
و  لي��گ  تعطيل��ي 
سعید احمدیان
      گزارش

نه نش����يني  خ����ا
فوتباليست ها در روزهاي 
کرونايي سبب شده حاشيه هاي ريز و درشت فوتبال بيشتر 
از هميشه به چشم آيد، مانند فساد در فوتبال که اين روزها 
بحث درباره  آن باال گرفته است. در حالي ديروز در صحن 
علني مجلس باالخره گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد 
مالي استقالل و پرس��پوليس در 10 سال 
اخير قرائت شد که افشاگري هاي حنيف 
عم��ران زاده در يک اليو اينس��تاگرامي و 
عبدالرحمان شاه حس��يني در تلويزيون 
درباره فساد در فوتبال سبب شده مطالبه از قوه قضائيه براي 
ورود به تخلفات گس��ترده اي که در مس��تطيل سبز رخ 
مي دهد بيشتر شود، به خصوص که گردش مالي ساالنه 
هزار ميلياردي فوتبال که از بيت المال تأمين مي شود، سبب 
ش��ده فوتب��ال تبدي��ل به ي��ک حي��اط خل��وت براي 
سوءاستفاده هاي گسترده مالي مديران، دالالن و مربيان در 
کنار بازيکنان شود و تصميم گيرندگان فوتبال بدون اينکه 
نظارتي روي فعاليت هاي شان باشد و پاسخگوي حيف و 
ميل هاي صورت گرفته باشند، ارتقاي پست بگيرند تا ريشه 

فساد در فوتبال هر سال که مي گذرد  قوي تر شود!
   پرونده فساد در فوتبال چه شد؟

پرونده فساد در فوتبال از آن پرونده هاي جنجالي بود که 
در مجلس نهم تهيه ش��د و نمايندگان وقت مدعي بودند 

مي خواهند ريشه فساد را در مستطيل سبز را بخشکانند. 
اين پرونده پس از دو س��ال تحقيق در حالي بهمن 94 در 
ماه هاي آخر مجلس گذش��ته در صحن علني قرائت شد 
که به گفته عبدالرحمان شاه حسيني، مسئول اين پرونده، 
در آن پرون��ده بحث های تبانی، دوپينگ، ش��رط بندی، 
جعل و استفاده از س��ند مجموعه، فرار مالياتی، مصرف 
موادمخدر، روابط نامش��روع، قانون ش��کنی، قراردادهای 
غيرواقعی، قرارداد مربيان خارجی و عدم نظارت کافی بر 
نحوه هزينه کرد فوتبال مطرح شد. او پنج سال پس از قرائت 
اين پرونده مي گويد: »پرونده مجلس، جعبه سياه مفاسد 
ورزش ماست. اگر آن پرونده باز شود، بسياری از افرادی که 

در مظان اتهام هستند رو خواهند شد.«
با وجود تالشي که در مجلس صورت گرفت، اما اين پرونده 
گويا بايگاني شده است و قرار نيس��ت به سرانجام برسد و 
فش��ارهاي مافياي فوتبال و حاميان آنها که منافع زيادي 
در گردش هزار ميلياردي بازار فوتبال دارند، س��بب شده 
اين پرونده به مرحله برخورد با متهمان نرسد. موضوع قابل 
تأمل بي تفاوتي و اهمال مسئوالن فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش نسبت به پرونده فساد در فوتبال بود که به نظر مي رسد 
بايد مورد توجه جدي نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار گيرد.

محمدعلي پورمختار، رئيس کميسيون اصل نود مجلس 
نهم، س��ال 96 در اين باره به نکات قابل تأملي درباره اين 
اهمال ها اشاره کرده بود: »متأسفانه وزارت ورزش دولت 
يازدهم و دولت دوازدهم در قبال مقوله ريشه کنی فساد در 

فوتبال عملکرد خوب و مناسبی نداشته اند و در اين باره به 
شخص دکتر سلطانی فر، وزير ورزش نيز تذکرات الزم داده 
شده است. وزارت ورزش بايد پاسخگو باشد که چه ميزان 
به فساد در ورزش رس��يدگی و در قبال خواسته مردم که 

ريشه کنی فساد در فوتبال است، عمل کرده است.« 
   تحقيق و تفحص به جايي می رسد؟

با وجود سرنوشت نامش��خص پرونده فساد در فوتبال 
مجل��س نهم، مجل��س دهم هم س��ال گذش��ته روي 
دو باش��گاه دولتي اس��تقالل و پرس��پوليس به عنوان 
گلوگاه هاي فساد در فوتبال دست گذاشت و بر اساس 
يک طرح تحقيق و تفحص مقرر شد عملکرد مالي اين 
دو باشگاه که ساالنه هر کدام نزديک به 100 ميليارد از 
بيت المال هزينه مي کنند، در 10 سال اخير بررسي شود 
تا اين مجلس هم مانند دوره گذشته در ماجراي فساد 
در فوتبال قدمي بردارد. سرانجام ديروز بود که گزارش 
تحقيق و تفحص مجلس از دو باشگاه دولتي پايتخت در 
صحن علني مجلس قرائت شد و قرار است براي بررسي 

به قوه قضائيه ارسال شود.
بررس��ي گزارش قرائت ش��ده تحقيق و تفحص حاکي از 
تخلفات باالي مالي دو باشگاه در بخش هاي مختلف است. 
نکته عجيب که بايد مورد توجه قوه قضائيه قرار گيرد، اشاره 
به عدم همکاري وزارت ورزش و دو باش��گاه در مسير اين 
تحقيق و تفحص است. مسئله اي که خاطره پرونده فساد 
در فوتبال و عدم همکاري فدراسيون فوتبال را با نمايندگان 

يادآوري مي کند. در اين باره در بخش��ي از گزارش هيئت 
تحقيق و تفحص آمده است: »هيئت در انجام اين تحقيق 
و تفحص با موانعی همچون عدم همکاری وزارت ورزش و 
جوانان در ارائه اطالعات درخواستی و عدم وجود شفافيت 

الزم در اطالعات ارائه شده از سوی دو باشگاه مواجه بود.«
   با يقه سفيد هاي فوتبال برخورد شود

با توجه ب��ه اهم��ال متولي��ان فوتب��ال و ورزش و حتي 
س��نگ اندازي فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش براي 
برخورد با متهمان فساد در فوتبال، مطالبه جامعه فوتبال 
براي ورود جدي قوه قضائيه به ماجراي فس��اد در فوتبال 
بيشتر از گذشته شده اس��ت. حنيف عمران زاده، بازيکن 
سابق استقالل که افشاگري هايش جنجالي شده در اين 
باره مي گويد: »تا زمانی که آقای رئيس��ی و قوه  قضائيه به 
اين مسائل ورود نکنند فساد ريشه کن نمی شود. اگر چهار 
نفر را به زندان بيندازند، چنين اتفاقاتي در فوتبال نمی افتد. 
مگر مفسدان ارز، سکه و قير را نگرفتند، اگر اين کار را انجام 

بدهند ديگر هيچ کس از اين کارها نخواهد کرد.«
رحمان شاه حس��يني، رئيس اس��بق کميته انضباطي 
فدراس��يون فوتبال هم چنين مطالب��ه اي را از رئيس 
قوه قضائيه دارد: »حضرت  آيت اهلل رئيس��ی ش��ما که 
از س��ردمداران مبارزه با فساد هس��تيد و سلطان های 
مختلفی را دس��تگير کرده ايد، امروز موقع آن رس��يده 
که يک مجتمع قضايی ويژه رسيدگی به جرائم ورزشی 

تشکيل و جلوي يقه سفيدهای فوتبال گرفته شود.«
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افشاگري هاي اينستاگرامي حنيف عمران زاده، بازيکن سابق استقالل

2 ميليارد بگير پنالتي بده!
حنيف عمران زاده، مربی تيم فوتبال نساجی و بازيکن سابق 
استقالل که س��ابقه حضور در آکادمی باشگاه استقالل به 
عنوان مربی تيم جوانان را داشته، در خصوص ابعاد مختلف 
فساد در فوتبال کشور در يک اليو اينستاگرامی با خبرگزاري 
فارس به افشاگري هاي تکان دهنده اي درباره فساد در فوتبال پرداخته است. 

بخش هايی از اين افشاگري را مي خوانيد: 
    من در مقطعی در تيم جوانان استقالل مربي بودم. خدا شاهد است اگر 
می خواستم، می توانستم به اندازه يک بازيکن تراز اول فوتبال پول دربياوريم. 
طرف به من گفت نفری 400 متر زمين به شما و نوازی می دهم که پسر من 
بيايد در کنار تيم باشد. وقتی پسرش لباس عوض کرد، من وسط زمين به او 
گفتم برو بيرون. آخر تمرين هم پدر او به من و نوازی گفت، من به شما نفری 
400 متر زمين در شمال کشور می دهم که قيمت آن حدود ۸00 ميليون 
برای هر نفر ما  می شد. به او گفتم، نه من اينگونه فوتباليست شدم و نه محمد 

نوازی که از اين پول ها بگيريم. ما حق بازيکن جوان را اينگونه نمی خوريم.

    جالب است بدانيد پدر يک بازيکن به ما گفت ما در کار گاو و گوسفند 
هستيم و من تا يک سال گوشت و مرغ شما را تأمين می کنم. وقتی اين حرف 
را شنيدم به او گفتم خجالت بکش! اين مدلی را ديگر نديده بوديم. پسر او 
هم فوتباليست نبود و به او گفتيم خداحافظ! در آسياويژن پول هايی رد وبدل 
می شود که در ليگ دسته اول نيست، مثالً 10 بازيکن جذب می کنند که از 
هر کدام ۸0 ميليون می گيرند. مگر تيم های آسياويژن چقدر هزينه دارند، 

همين اتفاقات به شرط بندی می کشد!
    قبل از يکی از دربی ها بود که يکی از دوستان قديم ما با من تماس گرفت و 
گفت می خواهم شما را ببينم. به من گفت قرار است يک مراسم برگزار شود و بهتر 
است با هم به اين مراسم برويم. او مقابل خانه من آمد و ديدم يک نفر داخل ماشين 
او نشسته است. وقتی مراسم تمام شد آنها يک کيف مشکی از صندوق عقب کنارم 
گذاشتند. دقيقاً يادم می آيد در اتوبان يادگار امام تهران بوديم که فردی که پشت 
فرمان بود، به من گفت: ما يک سايت شرط بندی داريم و نوع فعاليتش را کامل 
توضيح داد. او گفت اين هفته دربی است و اگر با ما همکاری کنی، من پول زيادی 

به تو می دهم! چيز زيادی هم از شما نمی خواهم. او گفت يا پنالتی بده يا گل به 
خودی بزن يا اخراج شو! به من گفت آن کيف را باز کن، همين االن يک ميليارد 
تومان را بردار و يک ميليارد ديگر را هم بعد از بازی پرداخت می کنيم. من هم وقتی 
اين حرف را شنيدم به شانه دوستم زدم و گفتم چه فکری درباره من کرده ايد. کلی 
از مردم هر سال دلخوشی شان به اين بازی است، آن وقت شما چنين درخواستی 
داريد، حتی يادم است کنار اتوبان چمران پياده شدم. به او هم گفتم ديگر شماره 
تلفنت را روی موبايلم نبينم. اين موضوع در سال 94 اتفاق افتاد. فکر می کنم دربی 

هم مساوی شد و پرسپوليس دقيقه آخر گل زد و آنها جشن گرفته بودند! 
    آقای فکری مصاحبه کرد و گفت در تيمی حضور داشت که شب بازی سرپرست 
تيم به بازيکنان گفته فردا بازی نکنيد يا به تيم رو به رو راه بدهيد! يکی، دو بازيکن 
از عذاب وجدان صبح به آقای فکری گفتند ما خوب نخوابيديم و نمی توانيم بازی 
کنيم. هفت، هشت نفر ديگر هم با غيرت بازی کردند و بازی را بردند. بعد از بازی 
هم به فکری گفتند سرپرست تيم چنين خواسته ای داشته است. نمی دانم، شايد 

می خواستند سرمربی تيم را زمين بزنند.

تاريکخانه فوتبال
حاشيه اي بر قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از استقالل و پرسپوليس و افشاگري هاي جديد درباره فساد در مستطيل سبز

 قوه قضائيه آخرين نقطه اميد 
برچيدن فساد فوتبال

آخرين بار پنج سال پيش بود که گزارش پرونده فساد در فوتبال 
در نشست علنی مجلس قرائت شد. پرونده ای که گفته   می شد نام 
دانه درشت های فس��اد در فوتبال را در خود جای داده و می تواند 
با کوتاه کردن دست آنها بساط فس��اد در فوتبال را برای هميشه 
برچيند. پرونده ای که بند  بند آن را بارها و بارها 
اصحاب رسانه به اشکال مختلف فرياد زده بودند 
برای دادخواهی، اما يا صدای شان به جايی نرسيده 
بود يا متهم شده بودند به بزرگنمايی و تشويش 
اذهان عمومی، اما باز شدن پای مجلس به اين داستان کورسوی 
اميدی برای پايان دادن به پرونده فساد در فوتبال بود. هرچند که 
نتيجه کار نماينده های مردم که گفته   می شد پرونده ای قطور را در 
پی داشته با وجود آنکه طبق ادعای آقايان بسياری را رسوا می کرد 
هرگز علنی نشد و در اختيار مردم قرار نگرفت، تا جايی که در پی 
اعتراض های عمومی به سکوت مجلس در پايان کار گفته شد اين 
پرونده به قوه قضائيه ارسال شده و مابقی کار نه به عهده مجلس که 
به عهده ارکان قوه قضائيه است. حاال بعد از گذشت پنج سال بعد 
از افشاگری های اخير امثال شاه حسينی و حنيف عمران زاده در 
خصوص مواردی از فس��اد در فوتبال، دو روز قبل گزارش نهايی 
کميسيون فرهنگی در مورد تحقيق و تفحص از منابع و مصارف 
نظام مديريت شرکت های فرهنگی و ورزش��ی وابسته به وزارت 
ورزش و جوانان در 10 سال اخير در صحن علنی مجلس قرائت شد 

و با اکثريت آرای وکالی ملت به قوه قضائيه ارجاع داده می شود. 
اما آيا اين پرونده نيز مانند پرونده فساد در فوتبال در قفسه های 
ساختمان قوه قضائيه خاک می خورد و به دست فراموشی سپرده 
می شود يا برای نخستين بار با ورود جدی قوه قضائيه گامی برای 
کوتاه کردن دست دالالن از فوتبال و برچيده شدن بساط فساد در 

پرطرفدارترين ورزش ايران برداشته می شود.
حاال نگاه ها يک بار ديگر به قوه قضائيه است، درست مثل زمانی 
که برخی اعضای جامعه فوتبال عاجزانه برای برچيده شدن بساط 
فوتبال دست به دامان قوه قضائيه شده بودند و خواستار ورود آن به 
فوتبال برای کوتاه کردن دست متخلفان و دالالن بودند. دالالنی 
که سال هاست با رخت و لباس های ش��يک کرسی های مهم را 
در جای جای فوتبال از آن خود کرده اند و با وجهه ای قابل قبول 

مشغول چپاول بيت المال به واسطه فوتبال هستند. 
لزوم اهمي��ت دخالت ق��وه قضائيه ب��رای به نتيجه رس��يدن 
پرونده هايی چون پرونده فس��اد در فوتبال يا پرونده تحقيق و 
تفحص از پرسپوليس و اس��تقالل زمانی مشخص می شود که 
نمايندگان مردم در مجل��س بعد از تکميل پرونده فس��اد در 
فوتبال صراحتاً اع��الم کردند که کار آنها تنه��ا تکميل چنين 
پرونده هايی است و رسيدگی به آن از عهده شان خارج است و 
توپ را به درس��تی به زمين قوه قضائيه انداخته اند. قوه قضائيه 
سال گذشت نيز بسياری از آن درخواست داشتند برای احقاق 
حق فوتبال و کوتاه کردن دست متجاوزان سودجو از بيت المال 
وارد عمل ش��ود، حاال بعد از قرائت پرونده تحقيق و تفحص از 
س��رخابی های پايتخت بار ديگر نگاه ها به س��مت قوه قضائيه  
است تا اقدامی اساسی و جدی انجام دهد برای به ثمر رسيدن 
يکی ديگر از پرونده هايی که مجلس در راس��تای فس��ادی که 

سال هاست در فوتبال رخنه کرده، جمع آوری کرده است.
امروز ديگر هيچ اميدی به نظارت يا برخورد مقامات بلندپايه در 
ورزش با اين چنين فسادهايی نيست و تنها اميد مردم به قوه قضائيه 
است که با ورود به اين مقوله گامی در راستای جمع آوری بساط 
مفسدان ورزشی برداشته شود و پای خاطيان اين پرونده ها را به 
ميز محاکمه برای پاسخگويی در خصوص حيف و ميل بيت المال 
بکشاند. قوه قضائيه ای که بدون ترديد آخرين نقطه اميد ملت برای 

پايان دادن به داستان تلخ فساد در فوتبال است. 
اما آيا اين اميدواری نتيجه ای خواهد داشت يا همانند سال های قبل 
و پرونده ای که پنج سال از ارجاع آن به قوه قضائيه می گذرد)پرونده 
فس��اد در فوتبال( باز هم اميد مردم نااميد خواهد شد و پرونده 
تحقيق و تفحص از سرخابی ها هم به زودی به دست فراموشی 

سپرده خواهد شد، بی آنکه نتيجه ای دربر داشته باشد! 

 روانخواه : افشاگری 
مساوی است با محروميت

در روزهايی که برخی چهره های فوتبالی تالش می کنند از بخشی از 
فساد فوتبال پرده بردارند، کميته اخالق فدراسيون فوتبال در اقدامی 
خودجوش ياد مصاحبه اميد روانخواه، سرمربی تيم دسته اولی نيروی 
زمينی افتاد و عالوه بر جريمه نق��دی، او را فعاًل از کليه فعاليت های 
فوتبالی محروم کرد! روانخ��واه در مصاحبه اش به 
بحث ش��رط بندی در ليگ های دسته های پايين و 
پيشنهادهای هنگفت در ليگ برتر اشاره کرده بود: 
»اين فرم از شرط بندی کليت فوتبال را تحت الشعاع 
قرار می دهد. بخشی از اينها بازيکنانی هستند که در نتايج تأثيرگذارند 
و بقيه فقط شرط بندی می کنند. به جرئت می توانم بگويم 90درصد 
بازيکنان ليگ يک و دو ش��رط بندی می کنند، حت��ی بين دو نيمه 
گوشی های ش��ان را هم چک می کنند. در ليگ برتر هم ش��نيده ام 
پيشنهاد س��که می دهند.« کميته اخالق فدراس��يون، اما در جهت 
کمک به رفع مشکالت و معضالت فوتبال ايران ابتدا سرمربی نيروی 
زمينی را 10 ميليون تومان جريمه کرد و بعد از آنکه اين مربی جريمه 
را ناعادالنه  خواند، اين کميته با محروم کردن روانخواه تا اطالع ثانوی 
خيال خودش را راحت کرد. اين رفتار ش��بهه  انگيز نه تنها اعتراض 
مدعی ش��رط بندی را به همراه داشت، بلکه س��اير فعاالن فوتبال و 
رسانه ها نيز اين اقدام را پاک کردن صورت مسئله خوانده اند. فساد در 
فوتبال کشور موضوعی غيرقابل کتمان است  اما آقايان در فدراسيون 

تمام تالش شان را برای مخفی کردن واقعيت می کنند.

 مقصران بايد پای ميز محاکمه 
قوه قضائيه پاسخگوی مردم باشند 

پرونده تحقي��ق و تفحص 
از پرس��پوليس و استقالل 
در مجلس شورای اسالمی 
قرائ��ت ش��د و اميدواريم 
دول��ت که متول��ی اين دو 
باشگاه است به نکات ذکر 
ش��ده در اي��ن پرون��ده به 
صورت ج��دی ورود کند. 
فرآيندها، س��ازوکارهای 
اجرايی، نظارتی و راهبردی 
اين دو باشگاه اشکال دارند. هيچ شرکت دولتی وجود ندارد که 
با اين سطح از نابسامانی به حال خود رها شود و به هيچ اصل 
و اساسی پايبند نباشد. اين در حالی است که اين دو باشگاه 
نقش اساس��ی در ورزش ما و به ويژه فوتبالمان 
دارند. حس��ب گزارش قرائت ش��ده در مجلس، 
آجر به آجر اقداماتی که در اين دو باش��گاه انجام 
شده مشکل دارد؛ در قراردادها اشکاالت قانونی 
زياد ديده می شود. درباره بحث ماليات ها، جريمه ها و ديگر 
مسائل؛ دستگاه های نظارتی، اطالعاتی و وزارت ورزش که در 
اين حوزه مسئول بودند هم بايد جوابگو باشند. اين دو باشگاه 
دولتی خارج از هر نوع سازوکاری هزينه های سنگينی را به 
کشور تحميل کرده اند. سؤال ما هم اين است که پرسپوليس 
و استقالل چرا چنين اوضاعی دارند. در اين وضعيت اقتصادی 
فوتبال دلخوشی جوانان ما محسوب می شود. هر مديرعاملی 
که آمده، کاری به گذشته و آينده نداشته و کارش را با يکسری 
بی انضباطی ها و انباشت بدهی های جديد شروع کرده است. 
جالب اينکه اين دو باشگاه اسم فرهنگی را نيز يدک می کشند! 
بايد مديرانی که ب��ا ريخت و پاش پول ه��ای هنگفت روی 
سکوها دنبال هوادار بودند پاسخگو باشند. قوه قضائيه بايد 
به اين پرونده ورود کند؛ اين دو باشگاه ملک شخصی نيست 
و متعلق به ۸0 ميليون ايرانی است. تضيعی که اتفاق افتاده 
متعلق به همه اس��ت. مقصران بايد پشت ميز محاکمه قوه 
قضائيه به مردم پاسخ بدهند. بايد معلوم شود اين همه تخلف 
با چه پشتوانه ای رقم خورده است. بسياری از اسناد اصاًل در 
دسترس نيست. گزارش منتشر ش��ده گوشه ای از تخلفات 
است، مگر می شود اسپانسر از باشگاه طلبکار باشد! بستر برای 
مطالبه گری فوتبال دوستان از مديران فوتبال مهياست. ما 

دنبال مچ گيری نبوديم، ولی از حق مردم هم نگذشتيم. 

 رسيدگی به پرونده سرخابی ها 
مطالبه آحاد مردم است 

س��وءمديريت، عدم آشنايی 
با قوانين تجارت، مش��کالت 
مالی و ع��دم پيگيری برخی 
موضوعات از جمله مس��ائل 
مطرح شده در پرونده تحقيق 
و تفحص سرخابی هاس��ت. 
قبل از معرفی مديران متخلف 
به قوه قضائيه بايد وزرای فعلی 
و گذش��ته ورزش را معرفی 
کرد. آنها بايد پاسخ دهند که 
معيارشان برای انتخاب مديران ضعيف چه بوده 
است. رسيدگی به اين پرونده مطالبه آحاد مردم 
است؛ چرا بايد چنين انتصاباتی صورت بگيرد و 
اينکه آيا تخلفات صورت گرفته از س��وی وزرای 
ورزش پيگيری شده يا نه. احضار متخلفان و مسببان اين پرونده 
و آنهايی که با رفتارهای پوپوليستی بيت المال را تضييع و از جيب 
بيت المال برای خودشان وجاهت درس��ت می کردند، متوجه 
می شوند که باالخره يکجا اس��تيفای حق بيت المال می شود. 
ضمن اينکه درس عبرتی خواهد بود برای سايرين که قرار است 
مس��ئوليتی را بپذيرند تا تصور نکنند اگر تخلفی کردند مورد 
بازخواست قرار نمی گيرند. در واقع رسيدگی به اين پرونده نمادی 
از استيفای حقوق بيت المال است. برخورد جدی و قانونی با اين 

پرونده خوش بينی اذهان عمومی را در پی خواهد داشت. 

 حسين کعبي: مدير تيم رقيب 
شبانه به جگرکی دعوتم کرد!

حسين کعبي، پيشکسوت فوتبال و مربي فعلي فوالد خوزستان 
در خصوص ابعاد گسترده فساد در فوتبال ايران نقطه نظر جالبی 
دارد. ملي پوش سابق کشورمان مي گويد: »در فوتبال ايران بايد 
مديربرنامه يا دالل داش��ته باشي تا به جايي 
برس��ي، واال هرچقدر هم که استعداد داشته 
باشي خيلي راحت از ميدان خارجت مي کنند 
و زير پا له مي شوي و به جايي نمي رسي، حتي 
نمي تواني بازي کني، چه برسد به اينکه بخواهي استعدادت را 
نشان دهي.« کعبي به مورد جالبي که براي خودش اتفاق افتاده 
هم اشاره مي کند؛ موردي که تاکنون جايي بازگو نکرده است. او 
به ابعاد جديدي از فساد حاکم بر فوتبال، دالل بازي و زدوبندهاي 
آن اشاره دارد. مربي فوالد مي گويد: »با تيمي بازي داشتيم که در 
حال سقوط به دسته پايين تر بود. شب قبل از بازي يکي از مديران 
با من تماس گرفت و شبانه من را براي خوردن جگر دعوت کرد. 
من در آن بازي گل زدم و کار خودم را به بهترين ش��کل ممکن 
انجام دادم، اما اين اتفاق ممکن است براي هر بازيکني رخ دهد و 

شايد همه نتوانند در برابر آن مقاومت کنند.«

پرونده
فساد در فوتبال

يادداشت
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عبدالرحم��ان شاه حس��يني، رئيس س��ابق کميته 
انضباطي فدراس��يون فوتبال يکي از مديراني است 
که در سال هاي اخير با توجه به حضور در فدراسيون 
و همچنين عضويت در تيم تحقيق و تفحص پرونده 
فس��اد در فوتب��ال در مجلس نهم، 
افش��اگري هاي مهم��ي را درب��اره 
گستردگي فس��اد در فوتبال انجام 
داده است. او دوش��نبه شب هم در 
برنامه ورزش تعطيل نيست شبکه ورزش در اين باره به 
افشاگري پرداخت که بخش هايي از آن را مي خوانيد:

    من از س��ال 6۸ ب��ه اين  طرف ب��ا هفت رئيس 
فدراسيون مختلف همکاری کردم. به تناسب زمان 
و مکان اين ناهنجاری ها وجود داشته، اما االن مدرن و 
پيشرفته شده است. ما هميشه تبانی و شرط بندی را 
در ورزش داشته ايم. موسفيدهای فوتبال حتماً يادشان 
است که ضلع شمالی استاديوم شهيد شيرودی، چه 
قبل از انقالب و چه بع��د از انقالب، محل اس��تقرار 
ش��رط بندها بود. در بس��ياری از اين شرط بندی ها 

بازيکنان فوتبال هم مشارکت داشتند.
 سال پيش ما تحقيق کرديم و يک قسمت ديگری 
از شرط بندی سنتی را هم با زحمات عزيزان نيروی 
انتظامی پيدا کرديم. در مناطق مختلف تهران از جمله 

گلوبندک، فرحزاد و مجيديه يکسری قهوه خانه کشف 
شد که آنجا پاتوق شرط بندها بود. بسياری از سران 
اين ش��رط بندها به ارکان فوتبال متصل بودند، مثاًل 
سال 1393 حجت االسالم جعفری، دادستان وقت 
شهر ساری حدود 70، ۸0 نفر از شرط بندهای استان 
مازندران را دستگير کرد و يک پرونده قطور تشکيل 
داد. دو سال بعد از آن 130 نفر را هم در استان گيالن 
دستگير کردند. مسئوالن بيکار نمانده اند، ولی اين پول 
نامشروع آنقدر به شرط بندها مزه کرده بود که از اين 

کار دست برنداشته اند.
    وقتی يک شرط بندی بخواهد تحقق پيدا کند 

بايد يک تبانی صورت گيرد. در سال های اخير اتفاقاتی 
افتاد و اعالم ش��د که مثاًل ي��ک دروازه بان عمداً گل 
می خورد يا يک بازيکن عمداً پنالتی می دهد. يک بار 
يکی از ملی پوشان سابق که کاپيتان تيم ملی هم بود، 
می گفت که تيم ما مسابقه داشت و سرپرستمان گفت 
فالنی ما به داور يک چک داده ايم و قرار است بازی تا 
دقيقه ۸0 به روال طبيعی خودش ادامه پيدا کند. اگر 
ما بازی را برديم هيچ اتفاق��ی نمی افتد و آن پول هم 
نوش جان داور، اما اگر نبريم، داور از دقيقه ۸0 به بعد 
يک پنالتی برای ما می گيرد. می گفت دقيقه ۸3 داور 
آمد به من گفت چرا توپ را به محوطه جريمه حريف 

نمی آوريد. در نهايت توپ به محوطه جريمه رفت و 
داور هم پنالتی را گرفت و ما بازی را برديم. مثالً در يک 
پرونده ديگر يک مديرعامل به مديرعامل باشگاهی 
ديگ��ر می گويد نتيجه اي��ن بازی برای ش��ما فرقی 
نمی کند و اگر به ما ببازيد 50 ميليون تومان به باشگاه 

شما کمک می کنيم. 
    گزارش��اتی بود که برخی از اشخاص در انعقاد 
قراردادها پورس��انت می گيرند و چند س��ال پيش 
مديربرنامه دنی عرفان اولروم ش��کايت کرد و گفت 
فالنی، اين بازيکن حق قانونی من که 10 درصد است 
را نمی دهد. ما يک جلسه برگزار کرديم و در آن جلسه 
اولروم شروع به گريه کرد. گفتم چرا گريه می کنيد، 
شما بايد پول مديربرنامه خود را بدهيد، چون اين پول 
قانونی است. او به من گفت، تاکنون 70 ميليون تومان 
پول گرفته ام و فقط 20 ميليون از آن به خودم رسيده 

و بقيه آن را کارچاق کن ها گرفته اند.
    يکی از رؤس��ای هيئت فوتبال، خانواده خود را با 
پول مردم برای زيارت به مشهد برده و پس از آن آمده 
و در انتخابات ش��رکت کرده و رأی هم آورده است. ما 
اين فرد را به مجلس آورديم و خودش اين صحبت ها 
را امضا کرد، اما دو روز بعد يکی از مسئوالن مجلس در 
ناهارخوری مجلس به من گفت با اين آقا چکار داريد؟!

افشاگري هاي شاه حسيني، رئيس سابق کميته انضباطي روي آنتن تلويزيون

داور چک گرفت تا بازي را دربياورد

نظر اک رشنا س


