است.
در آخر آبان  ۷۴۶۲سایتهای خبری نزدیک به تیم پرسپولیس از ضرر  ۱میلیاردی این تیم خبر دادند .ظاهراً فردی
که طرف معاملهی شیرینی بوده سر وی کاله گذاشته است.
معامله ای كه سود و زیان آن به باشگاه پرسپولیس هم خواهد رسید .زیرا بخشی از این پول برای رویانیان بوده
است.
http://www.persepolisnews.ir/1392/08/29
میگویند رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره اهدای
خودروهای گران قیمت وارداتی به برخی بازیکنان این باشگاه گفت« :بله ،به بازیکنانم ماشین دادم اما بخشی از
قراردادهایم را به جایش ماشین دادم .من  ۷۹۹۹دستگاه ماشین قرار است وارد کنم .حاال هر کاری کنم،
میگویند دارد از رانت استفاده می کند».
http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html
پس از آنکه ماجرای اهدای خودروهای لوکس چون بی.ام .و و بنز برای جذب برخی بازیکنان سرشناس و ملی
پوش در تیم پرسپولیس در رسانههای ورزشی جنجالساز شد ،سایت افکار نیوز به بررسی اظهارات رویانیان و
رانتی که وی و شرکت صدرا سیستم پاسارگاد از آن بهرهمند شدند پرداخت:
«اگر فرض بر این بگیریم که هر خودروی لوکس وارداتی به صورت متوسط  ۷۹۹میلیون تومان باشد ،مبلغ مورد نیاز
برای واردات  ۷۹۹۹دستگاه خودرو  ۷۹۹میلیارد تومان میشود .باتوجه به اینکه خودروهای لوکس هم مشمول ارز
دولتی میشوند ،حاال میزان رانتی که از محل قیمت آزاد و دولتی ارز حاصل میشود ،را به راحتی میتوان
محاسبه کرد .بر همین اساس ،برای واردات  ۷۹۹۹دستگاه خودروی لوکس وارداتی  -به طور متوسط هر کدام
 ۷۹۹میلیون تومان -با ارز دولتی  ۷۲۲۹تومانی ،بیش از  ۷۲۲۲۹میلیون دالر ارز مورد نیاز خواهد بود که در صورت
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هماهنگی با بانک مرکزی از کانالهای دولتی ،خیلی راحت می تواند تخصیص یابد و با پاسخهای "نه" مواجه
نشود .حال اگر قیمت ارز در بازار آزاد را حدود  ۷۱۹۹تومان درنظر بگیریم ،ارز مورد نیاز برای واردات  ۷۹۹۹خودروی
لوکس  ۷۱۹میلیون دالر میشود .در این صورت ،رانتی که فقط از واردات  ۷۹۹۹خودروی  ۷۹۹میلیون تومانی
نصیب واردکنندگان آن میشود ،چیزی حدود  ۰۱میلیون و  ۳۹۹هزار دالر میشود .درصورت ضرب این رقم با نرخ
 ۷۱۹۹تومانی ارز در بازار ،رقم  ۷۹۴میلیارد و  ۴۲۹میلیون تومان حاصل میگردد که مبلغ کل رانت ایجاد شده از
این محل است» .
http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html
رویانیان و شرکت صدرا سیستم پاسارگاد در حالی از ارز دولتی برای ورود خودروهای لوکس برخوردار شدند که
این ارز به دارو و بخش زیادی از کاالهای اساسی تعلق نگرفت.
توجه به گفتههای مؤید حسینی صدر نمایندهی خوی چایپاره در مجلی شورای اسالمی ما را با ابعاد غارتی که
صورت میگیرد و فاجعهای که کشور ما با آن روبروست آشنا میکند .وی با اشاره به بودجه عمرانی ناچیز وزارت
ورزش ،میگوید:
«متاسفانه بودجه عمرانی ورزش در سال  ۶۲در حدود  ۲۹میلی ارد تومان بوده است ،که با توجه به مشکالتی که
جوانان ایرانی از جوانان خوی با کمبود فضای ورزشی دارند ،این بودجه برای یک استان هم کافی نیست تا چه
رسد به کل کشور».
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20
وی همچنین اضافه میکند:
«تیم ملی فوتبال به خاطر یک میلیارد تومان پول اردوی آمادگی خود را لغو میکند ،یا این که تیم ملی جوانان ما
با هزینه شخصی مهدویکیا و روابط وی در آلمان اردو میزند و در عین شایستگی به دلیل عدم آمادگی در
مراحل اولیه حذف میشود و در همین حال صدها میلیارد تومان در نقل و انتقاالت باشگاهی به جیب داللهای
فوتبال میرود».
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20
گفته میشود سعید شیرینی برای پرداخت بدهی پرسپولیس به علی کریمی و جواد کاظمیان و محمد قاضی
از چک بیمحل و شخصی یک دستفروش استفاده کرده بود .همچنین جنجال دیگر دوران سرپرستیاش،
مشکوک بودن وی به مصرف مواد مخدر و اعتیاد است .زیرا وی در طول برگزاری شهرآورد استقالل و پرسپولیس و
همینطور در اردوها و سفرهای قبلی بارها در حال چرت زدن دیده شده که همین امر منجر به اعتراض هیات
مدیره باشگاه و مردم به وی شد.
وی در پاسخ به فردوسیپور مجری برنامه تلویزیونی  ۶۹که فیلم او در حال چرت زدن در شهرآورد پرسپولیس و
استقالل را نشان میداد به دروغ و تزویر پناه برد و گفت :چشمانش را بسته و در حال دعا خواندن بوده است»!
روزنامه «وطن امروز» متعلق به مهرداد بذرپاش روایت دیگری در مورد ورود او به فوتبال دارد .این روزنامه وی را جز
سرمایهدارانی میداند که پایشان به فوتبال باز شده است:
«شیرینی یکی از این نفرات بود که توانست در ابتدا به عنوان مدیر اجرایی وارد شود و پلهپله به جایگاه رفیع
سرپرستی صعود کند .در خریدهای جدید قرمزها او نقش ویژهای داشت .ماشینهای گرانقیمتی که در ازای
پیشقرارداد به بازیکنان جدید و قدیم پرسپولیس پرداخت میشد به واسطه سعید شیرینی راهشان به باشگاه
پرسپولیس افتاد .البته از آنجایی که باشگاه پرسپولیس و رویانیان تنها عادت به تکذیب اهدای هر خودرویی دارند،
رسانهها دیگر به این موضوع نپرداختند اما لطف سعید شیرینی چیزی نبود که رویانیان به سادگی آن را فراموش
کند .حتی هنگام عقد قرارداد با مانوئل ژوزه و در رابطه با پول این مربی گرانقیمت پرتغالی ،باز این شیرینی بود
که کام قرمزها و رویانیان را شیرین کرد» .
http://fa.azadnegar.com/vatan/news/154971.html

مسعود رهبر پسر امام جمعه اصفهان و شرکت صدرا سیستم
وی فرزند محمدتقی رهبر امام جمعهی موقت اصفهان و نماینده مجلس هفتم و هشتم و
عضو دیگر هیاتمدیره شرکت صدرا سیستم پاسارگاد است .او همچنین مدیرعامل «شرکت
تعاونی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده کشور» است .این شرکت در زمان رویانیان
تاسیس شد و تحت نظارت ستاد حملونقل و سوخت کشور فعالیت میکند .رهبر همچنین
عضو هیاتمدیره و سهامدار شرکت بازرگانی «سپان سهند» با موضوع اسقاط و بازیافت
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خودروهای فرسوده و عضو هیاتمدیره و سهامدار شرکت «آسان الکترونیک» ،نماینده انحصاری کمپانی لوازم
خانگی هیوندا در ایران ،عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی پارس ایرانیان ،رئیس هیئت مدیره و سهام
دار شرکت هولدینگ آی بی دی امارات متحده عربی ،نماینده شرکت  thetford internationalانگلستان در ایران
(زمینه فعالیت فاینانس فوالد و ماشین آالت صنعتی) است.

بابک زنجانی و رویانیان
روزی که خبر انتقال علی دایی از باشگاه راهآهن به پرسپولیس رسانهای شد ،پرده از ارتباط او با رویانیان
برداشته شد.
سایت حاشیه در این رابطه نوشت:
«رویانیان برای انتقال دایی به پرسپولیس معامالت بسیاری با زنجانی انجام داد .کمی بعد خبر رسید که
هواپیمای پرسپولیس قرار است راهاندازی شود .آن زمان براساس قرارداد دوساله و سهجانبهای که بین باشگاه
پرسپولیس ،شرکت هولدینگ سورینت و هواپیمای قشمایر منعقد شد ،قرار شد هواپیمای اختصاصی باشگاه
پرسپولیس به پرواز درآید .بعدتر هم در ماجرای راهاندازی شبکه تلویزیونی پرسپولیس نام بابک زنجانی بار دیگر به
میان آمد .در اخبار اولیه راهاندازی این شبکه آمده بود که این پرسپولیس تیوی شبکهای است «مختص
پرسپولیس» و با مشارکت باشگاه راهآهن که مدیرعامل آن زنجانی است ،راهاندازی شده است .مدیر این شبکه
هم قرار بود رضا رشیدپور ،مجری تلویزیون باشد اما کمی بعد و با آغاز پخش برنامههای این تلویزیون هواداران
پرسپولیس در کمال تعجب دیدند که این شبکه در کنار فیلمهای سینمایی به پخش بازیهای راهآهن میپردازد و
اکنون رسما اعالم شده این تلویزیون متعلق به باشگاه پرسپولیس نیست و تنها با این باشگاه همکاری دارد» .
http://haashieh.ir/?p=2245
سایت حاشینه همچنین در مطلبی با عنوان «آیا سفره
پرسپولیس نفتی است؟» در مورد علیرضا حقیقی ،دروازهبان فصل
 ۶۹پرسپولیس که درخشش ویژهای هم نداشت با این حال به تیم
روبین کازان که در لیگ اروپا بازی میکند و سرمایهگذاری زیادی
هم در فوتبال کرده منتقل میشود اشاره میکند .قرارداد حقیقی
یک میلیون و  ۳۹۹هزار دالر است یعنی بیش از دروازهبان دوم و
ملیپوش لیتوانی .این در حالی است که وی اکثر فصل را نه روی
نیمکت ذخیره بلکه روی سکوها سپری کرده است .در حالی که
روسیه و کشورهای بلوک شرق معدن دروازهبان هستند و فوتبال
ایران از آنها تغذیه میکند و با یک پنجم رقمی که برای حقیقی ردوبدل شده میتوان دروازهبان بسیار بهتری را
استخدام کرد .این چیزی نیست که از چشم سرمایه گذاران تیم مربوطه به دور باشد.
باشگاه فوتبال روبین کازان متعلق به شرکت نفت قازان است .ظاهراً مبلغ انتقال دروازهبان پرسپولیس ،بایستی
وجهالمعامله دیگری بوده باشد و ارتباطات نفتی بابک زنجانی با این شرکت و حضور پررنگ او در آسیای میانه
میتواند زمینهساز این نقل و انتقال باشد .در ترانسفر «سردار آزمون» دیگر بازیکن ایرانی روبینکازان که از تیم
جوانان سپاهان به پرسپولیس آمده و سپس راهی روسیه شده است هم رد پای بابک زنجانی به چشم
میخورد.
رویانیان و زنجانی تالش میکنند با بهرهگیری از هنرمندان و چهرههای مشهور برای خود محبوبیت کسب کنند .و
برای آنها مهم نیست سوژهی مورد نظر کیست ،همین که از محبوبیت برخوردار باشد کافی است .این دو از
جمله مراسم بزرگداشتی برای ناصر ملک مطیعی با حضور تعدادی از بازیگران سینمای ایران در رستوران
سورینت که متعلق به زنجانی است برگزار کردند.

از چپ ملکمطیعی ،رویانیان ،امیر جعفری ،بابک زنجانی و هدایتی
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هواپیمای تاتارستانی که سقوط میکند علی دایی به رئیس جمهور تاتارستان و رئیس باشگاه روبین کازان
تسلیت میگوید .علی دایی هم از دوستان نزدیک بابک زنجانی است و او را فردی مسئول معرفی میکند.

خرید باشگاههای سایپا شمال و نساجی قائمشهر
رویانیان در مهرماه  ۷۴۶۲باشگاه سایپا شمال را که در رقابت های لیگ دسته اول کشور حضور دارد خرید و نام آن
را به پرسپولیس شمال تغییر داد.
پیش از این خبرگزاری مهر در اردیبهشت  ۶۲گزارش داده بود که مسئوالن باشگاه پرسپولیس امتیاز تیم فوتبال
شموشک نوشهر را خریداری کردند.
این خریدها در حالی صورت میگیرد که رویانیان معتقد است فوتبال زیان ده است و آنهایی که وارد فوتبال شدند
سر از زندان درآوردند و یا با پارتی بیرون از زندان هستند.
رویانیان در آخرین روزهای دولت احمدینژاد میرفت تا آستانهی برکناری از مدیرعاملی پرسپولیس هم پیش
رفت .او که سمت و سوی جریانات را دیده بود با زیرکی حاضر به حمایت از نمایندهی دولت در انتخابات ریاست
جمهوری نشد تا آیندهاش را به مخاطره نیاندازد.

بهمن مداح و باشگاه بهمن
باشگاه بهمن در سال  ۷۴۱۲با خرید امتی از دو باشگاه وحدت و بانک سپه توسط بهمن مداح تأسیس شد .این
باشگاه توسط فیروز کریمی و دستیارش فرهاد کاظمی توانست خیلی زود بازیکنان باشگاه پاس تهران را که در
سال های  ۷۴۱۹و  ۷۴۱۷قهرمان ایران شده بودند با صرف هزینههای سرسامآور به سوی خود جذب کند .این
تیم در سال  ۷۴۱۰به شهرستان کرج منتقل شد و تا سال  ۷۴۱۶به فعالیت خود در رده باالی فوتبال ایران ادامه
داد.
بهمن مداح مالک کمپانی خودروسازی بهمن واردات اپل کورسا به ایران را در انحصار خود داشت .پس از آنکه
دولت خاتمی تصمی م گرفت مجوز واردات خودرو مهندس بهمن و شرکاء را باطل کند ،این گروه ورشکست شدند و
امتیاز باشگاه بهمن نیز به ایران خودرو واگذار شد .امروزه مالک اصلی خودروسازی بهمن ،بنیاد تعاون سپاه
پاسداران است .

مهدی پرهام و نساجی مازندران
پرهام مدیرعامل شرکت پوالدین سازه جهان است .در اسفند  ۷۴۱۱با خلع ید قانونی
مدیرعامل و مالک باشگاه نساجی از سوی دولت و واگذاری آن به هیئت تربیت بدنی
شهرستان قائمشهر ،این باشگاه به مبلغ  ۹۹۹میلیون تومان و تقبل تمام بدهیهای آن از
سوی مهدی پرهام به وی فروخته شد .وی در نامهی رسمی که خطاب به پیرفلک
فرماندار قائم شهر نوشت تأکید کرد که در  ۳سال گذشته حدود  ۷۷میلیارد تومان بدون
هیچ چشمداشتی برای این تیم هزینه کرده است .با این حال وی در گفتگو با همشهری
ادعا کرد که با هدف سود اقتصادی وارد فوتبال شده و گفت « :من به فوتبال عالقهمند
هستم اما هیچوقت تصمیم نداشتم وارد فوتبال شوم .سال ۱۱بود عدهای گفتند یک تیمی
به اسم نساجی که در مازندران قدمت دارد با مشکل روبه رو شده و احتیاج به کمک دارد.
به من پیشنهاد شد این باشگاه را تحویل بگیرم تا هم به استان مازندران کمکی کرده
باشم و هم به منافع اقتصادی برسم .من آدم اقتصادی هستم و جایی که از لحاظ مالی
سود نکنم اصال حضور پیدا نمیکنم .آن زمان به من قولهایی داده شد تا از لحاظ اقتصادی
هم سود ببرم اما متاسفانه با شروع کار انتظارات برآورده نشد».
http://www.hamshahrimags.com/NSite/FullStory/News/?Id=7501
برنامه پرهام برای خرید باشگاه نساجی مازندران گرفتن زمین دولتی و ساخت استادیوم و کمپ مجهز بود تا با
استفاده از موقعیت جغرافیایی مازندران که منطقه ای سرسبز و خوش آب و هوا است تیمهای داخلی و خارجی
را ترغیب کند تا اردوهای تدارکاتی پیش از فصل و نیم فصل خود را در کمپ نساجی مازندران برگزار کنند تا از این
راه عالوه بر پرداخت هزینههای باشگاهداری به سود قابل توجهی دست یابد .منتهی مسئوالن به وعدهی خود
عمل نکردند و مخارج هنگفتی روی دست او ماند.
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در دعوای بین پرهام و رئیس اداره کل ورزش و جوانان قائم شهر و سردار حسین قاسم نژاد به حکم دادگاه،
مالکیت نساجی مازندران به وی سپرده شد .همچنین وی از سوی هیئت مدیره باشگاه استقالل با اختیار تام به
معاونت اقتصاد ی این باشگاه منصوب شد .پیشتر قرار بود وی یکی از اعضای هیئت مدیره استقالل شود .او در
گفتگو با همشهری تأکید کرده بود در صورتی به استقالل میرود که برای او «برد -برد» باشد .پرهام پیشتر بارها
به استقالل کمک مالی کرده بود و از دوستان نزدیک امیر قلعه نوعی مربی این تیم محسوب میشود .ظاهراً
پرهام الگوی انصاری را در فوتبال ایران مناسب تر دیده و معاونت اقتصادی باشگاه را به خرید باشگاه ترجیح داده
است.
گفته میشود فعالیت هایی از قبیل خرید کارخانه تولید نوشیدنی و مواد غذایی «کندلوس» که بحثهایی بر سر
نحوه انتقال آن د ر همان زمان سر گرفت وی را در تیررس نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور
قرار داده و در دو مقطع شایعاتی درباره بازداشت او منتشر شد.

زینب (مریم) امیر کمالی و نساجی مازندران
مریم امیرکمالی متولد ۷۴۹۲دختر یک زوج معروف ایرانی – لبنانی است .پدرش
محمد مهدی امیرکمالی نائب رئیس شورای بازرگانی ایران و لبنان است.
مادرش یکی از شاگردان ممتاز مصطفی چمران بوده که دورههای نظامی،
چریکی و جنگهای نامنظم را نزد وی دیده است .در منطقه شیعه نشین
جنوب بیروت به دنیا آمده و در آذرماه  ۷۴۶۹همراه پدرش به ایران سفر کرده
است .فارغالتحصیل رشته روانشناسی دانشگاه «ای یو وی» است و عالوه بر
مدلینگ و طراحی لباس ،مدیر پوشاک اتاق بازرگانی ایران و لبنان هم هست.
وی به گفتهی خودش به کار طراحی لباس و رونق سیستم مدلینگ در ایران پرداخته و ضمن آن که موفقیتهای
زیادی در راستای پرورش پوشش اسالمی در ایران بدست آورده از نظر اقتصادی هم منفعتهای خوب و قابل
رشدی نصیباش شده است.
امیرکمالی با آن که هیچ شناختی از فوتبال ندارد و حتی فوتبالیستهای مشهور را هم نمیشناسد سال
گذشته خرید باشگاه نساجی قائمشهر به ذهنش خطور کرد و مدتها سوژهی رسانهها بود .داستانی که او در
مورد خرید این باشگاه تعریف میکند نشاندهندهی نحوهی باشگاهداری و مدیریت در «نظام اسالمی» است .او
در مورد شروط طبیعی و غیرطبیعی مطرح شده برای خرید باشگاه میگوید:
«من جلسه ای داشتم با تیم مدیریتی نساجی و مالکین دو درصدی سهام که از آدمهای مهم ورزش اینجا به
حساب می آیند آمدند و سه شرط طبیعی گذاشتند و بعد نوبت به شروط غیرطبیعی رسید! مثال ً اینکه اگر تیم
سقوط کرد باید به اداره کل تربیت بدنی خسارت بدهم یا منابع مالی من با یک چک سه امضائه در اختیار آنها
باشد .گفتند بدهیها[بالغ بر دو میلیارد تومان میشد] را پرداخت میکنی؟ گفتم بله ۳ .برگ گذاشتند جلوی من
گفتند بفرما .این صورت بدهی ها ،زود پرداخت کن .من جواب دادم باید مطالعه کنم .گفتند وقت نیست ،جواب
دادند پس هیچی و برگهها را به من ندادند».
امیرکمالی در مورد پرهام مالک  ۶۱درصد سهام باشگاه میگوید:
«ایشان گفته بود پولی بابت انتقال نمی خواهد اما ناگهان یک آدمی به اسم سهیل اسدی سبز شد و گفت ۰۹۹
میلیون بدهید بابت  ۶۱درصد .در دفترخانه بودیم که شماره حساب داد و گفت« :کار دارم ،عجله کنید!» من
شماره حساب را دیدم مال راننده باشگاه بود .ظاهراً … بعد هم مبایعهنامه را خانم منشی با خودکار نوشته بود
بدون کد رهگیری ،شماره ثبت و … اصال ً وضع عجیبی بود! »
http://footballonline.ir/News.aspx?ID=25277
در هر صورت صالحیت او تأیید نمیشود و او نیز از خیر باشگاهداری میگذرد.

امیرشاهرخ سالمیان از کشتی تا فوتبال
سالمیان به همراه برادران شفیع زاده در استقالل اهواز جزو اولین سرمایهگذاران بخش خصوصی در فوتبال ایران
در دهه  ۱۹بودند .سالمیان که به تجارت در حوزهی کشورهای آسیای میانه مشغول بود در سال  ۱۴به تشویق
فدارسیون کشتی وقت و جامعه کشتی با تاسیس تیم «سالم جویبار» پا به عرصه رقابتهای لیگ برتر کشتی
آزاد گذاشت و همان موقع در حوزهی فوتبال سرمایه گذاریهای فراوانی را انجام داد و یکی از کاندیداهای خرید
سهام باشگاه استقالل شد.
سالمیان که خود مدیرعامل  ۴تیم مختلف کشتی آزاد در لیگ برتر ایران بود برای رونق بخشیدن به رقابتهای لیگ
کشتی به دلیل ارتباطات زیادی که با کشورهای آسیای میانه داشت ستارههای بزرگ کشتی و قهرمانان المپیک
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از کشورهای روسیه و دیگر کشورهای آسیای میانه را به سمت باشگاههای ایرانی سوق داد و همین موضوع
منجر به حضور قهرمانانی مثل کورتانیدزه در لیگ ایران شد .
سالمیان در اردیبهشت سال  ۷۴۱۳پس از اعالم آمادگی خود جهت خرید دو باشگاه استقالل و پیروزی طی
مذاکراتی با محسن مهرعلیزاده رئیس وقت سازمان تریبت بدنی به توافقاتی دست یافتند و حتی مهرعلیزاده
توانسته بود موافقت هیات دولت آن زمان را به صورت تلویحی بدست آورد اما این مذاکرات پس از انتخابات ریاست
جمهوری به دلیل برخی مصوبات در آن زمان مسکوت ماند  .او در سال  ۱4با خرید امتیاز تیم عقاب در لیگ آزادگان
وارد سرمایه گذاری در عرصه فوتبال شد .
موسسه ورزشی سالم با سرمایه گذاری سالمیان و مدیریت همایون ایمن پور با خرید امتیاز تیم عقاب با بودجه
بسیار مناسبی اقدام به تیمداری کرد  .عقاب در آن مقطع با استخدام بازیکنانی مانند خداداد عزیزی و مهدی
هاشمی نسب سر و صدای زیادی در فوتبال ای ران به راه انداخت اما کمبود تجربه و برخی حاشیه ها در آن زمان
در نهایت منجر به صعود این تیم به رقابتهای لیگ برتر نشد .
سالمیان در سال  ۱۰امتیاز این تیم را به کرمانشاه و تیم شیری ن فراز کرمانشاه واگذار کرد و در مصاحبه ای اعالم
کرد تا زمانی مدیریت و مالکیت بخش خصوصی توسط دولت جدی گرفته نشود در ورزش دیگر سرمایه گذاری
نخواهد کرد
http://www.khabar.us/index.php/permalink/4036.html
او با نظر حراست سازمان تربیت بدنی و بدون ذکر دلیل مشخص؛ فقط به درخواست فدراسیون کشتی وقت ،از
حضور در ورزش اول ایران منع شد.
سالمیان همچنین مالک تیم نساجی قائم شهر بود که به گفتهی خود در اسفند  ۱۱این تیم را به مهدی پرهام
واگذار کرد .از آن زمان به بعد مشکالت مالکیتی وضعیت این تیم را هالهای ازابهام برده است.
http://www.khabaryaab.com/News/395718

حاج فرمان و حاج سلمان کریمی و شیرین فراز کرمانشاه
حاج فرمان کریمی اهل کرمانشاه ،در سال  ۷۴۱۳با خرید امتیاز تیم عقاب تهران یکی از قدیمیترین باشگاههای
فوتبال ایران ،تیم شیرین فراز کرمانشاه را تأسیس کرد و در لیگ دستهاول فوتبال ایران به رقابت با دیگر تیمها
پرداخته و همانسال به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد .مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس و نهادها در
کرمانشاه قولهای زیادی به فرمان كریمی داده بودند و او به دلگرمی همین وعده وعیدها جلو افتاد .اما در
اواسط لیگ هفتم متوجه توخالی بودن وعدهها شد و چکهای بازیکنان یکی پس از دیگری برگشت خورد و همین
را بازیکنان به بهانهای برای باختهای پی در پی تبدیل کردند .مشکالت پی در پی تیم باعث شد که حاج فرمان
کریمی به زندان بیافتد و مسئولیت تیم در سال  ۱۱به حاج سلمان کریمی واگذار شد.
مسئوالن دولتی نام «شیرین» را بر نمیتابیدند چرا که یادآور «فرهاد» و «بیستون» بود و عشقی سوزان .به
همین دلیل کمک مالی را منوط به تغییر نام باشگاه کرده بودند .در سال  ۶۷نام این تیم به «راهیان کرمانشاه»
که به جای «شیرین و فرهاد» یادآور »راهیان نور» و مناطق جنگی است تغییر یافت تا بلکه از کمکهای دولتی
برخوردار شوند.
http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=3961

سلمان کریمی

سلمان كریمی مدیر عامل باشگاه شیرین فراز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ،اظهار داشت:
«این تغییر نام به دلیل وجود یكسری حواشی بود كه پیرامون نام شیرین فراز وجود داشت و با توجه به نام
مقدس راهیان نور ،نام 'راهیان ' را برای تیم انتخاب كردیم» .
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http://daste1.blogfa.com/post-1703.aspx
پس از این تغیی ر نام ،اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعی امكانات الزم برای تمرینات تیم را در اختیار باشگاه قرار
داد.
در سال  ۱۱فرمان کریمی مدیرعامل سابق باشگاه شیرین فراز گفته بود:
«مشكالت مالی ما از حد تحمل خارج شده است  ...طی یك سال گذشته حتی برای تمرین در استان زمینی در
اختیار ما قرار داده نمی شود  ...تمریناتمان در تهران برگزار میشود .تنها هفتهای چهار پنج میلیون تومان هزینه
رفت و برگشتهای تیم به كرمانشاه است».
تیم کرمانشاهی بود اما تمریناتش در تهران انجام میگرفت .چنین پدیدهای تنها در «امالقرا» اتفاق میافتد وگرنه
در هیچ کجای عالم چنین امکانی وجود ندارد که بازیکنان برای انجام تمرین حدود  ۰۴۹کیلومتر مسافت طی کنند.

مجید پیشیار و فوتبال ایران
مجید پیشیار یکی ایرانی -کانادایی متولد دیماه  ۷۴۴۴در شیراز است .از گذشتهی او
اطالع چندانی در دست نیست .عمدهی سرمایهگذاریهای او در امارات متحده عربی و
در جایی است که حیات خلوت رژیم محسوب میشود و بخش بزرگی از سرمایههای
به غارت رفته توسط عناصر رژیم در آنجا سرمایهگذاری شده است .کانادا نیز یکی از
محلهایی است که در سالهای گذشته مقصد بسیاری از عوامل رژیم بوده و
سرمایهگذاریهای بزرگی توسط عناصر وابسته به رژیم در این کشور صورت گرفته
است .پیشیار محل زندگی مشخصی ندارد بین دبی ،نیویورک ،پاریس و ژنو در رفت و
آمد است .پسرانش به خوبی فارسی صحبت میکنند و نشان میدهد که سالهای
اولیه زندگیشان را در ایران گذراندهاند .خود وی هم ریش دارد و هم «خدا» را پشتیبان
خود معرفی میکند که در نظام «الهی -اسالمی» کدهای مشخصی است.
وی دارای سه پسر به نامهای امین و امیر و احسان است که با وی همکاری میکنند .دخترش مژده به اتفاق
احسان عضو هیئت مدیره جواهرفروشی زنجیرهای ژیلبرت آلبرت هستند .گفته میشود در پولشویی برای رژیم
ممکن است شرکت داشته باشد اما شواهدی در این زمینه ارائه نشده است .اما منشاء ثروت وی نامشخص
است و احتماال ً از روابط نزدیکی با کانونهای قدرت در ایران برخوردار است.
وی در سال  ۷۶۶۱شرکت هولدینگ « »Group۴۲را در امارات تأسیس کرد که  ۴۲کمپانی در زمینههای مختلف را
در بر میگیرد .نام مجید پیشیار به عنوان رئیس کمپانی در سایت این شرکت آمده و اطالعات دیگری به مراجعین
داده نمیشود .عدم شفافیت در ارائه اطالعات نشاندهندهی شخصیت مشکوک عناصر تشکیلدهندهی این
شرکت است .این شركت در زمینه توسعه و مدیریت امور ملكی ،فروش و عرضه وسایل الكتریكی ،مبلمان و
تزئینات داخلی ،تولیدات دارویی و جواهر ،مواد شیمیایی ،تورهای مسافرتی ،سرمایهگذاری در طرحهای
توریستی و هرآنچه که بوی پول در آن باشد مشارکت میکند.
وی که صاحب برند جواهر فروشی ژیلبرت آلبرت  Gilbert Albertاست .عالوه بر شعبهی ژنو ،شعبهای از این
جواهرفروشی معروف را در پاریس باز کرده و قرار است در سال جاری شعباتی را نیز در شهرهای موناکو ،کان و
لندن باز کند.
http://www.thefashioncentral.com/accessories/jewellery/gilbert -albert-rises-to-new-profile
اخیراً شعبهی سه طبقهی بسیار مجلل این جواهر فروشی در نیویورک هم افتتاح شده است.
وی در دسامبر  ۲۹۹۴در پروژهی پیست اسكی كوهستانی -آفتابی دوبی كه چیزی حدود یك میلیارد درهم ارزش
دارد ،شریك شد .این پروژه در زمینی به مساحت  ۷/۳میلیون متر مربع كه شامل پیست اسكی و باال رفتن از
كوه های مصنوعی بود ،احداث و به بهره برداری رسید .در این پروژه میلیاردی یك هتل دولوكس ،مركز خرید،
رستورانها و كافی شاپهای متعدد وجود دارد .وی با همکاری «چروتی» تهیه كننده ایتالیایی مد كارهای
دكوراسیون داخلی هتل های پنج ستاره دبی را پیش برد.
www.ameinfo.com/news/Detailed/32309.html
http://www.zoominfo.com/p/Majid-Pishyar/404864566
نام مجید پیشیار در فوتبال با خرید باشگاه آدمیرا واکر اتریش در سال  ۲۹۹۳مطرح شد .او حشمت مهاجرانی را
به عنوان مدیر فنی و خشایار محسنی دالل بدنام ایرانی را که مشکالت بسیاری برای فوتبالیستهای ایرانی و
باشگاههای پرسپولیس و استیل آذین و عقاب به وجود آورد به عنوان مدیر باشگاه منصوب کرد .آنها مهدی
پاشازاده ،جواد رزاقی و خداداد عزیزی ،امین متوسل زاده و علی لطیفی و فرجی و  ...را خریدند .این تیم در
عرض سه سال به دسه سوم سقوط کرد و وجههی ایرانیان نزد هواداران این تیم به شدت خراب شد .این
باشگاه در سال  ۲۹۹۱با بدهی  ۲ /۴میلیون فرانكی تا مرز نابودی پیش رفت .پیشیار نزد افکار عمومی و
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فوتبالدوستان اتریشی بدنام است و مجلهی آنالین تلویزیون اتریش نیز مقالهای علیه وی و فعالیتهایش که
باعث نابودی باشگاه آدمیرا واکر که در سال  ۷۶۹۴تأسیس شده است دارد.
http://sportv1.orf.at/081201-10593/index.html
در این دوران پیشیار و محسنی تبلیغ میکردند که آدمیراواکر یک پایگاه در دل اروپا برای فوتبال ایران ایجاد میکند
و پلی میشود برای پرتاب چهرههای مستعد و جوان فوتبال ای ران به فوتبال اروپا .اما نه تنها به فوتبال ایران
خدمتی نکردند بلکه جوانانی را که با وعده و وعید به اتریش بردند نابودند کردند و آنها با قلبی شکسته و جیبی
خالی به کشور بازگشتند و شکایتهایی را نیز علیه محسنی مطرح کردند که به خاطر پشتوانهی قوی او در
کشور به جایی نرسید.
پیشیار در سال  ۲۹۹۱مالكیت باشگاه فوتبال «سروت» ژنو سوییس را به عهده گرفت .پسر وی امیر معاونت او و
مسئولیت بازاریابی تیم «سروت» را به عهده داشت .او در یک مصاحبه مطبوعاتی که پسرش مسئولیت
ترجمهی سخنان او را به عهده داشت قول داد که روزهای طالیی در انتظار تیم است.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPUM9aW3imY
اما چیزی نگذشت که باشگاه اعالم ورشکستگی کرد .پیشیار بعد از اعالم ورشكستگی با انتشار بیانیهای از
عدم حمایتهای مالی دولت ژنو و همچنین چرخه مالی باشگاه ابراز ناامیدی كرد .وی با هیاهوی بسیار
استادیوم ژنو را با قراردادی  ۴۲ساله به اجاره باشگاه درآورد تا « »Group۴۲دوباره مطرح شود.
این تیم در زمان مالكیت پیشیار به «گرنات» به معنی «لعل» مشهور و موفق شد در سوپر لیگ فصل - ۲۹۷۲
 ۲۹۷۷حضور پیدا كند اما پس از آن دچار مشكالت مالی شد به طوریكه دستمزد بازیكنان به پایین ترین حد خود
رسید.
در این آدرس میتوانید واکنشهای غیرطبیعی و ابلهانهی پیشیار پس از موفقیت «سروت» و حضور این تیم در
سوپرلیگ سوئیس را مالحظه کنید:
https://www.youtube.com/watch?v=opYjbqQtHWM
مجید پیشیار در سال  ۲۹۷۷باشگاه پرتقالی بیرامار را که در سال  ۷۶۲۲تأسیس شده و در شهر اویرو در شمال
پرتغال واقع است خرید .این باشگاه که در لیگ برتر فوتبال پرتغال حضور داشت ،پس از خریداری توسط پیشیار به
تیر غیب گرفتار شد و در فصل  ۲۹۷۴-۲۹۷۲شانزدهم شد و به لیگ دسته دوم سقوط کرد .این سومین تیمی
است که او با خرید آن به نابودی تیم کمک میکند .این که او چرا در تجارت موفق است و در باشگاهداری نه،
سؤالی است که پاسخ آن چندان مشکل نباید باشد چه بسا کاسهای زیر نیمکاسه است.
امین پیشیار فرزند او رئیس هیات مدیره باشگاه بیرامار
است و در سفر به ایران با امضای قراردادی که با
هیاهوی بسیار از طرف باشگاه پرسپولیس روبرو بود و
آنرا به عنوان یک موفقیت بزرگ جا میزدند ،سه
بازیکن جوان تیم پرسپولیس به نامهای محمدحسین
کنعانی ،افشین اسماعیلزاده و میالد کمنددانی راهی
تیم بیرامار پرتغال شدند.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس که از سالها پیش با
پیشیار آشنا هستند از طریق امیر مشیری مدیر روابط
بینالملل باشگاه پرسپولیس که دوست صمیمی مجید
پیشیار است زمینهی انتقال سه بازیکن جوان
پرسپولیس به این باشگاه را فراهم کرده است.
امین پیشیار در مورد گردش مالی این باشگاه و اینکه
قرارداد این بازیکنان چقدر است ،عنوان کرد:
«نه خودم و نه پدرم در مورد گردش مالی صحبت نمیکنیم ،اطالعات این مسئله در اینترنت موجود است و
میتوانید ببینید .این  ۴بازیکن متعلق به پرسپولیس هستند و امسال میهمان ما در بیرامار هستند .باید برای
پیشرفت خود تالش کنند و اینکه آیا میمانند یا به تیمهای دیگر میروند به عملکرد خودشان و نظر دایی بستگی
دارد ،ما آنها را نخریدیم و به صورت قرضی هستند.
...وی در پاسخ به این سؤال که چطور چشم بسته این بازیکنان را خریداری کردهاند ،گفت« :مربیان ما فیلمهای
بازی آنها را دیدهاند و اینکه میگویم چشم بسته یه اصطالح است ،آنها این نفرات را پسندیدهاند».
ظاهراً سناریویی را که یک بار به مدد خشایار محسنی در ارتباط با جوانهای مستعد ایرانی در تیم آدمیراواکر
بازی کردند و آنها را به نابودی کشاندند این بار در تیم پرتغالی کلید خورده است .هنوز چیزی نگذشته گفته شد
که حسین کنعانی برگشت خورده و به ای ران بازگشته است .از ابتدا هم معلوم بود همچون گذشته آنها با
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دنیایی از امید و اشتیاق به اروپا میروند و جز دلسردی و ناامیدی چیزی نصیبشان نمیشود .اما رویانیان و تیم
همراه او تا میتوانند روی موضوع تبلیغ میکنند تا خود را ناجی فوتبال ایران معرفی کنند.
مصاحبه مجید پیشیار در رابطه با تیم بیرامار
https://www.youtube.com/watch?v=Cv7DxQRa7y4

درآمدهای نجومی فوتبالیستها
از اواخر دههی هفتاد که فوتبالیستها به اروپا ترانسفر شدند و سپس در دوران احمدینژاد که قراردادهای
نجومی برای استخدام فوتبالیستها بسته و پول آن از کیسهی مردم و بودجههای دولتی پرداخته شد وضعیت
فوتبالیستها به کلی تغییر کرد و آنها به یکباره به طبقهی مرفه جامعه تبدیل شدند .ماشینهای آخرین مدل
پورشه و بنز و آئودی و بیام و لندکروز و  ...و امکانات گسترده در اختیار آنها گذاشته شد و تعدادی از آنها به
برجهای گرانقیمت تهران نقل مکان کردند.
برای مثال در حالی که قرارداد علی دایی با پرسپولیس  ۹میلیون تومان بود وی با رقم  ۴میلیون مارک معادل ۶۹۹
میلیون تومان به تیم آلمانی آرمینا بیلفیلد انتقال یافت .از این مقدار دو و نیم میلیون مارک معادل  ۱۰۹میلیون
تومان به دایی رسید .در سال  ۱۱از انتقال مهدوی کیا به بوخوم بین  ۱۹۹تا  ۱۹۹میلیون تومان به پرسپولیس
رسید .کریم باقری وقتی در سال  ۱۹به آرمینا بیلفیلد منتقل شد قرارداداش با پرسپولیس تنها یک و نیم میلیون
تومان بود.
امروزه درآمد فوتبالیستهای ایرانی شاغل در لیگ برتر حتی بیش از بسیاری از بازیکنان لیگهای برتر دنیا مانند
آلمان و بلژی ک و هلند و سوئد و نروژ و دانمارک است .بدون آن که بازیکنان فشار خاصی را تحمل کنند و یا رفتاری
حرفهای داشته باشند .اقتصاد کشور هم تحمل چنین هزینههای هنگفتی را ندارد .اما دستهای آلوده که به
بدنهی دولت و نظام حاکم متصل هستند به دنبال منافع خود هستند و نه پیشرفت فوتبال یا منافع ملی.
طی  ۱سال گذشته با آن که تیم ملی از صعود به جام جهانی  ۲۹۹۲بازماند و سطح فوتبال باشگاهی مسابقات
لیگ برتر به شدت افت کرده با توجه به رشد درآمدهای نفتی قراردادهای فوتبالیستها هر سال با افزایش
چشمگیر و غیرقابل کنترلی مواجه شده و حتی تصویب قوانینی از نوع «سقف قرارداد» هم تنها روی کاغذ باقی
مانده و کسی به آن توجهی نمیکند و عاقبت أت را کنار گذاشتند .در این دوران پولهای زیرمیزی که هیچکجا
نوشته و ثبت نمیشود جای قراردادهای رسمی را گرفت و در این میان دالالن فوتبال به ثروتهای هنگفتی
رسیدند .میزان سوءاستفاده مالی پس از راهیابی تیم ملی به جام جهانی  ۲۹۷۳برزیل میتواند ابعاد نجومی
جدیدی پیدا کند چرا که فوتبال دوباره در کانون توجهات قرار میگیرد.
اگر سرمایهگذاری  ۷۹۹میلیاردی خارجی در کره جنوبی در یک دوره  ۳۹ساله از  ۷۶۹۲تا  ۲۹۹۲تحولی شگرف را
در اقتصاد و به تبع آن در ورزش این کشور به وجود آورد و به مدد آن بازارهای جهانی و مسابقات بینالمللی را
فتح کردند ،درآمد  ۱۹۹میلیارد دالری نفتی در دورهی هشتسالهی حکومت احمدینژاد بین سالهای  ۲۹۹۰تا
 ۲۹۷۴همانطور که باعث پیشرفت اقتصاد ایران نشد و همهی شاخصهای اقتصادی حبر از فاجعه و نزدیک شدن
به مرز سرخ میدهند در زمینهی فوتبال نیز تزریق هزاران میلیارد تومان پول در این دوران ،نه تنها گشایشی به
وجود نیاورد بلکه سیرقهقرایی ادامه یافت.
مقایسهی وضعیت فوتبالیستهای امروزی با فوتبالیستهای دههی  ۹۹و اوایل دههی  ۱۹نشاندهندهی روندی
است که فوتبال در این سه دهه بدون آن که شاهد رشد و پیشرفتی باشیم طی کرده است .این در حالی است
که طی این مدت با آن که جمعی ت کشور دو برابر شده است اما از آمار تماشاگران فوتبال به شدت کاسته شده و
تعداد تماشاگران بازیهای تیمهای ریشه دار و محبوب شهرستانی مانند سپاهان و ذوبآهن و ملوان و صنعت
نفت و  ...گاه از چندصدتن و یا حداکثر از چند هزار نفر تجاوز نمیکند و تعداد تماشاگران بازیهای تیمهای
استقالل و پرسپولیس و حتی تیم ملی ایران با افت شدیدی مواجه شده است .فوتبال ملی دیگر چنگی به دل
نمیزند.
کریم باوی یکی از بهترین بازیکنان دههی  ۹۹میگوید:
«من کفش نداشتم .به یکی از دوستانم گفتم و او هم کفش برادرش را برایم آورد که کفه اش کامال از بین رفته
بود و فقط یک گوشه اش سالم بود .تازه  ۳شماره هم برای من بزرگتر بود .رفتیم اردوی انزلی و از سیروس
قایقران جوراب قرض گرفتم و کفش را کردم اندازه پایم .یا آن کفش گلهای زیادی زدم .یادم میآید قبل از این که
تیم راهی سئول شود یکی از بچهها به دهداری گفت که به کریم باوی بگویید کفش هایش را در بیاورد .وقتی
وضعیت من را دید پرویز خان که خدا رحمتش کند گریه کرد .او به من گفت با این کفشها این همه گل زدی؟
بیشترین قرارداد من  ۴۰هزار تومان بود که از شاهین گرفتم ،بنده هیچ پولی از پرسپولیس دریافت نکردم و علی
پروین میگفت با آژانس بیا و پول را آنجا حساب میکردند .اولین دریافتی بنده  ۰هزار تومان بود و از شاهین
گرفتم،بالفاصله پس از دریافت پول بند کفشهای خود را محکم کردم و از نارمک تا میدان انقالب دویدم تا برای
مادرم انگشتر بخرم....پس از بازی با کره جنوبی در پوسان کاپیتان تیم کره به من برای حضور در شالکه آلمان
پیشنهاد داد و گفت شماره تلفن خود را بده که به او گفتم خانه ما تلفن ندارد».
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مجید نامجوی مطلق یکی از تکنیکیترین بازیکنان فوتبال ایران برای رفتن به باشگاه پرسپولیس تقاضای
موتورسیکلت کرده بود که از سوی علی پروین مربی و همهی کارهی این تیم رد شد.
«عباس کارگر ستاره اسبق تیم ملی و پرسپولیس هنوز با وانت کار میکند .او که در فوتبال به هیچ نرسید مجبور
است برای امرار معاش خود و خانوادهاش با وانت بارکشی کند».
برخی از بازیکنان « حتی در دوران اوج فوتبال خود که پیراهن تیم ملی را هم به تن میکردند ،مجبور بودند بعد از
تمرین به دل خیابانهای شهر بزنند و مسافرکشی کنند ،مانند کاظم سید علیخانی ،غالمرضا فتح آبادی ،پرویز
مظلومی و عبدلعلی چنگیز فتح آبادی در دوران اوج خود که در تیم ملی هم خوش میدرخشید ،مسافر کشی
می کرد».
وحید قلیچ دروازهبان اسبق پرسپولیس در سال  ۱۲یک پیکان داشت و در آژانس کار میکرد .بعدها سرایدار
باشگاه کارگران شد و امروز مربی دروازهبانهای پرسپولیس است.
پرویز مظلومی سرمربی سابق استقالل و امروز مس کرمان درباره آن روزها میگوید« :سال  ۹۲و در بحبوحه
جنگ تحمیلی اوضاع و احوال فوتبال چندان رو به راه نبود .در آن سالها کاپیتان استقالل بودم اما عمال از فوتبال
چیزی عایدم نمیشد و مجبور بودم برای امرار معاش چند ساعتی هم با تاکسی کار کنم»
مجتبی محرمی و کریم باوی به خاطر فقر و اعتیاد شرایط سختی را پشت سر میگذارند .محرمی بازیکن عاصی
پرسپولیس یکی از بهترین فوتبالیستهای تاریخ ایران بود که متأسفانه به سادگی از دست رفت .در سیستم
سراپا ناکارآمد و فاسد حاکم بر فوتبال ایران کسی همچون الکس فرگوسن نبود که از پس نابغهای چون اریک
کانتونا برآید و او را اداره کند.

نگاهی به وضعیت امروز فوتبالیستهای دههی  ۶۲و ۰۲
علی دایی عالوه بر عضویت در اتاق بازرگانی ایران ،در کار ساخت یک شهرک توریستی در اطراف چالوس است و
مالک چندین فروشگاه و گالری کفش و لباس در مراکز خرید یوسف آباد ،منیریه ،میدان محسنی و میالد نور و
است .موسسه تولیدی پوشاک ورزشی دایی و نمایندگی انحصاری محصوالت آدیداس و نایک در ایران را دارد .او
همچنین مالک یک مجموعه رستوران زنجیرهای است.
کریم باقری ،در امر صادرات فرش فعال است و مالک شرکت ترابری با  ۷۱دستگاه تریلی است.
جواد نکونام در زمرهی فعالترین واردکنندگان عطر و ادکلن است و شرکت تولید پوشاک و لوازم ورزشی دارد .وی
همچنین در شمال کشور در پروژهی شهرکسازی مشارکت دارد.
خداداد عزیزی صاحب یک شرکت تولید قطعات یدکی اتومبیل در سنگاپور است و در دبی هم سرمایه گذاری کرده
است .وی فعالیت اقتصادی خود را همراه با مجید ساعدیفر شروع کرد و در کمپانی تولید پوشاک ورزشی
«مجید» سهامدار است.
علی کریمی مشغول برجسازی در کرج است .گفته میشود یکی از سهامداران شرکت پوشاک «مجید» به
شمار میرود و یک فست فود مدرن در فردیس کرج دارد .ویالیش در لواسان میلیاردها تومان میارزد.
مهدی مهدوی کیا سرمایهگذاری زیادی در امر خرید امالک در آلمان و تهران کرده و به صادرات واردات میپردازد.
فرهاد مجیدی سرمایهگذاری زیادی بخش مسکن در دبی کرده است .خانهاش در فرمانیه است.
مجتبی جباری یکی از مغازهداران بازار موبایل ایران است که چندین باب مغازه و چندین خانه هم دارد.
افشین پیروانی در تولید محصوالت ورزشی جورابان شریك است ،در بازار تهران مغازه دارد و در كار ساختوساز هم
هست .یکی دیگر از فعالیتهای اقتصادی او ساخت یک سفرهخانه زیبای سنتی (فاخته) در فضای ییالقی فرحزاد
تهران است که درآمد سرشاری دارد.
حمید استیلی مدتی نمایندگی قطعات فابریک بی ام و در تهران را داشت .وی همچنین کافی شاپی در پاساژ
مریم در میدان مادر دارد و از سهامداران شرکت شیرین عسل است.
احمدرضا عابدزاده صاحب فست فود زنجیره ای احمد رضا عابدزاده است که دو شعبه دارد.
رحمان رضایی در کار صادرات فرش از ایران به ایتالیا است.
مهرداد میناوند یک ادکلن فروشی در ساختمان میالد شهرک غرب و یک کت و شلوار فروشی هم در میر داماد
دارد .دنبال خرید و فروش ملک و زمین در شمال ایران است.
محمد خاکپور در لس آنجلس امریکا مدرسه فوتبال دایر کرده و یکی ازبزرگترین صادر کنندگان فرش ایرانی به
دنیاست.
علی سامره یک رستوران ایرانی با معماری و غذاهای سنتی به نام «بناب» در دوبی دارد .همچنین یک پیتزا
فروشی هم در سعادتآباد دارد و به کار تبلیغات مواد غذایی هم مشغول است.
مهدی پاشازاده امتیاز باشگاه شهرداری تبریز را خریداری کرد و مالک این تیم است .مغازهدار هم هست و
رستورانی در کلن دارد.
سیدمهدی رحمتی سالها پیش از سپاهان یک میلیارد تومان بابت قراردادش گرفت .مغازه بزرگ در خیابان
شریعتی خریده که به قیمت گزافی اجاره داده و ساکن یکی از گرانترین برجهای شهرک غرب است.
یحیی گلمحمدی ،اداره یک آرایشگاه مجهز به نام هنر «پرشیا» را بر عهده دارد.
سیروس دینمحمدی یک موسسه تولید پوشاک را اداره میکند .عالوه بر یک باب مغازه در پاساژ میالد نور در
چند پاساژ مطرح تهران ،چندین مغازه دارد که مبلغ سر قفلی آنها فوقالعاده است.
رسول خطیبی پروژه ساخت یک مجموعه ورزشی را در تبریز آغاز کرده است.
پژمان نوری و جواد کاظمیان به آپارتمانسازی مشغول هستند.
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علیرضا منصوریان فروشگاه قطعات و لوازم کامپیوتر در چهارراه ولی عصر دارد.
حامد کاویانپور یک مدرسه فوتبال تاسیس کرد و در کار خرید و فروش اتومبیلهای لوکس و گرانقیمت هم فعال
است.
حسین کعبی ساکن محله سعادتآباد تهران است و خانههایش را اجاره داده است.
علی بداوی در دبی هتلداری میکند و از وضعیت خوب مالی برخوردار است.
مربیان فوتبال هم دستمزدهای باالیی میگیرند و در زمرهی قشر مرفه جامعه محسوب میشوند.
امیر قلعهنوعی بسیار ثروتمند است .مالک یک مبل فروشی در خیابان ولیعصر است .استخر و سونای پرطرفداری
دارد و در بخش مسکن سرمایهگذاری زیادی کرده است .گفته میشود او یکی از شرکای علیآبادی رئیس
کمیته ملی المپیک و رئیس سابق تربیتبدنی است که با هم در امر مسکن سرمایهگذاری کردهاند.
غالمحسین پیروانی یکی از پولدارترین های فوتبالی به شمار میرود .عالوه بر حضوری فعال در کار خرید و فروش
زمین ،گاوداری پدرش را نیز اداره میکند.
مجید جاللی ساکن محله فرمانیه تهران است .چند سال پیش قصد خریداری یک معدن را داشت اما این تصمیم
عملی نشد.
فرهاد کاظمی یک کت و شلوار فروشی در پاساژ ونک دارد.
حمید بابازاده مربی دروازهبانهای استقالل ،یک فروشگاه بزرگ مانتو فروشی در تهران و چند ملک در تهران و
شمال دارد.
داود فنایی مربی دروازهبانهای تیم ملی فوتبال جوانان ایران یك باشگاه بدنسازی در خیابان ولیعصر حوالی
جردن دارد.
گفته میشود ثروت علی دائی  ،علی پروین و امیر قلعه نوعی قبل از انفجار قیمتها کمتر از صد میلیارد تومان
نبوده است.
حتی عادل فردوسی پور گزارشگر و مجری برنامهی پربیننده  ۶۹به مدد جذابیتهای فوتبال به ثروت زیادی دست
یافته است.

خانهی ویالیی او در شهرک غرب گفته میشود  ۷۰میلیارد تومان
قیمت دارد.
گزارشی که در مورد منازل مسکونی علی دایی و کریم باقری در
سایت انتخاب انتشار یافته نشاندهندهی سطح زندگی دو تن از
بازیکنان مطرح فوتبال ایران در دوران مذکور است:
«باالتر از چهار راه کور نور ،برج رولکس قرار دارد که علی دایی،
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ساکن یکی از پنتهاوسهای
همین برج است .زیربنای این واحد  ۷۱۷۱متر مربع و قیمت هر متر مربع آن بالغ بر  ۲۰میلیون تومان است.
پنتهاوس دایی دارای استخر روی بام ،سونا ،جکوزی ،آسانسور اختصاصی حمل ماشین به داخل واحد،
آسانسور نفر بر اختصاصی ،دستگیرهها و شیرآالت آب طال ،آسانسور نفر اختصاصی ،دستگیرهها و شیرآالت آب
طال ،سیستم سرمایشی و گرمایشی از کف ،مبدل برق از انرژی خورشیدی ،آشپزخانه مبله ،سیستم ضد
حریق ،سیستم صوتی ،زمین ورزشی و باغچه است.
نزدیک محله جماران به سه راه یاسر و سپس خیابان صادقی قمی میرسیم و کمی بعدتر خیابان بوکان خود را
به ما نشان میدهد .آن هم تا گالبدره .میایستیم و ناخودآگاه سر و گردنمان به سمت آسمان باال میرود .در
دو سوی خیابان برجهای چند طبقهای را میبینیم که بر باالی خود یک واحد پنتهاوس را میزبانی میکنند .این
جا بهشت پنتهاوسنشیان پایتخت است.
در این خیابان تعداد پنتهاوسهای ساخته شده به نسبت دیگر برجهای نقاط و محالت مختلف تهران بیشتر
است .فرزاد دلیری که او را به عنوان معروفترین طراح و سازنده اغلب پنتهاوسهای پایتخت میشناسند .در
یکی از برجهای همین خیابان زندگی میکند و کریم باقری هم در یکی از پنتهاوسهای این خیابان ساکن
است».
http://www.entekhab.ir/fa/mobile/135737
دایی قبال ً در یک خانهی ویالیی زندگی میکرد .اما به علت دستبرد سارقان به این پنتهاوس نقل مکان کرد.
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محسن بنگر و مهدی رحمتی و کارلوس کیروش و  ...در یکی از بهترین برجهای شهرک غرب زندگی میکنند.
پیام صادقیان و سید مهدی سیدصالحی که هر دو امسال از اصفهان به تهران آمدهاند در یکی از برجهای شهرک
غرب زندگی میکنند.
دایی خانهی سه میلیارد تومانی را برای فوتبالیستهای امروزی معمولی میداند:
«االن یک خانه بخواهی در تهران بگیری زیر متری  ۷۲میلیون نداری .یک فوتبالیستی که همه برایش مینویسند،
نمیتواند هر جایی زندگی کند ۲۰۹ .متر اگر یک خانه بخواهد بگیرد ،میشود چقدر؟»
http://www.jahannews.com/vglhwwniw23nwxu..f22tdtyz.html
در حالی که هنوز سه نفر از بازیکنان تیم  ۷۶۶۱هنوز ماشین ندارند ،مقایسه بین ماشین فوتبالیستها در
سالهای گذشته و امروز گویای همه چیز است .در حالی که در سالهای گذشته اکثر فوتبالیستها
ماشینهای ساخت داخل کشور داشتند امروز گرانترین ماشینهای روز دنیا زیر پای آنهاست.

ماشین فوتبالیستها در سالهای گذشته
علی دایی -مرسدس بنز کروکی ،حامد کاویانپور -ائودی ،خداداد عزیزی -ماکسیما ،افشین پیروانی -ماکسیما،
علی انصاریان -پژو  ،۲۹۹بهروز رهبری فرد -پژو پرشیا ،مهدی هاشمی نسب -پژو پرشیا ،بهنام ابوالقاسمپور-
مزدا  ،۴۲۴میثم منیعی -پژو  ،۲۹۹جواد نکونام – زانتیا ،مهرداد میناوند -فولکس قورباغهای ،یحیی گلمحمدی -پژو
 ،۲۹۹جواد کاظمیان -زانتیا ،داوود سیدعباسی -پژو پرشیا ،علی سامره -پژو  ،۲۹۹علیرضا نیکبختواحدی –
آئودی ،محمد نوازی -پراید ،علیرضا منصوریان -پژو  ،۲۹۹محمد خرمگاه -پژو  ،GLXهادی طباطبایی  -پژو ،GLX
ستار همدانی پژو  ،۲۹۹محمود فکری – پژو پرشیا ،رضا عنایتی – پژو  ،۲۹۹پژمان جمشیدی -پژو  ،۲۹۹آرمناک
پطروسیان – مزدا  ،۴۲۴رسول خطیبی -ماکسما ،حمید استیلی -پژو پرشیا ،علیرضا امامیفر – پژو ،محمد
منصوری -پژو  ،۲۹۹مهرزاد معدنچی -پژو  ،۲۹۹سیاوش اکبرپور -پژو پرشیا ،مهدی امیرآبادی -زانتیا ،ابراهیم
میرزاپور -مزدا  ،۴۲۴حسین کعبی – پژو  ،۲۹۹سهراب بختیاریزاده – پژو  ،۲۹۹مهدی شیری -پژو  ،۲۹۹ناصر
شیردل – پژو  ،۲۹۹سیاوش سمیعینیا -پژو  ،۲۹۹سیدمهدی رحمتی – پژو  ،۲۹۹پژو پرشیا ،فرهاد مجیدی بی
ام و  ،۱۹۰فرزاد مجیدی – پژو ۲۹۹

ماشین فوتبالیستها ،امروز
یحیی گلمحمدی -هیوندای سوناتا  ،علی کریمی -بی ام و ،مهدی
مهدوی کیا -پورشه مدل کاین ،محسن بنگر -بیام دبلیو  ، X6غالمرضا
رضایی -تویوتا لندکروز ،کریم انصاری فر -پورشه ،جواد نکونام -پورشه،
امیر قلعه نوعی -مازاراتی ،مجتبی جباری -مرسدس بنز ،ایمان
موسوی -لکسوس کروک دو در ،مهدی رحمتی -پنتیاک ،خسرو حیدری-
هیوندای ، IX55فرهاد مجیدی -بیام و ،علی دایی -پورشه  ،کریم
باقری -کادیالک ،خلعتبری -پورشه ،رضا عنایتی  -هیوندای کوپه،
نیکبخت واحدی -بیام و ،افشین پیروانی -هیوندای النترا و این لیست
را میتوان ادامه داد.
گفته میشود علی دایی چندین ماشین دارد .پورشه کاین شاسی بلند با قیمت تقریبی ۱۹۹میلیون ،لکسوس
الایکس  ۰۱۹در حدود  ۹۴۹میلیون تومان ،مازراتی با قیمت یک میلیارد و ۴۹۹میلیون تومان .او فقط سهمیلیارد
تومان ماشین دارد.
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علی پروین بازماندهای از نسل قدیمی فوتبال

علی پروین در دههی  ۹۶و اوج محبوبیت

علی پروین در میان فوتبالیستهای دههی  ۰۹و  ۹۹یک استثناست .در دههی  ۹۹نمایشگاه اتوموبیل
«سورتمه» را که بعداً به مانتو فروشی تبدیل شد اداره میکرد .فوتبال دههی  ۹۹اگر چه بر وجههی اجتماعی او
افزود اما دستاورد مالی چندانی برای او نداشت .از زمانی که پول وارد فوتبال شد او نیز بار خود را بست .هرچه
به دست آورد از مربیگری بود و مدیریت پرسپولیس و استیل آذین و به کاربستن پولها در تجارت.
وقتی حاج عبدهللا صوفیانی سرمایهداری که در کار صادرات پوست و روده بود باشگاه پورا را تأسیس کرد و
سرمایهی زیادی را در این باشگاه به کار انداخت ،علی پروین مشاور او بود و دخترش عروس وی .پس از انحالل
باشگاه پورا ازدواج دختر پروین و پسر حاجعبدهللا نیز به جدایی کشید .پروین سپس با دستمزدی هنگفت به
مربیگری پرسپولیس رسید و این بار دامادش آرش فرزین را که پسر فرزین خواننده و یکی از طرفداران
پرسپولیس که آهنگی را هم برای این تیم خوانده بود به عنوان کمک مربی و مترجم به نیمکت پرسپولیس
چسباند.
آرش فرزین هیچ تجربهای در فوتبال نداشت .در کلن آلمان رستوران «قصرطالیی» را اداره میکرد که پاتوق
فوتبالیستهای ایرانی هم بود .عاقبت رستوران را مهدی پاشازاده خرید .میگفتند وی به خاطر حضور در کادر
فنی پرسپولیس با مناسبات فوتبال آشنا شده بود بعداً در کار داللی فوتبال هم فعال شد.
حسام داماد دیگر پروین در خیابان دیباجی كافیشاپ دارد.
پروین در سمت عضو هیأت مدیره و همهکارهی پرسپولیس تنها از قبل انتقال مهدوی کیا به آلمان ۱۹۹-۱۹۹
میلیون تومان پول در اختیارش قرار گرفت که به گفتهی مهدوی کیا برای  ۳-۴سال ادارهی پرسپولیس کافی بود.
اما کسی از چگونگی هزینهی این پول سر در نیاورد.
وقتی پروین از پرسپولیس دور شد با خرید امتیاز تیم آذربایجان با نام سرخپوشان به فوتبال برگشت و سپس
همراه با هدایتی با پرداخت  ۱۹۹میلیون تومان باشگاه اکباتان را خریده و به استیل آذین تغییر نام دادند .پروین
ادارهی باشگاه را به عهده داشت و درآمدی هنگفت از این راه به جیب زد.
سپس به انبوهسازی در مسکن روی آورد .شهرک «علی پروین» بسیاری از سرمایهگذاران را به شکایت از او
کشاند .علی پروین در سال  ۷۴۱۷با دریافت وامی به مبلغ  ۶۹۹میلیون تومان از بانک صادرات اقدام به ساخت
یک شهرک مسکونی در شهر هشتگرد نمود .به گفتهی وکیل شاکیانی که در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع
کرده بودند ،پروین پس از گذشت  ۷۷سال هنوز سند این ساختمانها را به نام خریداران نکرده و بدهی خود را به
بانک نیز پرداخت نکرده است .بانک صادرات به دلیل افزایش بدهی علی پروین به مبلغ  ۱میلیارد تومان قصد
تخریب ساختمانهای این شهرک و مصادره زمینهای آن را دارد .پروین در پاسخ به خبرنگاران و ادعای شاکیان
پرونده گفت:
«من سهامی که در این شهرک داشتم را ماهها قبل فروخته ام و سهمی در این قصه ندارم ولی حقیقت دارد که
دوستان ما آنجا به مردم بدهکارند و باید دینشان به خریداران را ادا کنند».
او همچنین اضافه کرد:
«آقای تاجالدینی میخواست در هشتگرد خانهسازی کند و ما هم پولی کنار داشتیم و مثل همه خواستیم
سرمایهگذاری کنیم .حدود  ۲۹۹خانه خری دم البته آن زمان که مثل االن نبود و بعد از مدتی خیلیها با  ۰میلیون
صاحبخانه شدند .قرار شد ما وام بگیری م و خود مردم اقساطش را بدهند ... .وام بانک به مشکل خورد ،بعد
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شریک ما و  ۶۹۹میلیون بدهی انباشته به  ۳میلیارد رسید .آستین باال زدم و خودم پی کار افتادم ،حتی قرار شد
 ۱۹۹میلیون من بدهم و بقیه مردم همه با هم  ۲۹۹میلیون ،تا این پرونده را ببندیم اما کسانی که  ۷۹سال در
خانه  ۰میلیونی نشسته بودند خود را طلبکار احساس کردند و توقع داشتند ما پول بدهیم!»
http://www.khabarsport.com/detail/4600/root/football
دخترش الدن از شاگردان مدرسه آزاد فیلمسازی مسعود کیمیایی است و در آخرین اثر او «متروپل» بازی کرده
است .خود پروین هم در فیلم «فوتبالیست»ها اثر علیاکبر ثقفی بازی کرد.
محمدرضا شریفینیا یکی از بدنامترین دستاندرکاران سینما که یکی از توابین دههی  ۹۹زندان اوین بود و بعدها
به یکی از کارگزاران سینمای ایران تبدیل شد فیلم مستندی از پروین تهیه کرد که در قالب سی دی در تهران و
شهرستانها به فروش رسید و پروین خواهان پرداخت صدمیلیون تومان پول از سوی تهیهکنندگان شد.
خانهی پروین در لواسان در زمینی به مساحت سه هزار و صدمتر بنا شده است.
یك حسینیه در زیرزمین ساختمان قرار دارد .در طبقهی هم کف خودش و همسرش زندگی میکنند .طبقه دوم،
شامل دو سوئیت  ۴۰۹متری است که دختران پروین در آن زندگی میکنند و طبقه سوم به پسرش محمد
اختصاص دارد.
خانهی قبلی پروین در زعفرانیه تهران بود .خودش میگوید برای دکوراسیون خانهی جدید  ۲۱۹میلیون تومان
هزینه کرده است که سی میلیون آن پول پردههای خانه است .این ارقام مربوط به سال  ۷۴۱۰است.

منزل پروین در دوران بازنشستگی

یك استخر در زیرزمین ویالست و در کنار آن سونای خشك و بخار قرار دارد .باغبان و خدمتکار و  ...دارد.
دفتر کارش در خیابان گاندی است و هر روز با رانندهاش به دفتر میرود .ویالیی هم در رامسر دارد.
او در یک مجموعه فرهنگی و ورزشی به نام «سرخپوشان آریا» که تاالر عروسی هم دارد سرمایهگذاری کرده
است .این مجموعه در پی حملهی مأموران شهرداری منطقه  ۰در اسفند  ۷۴۱۶تخریب شد .این حمله
برمیگشت به اختالف شهرداری با پروین و شرکایش بر سر بدهی این مجموعه به شهرداری.

به گفته پروین قرار بوده كمیسیون ماده  ۷۹۹با او و شركایش به توافق برسد اما رای این كمیسیون به آنها ابالغ
نشده و شهرداری بدون اخطار قبلی اقدام به تخریب كرده است.

مجید ساعدیفر ،خروج از کشور در دهه ۷۲
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کریم باوی که نتوانست به قطر رود و دستگیر شد هنوز حسرت ماندن
در ایران را میخورد و میگوید «من هم اما اگر میرفتم قطر ،فوتبالم و
زندگیام از این رو به آن رو میشد اما نگذاشتند دیگر».
مجید ساعدیفر اما شانس آورد که به امارات رفت و در سیاهترین
روزهای تاریخ میهنمان در «جهنم» نماند.
او اهل اندیمشک بود و در تیم پاس بازی میکرد و سپس در دوران
سربازی به تیم «سرباز» پیوست و پس از سی خرداد با شروع دوران
سرکوب به امارت رفت و چند سالی در آنجا به صورت حرفهای بازی کرد
و سرانجام به آمریکا مهاجرت کرد و به تحصیل و تجارت مشغول شد .او دارای ده کلینیک فیزیوتراپی معتبر در
آمریکا است و صاحب کمپانی لوازمورزشی «مجید» که امروز در دنیای ورزش یک «برند» محسوب میشود .این
کمپانی سالها پیش  ۷۱شعبه در ایران داشت چه بسا امروز بیشتر هم شده باشد .بسیاری از تیمهای لیگ
برتر ایران از لباسهای کمپانی او استفاده میکنند .وی در سال  ۲۹۹۹فیزیوتراپ تیمملی شد و بیش از ۷۰۹
بازی ملی همراه ملیپوشان ایرانی بود .ساعدیفر بعدها به سرمایهگذاری در امر مسکن و پروژههای توریستی
در شمال کشور پرداخت.

رشد روزافزون اعتیاد در فوتبال
گسترش روزافزون اعتیاد در حاکمیت جمهوری اسالمی و کسب رتبهی اول معتادین در دنیا توسط امالقرای
اسالم ،دامان جامعهی فوتبال ایران را هم گرفت .بزرگترین فوتبالیستهای تیم ملی و استعدادهای شگرف
فوتبال ایران در دام اعتیاد اسیر شدند .مجتبی محرمی ،کریم باوی ،ناصر محمدخانی ،مهدی فنونیزاده ،شاهین
بیانی ،جعفر مختاری فرد ،رضا رجبی و  ...تنها نمونههایی چند از این معضل بزرگ هستند .تیم ملی دههی ۹۹
ایران در پای اعتیاد به زانو در آمد .در سالهای بعد عالوه بر استعمال تریاک و هروئین مصرف مواد مخدر صنعتی
در میان فوتبالیستها غوغا میکرد .علی اکبریان که به خاطر حمل شیشه و کراک به اعدام و سپس حبس ابد
محکوم شد آخرین نمونهی این پدیدهی شوم نیست.
کاظمی یکی از خبرنگاران ورزشی در یگ گفتگوی رادیویی از اعتیاد بیش از  ۷۹۹ملیپوش سابق فوتبال ایران به
انواع مواد مخدر خبر میدهد.
http://havades.net/index.php/permalink/3201.html
این آمار جدا از فوتبالیستهایی است که بصورت تفننی و در مجالس مختلف به استعمال مواد مخدر مشغول
میشوند.
معضل اعتیاد در ورزش و به ویژه فوتبال آنقدر شدید است که عزیز محمدی مسئول لیگ برتر ارائهی برگهی عدم
اعتیاد از سوی مربیان تیمهای فوتبال را ضروری اعالم میکند.
http://www.aftabir.com/news/view/2009/nov/0 9
و رضا رجبی ملیپوش سابق تیم استقالل پس از ترک اعتیاد در گفتگو با رسانهها میگوید که قصد دارد برای
«ورزشکاران معتاد» کمپ بسازد.
در شهریورماه  ۷۴۱۶کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال خود به صحنه آمد تا گفتهی جواد نکونام کاپیتان تیم ملی
فوتبال ایران مبنی بر اینكه «برخی بازیكنان در لیگ برتر از مواد مخدر و شیشه استفاده میكنند» را تکذیب کند.
سایت تابناک متعلق به محسن رضایی گزارش داد« :خبرهای موثقی از مصرف شیشه توسط برخی فوتبالیستها
شنیده میشود و متاسفانه هر روز بر تعداد انها افزوده میشود».
در رسانهها از قول یکی از مربیان لیگ برتری آمده است:
«پارسال دو بازیکن برای تست دادن ،به تمرینات ما آمدند که وزنشان دو برابر من بود وقتی داللها این بازیکنان را
آوردند ،گفتند که وزنشان زیاد است ،اما با تمرینات اختصاصی و فشار خیلی زود به سر وزن میرسند .این دو
بازیکن اگرچه سر تمرینات تیمی از زیر کار در می رفتند ،اما در کمتر از دو ماه وزنشان را نصف کردند .با این حال
رفتارهایشان هم دچار تغییرات زیادی شد که ما را مشکوک کردند .در یکی از اردوها ما سرانجام فهمیدیم که آنها
از شیشه برای کم کردن وزن خود استفاده کردهاند .این مربی اضافه میکند :پس از اینکه از شر این بازیکنان
راحت شدیم در رادیو شنیدم که چندی بعد یکی از آنان که سابقه قهرمانی با تیمش در جام حذفی را هم
داشت ،به علت استعمال زیاد شیشه اقدام به خودکشی کرده است .البته امسال هم از اردوی یکی از تیمهای
تهرانی که در خارج از پایتخت برگزار میشد ،خبرهایی در این خصوص به بیرون درز کرد .گفته میشد ،یکی از
چپهای این تیمها برای رسیدن به شرایط وزنی مناسب در اتاق خود ،شیشه مصرف میکرده که کادر فنی
متوجه میشود و خبر خیلی زود به تهران میرسد و ...در اردوی سایر تیمها هم کم و بیش چنین اتفاقاتی افتاد،
بخصوص در اردوهای خارجی که البته به دالیل مختلفی همگی مسکوت ماندهاند».
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http://www.vazeh.com/k-873824-%D8%AE%D9%88%D8%AF
در سال  ۶۲در اخبار آمد که بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که مورد عالقهی کیروش هم بود به خاطر اعتیاد شدید
به شیشه امکان بازی برای تیم باشگاهیاش را هم ندارد.
«(الف) مهاجم فصل گذشته تیم پرطرفدار تهرانی امسال بازی در لیگ برتر را تجربه نخواهد کرد .در طول فصل
گذشته که ستاره سابق که در دیدارهای کمی در آن به میدان رفت حرف و حدیثهایی مبنی بر اعتیاد او به
شیشه شنیده میشد اما مسئوالن تیم و خود او مصدومیت را دلیل بازی نکردن او عنوان میکردند  ....ستاره
سال گذشته به علت اعتیاد به شیشه منشوری است و قرارداد او با هیچ باشگاهی ثبت نمیشود».
محمود فکری یکی از بازیکنان معروف تیم ملوان در دههی  ۹۹در زندان به انتظار مرگ نشسته است.
«حسین چرخابی» مربی نام آشنای فوتبال ایران میگوید«:یکی از مشکالت اساسی فوتبال ایران همین
داستان خرید و فروش تیم ها است و حتی شاید از بحث تبانی مهمتر باشد .بنده تیم جوانی را به لیگ برتر آوردم
اما آقایان آن تیم(سپاهان نوین اصفهان) را فروختند و ضربه بدی به یک نسل مستعد که برای بازی در لیگ برتر
انگیزه داشتند زدند ...وقتی تیم را فروختند تعدادی از بازیکنان همان تیم از فوتبال رفتند و دیگر سمت این رشته
نیامدند و متاسفانه  ۳بازیکن من در آن تیم معتاد شدند و مسیر زندگی شان عوض شد» ».
در اخبار ورزشی آمده بود «تست اعتیاد مهاجم فصل گذشته یکی از باشگاههای تهرانی حاضر در لیگ برتر
فوتبال مثبت اعالم شد.
این داستان زمانی لو رفت که مهاجم مورد نظر در فصل نقل و انتقال قصد داشت به یکی از تیمهای شهرستانی
بپیوندد ،اما در تست پزشکی به عمل آمده مشخص شد به مواد مخدر اعتیاد دارد».
روزنامه خبر ورزشی در مورد یکی از ستارههای فوتبال ایران نوشت که وی «یکی دو سالی است اسیر حاشیه
شده این روزها به سمت اعتیاد رفته است .بازیکنی که به اعتقاد خیلیها اگر قدر خود را میدانست
میتوانست حتی به فوتبال اروپا نیز راه پیدا کند .این بازیکن که زمانی بسیار محبوب بود هنوز دوستان خوبی دارد
که به فکرش هستند و هر طور شده شرایط را برای ترک اعتیاد وی فراهم کنند ... .با توجه به این موضوع بعید
است که این بازیکن بتواند تا پایان فصل برای تیمش به میدان برود».
ناصر عباسی بازیکن سابق استقالل اعالم کرد بعد از  ۷۰سال اعتیاد ترک کرده است .و این نوک کوه یخ
فاجعهای است که بیرون زده است.
این در شرایطی است که ورزشگاه ملی ایران که به شدت مراقبت میکنند مبادا زنی در لباس مبدل به آن وارد
شود در بازیهای لیگ برتر به محل دود و دم تبدیل میشود:
«شب گذشته در جریان برگزاری دیدار استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان ،برخی افراد معتاد در تونل منتهی به
جایگاه  ۲۷ورزشگاه آزادی به استعمال مواد مخدر آنهم بدون کوچکترین نگرانی مشغول بودند!
این افراد که ظاهرا برای تماشای بازی به ورزشگاه آمده بودند به راحتی از انواع مواد مخدر استفاده می کردند و
برخی تماشاگران رهگذر نیز با تعجب آنها را می نگریستند!افسوس مندانه وقتی خبرنگار ما به پیگیری ماجرا
پرداخت ،متوجه شد که این منطقه از ورزشگاه آزادی به محل تجمع این افراد معتاد معروف است و در جریان همه
مسابقات چنین صحنه هایی مشاهده می شود».
http://erowid-opium.blogspot.se/2012/09/blog-post_13.html

دوپینگ در فوتبال ایران سرآمد آسیا
ظاهراً هرچه که منفی است بایستی در آن سرآمد دنیا باشیم .اگر در سال  ۲۹۹۹تیم ملی وزنهبرداری ایران به
علت دوپینگ همهی اعضای آن (به جز رضازاده که او هم کمکمربی تیم به جایش آزمایش داده بود) محروم
شدند و یا گاه و بیگاه کشتیگیران ایرانی به خاطر دوپینگ با محرومیتهای بینالمللی مواجه میشدند اما در
داخل کشور مبارزه جدی با این پدیدهی شوم نمیشود .با آن که مدال جهانی عباس جدیدی که در مسابقات
سال  ۷۶۶۲کسب شده بود به خاطر دوپینگ از وی گرفته شد اما او به خاطر نزدیکی به قدرت و باندهای رژیم از
رانتهای حکومتی در داخل کشور استفاده کرد و به ثروت هنگفتی دست یافت و به شورای شهر تهران نیز راه
یافت.
در سالهای اخیر دوپینگ در فوتبال نیز ریشه دوانده و به معضلی بزرگ تبدیل شده است .ریشهی آن به دههی
 ۱۹باز میگردد و رشد پول در فوتبال .همه به دنبال آن هستند که یک شبه پولدار شوند ،دوپینگ به این امر
میتواند کمک کند.
دکتر گورچاران سینگ ،رئیس کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا از شیوع استفاده از مکمل های دارویی در
فوتبالیست های نوجوان اظهار نگرانی شدید کرد و این مساله را شوک آور خواند .او در بخشی از سخنرانی خود
به موضوع دوپینگ در ایران اشاره کرد و گفت «در لیگهای داخلی کشورها در سال های  ۲۹۷۹تا  ۲۹۷۲شش
مورد دوپینگ مثبت وجود داشته که سهم ایران چهار مورد بوده است».
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در مورد ایران آنچه از پرده بیرون افتاده نوک کوه یخ هم نیست .حتی رسانههای دولتی همچون روزنامه
همشهری نیز به صراحت از گستردگی پدیدهی دوپینگ در فوتبال ایران خبر میدهند و مینویسند که اکثر
فوتبالیها از وجود آن مطلع هستند.
http://hamshahrionline.ir/details/143395
با این حال دوپینگ در فوتبال ایران به دالیل گوناگون مورد توجه قرار نمیگیرد و سالمت ورزشکاران را با خطرات
جدی روبرو میکند.
بارها مطرح شده است که حتی مربیان باشگاهها بازیکنان را مجبور به دوپینگ میکنند اما به این امر رسیدگی
نشده است .دوپینگ در فوتبال ایران به ملیپوشان نیز سرایت کرده است .در سالهای گذشته حامد کاویانپور و
مهدی واعظی به علت دوپینگ با محرومیت روبرو شدند و بسیاری از ملیپوشان ایرانی برخالف مقررات
بینالمللی اجازه ندادند که سرزده از آنها نمونهی دوپینگ گرفته شود ،حتی مأموران را مورد ضرب و شتم قرار
دادند.
مجید جاللى ،سرمربی تیم فوالد خوزستان ،بیهوش شدن برخى بازیكنان پس از پایان بازىها را دلیل ارتكاب آن
ها به دوپینگ دانست .جاللى همچنین مىگوید« :داروهایى كه در بین ورزشكاران یافت مىشود از كشورهاى
شرق اروپا به ایران وارد شده .اثر این داروها تنها پس از  ۲۳ساعت در بدن بازیكنان از بین مىرود و دیگر به هیچ
نوع آزمایشى پاسخ نمىدهد».
بهمن فروتن کارشناس فوتبال و افشین پیروانی کاپیتان سابق تیم ملی ایران به صراحت از دوپینگ میگویند .و
اذعان می کنند که افراد بر اساس ترس و واهمه حاضر به شکایت و ارائه مستندات نمیشوند و مقامات
فدراسیون و لیگ هم مایل به پیگیری دوپینگ نیستند.
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
سایت فردا در فروردین  ۶۹به نقل از یک فوتبالیست بازنشسته به نمونهی مخدوش  ۷۷فوتبالیست مطرح اشاره
کرد:
«وی به همان  ۷۷نمونه مخدوش اشاره کرد که همه آن  ۷۷نفر از فوتبالیبست های مطرح بودند با هماهنگی از
ناحیه افرادی مطلع و آگاه گوشه ایی از ناخن خود را درون شیشه آزمایش قرار داده بودند و هر کدام باالی ۷۹
میلیون تومان هزینه کرده بودند تا همچنان با ضرب و زور آمپول و دارو و امثالهم درون زمین فوتبال جوالن بدهند!»
http://www.fardanews.com/fa/news/144239/

رماالن و جادوگران در فوتبال
یکی از پدیدههای نوظهور در دولت احمدی نژاد و ارتقای سطح روابط در دولت «امام زمان» ،بحث رمالی و
جنگیری و سحر و جادو بود که با دستگیری جنگیران وابسته به دولت ابعاد وسیعی به خود گرفت.
سایت «جوان آنالین» وابسته به سپاه پاسداران در  ۷۱اردیبهشت  ۷۴۶۹با تأیید گزارش بازداشت جنگیران تیم
محمود احمدینژاد این دو را عباس غفاری (الیاس) و علی یعقوبی معرفی کرد .و به نقل از یک کارشناس
سیاسی نوشت :
تیم احمدینژاد در برخی «از مناسبات سیاسی از توان شیطانی و غیرشرعی این افراد استفاده کرده و
برنامهها ،تصمیمات و راهبردهای اساسی خود را براساس توصیههای غیرشرعی آنان تنظیم میکرده است!»
این سایت از علی یعقوبی به عنوان «ایدئولوگ» دولت دهم یاد کرده و نوشته است« :نامبرده دارای
محکومیتهای قضایی بنا به برخی دالیل میباشد و حتی حکم انفصال از خدمت وی نیز صادر شده است».
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=352317
سایت جوان آنالین لینک خبر را برداشته است.
محسنی اژهای دادستان کل کشور در تاریخ  ۲۳مرداد  ۷۴۶۹در کنفرانس مطبوعاتی خود با تایید خبر دستگیری
دو «جنگیر» آنها را «جنگیر دولتی» خواند و گفت« :دو جنگیر دولتی» بازداشت شدهاند و برای این افراد
کیفرخواست و قرار مجرمیت صادر شده و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
http://www.entekhab.ir/fa/news/108184
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سایت شفاف نزدیک به قالیباف با انتشار مطلبی تحت عنوان «افشای جزئیاتی دیگر از هویت مدعی تسلط به
علوم غریبه که به جریان انحرافی نزدیک بود  +متن دستخط » داستانهای عجیبی در مورد وی انتشار داد که
بیش از هر چیز ماهیت کسانی را که بر کشورمان حکمرانی میکنند فاش میسازد .نکتهی جالب آن که رمال
دولت قدرت عجیب خود را از در آمدن به آیین «شیطان پرستی» و «اهانتهای بی شمار به مقدسات اسالمی»
کسب کرده است.
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55241
هرچند گفته میشد عباس غفاری به اعدام محکوم شده است ،اما وی در اثر البی مقامات باالی حکومتی به
هشت سال زندان محکوم شد و عاقبت پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد  ۷۴۶۲از زندان آزاد شد.
موضوع سحر و جادو و رمالی و  ...به دولت احمدی نژاد و هرم قدرت محدود نشد .فوتبال نیز به آن آلوده شد و
اخبار متفاوتی در این زمینه انتشار یافت.
علی دایی دانشآموختهی رشتهی مهندسی دانشگاه صنعتی شریف و کسی که دنیا دیده است و در بهترین
تیمهای دنیا مانند بایر مونیخ و هرتابرلین توپ زده است ،مدعی طلسم تیماش از سوی رمالی شد و از آیتهللا
بهجت برای شکستن آن مدد خواست .او در این رابطه میگوید:
« یك روز تلفن همراهم را روشن كردم  ...دیدم نوشته پسر یك رمال و دعانویس است كه به حج و زیارت خانه
خدا مى رود ،نوشته بود كه حاللیت بگیرد .گفته بود پدرش دعانویس است كه از طرف یك نفر مأمور شده تا تیم
م .تمام آن
ما را طلسم كند .حاللیت خواست چون مىگفت نان این پدر را خورده! ما خیلى دنبال فرستنده گشتی 
نوشته ها عین واقعیت بود.
علی دایی در پاسخ به این سوال كه «چه كسى سفارش این جادو را مىداد؟» افزوده است :مىدانم ،ولى
نپرسید! این یكى را نمى گویم ... .ما به خیلى چیزها اعتقاد داریم ولى قرآن براى همه ما سند است .در همین
قرآن آمده كه از سحر و جادو بترسید ... .سرمربی تیم سایپا در پاسخ به این سوال كه "چطور باطلش كردید؟"
گفت  :با دعا ،با توسل و سپس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر "و البته در محضر و با كمك دعاى خیر آیتهللا
العظمى بهجت " .ادامه داد  :ایشان اصال ً مرا نمىشناخت .یك بار رفتم دفتر ایشان و حاضرم زندگى ام را فدایش
كنم .من فقط  ۴۹ثانیه روبروى آیت هللاالعظمى بهجت نشستم .سرشان را بلند كردند ،چند توصیه كوتاه كردند و
در آخر هم گفتند تو آدمى هستى كه زیاد در چشم مردم قرار مىگیرى .بعد پشت سر ایشان نماز خواندم .هر
زمان به یاد آن نماز آیت هللاالعظمى بهجت مىافتم مو به تنم راست مىشود .سرمربی تیم ملی همچنین در
این گفتگوی نوروزی در جواب خبرنگار ایران كه پرسیده بود «روى نیمكت هم ذكر مىگویید " .اذعان كرده است:
صلوات مىفرستم»
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=26577
محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در ارتباط با نقش جادوگر و ساحر و رمال و پیشبین و دعانویس گفت:
«یک سری جادوگر ،ساحر ،رمال ،پیش بین ،دعانویس و  ...در این سال ها که پول نقش بیشتری در فوتبال ایران
پیدا کرده توانستهاند به نظام فوتبال ایران رسوخ کرده و به نوعی در فوتبال ایران فعالیت کنند .آنها میروند و
میبینند که کدام تیم ،بازیکن ،مدیر ،مربی و  ...دچار مشکل و بحران شده و سعی میکنند از این شرایط
استفاده کرده و القا کنند که عوامل فوتبال با توسل به این مسائل میتوانند از بحران خارج شده و به توفیقاتی
دست یابند».
http://fararu.com/fa/news/165217
عبدالمجید باقرینیا سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت « :در لیگ یک
استفاده تیمها از جادوگر در حال همگانی شدن است و مسووالن باید فکری به حال این موضوع کنند».
عبدالمجید باقرینیا مدعی است که در برخی از تیمهای لیگ یک ،رمال وجود دارد! وی با بیان اینکه لیگ یک به
حال خود رها شده است ،گفت :متوجه شدم بعضی از تیمها برای هر بازی با یک رمال قرارداد  ۲۰میلیون تومانی
میبندند که امیدوارم مسووالن به این مساله رسیدگی کنند».
http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&id=6259:1391-11-14-17-0805&Itemid=282
سایت مشرق نیوز در همین رابطه گزارش داد:
«در دیگر سو از جادو و قدرتهای ماورایی گفته میشود .در حقیقت ،کار به جایی رسیده که دیگر میتوان عنوان
داشت که فوتبال این مرز وبوم در خارج از مستطیل سبز رقم میخورد .نکته حایز اهمیت ،در جذب بازیکنان در
فصل نقل و انتقاالت لیگ سیزدهم بود .این مورد به قدری زیاد شد که عمال فرآیند انتقال بازیکنان را تحت تاثیر
خود قرار داد .از تداخل ستاره بازیکنان با مربیان تا استخاره ،مواردی بود که در این روزها به گوش میرسید .البته
باید توجه داشت که دیگر حرفها در گوشی نبود و به رسانهها کشیده شد .فوتبال ایران روزهای عجیبی را
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تجربه میکند و هر روز نیز بر اتفاقات آن افزوده میشود .در سال های اخیر ،مربیانی بوده اند که عمال به مدیر
اجرایی جادوگران تبدیل شدهاند .مربی یک تیم صنعتی که در این زمینه ید طوالیی دارد ،حتی تعویض و تاکتیک
تیمش را نیز بر حسب دستورات جادوگر طراحی می کند .البته ،این شخص نیز که در کرج ساکن است ،درآمد
میلیونی بسیار خوبی کسب کرده که به نظر میرسد در این سال ها ،به میلیارد نیز رسیده باشد .او آدابی نیز
برای زندگی بازیکنان طراحی کرده و حتی به زندگی شخصی آنها نیز وارد شده که ریشه در باورهای غلط و
ضعیف اهالی این رشته دارد».
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/234590
فتحهللا زاده در گفتگو با سایت جهان نیوز گفت« :در این چند سالی که مدیرعامل استقالل بودهام چندین بار
جادوگران خواستهاند به سراغم بیایند اما هرگز حاضر نشدم با آنها همکاری کنم».
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
سایت شفاف نیوز گزارش داد:
«یکی از تیمهای لیگ برتری که در آستانه سقوط به دسته اول قرار دارد از مدتها قبل به رمل و اسطرالب
متوسل شده است.
مدیر عامل این باشگاه که سال گذشته پروندهای هم در مورد دعانویسی و سحر و جادو داشت به سرمربی تیم
توصیه میکرد که سه ترکیب مختلف برای تیم نوشته و این ترکیبها را به او بدهد و در نهایت تیم با ترکیبی که
مدیرعامل با جادو تعیین میکند به میدان برود.به گفته برخی بازیکنان این تیم ،مدیر عامل از مسایل فنی فوتبال
آگاهی چندانی ندارد.
گفته میشود در برخی از بازیهای مهم ،در رختکن این تیم لیگ برتری حتی موی دست بازیکنان را برای رسیدن
به پیروزی چیده و داخل ظرفی میریختند تا با سوزاندن موی دست بازیکنان ،تیم فوق بازنده از میدان خارج
نشود .سرمربی قبلی این تیم فوتبال هم در نهایت این رفتارها را تحمل نکرد و از این باشگاه جدا شد».
http://various2010.mihanblog.com/post/780
حضور جادوگران و ساحران در فوتبال به همین مورد ختم نمیشود .موارد زیر تنها اشارهای گذرا به چند نمونه
است:
* مرد ردا سفید که بود؟! تقوی متهم ردیف اول
سال  ۷۴۱۲در دومین دوره لیگ برتر برای اولین بار بحث جادوگر در فوتبال ایران رواج یافت .بازیکنان باشگاه سایپا
که آن روزها تحت نظر مجتبی تقوی تمرین می کردند از رفت و آمد مردی با ردایی سفید به تمرینات تیم شان
سخن می گفتند که همه کاره تیم است .مردی که اسمش امیر الف بود ،درویش مسلکی ساکن مهرشهر کرج
که کارش جادونویسی بود .او با سحر و جادو باعث شده بود تا سایپا هفته های متوالی بازی هایش را از حریفان
ببرد .البته همه این ها حرف هایی بود که بازیکنان سایپا درباره آن روزها می گفتند .خاطراتی اعجاب انگیز که
باورش حتی در ذهن نمی گنجید؛
(ا _ص)« :پایش آسیب دیده بود و وقتی آقا مجتبی لیست  ۷۱نفره تیم را خواند نامی از او در لیست دیده نمی
شد .همان موقع درویش به رختکن آمد .او مدام بچه ها را نگاه می کرد و سر آخر گفت ،نیست .آن بازیکنی که
خواب دیدم گل می زند ،در بین شان نیست .با گفته هایش فهمیدیم منظورش کیست .او که اسمش در لیست
نبود ساکش را جمع کرده بود و داشت برمی گشت ،به اصرار جادوگر زنگ زدند و به ورزشگاه برگرداندنش .او در
آن مسابقه  ۴۹دقیقه با پای بانداژ شده بازی کرد و یک گل زد و بعد تعویض شد .ما آن بازی را با همین تک گل
بردیم».
این خاطره که یکی از بازیکنان سابق سایپاست که حاال در تیمی دسته اولی بازی می کند و البته تنها اتفاق
عجیب نیست که از تیم تقوی نقل شده! خاطره دیگر از آن تیم ماوراء الطبیعه سایپا به چند هفته بعد از بردهای
متوالی برمی گردد که یکباره این تیم روی دور باخت افتاد .سایپا بیش از  ۷۹بازی را باخت و از صدر جدول به انتها
رفت .درست اتفاقی شبیه به ماجرایی که گریبان برق را در لیگ هشتم گرفت .در آن زمان سایپا بازیکنی به نام
حمید جعفری داشت که کاپیتانشان بود ،تقوی در دعوایی کالمی حکم به اخراج این بازیکن از تیم داد .البته این
اخراج را هم به نقش جادوگر ربط می دادند!
«حمید که اخراج شد به نوشهر رفت و در کوهستان های آن قسمت از شمال درویشی را پیدا کرد که می گفتند
نفسش حق است .او سایپا را طلسم کرد و دیگر تیم ما نبرد».
این جمله را بسیاری از بازیکنان آن زمان سایپا تکرار می کنند .البته مجتبی تقوی دو سال بعد وقتی سرمربی
نفت آبادان شده بود قسم می خورد هیچ وقت از رمال یا جادوگر در تی مش استفاده نکرده اما همان جا در آبادان
هم شایعاتی علیه او رواج داشت!
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پاس را جادوگر قهرمان کرد...؟!
منوچهر صالحی ،مدیر عامل سابق سایپا که از قضا رفیق گرمابه و گلستان الف.الف بوده در جایی ادعا کرد که
پاس تهران در سال  ۱۴با کمک امیرخان (؟!) قهرمان شده و اصال مجید جاللی رفیق فابریک امیر اسکندری است
و سردار آجورلو هم ممکن است منکر شود اما کامل در جریان بوده است .صالحی قبل تر از امیر اسکندری بسیار
تعریف کرده و با این عنوان که نیروی ماورایی او بسیار موثر است به تمجید از او در رسانه های ورزشی پرداخته
بود .صالحی در جایی دیگر گفته بود که عالوه بر مجید جاللی ،فرهاد کاظمی و امیر قلعه نویی و علی دایی و
مجتبی تقوی هم به خانه جادوگر رفت و آمد دارند .حاال هشت سال میگذرد و پرونده دوباره باز شده است و
تقوی هم متهم ردیف اول است.
* جادوگر سر تمرین تیم ملی
همین سه سال پیش و در زمان سرپرستی منصور پورحیدری در تیم ملی ،فردی با لباس مرتب سر تمرین تیم
ملی حاضر شد و به پورحیدری گفت« :اگر شما ،مربیان و مسئوالن فدراسیون بخواهید من میتوانم تیم ملی را
در مقابل کره شمالی پیروز و شما را راهی جام جهانی کنم که در همین زمان با واکنش شدید منصور پورحیدری
مواجه شد و به او اعالم گردید که به خرافات و جادو اعتقادی نیست و دیگر دور و بر تیم ملی حاضر نشود .او هم
رفت و دیگر پیدایش نشد و البته ایران هم به جام جهانی نرفت!»
* گالب بریز گالن ،گالن!
یکی از مربیان صباباطری خاطره ای را از فصل سوم لیگ برتر از بازی با پیکان نقل می کند که مهر تائیدی بر
باورهای خرافی در لیگ برتر است« :با پیکان بازی داشتیم .بازی در زمین ما در صباشهر انجام می شد .چند
ساعت قبل از شروع مسابقه درویشی که ذکر می گفت همراه با اعضای کادرفنی تیم چرخی در زمین زدند.
دایی فرهاد (فرهاد کاظمی) حسابی ترسید .او می گفت احتماال دعانویس آورده اند و تیم ما را سحر کرده اند.
به همین دلیل دستور داد  ۳۹گالن گالب دور زمین بریزند تا سحر جادوگر پیکان را باطل کنند!» آن بازی را صبا با دو
گل از حریفش برد.
* نجاست چاره درد است!...
این یک روایت واقعی از نادر دست نشان است .او خاطره ای را از فصلی تعریف میکند که سرمربی مس کرمان
در لیگ برتر بود .تیم آنها در شیراز باید به مصاف مقاومت سپاسی می رفت .آقای جادوگر با واسطه درخواست
اجرت از مربی مس کرده بود و گفته بود به ورزشگاه می آید تا آنها را طلسم کند .دست نشان در این باره می
گوید« :گفته بودند می آید تا باخت ما را ببیند .ما هرچه فکر کردیم ،چاره ای بهتر از این ندیدیم که با نجاست به
مصافش برویم .می گفتند او ورد می خواند و یکی از دوستان نزدیکم گفت اگر ما جاهایی را که او طلسم می
کند نجس کنیم طلسمش نمی گیرد .ما با همکاری بازیکنان تیم ! دبه ای  ۲۹لیتری را آماده کرده بودیم که البته
آقای جادوگر خلف وعده کرد و نیامد تا ما هم از معجون مان استفاده نکنیم! ما آن روز مقاومت را در شیراز با دو
گل شکست دادیم».
* من فرشید گ ،جادوگر فوتبالی
فرشید گ شخصی است که ادعا دارد برق را طلسم کرده .او که متولد قائمشهر است و در مشهد زندگی می
کند ادعا دارد دوره ای مشاور اکبر میثاقیان بوده و در دوره آری هان با محمد حسن انصاری فرد همکاری می کرده
است .پس از آن با راه آهن همراه بوده و تقریبا به تمام تیم ها تماس می گیرد تا با این بهانه از آنها اخاذی کند.
این مدعی سحر و جادو پسر عمویی دارد که به رغم حضور آقای جادوگر هیچ وقت بازیکن موفقی نشد و غیر از
یک دوره موفقیت نسبی در ابومسلم در همان فصل کذایی ،هیچ وقت جایگاهی ویژه در فوتبال ایران نداشته؛
بقیه را میتوانید در این آدرس بخوانید:
http://forum.1pars.com/thread295660.html
مجتبی شریفی رئیس کمیتهی انضباطی فوتبال در مورد اقدامات این کمیته برای مقابله با سحر و جادو در فوتبال
گفت  «:طبق تبصره  ۲ماده  ۳۲آییننامه کمیته انضباطی با توجه به اینکه سحر و جادو حرام است و با توجه به
اینکه این کار ناجوانمردانه است اگر اثبات شود؛ برای جادو کردن بین  ۹ماه تا  ۲سال محرومیت و اگر سحر صورت
بگیرد  ۴سال محرومیت برای فردی که این عمل را انجام داده در نظر گرفته میشود».
http://www.donya-e-eqtesad.com/news/582159
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وی که همچنین مشاور قضایی رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم بود در آبان  ۱۱در مورد سحر و جادو در
فوتبال ایران و نحوهی برخورد کمیتهی انضباطی با آن گفت:
«معموال ً همه باشگاهها با افرادی که در سحر و جادو دستی دارند در ارتباط هستند و مبالغ کالنی به آنها
میپردازند .هر باشگاهی که درآمد بیشتری از تماشاگران حرفهای خود به دست میآورد ،جادوگران و ساحران
قویدستتری را به استخدام خود در میآورد .البته باید توجه داشت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در این
مورد بسیار سختگیر است و اگر برای ما اثبات شود كه باشگاهی با جادوگر ارتباط دارد ،برایش شش ماه تا دو
سال محرومیت در نظر میگیریم .دلیل این امر هم آن است که برای ما مسلم شده که جادو در فوتبال تاثیر دارد
و موضوعی ناجوانمردانه است! یعنی اگرچه ممکن است که بین کسانی که مدعی جادوگری هستند ،یک عده
حقه باز و شیاد هم پیدا شوند ،اما کسانی که به راهکارهای مرموز سحر و جادو آشنایی دارند ،جداً میتوانند در
پیروزی یک تیم یا شکست یک تیم تأثیر داشته باشند ،و چون این امر دخالت در رقابتهای ورزشی از راههای
غیر ورزشی است ،یک عمل ناجوانمردانه به شمار میرود .عالوه بر این اگربرای ما ثابت شود که عالوه بر جادو،
بحث سحر در میان باشد چون به گفتهء اسالم "سحر یک عمل حرام " است ،اشد مجازات را در نظر گرفته و سه
سال محرومیت در نظر خواهیم گرفت .در اینجا یكی از خبرنگاران از رئیس كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال
درباره تفاوت سحر و جادو پرسید ،و شریفی در پاسخ گفت :در ای ن مورد به آالت و لوازم استفاده شده استناد
خواهیم كرد .زیرا در کارهای مرموز معموال ً راهکارهای مختلفی استفاده میشود .بعضیها فقط از اوراد و اذکار
استفاده میکنند ،بعضی ها هم از وسائلی استفاده میکنند مثل قفل و زنجیر و رشتههای نخ و قوطیهای
مخصوص و طلسم سازی ،یا درست کردن عروسک بازیکنان و سوزن زدن به آنها و همه کارهایی که در این قبیل
جریانات وجوددارد .برای این کارها هم مراسمی دارند و قبل از مسابقه ها ،برای پیروزی و شکست این یا ان تیم
این مراسم را انجام میدهند.
رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال کشور گفت :ما متوجه شده ایم که این کارهای غیرشرعی را عده ای
ساحر سودجو فقط به نفع تیمی که برای آن کار میکنند انجام نمیدهند ،بلکه جون وضعیت مسابفات در ایران
حالت جدولی دارد ،شکست یا پیروزی هر تیمی میتواند در وضعیت کلی جدول مسابقات موثر باشد و روی
پیشرفت یا عقب مانده شدن تیمها یدیگر تاثیر داشته باشد .به همین دلیل بعضی از این جادوگرها با کارهای
سحر و جادو اصوال ً مجموعه مسابقات سالیانه فوتبال را زیر نظر دارند و به این دلیل هم وضعیت رقابت و
مسابقات دچار بحران شده.
hayohouy.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated
سرانجام اسماعیل حسنزاده ضمن اشاره به برنامههایی که برای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دارد در مورد
احتمال دعوت از سرمربی تیم فوتبال مس کرمان به این کمیته گفت :آقای مرفاوی صحبت هایی در مورد سحر و
جادو داشته اند که البته ما برای اصالح ذهنیت مردم نسبت به فوتبال این کلمه را از آییننامه انضباطی جدید
حذف کردیم.
http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx

اشاعهی فرهنگ اسالمی در فوتبال و ستاد منشوری
منشور اخالقی و رفتاری فوتبال ایران یک آئیننامه انضباطی مصوب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران ()۷۴۱۱
است که دستوراتی را برای انطباق مسائل فوتبال ایران با «فرهنگ اسالمی» ارائه میدهد .کسانی که توسط
کمیته انضباطی به خاطر عدم رعایت مسائل اسالمی محکوم میشوند «منشوری» خوانده میشوند.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705180661
ستاد پیگیری و اجرای منشور اخالقی در ابتدای فصل  ۱۶-۱۱لی گ برتر اجازه حضور در مسابقات را به تعدادی از
مربیان و بازیکنان نداد .در نیم فصل اول لیگ کارت بازی برای علیرضا نیکبخت واحدی و حنیف عمرانزاده صادر
نشد .گفته میشد محرومیت نیکبخت واحدی هافبک تراکتورسازی به دلیل خالکوبی روی پاهایش و زیر پا
گذاشتن ماده معروف  ۷۷/۷۳است و محرومیت حنیف عمرانزاده مدافع استقالل هم بهخاطر داشتن چند پرونده
در دادگستری همدان میباشد .البته محرومیت عمرانزاده پس از اینکه در دادگاه تبرئه شد به پایان رسید .در
بین مربیان فیروز کریمی ،فرهاد کاظمی ،فراز کمالوند ،که معروف به سه «ف – کاف» فوتبال شدند ،و اکبر
میثاقیان و نادر دستنشان از مربیگری در لیگ برتر محروم شدند .محرومیت فیروز کریمی و فرهاد کاظمی در
میانههای فصل به طور رسمی اعالم شد .گفته میشد دلیل محرومیت فیروز کریمی توهین به بازیکنان خودی در
حین بازی ،ترغیب بازیکنان خودی به بدرفتاری در درون زمین و تحریک داور و بازیکنان حریف و تزریق مواد نیروزا به
بازیکنان تیمش است و اکبر میثاقیان که هدایت تیم دسته اولی شهرداری تبریز را برعهده گرفته به دلیل توهین و
کتک زدن بازیکن خودی و استفاده از کلمات زشت و رکیک در برنامه  ۶۹از مربیگری در لیگ برتر محروم شده
است.
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http://www.siasatrooz.ir/vdcjvvet.uqe8tzsffu.html
ماده  -۷۷/۷۳منشور اخالقی عبارت است از :
«رعایت فرهنگ اخالقی جامعه در چارچوب منشور اخالقی و رفتاری:
الف -نسبت به مدل لباس از پوشیدن لباسهای جلف ،تنگ ،بدن نما و مارک دار اجنبی با تبلیغات خالف عرف و
اخالق که در شأن ورزشکار قهرمان و الگوی برتر نیستند جداً خودداری نماید.
ب :نسبت به مدل قیافه (موی سر و محاسن) از ارائه مدلهای آرایشی بیگانه و اجنبی غیرمتناسب با شئونات
فرهنگی جامعه که موجب ترویج و بسط گسترش فرهنگ اجنبی و بیگانه میشود جداً خودداری نماید.
ج -همراه داشتن زیورآالت گردنبند ،گوشواره ،انگشتر ،قاب سر (تل و )...در مسابقات ممنوع میباشد.
تذکر :۷باشگاهها موظفند نسبت به تهیه لباس فرم بازیکنان برای اقامت در هتل ،اردو و هنگام مسافرت با رعایت
فرهنگ عمومی جامعه ایران اسالمی اقدام نمایند (البسه ورزشی برابر آئیننامه مربوطه و در چارچوب حق رایت
باشگاه خواهد بود).
تذکر  :۲بازیکنان مجازند مدل قیافه (ایرانی متناسب با فرهنگ عمومی و غنی جامعه ایران اسالمی) را ارائه
نمایند.
تذکر  :۴بازیکنان و مربیان خارجی باید در چارچوب فرهنگ عمومی توجیه شده و از ارائه مدلهای نامتناسب و
ناهمگون خودداری نمایند.
تبصره -کسب امتیازی مثبت در مجموعه عملکرد رفتاری و اخالقی در طول هفته ،ماه ،نیمفصل ،فصل مسابقات
مستوجب تشویقات فرد بازیکن بر اساس ماده  ۱۳ ،۱۴آئیننامه انضباطی خواهد شد.
تذکر :۳کلیه مدیران باشگاهها متعهد میشوند مربیان و بازیکنان متخلفی را که در چارچوب منشور اخالقی دچار
محکومیت شدهاند بعد از استعالم از مبادی ذیربط و تأئید سوابق اخالقی به کار بگیرند».
البته فیروز کریمی مربی منشوری که به خاطر عدم رعایت ضوابط اسالمی و شرعی از کار در لیگ برتر محروم
شده بود خود یکی از مدعیان شرع هم هست.
« فصل گذشته پس از پیروزی پیکان مقابل آلومینیوم هرمزگان ،همه بازیکنان این تیم پاداش برد را گرفتند ،غیر از
کاروالیو دروازه بان برزیلی .زیرا فیروز کریمی عقیده داشت چون کاروالیو مسلمان نیست و صلوات نمیفرستد،
نباید پاداشی به او تعلق بگیرد ».وی همچنین « در محافل خصوصی مدعی شده بازیکن خارجی غیرمسلمان به
درد نمیخورد چون پولش را میگیرد ،نمازش را نمیخواند و به کشورش برمیگردد».
در رویداد دیگری پس از شکست تیم پیکان از فجر سپاسی شیراز «سیدنی بیتو مهاجم سیاهپوست هلندی
فجرسپاسی قصد داشت با سرمربی پیکان دست بدهد ،اما کریمی با خشونت به زیر دستش کوبید .این بازیکن
که سابقه بازی در تیمهای معتبری مثل اسپارتا روتردام را دارد ،بی آن که واکنشی بروز دهد از کریمی فاصله
گرفت .سرمربی پیکان در ادامه خطاب به بازیکن تیمش که سیدنی بیتو را دلداری میداد ،گفت« :بیا داود ،اون
آدمخواره».
http://www.radiofarda.com/content/f7-firooz-karimi-footbal-iran/25297827.html
حجتاالسالم محمدعلیپور دبیر ستاد منشور اخالقی و مشاور فرهنگی لیگ و عضو کمیته رسیدگی به تخلفات
فوتبال خود یکی از مظاهر این فساد است .وی طبق حکم قاضی دادگاه ویژه روحانیت به اتهام اختالس مالی در
جام جهانی  ۲۹۹۹آلمان و پرونده منشوریها بازداشت شد .اما از آنجایی که چاقو دستهاش را نمیبرد به
سرعت آزاد و به کارهای خالف خود ادامه داد .علیپور در زمان محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به
عنوان پیشنماز وارد فدراسیون شد و سپس مسئولیت کمیته فرهنگی را هم عهدهدار شد.
http://sahamnews.org/1390/03/27031
از آنجایی که دخالت دادن مسائل اسالمی در فوتبال مغایر با مقررات فیفا مسئوالن فدراسیون به ظاهر «ستاد
منشور اخالقی» را منحل کرده و علیپور با عنوانی دیگر «کمیته رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال» همچنان
در فدراسیون باقی ماند.
وی که سابقهی مدیریت باشگاه فجر سپاسی شیراز و چند بخش ورزشی سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد
سازماندهی بخشی از «لیدر»ها را به عهده داشت که بعدها مشکالت زیادی را در فوتبال ایران دامن زدند.

نقش مداحان و هیأتهای مذهبی در فوتبال
در سال  ۱۳نامهای با امضای  ۷۹۳مداح کشور که نامهای آشنایی همچون حاج منصور ارضی ،سعید حدادیان،
عبدالرضا هاللی و محمود کریمی در میان آنها به چشم میخورد احمدی نژاد را «بسیجی والیی» نامیده و او را
کاندیدای اصلح برای تصدی پست ریاست جمهوری معرفی کردند .به این ترتیب مداحان که پیشتر توسط
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بیتخامنهای و دستگاه رهبری سازماندهی شده بودند حضور جدی خود را در صحنهی سیاسی کشور اعالم
کردند.

احمدینژاد ،سعید حدادیان ،محمدرضا طاهری و حبیب کاشانی مدیرعامل سابق پرسپولیس

«عطر سیب» عنوان نمایشگاهی بود که در زمان شهرداری احمدی نژاد و با هدف کمک به هیأتهای مذهبی در
آستانه مناسبتهای مذهبی به راه افتاد .نمایشگاهی که اقالم مورد نیاز هیأتهای مذهبی را تامین میکرد و
البته هنوز هم هرسال برگزار میشود .کمکهای دولتی به قدرت روزافزون مداحان میانجامید .کمکهای مختلف
به هیأتهای تهرانی در کنار فعالیتهایی که فضا را برای فعالیت گسترده تر هیأت باز میکرد ،سبب شد تا
گفتمان «بچه هیاتیها» به یکی از گفتمانهای رایج دولت نهم تبدیل شود و دولت پشتیبان بزرگی از اراذل و
اوباش به نام هیأتهای مذهبی را هم در کنار خود ببیند.
طبیعی بود مداحانی که نقش مهمی در سیاستگذاری پیدا کرده بودند و برای ریاست جمهوری و ریاست مجمع
تشخیص مصلحت نظام و دیگر مسئوالن طراز اول نظام خط و نشان میکشیدند ،به دیگر شئون اجتماع نیز
دستدرازی کنند .فوتبال یکی از مواردی بود که از هجوم مداجان در امان نماند.
سعید حدادیان مداح مشهور تهران که به مقام استادی دانشگاه
تهران هم نائل شده و کالس «سلسله مباحث نگاهى به دعا» را
اداره میکند میگوید« :ما زنده كردن مرده توسط حضرت عباس را
كم مشاهده نكردهایم  ....افتخار مینمایم که اعضای ارشد هیئت
مداحان پستهای زیادی همچون نماینده مجلس ،عضو شورای
شهر ،معاون سیاسی وزارت کشور و سرپرست باشگاه پرسیولیس
را از آن خود کردهاند( .پایگاه خبری تحلیلی لحظه ،لحظه نیوز۹ .
دیماه )۷۴۱۱
در این دوران روابط محمود کریمی یکی از مداحان لومپن و بدنام که
پارهای از اوباش را رهبری میکند با فوتبالیستها و دستاندرکاران
فوتبال زبانزد میشود .در این آدرس میتوانید کریمی را هنگام
هدایت اراذل و اوباش در یکی از هیئتهای سینهزنی تهران ببینید تا متوجه شوید سرنوشت کشور در دست چه
کسانی است.
http://www.youtube.com/watch?v=Jhy1hFke6hE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DJhy1hFke6hE&ap
p=desktop
عکس بازیکنان فوتبال و مربیان در حال مداحی در نشریات منتشر میشود و تلویزیون مبادرت به پخش مداحی
غالمحسین پیروانی مربی برکنار شدهی فجر سپاسی شیراز و صنعت نفت میکند و یا سیدمهدی سیدصالحی
در برنامهی زندهی تلویزیونی شرکت میکند و از مداحیاش میگوید و روضه میخواند:
www.youtube.com/watch?v=waFYFcG18gI
آخرین مورد مداحی رضا حقیقی بازیکن تیم پرسپولیس در قم در شبکهی مجازی پخش میشود.
https://www.youtube.com/watch?v=xZGyVyiSEeM
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تصویر زنده یاد ناصر حجازی در مراسم سوگواری انتشار پیدا میکند تا ارادت او را به «سیدالشهدا» نشان دهند.
http://www.radnews.ir/Detail/4343
باشگاههای فوتبال همچون هیئتهای عزاداری به برگزاری مراسم سوگواری میپردازند و هر ساله به عرض و
طول این مراسمها افزوده میشود .پایگاه خبری باشگاه سپاهان خبر میدهد که در مراسم سوگواری ساالر
شهیدان که توسط این باشگاه برگزار شد« ،ورزشکاران ،مدیران ،مربیان  ،هواداران و پرسنل باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان آمده بودند تا در زیر خیمه امام حسین(ع) با آرمانهای سرور و ساالر شهیدان تجدید بیعت کنند».
http://www.fooladsepahansport.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=5891
متأسفانه تزویر و ریا همانطور که در جامعهی «اسالمزده» غوغا میکند فوتبال را هم در مینوردد .در سالهای
اخیر محرم که میشود فوتبالیستهای معروف که بعضاً در کمیته انضباطی فوتبال پروندهی «منشوری» دارند و
هر لحظه بیم محرومیتشان میرود در تکایا و هیأتهای عزاداری حاضر میشوند و تصاویرشان در رسانههای
عمومی انتشار مییابد .چرا که طبق مقررات منشوری «کسب امتیاز مثبت در مجموعه عملکرد رفتاری و اخالقی
در طول هفته ،ماه ،نیمفصل ،فصل مسابقات مستوجب تشویقات» بازیکنان میشود.
http://fararu.com/fa/news/168775
در جامعهی بحران زدهی ایران جای همه چیز عوض میشود .وقتی بخشی از بدنهی فوتبال کشور بعنوان مداح
فعالیت میکنند مداحان هم در نقش فوتبالیست ظاهر میشوند .مداحان که تا پیش از این در جامعهی مذهبی
نیز عناصری دونپایه و مجلس گرمکن محسوب میشدند از چنان وزنی در جامعهی سیاسی ایران و قدرت حاکم
بر کشور برخوردار میشوند که هرگونه تحرکشان در رسانهها بازتاب مییابد .چنانکه آنها تصویر مداحان رژیم را
در لباس فوتبال انتشار میدهند:

از چپ :محمود کریمی ،منصور ارضی و حسین سازور

فوتبالیستها و کشتیگیران برخالف بسکتبالیستها و والیبالیستها که از کالس اجتماعی باالتری برخوردارند
مشتری تکایا و حسینیهها هستند و در ماه محرم به عزاداری مشغول میشوند و یا اینگونه جلوه میدهند.
هیات عزاداری فرهاد کاظمی به نام «حضرت زینب» یکی از معروفترین هیأتهاست که در محلهی جوادیه تهران
برگزار میشود .او خود در این مراسم مداحی میکند .با این حال وی سالها از طرف ستاد «منشوری» فوتبال
به لحاظ اخالقی رد صالحیت شده بود و اجازهی مربیگری در لیگ برتر را نداشت.
خودش میگوید« :البته کار ما فقط سینه زنی و عزاداری نیست ،به دنبال فرهنگ سازی هم هستیم .ما در این
مراسم برای جوانان فلسفه شهادت را آموزش میدهیم .حدود  ۰۹تا  ۷۹۹جوان هر روز در مورد اخالق اسالمی
صحبت میکنند».
در هیأت فرهاد کاظمی مداحهای معروف کشور همچون محمود کریمی ،عبدالرضا هاللی و مجید
بنیفاطمه نوحهخوانی میکنند .فوتبالیستهای سرشناسی چون حمید استیلی ،حسین بادامکی ،بهروز
رهبری فرد ،مهدی رحمتی ،عباس آقایی ،سیاوش اکبرپور ،صمد مرفاوی ،کریم باقری ،علی انصاریان و ...در این
هیأت حضور پیدا میکنند.
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کریمی مداح خامنهای در هیئت کاله مخملی

محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال و بازیکن تیمهای ملی و پرسپولیس یکی دیگر از هیأت داران معروف
است .این هیات در محله پاچنار تهران واقع در خیابان خیام برگزار میشود .محمد دادکان نذر دارد پابرهنه در
مراسم عزاداری حضور پیدا کند .این هیات به همراه هیأت طیب حاج رضایی عموی امیر حاج رضایی کارشناس
فوتبال بزرگترین هیأتها و دستههای سینهزنی تهران محسوب میشوند.
علی پروین چه در روزهای جشن و چه در روزهای عزاداری مراسم زیادی برگزار میکند که معروف ترین آنها
مولودی برای تولد حضرت فاطمه است که در مسجد قائم در پل رومی برگزار میکند و در محرم در هیات محبان
مهدی حاضر میشود .پروین در لواسان در زیرزمین خانهاش هم حسینیهای ساخته و به این ترتیب برای خود
هیئتی به هم زده است .گاهی هیات محبان مهدی به حسینیه لواسان میرود .غالم کویتیپور مداح معروف
میهمانش میشود.
http://www.aparat.com/v/XSUAC
تصاویر او در حال همزدن غذای هیأت انتشار پیدا میکند.
http://www.aliparvin.ir/includes/newgallery3.aspx?cats=,239,238,237,236,207,206,205,204,&di=rtl&w
=800&h=400
این در حالی است که او به وقتش در پارتیهای شبانه شرکت میکند و از طریق اعوان و انصارش به دنبال
«فحشای شرعی» که در «امالقرا»ی اسالمی بازار داغی دارد هم هست و مبالغ سرسامآوری را برای عیاشی
کوتاه مدت پیشنهاد میکند.
امیر قلعهنویی هم در زیرزمین خانهی مسکونی قبلیاش در جردن حسینیه ساخته بود وی همچنین هیات
سیدالشهدا را در میدان انصاری نازیآباد با چند تن از دوستانش تأسیس کرد.
http://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/c6c1261647535_football_player_p1.php
هرچه فساد در فوتبال بیشتر میشود به رنگ و لعاب مذهبی و خرافات میافزایند .قبل از آغاز مسابقات
آیینهای مذهبی اجرا میشود .بازیکنان در زیر پیراهنهایشان شعارهای مذهبی یا حسین ،یازهرا و یا ابوالفضل
و  ...مینویسند و هنگام شادی کردن پس از گل آن را نشان میدهند.
بازار مداحی و مداحان داغ است و دخالت مداحان نه تنها در سیاست که در فوتبال نیز تبدیل به اپیدمی شد.
محمود کریمی یکی از این مداحان و اراذل مشهور برای بخشش فرهاد کاظمی مربی محروم شده از لیگ برتر به
دیدار علیپور –رییس ستاد منشور اخالقی -میرود .گفته میشود جواد کاظمیان در حالی به عضویت پرسپولیس
لیگ یازدهم درآمد که حمید استیلی عالقهای به جذب این بازیکن نداشت ،اما وساطت یک مداح معروف در
آخرین ساعات مهلت نقل و انتقاالت جواد را پرسپولیسی کرد .غیر از این دو نمونه ،در مورد یک هافبک نهچندان
سرشناس هم که در لیگ دهم به عضویت استیلآذین درآمد ،چنین زمزمههایی به گوش میرسید و عدهای
معتقد بودند او با دخالت یک مداح معروف سر از تیم متمول تهرانی درآورده است.
http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=29954
به گزارش رسانههای داخلی یکی از مربیان «منشوری» که از حضور در تیمهای فوتبال و فعالیتهای مربوط به
این ورزش منع شده در تالش برای این حضور در لیگ سیزدهم به عنوان مربی با یکی از مداحان مشهور کشور
برای صرف ناهار نزد مدیرعامل یکی از تیمهای فوتبال صنعتی میروند.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/230013
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دخالت مداحان تا آنجا افزایش پیدا کرد که حسین فرکی مربی سابق تیم ملی و فوالد اهواز میگوید« :مداحان
اجازه دهند فوتبالیها درباره فوتبال تصمیم بگیرند ... .به مداحان که نوکران دستگاه امام حسین (ع) هستند
احترام میگذارم اما از آنها درخواست میکنم اجازه دهند فوتبالیها درباره فوتبال تصمیم بگیرند .اگر قرار است
مداحان اهل بیت در اینگونه موارد ورود کنند و نظر بدهند ،پس ما هم باید در حوزههای دیگر فعالیت کنیم».
http://khabaran.com/index.php/2013-07-01-09-26-57/460-2013-07-21-10-06-47
سایت انتخاب خبر از پاتوق مشترک مداحان و فوتبالیستها داده مینویسد «بهترین جا برای این افراد سفره
خانه سنتی میراث فرهنگی در میدان هفت تیر است .در آنجا چهره های آشنایی از جمله فوتبالیست های
معروف ،مداحان اهل بیت و برخی از هنرمندان و خوانندگان را مشاهده می کنید ».اینجا خبری از قلیان ارزان
نیست و با پرداخت۷۱هزار تومان تنها می توانید از روی صندلی آنها را تماشا کنید».

محمود کریمی مداح خامنهای در لباس ورزشی

مداحان تا آنجا نفوذ پیدا کردهاند که برای اسم تیمها هم تعیین تکلیف میکنند .در بیست و ششمین جلسه
هیات مذهبی جامعه اسالمی فوتبال به میزبانی وفایی ،مالک باشگاه ابومسلم که در حرم امام رضا در مشهد
برگزار شد ،واعظی مداح این مراسم در جریان خواندن مولودی یک پیشنهاد هم به مسئوالن باشگاه ابومسلم
داد و گفت:
«اسم باشگاه ابومسلم را عوض کنید .ابومسلم نام کسی است که آمد جلوی ائمه ایستاد  .اینکه االن
ابومسلم پیراهن سیاه میپوشد و به آن میگویند سیاهجامگان ،خوب نیست .به نظرم اسم تیم را بگذارید ثامن،
یا ضامن ،تیمتان هم موفق میشود .یکی از مسائلی که باعث شده تیم فوتبال ابومسلم نتواند به لیگ برتر
برسد همین است که ابومسلم جلوی دین ایستاده و حاال شما نام تیمتان را گذاشتهاید ابومسلم».
http://www.tabnak.ir/fa/news/203443
اگر تا دیروز عکس ورزشکاران با هنرمندان سینما و تلویزیون و خوانندگان معروف انتشار پیدا میکرد امروز مداحان
جای آنها را گرفتهاند و تصاویرشان «زینتبخش» صفحات مجالت و روزنامهها میشود.
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از راست ابراهیم آشتیانی ،ناصر حجازی ،فروزان ،علی پروین و علیجباری

روحانیت و فوتبال
پس از در اختیار گرفتن تمامی اهرمهای سیاسی و قضایی و مقننه و فرهنگی کشور و تصدی پستهای امنیتی
و نظامی آنها به سینما و ورزش و  ...هم دستدرازی میکنند .در زمینهی ورزشی با حضور حجتاالسالم
علیپور در هیأت رئیسهی فوتبال نقشآفرینی روحانیت در فوتبال به سطح جدیدی ارتقا پیدا میکند.
دکتر خدابخش مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان اصفهان از نقش کلیدی روحانیت در توسعه ورزش میگوید:
«مردم کالم حق را زبان روحانیت میشنوند و روحانیون می توانند مردم را به سمت ورزش سوق دهند تا جمعیت
هفت درصدی ورزشکار کشور به هفتاد درصد ارتقاء یابد».
http://www.esfahansport.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6138,1

آندرانیک تیموریان بازیکن ارمنی تیم ملی در حال بوسیدن قرآن از دست روحانیت

ریاست کمیسیون ورزش مجلس هم به آخوند سید جالل یحییزاده نماینده تفت و میبد در مجلس میرسد که
در فروردین  ۶۲فوت کرد .جاللی مربی تراکتورسازی تبریز پس از مرگ وی میگوید:
«در واقع مرحوم یحیی زاده به این کمیسیون هویت داد .چون کمیسیون ورزش وقتی که شکل گرفت ،من تا قبل
از اینکه آقای یحیی زاده جلسات کارشناسی بگذارند اصال ً نمیدانستم که مجلس این کمیسیون هم دارد.
ایشان کارشناسان را در کمیسیون فرهنگی مجلس جمع میکردند و اشراف خوبی نسبت به ورزش ها پیدا کرده
بودند به خصوص فوتبال .و در این زمینه توصیههای خوبی داشتند .من یادم هست یک روز گفتم حاج آقا ما توی
فوتبال نقص قانون داریم باالخره وظیفه مجلس است .ایشان گفت ما که حرفی نداریم .فدراسیون ،نهادها،
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پیشکسوتها بیایند و طرحی را بیاورند در مجلس .بنده و همکارانم آن را مطرح کرده و پافشاری میکنیم تا
تصویب بشود».
جاللی در مورد تسلط وی به مشکالت فوتبال میگوید:
«عرض کردم ایشان در این مدت فضای همه باشگاه ها را میشناخت .من یادم هست وقتی با ایشان صحبت
میکردم و ایشان در مورد مشکالت فوتبال سوال میکرد اگر من دوتا میگفتم خود ایشان پنج تا میگفت .کامال ً
اشراف داشتند نسبت به مشکالتی که در فوتبال وجود دارد و همیشه در نهایت ایشان کامال ً متمرکز میشد
روی اصلی ترین مشکالت که همان ضعف مدیریت بود».
http://www.meybodkhabar.ir/news/12807
فیروز کریمی مربی سابق تیمهای پاس ،استقالل ،داماش و صبای قم که جزو مربیان «منشوری» محسوب
میشود و سالها از هدایت تیمهای لیگ برتر محروم بود خواستار حضور روحانیت در ورزش شد:
«زمانی که مربی تیم صبای قم بودم ،چندین بار به مدرسه علمیه فیضی ه رفتم و با طالب صحبت میکردم متوجه
روحیه با نشاط آنان شدم ،آنها ورزش را خوب می شناسند ولی چون در جامعه این مطلب جا نیفتاده است این
تصور ایجاد شده است که روحانیت رابطه با ورزش ندارد؛ در حالی که بسیاری از طالب از تحلیل گران و استعداد
های عالی ورزش هستند ....طالب و روحانیون میبایست نسبت به مسائل ورزش عمیق تر وارد شوند ،تا هر
چه بیشتر روح معنویت به کالبد ورزش تزریق شود».
http://fordunews.com/newsF-9503.html
در  ۲۶مهرماه  ۷۴۶۷ناگهان رسانههای خبر دادند که  ۳۰روحانی جوان در بازی ایران و کره جنوبی وارد استادیوم
یکصد هزار نفری آزادی شدند .ظاهراً «طالب با دیدن ضعف کشور در عرصه فرهنگی و تذکرات مکرر رهبرمعظم
انقالب مبنی بر لزوم تقویت قوای فرهنگی وارد این عرصه شدند».
http://www.seratnews.ir/fa/news/84216/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d8
%aa-%
سپس حضور آخوندها در استادیوم آزادی به منظور ساماندهی جمعیت تشدید شد .در اسفند ماه  ۷۴۶۷روحهللا
سلحشور مدیر روابط عمومی حوزه علمیه تهران اظهار داشت« :برای دیدار  ۲تیم پرسپولیس و استقالل که قرار
است روز جمعه در استادیوم آزادی برگزار شود ما  ۷۹۹نفر از روحانیون را برای حضور در بین تماشاگران از ساعت
 ۱صبح به استادیوم آزادی اعزام خواهیم کرد .وی افزود :به خاطر اینکه طرفداران هر دو تیم یک روز قبل از آغاز این
مسابقه به تهران میآیند تصمیمات به این صورت گرفته شد که  ۷۰نفر از روحانیون را به جمع این طرفداران اعزام
کنیم .خوشبختانه مسئوالن شهرداری تهران برای این هواداران کمپهای مخصوصی را برای سپری کردن شب
تدارک دیدهاند که نفرات اعزامی از حوزه علمیه تهران نیز در کنار این هوادارن در کمپ ها حضور خواهند داشت».
آخوندها در استادیوم آزادی مورد تمسخر مردم قرار گرفتند اما مگر از رو میروند:
http://www.youtube.com/watch?v=Wat1Y8SbM6g
http://gozareshgar.manoto1.com/Report/4grgdj23/UGS3414
در این میان رسانههای خبری از تسلط روحانیت به فوتبال خبر دادند و به سراغ آیتهللا غالمعلی صفایی
بوشهری نماینده خامنهای و امامجمعه بوشهر و نمایندهی مجلس خبرگان رهبری رفتند و از او به عنوان
کارشناس فوتبال یادکردند .بادمجان دورقابچیان ها از تسلط او به فوتبال خبر میدادند و عالقهی جرزینهو
ستارهی مشهور دههی  ۱۹تیم برزیل برای دیدار با او که البته محقق نشد.
http://www.mihanmarket.com/News/1815
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غالمحسین مظلومی و آرام هنرپیشه ایرانی

غالمحسین مظلومی ملی پوش سابق ایران و باشگاه تاج که از بیماری سرطان رنج میبرد از دیدار خود با
خامنهای و شناخت او از فوتبال و ورزشکاران خبر داد و گفت:
«پیش از آنکه حرفم را آغاز کنم و شرایطم را برای ایشان تشریح کنم ،ایشان تمامی شرایط من را میدانستند.
از خاطرات خود درباره بازیهای من گفتند و درباره بیماریام صحبت کردند ... .نکتهای که برای من بسیار جالب
توجه بود ،اینکه ایشان به دقت مسائل ورزشی را زیرنظر دارند و تمامی ورزشکاران را میشناسند ».او همچنین
اضافه کرد که « این دیدار انرژی مثبت زیادی به من داد و پس از بازگشت احساس کردم که حالم بهتر است و از
دیروز برای نخستین بار تمری نات خود را شروع کردم .در کنار دوستان قدیمیام فوتبال بازی کردم و احساس
میکنم که این دیدار انرژی مجددی به من داده است».
http://www.farhangnews.ir/content/53108
وی بعد از دیدار با خامنهای و این اظهارنظر به معاونت فنی باشگاه استقالل منصوب شد.

روحانیت به نیمکت باشگاهها هم راه پیدا میکند .چنانکه در این عکس میبینید آنها در تمرین تیم فوتبال
پدیدهی شاندیز در کنار میثاقیان مربی و محسن پهلوان مقدم مالک تیم حضور دارند.

دالالن یکی از ارکان فساد در فوتبال ایران
اقتصاد ایران اسیر واسطهها و دالالن گوناگون بازار است .بخش عظیم تجارت ایران از طریق قاچاق کاال به داخل و
خارج از کشور صورت میگیرد .قراردادهای مربوط به اکتشاف و سرمایهگذاری در مناطق نفت و گاز ایران توسط
دالالن و واسطههای حکومتی میشود و از این راه ساالنه میلیاردها دالر پول به جیب وابستگان رژیم میرود.
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نفت ایران توسط دالالن روی آبها فروخته میشود و پول نفت فروخته شده در دنیا توسط آنها جا به جا
میشود .آقازادگان و وابستگان مقامات درجه اول حکومت نقش اساسی و ویژه در این فساد دارند .مقامات رژیم
هم و غماش را گذاشتهاند روی دور زدن قوانین و مقررات بینالمللی .تلویزیون دولتی  ،بازیهای فوتبال را از
تلویزیون الجزیره اسپرت به سرقت برده و بدون رعایت قانون کپی رایت و مالکیت و  ...پخش میکند .در چنین
شرایطی نمیتوان انتظار داشت دست دالالن و مقامات حکومتی از فوتبال کوتاه باشد و از طرف نهادهای نظارتی
برخورد جدی با آنها صورت گیرد .دالالنی که به گفته کارشناسان ،ساالنه نزدیک  5۹تا  ۷۹۹میلیارد تومان از
درآمد  5۹۹تا  ۱۹۹میلیاردی فوتبال را از آن خود میکنند.
فیفا برای جلوگیری از ورود پدیدهی داللی به فوتبال ،با ایجاد «مدیر برنامه» یا همان «ایجنت» در روند نقل و
انتقاالت ،شغلی مشخص در فوتبال را به وجود آورده است تا همه چیز شفاف و قابل کنترل باشد .مدیر برنامهها
در واقع ،واسطه انتقال بازیکنان هستند و مطابق عرف جهانی بین  ۰تا  ۷۹درصد از کل مبلغ قرارداد یک بازیکن را
به عنوان حقالزحمه دریافت میکنند .ولی در ایران قضیه فرق میکند برخی واسطهها تا  ۱۹درصد سهم
میبرند.
دالالن با گرفتن درصدهای باالیی از قرارداد ،بازیکنان را به تیمهای معروف گسیل میدارند و یا حتی در مقاطعی
آنها را در لیست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی قرار میدهند تا قیمتشان در بازار نقل و انتقاالت باال
رود.
عبدالرحمان شاهحسینی یکی از قضات ارشد رژیم و رئیس سابق کمیته انضباطی فوتبال میگوید:
«عدهای هستند که از طریق روابط ناسالم با مدیران و واسطههای مدیران ،بعضی از بازیکنان را به تیمها تحمیل
میکنند و در قبال آن پول میگیرند .اسم این افراد دالل نیست .داللی ی ک حرفه است که در قانون کار و تجارت
هم به آن اشاره شده .در فوتبال همتراز داللی ،شغل مدیربرنامه را داریم؛ افرادی که از سوی فیفا مجوز نقل و
انتقال بازیکن و مربی دارند و درصد مشخصی از قرارداد آنها را بهعنوان حقالعمل دریافت میکنند .کار چاقکنها
افرادی غیررسمی و پنهان هستند که یکی از مفسدههای فوتبال ایران محسوب میشوند .همین چند روز قبل
فوتبالیستی که پدرش از دوستان نزدیک من است تماس گرفت و گفت برای عضویت در یک تیم تهرانی تست
داده اما یک واسطه گفته باید دو میلیون تومان بدهی تا قرارداد ببندی .این یکی از مصادیق آشکار فساد است که
نمونههایی از این دست در فوتبال ایران کم نداریم».
http://sport.jamejamonline.ir/NewsPreview/1257855404893727217?redirected=1
وی همچنین در مورد عدم برخورد مدیران عالی فدراسیون ورزش با پدیدهی کارچاق کنی میگوید:
«طی دو سال اخیر در جلسات مختلف به پدیده شوم کارچاق کنی و قراردادهای پنهان در فوتبال اشاره کردم و
راهکارهای بازدارنده ارائه دادم اما متاسفانه تا تاریخ جدایی هیچ اقدام موثری از سوی مدیران عالی فدراسیون و
ورزش انجام نشد .مردم بدانند قسمت اعظم هزینههای فوتبال از بیتالمال تامین میشود و عدم نظارت بر نحوه
هزینهها حیف و میل بیتالمال را در برخواهد داشت».
http://vista.ir/article/321537
در  ۲۹تیرماه  ۷۴۶۷خبرگزاری فوتبال ایران پارس طی گزارشی اعالم کرد که به لیست  ۷۹۷دالل فوتبال که از
طریق فدراسیون فوتبال با مهر «محرمانه»ی قرمز رنگ به «اطالع هیاتها و باشگاهها رسیده تا با این افراد
همکاری نکنند» دست یافته است .همه چیز روشن است و مسئوالن فدراسیون به خوبی با دالالن آشنا هستند.
بنا به ادعای این خبرگزاری « این لیست پر از نکته است ،پر از اسامی آشنا و ناآشنا ،کسانی که بسیاری از
تیمها را به ورطه نابودی کشانده اند و شکایتهای فراوانی را روانه فدراسیون فوتبال و محاکم قضایی کردهاند».
همچنین « از قشر روزنامه نگار هم از سردبیر بگیرید تا معاون سردبیر و خبرنگار و پیشکسوت خبری هم در این
لیست دیده می شود .از دالالن قدیمی تا تازه به دوران رسیده ها»
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
خبرگزاری فوتبال ایران پارس همچنین در مورد نحوهی چپاول سرمایههای ملی توسط دالالن از قول عزیز محمدی
رئیس سابق سازمان لیگ برتر مینویسد:
«یه روز یکی از این ایجنتهای رسمی فیفا رو صدا زدم تا بیاد درباره ورود بازیکنان افریقایی به فوتبال ایران توضیح
دهد .پرسیدم باالترین پولی که یه بازیکن آفریقایی در کشور خودش می گیرد و بازیکن ملی و بزرگ باشد چقدر
است؟ گفت حداکثر ۰۹هزار دالر! گفتم شما ۱۹تا نه ۷۹۹هزار دالر به آنها بدهید .چرا آنها را بیش از ۲۹۹هزار
دالر به فوتبال ایران قالب می کنی د؟ خدا شاهد است به من گفت ما همان مبلغ واقعی را اعالم و درخواست
میکنیم اما مدیرعامل و مربیها به ما میگویند بنویس  ۲۰۹یا ۴۹۹هزار دالر تا  ۷۹درصد هم بیشتر از سهمت
بهت بدهیم» و خبرنگار ادامه میدهد:
«نکته جالب آنجاست که قرارداد رسمی با همین بازیکنان در حد ۴۹هزار دالر است و قرارداد داخلی آن رقمها
خواهد بود»...
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
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همین گزارش از نحوهی چپاول سرمایههای کشور توسط مصطفی آجورلو که در مقام مسئول لجستیک سپاه
پاسداران از وزارت نفت محمولهی نفت تحویل میگرفت و پایش در قرارداد کرسنت هم گیر است نوشت:
«باشگاه استیل آذین با پولهای حسین هدایتی و مدیرعاملی مصطفی آجورلو خواست انقالبی در فوتبال ایران
به وجود بیاورد .آنها ستارههای بزرگ را به تیم آوردند تا با قهرمانی دهان همه منتقدان را ببندند .آن روزها
مدیرعامل استیل آذین دست به کار عجیبی زد و مربیای که با مبلغ ۴۹۹هزار دالری در حاشیه خلیج فارس به
دنبال کار بود را با قراردادی نزدیک به یک و نیم میلیون دالر به باشگاه آورد! مدیر برنامه های او بعد از رفتن
«تمبوکویچ» به سازمان لیگ تعهد داد او توافقی رفته و پولی مطالبه نخواهد کرد .امروز خبر رسیده «استاد » به
فیفا شکایت کرده و خواستار یک میلیارد و دویست میلیون تومان شده است»
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
غالب فوتبالیستهایی که توسط دالالن به فوتبال ایران تحمیل میشوند در تیمهایشان بازی نمیکنند اما
عدهای را به نان و نوا میرسانند .خبرگزاری فوتبال ایران پارس از قول عزیز محمدی مینویسد:
«چند فصل قبل یك تیم از برزیل آوردند و همه بازیكنانش به همه تیمها رفتند .در سال  ، ۱۱-۱۱تعداد بازیكنان
۳۱نفر بود كه  ۹۴۰۴۶دقیقه بازی كردند و از بین آنها یازده نفر زیر  ۰۹۹دقیقه بازی كردند .در سال  ۱۱-۱۶این
تعداد به  ۳۶نفر رسید كه مجموعا  ۰۶۰۹۱دقیقه بازی كردند كه  ۶نفر زیر  ۰۹۹دقیقه بودند .در سال  ۱۶-۶۹این
تعداد به  ۰۹نفر رسید كه مجموعا  ۰۶۳۹۱دقیقه بازی كردند كه  ۲۹نفر زیر  ۰۹۹دقیقه بودند و در سال  ۶۹-۶۷این
تعداد به  ۰۰نفر رسید كه مجموعا  ۰۴۰۲۴دقیقه بازی كردند كه  ۲۷نفر زیر  ۰۹۹دقیقه بودند ».جالب اینكه از این
۲۷نفر چهار نفر بازی نكردند و  ۴نفر زیر ۷۹۹دقیقه بازی كردند».
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/10280
حسن روشن فوتبالیست ملیپوش سابق ایران در  ۰اوت  ۲۹۹۶در گفتگو با دویچهوله میگوید:
«دوستی به من مراجعه کرده بود و پرسید که یک بازیکن چند درصد از حقوقش را باید به مربیاش بدهد؟ من
گفتم ،چون من نمیدانم و با این مسایل ارتباط ندارم باید بپرسم .ولی شما بفرمایید چه جوری ،با مثال برادر
خانمش قرارداد بسته بودند ،با ایشان چه جوری قرارداد بستهاند؟ گفت ،ایشان قرارداد  ۲۹میلیون تومانی امضاء
کرده ،در سطح جوانان بود البته ،ولی فقط  ۹۹۹هزارتومان به او دادند .یعنی اصال درصدی این وسط نبوده .به
خاطر این آنهایی که دستشان باز است » ...
در اردیبهشت  ۶۷رسانههای رژیم خبر از سوءاستفاده جنسی یک دالل از نوجوانان دادند:
«گستاخی یک دالل به حدی رسید که ناجوانمردانه  ۷۰نوجوان معصوم را مورد آزار جنسی قرار داد  .متهم که یک
دالل فوتبال است  ۷۰نوجوان اصفهانی را به عضویت یک باشگاه فوتبال در آورده و در خوابگاه شبانهروزی مورد آزار
و اذیت قرار داده و از آنها فیلمبرداری کرده است .پسران نوجوانی که با رویای فوتبالیست شدن میلیونها تومان
پول به یک دالل داده بودند به جای شهرت آزار و اذیت جنسی نصیبشان شد.
متهم که یک دالل تهرانی است  ۷۰نوجوان اصفهانی را به عضویت یک باشگاه فوتبال در آورده و در خوابگاه
شبانهروزی مورد آزار و اذیت قرار داده و از آنها فیلمبرداری کرده است.
با توجه به اینکه شاکیان اعالم کرده بودند از سوی متهم مورد آزار جنسی نیز قرار گرفتهاند و فیلمی هم در این
خصوص به دست آمده و محل وقوع جرم و دستگیری متهم هم تهران بوده ماموران پرونده را به دادگاه کیفری
استان تهران فرستادند و قاضی شعبه  ۱۱بعد از بررسی اولیه پرونده نواقصی را در تحقیقات دید و دستور رفع آنها
را صادر کرد».
http://rajanews.com/detail.asp?id=126696
اما تا به امروز هیچ خبر دیگری در مورد این پرونده انتشار نیافته است.
در  ۶خرداد  ۷۴۱۶رسانهها خبر از سررفتن حوصلهی فدراسیون و لیگ برتر از دست یک مربی لیگ برتری دادند.
این رسانه ها او را متهم به انجام انواع و اقسام فساد کردند که کمترین آن داللی بود .اما خبری از نام وی و یا
پیگیری موضوع نشد:
«دود کردن پنج میلیون تومان بیزبان از طریق مصرف مواد مخدر ،ارائه پیشنهاد غیراخالقی به یک بازیکن رده
پایهای برای بازی دادن وی ،به جیب زدن رقمی حدود یکصد میلیون تومان از طریق جذب یک فوتبالیست بنجل
خارجی ،داشتن رابطه نامشروع و زیرسوال بردن یک باشگاه اخالقمدار و دهها مشکل اخالقی دیگر» از جمله
اتهاماتی بود که برای «آقای پ» برشمردند .رسانهها اطالع دادند که «اخبار عجیب ،متفاوت و آزاردهندهای
پیرامون همین «آقای پ» شنیدهاند» که دود از کلهشان بلند شده است! و همچنین اطالع دادند که یکی از
مسئوالن فدراسیون فوتبال وی را «امالفساد» فوتبال خوانده است.
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علی لطیفی فوتبالیست ایرانی حاضر در جام جهانی  ۷۶۶۱و یکی از لژیونرهای ایرانی در مورد دالیل افت فوتبال
ایران میگوید:
«دلیل این مسئله عدم حضور مربیان سالمت و کار بلد در فوتبال پایه است .حضور افراد ناسالم که هیچ چیز از
فوتبال نمی دانند و آبرویی هم ندارند و لذا بدون توجه به پیشرفت فوتبال پایه فقط به کسب درآمد فکر می کنند و
البته به جز پول کارهای کثیف دیگری میکنند که من از گفتنش شرم دارم».
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1028269&title
داللها تنها به داخل کشور منحصر نمیشوند .دالالن ایرانی خارج از کشور نیز به واسطهی روابطی که با هرم
قدرت و چهرههای سیاسی در داخل کشور دارند از این خوان یغما استفاده میبرند .خشایار محسنی متولد
 ۷۴۰۴در تهران یکی از آنهاست .وی که دالل باشگاه آدمیراواکر اتریش بود امروز مالک باشگاه دیاسترادای
اسلواکی است و پای علی پروین و ناصر حجازی را هم به این باشگاه باز کرد .هرکجا که پروندهی فساد در
فوتبال ایران مطرح میشود یک پای او در آنجا دیده میشود.
خبرگزاری فارس در مورد او گزارش داد:
«خشایار محسنی دالل فوتبال بزرگ شده کشور اتریش است و پیش از
حضور در فوتبال ،به عنوان بادیگارد فعالیت میکرد كه به لحاظ ارتباط نزدیك با
برخی سیاسیون وقت وارد فوتبال ایران شد .اولین بازیکن فوتبال ایران که از
محسنی ضربه خورد ،مهرداد میناوند است ... .او یکی از عوامل مهمی بود
که باعث جدایی میناوند از گراتش شد.
محسنی اغلب بازیکنان بی تجربه ایران را به اتریش برد تا بتواند به هر نحوی
از کنار آنها کسب در آمد کند ... .محسنی که آن زمان  ۷۱سال سن داشت،
کم کم توانست با گرفتن ارتباط با داللها و آوردن بازیکنان خارجی به فوتبال
ایران پولی زیادی به جیب بزند .یکی از باشگاههایی که با زحمات او رو به
نابودی رفت ،باشگاه عقاب تهران بود .محسنی بعدها توانست به وابسته
نزدیکی با مدیر وقت پرسپولیس ،آری هان را به عنوان سرمربی به این تیم
بیاورد .در همان زمان نیز ،بارها با شانتاژ کردن این مربی ،باعث شد تا او بدون
مرخصی ایران را ترک کند که در نهایت نیز قراردادش فسخ شد .او سه بازیکن خارجی نیز در پرسپولیس داشت
که بارها باعث شد به تمرینات این تیم نروند و برای باشگاهشان دردسر درست کنند.
اما شاهکار اساسی او جعل رضایتنامه برای یونگ مربی سابق استیل آذین بود که با این کار باعث شد تا فیفا
 ۷۲امتیاز از این تیم در لیگ دسته اول کم کند .این مربی هلندی که متوجه شده بود جعل سند توسط محسنی
صورت گرفته ،به فیفا شکایت برد .هنوز پاره ای از فعالیت های و تحرکات این دالل معروف فوتبال ایران پنهان مانده
است.
محسنی به دلیل بلد بودن زبان آلمانی ،در اتریش انواع بندها را به قرارداد بازیکنان ایرانی اضافه می کرد و به
دلیل عدم تسلط این بازیکنان به زبان آلمانی ،نیمی بیشتر از پول قرارداد آنها را به جیب می زند .محل زندگی او
در تهران خیابان فرشته است و با یکی از معروفترین چهره های ایرانی کشور اتریش به نام دکتر (ج) ارتباط
نزدیکی دارد .گفته میشود وی همان کسی است که در دوران ریاست خاتمی ،رئیس جمهور اتریش را به ایران
آورد .درباره نوع فعالیتهای (ج) نیز ابهامات زیادی وجود دارد و گفته می شود در کار ساخت نوشیدنی ها غیر
شرعی است!
اینكه محسنی از كجا و با واسطه گری چه افراد و جریانات سیاسی وارد فوتبال شده سوالی است كه باید در
همین روزها به پاسخ آن رسید».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901014000377
یکی از کسانی که سابقهی دوستی  ۷۰ساله با محسنی دارد در مورد وی مینویسد:
« ...در سن  ۷۳سالگی به اتریش رفت ...دبیرستان و دانشگاه را با نمرات خوب به پایان رساند و شد دکتر
خشایار محسنی  ...پزشکی که در سال  ۷۶۶۱قهرمان بوکس کشور اتریش در وزن  ۱۰کیلو شد ...این موجود
عجیب از سال  ۷۶۶۶تا  ۲۹۹۳در بیمارستانی در وین کار میکرد ولی از سال  ۲۹۹۳به بعد طب را کنار گذاشت و
رفت سراغ فوتبال پر حادثه  ...مدیر برنامههای سابق فرهاد مجیدی  ..مهدی پاشاراده  ...علی لطیفی...خداداد
عزیزی و مهرداد میناوند ... .ناهارش را با کریموف روس میخورد و شامش را در وین با مسئولین سفارت
جمهوری اسالمی تا جایی که محرمانهترین محموله های خبری و اطالعاتی درباره برنامههای هستهایی ایران را
با خود به وین میبرد و صبحانه مفصلش را در ابتدای میدان قدس در خیابان شریعتی در قهوه خانه ایی محقر با
املت و  ۲عدد نان سنگگ بدون هیج کسی و چیزی میخورد  .....کریموف مالک باشگاه ماخاچ قلعه ....
غالمحسین شعبانی مدیر مسئول ابدی مجله دنیای ورزش  ....و بقول بعضیها حزبی مشکوک که نامش را فتنه
میگذارند  ...و بعضی کله گندههای نظام که نامشان را نمیشود گفت  ...مغر متفکر خشایار محسنی در این
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سالها بودند ....او در صدای آمریکا از سرکوبگران ملت ایران در انتخابات دفاع میکند و پرچم اسرائیل را در قلب
اروپا پائین میکشد ...پدیده این روزهای مملکت ما کسی است که تیم ملی را برای اردو به اتریش میبرد و
پرسپولیس از هتل رانده را در اروپا جمع و جور میکند و خرجشان را میدهد .... .او از سال  ۲۹۹۳با کرییموف
روس آشنا شد  ...میلیاردر بلوک شرق محسنی را از نظر مالی به سمتی برد که او حاال مالک یک باشگاه
اروپایی است » ...
http://sangarban.blogspot.se/2012/01/blog-post_1206.html
بهشاد یاورزاده بازیکن سابق تیم استقالل در مورد عدم رسیدگی به پروندهی او میگوید:
«اگر یک دستگاه امنیتی با من تماس میگرفت و در خصوص خشایار محسنی سؤال میکرد به او میگفتم او با
چه کسانی کار میکند ،به چه کسانی باج میدهد و برای چه افرادی ویزای اتریش میگیرد تا از آنها سوء
استفاده کند ... .میدانم اگر قرار باشد پرونده خشایار محسنی را به طور دقیق بررسی کنند اسمهایی از کنار
آن در میآید که کل فوتبال ما زیر سؤال میرود .برمال کردن کارهای خالف خشایار محسنی برای من بزرگترین
هدف در زندگیام شده است .یا صحبتهای من دروغ است یا حقیقت؛ نمیدانم چرا کسی حاضر نیست اگر
میخواهد ثابت کند که حرفهایم دروغ است ،پیشقدم شود .نمیخواهم اسم آنهایی که با خشایار محسنی در
ارتباط بودند را بیاورم مثل آن فردی که ویزای اروپایش را از این فرد گرفت یا خیلی از بزرگان فوتبال».
http://www.598.ir/fa/news/38679
بسیاری از بازیکنان علیه او شهادت دادهاند اما کسی پیگیر شهادت آنها و ضرر و زیانی که متحمل شده بودند
نشد .بعد از شکایت باشگاه استیل آذین از خشایار محسنی در ارتباط با جعل امضای یونگ و به میان کشیده
شدن پای علی پروین که یکی از حامیان اوست ،هیأت بررسی نحلفات فوتبال با سروصدای بسیار فعالیت وی در
ایران را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد .
با این حال هیچ اقدامی صورت نگرفت و حسین هدایتی که از جمله شاکیان محسنی بود در نامهای به او از وی
خواست نمایندگی این باشگاه نزد فیفا برای برگرداندن  ۷۲امتیاز کسر شدهی استیل آذین را به عهده بگیرد و
علی پروین در خرداد  ۶۲با قراردادی یک ساله به تیم دی استرادای اسلواکی که محسنی مالکش است پیوست
و اعالم شد وی عالوه بر مدیریت فنی جز سهامداران باشگاه نیز است.
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576
در شهریور  ۶۲رسانههای چک و اسلواکی خبر از دستگیری  ۷۱فوتبالیست این دو کشور به اتهام تبانی کردند.
در میان دستگیر شدگان  ۳تن از بازیکنان دی استرادا تیم خشایار محسنی دیده میشوند.
http://football-erozz.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=57
ارتباط محسنی با امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه عقاب که مالک آن قصد سرمایهگذاری در فوتبال ایران را
داشت باعث شد این باشگاه در سال  ۱۴سهام باشگاه «دونایسكا اتلتیكو كالب» را كه در رقابتهای لیگ دسته
دوم حرفه ای اسلواكی حضور داشت بخرد .گفته میشد این باشگاه دارای یك مجمع  ۷۰نفره است كه  ۷۷نفر
آن ایرانــی و  ۳نفرنیز عضو انجمن شهر هستند و هیئت مدیره این باشگاه نیز دارای  ۳عضو ایرانی است .قرار
شد جشن صدسالگی باشگاه «داك» در هتل المپیك تهران باحضور مقامهای ورزشی و اجرایی كشورمان برگزار
می شود.
افکی داک  ۷۶۹۳دونایسکا استرادا که رسانههای ایرانی آن را دیاسترادا مینامند ناگهان به محسنی رسید و
فتحی که مدیرعامل سابق باشگاههای برق ،عقاب و بهمن بود  ۱سال در کمیته انضباطی فوتبال ایران جا خوش
کرد.
علی پروین با قراردادی یک ساله به تیم دی استرادای اسلواکی پیوست .علی پروین در ویالی خودش با
خشایار محسنی مدیر عامل و سهامدارباشگاه دی استرادای اسلواکی و صادق صدوقی سهامدار جدید این تیم
برای ۷فصل همکاری به عنوان مدیر فنی در این باشگاه اروپایی به توافق رسید.
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576

دالالن فوتبال و دکلهای نفتی در آشفته بازار تحریمهای جهانی
خبرگزاری مهر در  ۲۹تیرماه  ۷۴۶۷خبر از «هجوم دالالن فوتبال به بازار دکل حفاری ایران» داد:
یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای خرید یک دستگاه دکل حفاری با توان  ۲۹۹۹اسب بخار در
بازار چین و سنگاپور تا  ۲سال قبل حدود  ۷۰۹میلیون دالر پرداخت میشد ،اظهار داشت :اما در شرایط فعلی
هزینه خرید همین دکل از سازندگان چینی به  ۲۱۹تا  ۲۱۹میلیون دالر افزایش یافته است .وی با تاکید بر اینکه
برخی از دالالن و واسطهها که پیشتر در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال فعالیت میکردند ،به بازار خرید و فروش
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دکل های دسته دوم برای پیمانکاران ایرانی روی آوردهاند ،اظهار داشت :فعالیت همین واسطهها و دالالن به
افزایش چند برابری هزینه خرید یک دکل دریایی منجر شده است.
http://news.gooya.com/sports/archives/143647.php
یکی از دالالن یاد شده رضا مصطفوی طباطبایی است که به عنوان فرد خیری ،فیسبیلهللا به پرسپولیس کمک
میکند و مشکلگشای این تیم معرفی میشود.

لیدرها یکی از عوامل نوظهور در فوتبال
به طور سنتی ،بوقچیهای ایرانی هوادارانی بودند که به دلیل عالقه وافرشان به یک تیم ،در میان دیگر هوادارن
متمایز بودند و به رهبری تشویقها میپرداختند و به نوعی «نماد» هواداران آن تیم نیز محسوب میشدند.
سهراببوقی» و «حسن تارزان»

محمد بوقی اولین بوقچی بود که در دههی  ۳۹نماد پیکان و پرسپولیس شد« .
با الگوبرداری از محمد بوقی تبدیل به بوقچیهای استقالل شدند.
اما از آغاز دههی  ۱۹و همزمان با تغییر نام بوقچی به لیدر ،این کار به یک
«شغل» تبدیل شد .لیدرها که تنها مختص باشگاههای ایرانی و فوتبال ایران
هستند در ازای دریافت پول به عنوان حقوق و مزایا و رشوه جو ورزشگاه و
یدهند .هیچ
شعارهای تماشاگران را به سود یا ضرر کارفرمایانشان تغییر م 
بازیکن ،مربی و سرپرستی نیست که از گزند لیدرها در امان باشد.
ظهور لیدرها در فوتبال با رشد لومپنیسم در ورزشگاهها ارتباط مستقیم دارد.
این پدیده از زمانی بهوجود آمد که پای سرداران سپاه و بسیج و مدیران
دولتی به فوتبال باز شد .آنها به منظور پیش برد خطشان از وجود «بزن
بهادرها» در استادیومها استفاده کردند .پشت این دسته از لیدرها تا آنجا
گرم است که علیرغم تمامی سیاهکاریهایی که میکنند تاکنون مورد پیگیرد
جدی قرار نگرفتهاند .اگر جایی هم کسی قربانی شده به رقابت بین
جناحهای قدرت در باشگاهها ربط داشته است.
نخستین جرقهی حضور «لیدرها» در فوتبال ایران در سال  ۷۴۱۲در باشگاه پرسپولیس و توسط اکبر غمخوار که به
تازگی مدیر عامل پرسپولیس شدهبود زده شد .وی که فردی نظامی بود برای اولین بار برای مقابله با علی پروین
و کنترل هواداران پرسپولیس تشکیالتی از لیدرها را سازمان داد .سپس حسین قریب مدیر عامل وقت استقالل
که در رشتهی امنیت تحصیل کرده تشکیالت مشابهی را در این باشگاه سازماندهی کرد .سپس سازمان تربیت
بدنی با همکاری نیروی انتظامی اقدام به شناسایی لیدرها کرد و لباسهای ویژهای را نیز به آنها اختصاص
داشت .گفته میشود هماکنون پرسپولیس حدود  ۷۹۹لیدر در تهران و  ۲۹لیدر در شهرستانها دارد و استقالل
دارای  ۶۰لیدر در تهران و شهرستانها دارند.
http://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/ c6c1207141299p1.php
قدرت یافتن لیدرها ،در اواخر سال  ۷۴۱۶با ماجرای کتکخوردن علی دایی از وحید اسماعیلی یکی از لیدرهای
پرسپولیس که مغازهی محصوالت فرهنگی در خیابان نبرد دارد توجه رسانههای ایران را بیش از پیش به خود جلب
کرد و بسیاری درباره آن به عنوان پدیدهای مضر برای فوتبال ایران هشدار دادند.
فعالیت لیدرها در پرسپولیس هیچگاه به اندازه دوران حضور حبیب کاشانی در این باشگاه ،پررنگ و قابل توجه
نبودهاست.
علی دایی بعدها در برنامه  ۶۹مدعی شد که لیدرها به دستور کاشانی که تالش میشود او را سمبل «اخالق»
معرفی کنند در رختکن بازیکنان تیم را کتک زدهاند.
ینویسد که یک «لیدر هتاک چاق» در رختکن
افشین قطبی مربی سابق پرسپولیس نیز در وبگاه شخصی خود م 
عربدهکشی کرده است و لپتاپ او را شکسته است.

http://www.siasatrooz.ir/vdcjxmei.uqeoazsffu.html
گفته میشود حجتاالسالم علیپور دبیر ستاد منشور اخالقی فدراسیون اولین بار عباس اسماعیل بیگی را که
سر لیدر کنونی باشگاه پرسپولیس است به فوتبال معرفی کرد و او را به همراه تیم ملی ایران به مسابقات جام
جهانی اعزام نمود .این شخص توانست یک گروه از لیدرها را در اختیار بگیرد که اکثر انها از پایگاه بسیج و افرادی
بودند که با حفاظت اطالعات وهمچنین حراست سازمان تربیت بدنی ارتباط داشتهاند.
هجرتی لیدر استقالل در یک برنامهی رادیویی در مورد شرایط لیدر شدن گفت« :قد من  ۷۶۲هست و وزنم هم
 ۷۲۹در ضمن بوکس هم کار میکنم».
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خبرگزاری ایرنا در مورد مشکالتی که لیدرها برای فوتبال ایران به وجود آوردهاند مینویسد:

« قرار بود زمینه ساز ترویج و گسترش ورزش باشند اما اكنون به نظر میرسد كه تاثیر مخربی بر ورزش ما دارند.
لیدرهایی كه آمدند تا همراه ورزش ما باشند اما اكنون به بالی ورزش تبدیل شده اند و گواه این مدعا روند
صعودی هرج و مرج بر روی سكوهای ورزشی است.
لیدرها آمدند هواداران را تشویق به حمایت از تیم كنند و به عبارتی به مشوقین تیم ها معروف شدند اما امروز
تنها كاری كه نمی كنند تهییج تماشاگران به تشویق تیم است! »
http://www.ifca.ir/report/600
علی دایی در پاسخ به شعار هواداران استقالل در جریان بازی استقالل و نفت تهران که فریاد میزدند «دایی
دایی  -رئیس مافیایی» گفت:
« مطمئنا لیدرها خط و خطوط میگیرند تا این شعارها را سر بدهند .در آینده مشخص میشود مافیای فوتبال چه
کسی است».
http://football.ir/news/iran/1392/07/dae-esteghlal-1163199.html
«به گزارش حدیدنیوز سال گذشته در بررسی پرونده آکادمی یکی از باشگاههای بزرگ کشور مسوالن بلندپایه
فوتبال ایران به مشکالت عدیدهای برخوردند ولی به دلیل ارتباط نزدیک مدیرعامل باشگاه مذکور با این افراد،
فوتبال ایران به راحتی چشم خود را روی این تخلفات بست .ماجرا از این قرار بود که یکی از لیدرهای معروف به
نام «ل» قصد داشت به یکی از بازیکنان تیم جوانان باشگاه تجاوز کند .این بازیکن نیز با تیزهوشی بخشی از
مکالمات خود را با این فرد اوباش ضبط کرده بود .فایل صوتی این حرفها نیز به دست مسوالن باشگاه رسید ولی
مدیرعامل در عین ناباوری ،به الپوشانی این پرونده پرداخت .نتیجه نیز این بود که امسال ،چنین اتفاقی بار دیگر
رخ داد و آن لیدر ،به یکی از بازیکنان تیم جوانان باشگاه تجاوز کرد!
 ...او همان اول صبح به خوابگاه آکادمی فوتبال این باشگاه منتقل میشود که در آنجا ،خون باال میآورد و سریعا
به بیمارستان منتقل میشود .پزشکها نیز به طور کامل در جریان همه چیز قرار میگیرند اما مدیر عامل باشگاه
مذکور به محض مطلع شدن از این اتفاق ،سریعا از مسوالن آکادمی میخواهد آن را الپوشانی کنند« ... .ل» که
پرونده قطوری در چاقوکشی ،درگیری و  ...دارد ،در حال حاضر مسول دفتر این آکادمی فوتبال است .او لیدر
باشگاه به حساب میآید و مدیر عامل باشگاه نیز ،از ترس این که مبادا با دستگیری این لیدر ،اعترافاتی علیه او
نیز گرفته شود ،دست به پنهان کاری درباره اقدامات کثیف او و سایر مسوالن آکادمی فوتبالش کرده است».
http://www.hadidnews.com/vdcbwsb8.rhb50piuur.html
در اواخر دههی  ۱۹بود فدراسیون بینالمللی فوتبال ) (FIFAورزشگاه آزادی را در لیست  ۷۹ورزشگاه خطرناک
جهان قرار داد .به همین منظور سید محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت در نامهای از بهزاد کتیرایی رئیس وقت
حراست سازمان تربیت بدنی خواست که وضعیت ورزشگاه ها را سازماندهی کنند .درست در همین سالها
باشگاه های فوتبال که آن زمان اکثر آنها زیر نظر سازمان تربیت بدنی اداره میشدند تصمیم به ایجاد پایگاهی
برای هواداران خود گرفتند که رفته رفته در اکثر باشگاهها مخصوصا باشگاه های پرطرفدار کمیتهای با نام «کانون
هواداران» شکل گرفت و ادارهی آن به دست اطالعاتیها و امنیتیها سپرده شد.
اولین کانون هواداران استقالل در اواخر دهه  ۱۹توسط سردار سعادتی و زیر نظر حراست فیزیکی سازمان تربیت
بدنی وقت فعالیت می کرد تشکیل شد .در همین سالها به جز سردار سعادتی افرادی همچون :رضا ماشینی -
مقدسی رضا قاسمی -عباس نقدی زاده  -سید مجید پورسیف  -مرتضی کامرانی و حاج مجید عرب هرکدام در
مقاطعی ریاست کانون هواداران استقالل را به عهده داشتند.
مجید پورسیف یکی از شکنجهگران اوین و افرادی که در جوخههای اعدام شرکت میکرد به عنوان رئیس کانون
هواداران استقالل معرفی شد .وی مدتی یکی از مسئوالن زندان قصر شد .مجید پورسیف پست جدید خود را با
مسئولیتاش در زندان اوین و قصر اشتباهی گرفته و شرایط مضحکی را برای «بوقچی» شدن و هواداری از تیم
استقالل اعالم کرد .روزنامه اعتماد ملی روز  ۲۱تیرماه  ۷۴۱۱در این مورد گزارش داد:
«سایت رسمی باشگاه استقالل ،فرمی را برای عضویت لیدرها منتشر كرده كه در آن شرایط جالبی برای لیدر
شدن قید شده است... .در این فرم روی سابقه فعالیت حزبی و گروهی همراه با ذكر نوع فعالیت و مدت آن تاكید
شده و البته از آن جالبتر ،بخشی هم برای مسابقه فعالیت فرهنگی و عضویت در بسیج در نظر گرفته شده
است .در نظر گرفتن این شرایط برای لیدرهای استقالل با اینكه چندان ربطی به مسابقه ورزشی و كاری كه قرار
است روی سكوها انجام دهند ،ندارد اما با توجه به حضور مجید پورسیف به عنوان رئیس كانون هواداران استقالل
چندان دور از ذهن نیست .سال گذشته برخورد قاطعی با لیدرهای استقالل شد كه كارگردانی آن برعهده
پورسیف بود .آن روزها در حالی در حاشیه یكی از تمرینهای استقالل ،پلیس امنیت تهران ،لیدرها را بازداشت
كرد كه آنها شعارهایی را در هواداری از قلعهنویی و علیه واعظ آشتیانی ،مدیرعامل باشگاه سرداده بودند .بعد از
این بازداشتها بود كه پورسیف خبر داد در صورت افشای مسائلی ،گوش بعضیها از خجالت سرخ خواهد شد؛
مدتی بعد از آن هم همه لیدرهای بازداشتشده از طرف فدراسیون بركنار شدند تا حاال استقالل چند هفته مانده
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به آغاز فصل بعدی با فرمی كه بیشتر عقیدتی است تا ورزشی ،لیدرهایی را برای فرستادن روی سكوهای
تشویقی تیم دستوپا كند .در بخشهایی از این فرم سواالتی مثل «سابقه فعالیت حزبی و گروهی با ذكر نوع
فعالیت و مدت آن؟» و «سابقه فعالیت فرهنگی و عضویت در بسیج با ذكر محل و نوع فعالیت؟» وجود دارد .البته
در این فرم سواالت عجیب و غریب دیگری هم هست .مثال متقاضیان لیدر شدن باید در خصوص اینكه تاكنون عمل
جراحی داشتهاند یا نه ،توضیح بدهند« .رنگ چشم» و «رنگ مو» و «قد» و «گروه خونی» هم جزو مواردی است
كه در فرم ثبتنام برای هواداران وجود دارد» .
پورسیف در حال حاضر به خاطر جنگ قدرتی که در استقالل وجود دارد و در مخالفت با فتحهللا زاده استعفا داده و
خانهنشین شده است .
فوتبال ایران از یک جهت در دنیا بینظیر است .و آن تشویق مدیران عامل است .از آنجایی که بوقچیها
حقوقبگیر مدیران عامل هستند در بوق خود دمیده و آنها را مورد تشویق قرار میدهند .در بسیاری از مسابقات
این مدیران عامل هستند که به جای ستارگان تیم مورد تشویق قرار میگیرند .هواداران تیمها تیمها ممکن است
بعضی از بازیکنان تیم را نشناسند اما به خوبی مدیر عاملها را میشناسند.

لومپنیسم در حاکمیت ،لومپنیسم در فوتبال
در اواخر دههی  ۱۹لومپنیزم در کنار مواد مخدر و انواع و اقسام فساد استادیومهای ورزشی را درنوردید .اقدامات
حراست تربیت بدنی ،فدارسیون و کمیته انضباطی فوتبال هم ثمربخش نبود .آب از سرچشمه آلوده بود.
از جامعهای که در آن مداحان و وعاظ تبدیل به خطیبان سیاسی میشوند و لومپنیسم باال و پایین جامعهی را در
مینوردد نمیشود انتظار داشت که استادیومهای فوتبالش محل نزاکت و ادب باشد .اگر در گذشتههای دور به
صورت بسیار محدود و استثنایی در استادیومهای ورزشی از فحشهای رکیک استفاده میشد ۶امروزه کاربرد
رکیکترین شعارها در استادیومهای فوتبال امری همگانی است .شعارهایی که در استادیومهای فوتبال علیه
بازیکنان و مربیان و داوران داده میشود غیرقابل تصور است .در این زمینه تنها به چند نمونه اشاره میکنم.
علیرضا واحدی نیکبخت بازیکنان تیم فوتبال استقالل با ترک این تیم به پرسپولیس میپیوندند و این هم واکنش
هواداران استقالل در استادیوم آزادی .پیشاپیش به خاطر الفاظ رکیکی که به کار برده میشوند پوزش
میخواهم.
http://www.youtube.com/watch?v=jEXf7rpaQPQ
هواداران پرسپولیس در بازی پرسپولیس و استقالل در سال  ، ۱۶در طول مسابقه رکیکترین فحشهای ممکن را
به مهدی هاشمینسب بازیکن سابق پرسپولیس که حاال در استقالل توپ میزد دادند .مهدی هاشمینسب
وقتی روی اشتباه عابدزاده دروازهبان پرسپولیس گل دوم استقالل را زد از فرط هیجان و به خاطر فشارهای
عصبی که تحمل کرده بود بیهوش شد.
http://www.youtube.com/watch?v=1lWI6AtvmrM
در تاریخ  ۲۷اردیبهشت  ۷۴۶۹شعارهای بسیار زشتی علیه فرهاد مجیدی بازیکن محبوب استقالل در استادیوم
آزادی سر داده میشود که نشاندهندهی سقوط کامل اخالقی است:
http://www.youtube.com/watch?v=ho3XTkndSio
اکبر میثاقیان در گفتگوی تلویزیونی خود با عادل فردوسی پور در برنامه  ۶۹زشتترین الفاظ را به کار برد:
http://www.youtube.com/watch?v=G_w4DWM1MSA
در فروردین ماه  ۷۴۶۷بازی دو تیم پیروزی و داماش در دقیقه  ۱۱بازی و در حالیکه داماش از میزبان خود
پرسپولیس دو بر یک جلو بود ،به دلیل توهین تماشاگران پرسپولیس به داور مسابقه نیمه تمام ماند .در اواخر این
بازی تماشاگران پرسپولیس اعتراض به داور را با شعارهای «تند و رکیک» شروع کردند که نهایتا منجر به توقف
بازی از سوی داور شد .تصورش را بکنید داور دیگر تحمل شنیدن رکیکترین فحشهای ممکن را که نثار
خانوادهاش میشد نداشت.

 9در جریان فینال بازی های آسیایی  ۷۶۱۳تهران که پس از جنگ رمضان  ۷۶۱۴اعراب و اسرائیل بین تیم های ایران و اسرائیل در
استادیوم آزادی برگزار شد پس از آن که مدافع اسرائیلی به اشتباه توپ سانتر شده توسط محمدرضا عادلخانی را در دروازهی
« ویسوکر» جای داد ،بخشی از جمعیت بصورت مداوم تا انتهای مسابقه در حالی که سینه می زدند ،علیه وزیر دفاع و نخست وزیر
اسرائیل شعار می دادند « با اره بریدن سر موشه دایان را ،با تیر زدن نصف ک ...گلدامایر را» .سینه زنی و جنبه ی ریتمیک شعار یادآور
نوحه های ع اشورایی بود و بخوبی نشان می داد که سازندگان آن در تکایا و حسینیه ها دست باال داشتند.
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در خبرها آمده است که در شهریور « ۶۲رکورد فحاشی در فوتبال ایران ،در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان شکسته
شد! در مسابقه سپاهان و پرسپولیس ،هواداران تیم میزبان برای ساعتهای طوالنی به شدت به تماشاگران
حریف فحاشی کردند و تقریبا هر چیزی که از دهانشان درآمد به آنها گفتند .این هتاکیها از ساعتها قبل از
آغاز بازی و از مقابل در استادیوم شروع شد و تا بعد از پایان مسابقه همچنان ادامه یافت .نکته جالب اینجاست
که بسیاری از سپاهانیها در فحاشی به هواداران پرسپولیس به صورت هماهنگ و سازماندهی شده عمل
میکردند؛ به طوری که قبل از شروع بازی طرفداران تیم میزبان که از جهات مختلف به استادیوم نزدیک
میشدند ،همگی به صورت سازماندهی شده یک شعار بسیار زشت را تکرار میکردند؛ شعاری که در برگیرنده
فحشی رکیک به حریف بود و با شیوهای جدید و متفاوت ادا میشد! اینکه بسیاری از تماشاگران میزبان از همان
آغاز در جریان چگونگی سر دادن این شعار بودند ،شائبه با برنامه بودن این هتاکیها را تقویت میکند».

تبانی در تاروپود فوتبال ایران
تبانی مشکلی است که کم و بیش در بسیاری از کشورها و به ویژه در شرق اروپا و شرق آسیا دیده میشود.
اما این پدیده در فوتبال ایران غوغا میکند و تقریباً صدای همه را در آورده است.
محرومیت تیم شهرداری تبریز تیم صعودکننده به لیگ برتر که با تبانی و زد و بند و رشوه نتیجهی مسابقات را به
نفع خود رقم زده بود یک بار دیگر موضوع تبانی در فوتبال ایران را در صدر اخبار ورزشی داخلی قرار داد اما به
سرعت بر آن سرپوش گذاشته شد .پس از صدور حکم اولیه که محرومیت و جریمهی نقدی چند مربی ،کمک
مربی و مدیران و بازیکنان تیمهای شهرداری تبریز ،پاس همدان ،استقالل صنعتی ،یادآوران شلمچه ،راهیان
کرمانشاه ،فوالد یزد ،شهرداری بندرعباس ،سایپای شمال ،شهرداری یاسوج ،را در پی داشت،
http://www.mehrnews.com/detail/News/2054322
در بررسی دوباره بسیاری از احکام شکست و موضوع به دست فراموشی سپرده شد و تنها تیم شهرداری تبریز
به یک رده پایینتر که سبکترین مجازات بود محکوم شد.
http://namehnews.ir/News/Item/52863/33
مربیان تیمها به صراحت از تماس تیمهای رقیب با بازیکنانشان در شب مسابقات میگویند .اما کمتر کسی
گوشش به این حرفها بدهکار است.
http://www.youtube.com/watch?v=oZjhzcuu9JM
محمد پنجعلی کاپیتان سابق تیم ملی ایران در گفتگوی تلویزیونی خود میگوید که تبانی در خود فدراسیون
فوتبال بوده و ثابت هم شده است .و کریم مالحی یکی از سرداران سپاهی که در فوتبال نیز فعال است به آن
اعتراف میکند و میگوید تبانی در بدنهی باالی فوتبال هم رسوخ کرده است.
http://www.youtube.com/watch?v=1TvGA8Vt6aU
بهمن فروتن یکی از کارشناسان فوتبال ایران در مورد لیگ یک ایران میگوید  ۰بازی اول لیگ برتر با  ۰میلیون
تومان نتایج این را برای تیمها «در میآورند» .اما «با شروع نیم فصل دوم ده بازی آخر واقعاً فوتبال لیگ یک به
تمام معنا دگرگون میشه .به قول معروف چپ میشه .تلفنها به کار میافتند و یک مکانیزم به وجود میاد که
اسمش هست خرید و فروش امتیازها .برای صعود و برای سقوط نکردن و به هر حال برای موفقیت و جلوگیری از
عدم موفقیت ».او همچنین بخشی از قرارداد بازیکنان تیمها را نیز مربوط به تبانی و  ...میداند.
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
با آنکه محمد مایلی کهن به صراحت تیم فوتبال استقالل را به تبانی با بازیکن تیم پگاه گیالن و پیروزی در فینال
جام حذفی سال  ۱۱ -۱۹متهم کرد اما نه با او به عنوان مفتری برخورد شد و نه موضوع تبانی پیگیری شد.
سایت مشرق نیوز به صراحت از «دالل منشوری» به عنوان یکی از کسانی که در فروش نتایج دست دارد سخن
گفت:
«منبع بسیار مهم درآمد بعدی ،خرید و فروش نتایج در طول فصل از طریق دالل منشوری معروف است که روزی
حکم اعدامش در یکی از شیخ نشین ها بابت خرید و فروش مواد مخدر صادر شده بود .او با اثرگذاری بر نتایج از
طریق اهرم هایی که دارد ،به درآمدزایی هنگفتی میپردازد».
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http://www.mashreghnews.ir/fa/news/152719/%D8%A7%D8%B2
تبانی تیم فوتبال البد ر بندرکنگ با مهر کرج در لیگ دسته دوم سال گذشته ،از سوی کمیته انضباطی محرز اعالم
شد اما تیم البدر به جای سقوط به یک دسته پایینتر ،به لیگ دسته اول صعود کرد! چرا که گردانندگان فدراسیون
مدعی بودند این تیم در فوتبال سرمایهگذاری کرده و فدراسیون تمایلی به سقوط البدر ندارد.
تاکنون علیرغم افشاگریهای متعدد در ارتباط با تبانی در لیگ فوتبال ایران ،اشتیاقی نزد مقامات قضایی برای
تحقیقات و یا برخورد با عوامل آن برنیانگیخته است.
ایران جزو نادر کشورهایی است که به سادگی از کنار تبانی در فوتبال میگذرند و هیچکس تاکنون در ارتباط با آن
گذرش به محکمههای قضایی و زندان نیافتاده است.

مافیای فوتبال و شرطبندی روی مسابقات
یکی دیگر از موارد فساد و تبانی در فوتبال ایران شرطبندیهایی است که صورت میگیرد .سایت تابناک وابسته
به محسن رضایی که روابطی هم با بخشی از دستگاه امنیتی دارد مینویسد:
« ...وجود این عوامل موجب میشود که ناخودآگاه ذهن برخی به سمت این موضوع برود که چرا برخی اوقات
داوری که خوب قضاوت نمیکند ،بازیکنی که گل به خودی میزند ،مدافعی که پنالتی میدهد ،مهاجمی که
دروازه خالی را گل نمیکند ،بازیسازی که پاس نمیدهد ،مربی که تعویض اشتباه انجام میدهد ،مدیری که
بودجه در اختیار تیم نمیگذارد و ...تصور همه ما این است که این اتفاقات سهوی ،بخشی از جذابیتهای فوتبال
است .اما الزم است بدانیم هر کدام از اینها میتواند دلیلی مناسب برای ایجاد شک و شبهه در سالمت یک
رقابت ورزشی باشد» .
این سایت در ادامه مینویسد:
«بنا بر یک گزارش تکان دهنده ،روزانه بیش از یک میلیون دالر بر سر شرطبندی در فوتبال از ایران خارج میشود.
متأسفانه در چند سال اخیر ،بیشتر گل زده تیمها در دقایق پایانی به ثمر رسید و این شائبه هست که شاید
شرط بندی فوتبال در راستای اهداف مافیای فوتبال باشد».
این سایت همچنین به نقل از علی دایی از «تأثیرگذاری و فعالیت بنگاههای شرطبندی در ایران خبر داد و باعث و
بانی برخی رخدادهای فوتبال ایران را همین بنگاههای شرطبندی و افراد حاضر در آنها دانست».
http://www.tabnak.ir/fa/news/350129
شاهحسینی رئیس سابق کمیته انضباطی فوتبال میگوید:
« این که در فوتبال ما شرط بندی و فساد وجود دارد یک چیز مشخص است ،اما تیم فعلی فدراسیون فوتبال در
گذشته اثبات کرده که توان برخورد قاطعانه و عادالنه با اینگونه افراد را ندارد».
http://www.khabarkhani.com/1463107
مهدی تاج رییس سازمان لیگ فوتبال در اسفندماه  ۷۴۶۷در حسرت از این که چرا دولت و فدراسیون دستشان از
شرطیبندیها کوتاه است و نمیتوانند از این خوان نعمت بهره ببرند گفت« :متاسفانه در حال حاضر شرط بندی
شرعی و قانونی در فوتبال نداریم .البته تصمیم گیری در مورد قانونی کردن شرط بندی در فوتبال در اختیار
سازمان لیگ نیست .شرط بندی در فوتبال یکی از حقوق شناخته شده در فوتبال جهان است اما در داخل کشور
شرط بندی به صورت غیر قانونی انجام میشود .مسوالن باید به فکر این باشند که با تصمیمات برنامهریزی شده
و دقیق این مشکالت را حل کنند و از آن شرایطی برای سود نیز به وجود بیاورند» .
http://www.parsine.com/fa/news/90909
همچنین حجتاالسالم علیرضا علیپور در گفتوگویی در مورد رواج پدیده شرطبندی در فوتبال ایران اظهار داشت:
«در این مورد کارگروه ویژهای با پلیس فتا تشکیل دادهایم که تا پنجشنبه هفته گذشته  ۱۹پایگاه اینترنتی
شرطبندی شناسایی شدهاند در حال تکمیل مدارک هستیم تا ای ن پرونده را به کمیته مبارزه با مفاسد ورزشی
در وزارت ورزش تحویل بدهیم .بحث شرطبندی در هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال نیز به طور ویژه طرح و
بررسی خواهد شد».
http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=32776
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صدا و سیما و حق پخش تلویزیونی مسابقات
صدا و سیما دولتی است و اختیار آن در دست سرداران سپاه پاسداران است و عمال ً خود مانع اساسی در راه
رشد فوتبال است .در کشوری که قانون حاکم نیست تا سال  ۷۴۱۹برخالف قوانین فیفا و عقل و منطق و عرف
کلیهی درآمدهای تبلیغاتی دور زمین فوتبال به صداوسیما که با قلدری بابت پخش مستقیم مسابقات هم پولی
به باشگاهها نمیپرداخت تعلق میگرفت.
در دورهای تلویزیون ،ضمن اقدامی مضحک و بدور از عقالنیت بازیهایی را که روی پیراهن پرسپولیس آگهی
تجاری وجود داشت پخش نمیکرد.
در سال  ۱۹باالخره با اقدام مشترک اتحادیه و حمایت باشگاههای لیگ دسته اول جام آزادگان پس از مکاتبات
متعدد با صداوسیما و عدم پاسخگویی از ورود واحد سیار صداوسیما به ورزشگاه آزادی جلوگیری به عمل آمد.
پس از کش و قوسهای بسیار مقرر شد کلیه درآمد این تبلیغات سهم باشگاهها شود.
اتحادیه فوتبال درسال  ۷۴۱۷با ارسال نامهی سرگشادهای به خاتمی برای پرداخت حق پخش تلویزیونی
دیدارهای فوتبال به باشگاهها اقدام کرد .از آنجایی که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به قوانین لیگ
فوتبال و اساسنامهی فدراسیون فوتبال ایران حساس شده بودند فشارهای وارده موجب شد اجرای قوانین فیفا
و کسب درآمد برای باشگاهها تا حدودی رعایت شود .البته هنوز تا اجرای کامل راه بسیار است.
فتحهللا زاده مدیرعامل استقالل میگوید:
«درآمد باشگاههای آلمانی از حق پخش  ۰۹درصد از هزینه و در باشگاههای اسپانیا و ایتالیا بالغ با  ۱۹درصد از
هزینه را تامین میکند .چرا راه دور میرویم باشگاههای بنگالدشی ۳۰درصد درآمد خود را از حق پخش میگیرند
اما شما میگویید درآمدی نداریم که حق پخش را بدهیم .چرا ،به خاطر اینکه پسر عمو و پسر خالههای خود را
در شبکهها ریختهاید و شبکهای که میتوان آن را با پنج نفر اداره کرد را با  ۰۹۹نفر اداره میکنید .این افراد هم
حقوق و پاداش میخواهند .آن وقت همه هزینههایی که میخواهید به ما بدهید را به آنها پرداخت میکنید».
او در ادامه میگوید:
«پانزده سال پیش با شبکه تلویزیونی  zdfآلمان قراردادی به ارزش  ۷۲میلیون مارک بستیم اما اجازه ندادند
بازیهای ما پخش شود .امروز شما نمایندگان باید  ۴۹میلیارد برای حق پخش را به ما بدهید اما آن را نمیدهید
و می گویید پرسپولیس و استقالل شش میلیارد تومان هزینه میکنند .شما آن  ۴۹میلیارد حق ما را بدهید ،این
شش میلیارد را برای خودتان نگه دارید».
وی در پایان گفت:
من می گویم آقای ضرغامی یکی از شبکههایت را به من بده و تحت نظارت خودت ،با مدیریتم برنامههای آن را
اجرا میکنم اما خرج و دخلش با من باشد .من اینجا تعهد میدهم  ۲۹۹میلیارد تومان به فدراسیون خواهم داد
تا بین باشگاهها پخش کند .این درآمدزایی است .اما آقایان میگویند ما درآمدی ندارم .فوتبال مثل گنج است که
به هر طرف آن نگاه کنی م پول در آن وجود دارد .شما نمیتوانید اما من میتوانم و درآمدش را پنجاه  -پنجاه
تقسیم میکنم.
http://www.bibaknews.com/shownews.php?idnews=38473
رویانیان مدیرعامل پرسپولیس در ارتباط با قلدری صدا و سیما و پولی که از فوتبال به جیب میزنند گفت:
« با عزیزمحمدی به صدا و سیما رفتم .ضرغامی جلسه داشت و با وجود آن لطف کرد و من را پذیرفت در صحبتی
که داشتیم او گفت همینقدر پولی را که میدهم خدا را شکر کنید چرا که مدیران قبلی نیز این پول را نمیدادند.
گفتم ما بازیها را در تلویزیون بینالمللی خود پخش میکنیم او گفت بزرگتر از شما کله شده است .من کوچکتر
از این حرفها هستم اما شبکه پرسپولیس در هاتبرد پخش میشود و هنوز افتتاح رسمی نشده است .اصال ً ما
آن را به اتحادیه فوتبال میدهیم تا تمامی بازیها را پخش کند .برنامه  ۷۹ ، ۶۹دقیقه تبلیغ دارد ،هر ثانیه این
تبلیغات چیزی حدود  ۳میلیون تومان است که در کل میشود ۲میلیارد و  ۳۹۹میلیون تومان در یک برنامه درآمد
دارد... .
وی افزود :پول دیگری که به دست میآید از طریق پیامکهایی است که داده میشود در هر ماه چیزی حدود ۲۹
میلیون پیامک فرستاده میشود و  ۷۹میلیون پیامک نیز برگشت داده میشود که در آن تبلیغات نیز صورت داده
میشود .در کل درآمد هر برنامه  ۰تا  ۹میلیارد تومان است».
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthash.WkwPCQa7.dpufصدا و سیما به عنوان نهادی که زیر نظر مستقیم «والیت امر مسلمین جهان» اداره میشود تنها حقوق قانونی و
مرسوم باشگاههای ایرانی را نقض نمیکند بلکه با سرقت بازیهای اروپایی و بینالمللی از شبکهی ورزشی
«الجزیره» و حذف آرم این شبکه و پخش آن با یک دقیقه تأخیر به سادگی حقوق بینالمللی را زیرپا میگذارد .و
این قبل از هرچیز بیانگر آن است که این نظام و ولی فقیه آن برای هیچ قرارداد و معاهدهی بینالمللی ارزش قائل
نیست و دستدرازی اش به حقوق دیگران حد و مرزی نمیشناسد .در سوم ماه نوامبر  ۲۹۷۴سایت گل گزارش
کرد ببیندگانی که بازی تیمهای آرسن ال و لیورپول انگلیس از لیگ برتر انگلیس را دنبال میکردند در بین پرشها و
قطع و وصل شدن تصاویر ناگهان لوگوی شبکه الجزیره اسپرت  ۷۹و رسیور مورد استفادهی شبکه ورزش سیما
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که روی کانال  ۱۲۰تنظیم شده را مشاهده کردند .البته پیش از آن هم خیلیها میدانستند که سیمای والیت،
فوتبالهای پخش شده را از کجا به سرقت میبرد.

نقش وابستگان فدراسیون فوتبال و تربیتبدنی در فساد
به دنبال دستگیری شهاب دادگرنژاد مشاور ارشد کفاشیان از زمان دبیرکلی کمیته ملی المپیک وی نیز به دادگاه
احضار شد  .این مشاور جوان که در گذشته کشتی گیر بود ،معموال در ساختمان فدراسیون رفت و آمد می کرد و
در عین حال شایعات زیادی درباره ضد و بندهای مالی اش مطرح بود .گفته میشد وی حتی در برخی از پرونده
های انضباطی این فدراسیون دخالت می کرد و رای را به نفع برخی از تیم ها ،برمی گرداند که از همین راه به
پول خوبی رسید.
رئیس فدراسیون فوتبال ،در واکنش به شایعه دستگیری او گفت« :من که از وضعیتش خبر ندارم چون  ۱ماهی
است که قطع رابطه کردهایم و دیگر به فدراسیون ما نمیآید ».اما شاهدان ،دادگرنژاد را یک ماه قبل از دستگیری
هم در فدراسیون دیده بودند .گفته میشد علت دستگیری او ،پرونده مالی اش در همین فدراسیون بود.
http://www.hadidnews.com/vdci.wa3ct1avwbc2t.html
وی که کارمند وزارت نفت بود ،پیش از این مدیر هماهنگی ،بازاریابی و امور بین الملل شرکت حفاری شمال ایران
نیز بود.
http://www.bultannews.com/fa/news/172407
نه تنها در مورد کفاشی ان حکم بازداشت صادر نشد بلکه مشاور ارشد او نی ز تبرئه و آزاد شد و همه چیز به خیر و
خوشی تمام شد.
سایت گل گزارش داد احسان کفاشیان پسر رئیس فدراسیون فوتبال که پدرش همیشه از او به شوخی به عنوان
فردی بی عرضه نام برده و از قضا کارمند وزارت نفت هم هست پورشه خریده است .برای کسانی که درگیر
مسئلهی فساد در فوتبال هستند حدس این که پورشه مزبور از کجا آمده است چندان سخت نیست.
در سال  ۱۱احسان علی آبادی فرزند رئیس سازمان تربیت بدنی در ارتباط با فساد مالی و اختالس در پروژههای
تربیتبدنی بازداشت شد.
خبرگزاری مهر گزارش داد که «چند پیمانکار و برخی از مسووالن تربیت بدنی که در بین آنها ردپای فرزند یکی از
مدیران ورزشی نیز دیده میشود به دنبال ابهامات مالی که در ورزش بوجود آمده است بازداشت شدهاند و
تحقیقات الزم در ارتباط با موضوع اختالس میلیاردی در ورزش ادامه دارد ...در مورد مبلغ اختالس شده در این
پروندهها نیز اظهارنظرهای گوناگونی مطرح شده است که از بین  ۰میلیارد تومان و  ۲۹میلیارد تومان متغیر است.
در همین زمینه یکی از مسئوالن ورزشی که به نوعی با این پرونده در ارتباط است به بازداشت بیش از ۷۹
پیمانکار مرتبط با اداره کل تربیت بدنی استان تهران اشاره کرد که برای گرفتن پروژههای اجرایی دومین دوره
بازیهای کشورهای اسالمی مراودات مالی با برخی مسووالن داشته اند ....یافتههای خرداد نشان میدهد كه
“ا.ع” در پی دستگیریهای دامنهداری بازداشت شده كه ماه گذشته از سوی دستگاه قضایی به اجرا گذاشته
شده بود .در این پرونده دستگاه قضایی هفت پیمانكار مهم سازمان تربیت بدنی كه در بسیاری از پروژههای
عمرانی سازمان زد و بند مالی داشتند را دستگیر و پس از اخذ اعترافهای آنها متوجه شد كه فرزند یكی از
مدیران عالیرتبهی ورزشی در پشت پردهی تمامی این زدوبندهای مالی است .از سوی دیگر برخی منابع به
“خرداد” گزارش دادهاند كه از همین فرد یك پروندهی اخالقی مسالهدار نیز گشوده بود كه با شاكی خصوصی
همراه است  ...در واكنش به انتشار خبر این بازداشت ،محمد علیآبادی ،رییس سازمان تربیت بدنی گفته
است« :ممکن است مشکالتی از قبیل اختالس و مشکالت مالی در هر سازمانی وجود داشته و ما مشکالت
مالی در دستگاه ورزش را بررسی و با متخلفان بشدت برخورد خواهیم کرد ».وی كوشید كه این رخدادها را «به
تخلف چند کارمند» ارتباط دهد اما توضیحی در این باره كه «ا.ع» چگونه از رابطهی فرزندی و پدری خود
سوءاستفاده كرده ،نداد».
/http://gajamoo2.wordpress.com/2009/05/14/embezzlement-abduction-sport-iran
این آقازاده بالفاصله با اعمال نفوذ پدرش آزاد شد و سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت:
«پروندهای در دادسرای تهران مطرح است اما اینکه فرزند یکی از مسئوالن دستگیر شده باشد ،از معاون
دادستان تهران سئوال کردم که تکذیب کرد».
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که این پرونده مربوط به چه کسی است؟ گفت:
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«اینها اطالعاتی است که چون پرونده در مرحله مقدماتی است و رای صادر نشده است ،محرمانه است و باید
منتظر بود».
بیش از  ۰سال از تاریخ فوق گذشته است اما خبری از پروندهی مزبور و نحوهی رسیدگی به آن نشده است.
سایت جوان آنالین گزارش داد که «محسن علیآبادی پس از تصادف با یک شهروند ،محکوم به پرداخت  ۳میلیون
تومان دیه میشود اما از آنجایی که پدر او شخص پر نفوذی است ،فرد صدمه دیده مدتهای مدیدی است منتظر
پرداخت این مبلغ ماند».
http://news.kodoom.com/iran-politics/388043
خانوادهی علیآبادی از همسر گرفته تا دختران و پسرانش مسافران همیشگی سفرهای خارجی بودند.
مطبوعات در سال  ۱۱به نامهی حسن میرزاآقابیک دبیر کمیته اجرایی بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی
اشاره کردند که در نامهای با لوگوی سازمان تربیت بدنی ،کمیته ملی المپیک و فدراسیون همبستگی کشورهای
اسالمی همراه شده ،در روز بیست و یکم اسفند سال  ۱۱از سفارت ایتالیا در تهران درخواست صدور ویزا برای
همسر و دو دختر محمد علیآبادی را ارائه کرده است».
همچنین در خبرها آمده بود که در بازیهای آسیایی گوانگجو چین محسن و احسان فرزندان محمد علی آبادی
رئیس کمیته ملی المپیک همراه با کاروانهای ورزشی ایران حضور یافته و از کارت وی.آی.پی استفاده کرده و
اتومبیلی هم در اختیار آنها قرار داده شده بود.
همچنین رسانههای داخلی گزارش دادهاند که حجت هللا بهمنی مدیر روابط عمومی سازمان لیگ «با مربیان و
بازیکنان و حتی مدیران تیمها تماس میگیرد و به بهانه کمک به نیازمندان و یا حتی جلسه برای دیدارهای
دوستانه مثل دیدار پرسپولیس با ستارگان میالن از آنها اخاذی میکند.
در جدیدترین اقدام این فرد کالهبردار با شاهرخ بیانی پیشکسوت تیم استقالل تماس گرفته و به وی گفته برای
بازی پیشکسوتان پرسپولیس و ستارگان میالن قرار است  ۱پیشکسوت استقالل هم دعوت شوند که یکی از
آنها بیانی است .او حتی به بیانی میگوید چهارشنبه جلسهای قرار است برگزار شود ولی باید به شماره
حسابی که او اعالم میکند پولی واریز شود.
نکته قابل توجه این است که این فرد چندی قبل هم با امیر قلعه نویی تماس گرفته و چنین درخواستی را از او
داشته است.
وی با بازیکنان زیادی هم به بهانه دعوت به برخی جلسات و یا اینکه قرار است به عنوان بهترین بازیکن فنی یا
اخالقی انتخاب شوند تماس گرفته و از آنها طلب مالی کرده است .در واقع این فرد با بیان اینکه پول را به شماره
کارتی که او میگوید بفرستید اخاذی میکند.
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/100055/23
ابراهیم قاسمپور مربی مطرح فوتبال ایران میگوید:
«بنده میدانم که برخی آقایان در فدراسیون فوتبال بودند که کارشان خرید و فروش تیم بود؛ یعنی تیم داشتند و
آن را باال میآوردند و بعد آن را میفروختند و االن هم هنوز عدهای آنجا به این کار مشغولند ».قاسمپور در ادامه
گفت« :حتی برخیها در همان فدراسیون در زمینه جابجایی مربی فعالیت میکنند».
http://www.parsine.com/fa/news/112772/%d8%a
به گزارش تابناک ،هر روز اخبار تکاندهنده ای از ابعاد فساد حاکم در فوتبال ایران منتشر میشود .امیر عابدینی
در برنامه نود چندتن از کارکنان فدراسیون فوتبال را به دست داشتن در زد و بندها متهم کرد وحتی اعالم کرد که
فردی که بعدها سرپرست تیم ملی ایران شده بود در حضور دو تن از اعضای بلندپایه فدراسیون (تاج و علیپور)
به وی پیشنهاد داده تا در ازاری دریافت  ۷۲۰میلیارد جایگاه تیماش را در جدول تغییر دهد.
بعد از آن کاپیتان تیم فوتبال مس بحث فروش پیراهن تیم ملی را مطرح کرد و از پیشنهاد حضور در ترکیب تیم
ملی در ازای دریافت  ۷۰میلیون تومان خبر داد.
از دیگر موارد سوءاستفاده در فدراسیون فوتبال ارتباط سیدرضا افتخاری رئیس متمول کمیته فوتسال با صرافی
میرعماد در دبی بود .وی که مشاغل مهمی در فدراسیون فوتبال در  ۷۰سال گذشته داشته همراه برادرش سید
حسین مالک این صرافی هستند .سیدرضا افتخاری که دارای خانه و زندگی و تجارت در دبی است میکوشید از
طریق صرافی فوق ،پولهای بلوکهشده فدراسیون فوتبال را زنده کند .این مناقشه مدتها در صدر اخبار مربوط به
فساد در فدراسیون فوتبال بود .
در فاصله یک روز تا برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال ،روزنامه اعتماد در گزارشی به مشکالت مالی فدراسیون
اشاره کرده و از این احتمال نوشته که ممکن است فوتبال ایران با ادامه این روند ورشکسته شود .در گزارش
روزنامه اعتماد آمده است:
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اعضای مجمع فدراسیون فوتبال را باید «علت» اصلی روزمرگی این روزهای فوتبال ایران و فدراسیون کفاشیان
دانست؛ اعضایی که در مجمع نقش پررنگی ندارند و همانند «میهمان» در جلسات با آنها برخورد میشود و بعد
از صرف چای و شیرینی و احتماال ناهار ،به محل کارشان برمیگردند!
اعضای مجمع فدراسیون فوتبال همانند خود مجمع ،جنبه «نمایشی» دارد .جمعی تقریبا مردانه از «چکیده»های
فوتبال ایران و این در حالی است که آنها نه تنها از وظایف خود خبری ندارند بلکه از اختیاراتشان نیز آگاه نیستند.
مجمع فدراسیون فوتبال تبدیل به یکی از «بیکیفیت»ترین بخشهای فوتبال ایران شده است ،مثل فوتبال ایران،
همانند فدراسیون فوتبال ایران که «ابهام» و «عدم شفافیت» در همه جای آن دیده میشود .در حقیقت اعضای
مجمع تبدیل به ابزاری برای فدراسیون فوتبال شدهاند ،آنها با صلواتهایشان برای تایید ،برای باال بردن دستشان
برای تایید و برای کف زدنهایشان برای تایید در حقیقت فوتبال ایران را هر روز به عقبتر بازمیگردانند .آنها در
حقیقت گردش مالی «مبهم» و «غیرشفاف» مردان فدراسیون را تایید میکنند ،و اینها در حالی است که
فدراسیون فوتبال تبدیل به «تاریکخانه مالی» ورزش ایران شده است».

http://www.isna.ir/fa/news/92080502285
در بی کفایتی فدراسیون فوتبال همین بس که مسئوالن آن توان پیدا کردن اسپانسر برای تیمی که به جام
جهانی صعود کرده ندارند .علی کفاشی ان در اسفند نود و قبل از انتخاب مجدد صحبت از اسپانسر  ۷۱۹میلیاردی
کرد .پس از تصدی دوباره پست ریاست فدراسیون حرفش را عوض کرد و گفت که منظورش  ۷۱میلیارد بوده .تا
مدتها نه اسپانسری پیدا شد که سراغ تیم ملی برود و نه وزارت ورزش در درگیریهای جناحی حاضر به کمک
به فدارسیون فوتبال بود .هر از چند گاهی هم شرکتهایی مثل آل اسپرت یا هواپیمایی آسمان ،مطرح
میشدند تا اینکه فدراسیون فوتبال با سر و صدای زیاد ارس خودرو یک شرکت وارد کننده خودرو به مدیرعاملی
جاودانی را به عنوان حامی مالی خود معرفی کرد .اما این حامی مالی پس از پرداخت مبلغ ناچیزی از قسط اول
قرارداد جا زده و اعالم کرد توان پرداخت باقی قرداد چند میلیاردی را ندارد.

کمیته انضباطی فوتبال و رسیدگی به فساد
با توجه به ساختار فوتبال ایران آیا کمیته انضباطی و نهادهای نظارتی میتوانند با پدیدهی فساد و تبانی در
فوتبال برخورد کنند؟ این سؤالی است که حتی دستاندرکاران قبلی کمیتهی انضباطی و کسانی که از نزدیک
دستی بر آتش داشته و شائبهی مخالفت با نظام هم به آنها نمیرود آن را شدیداً رد میکنند.
عبدالرحمن شاه حسینی ،معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقالب تهران بزرگ و قاضی مجتمع های قضایی
تهران که ریاست کمیته انضباطی فوتبال را نیز به عهده داشت و با شش رئیس فدراسیون کار کرده در مورد
استعفای خود از کمیتهی مزبور در تابستان  ۱۱گفت:
«هرگز از کمیته انضباطی استعفا ندادهام که آقایان بخواهند با استعفای من موافقت کنند .من از کمیته انضباطی
کناره گیری کردهام و قبل از هرگونه اظهار نظری از سوی مدیران فدراسیون فوتبال به طور رسمی گفته بودم که
به هیچ وجه قصد ادامه همکاری با فدراسیون را ندارم و با وضعیت موجود تحت هیچ شرایطی دیگر به فوتبال بر
نمیگردم .گفتههای رئیس فدراسیون مبنی بر اینکه به دلیل بیماری با استعفای شاه حسینی موافقت کردم
کذب محض است و بنده در سالمت کامل به سر میبرم و تاکنون به خاطر برخی مصالح ملی سکوت کردهام،
ولی اگر آقایان بخواهند چنین اکاذیبی را مطرح کنند ،با اسناد و مدارک ،حقایقی که درخصوص پروندههای
انضباطی گذشته ،را بازگو خواهم کرد .آقایان بهتر است سکوت کنند و اجازه دهند تا فوتبال بیش از این دچار
تنش نشود».
http://vista.ir/article/321537
شاه حسینی در جای دیگری و در بارهی اظهار نظر مجتبی شریفی رئیس کمیتهی انضباطی بعد از خودش در
خصوص عدم وجود پروندههای دانه درشت در کمیته انضباطی گفت:
«شاید در مدتی که من در کمیته انضباطی نبودم برای هیچ دانه درشتی پروندهای تشکیل نشده باشد اما رئیس
جدید کمیته انضباطی نمیتواند منکر وجود پروندههایی از این قبیل شود چرا که تمام کارشناسان ،رسانهها و
مردم آگاهی کامل دارند که منظور من از دانه درشتها کدام پروندههاست .اصل پروندههای این اشخاص در
بایگانی راکد کمیته انضباطی که حدود  ۲هزار پرونده بوده ،موجود است».
http://www.aftabir.com/news/view/2008/aug/14/c6c1218700306_sport_offence_abdorahman_shah_h
osseini.php
او فساد در فوتبال را نهادینه شده دانسته و میگوید:
«ما هر چه در مقررات انضباطی این فدراسیون دقت میکنیم به قانونی در خصوص مدیران و کارکنان فدراسیون در
صورت ارتکاب تخلف مشاهده نمیکنیم.به اعتقاد من این اتفاق سازماندهی شده بود و باید خیلی سنجیده این
مساله را بررسی کنیم .. .در گذشته هم فساد وجود داشت اما بسیار کم بود .در دوره مدیریت جدید فدراسیون و
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در پنج سال اخیر ناهنجاری و فساد در فوتبال ایران سیر صعودی وحشتناکی داشته است و درخواست من این
است که دادستان هم به عنوان مدعیالعموم به این بحث ورود پیدا کند…من خیلی حرفها دارم اما هر زمان که
صادقانه حرف زدم مقام افرادی که از آنها انتقاد کردیم باالتر رفت و آنها چاقتر شدند» .
http://www.khabarkhani.com/1463107
مهدی تاج ،نایب رئیس فدراسیون و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات حرفهای فوتبال از دست داشتن برخی از
مسؤوالن فدراسیون فوتبال در پروندههای داللی خبر داد !
این اظهارات عجیب و افشاگرانه مهدی تاج در شرایطی مطرح شد که در برنامه تلویزیونی نود برای اولین بار
برخی مستندات تصویری درباره اخاذی و رشوه گیری در فوتبال ایران پخش شد !
نایب رئیس فدراسیون فوتبال به ایسنا گفت« :در حال حاضر پرونده های زیادی در حال بررسی است که برخی به
نتیجه نهایی نزدیک شدهاند .در برخی از این پروندهها اسامی برخی از اهالی فوتبال ،رسانه ،مدیران و حتی
کارمندان فدراسیون مطرح است که به محض قطعیت یافتن اعالم خواهد شد .در آن صورت هیأت رسیدگی یا
افراد مذکور را مستقیماً از فعالیت محروم میکند یا در صورت زیاد بودن حجم تخلف این افراد به مراجع قضایی
ارجاع میدهد ».
http://www.goal.com/iran/news/1825
در شرایطی که فساد و تبانی و رشوه و  ...در فوتبال بیداد میکرد ،شریفی رئیس کمیته انضباطی فوتبال
فوتبالیستهای حاضر در پارتیهای شبانه را به «اشد مجازات» تهدید مینمود:
«رئیس کمیته انضباطی در پاسخ به این سئوال که چه جریمهای برای چهرههای سرشناس حاضر در پارتیهای
شبانه در نظر گرفتهاید و چه مرجعی رای این تخلف را اعالم میکند ،گفت :بنده از اولین روز که بحث «اخالق
حرفهای» را در فوتبال مطرح و موارد تخلف را از سوی بازیکنان ،مربیان ،مدیران ،پزشکان و ...را گوشزد کردم به
این نکته اشاره داشتم که اجرای مفاد اخالق حرفهای وظیفه ذاتی باشگاههاست اما تا هنگامی که میبینیم
باشگاهها به سبب عدم تداوم مدیریت و عدم استقرار مالکیت خصوصی اهتمامی به اجرای مفاد اخالق حرفهای
و برخورد با تخلف مرتبط با این حوزه ندارند چارهای جز اینکه از اخالق بیحامی و بیکس دفاع نموده و برای حفظ
منافع و منابع عمومی با تخلفات حرفهای برخورد کنیم ،نداریم.
شریفی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت این موضوع بخشی از آیین نامه انضباطی را صرف موارد مرتبط با تخلف
حرفهای نمودهایم ،تصریح کرد :برخی دوستان اظهار داشتند کمیته انضباطی حق دخالت در زندگی خصوصی
افراد را ندارد که مطلبی کامال درست است .دین نیز همین را میگوید .امور غیرمرتبط با مستطیل سبز به ما
مربوط نیست اما اگر فرد زندگی شخصی خود را در جامعه علنی نموده و مرتکب جرم اثبات شده در محاکم شد
به گونهای که انعکاس چهره و صدای او به انتقال کج رویهایش در خانوادهها منتهی شد و فوتبال را به ابزاری
برای نشر زشتیها مبدل نمود با توجه به این که مکلف به حمایت از اخالق و جلوگیری از بدنامی فوتبال و نیز
جلوگیری از موانع رشد فنی آن هستیم مسلما چاره ای جز برخورد با این تخلفات نداریم چرا که در این فرض فرد
خاطی و متخلف خطای خود را به فوتبال تزریق نموده و میخواهد از فوتبال به عنوان ابزار انتقال کاستیهای خود
استفاده کند .طبیعی است که در چنین شرایطی سکوت نخواهیم کرد».
http://www.fardanews.com/fa/news/128177
نیروی انتظامی در به در به دنبال فوتبالیستهای خالفکار حتی در منازلشان میگردد:
«دو بازیکن تیم پاس همدان در روز  ۶بهمن  ۱۱به دلیل مسائل اخالقی و شرب خمر در منزل اجاره ای خود
دستگیر شدند و به کالنتری  ۷۷شکریه منتقل شدند و این دو بازیکن فعال ً به قید وثیقه آزاد شدهاند( ».روزنامه
کیهان)
http://www.livesport.blogfa.com/cat-7.aspx

تالش برای باال کشیدن سهمیه اختصاص یافتهی فیفا به باشگاهها
قدراسیون فوتبال ایران در آخرین اقدام خود دست به ابتکار جدیدی زده و اقدام به کالهبرداری از باشگاههای
فوتبال ایران کرد .چنانچه این عمل در هر یک از کشورهای دنیا اتفاق میافتاد اعضای فدراسیون مربوطه مجبور به
استعفا و برکناری از تمامی مشاغل ورزشی میشدند .موضوع از این قرار بود که فیفا در نامهی سپتامبر ۲۹۷۴
خود به فدراسیون کشورهای راهیافته به جام جهانی اطالع داده بود که  ۲۴بازیکن تیم ملی فوتبال به خاطر
تالشی که برای صعود به جام جهانی داشتهاند از  ۷۰روز قبل از شروع بازیها تا یک روز بعد از اتمام بازیها در
ازای هر یک روزی که در برزیل بودهاند  ۲۱۹۹دالر دریافت میکنند و این سهمیه به باشگاههایی که بازیکنان تیم
ملی در آنها توپ میزنند میرسد .بر این اساس چنانچه تیم ایران تنها در بازیهای مقدماتی جام جهانی حاضر
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شود و به دور بعدی راه نیابد مبلغی در حدود یک میلیون و هفتصد سی و هشت هزار و هشتصد دالر به
باشگاههای ایرانی تعلق میگیرد .فدراسیون فوتبال برای باشگاه تنها  ۲-۷صفحه از نامه چهار صفحهای فیفا را
که مربوط به تعهدات باشگاهها بود ارسال میکند و از ارسال بخشی که بیانگر سهمیه باشگاهها بود خودداری
میکند و به این ترتیب تالش میکنند که پیشاپیش سهم باشگاهها را «مالخور» کنند .محمدرضا کسرایی
مسئول روابط بینالمللی فوتبال در ادعایی عجیب در «برنامه » ۶۹مدعی میشود که نامه را بصورت کامل برای
باشگاهها فرستاده است اما تحقیق تلویزیون از مدیران باشگاهها روشن میکند که وی دروغ میگوید و
فدراسیون در اقدامی برنامهریزیشده قصد فریب باشگاهها را داشته است.
http://video.varzesh3.com/video-clips/90pro/%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-

دخالت قوه قضاییه در فوتبال
در هیچ کشور دیگری سراغ ندارید که فوتبال کشور چنین رابطهای با دستگاه قضایی داشته باشد .منتهی
اعضای این کمیته و قضات آن به تنها چیزی که کار ندارند فساد گسترده در فوتبال است .در تاریخ  ۴۹فروردین
 ۷۴۱۱روزنامهی دنیای اقتصاد به نقل از خبرگزاری مهر به پیگیری موضوع دوشغلهها در ورزش از سوی سازمان
بازرسی کل کشور اشاره کرد .به ترکیب اعضای کمیته انضباطی و کمیته استیناف و ارتباطشان با دستگاه
قضایی توجه کنید:
 -۷مجتبی شریفی – رئیس کمیته انضباطی – مشاور قضایی رئیس کل دیوان محاسبات کشور
 -۲جعفر رشادتی – عضو کمیته استیناف – قاضی دادگستری و رئیس مرکز پاسخگویی به مردم در قوه قضائیه
 -۴علی صالحی – رئیس کمیته استیناف -رئیس شعبه حقوقی دادگاه عمومی تهران
 -۳پور عرب – عضو کمیته استیناف – معاون جذب و گزینش قضات دادگستری
 -۰مجید شهیدی – عضو کمیته استیناف – رئیس اداری مالی دادگستری استان تهران
 -۹عباس روغنی – عضو کمیته انضباطی – معاون دادستان ورامین
 -۱امیر قطبی – عضو کمیته انضباطی  -دادیار شعبه اول دادگاه عمومی و انقالب تهران
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1838758
پیش از این در خردادماه  ،۱۱نیز علی محدثی ،مداح ،علی ابوصادقی و احمدزاده  ۳قاضی ارشد دستگاه قضایی
رژیم عضو کمیته انضباطی بودند که به همراه عبدالرحمن شاهحسینی رییس این هیأت استعفا دادند.
در حال حاضر علی ابوصادقی رئیس مجتمع شماره  ۴۳شوراهای حل اختالف ،احمدزاده دادرس شعبه اول دادگاه
انقالب اسالمی ،علی محدثی (معاون کمیته انضباطی) رئیس شعبه  ۷۹۹۲دادگاه عمومی تهران و رئیس مجتمع
قضایی شهید صدر هستند.
بعد از برکناری مجتبی شریفی از کمیته انضباطی ،اسماعیل حسن زاده قاضی دادگستری و مشاور حقوقی
سابق رئیس فدراسیون فوتبال و  ...ریاست این کمیته را به عهده گرفت .دستگاه قضاییای که تاروپودش با فساد
و جنایت آمیخته است نمیتواند با فساد در فوتبال برخورد کند.
وقتی در جامعهی ایران بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانههای رژیم با پرداخت پول میتوان «شاهد»
استخدام کرد و در دادگاه برعلیه افراد استفاده کرد،
http://etedaal.ir/fa/news/67248
وقتی با پرداخت پول افراد را برای گریه کردن سر قبرها و هنگام مراسم خاکسپاری استخدام میکنند خرید داور
و بازیکن و  ...برای جابجایی نتایج فوتبال امری بدیهی است.

نتیجهگیری
در یک رژیم غرق در فساد و جنایت از فوتبالی که گردانندگانش فرماندهان سپاه و چهرههای سیاسی هستند و
در آن مداحان و لومپنها و دالالن و کارچاقکنها حرف اول را میزنند و صدها میلیارد تومان پول ساالنه جابه جا
میشود و کمیتهی انضباطیاش خود منشاء فساد است و فدراسیون فوتبال تالش میکند پول باشگاهها را باال
بکشد نمیتوان توقع برخورد با فساد را داشت .صعود به جام جهانی اگر چه میتواند برای مدت کوتاهی بر
فاجعهای که بر فوتبال کشور میرود سرپوش بگذارد اما سیر قهقرایی فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت.
موفقیت گاه و بیگاه فوتبال ملی در سطح بینالمللی مرهون تالشهای فردی بازیکنان است و ربطی به نظام
جمهوری اسالمی ندارد .با توجه به عالقمندی مردم به فوتبال و این واقعیت که ایران یکی از جوانترین جوامع
دنیاست چنانچه کشور از ساختاری درست و اصولی بهرهمند بود قطعاً فوتبال ملی در سطح جهانی نیز
میتوانست به موفقیت دست یابد نه این که تنها به دنبال باخت آبرومندانه باشیم.
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با فوتبال ملی و وزرشکاران کشور از موضع اپوزیسیون نبایستی خصمانه برخورد کرد .آنها بخشی از مردم ایران
هستند .تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال مردم ایران است و نه رژیم جمهوری اسالمی .آنها مردم ایران را
در عرصهی ورزش نمایندگی میکنند و قلوب مردم همراه آنهاست .از پیروزی آنها بایستی خوشحال شد و
دالیل شکستشان را برای مردم توضیح داد .پیروزی و موفقیت آنها شادکامی مردم ایران را به همراه دارد .از
شادی مردم حتی اگر لحظهای هم باشد بایستی استقبال کرد .در دنیای امروز ،موفقیتهای ورزشی در سطح
جهانی ،به ویژه در فوتبال ،با غرور ملی گره خورده است و بایستی آن را جدی گرفت.
همراه با مردم ایران موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی برزیل را علیرغم همهی مشکالت پیش رو آرزو کنیم.
ایرج مصداقی
نوامبر ۷۶۸۵
www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@gmail.com
پس از انتشار :

یکی از آخوندهای «دلواپس» در راه سفر به برزیل
طبق آخرین گزارشها حمید رسایی آخوندی که بیشترین ضدیت را با گشایش فرهنگی تحت عنوان مبارزه با
«غربزدگی» دارد و «دلواپس» بیرون ماندن تار موی زنان است به بهانهی «بررسی پرونده فساد در فوتبال ایران»،
در هنگام جام جهانی به برزیل سفر میکند که هم فال است و هم تماشا.
محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل  ۶۹مجلس مدعی میشود « قرار است آقای رسایی با سفر به برزیل
از نزدیک بر مباحث مرتبط با فوتبال ایران در جام جهانی نظارت کند و موضوعات موردنظر را مورد بررسی قرار
دهد ».البته مثل همیشه منت هم سر مردم میگذارند .پورمختار اضافه میکند« :آقای رسایی تمایلی برای این
سفر نداشت و به اصرار من و کمیسیون حاضر به انجام سفر مذکور شد».
/http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/31حمید-رسایی-به-منظور-پیگیری-پرونده-فساد-در-فوتبال-ایران-
به-برزیل-می-رودhtml.-
این در حالی است که رسایی خود متهم به حیف و میل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بن کتاب در دوران
مدیرکلی وزرات ارشاد اسالمی قم است.
http://ettelaat.net/08-juni/news.asp?id=29483
و به خاطر جرائم مطبوعاتی به یک سال و نیم حبس تعزیری ،ممنوعیت انتشار نشریهی « ۶دی» و یک سال
محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شده است و به خاطر موقعیت شغلی حبس وی به یکصدمیلیون ریال
جزای نقدی تبدیل شده است.
http://aftabnews.ir/fa/news/191877
فساد در فوتبال ،در داخل کشور صورت میگیرد و نه در دوران حضور تیم ملی در برزیل و چند بازی که در آنجا
انجام میدهد .چه فسادی در جریان این تورنمنت در ارتباط با فوتبال ایران متصور است که بایستی با حضور در
برزیل مانع آن شد و یا به بررسی آن پرداخت؟
البته حمید رسایی سال گذشته نیز از فرصت استفاده کرد و به منظور تبلیغ در ایام محرم به «اصرار» به آلمان
سفر کرد و برای دریافت ویزا در سفارت این کشور در تهران« ،انگشتنگاری» را هم پذیرفت تا مبادا شیعیان
ساکن آلمان از فیض روضهی امام حسین در ایام محرم ،محروم بمانند.
وی عاقبت در اثر فشار افکار عمومی و مخالفتهایی که در مجلس شد از این سفر بازماند.
فشارهای روانی روی بازیکنان تیم ملی ایران
در فصلهای قبلی در مورد اقدامات خائنانهی دستگاه اطالعاتی کشور برای نتیجهنگرفتن تیم ملی در مسابقات
انتخابی جام جهانی و همچنین انواع و اقسام فشارها روی بازیکنان تیم ملی ایران در اردوها و تورنمنتها توضیح
دادم.
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برای پی بردن به فشارهای وارده به اعضای تیم ملی فوتبال ایران ،در اردوی اتریش که میتواند تا برزیل نیز ادامه
داشته باشد توجه خوانندگان را به گفتگوی خبرگزاری فارس با محمدحسین حمیسی رئیس حراست فدراسیون
فوتبال جلب میکنم.
او « در خصوص شایعه حضور تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در زمان اردوی اتریش در یکی از
کنسرتهای موسیقی در این کشور » میگوید:
«چنین موضوعی صحت ندارد .کیروش یک روز به بازیکنان تیم ملی مرخصی داد تا بازیکنان برای خرید به مراکز
خرید شهر محل اقامتمان بروند که زمان این مرخصی هم حدود  ۳ساعت و در روز بود .بازیکنان از ساعت یک و
نیم بعدازظهر تا حدو ساعت  ۹بعدازظهر در مرخصی بودند و سپس بعد از اتمام کارشان دوباره به هتل بازگشتند.
وی ادامه داد :البته بازیکنان تیم ملی به صورت گروه های  ۲و  ۴نفره به مراکز خرید رفتند و رأس ساعت هم به
محل اردو بازگشتند ،فکر نمی کنم در طی روز چنین اتفاقی افتاده و انجام آن صحت داشته باشد .رئیس حراست
فدراسیون فوتبال در مورد حضور یکی از آهنگسازان موسیقیهای غیرمجاز و لسآنجلسی در محل اردوی تیم
ملی و گرفتن عکس یادگاری وی با تعدادی از ملیپوشان اظهار داشت :همان زمان که ملیپوشان ما در داخل
شهر مشغول گشت و گذار بودند ایرانیهای زیادی هم بودند که میخواستند با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند و
بعضاً میآمدند که با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند که ملی پوشان ما هم از این موضوع استقبال نمیکردند ،اما
آنها خیلی متمایل بودند که با ملی پوشان عکسی به یادگار بگیرند و من دیدم که چند مورد از این موارد اتفاق
افتاد اما باید بگویم که واقعاً ملیپوشان ما قلباً رضایت نداشتند با آنها عکس بگیرند ،اما بله! این اتفاق افتاد.
درباره عکس منتشر شده از خلعتبری هم باید بگویم او خودش هم از گرفتن آن عکس راضی نبود .حمیسی
افزود :این مسائل در سطح خیابان اتفاق افتاد و ما نمی توانستیم زیاد از این موضوع جلوگیری کنیم ،البته باز هم
باید تأکید کنم که ملی پوشان ما از این کار رضایت نداشتند و تنها به دلیل درخواست آنها این اتفاق دو سه باری
افتاد».
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930311000103
نام محمدرضا خلعتبری در آخرین لحظه از لیست تیم ملی ایران حذف شود .معلوم نیست حذف وی دالیل فنی
داشته و یا به دستور حراست فدراسیون فوتبال این اقدام صورت گرفته است.

محمدرضا خلعتبری در کنار هومن خلعتبری آهنگساز و همکار شبکهی من و تو

همچنین طبق اخبار منتشرشده سالن مالقات کمپ یواخیم گراوا در برزیل به نمازخانه تغییر کاربری داده تا
اعضای تیم ملی فوتبال بتوانند از آن استفاده کنند.
بازداشت سردار رویانیان
در تأیید آن چه در مورد سردار رویانیان نوشته بودم وی پس از استعفا از مدیرعاملی تیم پرسپولیس دستگیر و
روانه زندان شد اما به قید وثیقهی  ۷۹۹میلیارد تومانی آزاد شد .سحام نیوز در  ۷۰خرداد  ۷۴۶۴گزارش داد که وی
دو روز پس از آزادی دوباره دستگیر و به اوین منتقل شده است .در گزارش این سایت آمده است که «دلیل
بازداشت وی مربوط به اتهاماتی است که به وی در دوره ریاستش بر ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
وارد است .محمدرویانیان از سال  ۷۴۱۹با حکم محمود احمدینژاد ،به ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و
سوخت کشور و همزمان مدیر عامل شرکت قطارهای شهری کشور و مشاور ویژه در حوزه حمل و نقل منصوب
شده بود .از جمله اتهامات مهمی که به وی وارد شده ،سندسازی در خصوص خودروهای فرسوده و از رده خارج
نمودن سوری آن ها بوده است و از محل این سندسازی ها ،اقدام به وارد نمودن خودروهای لوکس به کشور
نموده بود».
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http://sahamnews.org/1393/03/260533
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