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 من و فوتبال
نشینی  ها برای شب شب. ران با فوتبال آشنا شدمیا در ایآس یها جام ملت یها یان بازیو در جر ۷۴۳۱در سال 

رفتیم.  می شدکل کشور  یژندارمر ی که فرمانده ی، سپهبد بعدیمحقق یپ احمدعلیسرتام  به منزل دایی
به شوخی را  لیم اسرائیفوروارد معروف ت «گلیاشپ یمردخا»ام ضمن مرور روزنامه و اخبار تلویزیون،  دایی

سرائیل هم بود. منصبان نظامی و امنیتی کشور به ا ی نوع نگاه صاحب خواند که البته نشاندهنده می« پشگل»

تیم فوتبال ایران در البته ام مرا نیز مشتاق فوتبال کرد.  ها برای پیروزی ایران و شوخی دایی شور و اشتیاق بزرگتر
  ه نبود. که در اسرائیل برگزار شد شرکت نکرد ۷۶۹۳های آسیا در سال  مسابقات نهایی جام ملت

ام  عالقه ،یعموم یو  خوشحالشد  ق رادیو مستقیم پخش میکه از طری یینها یل در بازیران بر اسرائیا یروزیپ
  ل شد.یام تبد یاز زندگ یرا دو چندان کرد و فوتبال به بخش

 

 
 پوشان وقت ایران پس از پیروزی بر اسرائیل ستان ملیباالی د ۸۶۹۱های فوتبال آسیا در سال  جام ملت

 
ها  کنند. مدت یم یکان و تاج و ... بازیپ یها کنان در باشگاهیدم که همان بازیشن ینداشتم. م یم ملیاز ت یدرک

 تاج بر هاپوئل ۷بر  ۲پیروزی ها رفتند.  میگر تینماندند و به د یم ملیکنان در همان تیناراحت بودم که چرا باز
   و شور و شوق ملی اشتیاق مرا به فوتبال بیشتر کرد.  ۷۴۳۶در سال اسرائیل 

 

 
 تیم فوتبال استقالل در پیروزی بر هاپوئل اسرائیل

 

ک ی پس از آن. ۷۴۳۶رفتن را از سال   ومیاستاد شروع کردم و ۷۴۳۱در سال  یرزشهان ویروزنامه خواندن را با ک
را با خواندن صفحات   صبحنوجوان که بودم  .نشدمغافل  ران و جهانیا دم از دنبال کردن اخبار و تحوالت فوتبال

را در  ها با عالقه آن کردم و ین مردم شد شروع میگزیز که جایندگان و بعدها رستاخیمردم و آ یها روزنامه یورزش
ه و یامجد یها ومیبا عشق و عالقه نه تنها مسابقات فوتبال را در استاد کردم. یو میآرش زمیدر جام کالس و
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دنبال ز یه را نیوم داوودیران در استادیفوتبال ا یم ملیت  نیکردم بلکه تمر یتماشا م« امهریآر» یهزارنفر کصدی

 ک دنبال کردم. یبود که از نزد باشگاهی ین بازیاول ۷۴۳۱سال  کان و تاج دریپ ی مسابقهکردم.  یم

 ،انقالب یروزیاز پ پسادامه داشت.  در خانه یو جنگ و جدال دوران نوجوان یو برادرم تاجبودم  یسیپرسپولمن 
 یل براشد. فوتبا یتر م قین نگاه عمیشدم ا یرفتم و پخته تر م یر کرده بود و هرچه جلوتر میینگاهم به فوتبال تغ

  اهو بود. یو به دور از ه نداشت را یقبل یظاهر یها تیگر جذابیمن د
 به کار برده یها کیو تاکت ی. استراتژدمید یدان نبرد میل سبز را میمستطن بار یافوتبال دیگر برایم توپ بازی نبود. 

کرد.  یدا میم معنا پیراف بیدن به هدف و فتح دروازه حریرس یچگونگ کردم. یآن را با عالقه دنبال مدر  شده

 یو چگونگ یو تهاجم یتدافع یها ستمیس ی  مشاهدههای بازیکنان متفاوت از گذشته بود.  نگاهم به ساق
گذرا نبود. از آن درس هم  یک سرخوشیم یف برایحر یوار دفاعیگر عبور از دیآورد. د یحمله و دفاع مرا به وجد م

ف در یپرس حر زند. یرا رقم م یینها ی جهیم چگونه نتیو تصم  هو اراد یگنگندکردم ج یگرفتم. مشاهده م یم
ک ورزش یمن فوتبال فراتر از  یرا آموخت. برا یادیز یها ف به من درسین حریخودش و شروع دفاع از زم  نیزم

پیروزی همیشه سهم تیمی که بهتر بازی  ل است.یدل نیرش هم به همیعالمگ یها کنم جاذبه یاست. فکر م
ن اشتباه یگاه اول رد.یگ یرا در آغوش م یروزیکند پ یها بهتر استفاده م تیآن کس که از موقعشود.  کرده نمی

نشست و  ید از پایآخر نبا ی قه است و تا لحظهیدق ۶۹گرفتم که مسابقه  یاد می ن آشتباه است.یمهلک آخر

 را تمام شده انگاشت.  یباز
 یها ها و طرح  کنان نقشهیشدم. در واقع باز یش واقف میش از پیم بیت ی و فرمانده یتر به نقش مرب از همه مهم

 شتر است.یب یمینظم و انضباط ت تر است شرفتهیها پ ستمیهرچه سدم یفهم یمکنند.  یدا مین پیاو را در زم
ل از یکه چنانچه به هر دل نندک یم نمیتنظ  ستاره تک یرا رو یمی. حرکت ترندندا یها نقش اساس گر تک ستارهید

خورد  یشکست م یمیتر هرگاه ت از همه مهمرا واگذار کند.  جهیم لنگ بماند و نتید تیب دیا آسیخارج شد و  یازب

و  یشود مرب یا برکنار میدهد و  یکند، استعفا م یم یخواه رد، پوزشیپذ یت میکه مسئول ین کسیاول
حرف اول را  ییو پاسخگو یریپذ تیشرفته مسئولیدرست مثل جوامع پن، ینواران او هستند. در فوتبال یدست

 ستند. یها ن نگرفتن آن جهیها و نت مید مسئول شکست تیجا ابر و باد و مه خورش زند. در آن یم
 

اگر  ت دارد.یم جذابیکه برشمردم همچنان برا یلیرد اما بنا به دالام ندا یرا در زندگ یگر نقش قبلیفوتبال دهرچند 
است که همچنان در من وجود دارد و  یمیقد یگاه کنم فوتبال به سان عشقک به آن نیرمانت ی بخواهم از جنبه

 . کنم یاخبار آن را دنبال م ،و در گوشه و کنارم افت یم آناد یگاه به یگاه و ب

 
د یآ یم یدر پ چه را که شد تا آن یا زهیانگشنوم  یر میاخ یها در فوتبال در هفته یچه در مورد فساد و تبان آن

 یورزش یها ندارم و به خاطر حضور در خارج از کشور به اسناد و روزنامهار یدر اخت یویفانه آرشمتأسسم. یبنو
ن یبه هم و ام سال گذشته محروم بوده ۲۹ما در یصدا و س یونیزیتلو یها دن برنامهیاز دندارم.  یدسترس یمیقد

شود  یاحساس م یحاضر کمبود ی شتهن بابت اگر در نویاز اام اتکا کنم.  به حافظه مجبور بودمل جا به جا یدل

 خواهم.  یش پوزش میشاپیپ
 

 رانیافساد، حرف اول فوتبال 
ها  ل شد و به رسانهیورزش تبد ی گر به موضوع روز جامعهیک بار دیفساد در فوتبال  یافشاگذشته  یها در هفته

ون فوتبال یضوع نه تنها فدراسدور زدن مو یبرا یاسالم یج در نظام جمهوریرا یاهوهایگر هیافت و همچون دیراه 
، هم وارد موضوع شدند و صحبت از دخالت ۶۹ون اصل یسی، کم یاسالم یبلکه مجلس شورا یته انضباطیو کم

ن همه ید ایگو یبه من م  ان آمد. تجربهیز به میدر کشور هستند نج ینفک فساد رایکه خود جز ال یتیامن یروهاین
 افتد.  ینم یچ اتفاقیشود و ه یسرعت جمع و جور ماهو نشان از آن دارد که موضوع به یه

 

پرونده فساد در فوتبال  ۹۱۹از وجود  یاسالم یدر مجلس شورا ۶۹ ون اصلیسیکم» روزنامه خراسان نوشت که 
 خبر داد.  

قابل طرح اعالم  ریو عدم وجود مدارک مستند، غ یل نبود مدارک کافیپرونده به دل ۰۹۹  ن که تعدادینکته جالب ا
ز صادر شده یحکم ن ۷۹۱ه ارسال و ییپرونده به قوه قضا ۷۹۹ مانده، یپرونده باق ۷۱۹ن از یده است. همچنش

 «هستند. یز در حال بررسیها ن وندهر پریسا  شود یاست. گفته م

 
   د:یگو یدر رابطه با فساد در فوتبال م یم فوتبال تراکتورسازیت یسرمرب ید جاللیمج

بارها با »در ادامه گفت:  یو« ... اد است.یز یلیفوتبال به ماجرا ورود کنند چون فساد خ باالتر از ید نهادهایبا»
 ینهادها ییم که برخورد با فساد از توانایگو یم را زدم اما باز هم میها جلسه داشتم و حرف یفوتبال ینهادها

 «هست. یفوتبال یدر نهادها یجاها و حت یلین شبکه در خیشه ایفوتبال خارج است چون دامنه و ر
 

http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1024587&title 

 
ش یدو فصل پ ینکه در بازیبر ا ین مبنیآذ لین استیشیروانشناس پ یصادق درودگر درباره اظهارات خانبان

ن یا»د: ن باشگاه شده بود، عنوان کریبه ا یون تومانیلیم ۷۰افت رشوه یشنهاد درین بوشهر پین و شاهیآذ لیاست
خانبان  ینکه آقایم. ایاوریتان در ب یرا برا یم تا بازیریگ یون تومان از شما میلیم ۴۹شنهاد بود و به ما گفتند یپ
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ادامه داد: آن موقع  یو م،یون تومان بود. به گزارش تسنیلیم ۴۹شنهاد یدانم پ یون خبر ندارم و میلیم ۷۰گفته 

م و پس از یون اطالع دادیوقت فدراس یته انضباطیس کمیرئ یفیرن موضوع را به شیم بودم و ایمن سرپرست ت

 « نشد. یگر خبریخواهند کرد، اما د یریگین مسئله را پیم. آنها گفتند ایپور گفتیعل یآن هم به آقا
 

در رابطه با فساد در فوتبال مطرح است، از اساس منکر  یه ویعل یکه اتهامات یانیاز مرب یکی ینوع ر قلعهیام
است فوتبال غرق در فساد  یسابق ذوب آهن مدع یمرب یکربکند ل که رسو یساد در فوتبال شد. در حالوجود ف

که هنوز  یگ برتر کند؛ داللیمش را قهرمان لیاز او پول خواسته تا ت» سخن گفت که  یاز دالل یاست. کربکند

 «کند. یت میران فعالیهم در فوتبال ا
 

 http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1024794&title 

 
اند  ها دست گذاشته آن یرو ۶۹و برنامه  یداخل یها از اضالع فساد هستند که رسانه یکیران داوران یدر فوتبال ا

  اند:  ز ارائه کردهیرا ن یو شواهد
 

http://www.jamnews.ir/detail/News/237354 

 
به یک فعل رایج تبدیل شده است و فرهنگستان ادبیات « داور بازی را در آورد»این روزها در فوتبال ایران عبارت 

ی  افت پول و رشوه نتیجهیعنی داور در ازای دری« درآوردن بازی»فارسی بایستی آن را به دایره لفات اضافه کند.  

 بازی را رقم زد. 
 

ران اعالم کرد که یق شده فوتبال ایداور تعل یما به نقل از محسن قهرمانیشبکه خبر صداوس یبخش اخبار ورزش
دار یداور د ید. قهرمانین خواهد کشییها را با خودش پا یلیت مواجه شود، خین پرونده با محرومیاگر در ا»

ته داوران و دو نفر از یکم یاعضا یتر پس از تماس با برخ گ بریاهان در هفته دهم لس و سپیپرسپول یجنجال

ران یو مد یکه درباره داور ید کرده چنانچه از قضاوت طرد شود، مسائلیون فوتبال تهدیه فدراسیران بلندپایمد
د یگر هم باید یاریباشد بست یرا به باور او اگر بنا بر محرومیداند را با مدرک افشا خواهد کرد. ز یون میفدراس

 «تاوان بدهند.
 

 یمقطع یلیک تعطیگ را با یتواند ل یم ی، حتیکامل محسن قهرمان یت قانون آمده افشاگریدر گزارش سا
د در ین موضوع بایس گفته بود ایبدنساز پرسپول یپور به مربیاالسالم عل ن خاطر حجتید به همیمواجه کند. شا

 مواجه شد. ۶۹پور در برنامه  یکه با انتقاد عادل فردوس یضوعره محدود جمع شود! مویک دای

ران و یران از داوران، مدیکامل فوتبال ا یپاکساز یالزم برا  زهیون فوتبال از انگین باورند که فدراسیمنتقدان بر ا
ه به ز با توجین یاسالم یست. ورود مجلس شورایاند برخوردار ن ج نقش داشتهین نتاییکه در تع ییها واسطه

 تر نکرده است. ن ماجرا را روشنیانداز ا گذار است، چشم قانون ینکه صرفاً نهادیا
 

ر یپور دبیاستقالل دعوت کرده بود اما عل یسرمرب یینو ر قلعهین نشست خود از امیدر آخر ۶۹ون اصل یسیکم

کند بهتر  یتبال را پاکسازخواهد فو یمجلس اگر واقعا م»ه گفت: یفوتبال با کنا یا ستاد مبارزه با تخلفات حرفه
کنان اخالق از یان و بازیکند. مرب یدار که عملکردشان با شائبه همراه بوده خوددار مسئله یها است از دعوت آدم

ون هستند تا آنها بتوانند یسین کمیپاک در ا یها به مجلس معترض بودند و خواهان حضور اهال چهره یدعوت برخ
 «ارائه کنند! یدرست یها ، مشاورهیمقابله با ناپاک یبرا

 
scandal/25133253.html-referee-http://www.radiofarda.com/content/f8 

 

کا کمک داور آمری ۷۶۶۳المللی سابق فوتبال ایران که در جام جهانی  محمد فنایی داور بینسال گذشته 
  گوید: ی فنیال بین برزیل و ایتالیا بود در مورد کمیته داوران و نقش فدارسیون در ارتباط با مشکالت آن می مسابقه

 
آنقدر خراب است که خود فدراسیون هم گیج شده است. فدراسیون آنقدر هنر دارد و شاهکار کرده که  جو  »

شود و همین عامل اصلی مشکالتی است که وجود  یریت نمیداوری هم جزئی از این موارد است. اتفاقات مد

شوند.  دوست ندارم به این مسئله وارد شوم، مردم بهترین افرادی هستند که متوجه تمامی اتفاقات می دارد.
مطمئن باشید حاال حاالها هم جو به همین شکل خواهد بود. تا زمانی که مدیریت قوی نشود و تا زمانی که افراد 

دانم فقط در مورد مسائل کارشناسی تا آنجایی  نگذارند بهتر است صحبت نکنیم. من صالح می ر احترام به یکدیگ
طلبیم و برای گرفتن میز با  ما اصوال قدرت...  که اطالع دارم صحبت کنم و به اتفاقات دیگر کاری نداشته باشم.

 «اوری مشکالت فراوانی بوجود آید.ها باعث شده در د کنیم. همین وجود اینکه توانایی نداریم تالش می

 
http://www.davaran.ir/1391/08 

 

http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1024794&title
http://www.jamnews.ir/detail/News/237354
http://www.jamnews.ir/detail/News/237354
http://www.radiofarda.com/content/f8-referee-scandal/25133253.html
http://www.radiofarda.com/content/f8-referee-scandal/25133253.html
http://www.davaran.ir/1391/08
http://www.davaran.ir/1391/08
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منطقه خدمت در سپاه پاسداران  ی  که سابقه ون فوتبالیس فدراسیب رئینا یالله تیآ یمحمدهادد یس سرانجام

ده نشدن ین کشییپا»از باز شدن سر کالف تخلفات و  یریجمع کردن پرونده و جلوگ یبرا ج را هم داردیو بس ۶

  خت و گفت:یدست همه ر یرو یآب پاک« ها یلیخ
نسبت داده شده  یکه به و ییها ه اتهامیعل یتواند حت ین داور اثبات نشده و او میا ی درباره یچ اتهامیه»

ن پرونده یران در مورد ایا به تخلفات فوتبال یدگیرس أتیهس یكه من به عنوان رئ یزیت کند. چیاست شکا
چ یاست و هنوز ه یزن اتهام یمسائل مطرح شده در مورد پرونده محسن قهرمان ین است که تمامیدانم ا یم

نده مدارک یده نشده، مگر آنکه در آین پرونده دیهم به نظر من در ا یچ مدرک محکمه پسندیز ثابت نشده و هیچ

م در یگو یم. باز هم مین پرونده هستیا یبند نجام شده و ما در حال جمعه ایقات اولیارائه شود. اکنون تحق یگرید
فقط  یوجود دارد اما در مورد محسن قهرمان یریگیمسئله قابل پ یگریدر ارتباط با افراد د یپرونده محسن قهرمان

 «مطرح شده که اثبات نشده است. ییها اتهام
 

http://www.goal.com/iran/news/1825 
 

  گفت: یالله تیس در واکنش به اظهارات آیم پرسپولیر تیمد یمحمد پنجعل

نجا بکشد که بخواهند همه یزدم کار به ا یفساد در فوتبال راه افتاد، حدس م یها من از روز اول هم که بحث»
برخورد  ییافراد برسند که توانا یکسریمسائل به  یریگیز را جمع و جور کنند. گفته بودم ممکن است در پیچ

 «خ و بن منکر شوند.یز را از بینداشته باشند و بخواهند همه چ
 

http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1027662&title 

 
به خاطر  ییدا یماهه عل ت ششیها به صراحت از صدور حکم محروم انهرس یالله تیپس از اظهار نظر آ

 یفا و احترامیدر ف وینفوذ اللحن دایی و  ی شدید مصاحبهران خبردادند. اما یدر مورد رشوه در فوتبال ا یافشاگر
جیح رت زده و ینینش ون فوتبال دست به عقبیاو قائل هستند باعث شد تا فدراس یبرا یالملل نیکه مجامع ب

  د.دهند که با دم شیر بازی نکن
 یقدرت مانور محدوددانند  یچرا که م دان آمد و از اساس منکر موضوع شدیون خود به میس فدراسیرئ انیکفاش

ها در یک  آنبرد.  یمفرو  یدر بحران بزرگتررا ران یغرق در فساد افا به موضوع، فوتبال یف یدارند و باز شدن پا

ن مدعی شدند که محسن قهرمانی در تست آمادگی جسمانی مردود شده و نشینی آشکار همچنی عقب
 شود.   حداقل برای این قصل از داوری محروم می

 
ن دو را جدا از ی. ا م حاکم بر آنیاست از جامعه  و رژ ییتمام نما ی نهیران و فساد حاکم بر آن آیت فوتبال ایوضع

ران یا ی ست که جامعهین یریکرده جدا از مس یل گذشته طسا ۴۰ یران طیکه فوتبال ا یرید. مسید دیهم نبا

 یها قتل» ی اگر پروندهپشت سر گذاشته است.  یتیکفا یم غرق در فساد و بیک رژین مدت به خاطر وجود یدر ا
ز به سرانجام یفساد در فوتبال ن  د پروندهیجه رسیو ... به نت« زکیکهر»و « دانشگاه یحمله به کو»و « یا رهیزنج

 سد. ر یم
 

خواهم داشت به  یید کرد نگاه گذرایدرمان آن چه با یشه فساد در کجاست و برایآن که نشان دهم ر یبرا

 کنم.  یو به عوامل مؤثر در آن اشاره م کرده است یسال گذشته ط ۴۰ران در یکه فوتبال ا یریمس
 

 ایران سرآمد آسیفوتبال ا
تاز قاره، مانند  کهیون آن یا بود و فدراسیقدرت درجه اول آس ران کهیفوتبال ا یسلطنت انقالب ضد یروزیپس از پ

 یا  کرد و به فاجعه یط ییرقهقرایت سیمسئول یت و بیکفا یتسلط عناصر ب ی گر به واسطهیاز امور د یاریبس
 م. یما شاهد آن هست ی منجر شد که امروز همه

برگزار شده و در  یریگ ت و نظم چشمیقبا موف «دیتخت جمش»فوتبال  یگ سراسریشش دوره لش از انقالب، یپ
 یگ با اعالم حکومت نظامیل ی ن دورهیآخرل شده بود. یا تبدیبه قدرت برتر و بالمنازع آس یآن فوتبال مل ی هیسا

  مه تمام ماند.  یور برگزار شود نیشهر ۷۱س که قرار بود روز یتاج و پرسپول ی و لغو مسابقه ۰۱ور یشهر ۷۹در 

ن بود یآرژانت یخ و مونترال و جام جهانیک مونیا در المپیآس ی ندهینما یکه به سادگ یمیالب، تانق یروزیپس از پ
ده بود و یدر قاره رس یم جوانانش بارها به قهرمانید و تیکش یدک میا را یآس یقهرمان یمتوال ی و سه دوره

ک ید که در حسرت صعود به المپیرس ییبه جا برآمده بود ییایآس ات ن مسابقیبزرگتر یزبانیم ی از عهده یبخوب
صعوبت  با و یسخت ا بهیه آسیسهم ۰-۳وجود  صعود کرده با یکه به جام جهان یا سوزد و سه دوره یهمچنان م

 همراه بوده است.  یاریبس
 

http://www.goal.com/iran/news/1825
http://www.goal.com/iran/news/1825
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1027662&title
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1027662&title
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 ۸۵۳۱تیم ملی فوتبال ایران در سال اشرف پهلوی در میان بازیکنان 
 

که  یم. در حالیا ا نداشتهیدر سطح آس یدرخشش ، ک جرقهیفوتبال نوجوانان و جوانان هنوز جز  ی نهیدر زم

 یالملل نیا و بیدر سطح آس یریچشمگ یها تیو ژاپن به موفق یو کره جنوب یقطر و عربستان سعود یها میت

زبان مسابقات جام یرا برگزار کردند و قطر م ۲۹۹۲ یژاپن و کره مسابقات جام جهان  که یاند. در حال نائل آمده
ا به یآس یها جام ملت یدهه هنوز در حسرت برگزار ۳ک به ینزد ران پس از گذشتیخواهد بود ا ۲۹۲۲ یجهان

 یها ومیگل سر سبد استاد ۰۱که تا سال  یآزاد یوم صدهزار نفریژه استادیفوتبال و به و یها نیبرد و زم یسر م
 یدر مورد آن روشنگر یکاف ی خود به اندازه یاند که مسئوالن ورزش دچار شده یا بود به چنان فالکتیآس

ن گسترده و داد یاز به البیا نیون فوتبال آسیک پست ساده در کنفدراسی یکه امروز برا یدر حال اند. کرده

است یر ش از انقالبیپ ،ستند استیکوچک که بعضاً صاحب فوتبال هم ن یگوناگون به کشورها یها ازیامت
 ون فوتبال بود .یس فدراسیرئ یز آتابایا با کامبیون فوتبال آسیکنفدراس

یک را های لهستان و مکز که جعفر نامدار، دیدار تیم ۷۶۱۱شود. از سال  ی داوری هم دیده می این سقوط در زمینه
دار قضاوت نبوده   در جام جهانی آرژانتین سوت زد هنوز هیچ داور وسط ایرانی در المپیک و جام جهانی عهده

 است. 
مونترال نیز به عنوان داور  ۷۶۱۹مونیخ و  ۷۶۱۲و در المپیک  ۷۶۱۳این در حالی است که نامدار در جام جهانی 

 وسط قضاوت کرد. 

به عنوان کمک داور و  ۷۶۶۳بارسلون و جام جهانی  ۷۶۶۲در المپیک  سال گذشته محمد فنایی ۴۰در طول 
 به عنوان کمک داور حضور داشتند.  ۲۹۷۹فر در جام جهانی  حسن کامرانی

 

 ران یآغاز سقوط فوتبال ا
تخت »ژه فوتبال نداشتند. جام یبه ورزش و به و ید اعتقادیحاکمان جد یسلطنت انقالب ضد یروزیپس از پ
داد و  ید را میتخت جمش یشعار نابود ین رفت. صادق خلخالیاش از ب ز به خاطر اسمیز هرچقبل ا« دیجمش

 ران بودند. یا ی خ گذشتهید در صدد محو تاریحاکمان جد
االرض و  یمفسد ف»تحت عنوان  ۰۱در اسفند  یمسار نادر جهانبانیحجت و ت یمسار علیت یبدن تیس تربیدو رئ

به مقر « تاج یکاخ ورزش»خت. یبه خارج از کشور گر یم سپرده شدند و آتابااعدا ی به جوخه« محارب با خدا

ها به  ن محلیهمنکرد. غافل از آن که بعدها  یاعتراض یل شد و کسیته و زندان تبدیات کمیآموزش و ستاد عمل
 ل خواهد شد. یخود ما تبد گاه و شکنجه اسارتگاه

ت از یحما» یانقالب، قانون بالنسبه مترق یروزیپس از پ ن اقدامات خود دو هفتهیانقالب در اول یاگر شورا
به نفع زنان اصالح شده بود لغو  ۰۴ب و در سال یتصو ۷۴۳۹مان در سال  هنیرا که در اثر مبارزات زنان م« خانواده

 یزنان از همان روزها یمقرر برا یها تید کرد در فوتبال کشور محدودیتأک یشرع ین ارتجاعیقوان یکرد و بر اجرا

ا یزنان فوتبال در آس یها مین تیشتاز منطقه بود و اولیران که پیانقالب خود را نشان داد و فوتبال زنان ا یروزیاول پ
و همراه با مبارزات  آهسته آهسته ۱۹ ی ن رفتند. و بعدها دوباره در دههی( متولد شده بودند از ب۷۴۳۶ران )یدر ا

  دار شدند.یپد مان هنیزنان م
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 ۸۵۳۳س سال یم فوتبال زنان پرسپولیت

 
 ۷۴۰۱ مردادبود که در  ی، مسابقات«یاسپند ید صمدیشه»رفتند که از هم بپاشند. جام  یفوتبال م یها باشگاه

گروه برگزار شد.  ۰را در سطح جامعه به خود جلب کند در  ین بدون آن که توجهییپا یتیفیو با ک یررسمیبطور غ

 س قهرمان شد. یافت تا سرانجام پرسپولیدور دوم مسابقات در دو گروه ادامه 
م یشرکت ت بدونم و یکشور با حضور هشت ت یسال مسابقات قوتبال قهرمان ن بار پس از دهیاول ین برایهمچن

 د. یرس یرمانمنتخب خوزستان برگزار شد که تهران به قه
شود که به علت عدم استقبال  برگزارفوتبال در تهران  یالملل نیانقالب مسابقات ب یروزیقرار بود در سالگرد پ

گر کشورها یاز د یکردند و خبر یرسماً عذرخواه یوگسالویت و یبا شکست روبرو شد. کو یخارج یکشورها
 نشد. 

شرکت نداشت در مسابقات  یا چ مسابقهیم بود در هیل و نک سایران یا یم ملیکه ت یباوجود ۰۱در اسفندماه 

، ین كازرانیران با وجود همراه نداشتن حسیا یم ملیت ک مسکو در سنگاپور شرکت کرد.یالمپ یا برایآس یانتخاب
، یفرد، حسن روشن، غفور جهان ییرج دانای، ایآقا، محمد صادق بیان، حسن نایك اسكندرین، آندرایحسن نظر

ان، یرضا قشقائی، علیشجاع یعل د بشکار،یمج، ییناصر نورا ،ین فرکی، حسیسمپور، جواد هللا وردم قایابراه
ز یپرو یدادند و خداحافظ یل میرا تشک ۷۶۱۱ یفوتبال در جام جهان یم ملیت یکه استخوانبند یموریت د مجدیحم

به خاطر ساختار و ...  یزیزرضا عی، علی، محمدرضا عادلخانین مظلومی، غالمحسیدیرضا خورشی، علیخان چیقل

ب ی، حبیت شعار غفاری، هدایچون عبدالرضا برزگر یجوان یروهایو با حضور ن یبه سادگران یمستحکم فوتبال ا
ن فداکار به ینورزاده، حسید ی، مهدی، احمد سنجریدوستید علیبا، حمیان، بهتاش فریقی، محمود حقیریخب

دون یو فر یبیحسن حب یگر یبا مرب ی، نصرهللا عبداللهیناصر حجاز ،نیپرو یچون عل یا کنان باتجربهیزهمراه با
 یها استیافت کرد اما به خاطر سیمسکو را در۷۶۱۹ک یخوب جواز شرکت در المپ یها یبا ارائه باز عسگرزاده

 یشد و با پافشار یاعمال م« ی، نه غربینه شرق»است یکه تحت عنوان س یاسالم یجمهور یملضد
 یروهاین کشور توسط نیو اشغال ا« یمجاهدان افغان»ت از یدر حماده بود یرس یاست جمهوریکه به رصدر  یبن

که با مخالفت حزب توده و  یمیتصمن مسابقات شرکت نکرد. یدر ا« انقالب یشورا»م یبنا به تصم« ارتش سرخ»

افت جواز یفق به درران مویفوتبال ا یم ملیکه ت بود ین بارین آخریان خلق و ... روبرو شد. یسازمان مجاهد
 ک شد. یشرکت مسابقات فوتبال المپ

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/1/1f/Perspolisgirls.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/1/1f/Perspolisgirls.jpg
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 یروهایکه توسط ن یمسئوالن شهر برگزار شد. مردم یو نامهربان یت تنگدستیم در بوشهر و در نهاین تیا یاردو

 ی)روزم رفتند. یت بالبه استق« انت است به ملتی، خیم ملیت یاردو» با شعارک شده بودند یتحر یمشخص

 ( ۹۷درضا صدر، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم ص یحم، فوتبال یفوتبال؛ جامعه شناس یروزگار
نه و یمحتوا، ک یب ،پرطمطراق یاز شعارها یو در پوشش یا هیبوشهر با صدور اطالع یغات اسالمیانجمن تبل

  را با فوتبال نشان داد:خود  یدشمن
از جوانان ما را  یا سرگرم کننده کنند، عده یل کارهاین قبیرا صرف ا یادین که مخارج زیا یا بهتر نبود به جایآ»

صرف  یا بهتر نبود به جایمربوطه بفرستند؟... آ یاز مملکت به کشورهایمورد ن یها افتن تخصص در رشتهی یبرا

 یهوده، مدرسه، درمانگاه و برق و آب روستاهایل مسائل بین قبیده در ایه و ستمدگنا ین ملت بیخون ا ی ذره ذره
و به اصطالح در  ییکایو آمر یسیانگل یها یدلقک باز یا بهتر نبود به جایها درست کنند؟... آ نیمحروم را از هم

کش جهاد ر برادران زحمتاند کنا محروم یه راحتیل اولیما که از وسا یدن، در روستاهایدرخش یالملل نین بیادیم
 «میا ما حل شده که به ورزش پرداخته یو فرهنگ ی، اقتصادیاسیا مسائل سیبدرخشند؟ ... آ یسازندگ

 
 ( ۹۴-۹۲درضا صدر، تهران، نشر چشمه، چاپ دوم صص یحم، فوتبال یفوتبال؛ جامعه شناس یروزگار ی)روز

 

مثل مخالفت با  ییم نبود و اگر جاین بهتر از رژهم چندا یاسالم یمخالف جمهور یاسیس یروهایالبته موضع ن
داشت تا دفاع از ورزش و  یاسیس ی شتر جنبهیکردند ب یمبادرت م یریگ ک مسکو به موضعیالمپ یها یم بازیتحر

 فوتبال و ...
رازه یشدن ش دهیازهم پاش یالزم را نه تنها برا ی نهیخواند زم« یاله یموهبت»آن را  ینیجنگ با عراق که خم

برخوردار بود  یغن ی و صدور انقالب فراهم کرد بلکه در فوتبال که از پشتوانه« یانقالب اسالم»امعه و تسلط ج

 یم ملیشد ت یگ فوتبال کشور برگزار نمیرفتن به سمت قهقرا. با آن که مسابقات ل یشد برا یز نقطه آغازین
 شد.  یت برگزار میکه در کوا بود یآس یها در جام ملت یقهرمان یاصل یها از شانس یکیران یا

م یکنان تیران و عراق. بازید با شروع جنگ ایمصادف گرد ۷۴۰۶ور یت در شهریران با کویفوتبال ا یم ملیت یباز
 ییرج دانایحسن روشن و ا یبرخوردار نبودند با وجود همراه یخوب یو روان یط روحیران که از شرایفوتبال ا یمل

، یریب خبیحب ،یر مرزوقی، امی، احمد سنجریبوستانم یکر  ،یحجازمانند ناصر  ینکنایاز باز یریگ فرد و با بهره
د درخشان، بهتاش ی، حمی، عبدالرضا برزگری، نصرهللا عبداللهینورزاده، محمد پنجعلید یان، مهدیقیمود حقمح

نال یبه ف یابی ت از راهیبا شکست از کو یدوستید علیو حم یت شعارغفاری، رضا نعلچگر، هداین فرکیبا، حسیفر

ران یا ی ران همچون جامعهیگر فوتبال ایآن دران شد. پس از یفوتبال ا یبعد یها ن سرآغاز شکستیباز ماندند و ا
در این مسابقات به علت عدم حضور علی پروین که از ناحیه زانوی پا کمر راست نکرد.  یت نظام اسالمیدر حاکم

 مصدومیت داشت ناصر حجازی کاپیتان تیم ایران بود. 
http://vista.ir/article/266759 

 ون فوتبال در دوران جنگ یم و فدراسیاست رژیس
 

 فوتبال ی شهیشه به ریو ت یدولت مکتب

صدر و مجلس، مصادف شد با  ین بنیفراوان ب یها پس از کش و قوس ییرجا  یدن دولت محمدعلیبه قدرت رس

آن  ی ت واقدامات نابخردانهن دولیفوتبال کشور در هم ینابود ی. سنگ بنا۰۶ور یران و عراق در شهریشروع جنگ ا
 با فوتبال داشتند گذاشته شد.  یبیعج یتوز نهیو ک یکه دشمن یبعد یها و دولت

 
ن، یشاه یها میدروازه بان سابق ت یطاووس یت، هادیخورده از کو م شکستیپس از بازگشت ت ۰۶در مهرماه 

هنوز ارکان قدرت را به  ییرجا« یتبمک»ون فوتبال را به عهده گرفت. دولت یت فدراسیس هدایکان و پرسپولیپ

صدر داشت و  یکه با بن یده و جنگ قدرتیصورت تمام و کمال در دست نگرفته بود و به خاطر مشکالت عد

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teammelli3.JPG?uselang=fa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teammelli3.JPG?uselang=fa
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://vista.ir/article/266759
http://vista.ir/article/266759
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شدند   یر مانده و توسط سرپرست اداره میصدر بدون وز ین او با بنیب یها به خاطر دعوا از وزارتخانه یبخش

 ژه فوتبال به مورد اجرا بگذارد. یورزش و به وات خود را در یمنو یتوانست تمام ینم

 
ن یو حس یز جمالیچون کامب یا کرده لیمتخصص بود تالش کرد با آوردن مردان خوشنام و تحص یکه فرد یطاووس

ببخشد  یکار را به کاردان بسپارد و به فوتبال کشور سر و سامان سیتاج و پرسپول یها میکنان سابق تیباز یکالن
 کند.  یانداز شد راه یفوتبال را که برگزار نم یگ سراسریو ل

 

افتاده بود که حاال در « بدنام» یک معلم ورزش و داور کشتی یداوود یبه دست مصطف یت بدنیسازمان ترب
را در ورزش حاکم کند. در هرم  یو  اسالم یاله یها « ارزش»عزم جزم کرده بود تا « یمکتب»ر یک مدیکسوت 

رفتند تا  یه میاز قوه مجر یمهم یه و بخشییبا در دست داشتن مجلس و قوه قضا یارتجاع یروهایقدرت، ن
 د. یشد د یم ین روند را به خوبیز همیقدرت را در انحصار خود درآورند؛ در ورزش ن یتمام

   
توانستند  یشان نم یارتجاع یها برد طرح شیپ یاش برا نهیهمچون خود او و کاب ییدولت رجا یت بدنیترب

و سرکوب  یارتجاع یکودتا یروزیصدر و پ یبن یل پس از برکنارین دلیکارآمد و نخبه را تحمل کنند به هم یروهاین

از نوع  یها یالله هم از کار برکنار شد تا کار به دست حزب یطاووس یهاد ۹۹خرداد، در مردادماه  ین سیخون
که برادر حسن  یسپرده شود. ودوم شعاع و برق تهران  ی درجه یها میکن سابق تیشناسان باز ن آبیحس

تا بهمن ماه به مدت  ۹۹ژه هوابرد بود از مرداد یو یروهاین ۲۴فرمانده قرارگاه حمزه و فرمانده لشکر آبشناسان 
 ت سکان فوتبال کشور را عهده دار شد. یشش ماه هدا

ها هزار  د، ساالنه دهها غافل نبو ک آن از کشتار در زندانیم ین سرکوب رژیبرد و ماش یکشور در جنگ به سر م

سم و یکشور صرف جنگ با دولت عراق، صدور ترور یها هیروها و سرماین ی شدند، همه یها برده م نفر به زندان
 یشتر فوتبال از برگزاریکردن هرچه ب د در جهت کمرنگیشد تا حاکمان جد یا شد. جنگ بهانه یم یسرکوب داخل

 کنند . یریها جلوگ ن باشگاهیفوتبال ب یمسابقات سراسر
در »  ان کرد و گفت:یرا ب ییاست دولت رجایبه وضوح س ۰۶در مرداد  یت بدنیترب یبالفاصله پس از تصد یداوود

 « شتریباشد و نه ب یح و سرگرمیمردم تفر یم که براین را خواستارییحال حاضر مسابقه در سطح پا
 

 ( ۹۳ران، نشر چشمه، چاپ دوم صدرضا صدر، تهیحم، فوتبال یفوتبال؛ جامعه شناس یروزگار ی)روز

 
در واقع  ین موسویرحسیدولت مرا در عمل اجرا کردند.  استین سیام یشدن رژ کپارچهیو  ۹۹خرداد  ۴۹و پس از 

 کرد. یاو را دنبال م یارتجاع یها  بود و طرح ییرجا« یمکتب»دولت  ی ادامه
 

م یت تیکند و هدا یون فوتبال جاسازیو فدراس یت بدنیخود را در ترب یروهایکرد ن یم تالش مین دوران رژیدر ا

 اندازد.   یجوان ب یروهایرا از چشم مردم و ن آنفوتبال را به عهده گرفته و  یمل
م را یان رژیاز قربان یز بخشیها ن ستیورزشکاران و فوتبالرفت.  یش مین پیه خونیک تصفیجامعه به سمت 

 ۹۹در تابستان  درود رشتیس و سپیو پرسپول ییکن دارایباز (ی)عال کوشال ین عترتیدادند. عالءالد یل میتشک
 ی به جوخه ۷۴۹۴رماه یت ۲۳در  کن همایباز یریب خبیحبو  ۹۹ز ییآهن در پا  کن جوانان راهیم هوشمند بازیابراهو 

 د پهلوانی، سعی، احمد سجادیسجاد ی، علیهللا نقد دوار، امانیرج امی، اید رزاقیشدند و مهش اعدام سپرده 

 یرعلیو ش یها راه بردند. ناصر نبو و  ... به زندان ، حسین آهورانوند یو حسن جشن یبیم حبی، ابراهیافشار
 یل کوثریکردند و محمد اسماع ین خدمت میدر اوبه عنوان  پاسدار و گروه ضربت  یکنان بانک ملیروشن باز

ران یکا به ایب اعدام شد از آمریبرادرش حب یوقت یریخب یکن ابومسلم در سپاه پاسداران فرمانده بود. مهدیباز
 د. یون فوتبال هم رسیفدراس یسیب رئیمال کردن خون برادرش به نایمت پایبرگشت و به ق

 یها رساختیها و ز ومیخانمانسوز بود. نه تنها استاد یر جنگیران درگیفوتبال ا یاصل یها از قطب یکیخوزستان 
گر شهرها یبه د« زده جنگ»ز تحت عنوان یها ن ستیشدند بلکه فوتبال یم مداوم نابود یها ر بمبارانیدر ز یورزش

 شدند.  یها اعزام م ران را رقم بزنند به جبههینده فوتبال ایتوانستند آ یکه م یکردند و جوانان یکوچ م

 
به خاطر زد و  یبه دل نم یبرگزار شد چنگ یوم آزادیدر استاد ۹۹مه مهرماه یس و استقالل که در نیپرسپول یباز

 استقبال ران صورت گرفته بودیدر سراسر ا ۹۹که در تابستان و مهر  یا رحمانهیب یو کشتارها جو حاکم بر جامعه
 از آن نشد.  یان توجهیشا

 یکار یستیداد. با یز خود را نشان میران در ورزش محبوب مردم نیا ی ر چهرهییتغ یسرکوبگر برا یروهایتالش ن

همه جا را  یاه، از آداب و سنن ارتجاعیس یو روپوش  از تماشاگر شوند؛ پرده یخال ها ومیاستادکردند تا  یم
االمکان در  یرد؛ اجتماع مردم حتیژه جوانان را فرا گیو سرور مردم و به و یشاد یبپوشاند؛ غم و اندوه جا

ر و نشاط که و همراه با شو ین ورزشیادیده شود و نه در میون دیبا حزن و ش یو عزادار یمذهب یها نییآ
جامعه رخت بر  یاز فضا یستیشاد و زنده با یها بود؛ رنگ« مکروه»ن حالت یدر مکتب حاکمان در بهتر

 یجا ی، بهعزادار یها ونیخراش و ش گوش یها شد و نوحه یو کدورت مسلط م یرگیبستند و ت یم
شد و  یاده میان پیقاد تا اسالم آیکش یهن را در هم میم یشهرها ی ن مردم چهرهیآفر یشاد یادهایفر

 گرفت.  یم  «یمکتب»ز رنگ یهمه چ
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« ها ساله ۲۱»طرح  یبا اجرا یت بدنیس تربیرئ یداوود ین دوران مصطفیدر ا

 یورزشکاران ی هین طرح، کلین خط را در فوتبال کشور دنبال کرد. بر اساس ایا

شرکت داشته  یتوانستند در سطح مل یسال سن داشتند نم ۲۱ یکه باال
کردند تا شور و  ین مینش ها را خانه ب و بهانه آنیبه هر ترت یستیند. باباش

بر طرح  یهم داشت مبن یگرید ی عالقه در مردم کشته شود. او طرح ابلهانه
داشتند  یسال م ۴۱ش از یب یستیان نباین طرح مربیبر اساس ا«. ها  ساله ۴۱»

 یمیخ بود که رژین بار در تاریقوتبال اجرا شد. اول یم ملیان تیکه در ارتباط با مرب

 یزهایچ ی کرد همه ین به جنگ با مردم خودش برخاسته بود و تالش مین چنیا
ابتدا ورزش زنان ممنوع شد و سپس ورود ها را بازستاند.  آن  یداشتن دوست

ان حضور زنان در جامعه و یآقا« مکتب» .یورزش یها ومیزنان تماشاگر به استاد
 د. یتاب یمدوشادوش مردان را بر ن

 
 

 

  . انجام مسابقات جامیحذف مسابقات باشگاه یبود برا یتالش ۹۷در سال  یا طرح موهوم فوتبال منطقه
انه تبود که خوشبخ ین طرح ارتجاعیا ین گام در جهت اجرایاول یتهران با حضور مناطق مختلف شهردار یحذف

 به سرعت کنار گذاشته شد. 
را هم بر « جام» ی شناخت بلکه به کار بردن کلمه یت نمیها را به رسم ونینه تنها استقالل فدراس یداوود

استفاده شود و « بزرگداشت»گر از واژه یا هر عنوان دی« جام»اصطالح  ین رو دستور داد به جاید و از ایتاب ینم

رفت  ینوشته شود. آهسته آهسته مسابقات به سمت ین به فارسیالت یز به جایکنان نیراهن بازیپ یاعداد رو
گفتند.  یم« هللا اکبر»دن یهورا کش یافتاد به جا یتوپ در سبد م یکه تماشاگران در مسابفات بسکتبال وقت

کرد و پس از  یورزشکاران پخش نم یر شرعیلباس غ ی را به بهانه یبردار و وزنه یون مسابقات کشتیزیتلو
 دادند.  یش میون نمایزیتلو ی صفحه ی شهکردند و در گو یم یبردار لمیاد مسابقات را از دور فیز یفشارها

شد  یقبل از شروع مسابقه برگزار م یو خراف یمذهب یها نیینشد. هرچند آ ین روند در فوتبال طیخوشبختانه ا
در همه جا حرف اول را « یمکتب»داده بود و عناصر « مکتب»خود را به  یجا« تخصص»علم و شود.  یو م

 زدند. یم

باال گرفت که  یها و از زبان کارشناسان به قدر در رسانه یداوود یمصطف یدر آورد من یها انتقاد از طرح
داشتند،  یدست بر نم« د گرددیوانه اعدام باید یداوود»ک لحظه از شعار یه یوم امجدیتماشاگران فوتبال در استاد

ده بود حاال از یرس یدنت بیاست تربیر و ریبه معاونت نخست وز ییکه توسط رجا ید. داوودیبر یشان نم غیاما ت
هم برخوردار بود.  یاست جمهوریر و ریدر مقام نخست وز یا خامنه یدعلیو س ین موسویرحسیت میحما

و  یا خامنه ید علیس یازیامت به صاحب« یاسالم یجمهور» ی جا بود که روزنامه ن دو با فوتبال تا آنیا یدشمن

ورزش خود  ی صفحه ج مسابقات فوتبال دریدرج نتا از ۹۹ ی تا اواسط دهه ین موسویرحسیم یر مسئولیمد
کردند مربوط  یهم راجع به فوتبال چاپ م یاگر مطلب رساند. یه فوتبال به چاپ میرا عل یکرد و مقاالت یامتناع م

 ین حال نظام جمهوریبا ا. بود ن حدیدر ا یها در ماه رمضان و اخبار یالله گل کوچک پاسداران و حزب یها یبه باز
کردن  ا کمیها نه تنها قادر به حذف فوتبال و  و مسئوالن آن در نبرد با فوتبال شکست خوردند. آن یماسال

 ر کرد. یز تسخیه را نیعلم یها حوزه ین فوتبال بود که حتیمردم به آن نشدند بلکه ا یعالقمند

 
http://vista.ir/article/304424 

 
برد  شیبه پ ید تا با دست بازتریک هم رسیالمپ یه ملتیاست کمیهمزمان به ر ۹۹در سال  یداوود یمصطف

 اش بپردازد.  یارتجاع یها طرح
 

سابقه است. تا پیروزی انقالب عالوه بر  خیانت مصطفی داوودی و دولت رجایی به ورزش ایران در تاریخ کشور بی

ار دکتر ییز به ترتیب در اختن قاره نیاست کشتی و تنیس ایز آتابای بود ریی کامب ا که به عهدهیریاست فوتبال آس
های  المللی ورزشی، تمام کرسی نیای به نهادهای ب ان بود، اما داوودی با ارسال نامهیمحمد توکل و ژرژ آفتاندل

ران در یهای ا ب، پستین ترتیرقانونی اعالم کرد و به ایالمللی را که قبل از انقالب کسب شده بود غ بین
و دیگر به دست  ک از دست رفتیالمللی المپ نیته بیهای جهانی و کم نویی، فدراسیایهای آس ونیکنفدراس

 نیامد. 

 
فوتبال از شرکت در  یمحو و خاموش یم برایاست رژیس یجنگ و در راستا ی ران به بهانهیفوتبال ا یم ملیت

 -ایسندگان آیوزلند به عنوان نمایت و نیکو یها میکرد و ت یخوددار ۷۶۱۲ یجام جهان یمقدمات یها یباز
 افتند. ین مسابقات راه یه به ایانوسیاق

 
شناسان شد. اما مدت صدارت  آب نیحس نیگزیبان سابق راه آهن جا ن راغفر دروازهیحس ۹۹در اسفندماه سال 

 د. یشتر طول نکشیز شش ماه بین یو

احمد از مردم،  یاریذهان بسدر ا ینیخم ی دار شدن چهره و خدشه ۹۹ع سال یپس از سرکوب و کشتار وس
پدرش را منزه جلوه دهد. استفاده از ورزشکاران و  ی کرد چهره یگوناگون تالش م یها با حربه ینیخم

ق یاز طر ینیاحمد خم ۹۹ماه ن اقدامات بود. در اسفندیاز ا یکی ینیدار خمیها به د ها و بردن آن ستیفوتبال
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ب مالقات یداشت ترت یا وهم ب یکینزد ین که دوستیم شاهیست سابق تیفوتبال یمیمحمد کاظم رح

 را داد. ینیها با خم ستیفوتبال

 
از عبارت بودند  ینیدار با خمیحاضر در د یها ستیفوتبال

ر یان، امیقیمحمد دادكان، محمود حق كهن،  یلیمحمد ما
، نادر یدریح ینورزاده، علید ین، مهدیپرو یعل یمرزوق

ن، یوند، محمود خوردبی، عباس موسیر خانیران، امیش ادیفر

م ی، ابراهیغفار ی، مهدیاء عربشاهی، ضید سبزیمج
د یسع یآباد ، عباس كارگر، غالمرضا فتحیطهماسب انیك

، منوچهر ینی، كامل انجیان، ناصر محمدخانیچ مراغه
 ، یارید آبی، جمشیطاهرخان

 
http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=17

462 

 
 ین ابزار حکومت که تا اقصیرون به عنوان مهمتیزیو و تلویراد

ت یز همسو با دولت و سازمان تربینقاط کشور برد داشت ن
ق یبا آن که از طر ۹۷ر یدر خرداد و ت ۷۶۱۲ یجام جهان یها یکرد. باز یاست حذف فوتبال را دنبال میس یبدن

ن یها به ا د. آنیگرد یمن مسابقات پخش یاز ا یر تنها بخشیشد اما روز بعد و با تأخ یافت میم دریماهواره مستق

 یتماشا یدر جامعه برا یمسابقات، شور و شوق کمتر ی جهیمردم از نت یخواستند به خاطر آگاه یب میترت
حضور « جام جم»کرد شخصاً در  یم ین قم بازیم شاهیکه سابقاً در ت ینین حال احمد خمیمسابقات باشد. با ا

شده بود و گرنه « حرام»ز یمردم همه چ یکرد. برا یتماشا م ق ماهوارهیم از طریها را مستق یافت و بازی یم
 ۷بود.« حالل»ز یکردند همه چ یمسئوالن نظام هرگاه که اراده م یبرا

 

 «مکتبی»در پی در مسابقات آسیایی و اقدامات  های پی شکست

ن یاشت. در اشرکت د ۹۷نپال در سال  ییایدر مسابقات آس یارباب یمهد یران به سرپرستیجوانان ا یم ملیت
ران در یم ایشدند.  در دور دوم مسابقات، ت یها حاضر م در تورنمنت ینیهمراه باعکس خم یرانیا یها میدوران ت

سازان  ندهیران که آیرا واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد. متعاقباً جوانان ا یمقابل عراق حاضر نشد و باز
ساله مواجه شده و از حضور در مسابقات  ۰ یتیراق با محرومفوتبال بودند به علت حاضر نشدن در مقابل ع

م قبل از شروع مسابقه اقدام به یران به دستور مسئوالن تیم ایکنان تیباز محروم شدند. یالملل نیو ب ییایآس

ن یاز زم« رهبر ینیخم»و « هللا اکبر»اد ین مسابقه کردند و سپس با فرینماز جماعت ظهر و عصر در زم یبرگزار
تر از  ران لرزانیفوتبال ا یها هیاز دور خارج و پا یک دوران طوالنی یران برایم جوانان ایب تین ترتیرج شدند و به اخا

فاتح  یران آورده بودند همچون سردارانین فاجعه را بر سر فوتبال ایو همراهان که ا یارباب یشه شد و مهدیهم
 اند وارد کشور شدند.  فرنمون اسالم را به اهتزاز درآوردهن کفر فرو کرده و پرچم ظیخ اسالم را در سرزمیکه م

 

 
 ۹۶ی  نماز جماعت تیم ملی فوتبال ایران در دهه

 
ون یس فدراسیشناسان رئ ن آبید و دوباره حسیرس یت بدنیسازمان ترب یبه معاونت فن ۹۷ور یراغفر در شهر

 یو مردم یداشتن دوست یها چهره یاکز آموزشها و مر ه در ادارات و دانشگاهیغ تصفیهمانطور که تفوتبال شد. 
در  یکنان از بازیاز باز یم. تعدادین روند مواجه بودیز با همیژه فوتبال نیورزش و به و ی  کرد در صحنه یرا حذف م

 رند.یها را بگ آن یگر جاید یا محروم شدند تا عده یم ملیت

                                                           
از سوی مقامات زندان تهدید شدیم که در صورت تکرار شادی و دست  در زندان اوین به خاطر شادی زندانیان به هنگام تماشای مسابقات  1

هایشان را عملی  تر و به شکل عریانتری خواسته مان گرفته خواهد شد. زندان محلی بود که در آن کارگزاران نظام راحت زدن، تلویزیون اتاق
 کردند.  می
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و ...  یخوزستان یها ستیاز فوتبال یاری، و بسی، عبدالرضا برزگرین فرکی، حسیم قاسم پور، حسن نظریابراه

افتند. ی یران را نمیفوتبال ا یم ملیحضور در ت ی ج فارس اجازهیه خلیحاش یکشورها یها میدر ت یبه خاطر باز

 یها ستیاز فوتبال یاریها بس ساله ۲۱ه کارشناسان بر اساس طرح یرغم مخالفت کلیعل یت بدنیسازمان ترب
چون فرزام  ین کرد و با حضور نفراتین، روشن و  ... را خانه نشیپرو ،یعبدالله ،یحجازهمچون  یصاحب نام مل

  مخالفت كرد. یم ملیو ... در ت یریب خبی، حبیدوستید علیز، حمیچنگ ی، عبدالعلیان
 یدوستیمحروم شدند و عل یم ملیکردند از ت یبه خاطر آن که فرقشان را از وسط باز م یرضا نعلچگر و رضا رجب

 ت روبرو شد. یتار با محرومیبه علت نواختن گ

 یگریحكم سرمربع فوتبال در جهان را رقم زد. او ین وقایتر بیاز عج یکیون یس وقت فدراسین آبشناسان رئیحس
 یرو« ها ساله ۴۱»ساله بودند بر اساس طرح  ۴۲که  یجهان یرا به نام خود زد و جالل چراغپور و تق یم ملیت

نو را به عهده گرفتند.  یدهل ۷۶۱۲ ییایآس یها یفوتبال در باز یم ملیت تیند و هدانشست یم ملیمکت تین
 شد.  ید جاللیار مجیز دستیتبر یم تراکتورسازیسال بعد در ت ۴۷چراغپور 

 یالله سال داشتند به خاطر حزب ۲۱ش از ینور زاده و دادکان با آن كه بیان، دیقیكهن، حق یلین مسابقات مایدر ا
ت از صعود به مراحل یم با شكست مقابل كوین تیا ۷۴۹۷افتند. و در آذر ماه ی  ها راه ساله ۲۱ر یم زیبودن به ت

 رقابت ها باز ماند.  یبعد

 

 
 یاء عربشاهیو ض ی، محمد پنجعلیروزیرضا فی، علیر مرزوقی، محمد دادگان، امیستاده از چپ: بهروز سلطانیا

 تان(.ینورزاده)کاپید یو مهد یان، عباس کارگر، ناصر محمدخاند درخشیکهن، حم یلینشسته از چپ: محمد ما

 
ت شد، یکه منجر به گل کو ییمسابقه به علت اعالم خطا یران با داور هندیکنان ایاز باز یبرخ ین بازیان ایدر پا

، یرین درگیز در واکنش به ایا نیون فوتبال آسیبه گوش داور زد. کنفدراس یلیکهن س یلیر شدند و محمد مایدرگ
محروم کرد.  یباز ۴را از  یروزیف یو عل یا عربشاهیک سال و ضیرا  یکهن، عباس کارگر و بهروز سلطان یلیما

داور با انقالب »ه عمل خود گفته بود: یهم بود در توج یت بدنیکهن که از قضا کارمند حراست سازمان ترب یلیما
 « ل را انجام داده است.ن عمیداشته و او به عنوان مدافع انقالب ا یدشمن یاسالم

 

 
 چپ مایلی کهن، ایرانپاک، جمشید رشیدی راست به ایستاده از

 نشسته محمدرضا خلعتبری
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کرد. اما بعد از انقالب  یا تن میفرنیدانشگاه کالراهن مارک ید و پیپوش ین میکهن شلوار ج یلیش از انقالب مایپ

 کنند.  یکنان تخته نرد بازیداد باز یاجازه نم یحت یم ملیت یدو آتشه بود و در اردوها یالله  حزب
 

 یسرپرست یسالگ ۲۳د در سن یون فوتبال رسیفدراس یسیب رئیکه بعدها به نا یالله تیآ یدمحمد هادیس
 نو را به عهده داشت.  یدهل ییایآس یها یورزشکاران در بازکشور و کنترل  یکاروان ورزش

مردم در  ید شعارهایران به وجود آورد باعث تشدیا یکه کاروان ورزش ینو و افتضاحات یشکست در دهل

، تو را یر موسوینخست وز»گفتند:  یرا خطاب قرار داده و م ین موسویرحسیم میها مستق ها شد، آن ومیاستاد
 «را عوض کن!  یوودبه حق قرآن، دا

 یدهل ییایآس یها یران در بازیا ین شعارها و اعتراضات مؤثر واقع شد و پس از بازگشت کاروان ورزشیعاقبت ا
 شد. یها بدون سر و صدا ملغ ساله ۲۱برکنار و طرح  یداوود ینو، مصطف

 

 های مکتبی  به جای شعار« ته قرمزته ، آبی»

با ورزش  یچ نسبتیکه هد یرس یت بدنیاست تربیبه ر یتیعنصر امنک ی یشمس یل داوودی، اسماعیپس از و
 ون فوتبال بود. یأت فوتبال تهران در امور فدراسیآشکار ه یها ن دوره دخالتین اتفاق اینداشت. مهم تر

 
تهران  یس مرکزیاست پلیس با هما واستقالل با راه آهن و درخواست ریپرسپول یم هاین تیان رقابت بیدرجر»

 یه ایتهران در اطالع یت بدنیترب یتهران، روابط عموم یمسابقات فوتبال دسته اول باشگاه ها یلیرتعطب یمبن

خارج از مسائل  یین تماشاگران که با طرح شعارهایوفرصت طلب درب یاز عناصر نفوذ یبا اعالم وجود عده ا
مسابقات فوتبال درتهران را تا اخذ ، یکنان و وارد آوردن خسارات مالیجاد جو مسموم وضرب وجرح بازیو ا یورزش

 (۷۴۹۲، اسفند یهان ورزشیک« ) ل اعالم کردیت تعطیس تهران در رابطه با حفظ امنیموافقت پل
 

( شرکت ۷۶۱۳آنجلس ) ک لسیشرکت در المپ یا برایآس یانتخاب یمقدمات یها یران در بازیفوتبال ا یم ملیت
سم یالیامپر»رغم پوشش یکه عل یاستیم کرد سیبلوک شرق تحر یز همراه با کشورهایها را ن ین بازینکرد و ا

 را همراه نداشت.  یمطلقاً منافع مل« طلبانه حق»و « زانهیست

 
م آهسته آهسته ید. مقامات رژیرس س و استقالل( از راه یتهران )مسابقه پرسپول )دربی( شهرآورد ۹۲سال 

 یاسالم یجمهور یمایخرج شود. س یین جاهایچن جوانان در ی نهفته یشدند که چه بهتر که انرژ یمتوجه م
و به دنبال کسب « قرمزته»گفت:  یداد که م ینشان م یوم آزادینده مجلس را در استادینما یغفار یهاد

ر به یدر راهرو دادگاه ت ۰۱بود. در سال  یمنفور ی چهره یغفار یدوست بود. هاد ت فوتبالیان جمعیت در میمحبوب

از  یکیرا مرتکب شده و  یادیات زیدر شمال کشور جنا یانقالب فرهنگ ی در غائلهدا زده بود؛ یهو یگلو
 ۴۹ یبود. در روزها یاسیس یها ن گروهیها و دفاتر و فعال نگیحمله به مت یچماقداران برا یکنندگان اصل جیبس

رداخته و سپس در شخصاً به سرکوب تظاهرکنندگان پ یدان فردوسیابان انقالب و میمهر با حضور در خ ۰خرداد و 
ز شرکت داشت. او یاعدام ن یها را مرتکب شده بود بلکه در جوخه یادیات زیجنا یین نه تنها در شعبات بازجویاو

دور دوم مانده بود و او  یاسالم یکرده بود کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس شورا یدرست یریگ نشانه
 مجلس از تهران بود.   یندگینما یدایکاند

 یآن به جا ینیگزیشد. هرچند جا یران میشعار جوانان ا« ته یآب»و « قرمزته» یرمکتبین بار شعار غیولا یبرا

ر یکردند چرا که در هر صورت فراگ یم نبود اما از آن استقبال میطلبانه ، مطلوب رژ جنگ یها و شعار« هللا اکبر»
 خواهانه بود. یم و آزادیضد رژ یشدن آن بهتر از شعارها

 ی ن مسابقهیپرتماشاگرتر ین بازیکشاند. ا یوم آزادیهزار نفر را به استاد ۷۲۹تخت یپا شهرآورد ۷۴۹۲اه در مهرم
 ین و حجازیت بودند از پرویران ورزشگاه که ناتوان از کنترل جمعیشود. مد یران محسوب میخ ایدر تار یباشگاه

ن اجابت شد یپرو یکه از سو یا کنند. خواسته تین هدایرون از زمیم خواستند تا مردم را به بیدو ت یها تانیکاپ

ون گفت چرا ما را در مقابل مردم قرار یزین تلویر بار آن نرفت و در مقابل دوربیکه داشت ز یتیبا درا یاما ناصر حجاز
 د. یط کمتر بفروشید. بلیده یم

 

 مسابقات فوتبال تهران  یلیه و تعطیآشوب در امجد
ج یبا نتا یم با شش برد متوالین تیبود و ا داربرخور یادیت زیاز جذاب ۹۴س در سال یم پرسپولیمسابقات ت
مسووالن فوتبال تهران،  یتوجه ی، ب۹۴مهر  ۷۱کشاند. در روز  یوم میرا به استاد یادیتماشاگران ز یباورنکردن

اگر داشت هزار تماش ۰۹ یرحساس باالیغ یها یس در بازیان تماشاگران کشاند. مسابقات پرسپولیكار را به عص
ش یهزار نفر را داشت. ب ۲۰ش یشد که تنها گنجا یزیر ه برنامهیوم امجدیپاس در استاد -سیمهم پرسپول یاما باز

توانند مسابقه را  یورزشگاه نم یتیو امن یمطلع شدند كه مسووالن انتظام یه وقتیهزار تماشاگر در امجد ۰۹از 

ن و یکنار زم یدانیل دوومیپرش ارتفاع و وسا یها را كندند، تشکها  ر دروازهیخته تین ریبرگزار كنند به داخل زم
خصمانه دادند و در  یها م شعاریو مسئوالن رژ ینیه خمیهرچه را که قابل آتش گرفتن بود آتش زده و برعل

 پرداختند.  یب اموال عمومیه به تخریاطراف امجد یها ابانیخ
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أت فوتبال تهران به دستور بازپرس یس هیمحمد جانفدا رئ یریاطالعات خبر از دستگ ی  رماه روزنامهیت ۷۱روز 

ت مقررات و عدم یبه علت تخلف خودسرانه، عدم رعا یو»  تهران  داد و نوشت: یعموم یژه دادسرایشعبه و
ن امر یشان هم به ایشد، که خود ا یرودید شیدر ورزشگاه شه یالزم که باعث بروز حوادث ناگوار یها یهماهنگ

 «ال بازداشت و روانه زندان شد!یون ریلیم ۴، با قرار معترف هستند
 

من  یریمساله صدور حکم جلب و دستگ»ب کرد و گفت: یشدنش را تکذ یاما محمد جانفدا خبر بازداشت و زندان

با من گرفته  یت بدنیسازمان ترب یکه از سو یتماس ین است که طیا یان نبوده، بلکه مساله اصلیمطلقاً در م
 یین قضایم ... انشاء هللا مسئولیتهران مراجعه نما یحات به دادستانیتوض یادا یفتند که براشد، به من گ

 «اند. بوده یچه کسان ین واقعیند تا مشخص شود متخلفینما یریگین موضوع را پیقاً ایدق یدادستان
 

ن ین حادثه دانست و در ایا یات فوتبال تهران را مقصر اصلیس هی، رئیا هیاما با صدور اطالع یت بدنیسازمان ترب
 یدر مورد برگزار یت بدنیات فوتبال تهران به دستورالعمل سازمان تربیل عدم توجه هیبه دل»باره نوشت: 

مهر ماه،  ۷۱س تهران در مورد مسابقه روز سه شنبه یت ننمودن تذکرات پلیمسابقات فوتبال باشگاهها ... و رعا

 «هر چه زودتر برکنار شود. دیات فوتبال تهران مقصر بود و بایس هیرئ
 

ن صورت یدر او ۷۴۹۴رماه یت ۲۳ران و باشگاه هما که در یا یم ملیست محبوب تیفوتبال یریب خبیخبر اعدام حب
ن تحوالت یا یژه جوانان شده بود. در پیده و باعث گر گرفتن خشم مردم و به ویچیتازه در جامعه پ ۲ .گرفته بود

د و یون رسیاست فدراسیبه ر ید نصرهللا سجادیس یو یبال برکنار شد و به جاون فوتیس فدراسیبهروز صحابه رئ

 ل شد. یگ فوتبال تهران تعطیات فوتبال تهران وادار به استعفا شدند و لیمسووالن ه
 

 ی اشاعه یم برایام رژیل شود. پیرفت که فوتبال تعط یم آن میگ تهران بیمسابقات ل یلین دوران جدا از تعطیدر ا
به وضوح به  یریب خبیاست با اعدام حب  «جاد جو رعب و وحشتیدر ا یروزینصرت و پ»ا ی« نصر بالرعبال»جو 

 شد.  یران ابالغ میورزش ا ی جامعه
 یجا ی در همه یورزش یها ومیدر استاد یریز وحشت داشت و گرنه درگیخودش ن ی هیم از سایها رژ در آن سال

که جامعه در تک و تاب  یو در حال ۰۱آبان  ۲۰ز سابقه دار بود. در یان نریرفته شده است و در ایپذ یا به نوعیدن

ران را فرا یا« یستیالیامپر ضد»برد و شور  یبه سر م« رو خط امامیپ»ان یکا توسط دانشجویاشغال سفارت آمر
 یبرا س و استقالل کهیپرسپول یها میت ی دار دوستانهیبرخوردار بود د یمردم ی گرفته و حکومت از پشتوانه

مه كاره یدان نیبه علت هجوم تماشاگران به داخل م ۱۰قه یفرد برگزار شد در دق ییدانا یبزرگداشت مرحوم عل
 ماند.

به تهران  یها ابانیکردند فقط در خ یت میم که تحت عنوان ثارهللا و القارعه و ... فعالیارشاد رژ یها  گشت

م یرژ یها ستیاش به رفتار فوتبال مردم دامنه یخصوص یندگپرداختند، دخالت در ز یبازداشت و مجازات مردم نم
ا که در سنگاپور برگزار یآس ۷۶۱۳یها ملت مسابقات جامده شده بود. در یخارج از کشور هم کش یدر اردوها

به هنگام گفتگو با  یم ملیکن جوان و مطرح تیفرد سه باز یو جعفر مختار ی، رضا احدیشد بهروز سلطان یم
ن علت به مدت پنج سال از یده شدند و به همید یت بدنیتوسط مأموران حراست سازمان ترب یزنان سنگاپور

 محروم شدند.   یم ملیحضور در ت

 

 
 

                                                           
جایی که خود فوتبالیست بود و به حبیب  ن بود و نفوذ زیادی داشت. از آنقدوسی )مالجعفر( در آن دوران دادیار اجرای احکام اویمجید   0

برد حبیب را اعدام کردند.  ی خودش هنگامی که در سفر حج به سر می داشته بود. به گفته خبیری عالقه داشت حکم اعدام وی را معلق نگه
ای مغرض در دادستانی هستند که از موقعیت  کرد عده او پس از بازگشت از سفر حج شدیداً از این موضوع ناراحت بود و ادعا می

اند. هرچند در اسناد انتشار یافته از سوی مجاهدین تاریخ اعدام  ی حبیب را به جریان انداخته و او را اعدام کرده  سوءاستفاده کرده و پرونده
ذکر شده است. همچنین از سوی این  ۷۴۹۴تیرماه  ۲۳آمده است اما تاریخ خاکسپاری وی در بهشت زهرا  ۹۴خرداد  ۴۷حبیب خبیری 

 سازمان به غلط حبیب خبیری کاپیتان تیم ملی قوتبال ایران معرفی شده است که درست نیست.
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ون فوتبال و یفدراس ییأت فوتبال تهران، مسئول اجرایس هی. رئیارباب ینبود جز مهد یمرد قدرتمند فوتبال کس

 ییجا ر سرکوب و کشتار داشت. از آنهم د یمیاو نقش مستق ۴سعدآباد.« یته انقالب اسالمیکم»س سابق یرئ

ن هم به یگران او شکنجه یباعث شد پا ین داشت، اعتراضات مردمیبا او یکیمزبور روابط نزد ی تهیکه کم
اران و یاز داد یکیکه  ید قدوسیکنترل مسابقات فوتبال، مج یأت فوتبال تهران باز شد. برایون فوتبال و هیفدراس

 مسابقات فوتبال شد.   یته برگزارین بود مسئول کمیاوگران و مسئوالن زندان  شکنجه

 
 

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

 فایف یران از سویفوتبال در ا یمسابقات رسم یت برگزاریممنوع
را ران یفوتبال در ا یمسابقات رسم یبرگزار ی ت اجازهیل جنگ و عدم امنیفوتبال به دل یالملل نیون بیفدراس

جام  یمقدمات یها طرف در رقابت یب یها نیدر زم یران به بازیجنگ با عراق و اجبار ا ی ز به بهانهیم نیداد. رژ ینم
داشت  یالملل نین بیقواعد و قوان ی  هیز با کلیکه سر ست یاسالم یم جمهوریشرکت نکرد. رژ ۷۶۱۹ یجهان

خواست جان ورزشکاران با خطر مواجه شود نبود.  یفا که نمیرش نظر کارشناسانه و مسئوالنه فیحاضر به پذ

رش ین حال عراق با پذیشود.  با ا یکشور م یست و باعث نابودین« نعمت»رند که جنگ یخواستند بپذ یها نم آن
از  یجهان  جام یت در مسابقات مقدماتیطرف با موفق یب یاش در کشورها  مسابقات یفا و برگزاریط فیشرا

  ها شرکت کردند و شکست ن رقابتیا در ایندگان قاره آسیاز شرق به عنوان نما یوبجن  غرب و کره ی منطقه
 ل شد. یتحم یالملل نیب ی ران در صحنهیبه فوتبال ا یگرید

ورزش  یون شد تا تراژدیزیتلو ی د وارث گزارشگر باتجربهیباعث محروم شدن مج یاتفاق مضحک ۷۴۹۳در سال 

م توپ را از مهاجم یکه مدافع ت یتهران، زمان یها از مسابقات باشگاه یکیهنگام گزارش  یل شود. ویران تکمیا
مجبور شود  یبود تا و ین جمله کافیهم«. شهیحاال توپ مالخور م«  باشد گفت:  ف ربود بدون آن که متوجهیحر

ا یسترالران را ترک کرده و به ایل ایتحص ی و ادامه یزندگ یکند و برا یریکناره گ یشه از گزارشگریهم یبرا
 مهاجرت کند. 

 ست معروف یو ترور فوتبال یرفسنجان یمایربودن هواپ
م از یگان رژیژه پرواز بلندپایس و عفاب تهران، خلبان ویپرسپول یها میکن خط دفاع سابق تیباز یاکبر محمد یعل

خت و یعراق گرجت فالکون به  یمایک فروند هواپیبا  ۷۴۹۰مردادماه  ۲۷خ یدر تار یا و خامنه یجمله رفسنجان
 یالملل نیب یها در رسانه یا انجام داد که بازتاب گسترده یعراق یها با رسانه یمتعدد یمطبوعات یها مصاحبه

 کرد.  یجنگ معرف ی را عامل ادامه ینیم و شخص خمین گفتگوها رژیدر ا یداشت. و

 
http://www.aparat.com/v/BtzdZ 

 
دولت عراق به آلمان مهاجرت کرد و بصورت  یون دالر پاداش از سویلیم ۲افت ین فرصت با دریدر اول یمحمد

ب ارتباط یرا متحمل شده بود ضمن تکذ یسخت ی ضربه یغاتیم که به لحاظ تبلیپرداخت. رژ یناشناس به زندگ

 ور کار قرار داد. را در دست یم ترور ویگان رژیگر بلندپایو د یبا رفسنجان یمحمد
 ی در هامبورگ که اداره یدر برابر کلوپ یاکبر محمد یعل ۷۶۱۱ ی هیماه همان سال برابر با شانزدهم ژانوید ۲۹در 

کنان معروف یاز باز یکین که او یرغم اید. علیم به قتل رسیرژ یاعزام یستیترور یها میدار بود توسط ت آن را عهده
دون فرخزاد یفر که ییجا او نشد. از آن یورزش ی به سابقه یا بود اما اشاره ۰۹ ی ل دههیو اوا ۳۹ ی اواخر دهه

                                                           
اکنون رییس هیات فوتبال شمیران است و مدتی نیز سرپرست و مدیر تیم سعدآباد شمیران بود که امتیاز آن ابتدا به صدا  مهدی اربابی هم  1

هایی همچون سرپرستی تیم ملی فوتبال،  به سازمان گسترش صنایع واگذار شد. وی تاکنون مسوولیت ۹۰در سال  و سیما و سپس
گری تیم ملی فوتبال جوانان، ریاست هیات فوتبال استان تهران، سرپرستی باشگاه پیکان، مدیریت باشگاه انقالب، مسوولیت  مربی
گری علی دایی و مدیریت عامل  ی بنیاد جانبازان، سرپرستی تیم فوتبال سایپا در دوران مربیبدن بدنی وزرات امور خارجه، ریاست تربیت تربیت

های رژیم جنایات زیادی از جمله مشارکت  ترین سال باشگاه پگاه گیالن را در کارنامه خود دارد. وی در سمت ریاست کمیته سعدآباد در سیاه
 ها روابط بسیار نزدیکی داشتند. شده بود. کمیته سعدآباد و اوین در آن سالدر حمله به پایگاه موسی خیابانی و ... را مرتکب 

http://www.aparat.com/v/BtzdZ
http://www.aparat.com/v/BtzdZ


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

18 
 

ن قتل یرا در مورد ا یس آلمان ویبود پل یاکبر محمد یو برادر عل یرانیا ی خواننده ید محمدیسع یدوست و همز

جعه کرده است اما م مرایرژ یخود اعتراف کرد که به کنسولگر یها ییقرار داد. فرخزاد در بازجو ییمورد بازجو

 م قرار نداده است. یار رژیدر اخت یرا و یآدرس محمد

 ت آنان یو محروم یم ملیکنان تیباز یاستعفا
 مواجه شد.  یگریز با بحران دی(  ن۷۴۹۰مهر  –ور یسئول )شهر۷۶۱۹ ییایآس یها یران در بازیحضور ا

 

 
 

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

 
م یت یگریما در اعتراض به کادر مربیران در راه بازگشت به تهران در داخل هواپیفوتبال ا یم ملیکنان تیتن از باز ۷۳

از  یکی یز دهداریپرو یم ملیر تیآنان مخالفت با مد یل استعفایاستعفا دادند. دل یم ملیته و از تنوش یا نامه

بود و  یر به لحاظ اخالقیگ ان سختیاز مرب یکی یاران او بود. دهداریران و دستیفوتبال ا یها ن چهرهیتر خوشنام
 ی انهیکه م یهما نشان داده بود. دهدارموفق و خوشنام گارد و  یها میت یزیر هیشتر تفکرات خود را در پایپ

گفته  .ن کردیمکت نشیرا ن یبا ژاپن و بنگالدش و یم نداشت در دو بازیت یالله تان حزبیکاپ یبا پنجعل یخوش
شود ایده طرح استعفا متعلق به محمد پنجعلی بود که طاقت نیمکت نشینی حسین مسگرساروی بازیکن  می

نیا با عبدالعلی چنگیز و مهدی  ی رضا وطنخواه و بهمن صالح ی و مستبدانهنساجی را نداشت. برخورد غیرمنطق

 یمنف یجاد کرده بودند باعث به وجود آمدن فضایکه ا یا م و جو سربازخانهیت یالله کن حزبیر بازابطحی دیگ
با  یم ملیکنان تیرا به وجود آورد تا باز یتیموقع یدر ضربات پنالت یجنوب  شد؛ شکست از کره یه کادر فنیعل

رند. استعفا دهندگان عبارت بودند از ینبودند بگ یالله که حزب یکادر فن یم به برکناریتصم پنجعلی همراه شوند و
: 

،  اصغر یاحمد سجاد یاء عربشاهی، ضیزاده، ناصر محمدخان یفنون ی، مرتضیابطح یدمهدی، سیمحمد پنجعل
که و ی ی، مرتضیانین بی، شاهیآباد ، غالمرضا فتحزیچنگ ید درخشان، عبدالعلی، حمیانیلو، شاهرخ بیحاج

 وس.یفرشاد پ

 
و  یماه، پنجعل ۶ز را به مدت یل جلسه داده و چنگیورزش تشک یکنان، مسئوالن انضباطیبرخالف انتظار باز

 ین فوتبال محروم کردند. محمد پنجعلیادید درخشان را سه ماه از حضور در میلو را به مدت شش ماه و حمیحاج
ل یآن با محمد اسماع یوست که فرماندهیهللا پ محمد رسول ۲۱ت به جبهه رفت و به لشکر یز محرومپس ا

 ی، عبدالعلی، ناصر محمدخانیانین بیم ابومسلم مشهد بود. شاهرخ و شاهیاش در ت سابق یهم باز یکوثر

هم دو  یه دادند. و پنجعلن کشور  ادامیه دوران فوتبال خود را در اید درخشان به قطر رفتند و بقیز و حمیچنگ
 را در االتحاد گذراند.  یسال

 
 یم ملیبعد به ت یها شان در سالیزاده با پس گرفتن امضا یفنون ی، مرتضیاء عربشاهی، ضیغالمرضا فتح آباد

 یهم پس از برکنار یو پنجعل یانی( و شاهرخ بیوس ) در دوران دهدارینداشتند. پ یبازگشتند اما درخشش

 فراخوانده شدند.  یم ملیارانش دوباره به تیو دست یدهدار
هم از او نداشتند  یکه دل خوش یم ملیت یمرب ید دهدارییها و تأ تیاز محروم یمسئوالن انضباط یهدف اصل

 یشان فرقیاعتراض را بخشکانند. برا ی شهیخواستند ر یها م بود. آن یاعتراض و اقدام اعتراض ی هیمقابله با روح
 اعتراض کرده است.   یزیه چه چیعل یکرد چه کس ینم
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 یاعتراضات مردم ییو بزرگنما یت ورزشگاه آزادیکردن ظرف کم یبرا یباز حقه

 
 

وم یاز جوانان را به استاد یادیمردم بود که تعداد ز یمهم و اساس یها یاز سرگرم یکیمسابقات فوتبال 
ر جامعه حاکم بود که ب ین اختناق و سرکوبیم و همچنیرژ یضدفوتبال یها استیبه خاطر سکشاند.  یم

ده شود. یتوانست به آشوب کش یفوتبال م یبود، هر باز یاریبس یها یدستخوش ناآرام یورزش یها ومیاستاد
در  یریکرده و به درگ یشرکت واحد خال یها شان را بر سر اتوبوس خشم یان هر بازیپس از پا یجوانان عاص

 پرداختند.  یم یآزاد  اطراف ورزشگاه یها ابانیخ

ن استان، یتأم یو شورا یت ملیامن یرا نداشتند و شورا یت انبوه ناراضیکنترل جمع ییته توانایو کم سیپل
 یداده شود. برا یمیضدرژ یها ا بعد از آن شعاریرا داشتند که مبادا در هنگام مسابقه و  ین نگرانیشه ایهم

ون فوتبال یو فدراس یت بدنیند. تربان کردیدر محدود کردن تعداد تماشاچ یسع ین حوادثیاز بروز چن یریجلوگ
 یدر آن وجود ندارد و حت یترک برداشته و امکان نشستن تماشاچ یدوم ورزشکاه آزاد ی اعالم کردند که طبقه

 یاز مصالح نامرغوب برا یم نظر دادند که به خاطر فساد حکومت پهلویون متخصصان وابسته به رژیزیدر تلو

 ت ورزشگاه را بالاستفاده کردند. یدرصد ظرف ۹۹ک به ین ترفند نزدیبا ا وم استفاده شده است.یساختن استاد
 

از آن  یکه بخش - یاعتراضات مردم ی دهیفا یب ییان ضمن بزرگنماین مین خلق در ایمتأسفانه سازمان مجاهد
سر دادن  خود بطور مداوم از یها هیدر اطالع -فوتبال بود یها ومیمرسوم در استاد یاوباشگر ی دهیمربوط به پد

 ران داشت: یا ی  جامعه یها تیق با واقعیعم یا  داد که فاصله یتوسط مردم خبر م« یدرود بر رجو»شعار 

 
جناح )غرب  یو محمدعل یآزاد یها ابانیهزار نفر از مردم تهران در خ ۰۹ش از یاکتبر ب ۷۹روز جمعه گذشته »

تهران  یوم ازادین تظاهرات که از استادینمودند. در اتظاهرات  یدرود بر رجو -ینیمرگ بر خم یتهران( با شعارها
ران در یا یبردار وزنه یم ملیت خود را از قهرمانان تیفوتبال آغاز شد، مردم حما ی ک مسابقهی یو به دنبال برگزار

 یبه سو ینین تظاهرات پاسداران خمیپس از شروع ا یوستند ابراز داشتند. ساعتین پیسئول که به مجاهد
پس از آن  یر شدند. ولیتن از تظاهرکنندگان دستگ ۲۹۹و حداقل  یزخم یدگان آتش گشودند و گروهتظاهرکنن

 یمرکز یها ابانیاز تظاهرات به خ یکوچکتر یها افت و قسمتیها ادامه  ز تا ساعتیتظاهرات بصورت جنگ و گر

وستن یبه ورزشکاران و پ یام برادر مجاهد مسعود رجویشود که به دنبال پ یم یادآوریده شد. یز کشیشهر ن
در سئول وارد  یرانیکنان ایرا بر باز یادیار زیفشار بس ینیم سرکوبگر خمین رژیپوش به مجاهد یچهار قهرمان مل

م واترپولو یپور از ت یدیپاک و ع یمانیست تن از ورزشکاران منجمله سلیش از بیران بینمود و پس از بازگشت به ا
م استعفا نمودند و ین تیر از ایاخ یایز در اعتراض به قضایم فوتبال نیکن تیباز ۷۳ن یر نمود. همچنیرا دستگ

لند جهت یبال خود به تایم والین مسافرت تیوستن ورزشکاران به مجاهدیاز وحشت پ ینیم خمین رژیهمچن

ن که یران ضمن اعالم این خلق ایا را لغو نمود. سازمان مجاهدیجوانان آس یشرکت در مسابقات قهرمان
قرار دارند از همه کشورها  ییوسطا انه و قرونیوحش یها ر شده تحت شکنجهیشکاران و تظاهرکنندگان دستگورز

ان از شکنجه و ین زندانینجات جان ا یکند تا برا یخواه و بشردوست استمداد میآزاد یها تیو مجامع و شخص
 فروگذار نکنند. یچ تالشیاعدام از ه

 
 س یپار -رانین خلق ایدفتر مجاهد

 «۱۹اکتبر  ۷۴ – ۹۰مهر  ۲۷

 ۹۱مسلمان خارج از کشور شماره  ییدانشجو یها ه انجمنیه اتحادینشر
--s/sanad/mojahedine_khalgharchive.com/sites/default/file-http://iran

anjomanhaye_daneshjooyane_mosalman_067.pdf 
 

 مجد در جنگ  ییرضا یو کشته شدن مهد یمکه ، حذف ملوان انزل ی فاجعه
جام  یمقدمات یها یران در بازیا یبه عنوان قهرمان جام حذف یم ملوان بندرانزلیت ۹۰در زمستان سال 

که سال بعد قرار بود در عربستان  ییشد شرکت کرد و به مرحله نها یبرگزار ما النکیا که در سریآس یباشگاهها
آن صدها  یم در مکه به وجود آورد و طیکه رژ یا  م به خاطر فاجعهین تیبرگزار شود صعود کرد. اما ا یسعود

http://tableaumag.com/wp-content/uploads/2013/07/Azadistadium_tehran_iran.jpg
http://tableaumag.com/wp-content/uploads/2013/07/Azadistadium_tehran_iran.jpg
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--anjomanhaye_daneshjooyane_mosalman_067.pdf
http://iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mojahedine_khalgh--anjomanhaye_daneshjooyane_mosalman_067.pdf
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ن مسابقات ین کشور کشته شدند نتوانست در ایا یتیامن یروهایاز مردم عربستان و ن یو تعداد یرانیا یحاج

 شرکت کند. 

ران که در قالب یفوتبال جوانان ا یم ملیتان تیکن و کاپیمجد باز ییرضا یکشته شدن مهد ۹۰در اسفند 
پنج شرکت کرده  یکربال یلیات تکمیدر عمل -ک بار مصرف، معروف شده بودندیان یبه سپاه -« ان محمدیسپاه»

ن یتر اخالق ن و بایاز بهتر یکی یریخب  بیدو سال قبل حب که یمیرژ یغاتیافت. دستگاه تبلی یعیبود انعکاس وس
 نوشت.  یمجد م ییرضا یکسره از اخالق و جوانمردیاعدام قرار داده بود  ی ران را مقابل جوخهیکنان فوتبال ایباز

 و پس از کشتار  ۷۶فوتبال در سال 
ها گذشته  چه در زندان خبر از آن یردم بتهران با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد. م شهرآورد ۷۴۹۱ور یمه شهریدر ن

س و یپرسپول یک صد هزار نفر شاهد بازیهجوم آوردند.  یوم آزادیان جنگ به استادیاق پایبود در شور و اشت
ران و ید ایام یم ملیکن تیباز ین( رزاقید)حسیام مهشیدانست در همان ا یم یاستقالل بودند. کمتر کس

و محمدرضا  آهن کن جوانان راهیباز یم ستاد مشترک و عادل نوریکن تیباز یبیبم حیباشگاه هما به همراه ابراه

 اند.  عام شدگان بوده از جمله قتل)مهرداد( بگلری بازیکن سپیدرود رشت 
شد، باز هم  المللی در ورزشگاه آزادی برگزار می که پس از سه سال یک بازی بین ۹۱روز بازی با ژاپن در دیماه 

های سراسر کشور صورت گرفته بود و خبرش در  در زندان ۹۱ای که در تابستان  تار بیرحمانهکسی عنایتی به کش
ی کیهان ورزشی به سردمداری بهروز  ای که مجله آذرماه پخش شده بود نداشت. اما به جایش با فضا سازی

تبال هم داشت ی ریاست فدارسیون فو اللهی این نشریه که اولی سابقه صحابه و جعفر محتشمی دو مدیر حزب

ی برکناری  و به این ترتیب زمینه «.اَه اَه دهداری»زد  علیه پرویز دهداری راه انداخته بود، جمعیت یک صدا فریاد می
 او را ایجاد کردند. 

 ها به خارج از کشور  ستیمهاجرت فوتبال
 یها ستیلل مهاجرت فوتبایخ یو اجتماع یاسیس یروهاین ی خرداد و شروع سرکوب گسترده یپس از س

از مردم از اختناق حاکم  یاریها تالش مانند بس ها که پس از سال ز شروع شد. آنیبازنشسته به خارج از کشور ن
ش گرفتند. از جمله ید را در پیدر تبع یبر جامعه خسته شده بودند مهاجرت به خارج از کشور و زندگ

، بهرام یز اصلی، عزیخان چیز قلیتوان به پرو ید را انتخاب کردند میدر تبع یکه زندگ یمعروف یها ستیفوتبال
هللا  ، روحیطهماسب انیم کیرانپاک، ابراهی، صفر اید مشتری، مجیخان ، مسلمین فداکار، احمد نقویمودت، حس

روزگار، حسن  نیچون عباس نو ییها ستیو ... اشاره کرد که به فوتبال ین کالنیزاده، حسیب علیعبادزاده، حب

د پهلوان ی، مجیان، حسن نظریک اسکندریعرب، آندران یغزال، مصطف ی، مهدیدیخورش رضایآقا، عل بینا
، جالل ی، عباس رضویفرامرز یچون رجبعل یانیمربوستند. یش در خارج از کشور بودند پیو ... که از پ یافشار

کنان و یاز باز یالبته تعدادز به خارج از کشور مهاجرت کردند. یو ... ن ی، حشمت مهاجرانی، اصغر شرفیطالب
 ران بازگشتند.یان بعداً دوباره به ایمرب

 
 یکنان به کشورهایشدند تا مبادا باز یبه شدت محافظت م یورزش یها میت یخارج یدر دوران جنگ در سفرها

هم به  یالله حزب یها ستی، فوتبالیت بدنیموران حراست تربأن کار عالوه بر میا یپناهنده شوند. برا یخارج

ران در یا یم ملیت یبا ترک اردو ۹۱د جانفدا که در سال یر از سعیکردند. به غ  یو گوش نظام عمل م عنوان چشم
ها در  ستیک از فوتبالی چیجا تمام شد ه ن کشور پناهنده شد و فوتبالش همانیبه سفارت هلند در ا یآلمان شرق

بعد از مثالً اسیت همیشه بود. البته در این رابطه حسگر کشورها پناهنده نشدند. یبه د یخارج یسفرها
هاى  در بازىساروی )فرامرز( لیبروی تیم ملی حسین مسگر ،سئولالمپیک آسیایی گشت تیم ملی از ازب

ی این که امکان پناهنده شدن دارد از خروج وى جلوگیرى   تداركاتى كاپیتان بود ولى هنگام سفر به امارات به بهانه

   .شد
 

 فوتبال در دوران پس از جنگ
 

 های ورزشی آویز در استادیوم سنگسار و حلق

م یبه مورد اجرا گذاشته شده بود. رژ یاسیان سیکشتار زندان ی نه. پروژه یگر یجنگ تمام شده بود اما وحش
جرأت کرده دست به  یداد تا مبادا کس ید و چنگ و دندان نشان میطلب یخورده در جنگ، هنوز خون م شکست

ران به محل اعدام یکه طالبان در افغانستان به قدرت برسند در ا ش از آنیپ یورزش یها ومیاعتراض بزند. استاد

 ل شد. یتبد
کرج در  سرخه حصارن فوتبال یاران )اهل حق( در زمیرهبر گروه ع یفخان اشر یقل یصف ۷۴۹۱در بهمن 

 خته شد. یمقابل عالقمندانش به دار آو
 ( ۹۱بهشت یارد ۲۴هان یروزنامه کشابور سنگسار شد. )ین یوم تختیزن دردمند در استاد کی ۹۱بهشت یدر ارد

 ۶یاسالم ی)روزنامه جمهورک زن و مرد را سنگسار کردند. یه یوم آستانه اشرفیدر استاد ۹۱ماه یو سپس در د
 (۹۱ ید
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 د. ختنیسبزوار به دار آو یوم ورزشیک متجاوز به عنف را در استادی ۷۴۶۷ماه یدر د

 

 

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

  ران تذکر داد. یبه ا یورزش یاه ومیفوتبال درباره اعدام در استاد یالملل نیون بین بار فدراسیو ا
 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml 
 

مسابقات مردان ممنوع  یتماشا یوم برایزنان به استادورود « یاسالم»ران یقابل تأمل آن است که در ا ی نکته

 دن اعدام مردان آزاد است. ید یبرا  ومیها به استاد است اما ورود آن
بستند و  ها ریشه در گذشته داشت. هنگامی که نیروهای سیاسی چشم بر واقعیات می گری البته این وحشی

تبدیل به  ۰۱ستادیوم ورزشی رفسنجان در مرداد دیدند. ا کرد نمی مان را تهدید می خطری بزرگ که میهن
 دادگاه شد.  بی

رباخوار معروف که عالوه  یرفسنجان اعالم داشت که جلسه محاکمه عباس خاندان یانقالب اسالم یدادسرا»

، در کار ساختن یم منفور پهلویم رژیارعاب و تحک یق رباخوریمختلف مردم از طر یبر تجاوز به حقوق قشرها
دهم رشنبه صبح روز چها ۶شهرها نقش عمده داشته ساعت  یادینها در م شاه مخلوع و نصب آن یها مجسمه

 (۷۴۰۱مرداد  ۶روزنامه اطالعات «)رفسنجان برگزار خواهد شد.  یوم ورزشیدر محل استاد یسال جاره مردادما
 

 ها های اعتراضی و کنترل ورزشگاه تظاهرات

 
 

ل پس از ین دلیبود به هم یتیامن یها دستگاه یها تیاز اولو یکیها  در دوران پس از جنگ، کنترل ورزشگاه
 گذاشته شد.  یتیامن یروهاین ی به عهده زیها ن ورزشگاه ی اداره ۹۱بهمن  یتظاهرات اعتراض

 

http://www.digarban.com/node/10710
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/04/130421_l57_iran_fifa_execution.shtml
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جوانان   بین های امجدیه و آزادی، ی فوتبال در استادیوم مسابقه ۳، به خاطر عدم برگزاری۹۱ماه  بهمن ۲۱در 

های اعتراضی زده و از مقابل امجدیه در خیابان مفتح تا میدان امام حسین و  خشمگین دست به تظاهرات

استادیوم آزادی به شعار دادن علیه مسئوالن رژیم به ویژه رفسنجانی و همچنین غرب تهران و اطراف 
ها را شکسته و به چند اتوبوس و  ی مغاره ها حمله کرده، شیشه ای پرداخته و با سنگ به ماشین خامنه

 ماشین آسیب رساندند.
الل و پاس همزمان پرسپولیس و ژاندارمری، و استق لیگ دسته اول تهران، مسابقات ی آخر قرار بود در هفته

 روز قبل سنگینی کهو باران شد به علت برف  گفته می های آزادی و امجدیه به میدان بروند. در استادیوم

باریده بود هیأت فوتبال در اقدامی نابخردانه و بدون آن که به عواقب آن فکر کند در آخرین لحظه دستور لغو 
جایی که در مرکز  های اطراف شدیدتر بود و از آن و خیابان مسابقات را داده بود. تظاهرات در مقابل امجدیه

کنندگان  آور به مقابله با تظاهر رفت نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و گاز اشک تهران بیم گسترش آن می
فرد رییس سازمان تربیت بدنی با مقصر دانستن هیات  حسن غفوریای را نیز دستگیر کردند.  پرداخته و عده

ای دست به سوء استفاده و اخاللگری زدند که برخورد مناسب با آنها صورت خواهد  عده»ان گفت: فوتبال تهر
 و به این وعده وفا کردند و دستگیرشدگان سر از اوین درآوردند.  «گرفت.

 

 
 

سال قبل به خاطر آشوب  ۰گیری کرد. او که  دبیر سابق هیئت فوتبال تهران از همه تندتر موضعمحمد جانفدا 

امجدیه مسئول شناخته شده و محکوم شده بود و همچنین برادرش سعید جانفدا سال قبل با ترک تیم ملی 
خودش شرایط را مغتنم شمرد و در  از کشور هلند تقاضای پناهندگی کرده بود برای ترمیم موقعیت اردوی تیم ملی

فرهنگ مسابقه یعنی قرار گرفتن در دام از پیش تعبیه شده استعمار. نباید اجازه داد »کیهان ورزشی نوشت: 
الب خواهد بود. وقتی جام به روش اند قامت افرازند که اگر چنین شود روز دفن فرهنگ انق هایی که فرو افتاده بت

ها در چنین سیرک رنگارنگی  اش در جریان باشد، رادیو لحظه به لحظه پخش کند، ... آیا تیم تخت جمشیدی

 «متوسل به خیانت نخواهند شد؟
 

ضمن اشاره به سر دادن شعار  در ارتباط با اعتراضات فوتبال نیدفتر مجاهد یصادره از سو ی هیدر اطالع
 آمده بود:  ،مردم یاز سو« یرجو درود بر»

م یه رژیها هزار تن از مردم تهران عل ان تظاهرات دهیکه در جر یران، اجساد کسانیده از ایرس یها بنا به گزارش»
دند. ینام و نشان دفن گرد یب یانه در بهشت زهرا در گورهایان در روز جمعه گذشته کشته شده بودند، مخفیمال

مقاومت در روز شنبه گزارش  یژه شهدایدان را به قسمت وید حداقل ده تن از شهل اجسایتحو ینیشاهدان ع

 (۹۱و بهمن  ید ۰۷ ی ه شورا شمارهی)نشر« اند. کرده
ات یرغم جنایداده شده بود و نه عل 4«یدرود بر رجو»قت بود، نه شعار یاز حق ین عاریه مجاهدیاطالع

 5داشتند.  یوجود خارج یشدگان ه مردم مرتکب شده، چنان کشتهیم علیکه رژ یشماریب

                                                           
جایی که در دنیای واقعی و در میان مردم ایران آلترناتیو  کردند. از آن معرفی می« رهبر انقالب نوین مردم ایران»مجاهدین مسعود رجوی را   4

از « درود بر رجوی»هزار نفری و سردادن شعار  های چند ده گاهی مدعی تظاهراتها هر از چند  جا نیفتاده و رهبری او مورد پذیرش نبود، آن
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  سوی مردم می

 کنند. و همه جا نام او را فریاد می
هزار نفری به ابتکار مادران  های چند ده نیز مجاهدین بارها مدعی برگزاری تظاهرات ۹۱آمیز پس از کشتار  حتی در شرایط به شدت خفقان

 هم مثالً از میدان رسالت تا پل سیدخندان و دیگر نقاط تهران شدند که واقعیت نداشت.  عام شده آن زندانیان سیاسی قتل
امکان  ۹۹وجود تشکیالت عریض و طویل و بسیار قدرتمند مجاهدین در خردادماه  گرفت که با ادعاهای غیرواقعی در حالی صورت می  این

هم به سهولت توسط  شود که آن تاکتیکی نام برده می« شاهکار»خرداد به عنوان یک ۴۹هایی نبود و از برگزاری  برگزاری چنین تظاهرات
 . نیروهای سرکوبگر رژیم و در عرض مدت کوتاهی در میدان فردوسی سرکوب شد

بوک و توئیتر ... دیگر چنین ادعاهایی مطرح نشد چرا که بالفاصله این سؤال  های پس از ظهور تلفن دستی و ماهواره و اینترنت و فیس در سال
و  ۱۱و جنبش چند ماهه  ۱۱تیر  ۷۱های  شد که چرا هیچ خبر، فیلم و یا تصویری از این رویدادها موجود نیست. با وجود تظاهرات مطرح می

 شنیده نشد و مجاهدین هم در این رابطه ادعایی را مطرح نکردند.  « درود بر رجوی»اهرات میلیونی بعد از کودتای انتخاباتی حتی یک شعار تظ
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ه که در مرکز تهران قرار دارد و یوم امجدیم پرطرفدار استقالل در استادیت یها خ، انجام مسابقهین تاریبعد از ا

ز مانند یم نین تیا یها یالشعاع قرار دهد، ممنوع شد. باز تخت را تحتیتوانست پا یهرگونه شورش در آن م
وم یهر نوع مسابقه فوتبال در استاد یمنتقل شد و برگزار یوم آزادیستادس به ایم پرسپولیت یها یباز

 ه ممنوع شد. یامجد
د یه به حمیوم امجدیاست استادید و ریرس یوم آزادیاست استادیبه ر ید قدوسین واقعه، مجیپس از ا

با را به یواقع در شهرز« تیکانون اصالح و ترب» ی اکنون ادارههم  یون بود، داده شد. یمان اویکه از دژخ یمیکر

های  ی تیم همچنین ادارهجده سال است. یر هیصدها کودک و نوجوان ز یرایپذ« زندان»ن یعهده دارد. ا
 های امنیتی و پاسدار سپرده شد.  پرسپولیس و استقالل به چهره

 
 د: یگو یم ۹۹ ی مورد جو حاکم در دهه ران دریا یها ستین فوتبالیاز بهتر یکی یمحرم یمجتب

 
ضربدر قرمز.  یمعروف بود و ماجرا یکه همان ماجرا یکی. یم باز شد به کالنتریبار پا ۳در تمام دوران فوتبالم »

اش بودند. همسرم در سفارت  همسرم و خانواده .بابا مراسم عقدم بودام بود.  یدوبار هم مراسم عقد و عروس

ختند و شلوغش کردند که در یم. ریداشته باش یهم مهمان خارج ین باعث شده بود تعدادیاکرد و  یآلمان کار م
دعوت کرده  یآمدند، عاقد هنوز آنجا نشسته بود. بعد هم گفتند جاسوس خارج یر شده. بابا وقتیدستگ یپارت

؟ با دوستم ید پارتیگو یزدند. مگر به سفره عقد م یها را نم ن حرفینداشتند که ا یها اگر با من دشمن نیبوده. ا
شد  یکار م یابون چی، وسط خ۹۹م. آخر تو دهه یرش کردیابان و گفتند در مراسم لهو و لعب دستگیگرفتندم در خ

 «شد راه انداخت؟ یم یکرد؟ چه مراسم لهو و لعب

 
xak9xx4.rpra.htmlhttp://aftabnews.ir/vdcgyw9q 

 

  یمکتب یساز میت یوتبال و تالش برافر نگاه به ییتغ
ن یرقابت ب یگ نوظهور به جاین لیگ فوتبال قدس برگزار شد. در ای( ل۷۴۹۳-۷۴۹۱) یها سال ی در فاصله
داختند  پر یگر میکدیها به رقابت با  منتخب استان یها میا مرسوم است تیدن یجا  فوتبال که در همه یها باشگاه

ها  منتخب استان یها مین تیب  رد. مسابقهیالشعاع آن قرار نگ ت فوتبال کاسته شود و جنگ تحتیتا از حساس
 جاد کند. یها را ا ن باشگاهیرقابت ب یتوانست گرما ینم

ها  باشگاه ی  بود کمتر به امر اداره یشتر به جنگ و سرکوب داخلیم که نگاهشان بین دوران مسئوالن رژیدر ا

بودند  ینظام یها میر نام داد، ستاد مشترک و پاس تییتغ ینیزم یرویسرباز که بعداً به ن یها میپرداختند. ت یم
ازش را یامت ۱۲د در سال یاد شهیشرکت داشتند. بنتهران  یها د در مسابقات باشگاهیاد شهیم بنیکه در کنار ت

 د. یدست کش یم داریبه راه آهن فروخت و از ت
 الن شرکت داشت. یگ یبود در مسابقات باشگاه ییایدر یرویز که وابسته به نین یزلملوان بندران

 
 یمداریو ت یساز کردند با باشگاه یمکتب و انقالب و اسالم، تالش م یم و مدعیعناصر وابسته به رژن حال یبا ا

که در  یابارب یمهد یم سعدآباد به سرپرستیتنشان دهند.  ی، خودیو مکتب یاسالم یبر اساس الگوها

م در سال ین تیگانه مسابقات دسته اول تهران بود. ا ۷۱ یها میاز ت یکی ۹۹شده بود در سال  یزیر هیران پایشم
 ۹۰ت پرداخت و در سال یما به فعالیما فروخت و با نام جام جم و سپس صدا و سیازش را به صدا و سیامت ۷۴۹۴

 یدادرس سرپرست آن شد. محمد مهد یو مهد یداریرآورده بود خ یرو یمداریتوسط سازمان گسترش که به ت
پا و سرپرست یکان و سایرعامل پیمنحل شد اما دادرس مد یم پس از مدتیت  نیآن بود.  ا یرعامل بعدیمد ینب

 د.یون فوتبال رسیفدراس یرکلیه فوتبال در آورد و عاقبت به دبیسر از اتحاد ینب یشد و محمد مهد یم ملیت

ر ییدسته اول تهران بود که نامش را به جوانان و سپس وحدت تغ ی گانه ۷۱ یها میگر از تید یکیم کاخ جوانان یت
ه یرگذار اتحادیتأث ید و به مدت سه دهه از اعضایون فوتبال رسیاست فدراسیکه به ر یمحمد مرتضو یداد. عل

اب دوالب و عارف تهران یآسسر ی محله یها یالله است باشگاه را به عهده داشت و همراه با حزبیفوتبال بوده ر
گر از ید یکیز یران نید. مهر شمیاز آن را بهمن خریمنحل شد و امت ۱۲م در سال ین تیکرد. ا یم  آن را اداره

                                                                                                                                                                     
شان شورش و اقدام  بند شدم. اتهام دستگیر شده بودند هم  در اوین با تعدادی از دستگیرشدگان فوتبالدوست که در همین تظاهرات  5

آوردند و به شدت غیرسیاسی بودند. هیچ شناختی از  ملی و تخریب اموال عمومی بود. از سیاست چیزی سر در نمی علیه امنیت
ترشان را پس از بازجویی و  های اطالعاتی رژیم، بیش شان. مقام ی فوتبال بودند و تیم محبوب مجاهدین و رجوی هم نداشتند. شیفته

خواستند از آنان افراد سیاسی بسازند و با دست خود نسلی جدید از زندانیان  ند. نمیگیری و تهدید و ارعاب آزاد کرده بود نسق
بردند که به سرعت آزاد شدند.  تری داشتند در میان ما به سر می سیاسی را پرورش دهند. تنها چند تن از آنان که پرونده سنگین

حبوبش استقالل، یک گل از حریف خورده است، از فرط ناراحتی ی جنوبی، وقتی در تلویزیون مشاهده کرد تیم م فرزاد جوان سیه چرده
های امنیتی در خالل تظاهرات  سرش را محکم به دیوار کوبید. فرشاد که از قضا پرسپولیسی بود، از روی فیلم تهیه شده توسط مقام

م شعار دادن علیه رژیم تیر خورده بود. ها که استقاللی بود، به هنگا فوق، شناسایی و شب در خانه دستگیر شده بود. یکی دیگر از آن
به خاطر شکستن شیشه، به مجازات نقدی نیز محکوم شده بود، اما همگی پس از مدت کوتاهی آزاد شدند. مقامات رژیم هم به 

نکردند که دروغ به گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش دادند که از شلیک گلوله استفاده 
 ها را به چشم خودم دیدم.  واقعیت نداشت. حداقل من یکی از آن

 
 

http://aftabnews.ir/vdcgyw9qxak9xx4.rpra.html
http://aftabnews.ir/vdcgyw9qxak9xx4.rpra.html
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ازش را به بانک صنعت و معدن فروخت و در محاق یشد که امت ینورزاده اداره مید  یبود که توسط مهد ییها میت

 ی در مسابقات شرکت کرد و پس از آن منحل شد و پروژه ۷۴۹۱ر در سال ن بایز آخرید نیاد شهیم بنیرفت. ت

 ان داد. یبا شکست به کار خود پا یمکتب یدار میت
 

در  یباشگاه یها مین تیب ۷۴۹۱-۹۶دوباره گرفت و جام قدس در فصل  یفوتبال رونق ۷۴۹۱در ان جنگ یپس از پا
ک دهه تداوم یت کرد و یگ آزادگان شروع به فعالیل ۱۹ ن بار برگزار شد . از سالیاول یبرا یمیت ۷۷دو دسته 

 بودن دارد!  یا حرفه یگ برتر فوتبال داد که ادعایخود را به ل یجا ۱۹ ی داشت تا در دهه

را برداشت تا در جهت  یغاتیتبل -یتجار یها تیها و ممنوع تین اقدام محدودیدر نخست یرفسنجان یهاشم
 یمانده با ساختار ک نظام عقبیپول قدم بردارد. اما  یالملل نیصندوق بو  یبانک جهان یاقتصاد یرهنمودها

 هماهنگ کند.  یجهان یها توانست خود را با الگو یده نمیپوس
ها،  وزارتخانه ی که اداره یرفسنجان یهنگفت توسط وابستگان هاشم یها  ق پولین حرکت در فوتبال، تزریر ایتأث

 ده داشتند بود. ها را به عه ژه بانکیها و بو ارگان
گ پول خرج یکردن فوتبال مثل ر یا حرفه ی ه گذاشت و به بهانهیم کشاورز را پایت یر کشاورزی، وزیکالنتر یسیع

تخت محکوم به مرگ شدند. یدار و سازنده پا شهیر یها ، باشگاهیشمس ۱۹ ی ب با آغاز دههیترت ن یکرد و به ا

کردند در  یق میتخت تزریبه فوتبال پا یمربوط به کشاورز یمرانع یها  زاده از بودجه یو معاونش صف یکالنتر
ک ی یداشت، برا یهیها توج و بانک یمؤسسات خصوص یدر فوتبال اگر برا یغاتیکه صرف بودجه تبلیحال

گر یبرابر د  ۰فوتبال کشور را جذب کرد و تا  یها ن چهرهینداشت. کشاورز بهتر یهیچ توجیه یوزارتخانه دولت
ازش را یسقوط کرد و امت ۱۰کسب کند در  یتیم بدون آن که موفقین تیداد. اما ا یها پول م مول به آنمت یها میت

 واگذار کردند. 

تا  یبوتان پا به عرصه مسابقات گذاشت ول ی و سازنده یمیم قدیاز تید امتیبا خر ۷۴۹۱بانک تجارت در سال  
 ت بانک باشگاه منحل شد.یریر مدییصعود کند و با تغ یگ سراسرینتوانست به ل ۱۴سال 

 
عام  و قتل ۹۹ ی ن دههیم که از جنگ و سرکوب خونیگرفت و عناصر رژ یدر کشور شکل م یدیدوران جد

را در دست  یاقتصاد یها ش اهرمیش از پیرفتند تا ب یفارغ شده بودند م ۹۱در تابستان  یاسیان سیزندان
 . بپردازند یمل یها هیگرفته و به غارت و چپاول سرما

ران ثروتمند ی، و مدین محلوجی، حسیروانیمانند محمد جواد ا یران دولت رفسنجانیوز یعالوه بر کالنتر

ون و یها، فدراس رفتند تا عنان باشگاه یوارد فوتبال شده بودند و سرداران سپاه که م یو دولت یصنعت
 آن باخبر بودند.  ی ندهیر فوتبال و قدرت فزایاز تأث یرند. به خوبیه فوتبال را به دست بگیاتحاد

 یمختلف نظام جاساز ید در نهادهایط جدیش آزاد شده بودند و در شرایروهایاز ن یاریسپاه پاسداران بس
که با قشر  ییجا ژه فوتبال از آنیش بروند. ورزش و به ویقدرت پ ی شدند تا گام به گام به سمت قبضه یم

ک سپاه یل هدف شماره ین دلیرخوردار بود و به همب ییت به سزایجوان جامعه سر و کار داشت از اهم

 است بارزتر شد. ین سیم ایقرار گرفت و هرچه جلوتر رفت یتیپاسداران و دستگاه امن
 

تکاران ین جنایتر ن و کارکشتهیاز بزرگتر یکین و یهفت او ی رحم شعبهیب ی( سربازجویرمضان ی)مصطفیاسالم
أت فوتبال یرا در ه ینید و جو سنگیرس یته انضباطیاست کمیفت و به رایأت فوتبال تهران راه یت به هیه بشریعل

 أت فوتبال تهران شاغل بودند.یز در هین نین دوران دو نفر از پاسداران سالن مالقات اویحاکم کرد. در ا

 

 کنان یناتمام آشت ی و پروژه« یصلح و دوست»جام 
ا یک آسیالمپ یس شورایخ صباح رئیالش شت با تیدر کو ۷۶۱۶که در سال « یصلح و دوست»ن جام یسوم

 و عراق بود. ران یا  ه ،یآن ترک یورزش برگزار شد که مبنا یاسیک معاهده سیبراساس 

آن « یصلح و دوست»مسابقات جام  یدر تالش بودند با برگزار ۷۶۱۶آتش بس و در سال  یها پس از برقرار یتیکو
شد به  یادشده که در دو گروه برگزار میل کنند. مسابقات یران تبدین عراق و ایب یکنان یرا به مراسم آشت

 کنند. ینال با هم بازیو هم در ف یران و عراق هم در دور مقدماتیم شده بود که ایتنظ یا گونه
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پوشان  گونه در کنار همدیگر عکس بگیرند. ملی ات کویتی قبل از شروع بازی از بازیکنان دو تیم خواستند اینمقام

زاده  فرد، مهدی ابطحی، مرتضی فنونی ایران ایستاده از راست: جواد زرینچه، علی افتخاری، محمدحسن انصاری

 و محمد پنجعلی
 رحوم سیروس قایقران و شاهرخ بیانینشسته از راست: مجید نامجومطلق، مجتبی محرمی، م

 
اول و دوم گروه مقابل رفتند تا  یها میت و اوگاندا تیشان اول و دوم شده بودند به مصاف کو م که در گروهین دو تیا

ران در ضربات یبرد و ا ییمه نهایت را در نیکو  رند. عراق،ینال در مقابل هم قرار گیها در ف بر آن یروزیدر صورت پ

پنبه  یتیمقامات کو یها  افت تا رشتهیدست  یت به مقام چهارمیغلوب اوگاندا شد و با باخت مقابل کوم یپنالت
 ی   ران و عراق را داشت با حملهین ایب یجاد صلح و دوستیت که قصد اینگذشت که کشور کو یزیشود. چ

 ن کشور درآمد. یمواجه شد و به اشغال ا یعراق یروهاین
 

   یشرکت در جام جهان یبرا یلم میناموفق ت یها تالش
 یشرکت در جام جهان یا برایآس ین بار پس از انقالب در مسابقات مقدماتیاول یران برایقوتبال ا یم ملیت

 یم ملیت ی ستاره ۳ یون فوتبال برایکه فدراس« یاخالق»ت یل محرومیشرکت کرد اما به دل ۷۶۶۹فوتبال 
زاده قائل شده بود در رقابت با  یفنون یو مرتض یحمدخان، نادر میمحرم یقران، مجتبیروس قایران سیا

و امارات به  یکره جنوب یها مید. عاقبت تیا نرسیآس یانتخاب یین شکست خورد و به مسابقات نهایچ

 شرکت کردند.  یا در جام جهانیندگان آسیعنوان نما
 

 
 

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 

 از راست: محمد خاکپور، مجید نامجومطلق، فرشاد پیوس، مرتضی کرمانی، محمد تقوی. )سرمربی( نشسته

 
شبانه توسط  یهمانیک میزاده در  ، محمود کلهر و بهروز داداشید روزبهانی، حمیمحرم یمجتب ۱۷ماه یدر د

شدند.  یخ کتبیبزاده تو ت محکوم و کلهر و داداشیک سال محرومیر شدند. دو نفر اول به یدستگ یانتظام یروین
ن یرزمیابان ربوده و به زیدر خ ۱۹ ی را در دهه یون فوتبال روزبهانیدر مملکت بدون قانون، مأموران حراست فدراس

 یافت پول داللیدر ین اعتراف گرفتند که در ازایهمانجا مقابل دورب یون بردند و پس از ضرب و شتم از ویفدراس

لم با صورت ین فیکند. ا یفوتبال معرف یها میها را به ت داده که آن یکرده و به شاگردان فوتبالش قول م یم
 پخش شد.  ۶۹ننده یپرب ی در برنامه یو ی شده یشطرنج

 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/88710 

 
س در جام یاستقالل و پرسپول یها می، تیروزی( و سپس پ۷۶۶۹پکن ) ییایآس یها یران در بازیا یقهرمان

د به سرعت با ین نویداد. اما ا یران میفوتبال ا یرا برا یخوب ید روزهایا نویو جام در جام آس  ایآس یها باشگاه

( رنگ باخت. هرچند بعدها ۷۶۶۲ما یروشیا )هیآس یها ران برابر ژاپن و حذف از مسابقات جام ملتیشکست ا
 کسب نکرد.  یتیگر موفقیان دریها شد اما بعد از گذشت دو دهه ا گر قهرمان جام باشگاهیک بار دیپاس 

 
قطر   کا که در دوحهیآمر ۷۶۶۳ یجام جهان یران در مسابقات مقدماتیفوتبال ا یم ملیت ۷۴۱۲در مهرماه 

نداشتند  یران در جام جهانیفوتبال ا یم ملیبه شرکت ت یلیم تمایشد شرکت کرد. مسئوالن رژ یبرگزار م

قبل از  یت بدنین موضع را نداشتند. مسئوالن تربیدن اکر یجرأت علن یاما به خاطر واکنش افکار عموم
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شود  یکا برگزار میدر آمر یکه جام جهان ییجا کنان گفته بودند که در صورت صعود هم از آنیمسابقات به باز

 م کنند. یممکن است مسابقات را تحر

ران به خاطر ضرب و یکن برتر ایسه باز یمحرم یو مجتب وسیپ، فرشاذ مقدم یکرمان( ی)مجتب یهرچند مرتض
ت یما برگزار شد با محرومیروشیا که در هیآس یها ران و ژاپن در جام ملتیدار اید یف داور سوریشتم جمال شر

که مسئوالن  ییجا از آنرا هم در پرونده داشت اما  یداخل یتیمحروم یشده بودند و محرمک ساله مواجه ی
جا  کارانه تالش کردند تا آن انتیخ یدادند در اقدام یرا م یفوتبال به جام جهان یم ملیامکان صعود ت یتیامن

 د.  یایش نیم پیف کنند که با شکست در مسابقات مشکل تحریم را تضعیه تیکه ممکن است روح

با  یبود. قبل از باز یم ملیبان ت ن مسابقات بهزاد غالمپور دروازهیران در ایا یاصل یدهایام  از نقطه یکی
به گوش  یمحکم یلیم در استخر هتل سیهمراه ت یها یاز مسئوالن حراست و اطالعات یکی یجنوب کره

ف یضع یا هیبا روح یم ملیهمراهان ت یانیکند اما با پادرم یران را میقصد بازگشت به ا یزند. و یغالمپور م
م را در یت یکنان به شرکت در مراسم دعا و ندبه به لحاظ روحیو اجبار باز یدار زنده ماند. شب  یدر اردو م

اشتباهات هولناک غالمپور سه بر  یران رویا ی هیروح م کمیت ین بازیدهد. در اول یقرار م یا ت شکنندهیوضع
ط یدوم هم غالمپور شرا یم به شدت متزلزل شد. در بازیت یت روحیو وضعباخت  یصفر به کره جنوب

 که ژاپن زد مقصر بود . یگل ینداشت و رو یمتعادل

نه  ین به دستور مقامات اطالعاتیپرو یران، علیبه ا یم ملیها و هنگام بازگشت ت یران از بازیپس از حذف ا
ها ممنوع شد! در همان زمان  و ورود او به ورزشگاه ز برکناریس نیبلکه پرسپول یم ملیت یگریتنها از مرب

د کرده بودند که مبادا در یس را بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و تهدیپرسپول یبوقچ
خواست که  ید و از مردم میدم یکه او در بوقش م ین بدهد. هنگامیپرو یوم شعار به نفع علیاستاد

د ین را با تأکیپرو یک صدا علیان امر بودند یکه در جر یح مردمیبا توضت یق کنند جمعیس را تشویپرسپول

د. یاینظام خوش ب ی نبود که به ذائقه یزیچ« سلطان»کردند و  یق میتشو« نیپرو یسلطان عل» یرو
ها را  دادند حمله کرده و آن ین میکه شعار به نفع پرو یو فرم به مردم یاس شخصیبا ل یتیامن یروهاین

 ن ممنوع بود. یپرو یدادند. بردن نام عل یمورد ضرب و شتم قرار مر و یدستگ
ار و قاسلمو و برومند و یبود، بخت یا ب خامنهیرق یاسیس یها ه چهرهیحذف کل یاست دستگاه اطالعاتیس

گر یم در صدد حذف دید در اروپا ترور کرده بودند. رژیرس ی، فرخزاد و هرکس که دستشان میکاظم رجو
فقط « سلطان»  6داشت. یم« سلطان» یستیدر داخل و خارج از کشور بود. فوتبال نبا یاسیس یها چهره

 ییصفا ی  داده شود از فوتبال حذف شد و سپس با اجازه یحیسال بدون آن که توض ۰ن یبود. پرو یا خامنه

 ۰دوران  در یکاف ی دوباره به فوتبال بازگشت. او که به اندازه ۱۱ون وقت در سال یس فدراسیرئ یفراهان
 یبه نهادها یستیفوتبال کشور با ی آلوده یحضور در فضا یدانست برا یساله تجربه کسب کرده بود م

ن گذشته نسل فوتبال و یم شود. از ایغما سهیک شده و با شراکت آنها در غارت خان یقدرت نزد
اش را حفظ  تیان محبوبن حال همچنیگر نقش گذشته را نداشت با ایز عوض شده بود و او دیدوستان ن فوتبال

                                                           
پوشان پرسپولیس فروشگاه ورزشی باز  سودجویان به نام او ملی ۹۹ی  چنان بود که اوایل دهه محبوبیت علی پروین در فوتبال آن  6

قعه چنان دردسرآفرین شد که باعث صدور اطالعیه از گذاشتند. این وا شان را علی پروین می ی های تولید کردند و یا نام کفش می
 سوی پروین و پرسپولیس شد.

 

 
 

 اطالعیه تیم پرسپولیس و علی پروین
رساند :  کنندگان کاالهای ورزشی می یز، ورزشکاران، ورزشدوستان و مصرفمیهنان عز بدین وسیله به اطالع امت شهیدپرور و کلیه هم

زارنو جنب سینما متروپل  چهارراه استانبول، و علی پروین واقع در خیابان الله -های ملی پوشان پرسپولیس واقع در خیابان جمهوری فروشگاه
ها خود را توسط تلفن با نام  ه مدتی است افرادی سودجو در این فروشگاهجا ک ای با اینجانب و تیم پرسپولیس نداشته و از آن گونه رابطه هیچ

گیرد که متأسفانه بدون اطالع اینجانب  ها تماس می نمایند و یا اگر کسی با بنده کاری داشته باشد با این فروشگاه علی  پروین معرفی می
ها نداشته  ای با این فروشگاه یکه بنده و اعضای تیم پرسپولیس هیچ رابطهجا خواهد آمد در حال گویند تا چند دقیقه دیگر به آن افراد سودجو می

هایی که به نام علی پروین تولید شده است، هیچگونه ارتباطی به بنده نداشته و از  ایم .... ضمناً کفش جا مراجعه ننموده و اصالً تاکنون به آن
  درجه اعتبار ساقط است. 

 

http://ref.kodoom.com/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://ref.kodoom.com/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://ref.kodoom.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C
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 یهفتگ  ک مجلهیر خود در آورد، یان را به تسخیرانیا  خانه« م سلطانیدر حر» یال ترکیسر یکرده است. وقت

العاده  فوق یبه فروش« م سلطانیدر حر»تر ین و با تیپرو یعل یکه معروف هم نبود با انتشار عکس خانوادگ

 افت. یدست 
 

 
 

 قرن یو باز یصعود به جام جهان
 یها جاد کرد باشگاهیدر جامعه ا یادیها جنب و جوش ز که پس از سال ۷۴۱۹در انتخابات دوم خرداد 

 ت به عمل آوردند. یحما یاز خاتم یدومو  یاز ناطق نور یس و استقالل هم به صحنه آمدند، اولیپرسپول

شد به  یم یکه به سادگ یرفت تا محو شود. در حال یمسئوالن ورزش م یتیکفا یبه خاطر ب یفوتبال مل
را  ۷۶۶۱ یبه جام جهان یم ملیم صعود تیبه عربستان و قطر شانس مستق یدرپ یرفت باخت پ یجام جهان

 ی کاره  همه ید فائقیک و سعیالمپ یته ملیس کمیا رئطب یکهن که توسط هاشم یلیسلب کرد. محمد ما
که  ییاش و شعارها مردم به خانه ی ده بود با حملهیفوتبال رس یم ملیت یگر یون فوتبال به مربیفدراس

را به عهده گرفتند.  یم ملیت تیژن ذوالفقارنسب موقتاً هدایرا و بیشد از کار برکنار شد و و یداده م یه ویعل

 ا کشاند. یدار با استرالیرفت و برگشت کار را به د یدر باز شکست از ژاپن
 

با  ۷-۷ یکه پس از مساو یر است. در حالیناپذ ینیب شیپ یادیران تا حدود زیز همچون مردم ایران نیفوتبال ا
و در  ۷۴۱۹ران در ملبورن باور داشت در هشتم آذرماه یفوتبال ا یروزیبه پ یا در تهران کمتر کسیاسترال

 یها د گلیا نویاسترال ی دو بر صفر عقب بود و حمالت خردکننده یم ملیکه ت ین اصالحات در حالدورا
ران به جام یصعود ا یزیو خداداد عز یم باقریالعاده دو گل کر ب و خارقیعج یداد در برگشت یرا م یشتریب

را گرفت. فوتبال دوباره ورزش را در سراسر جهان ف انیرانیا یریوصف ناپذ یشاد فرانسه را رقم زد. ۷۶۶۱ یجهان

ران و رقص و آواز یمردم در سراسر ا ی جان مردم. تجمعات گستردهیشور و ه یبرا یبار عامل نیشد و ا یمل
 زد.  یران موج میتک تک مردم ا ی ر در چهرهیید به تغیر داد. امییکباره تغی هن را بهیم ی جوانان چهره

 
http://www.youtube.com/watch?v=1Odg3xG_D-o 

 

از  یکی یفراهان ییس جمهور، صفایرئ یون فوتبال برکنار شد و محمد خاتمیس فدراسیرئ یوش مصطفویدار
 ون فرستاد.یبه فدراس یو یرا به جا یاسیران سیمد

، باعث حذف یفراهان ییون فوتبال و صفایدر جهت خواست مسئوالن فدرارس یم ملیکنان تیباز ی توطئه
ک اقدام یکنان در یشد. باز یجام جهان یها یباز ی در آستانه یم ملیت تیکارآمد و باشخص یچ مربیویسالو ایتوم

 یبرکنار ی نهیهفت بر صفر واگذار کردند تا زم ی جهیم رم را با نتیدوستانه به ت یز آشکار به فرموده، بازیآم توطئه

ون یرقابل انکار بود فراهم شود. فدراسیده و اثرات آن غیکش یادیزحمت ز یم ملیت یساز ر راه آمادهچ که دیویا
 شد.   یم یقربان یستیچ بایویمکت باشد و این یرو یرانیا یک مربی یم گرفته بود در مسابقات جهانیفوتبال تصم

 
گر فوتبال قدرت خود را به دولتمردان یبار درا دامن زد و  یکا غرور ملیران بر آمریا یروزیبا پ ۷۶۶۱ یجام جهان

 نشان داد. 

http://www.youtube.com/watch?v=1Odg3xG_D-o
http://www.youtube.com/watch?v=1Odg3xG_D-o
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وم ین در استادیهواداران مجاهد ی حضور گسترده ی  د متوجهیده بودیفا چیم و فیکه رژ یداتیران با تمهیمردم ا

گر مسابقات یبرخالف د یونیزیتلو یها نینشدند. چرا که دورب یم رجویر مسعود و مریون با تصاویشهر ل« ژرالند»
گذشت  یسکوها م یچه رو ش صورت گرفته بود از نشان دادن تماشاگران و آنیکه از پ یبر اساس توافقات

بقات و انتقال هواداران از ط مسایبل ی هیته ین برایمجاهد یالتیج تشکین حال بسیکردند. با ا یم یخوددار
به داخل  یم رجویر و ... مسعود و مریها و تصاو به شدت کنترل شده به فرانسه و سپس بردن عکس یمرزها

ها در خارج  آن یبرا یادیز ی بهره یغاتیو تبل یاسیبود و از منظر س یالتیبه لحاظ تشک یت بزرگیوم موفقیاستاد

ن و ینداشت و برخالف انتظار مجاهد یها در داخل کشور انعکاس تین موفقیاز کشور به همراه داشت. اما ا
 ز کسب نکردند. ین یم ملیت یها ستیان فوتبالیدر م یتیچ حمایکه به خرج دادند ه یکوشش

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SKR7VUghmsk 

 
فوتبال و ورزش  یم ملیت تین به شدت مخالف هرگونه موفقیگرفت که مجاهد یانجام م یها در حال ن تالشیا

 ۱کردند. یم یابیم ارزیبودند و آن را به نفع رژ یالملل نیران در سطح بیا
ن یمجاهد یالتیتشک ی ن سازمان برخالف هواداران و بدنهیا یاعضا ۷۶۶۱ یمسابقات جام جهان یگزارهنگام بر

از  یکردند. در اورسورواز تعداد یاد می یرانیکنان ایاز باز یبیکا و کانادا با نفرت عجیو آمر ییاروپا یدر کشورها

ون یزیران و آلمان را که از تلویو ا یوگسالوین و رایا  از مسابقه یخته لحظاتیو گر  ژه زنان که جستهیها و به و آن
کردند.  یاد میها  د با خشم و ناسزا از آنیرس یم یرانیکنان ایکردند هرگاه توپ به باز یشد تماشا م یپخش م

ران و یم ایت دو تیها خواهان عدم موفق فرانسه داشتند. در واقع آن یم ملیکنان تیه بازین برخورد را علیهم
 را.  یرا برد و فرانسه جام جهان« قرن یباز»ران یند. افرانسه بود

 

 یخارج یا کشورهایج و یخل ی حوزه یران در کشورهایکنان فوتبال ایحضور باز ۹۹ ی ه دههیاول یها اگر در سال
متعدد و  یترانسفرها یژه پس از جام جهانیو به و ۱۹ ی شد در اواخر دهه یم یم ملیت آنان از تیباعث محروم

                                                           
اری یکی از مسئوالن سیاسی مجاهدین در پاسخ به یکی از اعضای مجاهدین که نظر وی را در محمدعلی )قاسم( جابرزاده انص  7

قطعاً پیروزی تیم ملی فوتبال ایران به نفع »است پرسید گفت: « مقاومت»مورد بازی ایران و آمریکا و این که پیروزی کدام یک به نفع 
دو نفره بود من دخالتی نکردم اما در بازگشت به اتاق کارم بالفاصله با ها  جایی که گفتگوی آن از آن« رژیم و به ضرر مقاومت است

فهمد وقتی ما در استادیوم حضور داریم و  شرح واقعه به مسئولم گفتم از هرچه که بگذریم جابرزاده با بیان این نظرات مشعشع نمی
ها سر ما شکسته خواهد شد و بهانه  ی کاسه کوزه پردازیم در صورت شکست تیم همه به شعار دادن علیه رژیم و به نفع مقاومت می

را واگذار کردیم؟ آیا درک این   ی بازیکنان پایین آمد و نتیجه دادیم روحیه آورده خواهد شد که به خاطر حضور ما و شعارهایی که می
از ندارند. او که دفاعی گرانی مجاهدین به دشمن نی موضوع برای وی خیلی سخت است؟ و اضافه کردم راستش با وجود چنین تحلیل

 گذاشتی و ... نداشت گفت خوب همین مسئله را با وی در میان می
 

http://www.youtube.com/watch?v=SKR7VUghmsk
http://www.youtube.com/watch?v=SKR7VUghmsk
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ق یها تزر مین تیبه ا یاریج فارس درآمد بسیخل ی و حوزه ییاروپا یها به کشورها ستیسابقه فوتبال یب بایتقر

ز یت مضاعف نیتبع یکا و دارایمتولد اروپا و آمر یرانیکنان ایافت که نه تنها بازیادامه  یین روند تا جایکرد. بعدها ا

را  یم ملیز امکان حضور در تیبودند ن یرانیها ا ن آنیالداز و یکیکه  یافتند بلکه کسانیفوتبال راه  یم ملیبه ت
 دا کردند.  یپ

 
جنگ بود و  یها ها در جبهه ران که سالین سرزنان فوتبال ایاز بهتر یکیو  یم ملیکن سابق تیباز یم باویکر

 د: یگو  یش است در مورد آن روزها میخمپاره هنوز در پاها یها ترکش

 
 ۲شتر از ین وجو به من بیدوست داشتند. با ا یلیام را خ یعرب باز یخ هایکنم. ش یخواستم بروم قطر باز یم»

م ید که با مسئول تیرس ییک بار کار به جایگردم.  یگر بر نمیکردند اگر بروم د یدادند. چون فکر م یزا نمیهفته و
جا  ستانم در بوشهر تا از آناز دو یکی. رفتم خانه یا فرار کنمق دریالعرب توافق کردم و قرار شد تا از طر یناد

ختند و در یرم کردند. ریختند دستگیکنم و ر یلو داد که دارم فرار م یدانم چه کس یق فرار کنم. نمیشبانه با قا
بود که من را  یک ماموریجا  گفتند متهم. بازداشت شد. به دستانم دستبند زدند. آن یشان مدام م یها یمس یب

دانستم چه  ی؟ نمیدار ید چه مشکلیکرد. بعد از من پرس ییرایاز من پذ یلیخشناخت. مرا برد خانه خودش و 

رفتم قطر،  یداد. من هم اما اگر م یاش را انجام م یفهد وظیکرد. او با یبدهم. بعدش هم از من عذرخواه یجواب
 «گر.یشد اما نگذاشتند د ین رو به آن رو میام از ا یفوتبالم و زندگ

 
http://www.esteghlaltehranfc.com/fa/news/31432 

 

 افتهیتحقق ن یآقا و آرزوها بین، حسن نایمجاهد
ن پس از انتخاب ین و عضو سازمان مجاهدیآرژانت ۷۶۱۱ یران در جام جهانیا یم ملیکن تیب آقا بازیحسن نا

ه مجاهد به قلم او چاپ شد یکه در نشر یا بانکوک در مقاله ۷۶۶۱ ییایآس یها یباز یبرا یم ملیکنان تیباز

ن با یاو و مجاهد یها تیق ذهنیعم ی ز نشانگر فاصلهیش از هرچیت ارائه داد که بیاز واقع یا ر کامالً وارونهیتفس

 ران بود. او نوشت:  یا یها ستیژه ورزش و فوتبالیران و به ویا ی  جامعه یها تیواقع
ها هزار تن از  ون فرانسه چشمشان به دهیران در ورزشگاه ژرالند شهر لیفوتبال ا یم ملیکنان تیکه باز یمانز»

در دست و بر تن  یم و مسعود رجویر مریبا تصاو ییها شرت یها و ت ان آزاده و هواداران مقاومت، که عکسیرانیا
نخواهد شد. آخوندها هر طور شده  یم ملیم تیرژ یبرا یم ملین تیگر ایشد حدس زد که د یداشتند، افتاد، م

ن که یآزاده به محض ا یرانیک شده باشند خواهند خواست. هر ایوه ممنوعه نزدین میرا که به ا یکنانیعذر باز

رد و به قول یگ یک انتخاب قرار میند خواه و ناخواه در معرض یک ببیاز نزد ییو رها  یآزاد یبرا یمقاومت سراسر
ان مسابقات جام یمقاومت هم رد شود جذب آن خواهد شد. بعد از پا یلومتریک کیاگر از  یحیآن هم وطن مس

 یها ون بازتابیدر ل یآخوند یم ضدبشریران با رژیمقاومت ا ییارویم که رویفرانسه اشاره کرده بود یجهان
 یها انکه مقاومت و آرم یران خواهد داشت و ورزشکاران و عالقمندانیا یورزش ی در جامعه یقیعم

آبان  ۴ک شنبه یران خواهند برد. روز یا یورزش ی ان جامعهیام آن را به مینند پیک ببیآن را از نزد ی خواهانه یآزاد
 ییایآس یها یشرکت در باز یران را برایفوتبال ا یم ملیکن تیباز ۲۱ ی،  اسامیم آخوندیون فوتبال رژیفدراس

به  یدر جام جهان یم ملیکنان ثابت تیا از بازیک یمهدو یها نام مهدتن یان اسامین میلند اعالم کرد در ایتا ۷۶۶۱

ن نفرات بدون احتساب یون فوتبال اعالم کرد ایب بودند. فدراسیم غایکنان ثابت تیه بازیخورد و بق یچشم م
عوت د یمل میت یاز بعداً به اردویت دارند که در صورت نیخارج از کشور عضو یها است که در باشگاه یکنانیباز

 یکنان را به اردو فرا خواند که در آن اسامیاز باز یگریتعداد د یم ملیت یآبان سرمرب ۷۹خواهند شد. روز 
 « شود.  یده نمید یفیو لط ین محمدی، دی، استاد اسدیلی، استیروانی، پی، سعداویزیعابدزاده، خداداد عز

 (۹ ی صفحه ۷۴۱۱آبان  ۷۶ – ۳۷۳ ی ه مجاهد شمارهی)نشر

 
بود و  یبیگرفریو د یبیاز خودفر یکه ناش یرواقعیغ یاش را با طرح ادعاها افتهین تحقق یآرزوها یه ومتأسفان

ن مقاله به یدر ا ینمود. و یان میکرد ب یرا جلب نم یتوجه یورزش  داشت و در جامعه یتنها مصرف داخل
دن یکه همانا د« ممنوعه  وهیدن به مک شینزد»به خاطر  یم ملینشدگان به ت ا دعوتیبود که گو  جلوه داده یا گونه

 بود عذرشان خواسته شده است!  یم رجویعکس مسعود و مر

اش زد و بعدها از  یشانیبوسه بر پ یا بود که خامنه یکس یلید استیت کامالً برعکس بود. حمیکه واقع یدر حال
 بود.  یاست جمهورینژاد در انتخابات ر یفعاالن ستاد احمد

 
http://www.youtube.com/watch?v=IcRY7RIcsx4 

 
طلبی و نان به نرخ روز خوری به قدرت نزدیک  البته نه این که استیلی فرد متشرعی باشد بلکه از روی فرصت

 دهد.  شود. وگرنه زندگی فردی وی خالف این امر را نشان می می

http://www.esteghlaltehranfc.com/fa/news/31432
http://www.esteghlaltehranfc.com/fa/news/31432
http://www.youtube.com/watch?v=IcRY7RIcsx4
http://www.youtube.com/watch?v=IcRY7RIcsx4
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ر یلند بود. در آدرس زیتا ۷۶۶۱ ییایآس یها یم در بازین تیا یکنان اصلیاز با یکی یلیآقا، است بینا یبرخالف ادعا
 د. یبرگزار شد مالحظه کن ۷۴۱۱را که در آذرماه  ۷۶۶۱ ییایآس یها یال بازنیت در فیکو –ران یا یباز

 

http://footballitarin.com/video_page.php?id=393 
 

ن رابطه را یکترینزد یزیز شرکت داشت. خداداد عزیلبنان ن ۲۹۹۹ا سال یآس یها جام ملت یها یدر باز یلیاست
کرد. عابدزاده  یباز یم ملیبارها در ت ۲۹۹۹ یجام جهان یانتخاب یاه یبا سرداران سپاه داشت و دارد و تا باز

 یم ملیدر ت ۲۹۹۲همچنان تا سال  یروانیآقا ادعا کرده نداشت. پ بیچه نا با آن یتیچ سنخیده بود و هیب دیآس
له سا ۴۳ یاکبر استاد اسد ید. علیهم رس یم ملیت یگر یم بود و بعدها به مربین تیتان ایحضور داشت و کاپ

فوتبال را کنار  ۱۱نکرد و در سال  یبود و در فرانسه باز یجام جهان یا در مقدماتیاو با استرال ین بازیآخر

 گذاشت.
  

http://www.citytomb.com/wiki/view/Ali_Akbar_Ostad-Asadi 
 

ان در ریا یم ملیدعوت شد و عضو ت یم ملیره بود اما بعدها دوباره به تیذخ یدر جام جهان یفید لطیسع

 بود.  یم ملیدر ت ۲۹۹۷تا سال  ین محمدیروس دیبود. س ۲۹۹۲ ییایآس یها یباز
ان، یرضا منصوریا، علیک یمهدو ی، مهدیم باقری، کریلید استی، حمییدا ینچه، علی، جواد زرینادر محمدخان

و  یموسو یو عل یزدانیوش ی، داریمیکر ین مسابقات در کنار علیدر ا یجهان ران در جامیم ایت یکنان اصلیباز
هم  ۶۱ ی)در جام جهان یو ستار همدانعضویت داشتند  یآلمان یها ان که هر چهار نفر در باشگاهید هاشمیوح

 یها یت قهرمان بازیبر صفر کو ۲نال با شکست یدادند و در ف یل میران را تشکیا یم ملیحضور داشت( ت

 لند شدند. یتا ۷۶۶۱ ییایآس
 

 ی  در جامعه ین بازتابیکمتر« ونیدر ل یآخوند یم ضدبشریران با رژیمقاومت ا ییارویرو»آقا  بینا یابیبرخالف ارز
 ران نبرد.یا یورزش ی  ان جامعهیام مقاومت را به میپ یران نداشت و کسیا یورزش

 

 از شکست یناش یمل یو سرخوردگ یاسیرسیوم  غیاستاد
 ینیب شیکه تهران در آشوب بود پ یر و در حالیت ۷۱ ییام دانشجویدور روز پس از شروع ق ۷۴۱۱رماه یت ۲۹روز 
برگزار شد.  یوم آزادیدر استاد ین بازیا یتیامن یروهاین یشیتخت برگزار نشود اما با دوراندیپا شهرآوردشد  یم

ور شدن خشم  مسابقه باعث شعله یده بودند که چه بسا عدم برگزاریرس  جهین نتیبه ا یچرا که به درست

و « یآب»ن یو رقابت ب شهرآوردجان یشود. شور و ه ییام دانشجویها به ق وستن آنیست و پدو جوانان فوتبال
اطراف دانشگاه تهران به  یها ابانیو خ ییام دانشجویها را از ق تخت نگاهیتوانست در پا یموقتاً م« قرمز»

 ل سبز سوق دهد. یو مستط یوم بازیاستاد
ک تماشاگران یران در تالش بودند با تحریون ایسیمرتبط با اپوز یها هگر رسانیو د یآنجلس لس یرانیا یها ونیزیتلو

ن یتر ی از آرامکیدار ین دیها بکشانند اما ا یابانرا به خ یوم آزادیاستاد یهزار نفر ۷۹۹ت یفوتبال، جمع
به  ر هم با توجهیت ۷۱رقم خورد. در سالگرد  یط مشابهیهم شرا ۷۴۱۲خردادماه  ۲۴تخت بود. یپا یها شهرآورد

ن استان یتام ین روز صورت گرفته بود شورایداشت ا یگرام یون برایسیاپوز یکه از سو یگوناگون یها دعوت

دار در کمال آرامش برگزار شد. و مشخص شد که یس و استقالل بود. اما دیمسابقه پرسپول یمخالف برگزار
 یاسیگر بار سیر نسل و ... دییو تغکه در جامعه صورت گرفته  یراتییبا توجه به تغ یورزشگاه آزاد یسکوها

 ده نشد. یهم شن یاسیک شعار سی یاد شده حتی یندارد. در طول دو باز
 

 یم ملیز خود را نشان داد. تیده بود در فوتبال نیکه آفر یدیو شور و ام« دولت اصالحات»مردم از  یسرخوردگ

م به ین در منامه، از صعود مستقیز بحرز ایرآمیکه داشت با شکست تحق ییها یستگیرغم شایران علیفوتبال ا

http://www.niksalehi.com/
http://www.niksalehi.com/


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

11 
 

و  ۷۶۶۳ یجام جهان یمقدمات یها یدر باز یم ملیت یناکام ی بازماند. با توجه به تجربه ۲۹۹۲ یجام جهان

ا ید که گویچیپ عه دهان به دهان ین شایم در آن سال، دوباره ایرژ یتیو امن یاسیدستگاه س ی است خائنانهیس

 اندازند.یدر شهرها راه ب یروزیفوتبال شده تا مبادا مردم جشن پ یم ملیت یروزینع پم، مایاست رژیز سین بار نیا
ن یم بحریت ین و جشن شادمانیاز بحر ۷-۴خود را که در منامه با شکست  یعه غرور ملین شایمردم با پخش ا

ود و شکسته شدن ب غم و اندوه خین ترتیها به ا دند. آنیبخش یام میدار شده بود الت با پرچم عربستان خدشه
 گذاشتند.  یم میرژ یرا به پا یغرور مل

ران یمن از عالقمندان فوتبال ا»د: یگو ین میران در مورد شکست از بحریا یم ملیاسبق ت یچ مربیبالزو

 «گذاشت. یمن برجا یبرا یبود و خاطرات بد یپشت صحنه آن باز یکنم اما حوادث مرموز یم یعذرخواه
 

رفت و  ی د و در مسابقهیبرآ یرلند جنوبیم قدرتمند ایآنقدر قدرت نداشت تا از پس ت آف  یپل یران در بازیا یم ملیت
 شد شرکت کند.   یکه در ژاپن و کره برگزار م ۲۹۹۲ یرا واگذار کرد و نتوانست در جام جهان  جهینت ۷-۲برگشت 

خوشحال بودند  ۲۹۹۲ یبه جام جهانفوتبال  یم ملیت یابیکه از عدم راه ییروهایون هم بودند نیسیان اپوزیدر م
م یت یابیها عدم راه ن مشهود بود. به تصور آنیز در مواضع اعضا و هواداران مجاهدیش از هرچین مسئله بیو ا

ت یبه غا یدگاهیکشاند. د  یم یها را به اقدامات اعتراض باعث خشم مردم شده و آن یبه جام جهان یمل

امام »شتر برخاسته از نگاه یکه ب یدگاهیران هم هست. دیمردم ا ی هیاز عدم شناخت روح یمانده که ناش عقب
ظهور « آقا»دا کند تا یش پیافزا یستین نگاه آنقدر فساد در جامعه بایبه تحوالت جامعه است. مطابق ا  «یزمان

شود و  یمردم منجر م یو درخودفرورفتگ یشتر به خمودیب ییها ن شکستیکردند اتفاقاً چن یکنند. آنها درک نم
 رد. یگ یشور و نشاط را از جامعه م

 

ران در یژه پس از حضور ایو به و ۱۹دوم دهه  ی  مهیران زد. در نیبه فوتبال ا یضربه بزرگ یعدم صعود به جام جهان
ان، یناوند، پاشازاده، منصوریا، میک ی، مهدویزی، عزی، باقرییهمچون دا یادیکنان زیباز ۷۶۶۱ یجام جهان

به جام  یم ملیافتند اما عدم صعود تیراه  ییاروپا یها گیو ... به ل یزدانی، یبیان، خطی، هاشمیمحمد نید
ا به حضور خود در یک یو مهدو ییان، رحمان رضای، هاشمیمیرا از سکه انداخت و تنها کر یرانیکنان ایباز یجهان

 ادامه دادند.     ییاروپا یها گیل
به اتهام  یسالگ ۲۹ران در یفوتبال ا یاز استعدادها یکی یورایمجاهد خذ یپس از عدم صعود به جام جهان

گر به یسال از فوتبال محروم شد و د ۰هم حضور داشتند به مدت  یگریکنان دیشبانه که باز یحضور در پارت

 دوران اوج خود برنگشت.
 

 کیالمپ یها یبه باز یابیراه ران؛ عدمیبزرگ فوتبال ا یناکام
به  یبوسان کره جنوب ۲۹۹۲ ییایآس یها یچ در بازیوانوویبرانکو ا یگر یه با مربران با آن کید ایام یم ملیت

بحران زده از   یمیکه عراق ت یبازماند. در حال یدنیس ۲۹۹۳ک یدن به المپیده بود اما باز هم از رسیرس یقهرمان
ن یده و بزرگترشان روبرو ش نیو متحد ییکایآمر یروهاین ی با حمله ۲۹۹۴و  ۷۶۶۹ یها که در سال یکشور

ن یا یبه مقام چهارم یافت بلکه در اوج ناباوریک راه یخ را پشت سر گذاشته بود نه تنها به المپیتار یها بمباران
 افت. یمسابقات دست 

ران رسماً ید ایم امیل شود، تیسال تشک ۲۴ر یز یها میکه قرار شد مسابقات فوتبال با حضور ت ۷۶۶۲ک یاز المپ

داشته است که به جز دو مدال طال و برنز در  یو خارج یرانیا یسرمرب ۷۳کرد و تا امروز  ت خود را آغازیفعال
م ینداشته است. و ت یقیتوف ییایآس یها یک و بازیالمپ یدوره مقدمات ۹در  ۲۹۹۹و  ۲۹۹۲، ییایآس یهایباز

 ک شرکت کند. یالمپ یها یران تاکنون نتوانسته است در بازیا
  

 ها و تالش زنان برای راه یابی به استادیوم ۰۲۲۷صعود به جام جهانی 
در ورزشگاه آزادی، مسیر صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی  ۷۴۱۳پیروزی ایران بر ژاپن در پنجم فروردین 

ای که در پایان بازی رخ داد این پیروزی را به کام مردم تلخ کرد. پس از پایان   آلمان را تسهیل کرد. اما فاجعه ۲۹۹۹

های این  که در مقابل بیش از یک صد هزار نفر انجام شد، بر اثر ازدحام جمعیت، به هنگام خروج از یکی از در بازی
نیروی  ،نفر دیگر زخمی شدند. چندی بعد گروه تحقیق سازمان تربیت بدنی ۳۹ورزشگاه، هفت تن کشته و 

فرمانده آن قالیباف برای شرکت در طور غیرمستقیم مسبب این حادثه معرفی کرد؛ نیرویی که  انتظامی را به
های انتخاباتی ریاست جمهوری از مقام خود استعفا کرده بود. این سازمان در گزارش خود اعالم کرد که  رقابت

کوپتر نیروی انتظامی حامل قالیباف در مسیر اصلی، باعث مرگ تماشاگران شده است. نیروهای  استقرار هلی

 کوپتر قالیباف وارد شود. ان از مسیر اصلی شدند تا مبادا آسیبی به هلییگان ویژه مانع از تردد تماشاچی
تیم ملی ایران با شکست یک بر صفر بحرین در تهران منتظر بازی آخر خود با ژاپن نشد و  ۷۴۱۳هیجدم خردادماه 

 جهانی را در شهرهای ایران برگزار کرد. جشن صعود به جام
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 ۸۵۳۵خرداد  –حضور زنان در استادیوم امجدیه 

 

حضور زنان در  ند.ی ورود به زنانی که برای تماشای بازی به ورزشگاه آزادی رفته بودند نداد مأموران انتظامی اجازه
جمهوری وقت که با هیات همراه از در اصلی مجموعه  خاتمی، رییسممنوع بود. سیدمحمد «آزادی»ورزشگاه 

ها در ورزشگاه را برای دیدن این مسابقه  ی حضور آن ی تجمع زنان اجازه کرد با دیدن صحنه ورزشی آزادی عبور می

ق زنان ماندند. بعد از آن بود که فعاالن حقو« آزادی»صادر کرد. پس از پایان آن دیدار باز هم زنان پشت درهای
ها تشکیل دادند. از همان موقع در مسابقات مختلف  برای ورود به ورزشگاه«روسری سفیدها»کمپینی را با نام 

ها  ی دختران با لباس پسرانه در ورزشگاه های زیادی مبنی بر حضور مخفیانه فوتبال در سرتاسر ایران گزارش
 ه همین معضل پرداخته است. ی جعفر پناهی هم ب ساخته« آفساید»منتشر شده است. فیلم  

دیدگی بد موقع بازیکنان کلیدی پیش از جام جهانی و از فرم  به علت آسیب ۲۹۹۹تیم ملی ایران در جام جهانی 

هایی که بین بازیکنان تیم ملی در رختکن به وجود آمد از انسجام درونی برخوردار نبود؛  ها و درگیری شدن آن خارج
بولی در مقابل مکزیک و پرتغال و آنگوال ارائه داد و پس از آن نکونام، شجاعی و های قابل ق با این حال بازی

جایی که هواداران مجاهدین برای تماشای  از آن ۷۶۶۱های اروپایی راه یافتند. برخالف سال  تیموریان به تیم
های این تیم  ن زیاد نبود و بازیهای ایران چندا نرفته بودند تعداد ایرانیان حاضر در بازی  های ایران به استادیوم بازی

 در مطبوعات جهان انعکاس چندانی نیافت. ۷۶۶۱برخالف جام جهانی 
 

 ها  ستیجان فوتبال یامن بال نا یها جاده
ان یاز قربان یز بخشیپوش ن یمل یها ستیدر جهان را دارد و فوتبال یا ن آمار تصادفات و تلفات جادهیران باالتریا

 اند.  ن فاجعهیا

همراه با پسرش  یک تصادق رانندگیدر  ۷۴۱۱ن یفرورد ۷۱ران در یا یم ملیتان سابق تیقران کاپیقا روسیس
 ن کشته شد. یراست

ا در تصادف یران و آسیفوتبال ا یم ملیکنان تین بازیاز بهتر یکیس و یدفاع چپ پرسپول یجواد مناف ۱۴در سال 
ب یگردنش شکست و نخاعش آس ی شد. چند مهرهمجروح  یبه سخت یقائم شهر و سار ی   در جاده یرانندگ

قرار  یدر تهران تحت عمل جراح یمارستان ساریه در بین فلج شد. بعد از درمان اولیینه به پایه سید و از ناحید
لچر بود یو یها رو و مدتن شد. یرا هم خانه نش یبود و شش، هفت ماه یمارستان بستریگرفت و سه ماه در ب

شه از یهم یفوتبال اروپا شود برا یرانیونر این لژیرفت تا اول یکرد. او که م یریگیر اروپا پتا ادامه درمانش را د

 س است. یپرسپول یکرد و امروز کمک مرب یریگ فوتبال کناره
ک تصادف یدر   ۱۹رفت در سال  یبه او م یادید زیز که امیران نیپوش ا یگر ستاره ملیان دین اصالنیر حسیام

 ز فوتبال حذف شد. شه ایهم ید برایشد
ن جان یدر جاده نطنز به کاشان واژگون شدن و او به خاطر استحکام ماش ییدا ین علیماش ۷۴۶۹در اسفند ماه 

 ن داستان همچنان ادامه دارد. یبه در برد. و ا

 ش از حد دولت در فوتبال یدخالت ب
ت یافت و سکان هدایبه پاستور راه  جیو سپاه پاسداران و بس یت رهبریو ب یا دات خامنهیمهنژاد با ت یاحمد

که با  یداریدر د ۱۳نژاد در اسفندماه  ید. احمدیفرا رس یپوچ و ته یها کشور را به عهده گرفت و دوران وعده
م؛ اما انتظار یاز گروه خود صعود كن ین دوره جام جهانیم در ایتوان یم»فوتبال داشت گفت:  یم ملیت یاعضا

 ...«  .م اول جهان باشدین جام جزو چهار تیا یم در دوره بعدیم تیدار
ز یرا ن یمیت ین حال بازید و در عیم باشیك تید هركدام یبا»ز نشان داد و گفت: یرا در فوتبال ن یفیحر او همه فن

ی نژاد م احمدیرژ یزیست است غربیس یدر راستا« د.ید، توپ را بدوانیش از آن كه خود بدوید. بیفراموش نكن
بدرخشد؛ اما  یا نهیچ زمیدر ه یرانیخواهد جوان ا یها مخالف است و نم یرانیدرخشش اغرب با  »گفت: 

 «.كنند یرند، دوسوم مردم جهان را خوشحال میجه بگینت یكه در جام جهان یكنان ما در صورتیباز
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 یها در جام ملت یانقالب رنگ قهرمان یروزیران پس از پیا یم ملیشد که ت یراد میا یها در حال ییگو ن گزافهیا
نژاد، این دولت و  برعکس ادعای احمدیباز مانده است.  یک و جام جهانیبه المپ یابی ده و بارها از راهیا را ندیآس

محمد   شدند. های ملی می مانع پیروزی« کنترل هیجان فوتبال»حاکمان کشورمان بودند که با در اتخاذ سیاست 
ده سال از شرکت ایران در جام جهانی  پس از گذشتخاکپور مدافع پیشین تیم ملی ایران و مربی فعلی فوتبال، 

که نشانگر  نکات قابل اعتنایی را مطرح کرد «خبرآنالین»سایت با  ای فرانسه، طی مصاحبه۷۶۶۱ فوتبال 

است. با  ی فوتبال در زمینه المللی های بین ضد ملی حاکم بر کشور و به ویژه در ارتباط با موفقیتهای  سیاست
و درک آن برای کسانی که شناخت درستی از تفکر حاکم در دیگر کشورهای دنیا مواجه نیستیم  ای  چنین پدیده

جشن پیروزی مردم در  دنیا بر گردانندگان نظام سیاسی کشورمان ندارند دشوار است. هیچ نظام سیاسی در
 نظام اسالمی همه چیزش نوبر است: کند.  نمیرا بر علیه امنیت خود تلقی   خیابان

گویید؟  تا االن بررسی کنید چه می ۷۶۶۱شما اگر بخواهید روند فوتبال کشور را از همان جام جهانی  خبرنگار:»
 بینید؟ اش را چگونه می آن تیم چه تغییراتی کرده و آینده

یک اتفاقاتی در فوتبال و کشور افتاد که تصمیم گرفته شد فوتبال  ۶۱های  احساسم این است که در همان سال»

کرد مسیرش را تغییر داد. روزی که ما از استرالیا بردیم، تمام مردم  کنترل شود و از آن مسیری که حرکت می
تواند این را انکار بکند ولی بعد  کس نمی کشور در همه جای دنیا آمدند بیرون و یک احساس ملی داشتند و هیچ

سری  ای که بیایند بیرون و اعتراض کنند. این شد که یک ای شد برای عده ها بهانه از آن جریان این بیرون آمدن
تصمیماتی گرفته شد از سوی مسئوالن که این را کنترل کنند و مسیر فوتبال را عوض کردند که آن احساس را 

ها مبنی بر این بود در بین مسئوالن که ما  نیاورند. ما بعد از اینکه آمریکا را بردیم صحبتبرای مردم به وجود 

کارمان تمام شده و بردیم. به همین دلیل شرایط تغییر کرد. ما در سه شهر متفاوت سه بازی را انجام دادیم. ما با 
ی بازی بعدی و استراحت کنیم و بعد ریزی کرد برا شد که برنامه یوگسالوی بازی کردیم و بعد از آن بازی می

ریزی به این صورت بود که شب تمرین کردن فردایش ما را برگرداندند به کمپ، بعد هم گفتند  برگردیم، ولی برنامه
ترین  که چمدانهایتان را جمع کنید که اگر رفتیم آنجا باختیم برگردیم ایران. حاال شما فکر کنید درست در حساس

کنند و بعد با اتوبوس  بازی می ها ساعت سه صبح چمدان گیرد، بچه ی یک کشور قرار میمل موقعیتی که تیم
گرفتند و  رفتیم به آن شهرک و یک جلسه باید تمرین بکنیم و بعد هم برویم بازی کنیم. همه عکس یادگاری می

آمد و گفت، ما با انگار همه چیز تمام شده بود. من هم خیلی عصبانی شدم. بعد مربی تیم ]جالل طالبی[ هم 

افتد. من این را امروز  کنیم که سه دوره قهرمان جهان بوده و اگر هم ببازیم هیچ اتفاق خاصی نمی تیمی بازی می
شود یک تیم را برد برای جنگ و چطور یک تیم را  فهمم که چطور می گویم چون کالس مربیگری رفتم و می می

  «ود خانه.شود به جایی رساند که ساکش را بردارد بر می
 

http://khabaronline.ir/detail/171422/ 

 
 ها و شکست سیاست پوپولیستی احمدی نژاد  مخالفت با حضور زنان در استادیوم

 
از خود و بر اساس  یساز قدرت را در دست گرفته بود به منظور چهره یها نژاد که اهرم یمحمود احمد ۱۰در سال 

خواستار فراهم کردن  یبدن تیس سازمان تربییبه ر یا ارسال نامه کرد با یکه دنبال م یستیاست پوپولیس

حضور دختران در  یبرا یبسترساز»ن دستورالعمل آمده بود که یها شد. در ا امکانات حضور زنان در ورزشگاه
 یاسیس یروهاید و نیتقل  از مراجع ین نامه، گروهیچند روز بعد از انتشار ا« رد.یت قرار بگیها در اولو ورزشگاه

و باجناق  یانتظام یرویمقدم، فرمانده ن یل احمدیاست را مورد حمله قرار دادند و اسماعین سیم ایرژ
م که یدیشان پرسیز با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کردند. از ایحضرت آقا ن»... ن رابطه گفت: ینژاد در ا یاحمد

ت یممنوع« ها وارد شوند. د زنان در ورزشگاهیر و نبایخ شان فرمودندیشود؟ که ا یها به فوتبال مربوط م ن طرحیا ایآ
م نشان یکه مسابقات فوتبال را مستق یینماهایها در س ها نشد بلکه حضور آن حضور زنان محدود به ورزشگاه

ت حضور یل ممنوعیکند در رابطه با دل یاده میاست نظام را پیمقدم که س یل احمدیز شد. اسماعیدهند ن یم

شد رد و  ینما پخش میکه از س ییها یدر باز یگل یوقت»کنند گفت:  یکه فوتبال پخش م ییها نمایزنان در س
 «شد. یل میدختر و پسر تبد یکوبیگاه جشن و پایشد، سن به جا یبدل م

 
 ی ست، به زنان اجازهیز نیو ... نگاه کردن زن به بدن مرد جا یا و خامنه ینیخم یکه بر اساس فتوا ییجا از آن

از مراجع  یها باال گرفت، استفتائ ومیکه بحث حضور زنان در  استاد یشود. هنگام یها داده نم ومیاستاد حضور در

 ر شد. ید به صورت زیتقل
 ییباشند. از آنجا یمسابقات مردان م یها جهت تماشا شرکت زنان در ورزشگاه یبرا یساز نهیدر حال زم یبرخ»

را به  یرد و تبعات سوئیگ یصورت م یراخالقیحرکات غ یورزش یها میت داران ها غالباً توسط طرف ن مکانیکه در ا
 «شود چه صورت دارد؟ یها م ها که موجب هتک حرمت ن مکانیو شرکت زنان در ا یساز نهیهمراه دارد، زم

 خت: یدست همه ر یرو یعه آب پاکید شیپاسخ مراجع تقل
 تأسف است. ی هیار مایبس یاسالم یهورن گونه امور در جمیست و وقوع ایز نی: جایالل ه صاف تیآ

 ست.یز نیگردد جا یا هتک حرمت احکام اسالمی: هرکاه موجب فساد یرازیالل ه مکارم ش تیآ

 د در حفظ عف ت زنان و عز ت آنان بکوشند.ین بایست و مسؤلیز نی: در فرض سؤال جایزیالل ه تبر تیآ
ز ین صورت چون نوعاً پوشش متفاوت ندارند نظر جایر ایو در غست یز نیالل ه بهجت: به نحو اختالط مرد و زن جا تیآ

 به حرام است قطعاً.یت ریاط واجب( و در فرض معرضیاالحوط )احت یست علین

http://www.fardanews.com/fa/news/78931
http://www.fardanews.com/fa/news/78931


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

14 
 

 ش از حد  معمول برهنه است تماشا کند.ید بدن مرد را که بیاط واجب زن نبای: به احتیستانیالل ه س تیآ

 ون فوتبالیق فدراسیدادکان و تعل یبرکنار
اد مستضعفان با یحضور در معاونت عمران و ساختمان بن ی که به واسطه یآباد ینژاد، محمد عل یدر دوران احمد

و تعداد  a.s.pره سازمان مسکن و شرکت یأت مدیت در هیو عضو یو ساختمان یکصد شرکت عمرانیش از یب
بزرگ  یها از شرکت یتعداد یرعاملیپست مد ین تصدیو همچن یبزرگ ساختمان یها از شرکت یگرید

است در دوران  یاسالم یخ جمهوریتار ین وزرایاز ثروتمندتر یکیبدست آورده بود و  یمیثروت عظ یساختمان

را به عهده  یت بدنیاست سازمان تربیرا به عهده داشت، پست ر یو ینژاد معاونت عمران یاحمد یشهردار
فا به یون فوتبال را داشت که توسط فیفدارس است بریر یک شد و هوایالمپ یته ملیس کمیگرفت و سپس رئ

 ت شد.  یکه داشت رد صالح یخاطر پست دولت
 یمیها که هر عقل سل ین بازیدوم ا ی ران به مرحلهیم ایو عدم صعود ت ۲۹۹۹ یان جام جهانیبعد از پا

 یم به برکنارون فوتبال حکیگرفتن فدراس به منظور در دست یآباد یرممکن است، علیط غیدانست در آن شرا یم

ق یران را تعلیون ایل دخالت دولت در امور فوتبال، فدراسیفا به دلیبرد. ف یبه سر م آلماندادکان داد که هنوز در 
 کرد. 

جوانان به فوتبال  یاز سو یا ژهین کشورهاست و توجه ویتر از جوان یکیران که یمثل ا یکشور یق فوتبال برایتعل
دهد. چرا که  یست و به سرعت مردم را در مقابل حکومت قرار مین یاقتصاد دیشد یها میشود کمتر از تحر یم

د. یآ یق در میبه حالت تعل یالملل نیب  ران در سطحیمربوط به فوتبال ا یها تیفعال ی هیون، کلیق فدراسیدر اثر تعل

م یچ تیکنند و ه یدا نمیرا پ یالملل  نیدر سطح ب یهم امکان باز یباشگاه یها میبلکه ت یم ملیو نه تنها ت
 در کشور را ندارد.  یباز ی ز اجازهین یخارج

ار دارد اما یرا در اخت یمختلف یها م اهرمیرژ یاعمال فشار رو یبرخوردار است برا یادیار زیفا که از قدرت بسیف
تواند  یفا میف یشورز یها ومیندادن زنان به استاد برد. به عنوان مثال به خاطر راه یل گوناگون از آن بهره نمیبه دال

 ق کند. یتعل یورزش یها طیض در محیران را تحت عنوان اعمال تبعیون فوتبال ایفدراس
 هایی را بر فوتبال ایران اعمال کند.  و یا بخاطر استفاده از شعارها و حرکات سیاسی در فوتبال، محدودیت

 

 
 آهن اصفهان و فوالد خوزستان روی پرچم آمریکا و اسرائیل های ذوب بازیکنان تیم

 
ون فوتبال یکه در کنفدراس یکرده و با نفوذ یانیخطر بودند پا درم ی ها که متوجه طلب و اصالح یفراهان ییصفا

ق فوتبال ینژاد و رفع تعل یدولت احمد یرفع و رجوع خرابکار یو برا ل دادهیتشک یته انتقالیا داشتند کمیآس
 ان انتخاب شد. یون را بر عهده گرفتند و کفاشید فدراسیس جدییت انتخاب ریمسئول

من  یجا»در فوتبال نداشت بعد از انتخاب شدن اعتراف کرد  یا چ سابقهیون فوتبال که هیس فدراسیان رئیکفاش

بود به من گفت شما  یت بدنیس سازمان تربیکه اون روزها رئ یآباد یعل یوب بود ولک خیالمپ یته ملیدر کم
ته یان برعکس شد و کمیجر یون فوتبال شرکت کن و بعد به نفع من کنار برو! ولیدر انتخابات فدراس یهم صور

 !«ون فوتبال یس فدراسید نکرد و من شدم رئییرا تا یآباد یت علیصالح یانتقال
 یچ مربیوانکویشد از برانکو ا یاداره م یآباد یت علیو با هدا یومرث هاشمیک یبال که با سرپرستون فوتیفدراس

فا ارائه داد که یرا به ف ینداشت در مقام دفاع اسناد ییت کرد. او که ادعایفا شکایز به فیران نیا یم ملیموفق ت

 و بشود. هزار دالر اضافه هم به ا ۳۹۹ران مجبور به پرداخت یباعث شد دولت ا

 عراق یا و قهرمانیآس یها ران در جام ملتیا  شکست
 ینوع ر قلعهیپدر بود، ام ی ز کردهیکه عز یت بدنیس سازمان تربیفرزند ارشد رئ یآباد یمحسن عل ی هیبنا به توص

فت به عهده گر ۲۹۹۱ا در سال یآس یها ملت م را در جامین تیت ایران شد و هدایا یم ملیت یبرانکو مرب یبه جا

ون یسه فدراسیأت رئیرا در ه یساله که پدرش و ۲۹ یآباد یحذف شد. محسن عل یکه با شکست از کره جنوب
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در امر فوتبال استفاده  یو یها ت تابناک اعتراف کرد که پدرش از مشاورهیشنا جا کرده بود در گفتگو با سا

  ن پسر برکنار شد.یون شنا به خاطر حضور ایس فدراسیکند. بعداً رئ یم

 
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=101225 

 
 یها در جام ملت یرت ناظران به قهرمانیان حیدر م یا فرقه یها ق و جنگیعم یاسیس یها عراق با وجود بحران

 د. یا رسیآس

 یمل یشورا»ت یمسئول یمسعود رجو« بتیغ»ه خاطر که ب« ده مقاومتیس جمهور برگزیرئ» یم رجویمر
ک گفت یعراق را تبر یم ملیت تیموفق یامیز با ارسال پیانگ رتیح یریگ ک موضعیز به عهده دارد در یرا ن« مقاومت

سال گذشته  ۴۲که در  یآنها دانست! در حال یروزیم را پین تیا یروزی، پیرانیران و ورزشکاران ایو از قول مردم ا
 یرانیورزشکاران ا یها تیموفق« ده مقاومتیس جمهور برگزیرئ»به عنوان  ین و شخص ویاه رهبران مجاهدگ چیه

 اند:  ک نگفتهیرا تبر
ا را به یآس یفوتبال عراق در جام ملت ها یم ملیت یروزیپ یم رجویران خانم مریده مقاومت ایس جمهور برگزیرئ»

هن یران و ورزشکاران میمردم ومقاومت ا»طاب به آنان افزود: ک گفت و خین کشور تبریا یم ملیمردم عراق و ت

دانند. امروز همه  یخودشان م یروزیشما را پ یروزیران، پیحاکم برا یسم مذهبیفاش ی، رودر رویرانیدوست ا
درخشان  ی، وحدت و همبستگیپوش عراق یقهرمانان مل یروزیناظران در منطقه وجهان متفق القولند که رمز پ

 یتمام یرا برا یمل ین ساعات جشن و شادی، بهتریهولناک و دردآور کنون یها ان بحرانیکه درم آنها بود
 «.ان به ارمغان آوردیعراق

 

http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673 

 فوتبال زنان  یملم یل تیتشک
فا یکه ف ییها م از مجازاتیک سو و هراس رژیها از  آن یش زنان به فوتبال و فشارهایرشد روزافزون گرا

ران داشت و یا ی در جامعه یدیار شدیبس یاجتماع یها ران مقرر کند که قطعاً بازتابیفوتبال ا یتوانست برا یم

م یت ۷۴۱۰هم هست موجب شد تا در سال  یا العاده فوق یها ز از آن حاضر به نشان دادن نرمشیپره یم برایرژ
ا یزه شرق آسیل شود و دو ماه بعد در مسابقات جایشهرزاد مظفر تشک یگر یران با مربیفوتبال زنان ا یمل

هراس  ۱۹بهشت ین لحظات در اردین در آخریم به برلین تیاورد. لغو سفر ایبه دست ن یتیشركت كند که موفق
 داد.  ینشان م یالملل نیم در مسابقات بین تیکت ام را از شریرژ

 

 
 

های  جنجال و واکنش تهران استقالل باشگاه، خبر بازی دوستانه تیم نوجوانان پسر و تیم دختران ۷۴۱۱در بهمن 

به شدت به این مسئله اعتراض کرده و آن را غیرقابل گذشت دانست ی که بسیاری برانگیخت. یکی از کسان
جلس سازمان تربیت بدنی و عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل عبدالرضا ساور معاون فرهنگی ، حقوقی و امور م

 بود. 
دیدار نداشتیم و تنها »عاقبت سرمربی تیم فوتبال بانوان استقالل با رد دیدار تیمش با فوتبال نوجوانان پسر گفت: 

ندهیم چنین تداخل زمان تمرین بود. آنقدر به موازین فرهنگی و اسالمی حاكم بر ایران پایبند هستیم كه اجازه 

اتفاقی در تیم بیفتد. اصالً رویارویی تیم های مردان و زنان جزء محاالت ورزش ایران است. چطور ممكن است در 
 «ورزشگاهی كه دارای حراست است، دیداری اینچنینی صورت گیرد؟

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=101225
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=101225
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
http://www.mojahedin.org/pages/printNews.aspx?newsid=18673
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ۸۵۳۶تیم بانوان تاج آبادان در کنار مردان سال 

 

با دخالت ماموران حراست ورزشگاه مرغوبكار خیلی زود اعضای تیم پسران زمین تمرین را ترك »نادرپور اضافه کرد 
د. هیچ دیداری بین دو تیم صورت نگرفت اما متاسفانه شایعات و حتی مربیان این تیم از این بابت عذرخواهی كردن

به  ۷۱۱۳روزنامه اعتماد، شماره )« زیادی در زمین ایجاد شده است كه من به شدت همه آنها را تكذیب می كنم.

 ( ۷۴، صفحه ۰/۷۷/۱۱تاریخ 
 

ظاهر شدن دختران م و ی چهارم میان شش تی شرکت تیم فوتبال زنان ایران در المپیک نوجوانان و کسب رتبه
ایران در میدانی بین المللی و ورزشگاهی که مردان نیز حضور داشتند، شکست روز اول و آخر آنها برابر تیم ترکیه 

 های ورزشی داشت. های ورزشی این تیم، بازتابی فراتر از میدان را تحت شعاع خود قرار داد و موضوع لباس

ها و تماشای بازی مردان را  ی حضور در ورزشگاه مسائل شرعی اجازه وقتی زنان در داخل کشور به خاطر رعایت
ها مردان هستند.  هایی بازی کنند که تماشاگران آن توانند خود در ورزشگاه المللی می ندارند چگونه در سطح بین

 سیاست دوگانه رژیم در سطح داخلی و خارجی دراین سؤالی بود که کسی جوابی برای آن نداشت. در واقع 
ای است برای  دهد که رعایت مسائل شرعی در داخل کشور بهانه ارتباط با فوتبال و ورزش زنان نشان می

 سرکوب زنان و مهار جامعه. 
های بسته  کار خود را آغاز کرد و تمامی مسابقات آن در محیط ۱۹ی  لیگ نیم بند فوتبال زنان ایران در دهه

 برگزارمی شود. 

های آسیا صعود کرد، در  با این که از مرحله نخست مقدماتی برای شرکت در جام ملتن تیم ملی فوتبال زنان ایرا
 دور بعد شکست خورد و به مرحله نهایی راه نیافت. 

 

 
 

در سازی امتیازاتی را  وی را به دیدار بازیکنان تیم فوتسال زنان بردند تا با فضا ،هنگام حضور سپ بالتر در تهران
به خاطر نگاه مقامات اما چیزی نگذشت که  از وی بگیرند.المللی و آسیایی  های بین ارتباط با برگزاری تورنمنت

ای  سابقه بی  ال و فوتسال زنان با ناآرامیفضای فوتبی زنان و وزرش زنان،  مذهبی و سیاسی رژیم به مسئله

 های سرشناس و اخراج و تصفیه نیروها منجر شد.   روبرو شد و به استعفای اجباری چهره
داد. سپس چند نفر از نیروهای کلیدی  ی اجباریزنان، استعفاابتدا شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال 

محرمانه حراست وزارت ورزش، اخراج شدند. به گزارش رادیو فردا  ی معاونت بانوان فدراسیون فوتبال نیز با نامه
نفر که دربرگیرنده بازیکن، مربی، داور، سرپرست و مسئول در فوتبال و فوتسال زنان است،  ۹۱فهرستی شامل »

ه تدریج باید از این دو رشته ورزشی کنار بروند. برخی متأهل هستند و دارای فرزند. اعالم غیر رسمی این نکته ب
شان تصمیم بگیرند روز شنبه با حضور  دارند، باعث شده اعضای خانواده و همسران« مشکل حراستی»که آنها 

ها و استعفاها، همزمان  اخراج اسخگویی او شوند.در دفتر رباب شهریان معاون امور بانوان وزارت ورزش، خواستار پ

شد با ماجرای پر ابهام محرومیت بازیکنان دو جنسیتی. موضوعی که فریده شجاعی نایب رئیس فدراسیون 

http://gdb.rferl.org/4935E41B-F2F3-4414-8D76-D2258738E013_mw1024_n_s.jpg
http://gdb.rferl.org/4935E41B-F2F3-4414-8D76-D2258738E013_mw1024_n_s.jpg
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داند چه کسانی محروم هستند.  اطالع است و حتی نمی فوتبال ایران تکذیب کرد و گفت از حضور این بازیکنان بی

 «ای مبنی بر محرومیت بازیکنان، به فدراسیون ایران ارسال نکرده.  دیوفردا، فیفا اصالً نامهاز طرفی طبق اطالع را

 
اردوی فوتسال زنان از اعزام تیم ملی فوتبال  و ضمن لغو سپس مریم ایراندوست مربی بعدی تیم ملی برکنار شد

بال ايران از عدم حضور اين تیم رئیس فدراسیون فوت . همچنینزنان به مسابقات غرب آسیا جلوگیری به عمل آمد
 اينچئون خبر داده است. ۲۹۷۳های آسیايی  در بازی

 

 «جنبش سبز»و  ۰۲۰۲های جام جهانی  عدم راهیابی به بازی
از راه رسید، دخالت احمدی نژاد و دولت او در فوتبال تمامی نداشت. در  ۲۹۷۹های مقدماتی جام جهانی  بازی

نژاد علی  سکان هدایت تیم ملی ایران را به عهده بگیرد، به دستور احمدیرفت که  حالی که افشین قطبی می

ی عظیم خودروسازی سایپا و  اش به مهرداد بذرپاش مدیرعامل مجموعه ، به خاطر نزدیکی دایی با کمترین تجربه

 گری تیم ملی رسید.  گری سایپا به سرمربی دولت، از سرمربی
رخانه تولیدکننده لباس ورزشی دایی است، تیم ملی در ادامه راه از آنجا که سرمربی تیم ملی صاحب کاو 

های تولیدی دایی در  و با لباسکرده را از تن بیرون  «مجید»های تولیدی  مسابقات مقدماتی جام جهانی لباس
 شد. میادین ظاهر 

ی بازی در استادیوم  نتیجههنگامی که بازی ایران و عربستان یک بر صفر به نفع ایران بود، احمدی نژاد با اطالع از 

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 
نراد در انتخابات ریاست  ترک ورزشگاه دستور برکناری دایی را صادر کرد. دایی هم در اعتراض به اقدام احمدی

ت و با او پوستر تبلیغاتی چاپ کرد که در اردبیل و تبریز پخش شد تا به جمهوری طرف میرحسین موسوی را گرف
 نوعی به برکناری اش از سرمربیگری تیم ملی اعتراض کند.

اللهی که در اثر مخالفت مردم و جنبش  محمد مایلی کهن مربی حزب« پز برخاست سگ جایش نشست. کله»
گری تیم ملی برکنار شده بود جایگزین او شد. دو هفته  بیاز مر ۱۹اعتراضی که علیه او شکل گرفته بود در سال 

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. 
 

ی انتخابات  مردم در اعتراض به نتایج اعالم شدهایران را فراگرفته بود.  «جنبش سبز»جامعه در تک و تاب بود و 
کیا،  ها بودند. علی کریمی، جواد نکونام، حسین کعبی، محمد نصرتی، مهدی مهدوی ریاست جمهوری در خیابان

ی همراهی با مردم ایران در بازی  بندهای سبز به نشانه بازیکن تیم ملی ایران  نیز با دست ۹مسعود شجاعی، 

یا را در بهت فرو بردند. همه چیز گویای انتخاب مردم ایران بود و مخالفت با کودتایی که آرای به حضور یافتند و دن
بندهایشان را درآوردند و یا  ی دوم دست ها در نیمه ریخته را به یغما برده بود. با تهدید بازیکنان تیم ملی، آن صندوق

 بند دیگری مخفی کردند. زیر دست
 م ملی در بازگشت از سئول مدعی شد:    منصور پورحیدری سرپرست تی

 
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 

سال است سبز نذری حضرت ابوالفضل  ۲۹آنها را باز کردند. وی ادامه داد: بنده خودم  ای قرار گیرد استفاده عده
 «)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 

 

المللی و هراس از تصمیمات  و به خاطر پیامدهای بینمسئوالن رژیم تنها به توجیه سرپرست تیم بسنده کرده 
 را که بهترین بازیکنان ایران هم بودند مجازات کنند.« خاطی»فیفا جرأت نکردند بازیکنان 

جای دولت در امر ورزش  های بی توانست به جام جهانی راه یابد در اثر دخالت تیم ملی فوتبال که به سادگی می
« عقالنیت نسبی»بازماند چنانکه حکومت از رفتن به سوی  ۲۹۷۹به جام جهانی و دستورات غیرفنی از رفتن 

یابی به جام جهانی باعث شد دیگر هیچ  ی جامعه بیش از پیش از هم گسیخته شد. عدم راه بازماند و شیرازه

 د. فوتبالیست ایرانی به اروپا راه نیابد و تنها نکونام و شجاعی به بازی در تیم اساسونا ادامه دادن
 

 
 ی شهرآورد تهران  تالش برای به تساوی کشاندن نتیجه

 
ی مردم در  ها حساسیت مسابقات فوتبال و تجمع گسترده و حضور میلیونی مردم در خیابان ۱۱جنبش 

های فوتبال به ویژه  در نتایج بازی« شورای امنیت ملی»ها را دو چندان کرد.   های آن ها و واکنش استادیوم

 ی مساوی به پایان رسیده بود.  بازی پی در پی این دو تیم با نتیجه ۹کرد.  دخالت میشهرآورد تهران 
 

   ی اعتراضات مردمی گفت: و در بحبوحه ۱۱مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فوتبال در این رابطه در آبانماه 
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برخورد بین  تواند به ها، می ای است. برد و باخت تیم تیمی دارای یک عده عالقمند و تماشاگر حرفه هر»

گریز خیابانی بکشاند و االن جامعه ما  ای و عالقمندان منجر شود، و کار را به مناقشه و جنگ و تماشاگران حرفه

آرامش است که بعد از حوادث بعد از انتخابات از دست داده است.  های بیشتر نیست و دنبال آماده پذیرش بحران
شود و کمیته حل بحران وابسته به شورایعالی  با نتیجه تساوی تمام میاز مسابقات  به همین دلیل هم خیلی

رم ال و ساحرها  ملی هم از مسابقات حساس منجر به نتیجه تساوی اظهار رضایت دارد. اما این جادوگران امنیت
تر برود ها باال خودشان در جدول رقابت تیم خواهند که تیم های حساس هیچ توجهی ندارند و فقط می به این نکته

است که این جادوگرهای رمال و ساحرها ماهیانه حقوق زیادی  های صدرنشین باشند. دلیلش هم این و جزء تیم

کنند و خالصه همه  ُبردن در هر مسابقه ای مقدار زیادی هم کمیسیون دریافت می گیرند، بعالوه اینکه برای می
انضباطی  کشد. کمیته ه جامعه را به آشوب میهای غیر شرعی نه فقط مخالف اسالم است، بلک سودجویی این

انقالب مخملی و کودتای نرم در  انگیزی و ای برای فتنه دهد که بازی فوتبال وسیله فدراسیون فوتبال اجازه نمی
بصیرت داشته باشند و البته بصیرت بدون اعتماد به اصل  اند که همه باید ایران بشود. رهبر بزرگ انقالب فرموده

 «اند.  ولی فقیه امر به آرامش داده دست یافتنی نیست و والیت فقیه
 

hayohouy.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated 

 
ی گذشته در رابطه با نتایج  معاون سابق تربیت بدنی و یکی از ارکان ورزش نظام در سه دهه ۱سعید فائقی

  گوید: شهرآورد تهران می
ها مساوی شود. به گزارش "الف"، مثلث نوشت، سعید فائقی در پاسخ  اربیآقای هاشمی دوست داشت د» 

هایی برای به تساوی کشیدن داربی وجود دارد، گفت:  هایی هست که همیشه دست به این سوال که شایعه

 دهم که این اتفاق در زمان ما رخ نداد. فائقی افزود: یکبار مسابقه فینال هایی هست اما بنده شهادت می شایعه
های  کدام از بازیکنان دو تیم گل نزدند. بازی به وقت دقیقه هیچ ۶۹جام حذفی بین این دو تیم برگزار شد. در پایان 

اضافی کشیده شده بود. آن موقع آقای هاشمی رفسنجانی از دولت تماس گرفتند و گفتند که "چی شد، بازی 
 «م، دنبال مساوی بازی بودند. شود". آقای هاشمی هم با توجه به چیزهایی که گفت مساوی نمی

 
http://jahannews.com/vdcawyn0.49nww15kk4.html 

 

 :بودند  ها که پرسیده میثم بهرامی و در پاسخ آن –فرهاد عشوندی وی سپس در گفتگو با 
 

ه ها مساوی بشود یک بازی را مثال زدید که سه هیچ بوده ک گفتند بازی ها می سر این که گفته بودید سر دربی»
یک بازی پیروزی که خداحافظی فرشاد پیوس بوده، و مساوی کردند شما گفتید من بین دو نیمه رفتم گفتم 

ها هم همین را  ها گل نزنند و از آقای درخشان خواهش کردم که گل نزنند. درخشان و پرسپولیسی پرسپولیسی

 « زی یک هیچ بود در نیمه اول.گفتند ولی خب ما یادمان است که دو تا گل هم نیمه دوم خوردیم و با می
 

  گوید: ی بازی پرسپولیس و استقالل می ضمن تأیید دخالت تربیت بدنی و فدراسیون در تنظیم نتیجه
 

دانم شاید نقل این موضوع اشتباه بوده است چون تا جایی که یادم است سه چهار دقیقه آخر بود که من  نمی»

حاال اخیرا هم برعکسش را آقای فتح هللا زاده من را متهم کرده است  دخالت کردم. دخالت کردم اما نه در رختکن.
برای چنین کاری. آنجا را یادم هست آقای پیروانی کاپیتان بود و در زمین اشاره ای کردم که بازی را آرام کنید. به 

ن است. آقای درخشان هم گفتم. آقای درخشان نگفت به خاطر حرف شما بلکه گفت چون آقای حجازی استاد م
 «گویید و بین دو نیمه نبوده بلکه اواخر بازی بود. اما شما درست می

شود روی نقش گردانندگان ورزش در تعیین نتیجه شهرآورد  و در ادامه به خاطر اصرار پرسشگران دوباره مجبور می
   کند: تهران تأکید 

 فتح هللا زاده گفته بودید؟شود؟ به آقای  خب اسم این دخالت سیاسی در تعیین نتایج فوتبال نمی»*

                                                           
وی یکی از عوامل آیت هللا علی احمدی میانجی ، در روستای قره بالغ از بخش کاغذکنان شهرستان میانه است. ۷۴۴۳فائقی متولد  سعید  8

م دمهدی احمدی میانجی درحال حاضر سمت ، معاون رئیس قوه قضائیه عضو مجلس خبرگان رهبری بود. پسر میانجی حجت االسالم مح
تر نیز قائم مقام سازمان دیوان عدالت اداری کشور و معاون وزیر دادگستری بود. سعید فائقی بخاطر نزدیکی با بیت احمدی  است و پیش

شدند پرداخت. وی یکی  اللهی شناخته نمی که حزب میانجی عضو کمیته پاکسازی آموزش و پرورش شد و به قلع و قمع معلمان و کارمندانی
شد. های هاشمی و خاتمی معاون فنی و امور فدراسیون های سازمان تربیت بدنی  در دولتاز مدیران وزارت صنایع در دوران بهزاد نبوی بود. 

ی  عالوه بر اداره فائقی یلی ایران است.مدیرعامل شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ر بود ومعاون سازمان توسعه صادارات ایران وی همچنین 
های ورزشی با بند  فائقی در ساخت و ساز مکانرئیس فدراسیون وزنه برداری ایران هم شد و یک دوجین شغل آب و نان دار هم دارد. فوتبال، 

. بهرام قدیمی برادر همسر و اش در بومهن مشغول تریاک کشیدن است و بست میلیاردها تومان پول به جیب زد. وی فعالً در ویالی مجلل
 های کالنی را به جیب زد.  ی وی که در دوران صدارت سعید فائقی ریس کمیته ورزشی دانشجویان کشور بود نیز پول  پسرعمه
اه های تولیدات غذایی وزارت بازرگانی، مدیرکل سابق تربیت بدنی دانشگ که کارمند سابق وزارت بازرگانی، مسئول سابق نمایشگاه قدیمی

عضو هیات رئیسه فدراسیون هاکی و استاد جامعه شناسی  های بین دانشگاهی   آزاد اسالمی، رئیس فعلی فدراسیون جهانی ورزش
 عالی و ورزش و متولیان آن در کشور ماست.   ی وضعیت آموزش دهنده دارد که نشان  ی خواندنیا  ورزشی دانشگاه است مصاحبه

 
http://www.khabaronline.ir/detail/262397/sport/sport-management 
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کند که باید دخالت کند اما  کند و فکر می شود و عقلش کار نمی ببینید یک جاهایی هست آدم هیجانی می

گیری مخصوصا در فوتبال بچه ها افرادی نیستند که بشود رویشان  ها جواب مثبت نمی همیشه هم در این دخالت

دم را خراب کردم تا اینکه در نتیجه اثر بگذارم. اما قبول داشته کنم آنجاها بیشتر خو اثر گذاشت. من فکر می
 کند. کند و گاهی احساس بر آدم غلبه می باشید که ورزش احساس را تحریک می

  
 کردید. شما خیلی دخالت نمی ۶۱* کال در فوتبال غیر از آن قضیه جام جهانی 

تیر هم مسائلی در کشور به  ۷۱تیر بازی داریم  ۲۹بعضی وقتها یک بازی های حساسی بود مثال شما فکر کنید 

گفت که بازی اصال برگزار  وجود آمده است، خب بازی حساس است و یادم هست که آن زمان شورای تامین می
طبا به من از دولت زنگ زد که آقا این را  گفتیم نه. حتی یادم است که آن روز دو بار آقای هاشمی نشود که ما می

اوی شده بود و به وقت اضافه کشیده بود و فینال جام حذفی هم بود. باالخره استقالل و تمام کنید چون مس
آید به نوعی  کند و می هایی آدم اشتباه می پرسپولیس و اوج تماشگر هم بود. اینجاها قبول کنید که یک وقت

 «درست کند. من احساسم این است که احساسی شدن ها در ورزش همیشه وجود دارد. 
 

http://khabaronline.ir/detail/197423/sport/272 

 
 یکودتا»و « یانقالب مخمل»و « فتنه»بردند تا مبادا فوتبال به  یشان را به کار م تالش ی همه یتیمسئوالن امن

 د. ن بمانیزم یه رویت فقین والیمدد رساند و فرام« نرم
مطمئن شده  یوم آزادیاستاد ینسب یاسیرسیت غیکه از ماه یت ملیامن ین استان تهران و شورایتأم یشورا

ن یمهم ب ی دو مسابقه یبزگزار ی مان، اجازه هنیخ میر تاریاخ ی سه دهه ین روزهایتر بودند در حساس

هزار تماشاگر در آرامش  ۶۹ک به یور نزدن دو مسابقه با حضیرا دادند و ا یوم آزادیس و استقالل در استادیپرسپول
ماه ید ۹آبان و  ۷۴که در  یبرگزار شد. در حال ۷۴۱۱بهمن  ۷۳و  ۷۴۱۱در دهم مهر  یاسین شعار سیو بدون کمتر

 ی اجازه یرفسنجان یدر تهران شکل گرفت و به هاشم یبزرگ یاعتراض یها )روز عاشورا( همانسال تظاهرات
 د. یگرد  ید مواجه میبا سرکوب شد ین تجمع مردمیشد و کوچکتر ینماز جمعه داده نم یبرگزار

گر تجمعات یهمانند د یورزش یها ومیست استادین  ن نوشتهیا ی ل گوناگون که در حوصلهین به دالیبا وجود ا
ن یشود و ا یتر برخوردار است محسوب میسرکوبگر و توتال یتیم که از ماهیرژ یبزرگ برا یهمچنان خطر یمردم

 ل شود.  یور تبد شعله یبه کانون یا ژهیط ویهست که در شرا امکان

 ل شود.  یور تبد شعله

 زان و شهال جاهد یقتل الله سحرخ
، محمد ی، جعفر کاظمیصارم یعل یاسیان سیش از اعدام زندانیو پ ۱۱جنبش مردم در سال  یپس از سرکوب

سال  ۱ش از یپس از تحمل ب ۷۴۱۶آذر  ۷۹د در جه )شهال( جاهی، خد۱۶و بهمن  یدر د یو زهرا بهرام ییآقا حاج

زان همسر ناصر محمد یکه الله سحرخ یو روز ۷۴۱۷گشت به مهرماه  یخته شد. موضوع بر میزندان به دار آو
ضربه کارد به قتل  ۴۱اش با  یبرد در منزل مسکون یس در آلمان به سر میهمراه پرسپول یکه و یهنگام یخان

شهال جاهد  یصورت گرفته بود. پس از مدت یتیامن یروهایبود که توسط ن ییها مشابه قتل ید. قتل ویرس
او  یبرا یکش اکیاش بساط تر  بود و بعدها در خانه یعاشق و یسالگ  زدهیکه از س یناصر محمدخان ی معشوقه

د ید. نام حمفوتبال در بهت فرو رفته بو ی ر شد. جامعهیکرد دستگ یپهن م یو انتظام یتیامن یروهایاز ن یو تعداد

بان  دروازه ین از حافظ طاحونیکه شهال را به ناصر وصل کرده بود مطرح شد. همچن یدرخشان به عنوان کس
ن یرا نفر یشد. شهال جاهد بعدها در دادگاه و ین نام برده میاز مطلع یکیبه عنوان  یو بانک مل یم ملیسابق ت

 مطلع و ... در پرونده حاضر شدند. ها به عنوان شاهد و  ستیاز فوتبال یگریکرد. تعداد د
را به گردن گرفت.   ست قتلیگر یکه در برابر او م یناصر محمدخان یها ک سال بعد شهال جاهد پس از التماسی

او حفظ شود. ناصر به من گفت  یاو از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبرو» ن رابطه گفت:یشهال جاهد در ا

 «خود را خواهد کرد. یدو پسرش و پدر و مادر الله تمام سع یعنیدم  یایت از اولیگرفتن رضا یبرا
تواند قاتل باشد. در  یداد که او نم ید کرد. شواهد امر نشان میدر دادگاه تأک یخود حت یگناهیشهال بارها بر ب

اش  خواست نام و چهره ید پرونده که نمی، دادرس جدیمهناز افضل ی ، ساخته«کارت قرمز»لم مستند یف
 یقانون یاست. او به استناد گزارش پزشک یط قانونید اقرار شهال به قتل فاقد شرایگو یشخص شود، مم

ن یبوده است و ا یداشته است و در واژن او آب من یزش جنسیش از قتل آمیزان، مقتول، پید الله سحرخیگو یم

ن یهمچنبرد.  یدر آلمان بسر مس یم پرسپولیبه همراه ت یاست که در زمان وقوع قتل، ناصر محمدخان یدر حال
ک زن بوده که مأموران یل داشتن آثار رژ لب متعلق به یبه دل یکی گار بوده.یخانه مقتول دو ته س یگاریر سیدر ز

 .ک مردی متعلق به یگریگار مقتول بوده و دینشان داده س یبررس گفتند،
 

http://www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg 
 

به  یپرونده را به عهده داشت پس از برکنار یریگیکه پ یس آگاهیاز مأموران سابق پل یکیان یسرگرد ابهر

که نشان  یلینشد. دال یآور به نفع متهم شهال جاهد وجود داشت که به عمد جمع یلیدال»صراحت عنوان کرد 
، معاون یبا نظارت سرهنگ کشف ین لباس شخصیاز مامور یا ه است، توسط عدهگنایداد شهال جاهد ب یم

تهران بر آن بود تا قتل الله  یو اداره آگاه یتیقصد ماموران امن»او اضافه کرد: « ن رفت.یتهران، از ب یآگاه
 «اندازند.یوسته است را به گردن شهال جاهد بیبه وقوع پ یتیامن یها زان که توسط دستگاهیسحرخ

http://khabaronline.ir/detail/197423/sport/272
http://khabaronline.ir/detail/197423/sport/272
http://www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg
http://www.youtube.com/watch?v=9O7Sqtaggfg
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ست. در ین قضات معتقد بودند قتل کار او نیتن از ا ۱دست به دست شد.  یقاض ۴۷شهال جاهد توسط  ی  پرونده

 یو مشاوران و یک بار صادر و سپس نقض شد. شاهرودیه حکم قصاص او ییقضا  بر قوه یاست شاهرودیزمان ر

گرفتند.  یراد میبه پرونده ا یدگیل بر روند رسین دلیست. به همین قتل کار شهال جاهد نیدانستند که ا یم
تهران که  یانقالب و عموم یبر دادستان یآباد دولت یاست جعفریو در زمان ر یجانیعاقبت به دستور صادق الر

طناب دار را به گردن  یاجرا شد و فرزند ناصرمحمدخان یدارند حکم و یتیبا دستگاه امن یکیهر دو روابط نزد
 ین پرونده راحت شد و در قتل زنیشناخت از شر ا یقاتالن را م یه به خوبک یشهال جاهد انداخت و محمدخان

شهادت  ییس نزد مقام قضایو پرسپول یم ملیبان اسبق ت چ دروازهید قلیوحکه دوستش داشت مشارکت کرد. 

خط  یدر آن سو یاز ناصر بوده که به شخص یا آلمان و در روز حادثه شاهد مکالمه یاردو یداده بود که در اثنا
قتل الله . ن ادعا را ثابت کردیصحت ا یسابقه مکالمات محمدخان یبررس« ؟یپس کارو تموم کرد»گفته 

 م بود. یرژ ییو قضا یتیفساد در فوتبال، دستگاه امن ی دهنده زان و سپس شهال جاهد نشانیسحرخ
 

 فدراسیون فوتبال  از دست دادن کرسی
ایران از دست رفت. در این انتخابات،   کرسی ،کفایتی مسئوالن یدر انتخابات کنفدراسیون آسیا نیز به خاطر ب

كفاشیان كه كاندیدای عضویت در كمیته اجرایی فدراسیون فوتبال آسیا بود، به خاطر اینكه شانس نایب رئیس 
ی نژاد را که به دستور او در انتخابات شرکت کرده بود باال ببرد، از كاندیداتور شدن علی سعیدلو معاون احمدی

همام رئیس وقت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سفر خود به تهران به  انصراف داد. بعدها مشخص شد محمد بن

های انجام شده شانسی برای انتخاب  طور خصوصی به سعیدلو یادآور شده بود که با توجه به ترکیب آرا و رایزنی
کید کرده بود کفاشیان به احتمال قریب به شدن ندارد و بهتر است در این انتخابات شرکت نکند. او همچنین تا

یقین به عنوان عضو کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب خواهد شد. اما كفاشیان بی توجه به این 
ساله ۷۷توصیه، انصراف داد تا در نهایت سعیدلو هم مقابل نماینده نپالی شكست بخورد. با این اوصاف، کرسی 

 آسیا از دست رفت. ایران در کمیته اجرایی

 کفایتی مسئوالن ی بی تبدیل پیروزی به شکست نتیجه
ی بعد  شانس زیادی برای صعود به مرحله ،تیم فوتبال المپیک ایران که با شکست تیم قدرتمند عراق در اربیل

چند اخطاره بودن كمال كامیابی نیا و حضور  کفایتی مسئوالن تیم امید و عدم توجه به دو داشت به خاطر بی

به نفع عراق شد و تیم ملی ایران از صعود بازماند و فوتبال ایران در حسرت  ۹-۴ای او در زمین، نتیجه  دقیقه

توانست علیه عراق به خاطر استفاده از بازیکن صغر سنی شکایت کند و نتیجه را  المپیک لندن ماند. ایران می
 این فرصت هم از دست رفت.  جایی که در زمان مقتضی شکایت نکرد  برگرداند اما از آن

ی  عباس ترابیان که مسئول مستقیم حذف تیم بود در زمان مذکور هم سرپرست تیم ملی فوتبال بود و هم اداره
المللی فدراسیون را به عهده داشت. حتی پس از حذف دردناک تیم فوتبال  ی مهم فوتسال و روابط بین دو کمیته

لندن نیز گزندی به جایگاه ترابیان وارد نیامد و تنها چند هفته بعد  ۲۹۷۲یک امید ایران از مسابقات انتخابی المپ
الملل را از او گرفتند و بعد از مدت کوتاهی دوباره کفاشیان رئیس فدارسیون خواستار  ی روابط بین مسئولیت کمیته

که « کرسنت»د نفتی سرپرستی این کمیته توسط وی شد. ترابیان مدیرکل فروش نفت خاورمیانه بود و در قراردا

 ۹-۰شد  نفتی مشهور است پایش گیر بود و به خاطر آن دستگیر شده بود. گفته می« ترکمانچای»به قرارداد 
میلیون دالر را مجبور شد بازپس دهد تا  ۲-۷های خارجی گرفته بود. عاقبت   از طرف« حساب حق»میلیون دالر 

  بود شد رئیس کمیته فوتسال.« چکگل کو»جایی که ترابیان عاشق  رهایش کنند. از آن
 

رفت و  یم السد قطر را در هر دو بازیکه ت یم در حالین تیه دچار شد. این بلیز به همیم فوتبال سپاهان نیت

ون فوتبال یفا و کنفدراسین فیکه طبق قوان یرمجاز از رحمان احمدیبرگشت شکست داده بود به علت استفاده غ
ا بازماند و یم برتر آسیبه جمع چهار ت یابیشد، از راه یس دواخطاره محسوب میاش پرسپول یقبل  میا در تیآس

 ا شد. یالسد قهرمان آس
و بند و بست  یرواقعیغ یعکس و آمارها یک سریبا  یمنابع داخل ی ون فوتبال بنا به گفتهین کارنامه، فدراسیبا ا

 ین در حالیروبرو شد. ا یداخل ی با مضحکه شد که یون برتر معرفیا به عنوان فدراسیون فوتبال آسیدر کنفدراس
خورد و  یون تومان اختالف حساب به چشم میلیم ۱۹۹ون ین فدراسیا یاست که تنها در دو صفحه صورت مال

 نامد:  یون آن را پول خرد میس فدراسیرئ

 
http://video.varzesh3.com/video-

clips/margins/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c 

  یکوت مراسم دولتیو با ۰۲۰۲ یصعود به جام جهان
د و بزرگساالن( شکست خورده و ی)نوجوانان، جوانان، ام ی، ملیباشگاه یها رده ی  هیران که در کلیفوتبال ا

 برداشت.  یگام مثبت یپرتغال ی ان برجستهیاز مرب یکیروش  یگذراند با دعوت از کارلوس ک یرا م یروزگار سخت

شاغل  یرانیا ی کنان دورگهیران واقف بود تالش کرد تا بازیگ فوتبال این بودن سطح لییکه بهتر از هرکس به پا یو

ان یمرب یجد یها ن که با مخالفتیرغم ایعل یران دعوت کند. ویا یم ملیدرجه دوم اروپا را به ت یها میدر ت

http://video.varzesh3.com/video-clips/margins/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c
http://video.varzesh3.com/video-clips/margins/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c
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نشاند و با دعوت از اشکان دژآگه و رضا  یاش را به کرس روبرو شده بود باالخره حرف یداخل یت و پرمدعایکفا یب

در اروپا به  یحاصل شد که تنها شجاع یت در حالین موفقیرا فراهم کرد. ا یم ملیصعود ت ی نهیقوچان نژاد زم

گشت و عاقبت به  یم میافته بود و در به در به دنبال تیان یادش با اساسونا پاز قراردیبرد که او ن یسر م
 یال داوریمخالف سپس دان یها توجه به نغمه یروش ب یا رفت. کیدسته دوم اسپان یها میاز ت یکیپالماس  الس

 ز به اردو فراخواند. یآشور را ن تیو مهرداد ب
درصد مردم به  ۲۶ون شرکت کننده تنها یلیک میش از یبا ب ۶۹ ی برنامه ی گسترده یکه در نظر خواه یدر حال

بان و هادی عقیلی  مهدی رحمتی دروازه سید داده بودند یرأ یفوتبال به جام جهان یم ملیم تیصعود مستق

خواهی را گذاشتند تا بعد  دیدند بنای ناسازگاری و باج بازیکن خط دفاع تیم ملی که شانسی برای صعود تیم نمی
های خود  روش به درستی روی پرنسیب روش از موضع باال خود را محق جلوه دهند. با این حال کی کناری کیاز بر

ها نیاز داشت از تیم کنار گذاشت و درسی به مربیان  ترین روزهایی که به آن ها را در حساس ایستاد و هر دو آن
 خواهی بازیکنان نشوند.   وطنی داد که تسلیم باج

 
ت کارلوس یها با درا  ابانیو جشن مردم در خ یاست جمهوریدر انتخابات ر یرهبر تیو ب یا منهپس از شکست خا

م اول گروه به مسابقات جام یدر سئول به عنوان ت یجنوب با شکست کره یان ناباوریم در مین تیروش ا یک

گر یرصت استفاده کرده بار دران برپا شد. زن و مرد از فیدوباره در سراسر ا یافت و جشنیل راه یبرز ۲۹۷۳ یجهان
 پرداختند.   یکوبیبه رقص و پا یها و معابر عموم ابانیدر خ

 
کرد و  یم فوتبال معرفیکنان تیرا به عنوان محل استقبال از باز یران، ورزشگاه آزادیون فوتبال ایپس از آنکه فدراس

حضور در ورزشگاه را  ی ن اجازهفقط مختص مردان است و زنا یروزید نمود که جشن پیخود تأک ی هیدر اطالع

م یصعود ت یروزیت حضور زنان در ورزشگاه و جشن پیمتشکل از زنان و مردان در اعتراض به ممنوع یتیندارند جمع
 یرویورزشگاه تجمع کردند که با سرکوب مأموران ن یدرب غرب یک ورودینزد یران به جام جهانیفوتبال ا یمل

ها بودند تنها  ابانیمردم در خ ی م که شاهد حضور گستردهیظار مسئوالن رژبر خالف انت. مواجه شدند یانتظام
به  یم ملیدا کردند و جشن صعود تیحضور پ یو مراسم دولت یآزاد یهزارنفر ۷۹۹هزار نفر در ورزشگاه  ۷۰حدود 

فوتبال و  ونیفدراس ی هیران برگزار شد. اطالعیدر ا یباشگاه یک مسابقه معمولیتر از  سوت و کور یجام جهان
ها به  نشان داد که عدم واکنش آن یوم آزادیکننده در مقابل استاد با زنان تجمع یانتظام یرویبرخورد خشن ن

ت بود که آن را ین واقعیاز ا یناش یم ملیها بعد از صعود ت ابانیژه زنان در خیمردم و به و ی گسترده یشاد

 یا هدفمند و با خواسته یبه صورت حرکت ین شادین که ایدند و به محض اید یم یخودجوش و احساس یحرکت
گر خود را نشان داد که نظام و دستگاه یک بار دیت ین واقعیدا کرد به سرکوب آن پرداختند. ایمشخص ظهور پ

 یها که هدفمند و در چهارچوب خواسته یمردم مادام یو عموم یدر مقابل احساسات فرد یو انتظام یتیامن
شود  یک جنبش و خواسته میل به ین که تبدیکنند و به محض ا یتساهل برخورد ممشخص نباشد با تسامح و 

 آورد.  یم یستاده و به سرکوب رویدر مقابل آن ا

 

 و وزارت ورزش و جوانان یروحان
فر را  یشبرد امر ورزش و حل و فصل مشکالت جوانان ابتدا سلطانیپ یبرا یاسالم یس جمهوریرئ یحسن روحان

مسئله ورزش و جوانان  یب نظام رویرق یندگان و باندهایت نماید. به خاطر حساسکر یبه مجلس معرف

د شود یبه برادرش سع یچندان ی اورد. بدون آن که اشارهین یتر بود و او رأ دیر مربوطه شدیدر مورد وز یریگ سخت
که به جنگ « تشناختم یکه نم ییتو»لم ین در فیآفر ن تهران بود و نقشیم شاهیکن تیباز ۹۹ ی که در دهه

در  ۶۲ور یشده بود در شهر ییایمیجنگ ش یها بود و در جبهه« ت فتحیروا»برادر  لمیپرداخت. او که ف یم
 فوت کرد.  یدر مالز یمارستانیب

 

اطالعات  ی رکل اسبق ادارهیوزرات اطالعات و مد ین کادرهایتر یمیاز قد یکی یریام یسپس صالح یروحان
 یتصد ین وزارتخانه از مسئوالن آن بود برایل ایتشک ینداشت و از ابتدا یورزش ی چ سابقهیخوزستان را که ه

را به  یندگان مجلس ویاز نما یکیاس نادران یاورد. الین یکرد که رأ یوزارت ورزش و جوانان به مجلس معروف
حکم   ورهک دیافت رشوه و اختالس متهم کرد که در یان، قاچاق و دریزندان ی مباشرت و معاونت در شکنجه

ن نکته اکتفا کرد که یضمن رد اتهامات وارده تنها به ذکر ا یریام یاش هم صادر شده بود. صالح یریدستگ

اعتماد نگرفت،  یرأ یریام یست. پس از آن که صالحیاو اسرار نظام است و خواهان گشودن آن ن ی نهیس
ارت ورزش و جوانان انتخاب کرد. اش را به عنوان سرپرست وز ییمعاون اجرا یعتمداری، محمد شریروحان

به وزارت اطالعات راه برد و  یریبود که از دفتر اطالعات نخست وز یمیقد یاطالعات یهم از کادرها یعتمداریشر
ان و ینیهللا حس و روح یشهر یر یهمراه با محمد ۱۰خانه مشارکت داشت. او در سال  ن وزارتیا یانگذاریدر بن

ان یها را بن ت ارزشیداشتند جمع ییو قضا یتیو امن یسوابق اطالعات یکه جملگ یو احمد پورنجات ینیراز یعل
 یمال یو گردانندگان امپراطور یا از معتمدان خامنه یکی ید. ویرس یبه وزارت بازرگان یگذاشت و در دولت خاتم

 رسد.   یدالر مارد یلیم ۶۰ش از یها آن به ب ییزان دارایاست که م« فرمان حضرت امام ییستاد اجرا»او در 

 یون فوتبال بود به مجلس معرفیس فدراسیرئ ۹۹ ی را که در دهه ینصرهللا سجاد یپس از مدت کوتاه یروحان
 یها ر ورزش و جوانان شد و رسانهیوز یروحان ی نهین گزیچهارم یاورد. عاقبت گودرزیاعتماد ن یز رأیکرد که او ن

انتخاب وزیر مربوطه از د کردند. یتأک« یرهبر  تیب»بان یشام غر یحضور او در عزادار یرو یم با انتشار عکس ویرژ
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کند و نقش مهمی در فوتبال  این جهت مهم است که وی اعضای هیأت مدیره استقالل و پرسپولیس را تعیین می

 دارد. 

 

 عدم دریافت جوایز آسیایی زنگ خطر برای فوتبال ایران  
به فوتبال ایران  ۲۹۷۴ی آسیایی در سال  باعث نشد که یک جایزهحتی صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نیز 

یک از عناوین  برگزار شد، هیچ که در کواالالمپور ۲۹۷۴های آسیا در سال  بهتریندر جریان انتخاب اهدا شود. 

رد، بهترین بازیکن، برترین فدراسیون فوتبال آسیا، برترین تیم فوتبال باشگاهی آسیا، بهترین مربی، تیم جوانم
المللی فوتبال آسیا،  های آسیا، برترین بازیکن بین بهترین بازیکن فوتسال، بهترین بازیکن خارجی شاغل در باشگاه

برترین کمک داور سال آسیا، برترین کمک داور زن سال آسیا، بهترین تیم فوتسال باشگاهی آسیا، برترین داور 
آسیا،   ترین تیم قاره راسیون فوتبال در بخش پایه، رویاییسال آسیا، برترین کمک داور زن سال آسیا، برترین فد

برترین تیم ملی فوتبال آسیا، برترین تیم ملی فوتبال بانوان آسیا، برترین مربی فوتبال مردان آسیا، برترین مربی 

ا یک شکست فوتبال بانوان آسیا، برترین بازیکن جوان پسر آسیا، برترین بازیکن جوان دختر آسیا، به ایران نرسید ت
ی  های فوتبال آسیا شود. علی کریمی آخرین باریکن ایرانی بود که جایزه مطلق در این زمینه نصیب یکی از قطب

دریافت کرد. پیش از وی خداداد عزیزی، علی دایی و مهدی مهدوی  ۲۹۹۳در سال بهترین فوتبالیست آسیا را 
زه یجا ۰افت یژاپن با دردریافت این جایزه شده بودند.  کیا که متعلق به نسل قبلی فوتبال ایران بودند موفق به

کفایتی و  جدا از سقوط جایگاه فوتبال ایران در آسیا، به خاطر بی از آن خود کرد. ۲۹۷۴ز را در سال ین جوایشتریب

اندرکاران فدراسیون فوتبال ایران در کنفدراسیون آسیا نیز نفوذی ندارند و به همین دلیل  کاری، دست ندانم
 توانند در هنگام اهدای جوایز نیز از حق فوتبال ایران دفاع کنند.  نمی

ی نزدیک  در زمینه بردن جوایز نیست. با شرایطی که ایران دارد محال است در آیندهماندگی تنها  شکست و عقب
کشور برگزار گونه مراسم آسیایی جدی در  حتی مراسم اهدای این جوایز نیز در ایران صورت گیرد و یا اصوالً هیچ

 شود. 
 

 های بزرگ ورزشی در حد رؤیا های آسیا و برگزاری تورنمنت میزبانی جام ملت
 

سپ بالتر دبیرکل فیفا از ایران، حسن روحانی نیز به دیدار او شتافت و مقامات ورزش نظام  ۷۴۶۲در دیدار آبانماه 

کنند اما وی در پاسخ خواهان حل و فصل  های آسیا در تهران کوشیدند بلکه او را متقاعد به برگزاری جام ملت
های ورزشی شد و به این ترتیب برگزاری مسابقات فوتبال آسیا در ایران را منوط به حل  حضور زنان در استادیوم

 ۲۹۲۲رژیم برای برگزاری بخشی از مسابقات جام جهانی غیرمعقول با درخواست  . او همچنیناین مسئله کرد
   قطر در ایران مخالفت کرد.

کنند  های ورزشی امارات و قطر برگزار می شان را در کمپ های اروپایی اردوهای آمادگی در حالی که بزرگترین تیم
قابل المللی  بین د هیچ رویداد ورزشینشو ها در شرق آسیا برگزار می های بزرگ ورزشی با حضور آن تنو تورنم

ت که کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، سنگاپور و افتد. این در حالی اس ذکری در فوتبال ایران اتفاق نمی

کنگ که دارای فوتبال جدی در سطح آسیا هم نیستند در این زمینه همپای صنعت و تجارت موفقی که دارند  هنگ
حتی بازی تدارکاتی تیم ایران با روسیه و برزیل نیز به جای ایران در امارات برگزار شد و اردوهای پیشتاز هستند. 

 شوند.  های ورزشی امارات برگزار می های باشگاهی ایران نیز در کمپ تی تیمتدارکا
گذاری در صنعت خودروسازی  ی سرمایه ها در صنعت فوتبال ایران حتی به اندازه گذاری اروپایی مشارکت و سرمایه

ی  لبته همهکنند. ا های بزرگ اروپایی و آسیایی برای حضور در آن با هم رقابت می کشور هم نیست که شرکت

ای زندگی  ها را نبایستی پای ضعف صنعت فوتبال ایران گذاشت. امروز در دنیای به هم پیوسته این ناکامی
ها و  ومیتوان دور از نظر داشت. عدم وجود استاد های مختلف صنعتی و تجاری را نمی کنیم و ارتباط بخش می

المللی، ورشکستگی  های مجهز و با کیفیت بین های مجهز و مدرن با امکانات رفاهی ویژه، فقدان هتل  کمپ
ها، پایین بودن سطح خدمات در کشور، نبود  خطوط هواپیمایی کشور و غیراستاندارد بودن سطح خدمات آن

فقدان سیستم تبلیغاتی پیشرفته و  وپاگیر اجتماعی، ها، قوانین دست امکانات تفریحی و مناسب برای توریست
های  که موجب عدم حضور تیم هستندترین مواردی  ابتدایی ها و ... رداری در استادیومب پایین بودن امکانات فیلم

 شود.  بزرگ اروپا در ایران و محروم ماندن فوتبال از این بازار جذاب می

 

 فوتبال یها میسرداران سپاه پاسداران گردانندگان ت
 یم اقتصادیعظ یها و طرح ینفت یها همجلس و مناقص یها یسپاه پاسداران نه فقط دولت و کرس ۱۹ ی در دهه
ز به یت فوتبال را نیقاچاق مواد مخدر و  ... که سکان هدا یایو ماف یو تجار یبزرگ صنعت یواحدها  تیو مالک

 عهده گرفت. 
 

ک قرارگاه نوح سپاه پاسداران را به عهده داشت؛ پس از جنگ ی، در دوران جنگ مسئول لجستاکبر غمخوار -۷

اد یرعامل بنیها مد ن نهاد شد و مدتیا یو گردشگر یمعاونت هتلدار یفان مأمور شده و متصداد مستضعیبه بن
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هاى مسافرتى و  س كانونییراکنون   هم یو ران بود.یا یاقتصاد یها ن مجموعهیاز بزرگتر یکیتعاون سپاه 

 د. یس رسیاست باشگاه پرسپولیبه ر یا ن سابقهیبا چن ران است ویجهانگردى ا

 
س ینور و استان مازندران، فرمانده پل یانتظام یرویته و فرمانده نی، فرمانده کمانیانیروان( روی)انوش محمد -۲

 س است. یباشگاه پرسپول یرعامل کنونیمد یو رانندگ ییس راهنمای، فرماندٔه پل۷۷۹
 

، معاونت یاریسپاه پاسداران استان چهارمحال و بخت یانسان یروی، معاونت نیدهکرد  هللا فروزنده لطف -۵

سپاه پاسداران استان  یاستان و فرمانده یهاشم یپ قمربنیس ستاد تیج سپاه پاسداران استان، رئیبس
 س تهران است.یره باشگاه پرسپولیات مدیه یاز اعضا یکیهم اکنون  ۷۴۱۷تا سال  یاریچهارمحال و بخت

 
سپاه  یت بدنیرکل تربیمدهللا،  محمد رسول ۷۱مصطفى آجورلو، از فرماندهان سابق لشکر  -۳

 یها میر عامل تیب به عنوان مدیبه ترت ۱۶تا سال  ۱۴از سال ، یسازمان ورزش شهردارپاسداران، مسئول 
م پاس همدان دخالت دارد و فرد یت ی اکنون در اداره بوده و هم نیل آذیپاس و استراز، یش ید سپاسیمقاومت شه

ر نظر یز یالتیفوتبال سپاه پاسداران به لحاظ تشک یها میت ی هیکلز است.  یتبر یپشت پرده باشگاه تراکتورساز

 پنا( بود. یران )ایورزش ا یره خبرگزاریات مدیس هییر مسئول روزنامه پاس جوان و ریمدن یاو هستند. او همچن
 

و ابومسلم  ر عامل پاس تهران، پاس همدانیمدم مالحى؛ از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یكر -۳
 افت کرده است.  یرعامل باشگاه استقالل را دریراً حکم مشاورت مدیاخ یز بود. ویتبر یاکتور سازمشهد و تر

 

ن یباز تر و دل  ن و دستیتر از متمول یکیرا که  یم صبا باطریت یو سرهنگ عباس مراد یاریاحمد شهر -۹
 یتصد یدایو سال گذشته کاندن دیره استقالل شد و ایأت مدیبعدها عضو ه یاریل دادند.  شهریها بود تشک میت

 باشگاه استقالل بودند.  یمقام و قائم یرعاملیپست مد
است یها ر سپاه پاسداران که در انفجار مالرد کشته شد سال یع موشکیس صنایرئ مقدم یحسن تهران -۱

 کان و ابومسلم مشهد را به عهده داشت. ی، پیباشگاه صبا باطر ی رهیأت مدیه
 

ابومسلم  یها رعامل باشگاهیها مد سپاه پاسداران سال یبخش موشک یبانیول پشتمسئ یناصر شهسوار -۱

س سابق زندان رشت که نقش یرئ یشنهاد سردار عبداللهیبه پ یبود. و یکان تهران و صبا باطریمشهد و پ
شد به مشهد رفت و  یانتظام یروین فرمانده نین شهرستان داشت و بعدها جانشیا ۹۱در کشتار  یمیمستق

 یروین فرمانده نیم ابومسلم را به عهده گرفت. در آن دوران سردار احمدرضا رادان که بعدها جانشیاره تاد
سال  ۳ن بوده و یل آذیقائم مقام باشگاه استن یهمچن یم بود. وین تیره ایأت مدیه یاز اعضا یکیشد  یانتظام

سه یات رئیسال عضو ه ۰ن یهمچن یوارت كرده. شهسیره باشگاه مهرام فعالیات مدیس هیب رئیهم به عنوان نا

 رعامل باشگاه داماش شود. یقرار بود مد یاست. و بوده یون كشتیفدراس
 

ن یت ابومسلم را به عهده داشت. او همچنیریشود مد یرعامل تراکتورسازیش از آن که مدیپ ناصر شفق -۶
نما محسوب یکنندگان فعال س هیدفاع مقدس را عهده دار بود و خود از ته ینمایت انجمن سیریها مد سال

ون یسه فدراسیأت رئیک و عضو هیم المپیر تیاکنون مد ر عامل باشگاه پاس هم بود و همیمد یشد. او مدت یم

 فوتبال است. 
 

ن باشگاه یره ایأت مدیشود قرار است عضو ه یس بود و گفته میپرسپول یرعاملیمد یاصل یها نهیاز گز یکی یو
 شود.

 
ام یپ»و « ابومسلم»ره سابق باشگاه ابومسلم مشهد بود. یات مدیس هیها رئ ز مدتین اسد یبن یمصطف -۷۹

ر همواره توسط سرداران سپاه اداره یگ برتر و دسته اول در سال هاى اخیفعال در ل یم مشهدیدو ت« مقاومت

 رو فروخته شد. ران خودیشد و سپس به ا یداریخر یانتظام یرویتوسط ن ۷۴۱۰از ابومسلم در سال یامت .اند شده
از مالکان  یکیر عامل و یر عامل باشگاه پاس و سپس مدی، استاندار سابق خراسان مدتى مدعلى صالحى

ن باشگاه یا یاستقالل بود و عاقبت به معاونت اقتصاد یرعاملیمد یها نهیاز گز یو ام مشهد بود.یباشگاه پ
 د. یرس

سه گانه  یأت ورزش هایو سرپرست هتان خراسان ن فرمانده سپاه امام رضا اسی، جانشاثىید هاشم غیس

 ر عامل باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد بوده است.ین مدیش از ایپ خراسان
ز از فرماندهان سپاه ین باشگاه نیاز مالکان ا یکیام مشهد و یره باشگاه پیات مدیس هییب ری، ناشاكرى

 شود.  یپاسداران محسوب م
 

محمد فرمانده سپاه عاشورا،  - انیدیاکبر پورجمش یسردار علل و رعامیمد ین جعفریمحمدحس-۷۷
سرهنگ محمد جواد ن فرمانده سپاه عاشورا، یجانش یدیل سعیسرهنگ محمد اسماع، یرستم

 یم تراکتورسازیگردانندگان ت یسردار غفور کارگرو  یسردار دارا غزنو، فرماندهان سپاه عاشورا و ردلفکا

 ز هستند. یتبر
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گ برتر، عضو یسه سازمان لیأت رئیسال عضو ه ۷۷وارد فوتبال شد.   یم فجر سپاسیبا ت  محمدىهللا یزعز -۷۲

 .یمل یها میته تیمسئول کم ران ویگ ایس سازمان لییون فوتبال، ریسه چهارساله فدراسیأت رئیه

 
ران، عضو یاگ یس سازمان لییر -ون فوتبالیس فدراسیب رئیسپاه پاسداران، نا ی بازنشسته تاج یمهد -۷۴

 نده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان.یش از نمایس و پیره پرسپولیمد تیه
 

 ز است. یون فوتبال فرمانده اسبق سپاه پاسداران تبریسه فدراسیأت رئیعضو ه یجواد ششکالن -۷۳

 
د ز داریاست سازمان ورزش شهردارى تهران را نیزمان ر ج ورزش که همیس سازمان بسییر ریمحمد آقا م -۷۰

 ژه فوتبال کشور است. یورزش و به و ی از فعاالن در صحنهیک ی

زاده معاونت حقوقی و فرهنگی  در دوران مهرعلی ون فوتبال،یفدراس یابیته بازاریس كمیرئ درخشانمحمد  -۷۹

 در فدارسیون فوتبال یعملكرد و را به  عهده داشت.ون جودو یفدراس یاستها ر سال بدنی بود و همچنین تربیت

س یها رئ ن مدتیهمچن یو منجر شد. ۷۴۶۷ن یدر فرورد یو یکه به استعفا درو بو روبه یادیز یانتقادها با

م نوجوانان جودو هم یروان كه تیا -توپولف پرواز تهران یمایپس از سقوط هواپ ۱۱ون جودو بود. در مردادماه یفدراس

به ارمنستان اعزام  یانان با شناسنامه جعلم نوجویت بزرگسال ما بودند، فاش شد كه سه جودوكاریدر آن هواپ

  کند. یمال کرد موضوع را ماست یبود که تالش م یاز کسان یکید. درخشان شدن

نیروی انتظامی معاون هماهنگ کننده  نصر خراسان، نیروی هوایی سپاه، ۰جانشین لشکر  فرهاد یعقوبی -۷۱
 های پاس و ابومسلم. شگاهو معاون امور مناطق شهرداری تهران و عضو هیئت رئیسه با

معاونت نیروی انتظامی و معاون آموزش نصر، نیروی هوایی سپاه،  ۰لشکر  از فرماندهانسیدهادی ایازی  -۷۱
ابومسلم به دنیای فوتبال وارد  با عضویت در هیئت رئیسه باشگاه پاس و ۷۴۱۹از سال  اجتماعی شهردار تهران

  شد. 

 
 یاسیدر معادالت س یرگذاریافت و نقش تأثی یالملل نیکه فوتبال در سطح ب یتیهفتاد با توجه به اهم ی در دهه

دا یر پیین ورزش محبوب تغیم در ارتباط با ایاست رژیت آن واقف شد و سیهم به اهم یاسالم یدا کرد جمهوریپ
ور و ن کشیع سنگیو صنا یانتظام یرویبه تملک سپاه پاسداران، ن یگریپس از د یکی یورزش یها میکرد و ت

م گذاشته یرژ یالله حزب یروهاین ی ها به عهده ت آنیریداران وابسته به نظام درآمدند و مد هیها و سرما خانه وزارت
 شد. 

پاس تهران و همدان، ابومسلم خراسان، کشاورز، بهمن، بانک تجارت، سپاهان،  ،یاسیفجر س ،یتراکتورساز

س، نفت تهران، صبا ینعت نفت آبادان، پرسپولفوالد خوزستان، ذوب آهن، مس سرچشمه، مس کرمان، ص
کان یراز، پیام مقاومت، برق شینوم هرمزگان، کوثر لرستان، پین بوشهر، آلومین فراز کرمانشاه، شاهیری، شیباطر

رجان، یمازندران، گل گهر س یز، نساجیتبر ین سازیز، مس رفسنجان، ماشیتبر یپا، شهردارین، سایتهران و قزو
ن، گسترش یل آذیان، استیرانی، داماش ایمان، نفت و گاز گچساران، صنعت ساریمسجد سلزد، نفت یفوالد 

 ان. یرانی، گل گهر درود، داماش لرستان، پارسه ایآهن، استقالل اهواز، ملوان انزل ز، راهیشاند  دهیفوالد، پد

 
ده ینمان یغالمرضا کرم ش نرود. مثالً سرداریق سرداران سپاه پیاتش از طریاست که منو یمیباً کمتر تیتقر

 است. در سطح کالن کشور م مس کرمان یمجلس مسئله حل کن ت
 

http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx 

 
م یم به آن تین تیاز ا یا سابقه ندارد. افراد نظامیدن یکجا چیگذرد در ه یران میا یها باشگاه ی چه در اداره آن

رود و سپس مرد پشت  ین میل آذیشوند. آجورلو از پاس تهران به است یمتفاوت م یها میرعامل تیروند و مد یم
ز و بعد پاس یتبر ی، از پاس به ابومسلم خراسان و سپس تراکتورسازیم مالحیشود. کر یم یپرده تراکتورساز

ن یا یرعاملیمد یدایرود و کاند یره استقالل میأت مدیبه ه یاز صبا باطر یاریرود. سردار احمد شهر یهمدان م
ت یهدا یاصل یها نهیاز گز یکیرود و سپس  یز میتبر یشود. ناصر شفق، از ابومسلم به تراکتورساز یباشگاه م

ش یداماش پ یرعاملیکان و تا مرز مدیو پ یاز ابومسلم به صبا باطر یشود. ناصر شهسوار یس میپرسپول

شود  یسه فوتبال میأت رئیتاج عضو ه یرود. مهد یاز پاس تهران به ابومسلم خراسان م یرود. سردار صالح یم
ون فوتبال راه یبه فدراس یاز فجر سپاس یهللا محمد زیس هم هست. عزیره پرسپولیأت مدین حال عضو هیو در ع

 کند و ... یدا میپ
 ی، سپاه شهدایجان غربیم فوتسال آذربایها هم هست. مثالً اسپانسر ت میها گذشته سپاه اسپانسر ت نیاز ا

 ت. ن استان اسیا

 
قرن،  میک به نینزد ی، باشگاه پاس تهران با قدمتیانتظام یرویمقدم بر ن یاست احمدیدر زمان ر ۷۴۱۹در سال 

آن به جمع  یم پاس همدان به جایک شبه تیداشت  ییایکه محمدکاظم اول ییها منحل و با بند وبست
ران را فراهم یتر فوتبال ا نییسته پادار به د شهیم رین تیکشور وارد شد و موجبات سقوط ا یورزش یها باشگاه

 کرد. 
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، سرپرست و یمبریپ یسرهنگ مجتبن دوران یداد. در ا یم مالحیخود را به سردار کر یجا ۱۱در سال  ییایاول

 م را به عهده داشت. ین تیا یسرپرست یخیشتر محمود مریم پاس بود و پیقائم مقام ت

ر آموزش و یوز ییبابا یحاج درضایره، حمیمد ئتیس هید رئنژا یمحمد آزاد استاندار همدان دولت احمد یعل
نده همدان در یر خجسته نمای، امیجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیر معاون برنامه یپرورش، بهروز مراد

ل ین باشگاه را تشکیره ایأت مدیه یرعامل باشگاه اعضایمد یرمضان د یعبدالحم و یاسالم یمجلس شورا
 یتی، امنیاسیمعاون س یمیكر لیاكبر فام یركل اداره ورزش و جوانان و علیمد یافتخار یعبد دیس دهند. یم

 ره هستند. یأت مدیالبدل ه یعل یز اعضاین یاستاندار

م به دسته دوم سقوط کرد. سال گذشته ین تین ایکان آوردند، پس از انتقال به قزویم پین بال را به سر تیهم
 یشتر صبا باطرین انتقال صورت نگرفت. پیکنان ایباز یمنتقل کنند که با پافشار تالش کردند نفت تهران را به اراک

ها  نفوذ در شهرستان یعناصر ذ پا را به کرج دادند.یا سایکه به سپاه پاسداران تعلق دارد را به قم منتقل کردند و 
 اند.  ن نقل و انتقاالت بودهیا یپشت تمام

راز را به عهده دارد. یش یم فجر سپاسیپاسداران استان فارس اداره تاز فرماندهان سپاه  یسردار جعفر جعفر
توسط سپاه پاسداران  ۷۴۱۷ن باشگاه در سال یگ هم هست. ایسه سازمان لیات رئیاکنون بازرس ه هم یو

نام باشگاه به همان نام سابق  ۷۴۶۹ر نام داد اما مجدداً در سال ییتغ یبه مقاومت سپاس یشد. مدت یداریخر

 است.  ره باشگاهیأت مدیه یاز اعضا یکیم فجر و یسرپرست ت، یسرهنگ عاربازگشت.  یپاسفجر س
ست. چرا که ین دو باشگاه نیبهتر از ا یصنعت یها میت ی هیکان و کلیپا و پیت ذوب آهن و سپاهان و سایوضع

 ید دستجردیوح است. احمد یت رهبریع به دست فرماندهان سابق سپاه پاسداران و وابستگان بیصنا ی اداره
ات یس هیب رئینا ،نفت یس صندوق بازنشستگیدر حال حاضر رئ یاسالم یجمهور یو نظام یمقام اطالعات

ن عضو یاد تعاون سپاه( و همچنیبهمن )متعلق به بن یره گروه خودروسازیات مدیپا و عضو هیره شرکت سایمد

خودرو  پا و پارسیرعامل سابق سایش مدسابق مهرداد بذرپا یجیباشد. بس یره شرکت صدرا میات مدیسابق ه
ن یتر از مهم یکیاد تعاون سپاه پاسداران یفرمانده سپاه پاسداران به معاونت بن یجعفر یبه حکم محمدعل

نژاد است  یدولت احمد یرویر نیز فتاح وزیاد با پروین بنیاست ایسپاه پاسداران انتخاب شد. ر یاقتصاد یها بخش
پا و یم سایاست آن را به عهده داشت.  سرنخ تینژاد ر یر دفاع دولت احمدیوز یتجردد دسیش از او احمد وحیو پ

 رسد.  ینفت و ... هم به سپاه پاسداران م
ز نام یسپاهان اصفهان ن یرعاملیمد یبرا یرعامل سابق ذوب آهن، از سپاه اصفهان بود. از ویمد ین کفعمیحس

 شد.  یبرده م

پدر »به عنوان  یاز و یا سپاه در دهه هفتاد که خامنه یع موشكیناران برجسته صیاز مد یمنوچهر منطق
آن  یها رمجموعهیکان از زیم فوتبال پیران خودرو بود و تیرعامل ایکند هفت سال مد یاد می« رانیا یموشک

مسلح منصوب  یروهاین ییع هوایرعامل سازمان صنایبه عنوان مد ۱۱در  آذرماه  یوقت یشد. و یمحسوب م
د یران جنگنده پبشرفته تولینده ایفارس وعده داده که تا سه سال آ یمفصل با خبرگزار ییفت و گوشد، در گ

دادند.  یدها را در فوتبال مین وعده و وعید جنگنده نشد. همیاز تول یسال خبر ۳خواهد کرد. بعد از گذشت 

و ...  یسپاه و ناصر شهسوار یمقدم  فرمانده موشک یسردار تهران یران خودرو باعث شد که پایاست او بر ایر
 کان و ... باز شود.یم پیبه ت

 یها میت تیاند که هدا ها بوده استان یبدن تیران تربیحضور در سپاه پاسداران ندارند، مد ی هم که سابقه ییها آن
 اند.  فوتبال را به دست گرفته

  

 اتحادیه فوتبال ایران و سپاه پاسداران
ه فوتبال در محل باشگاه مقاومت تهران که یاتحاد یمرکز ین نشست شورای، نخست ۷۴۱۱هفدهم اسفند ماه 

به عنوان  یآقا محمد ین نشست علیج و تحت نظارت سپاه پاسداران است برگزار شد.  در ایوابسته به بس

 ه انتخاب شدند.یرکل اتحادیدب یو محمود جمال یمرکز یس شورایین رینخست

ه فوتبال یس اتحادییب رین نایرعامل باشگاه پاس به عنوان نخستیمدآجورلو  یسردار مصطف ۱۱بهشت یدر ارد
 .دیانتخاب گرد

ه یرکل اتحادیآجورلو به عنوان دب یه و مصطفیس اتحادییمجدداً به عنوان ر یآقامحمد یعل ۷۴۱۹در خرداد ماه 
 .شد ین محمود جمالیفوتبال جانش

د یرکل جدیتاج به عنوان دب یست ابقاء شد و سردار مهدایگاه ریدر جا یآقامحمد یگر علیبار د  ۱۲در مرداد ماه 

 .ه فوتبال انتخاب شدیاتحاد
رکل یبه عنوان دب یمحمد مرتضو ین بار در سمت خودش ابقاء شد و علیسوم یبرا یآقامحمد یعل ۱۳در سال 

 .دیه فوتبال انتخاب گردیاتحاد
آجورلو به عنوان  ید و مصطفیان رسیبال به پاه فوتیدر اتحاد یآقامحمد یاست علیدوره ده ساله ر ۷۴۱۱در سال 

 رکل انتخاب شد. یبه عنوان دب یمحمد مرتضو یس و علییر
رکل یدب یمحمد مرتضو یو عل یمرکز ید شورایس جدیبه عنوان رئ یز هللا محمدیعز ۷۴۱۶ماه سال  یدر د

 .انتخاب شدند

به  یمحمد مرتضو ی، عل یمرکز یوراس شین بار به سمت رئیدوم یبرا یزهللا محمدیعز ۷۴۶۲رماه سال یت
 .ک دوره سه ساله انتخاب شدندی یز به عنوان خزانه دار براید نیم فریرکل و عبدالرحیعنوان دب

 



 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

44 
 

-af%d9%87http://iranfac.ir/about/%d8%a8%d8%b1%da%

%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/ 
 

، یخید مشایان، سردار غمخوار، سردار مجیانی، سردار رویوسف آبادیسردار سردار شفق،  ،یم آبادیسردار سل

 و ین کفعمی، سرهنگ حسیمبریپ ی، سردار افشار، سرهنگ مجتبی، سردار اکبر مالحیروزبهان یسردار عل
 یها ه را در سالین اتحادیا یو ... کارها یهللا محمد زیتاج، سردار عز یردار مهددر کنار سردار آجورلو، س... 

 اند.  گذشته دنبال کرده

ز از یه نین اتحادیا ی و طرح و برنامه ی، فرهنگی، اقتصادیفن یها ونیسیکم ی ن کنندهییمهم و تع یرؤسا و اعضا
ه ین اتحادیتوانند در ا یو اصوالً افراد مستقل نم شوند یم انتخاب میت و وابستگان رژیسپاه، روحان یان اعضایم

 ون فوتبال. یرند چه برسد به فدراسیز مصدر کار قرار گین
 

ها  مدت یشود. و یمحسوب م یت رهبریکان بینده مجلس همدان بود و از نزدیسه دوره نما یآقا محمد یعل
معاون  داشت ون کشور را به عهده یاسم به یت صدور تروریبود که مسئول یت ملیامن یز عراق شورایمسئول م

ص مصلحت یاکنون عضو مجمع تشخ نژاد بود. هم یمعاون اول احمد یاقتصاد یهااستیدر س ینظارت و هماهنگ

ما بوده یس بخش خبر سیرئ یجانیالر یما توسط علیاست سازمان صدا و سیر یدر زمان تصد و نظام است
 ای در تیم حسن روحانی بود.  ی هسته  ژهاو همچنین یکی از مسئوالن تبلیغات پرواست. 

 
ها  که مدت است ۹۹ ی ون فوتبال در دههیس فدراسیوحدت و رئ یالله م حزبی، مسئول تیمحمد مرتضو یعل

 ریاست کمیته استیناف فدراسیون فوتبال را نیز به عهده داشت. 

 

 سپاه پاسداران و سازمان لیگ فوتبال 
س شده است که یز تأسیگ فوتبال نیون فوتبال سازمان لیوتبال در کنار فدراسشتر فیو کنترل هرچه ب  اداره یبرا

 یگ عبارتند از سردار مهدیسه سازمان لیأت رئیه یاعضااند.  ز به سرداران سپاه پاسداران سپردهیت آن را نیهدا

به  ، ویهللا دهکرد فیو س یپور، مراد جعفر حسن ی، سرهنگ ستاد مرتضیسردار جعفر جعفرس، یتاج رئ
ن یت ایز به عضویع و معادن و...( نی)استاندار سابق و معاون اسبق وزارت صنا ینیر عابدیتاج، ام یشنهاد مهدیپ

  أت درآمده است. یه
 یسالگ ۲۹ژه برخوردار است در یو یها که از رانت یأت است. وین هیالبدل ا یز بازرس علین یجابرآرش 

بندرعباس و سرپرست و  ی، شهرداریزیتبر یساز نیرپرست ماشز بوده و بعدها سیتبر یسرپرست تراکتورساز

 اکنون بازرس فوتسال هم هست.   ن فراز کرمانشاه بوده است و همیریقائم مقام ش
ون فوتبال و یسه فدراسیات رئیرو مصوبه هیپ ۷۴۶۲ور یشهر ۷۶خ یون، در تاریفدراس یت رسمیبه گزارش سا

دسته اول،  یها گیگ آزادگان شامل مسابقات لیف لیها و وظا تیسئوله میون فوتبال کلیرکل فدراسیه دبیابالغ
 و به مورد اجرا گذاشته شد. یگ فوتبال کشور الزم االجرا تلقیدوم و سوم کشور به سازمان ل

 

 زیتبر یاستقالل و تراکتورساز ،سیتحوالت باشگاه پرسپول
 یاسالم یر نگاه مسئوالن جمهورییر تغانگیسال گذشته ب ۴۰س و استقالل در طول یتحوالت باشگاه پرسپول

است که گسترده شده و  ییغمایبردن از خوان  بهره یم برایمختلف رژ ین تالش باندهاین مدت و همچنیا یط

 ران است. یفساد در فوتبال ا یدهنده سمت و سو نشان

و « استقالل»ج به ر نام باشگاه تاییکردند با تغ یم گمان میمسئوالن رژ یسلطنت انقالب ضد یروزیپس از پ
هان و یک یها از مؤسسات از روزنامه یارین دو باشگاه مانند بسیا« یروزیپ»و « یآزاد»و « چمران»س به یپرسپول

رند. اما یگ ید در خدمت نظام قرار میجد یشد و ... با کادر« اد مستضعفانیبن»که  یاد علویاطالعات گرفته تا بن
ها که  ن باشگاهیتسلط بر ا یرا برا یگوناگون یها پنج سال گذشته راهو  یس یم طین گونه نشد و رژیدر عمل ا

م است اما یها در دست عوامل رژ ن باشگاهیت ایرینمود. هرچند مد یبرخوردارند ط یم مردمیت عظیاز حما
را  ها کوشتد احساسات آن یها نفوذ کنند و تنها از طرق مختلف م ن گروهیاند در دل هواداران ا تاکنون نتوانسته

 کنترل کرده و به خدمت خود در آورند. 

 ی ها شدند و از همان دهه ت فوتبال، جوانان و ورزشگاهیحساس ی مسئوالن نظام پس از آن که جا افتادند متوجه
 ی سپردند که با مقوله یرانیها و فوتبال را به مد دند و اندک اندک زمام باشگاهید یتیامن یها آن را جزو مقوله ۹۹

برنامه  یرعامل سابق باشگاه استقالل در پاسخ به پرسش مجریب مدین قریا هستند. محمدحست آشنیامن
آن با  ی است و رابطه« کیت استراتژیامن» ی التش که در حوزهیدر مورد تحص یوقت« داغ یصندل» یونیزیتلو

 «د.یآ یم به حساب یتیامن یز مقوله اید . ارتباط دارد . فوتبال نیتعجب نکن«  د گفت:یفوتبال پرس

ن دو باشگاه پرطرفدار نرفته و یا یواقع یساز یگاه به دنبال خصوص چیت هیگذشته حاکم ی در طول سه دهه
توانند به  ینقاط کشور دارند م یکه در اقص یها طرفدار ونیلین دو باشگاه با توجه به مینخواهد رفت چرا که ا

 ل شوند. یکانون خطر تبد
ن ییکارشناسان تع ید و حتیران رسیات وزیب هیبه تصو یورزش یها باشگاه یارمجوز واگذ ۱۳که در سال  با آن

ماند. نه دولت و نه سرداران سپاه و نه  یمت آن هم مشخص شد، اما موضوع در همان حد حرف باقیق

http://iranfac.ir/about/%d8%a8%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87/
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به  یس و استقالل و تراکتورسازیپرطرفدار مانند پرسپول یورزش یها باشگاه یل به واگذاریما یتیزان امنیر برنامه

 ستند. ین یبخش خصوص

 
ز به یدند آن را نید یم تراکتورسازیز را از تیژه تبریجان و به ویع مردم آذربایت وسیحما یوقت یتیمقامات امن

ژه یت وین باشگاه با توجه به موقعیز در دست خودشان باشد و ایت سپاه پاسداران درآوردند تا زمام همه چیمالک
ارد تومان پول از یلیق ساالنه صدها مینشود.  تزر یتیامن ضد یا  ل به مقولهیبدت یقوم یها تیجان و حساسیآذربا

ران را به وجود یفساد در فوتبال ا ی نهیع وابسته به دولت و سپاه پاسداران زمین و صنایدولت و همچن ی بودجه

 دهد . یئه نمدرمان آن ارا یبرا یراه حل یزنند اما کس یکه امروز همه از آن حرف م یآورده است. فساد
 

 س یباشگاه فوتبال پرسپول
س و به ینگ عبده تأسیرانات و محل بولیعبده در شم یتوسط عل یشمس ۷۴۳۲ماه سال  یس در دیپرسپول

 یروزیس تا پیاش از بدو تأس ساله ۷۰ات یم در دوران حین تیا ل شد.یا تبدیم کشور و آسین تیتر سرعت به محبوب
 برخوردار بود.   یتیرید و از ثبات مدیخود د رعامل را بهیک مدیانقالب تنها 

س یپرسپول ی مأمور اداره یت بدنیترب یان به طور موقت از سوینیو فرامرز ام یزیمرحوم عزانقالب،  یروزیپس از پ
سات آن که درآمدزا بود مصادره و در ینگ و تأسیس و بولیاد مستضعفان باشگاه پرسپولیل بنیپس از تشک شدند.

س را به مجموعه ینگ عبده و پرسپولینام بول یت بدنی، سازمان ترب۷۴۹۹اد قرار گرفت. در سال ینن بیار ایاخت

 م روبرو شد. ین تیکنان ایباز یجد یها ر داد که با مخالفتییتغ« د چمرانیشه» یورزش
اد یبن ژه فوتبال داشتند نهیم به ورزش و به ویکه مسئوالن رژ یبه خاطر نگاه ۹۹  دهه ییابتدا یها در سال

ن یص بودجه به آن نبودند و رتق و فتق امور ایا تخصیس و یپرسپول ی اداره  حاضر به یت بدنیمستضعفان و نه ترب
ز مشغول یم نین تیا ی  و سرپرست به اداره یکن، مربین بود که در نقش بازین و محمود خردبیپرو یم با علیت

گرفت و با  یدوستان و هوادارانش م ق فوتبالیکه از طر ییایق هدایس را از طرین پرسپولین دوران پرویبودند. در ا
 کرد.  ینه اداره مین هزیکمتر

 

رفاه و »ر بخش یل مدیعباس وكت آن را به یریم گرفت و مدیت ی م به ادارهیاد مستضعفان تصمیبن ۹۰در سال 
 یو جهانگرد یرانگردیان اركل سازمیکه از فعاالن مؤتلفه بود مدل یاد مستضعفان سپرد. وکیبن« حات سالمیتفر 

به خاطر  یت بدنیترب ۷۴۹۰بهمن   ۲۱ر داد. اما چند روز بعد در ییتغ« یآزاد»س را به ینام پرسپول یشد. و
ن که یاز ا یتیر داد. چرا که مسئوالن امنییتغ« یروزیپ»نام باشگاه را به  یا هی، با صدور اطالعیتیدات امنیتهد

 ها سر دهند هراس داشتند.  ابانیوم و خیدر استاد« ی، آزادیآزاد»اد یها هزار تماشاگر فر ده

است یبر اساس س ۹۱ا در سال یآس یها باشگاه یس در مسابقات قهرمانیحضور پرسپول ی ل، در آستانهیوک
س كنار گذاشت اما پس از یپرسپول یگریداشت از سرمرب یریت چشمگین را که محبوبی، پروییزدا قهرمان

م از ین تیران سابقه نداشت و حذف ایخ فوتبال ایمحمدان بنگالدش که در تار میس از تیشکست پرسپول
س به خاطر مخالفت یکنان پرسپولیشد باز یگفته مس بازگشت. ین دوباره به پرسپولید و پرویمسابقات برکنار گرد

 ییو طباطبا یجانیل، عباس گلیوک یم محمدان واگذار کردند. پس از برکناریرا به ت یل، به عمد بازیم وکیبا تصم
ن بود که در قالب یپرو یهمچنان عل ۹۶س تا سال یپرسپول ی کاره  س را به عهده گرفتند اما همهیپرسپول ی اداره

 . یکرد و نه باشگاه ورزش یآن را اداره م یسنت یها م و با روشیک تی

 
س نبود و به یولیپرس ی اداره ین نهاد برایدر مسئوالن ا یلیاد مستضعفان تمایق دوست بر بنیاست رفیدر دوران ر

از باشگاه را یامت ۷۴۱۹ن سازمان در سال یاست ایفرد ر یواگذار شد. غفور یت بدنیآن به ترب ی ل ادارهین دلیهم
استاندار  ینیر عابدیر معادن و فلزات، امیوز ین محلوجیمرکب از حس یروزیپ یورزش یبه مؤسسه فرهنگ

رعامل وقت یفرد که مد یع و عباس انصارین و معاونت وزارت صنا، خراسایجان شرقیسابق لرستان، آذربا

 بود هبه داد.  ن سازمانیاست ایرکل حوزه ریو مد یت بدنیمسئول حراست سازمان تربس و یپرسپول
درصد سهام  ۰/۰۹با  ۷۴۱۹بهشت سال یارد ۷۱خ یس در تاریپرسپول یو ورزش یشرکت فرهنگگر ید یاز سو

م درصد سهام یو ن یت بدنیدرصد توسط سازمان ترب ۳۶ران، یداران به نام ا هیز سرماا یکی ییل وفایتوسط اسماع
هزار تومان  ۷۹۹ن شرکت یه ایکرد. سرما  یس و خود را مالک باشگاه معرفین منتظرالموعود، تاسیتوسط حس

هد صاحبان ه در تعیهزار تومان آن پرداخت شده و بق ۴۰م شده بود که یتقس یسهم هزارتومان ۷۹۹بود که به 

 سهام بود! 
الموعود به سمت  ن منتظریره و حسیات مدیس هییبه سمت ر یت بدنینده سازمان تربیفرد نما یعباس انصار

رعامل به مدت دو سال انتخاب یره و مدیات مدیبه سمت عضو ه ییل وفایره و اسماعیات مدیس هییب رینا
 شدند. 

رفت  یش آمد که دادگاه چنانچه انتظار میشان پیفوق و رقبان سهامداران یب یحقوق یدعوا ۱۹ ی بعدها در دهه
 داد.  یت بدنیت تربیبه مالک یرا

ن یت ایری، تحت مدبر وزارت معادن و فلزات  ین محلوجیدوران وزارت حسدر ۷۴۱۹تا  ۷۴۱۲از سال س یپرسپول

 شد. ون فوتبال یس فدراسیس و سپس رئیرعامل پرسپولیمد ینیعابد ر(یحسن )امو  وزارت بود
و داخل کشور دارد. همسران او  یدر دوب یادیز یگذار هید و سرمایرس یاز قبل فوتبال به ثروت هنگفت ینیعابد

 کنند.  یمشهور جهان م یو برندها یشان را از دبیدهایخر
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بود.  ینیاد مستضعفان همچنان با عابدیس به بنیر دولت و بازگشت پرسپولییس بعد از تغیپرسپول یرعاملیمد

غات یزم و سازمان تبل یاالسالم محمدعل اد مستضعفان نوبت حجتیاست فروزنده بر بنیدر دوران ر ۱۶ سال

 یس برایپرسپول یغاتیل تبلیمند شوند. زم به خاطر وجود پتانس س بهرهید تا از خوان نعمت پرسپولیرس یاسالم
 د. یمندان استفاده نما هن برند در جهت جذب جوانان و عالقیم گرفت از این سازمان، تصمیغات ایتبل

 
 س گفت:ید باشگاه پرسپولیل خریزم در مورد دل

س عرضه یبا برند پرسپول یبندم تا محصوالت یقرارداد م یج ا الیمثل سامسونگ  یا روم با کارخانه یگفتم م» 

ر یگ وهیم و آب یخچال و جاروبرقیاست که  یس کسیم هوادار پرسپولیتوانستم مثال بگو یکنند و آن وقت م
گفته در واقع  ینیکه عابد یونیلیدم چهارصد میس باشد.... به هر حال ظرف سه روز فهمیاش برند پرسپول خانه

که  ییون که عقب نزنم. البته ما با همان چهارصدتایلیون است و او به من گفته چهارصد میلیارد و پنجاه میلیک می
باشگاه را هم به   رهیات مدیم. هیر هم چک دوماهه دادگیون دیلیچهارصد م یم. برایگفته بود جلو رفت ینیعابد

د یم.... من در شهر جدیراه انداخت یز و محلوجی، شکرری، کزازینیاست خودم و با حضور محمد فروزنده، عابدیر
ون یلیک میش برده بودم؛ ین گرفتم و کار آن را تا مرحله صدور سند پیس زمیپرسپول یون متر برایلیک میهشتگرد 

دادند. قرار بود حوزه در  ید به دست ما میدشان را بایساخته شده که فقط کل ین با پنجاه واحد آپارتمانیمتر زم

 «رد و آن را اداره کند.یهشتگرد را در دست بگ ین، امور فرهنگین زمیا یازا
 

http://www.shahrekhabar.com/cultural/1373808480226722 
 

کشور و ... را به عهده داشت سر از  ینمایو س یهنر ی ت حوزهیها مسئول ک آخوند پس از آن که سالی

 هم در آورد و حاال که رستوران دار هم شده است. یدار باشگاه
 

س یپرسپول یراث او براید. میبود رس یتیامن یا فرد که مهره یعباس انصارس به یت پرسپولیریپس از زم، مد
و  یها از دست طلبکارها فرار فرد مدت یاعث شد انصارغ خرج شده بود و بیدر یبود که ب یمحل یب یها چک

 د شود. یناپد
ت یس سازمان تربیزاده رئیدست به دست شد تا دوباره مهرعل ییرزایم ین، علیپرو ین علیت بیریسپس مد

ک سپاه پاسداران ین باشگاه را به سردار اکبر غمخوار بسپارد که مسئول لجستیدست به کار شود و اداره ا یبدن

 ز به عهده داشت. یاد مستضعفان را نیق دوست در بنیرف یرانگردیو ا یو معاونت جهانگرد بود
و  یل اختالف و دودستگیس را رقم زد و سرانجام به دلیت پرسپولیرین دوران مدیتر ین و بحرانیتر غمخوار پرتنش

 م را ترک کرد.ین تیت، ایعدم موفق
و  یت بدنیكه با مسئوالن سازمان ترب یا توجه به روابط گسترده تهران با یبدن تیر كل تربیب، مدیهللا خط حجت

مجبور به استعفا شد. پس از  ید و سرانجام بخاطر ناتوانیس رسیپرسپول یرعاملیون فوتبال داشت به مدیفدراس

ت كرده و او را تح یر قانون و جرم تلقیس را مغایت او در پرسپولی، قبول مسئولیب مراكز نظارتیخط یریگ كناره
 گرد قرار دادند. یپ

م افزود و ین تیا یها یزان بدهیش نبرد و بر میاز پ یز کاریبود که او ن یرعامل بعدیفرد مد یمحمدحسن انصار
ب ینژاد، حب یدر دوران احمد یانش روبرو شد. بعد از ویجانش یاز سو یبا اتهامات گوناگون یپس از برکنار

ج در غرب یحوزه بس ین سال فرماندهیجبهه و چند ی ها سابقه سال یداراشهر تهران که  یعضو شورا یکاشان

ن یس و عدم شناخت قوانیران پرسپولیگر مدیو د یو یتیکفا یس شد. به خاطر بیرعامل پرسپولیمد تهران بود،
و رافائل ادرئ ی کجانبهیفسخ قرارداد  ین باشگاه در پیا یالملل نیب یها ژه در ارتباط با قراردادیبه و یالملل نیب

برد و  یت رنج میهپات یماریورزش در مورد رافائل که از ب یدادگاه عاله، با بحران مواجه شد. یجریمهاجم اهل ن
ورو به باشگاه یهزار  ۷۴۲، یورو به ویهزار ۳۲س را موظف دانست که یدان رفت پرسپولیبه م یتنها در شش باز

رکرد در یپرونده بپردازد. اما د یگاه بابت داورس به دادیهزار فرانک سو ۷۰و یورا" ان پاالسی"کوپ یفنالند
ران را مجبور به کسر یون فوتبال ایز واداشت فدراسیفا را نیها شد، بلکه ف مهیش جریها، نه تنها باعث افزا پرداخت

س به یر، احتمال سقوط پرسپولین تاخیتر شدن ا یس کند و در صورت طوالنیم پرسپولیاز از تیشش امت

اد به یار زیبس ی  نهیکه توسط دالالن با هز یت خارجیکفا یکنان بیز وجود داشت. بازیک نیدسته  یها رقابت
 است.  یکردن باشگاه و غارت اموال عموم سهیسرک یها از راه یکیشوند  یل میها تحم میگر تیس و دیپرسپول

 یآباد یعل ی ازادهآق ،محسن یهمکالس ین دوران ضرابیشانس خود را آزمود. در ا یوش مصطفویبعد از او دار
 س شد. یباشگاه پرسپول یر روابط عمومیمد ،یت بدنیس تربیرئ

ت عامل سردار یرینژاد و مد یاحمد ییدلو معاون اول اجرایحضور سع. س آمدیبه پرسپول یب کاشانیدوباره حب

 س را حل و فصل کند.یز نتوانست مشکالت مشکالت پرسپولیان نیانیرو
 

 سیپرسپول یورزش یفرهنگ باشگاهره یأت مدیس هییبه عنوان عضو و ر ۷۴۶۷ور یدر شهر ین مالکیفداحس
ن دوران یتر حساس یرساند. و یس را میره پرسپولیأت مدیاست هیت ریاو اهم  ی نهیشیبه پ یانتخاب شد. نگاه

که  یول بود. دورانمشغ افغانستاندر  رانیا یاسالم یجمهورار ینده تام االختیر فوق العاده و نمایبه عنوان سف
 دادند.  یل میدر افغانستان را تشک یدولت جمهور یو بحران اهداف اصل یجاد ناامنیسم و ایصدور ترور

 یزره ۱۱ثارهللا سپاه و لشکر  ۳۷از لشکر  یبانیت پشتیاو در دوران جنگ فرماندار زاهدان بود و همزمان مسئول

 ارتش را به عهده داشت. 
د. یز عهده دار گردیأت تخلفات وزارت کشور را نیاست هیوزارت کشور شد و همزمان ر یرکل ستادیبعد از جنگ مد

کل  یشد.عاقبت به معاونت سازمان بازرس یهمدان و استان مرکز یاستاندار یتیو امن یاسیسپس معاون س

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ن در نگهبا یشورا یاست جمهورینظارت بر انتخابات ر یأت مرکزیت در هید و همزمان عضویکشور منصوب گرد

ر سابق اطالعات، بر عهده داشت. یوز یو مصلح ینیراز ی، علیرهبر  تیاز ب یمیاستان تهران را همراه با ابراه

س جمهور ین رئینژاد به دعوت او در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به عنوان جانش یکار آمدن احمد یبعد از رو
 رکل ستاد به خدمت مشغول شد.یو دب

 
م را ین تیان نفس ایران و مربیمد یدر پ یرات پییو جنگ سهام آغاز شد و تغ یتیریمد یاهادهه هشتاد با دعو

 یران بود رقم بخورد و روزهایم این تیتر یقو ۱۹و  ۹۹ ی م که در دههین تیا یبرا یفیج ضعیگرفت و باعث شد نتا

 را پشت سر بگذارد.   یبیپر فراز و نش
 

 د. یتا کنون نگاه کن ۷۴۱۷س از سال یره پرسپولیأت مدیبه ه
ل سازگارنژاد، محمد دادکان، یوفا، جل یبرهان، محمود خسرو ین شجاعیاءالدیض دی:  اکبر غمخوار، س۷۴۱۷سال 

 ی، پورمحمدیجعفر کاشان
 یت رهبریکان بیل انقالب، از نزدیدر اوا یا وفا مسئول حفاظت خامنه یاکبر غمخوار همه کاره بود. محمود خسرو

ل ین است و معاون وزارت ورزش و جوانان. جلیون جانبازان و معلولیهه مسئول فدراسک به سه دیو نزد

ره شرکت نفت یأت مدیبرهان عضو ه ین شجاعیاءالدید ضیسه مجلس ششم. سیأت رئیسازگارنژاد عضو ه
م یره موسسه آستان مقدس حضرت عبدالعظیأت مدی، عضو هیر یه گذاریر عامل شرکت سرمایپارس، مد

 ره قرار داده شده بودند. یأت مدیق پول به باشگاه در هیبه منظور تزر یمحمدو پور یحسن
در  یبه قهرمان یمیاو و ناصر ابراه یگریس با مربین که پرسپولیم دور کردند و با این را از تیپرو ین دوران علیدر ا

 یها یان با نام سرخپوشان در بازجیم آذربایاز تید امتیز با خرین نین او کردند. پرویچ را جانشیده بود بگوویگ رسیل

هزار نفر تماشاگر  ک به دهیم نزدین تیا یها یشد. باز یبعد ی مرحله یگ دسته دوم شرکت کرد و راهیرگروه لیز
س یبه پرسپول یر فنیدوباره به با عنوان مد ۱۴ل او را در سال ین دلین بود. به همیت پروین محبوبیداشت که مب

 بازگرداندند. 
 

، محمدرضا زادمهر،  ی، پورمحمدیانیم آشتیبرهان، ابراه ین شجاعیالد اءیدضیب، سیهللا خط حجت ۷۴۱۴سال 
 یجعفر کاشان

س بودند و عمالً یشکسوتان پرسپولی، و محمدرضا زادمهر جزو پیانیم آشتی، ابراهیمحمد دادکان، جعفر کاشان

 ره انتخاب شده بودند. یأت مدیدر ه م نداشتند و تنها به منظور جور شدن جنسیت تیریدر مد ینفوذ چندان
 

 ن نژاد فالحی، محمدحسین مالکیفرد، فداحس یدلو، عباس انصاریسع یکهن، عل یلیمحمد ما ۷۴۱۳سال 
 کند.  یره جاسازیأت مدیخودش را در ه  کانیکرد نزد یده بود و تالش مینژاد به قدرت رس یاحمد

 

 د لویسع ین نژاد فالح، علید حس، محمیز سروری، پرویادی، حسن بیب کاشانیحب ۷۴۱۹
بلکه به خاطر  یشکسوتیکهن هم نه از موضع پ یلیدند. محمد مایها ند شکسوتیبه حضور پ یازین دوره نیدر ا

مجلس،  یاست خارجیت و سیون امنیسیعضو کم یز سروریبود انتخاب شد. پرو یت بدنیآن که کارمند ترب
نژاد و  ینده ساوجبالغ و معاون سابق احمدینژاد فالح نما نی، محمدحسیتیامن ی با سابقه ین مالکیفداحس

نژاد و معاون او،  یکان احمدید لو از نزدی، سعیت بدنیفرد مسئول سابق حراست ترب ید، عباس انصاریاد شهیبن

 شهر. یعضو شورا یادیشهر، ب یو  عضو شورا یجی، بس یب کاشانیحب
 افته بودند. یره راه یأت مدیبه قدرت به ه یکیبه مدد نزددر فوتبال نداشتند و تنها  ین تخصصیافراد کمتر

 
 یتین هدایدلو، حسیسع ین نژاد فالح، علی، محمدحسی، محمدرضا آخوندیوش مصطفویدار ۷۴۱۱

نژاد و مهرداد  یکان احمدیاز نزد یت بدنیسازمان ترب یر سابق روابط عمومیسخنگو و مد یمحمدرضا آخوند
 یتین هدایروبرو شد. حس یجد یها پا هم بشود که با مخالفتیرعامل باشگاه سایرفت تا مد یبذرپاش بود که م

در این دوران قاضی ره بردند.  یأت مدیس به هیفروش سهام پرسپول ی به باشگاه با وعده یرا به خاطر کمک مال

است کمیته علی محدثی که سابقاً معاون کمیته انضباطی فوتبال بود و دارای پست قضایی در دادگستری، به ری
 انضباطی تیم پرسپولیس رسید. 

 
 یهللا فروزنده دهکرد ، لطفین، محمد پنجعلیروی ین نژاد فالح،، علیان، محمدحسیانیمحمد رو ۷۴۶۹

 

ها را به دست  شکسوتیدل پ یشد تا حدود یسع ین و محمد پنجعلیپرو ین دوره با توجه به حضور علیدر ا
ق یس منتقل شد تا تزریت سوخت به پرسپولیریان از مدیانید. سردار روم کننیت سهیریها را در مد آورده و آن

 کند.  یتر م نیان را سنگیوزن سپاه یهللا فروزنده دهکرد ت کند و سردار لطفیبه باشگاه را هدا یمال یها هیسرما
 

 ن نژاد فالحین، محمد حسیپرو یان، علیانیتاج، محمد رو ی، مهدین مالکیفداحس ۷۴۶۷
نده سابق مجلس و مشاور ین نژاد فالح نمای، محمدحسیان سپاهیانیتاج و رو ی، مهدیتی، امنین مالکیفداحس

ن سردار یدار وابسته به نظام اهل اصفهان و همچن هیگران سرما ختهین دوران از بهروز ری. در ار ورزش و جوانانیوز

ت مجلس و یون امنیسیو عضو کمهللا  کن سابق ابومسلم خراسان و فرمانده سپاه محمد رسولیباز یمحمد کوثر
 شد.  یره نام برده میأت مدیه یاحتمال یبه عنوان اعضا یر آموزش عالیفرهاد دانشجو وز
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 یمحمد صادق اکبرن، یپرو یان، علیانین، روی، محمود خوردبی، محمد حسن نامیدیمحمد جمش ۷۴۶۲

أت یاست هیوزارت ورزش و جوانان به ر معاون بخش جوانان یشود. محمدصادق اکبر یر و رو میز زیدوباره همه چ

ره یأت مدیاست هیها ر سال یدیاست و محمد جمش یآور ر ارتباطات و فنیوز یرسد. محمد حسن نام یره میمد
شود تا  یکان میاز باشگاه پ یریگ  ی مجبور به کنارهجد یها  کان را به عهده داشته و پس از مخالفتیباشگاه پ

 ور نداشته باشد. سه حضیأت رئیهمزمان در دو ه
در آخرین تغییر و تحوالت عابدینی که مدیرعامل داماش بود قائم مقام باشگاه پرسپولیس شد تا برای جانشینی 

 رویانیان دورخیز کرده باشد. 

 
و ...  یت بدنیها در سازمان ترب که سال ید زارع و بهروز منتقمی، جمشینب یر محمدمهدیاخ یها در سال

 اند.  س بودهیم مقام پرسپولت داشتند قائیمسئول
و انقالب تهران  یها دادستان عموم معاون بدنام امور زندانا یس محمود ساالرکیباشگاه پرسپول یمعاون حقوق

 مطبوعات بود.  ی ها سوژه است که مدت ید مرتضویسع
 

 ک نگاه یباشگاه استقالل در 
به  ۷۴۲۱س شد و سپس در اسفند یتأس یانز خسرویسواران توسط پرو با نام دوچرخه ۷۴۲۳استقالل در سال 

و  یز خسروانیرعامل پرویانقالب تنها دو مد یروزیاش تا پ ساله ۴۴ات ین باشگاه در دوران حیر نام داد. اییتاج تغ

 ده بود. یخان به خود دیز شیپرو
 یها ها و سالن مویدا کرد و اموال باشگاه و استادیر پیین باشگاه به استقالل تغیانقالب نام ا یروزیپس از پ

ته و یل به کمیتبد ۹۹ ی دهه ی هیاول یها ها در سال از آن یران مصادره و بخشیمختلف ا یآن در شهرها یورزش
 یکار فو قرار گرفت. کونگ یغات اسالمیار سازمان تبلیآن در اخت یگاه شد و فروشگاه مرکز بازداشتگاه و شکنجه

به  یمدت یر هم داده بود همراه با شاگردانش باشگاه استقالل را براکه به خود لقب دکت ییرزایم میبه نام ابراه
ت یها رد صالح ینیخوئ ینامزد شد که توسط موسو یاست جمهوریر ی ن دورهیتصرف در آورد و در انتخابات اول

 شد و بعدها به زندان افتاد. 

دست به دست شد تا  یت بدنیاد مستضعفان و سازمان تربین باشگاه بارها توسط بنیسال گذشته ا ۴۰در طول 
فروش سهام آن در  ی وعده یار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است و هر چندیت آن در اختیامروز که مالک

 دهند.   یبورس را م
که از همراهان  ینوروز یعبدالله ین باشگاه به خارج از کشور علیانگذار ایبن یز خسروانیمسار پرویپس از فرار ت

ن یو خون  ز اداره باشگاه را به عهده داشت. اما با شروع سرکوب گستردهیدار و مر بصورت کج ۹۹ل بود تا سا یو

ن باشگاه یا یها شکسوتیداشته باشد تنها توسط پ یر مشخصیز بدون آن که مدیباشگاه استقالل ن ۹۹ ی دهه
رعامل استقالل بود و ین مدیاول ین دوران عباس کردنوریستاد. در ایکه به آن عالقه داشتند سرپا ا یو کسان

 ن باشگاه را اداره کرد. یامور ا یها بدون چشمداشت سال
 یخود را به صورت ادار یب و منحصر به فرد کارمندان رسمیعج یدر اقدام یت بدنیسازمان ترب ۹۹ ی در دهه

ال، نه به دخل و خرج شان به فوتب م و سازمان متبوعیاست و نگاه رژیها با توجه به س کرد. و آن یم مین تیر ایمد
کردند. تنها نقش لولو سر خرمن را  یم یا کن و فسخ قرارداد مداخلهیداشتند و نه در استخدام باز یم کاریت

ن و نفت و یشاه یها میبان ت دروازه ۹۹ ی که در دهه یت بدنین کارمندان تربیاز ا یکیران یاد شیداشتند. نادر فر

بان  که دروازه یهنگام یب آن که ویعج ی رعامل استقالل هم بود. نکتهیران و استقالل بود همزمان مدیمهر شم
 استقالل را داشت.  یرعاملیران بود سمت مدیمهر شم

ل یره استقالل را تشکیأت مدیه یمیو مهندس رح یکردنور  ران، عباسیادشی، نادر فرییعباس نکو ۹۹در سال 
 رعامل بود. یمد ییدادند و عباس نکو یم

س یب رئی، نایراندازینگ و پنگ و تیون پیر فدراسیگذشته دب یها بود که در سال یالله  حزب یعنصرران یاد شیفر

کهن، در کسوت  یلیر مایناپذ ییو جفت جدا کشور یون هندبال، معاون شهردار و قائم مقام ورزش همگانیفدراس
 درود شد. گهر  یهم مرب یو ... بوده است . مدت یپا، صبا باطری، سایمل میت یریگ یمرب

رولد، ین، کاظم میآذربرز یب، مهدین قریحس ، محمدیمحمد آقا ی، علیروانیمحمدجواد ا۷۴۱۰تا  ۷۴۹۶از سال 
هللا زاده  فتح یخود را به عل یر عامل بود جایکه مد ییایاول ۱۰ره هستند و در سال یأت مدیعضو ه ییایکاظم اول

 شود.  یمره یأت مدیدر ه ین ویگزیا جایتاجرن یدهد  و عل یم

ندگان مجلس و یاز نما ییفرد به باشگاه آمد و پس از ورود فهرست بلندباال یبه حکم غفور یآقا محمد یاول عل
د ی، مج یچون احمد مسجدجامع ییه کرد. در فهرست او به نام هایاستقالل ته یاستمداران شاخص برایس

ت به استقالل آمدند. سپس وزارت رعامل وقت بانک ملیمد ی، منوچهریس کل وقت بانک مرکزیرئ یقاسم
ر اقتصاد و امور یشتر وزیکه پ یقائم مقام وزارت کشاورز یروانیا ین جا بود که پایوارد ماجرا شد. از ا یکشاورز

رولد، یبه همراه م یاستقالل با حضور و یها  یره استقالل باز شد. و جمع همدانیأت مدیبود به ه ییدارا
 جمع شد.  ییایو اول یآقامحمد

 

جبهه دارد و   ی سال سابقه ۳ یشود. و یاستقالل م یها ن چهرهیتر از مهم یکیبعد  یها زاده سال هللا فتح یعل
 یا «هیشوال»او را از لقب  یجان است. اعتبار مدرک دانشگاهیعلوم آذربا یاقتصاد از آکادم یمدرک دکتر یدارا

 توان حدس زد.  یخود دست و پا کرده م یکه برا
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 یمراسم یت اروپا به بروکسل سفر کرده و طیریمد یقات و نوآوریبه دعوت مرکز تحق یمده بود که ودر خبرها آ

مرکز »و « بروکسل»دن نام یران را از آن خود کرده است. هرکس که نداند با شنیه فوتبال اینشان و لوح شوال

ا تا دلتان ی؟! اما در دنیتیعجب موفق دیگو یش خود میپ« رانیه فوتبال ایشوال»و « ت اروپایریمد یقات و نوآوریتحق
ن لقب، یافت ایدر یزاده وجود دارد. او  برا هللا ی چون فتحارائه خدمات به کالهبرداران یبرا ییها ن دکانیبخواهد چن

 دالر پرداخت کرده بود. ۴۹۹۹مبلغ 
 ینشان یاست در حالدر بروکسل « ینوواا»ی موسسه ها از شاخه یکیت اروپا که یریمد یقات و نوآوریمرکز تحق

 ین نشان را به برخیاش در تهران ا ندهین با حضور نمایزاده داده که قبل از ا هللا را به فتح «هیشوال»تحت عنوان 

 ن شرکت در تهران پلمپ شده است.  یا یندگیران اهدا کرده بود. دفتر نمایمد
ک به یاعتراف کرد که نزد ۶۹کاغذ است. در سال  ی باشگاه استقالل تاجر و واردکننده ی هللا زاده در کنار اداره  فتح

همسرش است و  ییدا یآقا محمد یدهد. عل یون حقوق میلیم ۷۹۹دارد و در ماه حدود  یکارمند شخص ۲۹۹
 دا کرد. یقدرت ارتباط پ یق او با نهادهایاز طر
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از  یکیم کشاورز یکه ت بود یره باشگاه و قائم مقام وزارت کشاورزیات مدیس هیرئ ی، در حالیروانیمحمدجواد ا
 بود.  یاستقالل وابسته به وزارت کشاورز یرقبا

م در ین تیمهم در ارتباط با ا ماتیو تصمد ش یم یه نگهداریمعروف زعفران یاستقالل در سونا یجام قهرمان
 شد. یمزبور گرفته م یدر سونا یروانیا ی  دوره

ت یریمجلس را داشت. عالوه بر راه و ساختمان مد یندگیهرمزگان و كرمانشاه و نما یاستاندار ی رولد سابقهیم

 شود.  یهم مربوط م یتیبه مسائل امن یل کرده است که به نوعیك هم تحصیاستراتژ
ها  مدت یشود. و یمحسوب م یت رهبریکان بینده مجلس همدان بود و از نزدیسه دوره نما یآقامحمد یعل

 یکین کشور را به عهده داشت. او یسم به ایت صدور تروریبود که مسئول یت ملیامن یز عراق شورایمسئول م
عراق  یاسالم یاعال ت از مجلسیرو و حماین نیز ایل و تجهیسپاه بدر عراق بود و در تشک ی پرده از عناصر پشت

م به عنوان گردانندگان آن مشارکت یه شد و محمدباقر حکییس قوه قضای( که بعداً رئی)عراق یشاهرود یو هاشم
بود.  نژاد یاحمد اول معاون یاقتصاد یهااستیدر س ین معاون نظارت و هماهنگیهمچن یوم داشت. یمستق

 مایس و صدا در یجانیالر  یاست علیص مصلحت نظام است و در زمان ریاکنون عضو مجمع تشخ هم یمحمد آقا

 ما بود. یس بخش خبر سیرئ
ن یرعامل شد در ایمد ییایکه اول یبه جز مدت کوتاه ۱۰ر عامل شد و تا مهر یب مدین قریحسمحمد ۱۲در سال 

 رعامل شود. یرولد مدین بود که میهم صحبت از ا ین دوران مدتیاسمت بود. در 
 یت بدنیک سال بعد دوباره به آغوش تربیسپرده شد و  ین اجتماعیبه وزارت رفاه و تأم ۱۳م استقالل در سال یت

 بازگشت. 

 شد.  یاریرات بسییز دستخوش تغیره استقالل نیأت مدینژاد ه یدن احمدیپس از به قدرت رس
 یها در دوره یرعامل شد. ویمد، بابلسر ییخودکفا سپاهفرمانده سابق نژاد  مقداد نجف ۱۰تا اسفند  ۱۰از مهر 

ت یبود که تاکنون سکان هدا ین فردیتر تیکفا ینژاد ب نده مجلس بود. مقدادیپنجم، ششم، هشتم و نهم نما
و مرکب بودند با فوتبال نداشته  ین ارتباطین دوران کمتریاستقالل در ا ی رهیأت مدیاستقالل را به عهده داشته. ه

   از:

وزارت خارجه(،  ی)سخنگو یدرضا آصفی، حمیروانیق، محمدجواد ای، عشرت شاییدوار رضای، امیز کاظمیپرو
 یکه زارع، مصریهاشم 

 یاست مجمع باشگاه استقالل را به عهده گرفت. ویره و ریأت مدینژاد، عضو ه یر رفاه دولت احمدیوز یکاظم
توسعه  یه گذاریران خودرو، شرکت سرمایا یگروه صنعت یه گذاریکت سرماپا، شریسات عامل یریمد ی سابقه

ان، یره فرهنگیت امنا صندوق ذخیه، عضو هیره بانک سرمایت مدیاست هین ریران، و همچنیمعادن و فلزات ا
ع یچادرملو، صنا یمعدن یران، صنعتیع مس ایصنا ی)فوالد خراسان، مل یره شرکتهایت مدیا عضو هیس ییر

منوچهر باشد.  یمجلس نهم را دارا م یندگیک و ...( و نمایواگن پارس، شهاب خودرو، تجارت الکترون آذرآب،

 ار او بود. یاالخت نده تامینما یصالح
د و منوچهر یاد شهیمشاور بن یض اردکانین فیر رفاه، سردار حسیوز یب و عبدالرضا مصریقر یپس از استعفا

 نداشتند.  یتیها شدند اما فعال ن آنیگزیجا یصالح
نژاد به عنوان عضو  یپور اردل )سرپرست موقت وزارت رفاه( احمد رسول وسفی یعل یاز سو یحکم یسپس ط

از  یب و عبدالرضا مصرین قریمحمدحس ییشد. پس از جدا ین باشگاه معرفیس اییر بیره و نایمد اتید هیجد

شد که  زارع  کهین هاشم یز جانشیروزکوه نیو ف نده مردم دماوندینژاد، نما ین باشگاه احمد رسولیره ایمد اتیه
زل، مگاموتور، سازه یپا دیمحور خودرو، شهاب خودرو، موتورسازان، سا یره شرکت هایات مدیدر هن یش از  ایب

 ت داشت. یران عضویع ایصنا یران خودرو و مشاور خودرو سازمان گسترش و نوسازیک و ایگستر، پارس الکتر
 پا است.یباشگاه سا ی رهیأت مدیس هیون رئاکن زارع هم کهیهاشم 

ن معاونت یهمچن یره استعفا داد. ویأت مدیاز ه ۱۹هفتم بود که در سال  ی مجلس دوره ی ندهینژاد نما یرسول
در سرکوب جنبش  یجینژاد به عنوان بس یر تعاون را به عهده داشت. رسولیو امور مجلس وز ی، حقوقیبانیپشت

  به وجود آمده مجروح شد. یها یریدرگ یآباد شرکت داشت و ط در سعادت ۱۱مردم در سال 

 
post_9729.html-azadi.blogspot.se/2009/07/blog-http://hange 

 

http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7_%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1
http://hange-azadi.blogspot.se/2009/07/blog-post_9729.html
http://hange-azadi.blogspot.se/2009/07/blog-post_9729.html
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 یان در مجلس شورایمسجدسلم ی ندهین دوره نمایچند یی، پزشک جراح، برادر محسن رضاییدوار رضایام

 بوده است.  یاسالم

پا و یسا یها میب تیم رقین تیره استقالل بودند که ایأت مدیب هیدر ترک یدر حال یع خودروسازیران ارشد صنایمد
 هستند.   یع خودروسازیم متعلق به صناین دو تیکان بود. ایپ

توسط  ییهللا زاده خو فتح یعلن کنند و ییمل تعرعایره بود نتوانستند مدیأت مدیکه در ه یبه خاطر جنگ قدرت
د به یرس یرعاملیشد. بعدها که او به سمت مد یبه عنوان سرپرست باشگاه استقالل معرف ییدوار رضایام

 ن باشگاه بود.  یت ایا و محرومیون فوتبال آسیکنفدراس یها خاطر ترس از مجازات

که از آن برخوردار  یرانت ی ق به واسطهیاست، اما عشرت شا ممنوع یورزش یها ومیورود زنان به استادبا آن که 
 اش را تماشا کند! میت یوم برود و بازیگاه اجازه نداشت به استاد چیکه ه یریره درآمد. مدیأت مدیت هیبود به عضو

گ یل یها م استقالل از رقابتین دوران استقالل را رقم زد. حذف تیتر ثبات یره بیات مدیه یرات چندباره اعضاییتغ
کنان یباز یل ارسال نکردن به موقع اسامیکارها، به دلین پیک ماه به آغاز ایا در کمتر از یآس یقهرمانان باشگاهها

 یت باشگاه و اعضایریمد یگروه یا و متعاقب آن استعفایون فوتبال آسیکنفدراس ییته اجرایاستقالل به کم
 رفت. ین سال به شمار میباشگاه استقالل در ار یره از جمله اتفاقات نادر و تعجب برانگیات مدیه

 

درضا ی، خسرو دانشجو، حمیدریهللا زاده، منصور پورح  فتح یمرکب بود از عل ۷۴۱۹ره استقالل در سال یأت مدیه
 ه. ید نفری، محمدسعیانصار ی، علیانیر رضا واعظ آشتیان، امیعل

شهر  یدا کردند عضو شوراینژاد ارج و قرب پ یاحمددانشجو که در دوران  ی خانواده یاز اعضا یکیدانشجو خسرو 
 یده شجاعیره استقالل بود، فریت مدیهئ یتنها عضو فوتبال یدریپورحره بود. منصور یأت مدیس هیتهران و رئ

 ون فوتبال و مسئول فوتبال زنان است.  یس فدراسیب رئیز نایهمسرش ن

 شهر تهران بود. یات مهندسشرکت خدم یو مهندس یره و معاون فنیات مدیه عضو هینفر
نژاد، قائم مقام  ینژاد، عضو فعال ستاد انتخابات احمد یان قائم مقام گروه مشاوران جوان احمدیدرضا علیحم

 افته بود. یره راه یأت مدینژاد به ه یم احمدیل تیتکم یشرکت پارس خودرو برا
ق پول به باشگاه، همراه یدار بود به منظور تزربرخور یم دولتیعظ یها سه که از رانتیدار نوک هیسرما یانصار یعل

جا  افت. در واقع او در همهیره راه یأت مدیبه ه یاز گردانندگان باند مؤتلفه اسالم یکی یانیررضا واعظ آشتیبا ام
 بود.  یانیهمراه با واعظ آشت

 

به مدت دو سال  ۷۴۱۶تا  ۷۴۱۱ور یرعامل شد. از شهریمد ۷۴۱۱ور یتا شهر ۷۴۱۹بهشت یهللا زاده از ارد فتح یعل
أت یت هیاستقالل به عضو یرعاملیاز مد یپس از برکنار یانیشد. آشت ین ویجانش یانیررضا واعظ آشتیام

 برخوردار شود. « مؤتلفه»باند  یها م از برکات و امدادهین تیالن درآمد تا ایره داماش گیمد
 

 واگذار کنند.   یترابرصحبت از آن بود که استقالل را به وزارت راه و  ۱۱در سال 

نژاد، عبدالرضا ساور،  چه، مقداد نجف نی، جواد زرییدوار رضایهللا زاده، ام ره مرکب بود از فتحیأت مدیه ۶۹در سال 
 نژاد ی، احمد رسولین فرزامیحس

ره یمد أتیها را هم دارند و در ه شکسوتیپ یند هوایره کردند تا بگویأت مدیچه را وارد ه نیو زر ین بار فرزامیا
 شود.  یده میورزشکار هم د

 یرا به عهده داشت. و یآباد یاست محمد علیدر دوران ر یبدن تیترب یپارلمان– یعبدالرضا ساور معاونت حقوق

نژاد بعد از آن که   نژاد و نجف یبه ورزش بازگشت. رسول ید و دوباره با عباسیسپس به معاونت وزارت تعاون رس
 ره بازگشتند. یأت مدیها زودوده شد دوباره به ه ا از خاطرهیآس یها قهرمانان باشگاه گیافتضاح حذف استقالل از ل

، مقداد یاری، سردار احمد شهرییدوار رضایهللا زاده، ام ره مرکب بودند از فتحیأت مدیه یاعضا ۶۷در سال 
ب استقالل محسوب یکه رق بود یصباباطر  میرعامل تین مدیش از ایپ یارینژاد، بهرام افشار زاده.  احمد شهر نجف

 شود.  یم
و  یبردار ون وزنهیس فدراسیهم رئ یران بود که مدتیک ایالمپ یته ملیس سابق کمیبهرام افشارزاده رئ

 ک بود. یمانستیژ

 ها نماند.   شکسوتیاز پ یچه شدند تا اثر نیو زر ین فرزامیگزیو بهرام افشارزاده جا یاریدر واقع سردار احمد شهر
، مجلس و یمعاون امور حقوقره استقالل به وزارت ورزش و جوانان کوچ کرد و شد یأت مدینژاد از ه یلو احمد رسو

 ن وزارتخانه.  یا یها امور استان
معاونت  و انقالب تهران بزرگ  یعموم یها دادگاه ییمعاون قضا ینین عبدالرحمان شاه حسیهمچن ۶۷در سال 

ناف را دارد به عهده یو است ی،حقوقیته انضباطیعه خود سه کمر مجمویباشگاه استقالل را که در ز یحقوق

د اما چند ماه بعد به عنوان اعتراض یکش یدک میز یرعامل باشگاه را نیمد ین سمت مشاور عالیهمچن یگرفت،و
 استعفا داد. 

عهده استقالل را به  یوارد گود شده و معاونت اقتصاد یاردیلیم ۶که با وعده جذب اسپانسر  یسردار صالح
 گرفته بود پس از برگشت خوردن چك اسپانسر در تنگنا قرار گرفت و برکنار شد. 

ره، منصور یأت مدیس هینژاد رئ قائم مقام. مقداد نجف یباریجو ینظر یرعامل، علیزاده مد هللا فتح ۶۲سال 
 ره هستند. یأت مدیعضو ه یاری، سردار احمد شهری، حسن زمانیدریپورح

سر  یبرخ»که در آن گفته بود  ییبرادرش محسن رضا یاست جمهوریر یغاتیپ تبلیطر کلبه خا ییدوار رضایام

ر یوز یبه دستور عباس« از ورزش ندارند در وزارت ورزش حضور دارند. یا که سررشته یستند و کسانیخود ن یجا
از نظر برادرش  در ورزش نداشت و یچ تخصصیه ییدوار رضایت آن که خود امیز اهمیحا ی ورزش برکنار شد. نکته

 کرد! یت میحما
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ر ی، معاون توسعه و عمران و مدییدر سمت هوادار، سرپرست، قائم مقام، معاون اجرا ۹۹از سال  یباریجو ینظر

  ت کرد.یم استقالل فعالیفوتسال در ت

ون فوتبال یسه فدراسیأت رئیز عضو هین یر. مدتیس مجلس پنجم و ششم از مالیأت رئیعضو ه یحسن زمان
  بود.

باشگاه را به عهده  یمعاونت اقتصاد یسردار صالح یمازندران به جا یم فوتبال نساجیرعامل تیپرهام مد یمهد
 گرفت. 

 

زاده  هللا ان و فتحیانیزند. رو یرعامل حرف اول را میها مد میگر تیاز د یاریس و استقالل همچون بسیدر پرسپول
س و استقالل یپرسپول یرعاملینظام به اندازه مددر  یچ پستیم مطرح هستند. هیت یها ش از ستارهیب

چه و  نیرند. چنانکه زریگ یم  میره تصمیأت مدیه یها به جا ها کمک کند. آن شدن آن توانست به چهره ینم
 هللا زاده استعفا دادند.  فتح یبه خاطر خودسر یفرزام

خود  یل استعفایدر مورد دالاستقالل را به عهده داشت  یم که معاونت حقوقیارشد رژ یقاض ینیحس شاه
م گرفتم از سمت خود استعفا یشود، تصم یثبت قراردادها با من مشورت نم یدم براید یوقت»گفت: 

نکه یل خود آنها بدون این دلیاز مفاد قراردادها با خبر شود و به هم یخواهند کس یها نم ران باشگاهیدهم....مد

 « دهند. یه عقد قرارداد را انجام ممشورت کنند مسائل مربوط ب یبا مشاوران حقوق
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=29075 

 
و سخنگو معنا ندارد.  یها مسئول روابط عموم مین تیکنند. در ا یاستخدام و برکنار م یها خود مرب رعاملیمد

ها قرار  ار رسانهیدر اخت ر و تحوالت باشگاه راییکنند ، اخبار تغ یشرکت م ۶۹ یونیزیتلو ی ها هر هفته در برنامه آن

 کنند.  یم یریگ  میکنان تصمیا بخشش بازیمه و یدهند و شخصاً در مورد جر یم
که  کند به خاطر آن ین هم بارزتر است. او به صراحت عنوان میاز ا ینیر عابدیچون داماش نقش ام ییها میدر  ت

 کند.  یم یریگ  میز تصمیم نیت یت فنیریم و مدیکرده در مورد ارنج ت یم یش فوتبال بازیسال پ ۳۹
و  یظاهر یتوان مشاهده کرد استعفا یم یت نظام اسالمیران تحت حاکمیکه تنها در ا یا ن نکتهیتر بیو عج

رپاگذاشته شدن حق باشگاه توسط یرقابت، ز ینیسنگ ی به بهانه یهاست که هر از چند رعاملیمد یشکل
دهند و بعد  یم یو خداحافظ یشان خبر از خستگیش از حد رویون و فشار بیمات فدراسی، تصمیته انضباطیکم

ره و به منظور خدمت به مردم و شاد کردن دل هواداران یأت مدیا اصرار هیبه خاطر خواست عالقمندان و  یاز چند

قبول « هللا حزب  امت»خدا،  یها همچون مقامات نظام تنها به خاطر رضا گردند. آن یفوتبال به باشگاه برم
 برسند.  یدهند در کنار خانواده باشند و به امور شخص یح میکنند وگرنه ترج یت میمسئول

ره و یأت مدیبه ه یکه استعفا داده، برکنارشده و ... دوباره پس از مدت یرید مدینیب یا میدر دن یدر کمتر باشگاه
 ژه باشد. یو یستیا بایزمان در دنیچ است. ما همه ین تنها مختص نظام اسالمیت عامل بازگردد. ایریا مدی

 

 ز و سپاه پاسدارانیتبر یتراکتورساز
خواهانه یو مبارزات آزاد یمل یها امیشتازان قیو پ یاصل یها از محل یکیت تا کنون یجان از صدر مشروطیآذربا

است و  یتیزان امنیر از اهداف برنامه یکیمان  هنین بخش مهم از میجوانان ا یبوده است. به هرز بردن انرژ

 ۱۹ه کند. یجوانان را تخل یل درونیو پتانس یتواند انرژ یکه م ییها از محل یکی یورزش یها ومیتبال و استادفو

ه یتخل« تراختور، تراختور»اد کنند با شعار یشان را فر خواهانهیآزاد یها آن که خواسته یبه جا یهزار تماشاگر آذر
محبوبشان را   میدهند غافل از آن که ت یبه پرچم بابک ربط مز یرا ن یم تراکتورسازیراهن تیشوند و بعضاً رنگ پ یم

   کند و سرداران سپاه امور آن را در دست دارند.  یسپاه پاسداران اداره م
ز را یتبر یم تراکتورسازیسهام کارخانه عظ ۳۲۲۰« انیرانیمهر اقتصاد ا» یه گذاریشرکت سرما ۷۴۱۱در سال 

ار کمتر از یگذارند بس یآن دست م یقدرت رو یسپاه پاسداران و نهادها که یها و کارخانجات گر شرکتیمانند د

 یارد تومان طیلیم ۷۴۲ارد تومان در ابتدا و یلیم ۳۰و با پرداخت  ارد تومانیلیم۷۱۱مت نازل یبه ق یمت واقعیق
  د.یز را از دولت نهم خریتبر یتراکتور ساز ی ساله کارخانه ۰اقساط 

با نام  ۷۴۱۲است که در سال « مهر» یاعتبار یوابسته به موسسه مال یها از شرکت یکین شرکت یا
 یا خامنه یون تومان که از سویلیک میبه مبلغ  ییاهدا ی  هیو با سرما« انیجیبس یاعتبار یموسسه مال»

 یگران اصلیل شده  و از جمله بازیتبد یبزرگ اقتصاد یها از کارتل یکیپرداخت شد آغاز به کار کرد و امروز به 

 رود. یشمار م ران، بهیه در ایپول و سرما یبازارها
با  ۷۴۶۲کرده بود که تا سال  یگذار هیران، سرمایارد تومان، در بازار بورس ایلیک هزار مین شرکت یا ۷۴۱۱تا آبان 

 دا کرد. یش پیارد تومان افزایلیهزار م ۰ن رقم به ی، ایدولت یها ها و رانت استفاده از وام
درصد سهام ۲۰»، و «پایدرصد سهام گروه سا۳»، «درصد سهام گروه بهمن۳۰»نیهمچن یاد نظامین بنیا

 د. یخر ۷۴۱۱ز در سال یرا ن« کرمانشاه یمیپتروش
وم ینیآلوم چون ییها و داراندگان سهام شرکت یاکنون از جمله مالکان حقوق مهر، هم یگذار هیشرکت سرما

مواد  یان،  فرآوریجابر ابن ح یداروساز د،یزات سدیتجهران، صدرا، شرکت توسعه معدن انگوران، لوله و یا

 ، و ... است. انیپارس بانکگستر،  ، توسیرو معادن توسعه، فوالدمبارکه، رالکویا، انهیخاورم دواتریتا، یمعدن
ز ین یسازرمجموعه کارخانه تراکتوریشد به عنوان ز یانگذاریبن ۷۴۳۶که در سال  یم فوتبال باشگاه تراکتورسازیت

ن باشگاه یا یت سپاه عاشورا قرار دارد و حل و فصل مسائل مالیبه تملک سپاه پاسداران در آمده و تحت مسئول

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ز استفاده یسپاه پاسداران ن ین از امکانات ورزشین باشگاه همچنیدارد با سپاه عاشوراست. ا یادیکه از تمکن ز

 کند. یم

کوثر وابسته به وزارت دفاع است.  یو اعتبار یلق به مؤسسه مالمتع یدرصد از سهام باشگاه تراکتورساز ۴۹ 
 ل به بانک شود. ی( تبد۷۴۶۲) یآغاز به کار کرد و قصد دارد در سال جار ۷۴۱۶ن مؤسسه آخر یا

فوالد اهواز و  یها میکه از سهامداران فوالد مبارکه است در مورد ت ییجا از آن« انیرانیمهر اقتصاد ا»شركت
 دخالت دارد.   سپاهان اصفهان

 ک شد. ین باشگاه شریت ایدر مالك یتید و هدایرا خر یدرصد سهام تراكتورساز ۴۳ان یرانین ایآذ لیشركت است

کن سرباز است هر یگ قرار دارد و قادر به گرفتن بازیل ینظام یها میت ی در رده یم تراکتورسازیت که ییجا از آن
  ن باشگاه نقل مکان کند. ید به ایرا در ارگان سپاه بگذراند باخود  یکه بخواهد خدمت سرباز یکن مشمولیباز

 
   عبارت بودند از: ۱۱در سال  یره تراکتورسازیأت مدیه یاعضا

 رهیأت مدیرعامل و عضو هیمد ین جعفریسردار محمد حس
امور را به  ی کرده و رشته یریگیباشگاه را پ یفرمانده سپاه عاشورا مسائل مال -ان یدیاکبر پورجمش یسردار عل

 ره انتخاب شد. یأت مدیاست هیبه ر یر و تحوالت ویین تغیدست داشت. در آخر

 ره یأت مدیس هی، رئیجان شرقیاستاندار آذربا یو توسعه منابع انسان یبانیمعاون پشت یمحمد رستم
 رهیأت مدین فرمانده سپاه عاشورا عضو هیجانش یدیل سعیسرهنگ محمد اسماع

 باشگاه یره و سخنگویأت مدیعضو ه، یجان شرقیادمان سروقامتان آذربایر پروژه یمدکار سرهنگ محمد جواد دلف
 یر مجموعه موسسه مالیکه ز یجان شرقیره سرپرست بانک مهر آذربایأت مدیمحمدرضا آهن تن، عضو ه

 متعلق به سپاه پاسداران است .« مهر» یاعتبار

ز به خاطر یرعامل آن شود نیمد ین جعفرید و محمدحسیم به تملک سپاه پاسداران درآین تیش از آن که ایپ
 ۷۴۱۰رماه یدر ت یم مالحیشدند. کر یان سرداران سپاه پاسداران انتخاب میران عامل آن از میت موضوع مدیاهم

م توسط سپاه ین تیپس از تملک ا ۱۱جان منتقل شد و پس در خرداد یم از خراسان به آذرباین تیت ایهدا یبرا
 ز آمد. یاداره آن به تبر یر عامل سابق ابومسلم مشهد برایر ناصر شفق مدپاسداران سردا

ن باشگاه را یمنطقه موضوعات مربوط به ا یتین امنیو همچن یو کشور یشخص استاندار و مسئوالن لشکر
 کنند.   یب میتعق

 

، یسردار غفور کارگر، یجاد شد و سردار دارا غزنویا یتراکتورساز ی در اداره یر و تحوالتییتغ ۷۴۶۹در سال 
 افتند. یره راه یأت مدیبه ه یبخش یعل و حاج یمجتهد ی، محمدعلیمیابوالفتح ابراه

 یک لندن بود. ویدر المپ یرانیون جانبازان سرپرست وزرشکاران معلول ایس فدراسیب رئینا یسردار غفور کارگر
افت مدال شد یس هنگام دریروس ملکه انگلک با عیسک پارالمپیزاده قهرمان پرتاب د مانع دست دادن مهرداد کرم

 ن اقدام گفت: یدر دفاع از ا یداشت. و یالملل  نیب یها در مطبوعات و رسانه یمنف یها که بازتاب

 
نکه ورزشکاران مرد یشود. ا یم، انجام میکه دار یو فرهنگ غن ین اعتقادیرفتار ورزشکاران ما بر اساس مواز»

زبان یاست که آن را به مسئوالن برگزار کننده و کشور م یمعذور هستند، موردها  ران از دست دادن به خانمیا
ن موضوع را به مسئوالن برگزارکننده یا یو برون مرز یالملل نیب یها تمام رقابت یما برا البته .میکرده بود یادآوری

ن بار یشده است اما ااز مسابقات انجام  یلیاست که در خ یاز دست دادن هم کار یم و خودداریکن یم یادآوری

نقدر بازتاب داشته است. یشود، ا یا محسوب میتانیداشت و از مسئوالن بر یاسیت سیچون فرد مورد نظر شخص
م که ین موضوع را گوشزد کرده بودیع مدال هم ایمراسم توز یک و حتیپارالمپ یهایش از بازیدر هر صورت ما پ

 «معذور هستند ها ران از دست دادن به خانمیورزشکاران مرد ا
 

http://www.niavarannews.com/view/6637 
 

 اضافه شد.  یتراکتورساز ی ن دوز به مجموعهیپا بود توسط پوستیرعامل سای، قبالً مدیسردار دارا غزنو

ز یمؤسسه کوثر ن ی ندهینما یبخش یحاج علز بود و یتبر یرعامل تراکتورسازیشتر مدیبود پب یمیابوالفتح ابراه
 ره درآمد. یأت مدیت هین نهاد در باشگاه دارد به عضویکه ا یبه خاطر سهام

ت و یریو سوءمد یبه خاطر سوء استفاده مال یرعامل باشگاه تراکتورسازیمد ین جعفریمحمدحس ۷۴۶۲در بهار 
قرار  یاز هواداران تراکتورساز یاریگاه، مورد انتقاد بسمختلف باش یها خانواده خود در بخش یاستخدام اعضا

باشگاه و  یر مالیبه عنوان مد -یپسر و-« یجعفر یمصطف»گرفته بود مجبور به استعفا شد. به عنوان مثال 

 به کار گرفته شده بودند. س کانون هواداران باشگاهیبه عنوان رئ -یبرادر و-« یوب جعفریا»
ره و مجمع یات مدیباشگاه به ه یمال یها ماه است که صورت ۷۱»رنا، گفت: یو با ادر گفتگ یغزنوسردار دارا 

 «ثبت نشده است. یهم رد نشده و در دفاتر قانون یاتین مدت اظهارنامه مالیساالنه شرکت ارائه نشده و در ا
 

axtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336http://www.tr 
 

ن با یهمچن یسردار جعفربه سفر حج رفته است.  یو یبه جا ین مشخص شد که پسر جعفریهمچن

شهر  یدر انتخابات شورا« زیتبر یها یقرمز كردن همه تاكس»با شعار  یراهن تراکتورسازیسوءاستفاده از رنگ پ
 ز شرکت کرد و شکست خورد.  یتبر

 

http://www.niavarannews.com/view/6637
http://www.niavarannews.com/view/6637
http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336
http://www.traxtorchi.ir/comment.php?comment.news.4336
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و  ی، کارگری، دلفکار، غزنویدیان، سعیدیفرماندهان سپاه مرکب از جمش یر و تحول در تراکتورسازیین تغیآخر در

شتر قائم مقام و معاون یاست و پ یرهبر ت یو ب یا زاده را که مورد وثوق خامنه ینید زیم گرفتند حمیتصم یجعفر

بلند شده  یو یمال یها استفاده به خاطر سوءکه  ییکنند تا سروصداها ین جعفریگزیباشگاه بود جا یاقتصاد
 بود ، بخوابد.  

ر و تحول یین تغیا یداخل یها رسانه ید باشگاه تراکتورسازیرعامل جدیزاده به عنوان مد ینید زیانتخاب حمپس از 
 یمعرف ین جعفریمحمدحس« آدم»کردند. چرا که او را  یابیارز« ن مدودفیپوت یاسیمدل مشهور س»را 

 . کردند یم

 
 http://ahrabnews.com/vdccsxqs.2bqio8laa2.html 

 
هم استفاده  یره درآورند تا از امکانات شهرداریأت مدیت هیز به عضویز را نین قرار شد هر دوره شهردار تبریهمچن

 افت. یره راه یأت مدیز به هیز نیردار تبرن شهیرضا نویسرهنگ علل ین دلیشود. به هم
از  یانتخاب شد اعتراف کرد که تماشاگران تراکتورساز یرعامل تراکتور سازیزاده پس از آن که به عنوان مد ینیز

   رود: یگ برتر رو به سقوط میم به لین تیهنگام صعود ا

 
ما  یمسابقه خانگ ۷۱ز از یهزار هوادار تبر ۷۱ون و یلیم ۷گ برتر صعود کرد، یبه ل یکه تراکتورساز یسال اول»

 «د.یهزار نفر رس ۱5۹ن تعداد به یاستقبال کردند. سال دوم ا
 

 http://www.entekhab.ir/fa/news/134349 

 
 ین پاسدار و گردانندگان تراکتورسازبا فرماندها یکیفرمانده سابق سپاه پاسداران که روابط نزد ییمحسن رضا

ن یان هواداران ایدر م یبا پرچم تراکتورساز ۷۴۶۷در اسفندماه  یاست جمهوریر یغات انتخاباتیان تبلیدارد در جر
 م حاضر شد. یت

 
http://arshnews.ir/vdcexx8e.jh8n7i9bbj.html 

 

 یز سپاهیفوتبال ن یها أتیه یبرخوردار است. رؤسا ییت باالیکه از حساس یو غرب یجان شرقیدر استان آذربا
 هستند. 

ز بوده و یاست که سابقاً فرمانده سپاه تبر یششگالن یسرهنگ جواد نجار یجان شرقیأت فوتبال اذربایس هیرئ
جان یآذربا یاستاندار ی«کربال»ج یبس یاندهفرماست که  یز حافظیعز یجان غربیأت فوتبال آذربایس هیرئ

 ز به عهده دارد. یرا ن یغرب

 
دارند مورد  یون دستیا در فدراسیشوند و  یپرطرفدار محسوب م یها که امروز از گردانندگان باشگاه یتمام کسان

  د:یگو ین رابطه میان در ایانیشناسد. رو یک میها را از نزد آن یهستند و و یا وثوق خامنه
 

را  یز محمدیتاج و عز یزاده، مهد ینید زی، حمینیر عابدیشناسد. ام یرهبر معظم انقالب همه ما را م»

 « شناسد. یم
 

h.WkwPCQa7.dpufhttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthas 
 

 داران به بازار فوتبال هیو هجوم سرما یغارت اموال عموم
ن یتر دست ها به عنوان پاک از آن یا نهم و دهم که خامنه یها ژه در دولتیو به و ۱۹ ی در دهه یغارت اموال عموم

بر اساس  یماسال یافت. دولت جمهوری یه به بعد نام برد ابعاد نجومیران از قاجاریخ ایتار یها دولت
د چوپ حراج زد و کارخانجات و یرس یچه که دستش م بر هرآن یقانون اساس ۳۳اصل  یابالغ یها استیس

سه یداران نوک هیوابسته به مراکز قدرت و سرما یادهایج، بنیرا به سپاه پاسداران، بس یبزرگ صنعت یها شرکت

 اردر شدند. یلیک شبه میان ین میدر ا یاریفروخت. بس
 

 ک در تهران و مشهد را فروختند. یالمپ یمل تهیکم یها ساختمان ید که حتیکه کش ییجاکار به 
  د:یگو یک تهران میالمپ یته ملیدر ارتباط با فروش ساختمان کم یته ملیس دوم کمییب ریوفا نا یخسرو

 یابیرزارد تومان ایلیم ۳/۷به مبلغ  ۷۴۱۱در سال  یدادگستر یملک مذکور توسط کانون کارشناسان رسم»
 یکارشناس یبرا ییات اجرایب مجدد هیده و تصویوست شماره سه( با توجه به عدم استقبال از مزایده، )پیگرد

دعوت به عمل  یگری، از کارشناسان دیبا کانون کارشناسان رسم ین بار بدون هماهنگیا ۷۴۱۶مجدد در سال 

 .«اند نموده یابیارد تومان ارزیلیم ۴/۴ن ملک را مبلغ یآمده و ا
 

http://www.footilio.com/News83907.aspx 
 

http://ahrabnews.com/vdccsxqs.2bqio8laa2.html
http://www.entekhab.ir/fa/news/134349
http://arshnews.ir/vdcexx8e.jh8n7i9bbj.html
http://arshnews.ir/vdcexx8e.jh8n7i9bbj.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthash.WkwPCQa7.dpuf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthash.WkwPCQa7.dpuf
http://www.footilio.com/News83907.aspx
http://www.footilio.com/News83907.aspx
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 .است مت به فروش رفتهیک در مشهد با دوسوم قیالمپ یته ملیاز کم یگرید ن ساختمانیو همچن

 

فروخته  یمان گاندمت هم زمان با فروش ساختیبا دو سوم ق ن ساختمانیا»ن خصوص گفت: یوفا در ا یخسرو
ن ساختمان فروخته و پولش هم خرج یشود اما ا یگذار هیها سرما ن ساختمانیا شده است. قرار بود با فروش

 «شد. 
fa.html-161763-http://shasa.ir/newsdetail 

 

شرکت در غارت اموال  یز براین عرصه نیفعاالن ا یستیباشد. بان روند جدا یتوانست از ا یفوتبال کشور نم
 یاست که برا ییها از محل یکی« انیرانیا یاتحاد شکوفا یگذار هیشرکت سرما»شدند.  یقدم م شیپ یعموم

 ۱۱آبان  ۷۷خ ین شرکت که در تاریس شده است. اینظام تأس ی از خوان گسترده  و استفاده یغارت اموال عموم
 ی سهیئت رئیه یاندرکاران فوتبال و اعضا است از دست یس شد مجمعیون تومان تأسیلیک میتنها  ی هیبا سرما

شوند. به  یک میشر یب هم باشند اما در غارت اموال عمومیرق یستیکه ظاهراً با یمختلف ورزش یها میت
  د:ین شرکت توجه کنیا ی   رهیئت مدیه یاعضا

 

 انیرانیا یاتحاد شکوفا یگذار هیشرکت سرما»
 ۱۱آبان  ۷۷خ یدر تهران ثبت شده به تار ۴۹۷۹۲۷خاص شماره ثبت  یسهام

 طبقه اول ۷۳ابان خرمشهر، پالک ی، خ یشمال یآدرس سهرورد
 یالیک صد سهم صد هزار ریال منقسم به یون ریلیه شرکت مبلغ ده میسرما

 
 رهیئت مدیس هیی، ریدوالب یتین هدایحس

سپاه  یت بدنین و مسئول تربیل آذیاست -رعامل سابق پاسیمد -رهیدت میس هئیب رئیآجورلو نامصطفی 
 پاسداران

 

 ملوان -نیل آذیاست -رعاملیمحمد صادق درودگر مد
 

 رهیت مدیه یاعضا
 هیرکل سابق اتحادیره استقالل و دبیئت مدیعضو ه -یآقا محمد یعل

 رعامل باشگاه فوالد خوزستانیمد یهللا دهکرد فیس

 پاس همدان -رعامل استقالل تهرانیمد -ییاید محمد کاظم اولیس
 ه فوتبالیرکل اتحادیدب -یمحمد مرتضو یعل

 ر عامل سپاهان و فوالد ماهان اصفهانیمحمد رضا ساکت مد
 کانیرعامل پیمد -کامران صاحب پناه

 ه فوتبالیرکل سابق اتحادیدب -یمحمود جمال
 

 ن یبازرس

 ه فوتبالیدار اتحاد خزانه -د یم فریعبدالرح
 گ یسازمان ل یر روابط عمومیمد -البدل  یبازرس عل یحمدرضا تهرانم

 
ره از یئت مدیه یکه اعضا یو تخصص یماد ی هین سرمایون تومان است. با چنیلیک مین شرکت تنها یا ی هیسرما

 کند:  یگذار هیر سرمایز یها نهیآن برخوردارند قرار است در زم

 
ساخت  ،یمشاوره، نظارت فن ،یو طراح یو مهندس ی، فنیتجار یگانبازر یها تیه فعالیدر کل یگذار یهسرما»

ی، و مسکون یو تجار یادارا یها ، ساختمانیفرهنگ یها اعم از مجموعه یعمران یها پروژه ی هیاجرا در کل
 یاحتیو س یارتیو ز یو اقامت یو ورزش یستیتور یها مجتمع

  الها، پالژهایسراها، هتل آپارتمان و و ها، مهمان هتل

 یارجو ت یحی، مراکز بزرگ تفریستیتور یها ساخت شهرک
 اعم از داخل و خارج از کشور یو دولت یخصوص یها در بخش یگذار هیمشارکت و سرما

آالت  نیمونتاژ و نصب ماش ،دیتول ،ساخت ،یاعم از طراح یخدمات مهندس یها نهیمجاز در زم یها تیفعال
در بورس و مشارکت در  یگذار هی. سرماییو مواد غذا یصنعت ،یدیولکارخانجات ت یانداز و احداث و راه یصنعت

. یو خارج یداخل یو حقوق یقیالزم با اشخاص حق یها و عقد قراردادها د سهام آنیق خریها از طر ر شرکتیسا
 ان مدت، بلند مدت. یکوتاه مدت، م

د و یز انواع خری، پخش و نیبسته بند ،دیاست مربوط به تولیتأس ،ور و خدماتی، طی، دامپروریانجام امور کشاورز

 و ی، صنعتیدیتول یها پژوه یبرا یمجاز بازرگان یه کاالهایسرد و گرم. صادرات و واردات کل ییفروش مواد غذا
، یالملل نیو ب یداخل یها شیها و هما شگاهینما در ، شرکتیو خارج یدات داخلیاه مناقصات و مزیشرکت در کل

 یو اعتبار یاز بانکها، موسسات مال یو اعتبار یالت مالی، اخذ وام و تسهیو صنعت یدیتول یها پروژه یاجرا
 ت مجاز مطابق قانون تجارت. یو هرگونه فعال یالیا ری یاعم از ارز یالملل نیو ب ی، دولتیخصوص

http://shasa.ir/newsdetail-161763-fa.html
http://shasa.ir/newsdetail-161763-fa.html
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 «خ ثبت به مدت نامحدودیمدت شرکت از تار

 ( ۱۱آبانماه  ۲۴سه شنبه  ۷۱۱۳۶کشور  یمنبع روزنامه رسم)

 
گر ید یچ کجایا در هیشود؟ آ یف میع تعرین وسیش چنیها تیفعال ی م دامنهیعظ ی هیاد راکفلر با آن سرمایا بنیآ

 ینداشت کسان یامکان ماد ییها نهین زمیدر چن یگذار  هیرد؟ اگر دخالت و سرمایگ یصورت م ین غارتیا چنیدن
توجه  یستیبا  شدند؟ یژه به او دارد آن میت ویعنا یا که خامنه یت رهبریاز وابستگان ب یآقامحمد یهمچون عل

ن یاز بزرگتر یکینژاد  یدولت احمد» یاسالم ینده مجلس شوراینما یرضا عبدالله ی د که به گفتهیداشته باش

ل شده یهزار تومان تشک ۷۹۹ه یه اولیک هفته قبل با سرمایبست که  یران را با شرکتینقت و گاز ا یقراردادها
 «بود،

 
http://tnews.ir سنا/ی/ا FB8119174661.html 

 
 کنند؟  یمشترک شرکت م یگذار هیک سرمایب در یرق یها باشگاه یا رؤسایدن یچ کجایا در هیآ

ران و یا ییایا و روابط مافیا بهشت مافیوجود دارد؟ آ ین روابطیاست چنیآن زبانزد دن یایا که مافیتالیا در ایآ

  ست؟ین یاسالم« یالقرا ام»
 

 سه به بازار فوتبالیداران نوک هیهجوم سرما
نه و مخارج یکه جز هز یسه به فوتبالیداران نوک هینژاد هجوم سرما یژه در دوران احمدیهشتاد و به و ی دهه

شان  دانند پول یکه م یداران  هیها مطرح بود چرا سرما یلیخ ین سؤال برایندارد شروع شد. ا یآور درآمد سرسام
قدرت،  یها به نهاد یکیشوند؟ پاسخ ساده است. نزد یآور م سرسام یها نهیحمل هزندارد مت یدر فوتبال برگشت

که اداره  یعیصنا یبرا« برند»جاد یآور، ا سرسام یالت بانکیو تسه  سپاه پاسداران، مشهور شدن، استفاده از وام
 حضور در فوتبال است.   یها برا ل آنیاز دال ییکنند و ... جز یم

گر از ید یاریت در فوتبال مانند بسیریاند. سوء مد ن عرصه با شکست روبرو شدهیها در ا شتر آنین حال بیبا ا

ن عرصه وارد یکه در ا ییها آورد. آن یم و مستقل به وجود نمیافراد فه یگذار هیسرما یبرا یتیع، رغیصنا
 یاند و همگ افتهی دست ینجوم یها گوناگون به ثروت یها هستند که از قبل نظام و رانت یداران هیشوند سرما یم

است  یو نظام یاز اقتصاد ناکارآمد دولت یران و فساد در آن که ناشیگر مشکالت فوتبال ایاند. از طرف د سهینوک
 شرفت است. یمانع رقابت و پ

 

 س و ملوانین و پرسپولیل آذیو است یدوالب یتین هدایحس

 
 

به جبهه اعزام  یسالگ جدهیدر ه ۹۹ا آمد و در سال یدوالب تهران به دن ی در محله ۷۴۳۲در سال  یتین هدایحس

ت یس مسئولهللا خدمت کرد و سپ محمد رسول ۲۱مقاومت مالک اشتر بود در لشگر  ی  هیکه عضو ناح یشد. و
ن داشت یل آذیبه نام است یتهران را به عهده گرفت. پدرش کارگاه کوچک ۷۹  هیسپاه پاسداران ناح یامور پرسنل

بود  یمعمول یکه کارمند یتیچرخاند. هدا یرا م یتیكرد و چرخ امرار معاش خانواده هدا ید میله پرده تولیکه م
 یکارگاه پدر ی ن و توسعهید و فروش زمیآن برخوردار بود به خر که از یرانت ی ت در سپاه به واسطهیدر کنار فعال

سه با یداران نو ک هیگر سرمایهمانند د یدا کرد. ویدست پ یا افسانه یگذشته به ثروت ی پرداخت و در دو دهه

ها   انهها و وزارتخ را از بانک یازات فراوانیالت و امتیگر تسهیکدیبا  یمختلف بدون ارتباط منطق یها س شرکتیتاس
 ک نفر تمام نشود. یز به نام یکه همه چ یا کند به گونه یافت میدر یدولت یادهایو بن
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ک دهه یدر  یتیکه هدا ییها از شرکت یتوان به فهرست یکشور، م یساده در روزنامه رسم یک جستجویبا 

  دا کرد:یگرفته است دست پ یدیکل یا در آن سمتیس کرده و یگذشته تاس
 نیل آذیاست

 بند یج نایت وصنعت خلکش
 ا گستر رونایمد

 خاص  یان سهامیرانیا یاتحاد شکوفا یگذار  هیشرکت سرما

 نیشرکت توسعه صنعت خاور آذ
 بنیج نایشرکت کشت و صنعت خل

 زه فجر سپاهانیع گالوانیشرکت صنا
 اطهر یه رهروان حضرت زهرایریموسسه خ

 خاص ین تجارت سهامیافروز آذ یصنعت یدیشرکت تول
توسعه صنعت خاورساز یه گذاریکت سرماشر 

 کرانه جنوب البرز ییع غذایشرکت صنا

 ریالن شیگ یلبن یها شرکت فرآورده
 

 یکشاورز یها نیران، زمیج فارس و ایخل ی هیحاش یدر اکثر کشورها یت امالک و مراکز تجاریعالوه بر مالک یو
ران متعلق به اوست. و یا یگوین شرکت پرورش میترت خود در آورده است. بزرگیز به مالکیران را نیدر ا یاریبس

 ی طبقه ۲۴گذار هتل  هیتات و سرما ین سهامداران بانک خصوصیتر از بزرگ یکیران یعالوه بر سهام بازار مبل ا

هم با وزارت صنعت، معدن و  یاژهین روابط ویش است. او  همچنیک ی رهیجز یون دالریمل ۰۲۹روس، هتل یس
 د.تجارت داشته و دار

 ه است. یریو امور خ یدر پوشش مراسم مذهب یت اقتصادیشرفت انجام فعالیپ یبرا یو یها از روش یکی
است که  یکند و منزل او از معدود منازل یان مداحان مشهور و بانفوذ انتخاب میک خود را از میدوستان نزد یو

و  یاسیر مداحان سیاند و سا را کردهجا برنامه اج ان در آنید حدادیو سع ی، مداح مشهور تهرانیمنصور ارض
 ی کسانی بود که در مراسم ختم پدر سعید حدادیان شرکت کرد. وی در زمره دارند. یروابط خوب یز با ویمشهور ن

است که سود  یتوسط شهردار« تراکم»پول فروش شهر تهران تحت عنوان  یتیدرآمد هدا یها از محل یکی

کرده  یگذار هیران سرمایشود در فوتبال ا ین پول گفته میزند. از هم ین ماردها تومایلیسر به م  آن ی ساالنه
 است. 

پس از  یدادند که و یخبر از آن م یداخل یها س بود. رسانهیره باشگاه پرسپولیأت مدیس هیرئ یمدت یتیهدا
 یبا همکار ۱۹در سال  یشده است. و ینیرزمیان مداحان و فوتبال، وارد حوزه اقتصاد زیم نفوذ خود در میتحك

م که در ین تیون تومان از غالمرضا رهنما مالک ایلیم ۱۹۹ن به یآذ لیاست یاز باشگاه اکباتان را براین امتیپرو یعل

عاقبت به دست دوم سقوط کرد. او با سپردن  یاردیلیم یها نهیکرد که با صرف هز یداریامارات اقامت داشت خر
ت سپاه پاسداران و قائم مقام کردن ناصر یو و مسئول تربآجورل یم به سردار مصطفین تیت ایسکان هدا

ت یرید در زمان مدیگو یقدرت را با خود داشته باشد. خودش م یت سپاه و نهادهایتالش کرد حما یشهسوار
س کمک کرده یم به پرسپولیارد و نیلیم ۰ک رقم ینه کرده است و یارد تومان هزیلیم ۷۰ن یل آذیآجورلو در است

 است. 

م بزرگساالن یان تیکفاش یبا عل یا جلسه یون فوتبال و طیعاقبت سال گذشته با حضور در فدراس یتیهدا
د ین مقرر گردیون فوتبال واگذار نمود. همچنیگ دسته دوم قرار دارد به فدراسین را که در لیل آذیباشگاه است

گ دسته یم در لین تیحضور ا ینه هایه هزیم مذکور اقدام به پرداخت کلیاز تیون فوتبال از محل درآمد امتیفدراس
ن ین به ایل آذیت باشگاه استیشد که مالک یمدع یتیت از هداید. شرکت توسعه و تجارت صبا با شکایدوم نما

 شرکت واگذار شده است. 
ارد یلیم ۱ارد تومان بوده تنها یلیم ۷۱۹کشور  یستم بانکیبه س یو یشود مجموع بده یکه گفته م یدر حال

 قه ارائه شده است.یوث ین بدهیا یتومان برا

س را با یبود حاضر است پرسپول یشد و مدع یگ برتر محسوب میدر ل یساز یکه سردمدار خصوص یتیهدا
ن سال حضور او در فوتبال ی، آخر۶۷ها اعالم کرده بود سال  نیتر از ا شیتومان بخرد و پ میلیارد ۷۹۹معادل  یرقم

 یبرکنار یامضا برا یآور ها نباشد. او در جمع ها و روزنامه تیفحات سانبود که در ص یران خواهد بود، روزیا
گ یل یها میاز ت یکید یاقدام به خر یگریک دیدر تاکت یتیافته بود حضور داشت. هدایان که تازه استقالل یکفاش

فوتبال قرار ون یها را در مقابل فدراس خواست باشگاه یم میرمستقیم و غیبود که مستق  ین درحالیکرد؛ ا یبرتر

ار گرفت تا همه او را یدرصد سهام ملوان را در اخت ۱۹کرد،  یم یالن کمک مالیبه داماش گ یرپوستیدهد. او که ز
 یمیگهر زاگرس رفت. ت ی زده م بحرانین حال، او به سراغ تیبدانند. در هم یملوان بندرانرل یچون و چرا یمالک ب

شد با  یمحسوب م یرخسروید امیآفر اموال مه ی که در زمره شده بود. گهر زاگرس یبا سقوطش حتمیکه تقر
ر نام یین گهر درود تغیل آذیار برادرش حسن قرار گرفت و به استیک، در اختی، به صورت اجاره به شرط تملیقرارداد

ده شده یشن یک و فوتسال و حتیگ دسته یچند باشگاه فوتبال ل یر رسمیبه صورت غ ۶۷در سال  یتیداد. هدا
 را اداره کرد.  یال ساحلفوتب

 .کرد یداریخر یرا در توافقنامه ا یدرصد از سهام باشگاه تراکتورساز ۴۳ان، یرانین ایل آذیشرکت است ۱۱در سال 

با  یباز یا برایاسپان یم ملیز بود. او گفته است چنانچه تیآهن ن ابومسلم و راه یها میاز تید امتیبه دنبال خر یو
 مخارج آن را خواهد پرداخت.  دیایران بیبه ا یم ملیت
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 و استقالل یانصار یعل
مسجد امام جعفر صادق  ی( روبه رویفعل یری)شمش یزاهد یمتر ۲۹، یش از انقالب در مهرآباد جنوبیتا پ یو

از  یه متعلق به اوست. بخش کوچکیتهران در زعفران ی ن خانهیتر کرد. امروز گران  یم یکوچک زندگ یا در خانه

از آن  یکه و یافت آباد است که با توجه به رانتی یها نیاز زم یادی، بخش زیانصار یعل یها ییااموال و دار
 د. یرس یبه و ینجوم یجا احداث شد و ثروت ران در آنیبرخوردار شد بازار مبل ا

 

 
 

  د:یگو یم ینجوم یافتنش به ثروتیدست  یدر مورد چگونگ یو
با فراهم  یاسالم یجمهور ، در واقع نظامیلیان جنگ تحمیپس از پا»

جاد یو مهم تر از آن ا ین باالدستیدر قوان یقانون یها رساختیکردن ز

فراهم کرد. به  یردولتیبخش غ یت و فرصت رقابت، فضا را برایامن
استفاده کردند و  یا داد، عده یردولتیبه بخش غ یدیت جدی، هوینوع

است  یاقداماتهم سوءاستفاده. منظورم از استفاده، مجموعه  یا عده
در کالن جامعه شد و منظورم  یکه موجب اشتغال و رونق و رشد اقتصاد

ه به خارج از کشور و یو بردن سرما یز ثروت اندوزیاز سوءاستفاده ن

م در احترام به نظام یتالش کرد یل است. ما به نوعین قبیاز ا یلیمسا
 یعنیم، در واقع ین شروع کنییپا یها هیاز ال یتدان است، از مناطق محروم و حیپاک شه یها که برآمده از خون

از یو البته مورد ن یرانیخ و هنر ایخته با تاریک صنف و صنعت آمیرا در  یعیک مرکز مدرن توزیجاد یآباد و ا افتی
 مواجه شد.  یو صنف یم که خوشبختانه با اقبال عمومیمبلمان آغاز کرد یعنی یرانیا یخانوارها

 
-02-1391-42/258-43-21-25-08-1390-javan.com/index.php/component/content/article/17-http://www.n

53.html-30-20-03 

 
 

ن به ساخت مجتمع توا یاو م یاقتصاد یها ن پروژهیاز اول
بازار آهن شادآباد  یدر ضلع جنوب ۲و۷بهاران  یتجار

 ۱۹ل دهه یك در اوایك شریاشاره کرد كه به همراه 

 ساخت.
 

ت در بازار آهن و سپس یو فعال یبا بساز بفروش یانصار
شد و سپس در  یاردیلیچند م یبازار مبل صاحب ثروت

به  ارد تومانیلین چند مینژاد ا یدوران دولت احمد
 ل شد.یارد تومان تبدیلیچندهزار م

ران را یل ایاست که بازار موبا یاز کسان یکین یاو همچن

ن مجوز بانك یتوانست اول یانصار یدر دست دارد. عل
 یطینژاد در شرا یرا از دولت محمود احمد یخصوص

 ن مجوز بودند .یدادن ا یبرا یدیتحت فشار شد یافت كند كه مقامات بانك مركزیدر
 ۲۹ه بانك، تنها یل سرمایتشك یبرا یارد تومان وجه نقد به حساب بانك مركزیلیم ۲۹۹ز كردن یوار یبه جا یو

، یآباد یبه فرمان عل یورزش یاز باشگاهها یتعداد یز از سوین پول نین کرد.  ایارد تومان وجه نقد تأمیلیم

ار یپا كه تحت فرمان اسفندیروه سان گین سرپرست وزارت نفت و همچنیو آخر یت بدنیس وقت سازمان تربیرئ
وجه نقد از  ی، به جایح مقررات بانكیه برخالف نص صریسرما ین شد و مابقیقرار داشت، تأم ییم مشایرح

ن بند قانون كه هر یو ا یكامل مراحل قانون یبدون ط یانصار .انجام شد یقه گذاشتن اسناد ملكیق به وثیطر
ك یكه ظاهرا  یانصار .بانك تات را افتتاح كرد ۱۱/۱/۱را دارا باشد، در  یبانكدرصد سهام  ۷۹ش از یتواند ب یفرد نم

د سهام بانك یش اقدام به خریپ ید، چندید یم یخود ناكاف یاقتصاد یها تیپوشش دادن فعال یبانك را برا

 كرد. یه از شهرداریسرما
 

molnews.ir/fa/news/5449http://www.taa 
 

وابسته به سپاه پاسدران  یو اعتبار یک مؤسسه مالیرا در « تات»ناچار شد بانک  یبه فاصله کوتاه یانصار
 یش منتشر کرد، علیکه دو سال پ یوز در گزارشیس شد. جهان نیب تأسین ترتیبه ا« ندهیآ»ادغام کند. بانک 

 کند.یم یخواررانت یت مسئوالن دولتیکشور خواند که با حما ینکاز بدهکاران بزرگ نظام با یکیرا  یانصار

 
ار گرفته است. در ین در اراک را به منظور ساخت بازار مبل در اختیهکتار زم ۰۹۹ یاو با فشار مسئوالن دولت

وتلفه و او به م یکیها درباره بازداشت او قوت گرفت، اما نزدیگمانه زن یارد تومانیلیپرونده اختالس سه هزار م
 ش فراهم کرده است. یبرا یامن ی هیسا یتین هدایمداحان مشهور تهران، همانند حس

 ش شد.یهاییش دارایافزا یع و معادن در دولت نهم، پله پرتاب او برایر صنایبا معاون وز ییآشنا

http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html
http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-02-03-20-30-53.html
http://www.taamolnews.ir/fa/news/5449
http://www.taamolnews.ir/fa/news/5449
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  د:یگو یخودش م

از  یکیاز  یدر مقطع یعنیم. یکرد یم مه یغیغات تجارت کرد. ما کار تبلیتوان بدون تبل یامروز، نم یایدر دن»... 
 یو برخ ین ماجرا باب دوستیم. ایده و محصول مان استفاده کردیغ ایتبل یفوتبال مملکت برا یم هاین تیبزرگ تر

 «ها را گشود. یهمکار
 

http://www.n-javan.com/index.php/component/content/article/17-1390-08-25-21-43-42/258-1391-02-

03-20-30-53.html 
 

با  یاو را گرفت. و یبود و سپس جا ی، معاون ویون دوچرخه سواریدر فدراس یانیاست واعظ آشتیاو در دوران ر
ن یا یل به چهره خبرساز شد و مشکالت مالیتبد یانیره باشگاه استقالل در دوران واعظ آشتیات مدیحضور در ه

ک مغازه ی یره باشگاه استقالل، با اهدایئت مدیوان عضو هبه عن یحل و فصل کرد. انصار یمدت یباشگاه را برا
در  یداشت. و البته حضور جبار م نگهین تیاستقالل را در ا یاصل ی  مهره یجبار یل تهران، مجتبیدر بازار موبا

 کرد.  یانین پاساژ هم کمک شایت ایبه معروف یاش در پاساژ انصار مغازه

 

 زیبرمطلق و گسترش فوالد ت یمحمدرضا زنوز
 

 یاست که با برقرار یستم بانکیاز بدهکاران بزرگ س یکی ۷۴۳۹متولد  یزنوز

ندگان ی، و با استفاده از روابط نمایو محل یاز مسئوالن مل یژه با برخیارتباط و
ع یون صنایسیس کمیرئ ینژاد مانند رضا رحمان یدولت احمد یحام یزیتبر

و عضو  ییون قضایسیس کمیرئ بینا ین فرهنگیمجلس و سردار محمدحس
 ز سردار احمدیغ استاندار تبریدر یت بیو حما یسه مجلس و با همکاریأت رئیه

 یجان شرقیاصفهان و آذربا یانتظام یروی، فرمانده سابق نیگیرضا بیعل 

ها ادامه دهد و هم افت وامیخود و در یهاتیتوانست هم به روند گسترش فعال
 .را تصاحب کند یدیجد یهاشرکت

، یاست جمهورینژاد به عرضه ر یسال قبل و قبل از ورود احمد ۷۹ود حد یو
مان بوده که با یمان و شرکت حمل و نقل سیس یمتر ۰۹۹ک سوله یصاحب 

 کرد.  یم یز همکاریان تبریمان صوفیشرکت س

معدن کشور  ما وارد بازار بورس، فوالد، خودرو ویمشهور صدا و س یک مجری یهااستفاده از مشاوره و رانتبا  یو
 شد. 

درصد سهام دو  ۴۹و  ۴۳دار کشور است که هیکالن سرما ۷۹ن فرد جزو ین گزارش، در حال حاضر ایبر اساس ا
 ار دارد.یرا در اخت یسامان و گردشگر  بانک

و  فوالدو پنج کارخانه  یگردشگر بانکسهام خود در  یبازداشت شد اما پس از واگذار ۷۴۶۹اواخر خرداد  یو
 آزاد شد. یارد تومانیلیم ۰۹۹قه ید وثیا قاز امالک خود، پس از چند هفته بازداشت ب یگریتعداد د

 

 یثروت یدارا یو است. رانیادر  یو ورزش یبانک، ی، خدماتیدیها شرکت تول ر و مالک دهی، مدسهامدار یزنوز
 ارد تومان است. یلیهزار م ۷۲ش از یب

ه توان ب یها م ن شرکتیاشتغال دارند. از جمله ا یوابسته به و یها ها و کارخانه نفر در شرکت ۱۲۹۹۹ش از یب
 ر اشاره کرد: یموارد ز

 زیتبر فوالد گسترش یورزش یفرهنگ مؤسسه

 سامان بانک
 آتا ییمایهواپ

 زیزل تبریان دیکارخانه بن
 زیتبر یخودرو رانیا یگروه صنعت

 زیگسترش فوالد تبر یگذار هیشرکت سرما

 ریش عجبوالد مجتمع ف
 مجتمع فوالد بناب

 زیاقوت صنعت تبریگروه کارخانجات 
 زیدرپاد تبر یکارخانجات گروه صنعت

 توانگران سهند یگروه صنعت
 زیالماس تبر یگروه صنعت

 فوالدگستر کوثر یذارگهیمرکز آموزش سرما

 کیدر یگذار هیگروه سرما
 

ز به ین شرکت را نیافت کند، این را دریرالیآتا ا ییماینژاد مجوز شرکت هواپیاو که توانسته بود در دولت احمد
نژاد گفته بود که مجوز آتا یدولت احمد ین راه و ترابریشیر پیوز ید بهبهانیواگذار کرد. حم یآستان قدس رضو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4_%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%AA%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D8%B1
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ن یو امام جمعه ا یز در مجلس خبرگان رهبرینده تبرینما یمجتهد شبسترمحسن هللا تیرا با وساطت آن یرالیا

 داده است. یشهر به زنور

ژه یو ینژاد در خودرویاز او به همراه احمد ی، عکسیجان شرقینژاد به استان آذربایهمزمان با سفر احمد
الت و فروش فوالد با ارزش یپرداخت تسه یلت براس دویژه رئیفات منتشر شد و سپس اسناد دستور ویتشر

 افت.یها راه ز به رسانهیمت بازار به او نیکمتر از ق
 

http://www.taamolnews.ir/fa/news/5303 

 

 
 نژاد یمطلق و احمد یمحمدرضا زنور

 
را پرداخت کرده  یخود به نظام بانک یارد تومان از بدهیلیم ۷۴۱۹فته است که نامه پنجره گوگو با هفتهاو در گفت

 اند.کشور خبر داده یاو به نظام بانک یارد تومانیلیهزار م ۷۲ یاز بده یاست. اما منابع خبر

از  یکیاست. گسترش فوالد  س شدهیتأس ۷۴۱۱ن باشگاه در سال یز است. ایم گسترش فوالد تبریمالک ت یو
ن یاز چند زم یاختصاص ومیاستادد که عالوه برداشتن یآ یبه حساب م رانیا فوتبال یها ن باشگاهیتر ناتپرامکا

بازی  اول دسته گیلدر را که  تهران ینیزم یروینم یت امتیاز ۷۴۱۱ن باشگاه در سال یبرد. ا یز بهره میچمن ن
 گ برتر صعود کرد. یو امسال به لکرد  یداریخر دچار مشکالت مالی شده بودکرد و  می

 هم هست.  یجان شرقینتون آذربایأت بدمیس هییمطلق ر یزنوز

 

 نتیو راه آهن سور یزنجان یمرتض بابک
 

  
 

 ید فالح هرویو حم یبابک زنجان

 
شرکت از جمله  ۹۹ش از یب یدر تهران( به گفته خودش دارا ۷۴۳۶اسفند  ۲۷)متولد  یزنجان یبابک مرتض

، سهامدار شرکت یمالزدر  «یاسالم یه گذارین بانک سرمایاول»، قشم نتیسور توسعه نگیهولد شرکت

 ییها ن شرکتیاست. او همچن کستانیتاج ارزش بانکو  اماراتدر  یراعتبا یمال مؤسسه، هیترک انور ییمایهواپ
 ۷۰که از او اسم برده شده به  اروپا هیاداتح میتحر یها قطعنامهاز  یکیکستان دارد. در یه و تاجی، ترکیدوبدر 

ما یروند هواپف ۷۱ است که قشم ییمایهواپره یئت مدیس هیرئ ی. وت منتسب به او نیز اشاره شده استشرک
 کرد. یداریارد تومان از اروپا خریلیه هزار میه اولی( با سرما۲۹۹۷تا  ۷۶۶۱دست دوم )ساخت 

 ییکردم تا جا یو خارج یداخل یها جاد شرکتیشروع به ا یا به صورت حرفه ۷۴۱۶از سال »  د:یگو یم یزنجان
ها و موسسات تحت پوشش  شرکت نکه جمعیم ... تا ایجاد شده داشتیشرکت ا۷۷حدود  یزیچ ۷۴۱۷که سال 

ه یشدن در کل یکیو  یسامانده ینگ برایک شرکت هلدیاز به ید و نیرس یو خارج یشرکت داخل ۹۳من به 

 یبهتر یجاد شده سمت و سویا یها نت و انتقال سهام تک تک شرکتینگ سوریجاد هلدیها بود که با ا شرکت
« م.یهزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هست ۷۱با ا یدن یگر کشورهایران و دیاکنون در ا گرفت که هم

http://www.taamolnews.ir/fa/news/5303
http://www.taamolnews.ir/fa/news/5303
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%DA%AF_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%87%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA_%D9%82%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%82%D8%B4%D9%85
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ارد تومان یلیهزار م ۲۰ثروت او را یارد تومان حقوق پرداخت می كند. لیم ۲۶ماهانه ن اعالم کرد که یاو همچن

 نژاد و داللی نفت به دست آورده است.  اش را در دوران احمدی وی عمده سرمایهزنند.  ین میتخم

 
در این  یو ی اعزام شد.اش را در سپاه پاسداران گذراند و به عنوان سرباز به بانک مرکز یسربازدوران  یزنجان

 یر از رانندگیدر آنجا غ و شود یم یس وقت بانک مرکزی، رئنوربخش محسنبعد راننده  یچند رابطه ادعا نمود که
 «صاحب چند کارت»نکه یل ایبه دل یبعد از اتمام دوره سرباز یرد. زنجانیگ یها را هم بر عهده م کار ثبت نامه

 ت کند.یکنترل بازار فعال یبرا یبانک مرکز یق دالرهایرد در تزریگ یم میبود تصم یمرکزبانک  یدالل یبرا

که بابت  یون دالر بوده؛ کارمزدیلیم ۷۱ع گرفته یتوز یبرا یکه از بانک مرکز ین ارزینخست کند ادعا می یزنجان
کرد  یگرفت و پخش م یر از بانک مون دالیلیم ۷۱ون تومان بوده است. او هر روز یلیم ۷۱افت کرده هم یع آن دریتوز

رسد واقعی باشد. با توجه  ادعاهای زنجانی بعید به نظر می کرده است. یافت میون تومان هم سود دریلیم ۷۱و 
هایی که  صحنه و دست به فوت نوربخش از قرار معلوم او برای انحراف افکار عمومی و ناشناس ماندن افراد پشت

پس از درگذشت ی زنجانی او  کند. طبق گفته ت نجومی برسد این موارد مطرح میبه او یاری رسانده تا به ثرو
بنا به ادعای او و . صادر کندران یه خارج از اب گوسفندپوست  وفروش شود،  ساالمبوررد یگ یم مینوربخش تصم

  سر از زندان درآورد و دوسالی را زندان بود. شد و  ورشکست یالدیم ۷۶۶۹در سال اسناد موجود او 

اعمال  یها میدور زدن تحر یبرا ییکا به پولشویتوسط آمر ۲۹۷۴ل یدر آور مرتبط با او یها و مؤسسه زنجانی
 اند.  ران متهم شدهیه ایشده عل

ش از دو یب گفت بابک زنجانی( ۲۹۷۴سپتامبر  ۷۹، )۶۲ور یشهر ۷۶ران روز سه شنبه یر نفت ایوز زنگنه ژنیب
 یریگیدر حال پ رانیا مجلسو  نفت وزارتز نکرده و یوار دولت خزانهرا به  رانیا نفتارد دالر حاصل از فروش یلیم

ع و معادن، ینفت، صنا ین رابطه را با وزرایتر کینزد یاست که بابک زنجان ین در حالین مسئله هستند. ایا

 نژاد داشت.  یدولت احمد یس بانک مرکزی، امورخارجه و رئییاقتصاد و دارا
 

 یافشاگر یدارد بعد از ماجرا ید مرتضویها و سع یتیها و امن یبا اطالعات یکیکه روابط نزد ینام بابک زنجان
نژاد با  یاحمد ی نوار افشا شده یبود که به ادعا یشد. او کس یا ش رسانهیش از پینژاد در مجلس ب یاحمد

به  یتیاز عناصر امن یکی ید فالح هرویق حمیشود او از طر یگفته م داشت. یز زدوبند اقتصادین یجانیفاضل الر
)معروف به حسن رعیت(  یرکاظمیبا حسن م یو یها شود. عکس یموصل ن نظام ینهادها و مسئول یاریبس

شود تا  که گفته می است یو ی پشتوانه ی نشاندهنده یخصوص یمایدر هواپ یتیامن یها گر از چهرهید یکی

عالوه بر بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران تعدادی از  رسد. م میی وی مجتبی ه ای و آقازاده خامنه بیت
االنبیا و  ی او با قرارگاه خاتم ارتباط ویژهتند. نمایندگان قدرتمند مجلس از جمله حامیان پروپاقرص زنجانی هس

اول دولت رستم قاسمی رئیس این قرارگاه که وزیر نفت دولت احمدی نژاد شد و امروز مشاور وزیر دفاع و معاون 
ی بابک  چند جوان در فضای مجازی پرونده ۷۴۶۷ز ییدر پاروحانی است یکی از سکوهای پرش زنجانی بود. 

قرار گرفتند.  و آزار و اذیتب ین کار، تحت تعقیزنجانی و ارتباط او با مسئوالن دولتی را افشا کردند ولی به جرم ا

برای خواباندن سروصداها  حامیان زنجانیی و فاضل خداداد آفرید خسرو ی مه مانند پرونده ویژهدر شرایط البته 
 توانند خود را کنار کشیده و او را دم تیغ بدهند.  می

 
مدت  یش برایک یثامن گوارا ییع غذایدر شرکت صنا ۷۴۱۴ش در سال یها تیفعال یدر ابتدا یبابک زنجان»

سهامش را  ۷۴۱۳ان در سال یریم ید مرتضیان بوده است. سیریم ید مرتضیبه نام س یک فردیشر یمحدود

ن یاز ا ییگر ردپاین سال به بعد دیشود. از ا یفروشد و از شرکت خارج م یم یزدپناه طوسیبه نام محمد ا یفرد
ر بر یدا ین شرکت موجود است و نه خبریرات در اییاز تغ ینه رد یست. به عبارتیشرکت در اسناد موجود ن

از سال  یعنیح است. یز صحین یزدپناه طوسیمسئله درباره محمد ان ین شرکت در دست است. ایانحالل ا
ات ین عملیان، جانشیریم ید مرتضیشود. سردار س ید میناپد یز از مجموعه اسناد رسمیبه بعد او ن ۷۴۱۳

 یروهاین نیژه از زبده تریگان ویک ین یژه صابریو یروین است. نیژه صابریو یرویسپاه و فرمانده ن ینیزم یروین
 «ات سخت و دشوار خصوصا در خاک دشمن است.یه است که مختص عملسپا

 

http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20130430174447028 
 

گذاری  های دولتی سرمایه یلمی ف  بیند و در پروژه او همچنین از طریق عوامل خود دم مداحان حکومتی را می
 کند. میلیاردی می

 ییدا یبا عل یکینت است و از روابط نزدیسور آهن راه فوتبال باشگاهره یات مدیس هیین مالک و ریهمچن یزنجان

 برخوردار است. 
 

ون تومان عرضه شد اما یلیم ۶۹۹ارد و یلیم ۰مت یآهن با ق ران باشگاه راهیدر بورس ا ۷۴۶۹خرداد  ۰خ یدر تار
 یساز یو شرکت خصوص یأت واگذاریآهن ه فروش نرفتن باشگاه راه یرو شد. در پ  فروش آن با شکست روبه

مت یرا به ق یساز یخصوص ین باشگاه فوتبال کشور براینخست یمت واگذاریر خود قیت ۷۷ران در جلسه شنبه یا
ت یمالک ۷۴۶۷ش قدم شد و در سال ید آن پیخر یفراز قشم برا ییمایارد تومان کاهش داد. شرکت هواپیلیم ۳/۷

 آن را به عهده گرفت.

  د:یگو یمورد در گفتگو با روزنامه ابتکار م نیدر ا زنجانی
 

آن به زندان  یآهن است که مالک قبل ده، همان باشگاه راهیبه ما رس یساز یکه از خصوص یا تنها مجموعه»

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20130430174447028
http://www.iranianuk.com/page.php5?id=20130430174447028
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86
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فکر  یم. هر کسیکنان نجات دادیباز یاز جمله بده یارد تومان بدهیلیم ۲۹افتاده بود و ما باشگاه را با پرداخت 

ن رانت را یخ به بعد بدهد ما مجانا این تاریانه آن را از اینه سالید هزیایده بیبه ما رس یآهن رانت راهکند باشگاه  یم

 یدر جبهه اقتصاد یجیک سرباز بسیارد تومان در آن خرج کند. ... من به عنوان یلیم ۲۹ یم تا سالیکن یم میتقد
ا چهار بار هم یام. حداقل سه  ها استفاده کرده آنارم گذاشته و از یبوده که خدا در اخت ییها کنم. شانس یکار م

 «ام.  ورشکسته شده
 

 و داماش، گهر درود، پارسه ید خسرویمه آفر
 

 
 

در  ۷۴۳۱ا( متولد یرمنصور آری)ام یرخسروید امیآفر َمه

الن یاز توابع عمارلو شهرستان رودبار گ« ناش» یروستا
 یانارد تومیلیبه اختالس چند هزار م ۷۴۶۹ور یدر شهر

ارد تومان( متهم شد، که گفته یلیم ۴۹۹۹ا ی ۲۱۹۹)
 است.  ران بوده یخ این اختالس تاریشود بزرگتر یم

ن منطقه بودند و ارتباط ین خوانیاز بزرگتر یو ی خانواده

 ی داشتند. او به واسطه یبا حکومت پهلو یتنگاتنگ
و  ییمشا میم و رحیرژ یاطالعات یبا باندها یکینزد

داران  هین سرمایاز بزرگتر یکیاد به نژ یدولت احمد
  یریدرگ یل شد اما به سرعت قربانیوابسته به نظام تبد

از  یکیکه  لیس بانک میرئ یم شد.  خاوریرژ یباندها
وادار به ترک  یا اژه یمتهمان پرونده بود توسط محسن

ر یز درگیکه خود ن یا ژها ین اختالس شود. محسنیکشور شد تا بلکه مانع برمالشدن نقش مسئوالن نظام در ا

 پرونده قرار داد.   یکانش را قاضیاز نزد یکین ماجرا بود ناصر سراج یا
 

بوده  ۷۴۱۰و  ۷۴۱۳ یها به همراه برادرانش در سال یبا اداره کردن گاودار« یرخسروید امیمه آفر»ت یفعال یابتدا
زود بازده  یها را با استفاده از طرح ین واحد دامداریبوده، ا یدر خدمت سرباز ۷۴۱۲که تا سال  یاست. و 

برابر  ۷۴۱۰خردادماه  ۲۱در « ایر منصور آریام یگذار هیشرکت توسعه سرما»ن یه آغازیکرده بود. سرما یانگذاریبن

ارد یلیم ۲۹به  ۴۹/۷۷/۷۴۱۱خ ین شرکت در تاریره همیئت مدیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیلیم ۰۹با 
 د. یخر ۷۴۱۳اش را در سال  یل شخصین اتوموبیبود اول ینبوغ اقتصاد یکه دارا یاست. و ردهدا کیش پیتومان افزا

 یجمهور یقانون اساس ۳۳اصل  یاجرا یدر راستا ۱۶ا در سال یر منصور آریام یه گذاریشرکت توسعه سرما
درصد از سهام  ۶۰۲۲لرستان،  ین سازیدرصد از سهام ماش ۶۳۲۶۹مشکوک توانست  یران در اقداماتیا یاسالم

درصد از سهام  ۴۶۲۰راه آهن )تراورس( و  یه فنیخط و ابن یدرصد از سهام مهندس ۶۰ران، یفوالد ا یگروه صنعت
 د. ینما یدارین خوزستان را خریفوالد اکس

 عبارتند از: « ایرمنصور آریام یه گذاریتوسعه سرما» ی  ر مجموعهیز یها از شرکت یبرخ

 ایآر منصور ریام یگذار هیسرما توسعه
 انیرانیا رمنصوریام پخش شرکت

 النیک گیشه مارلیش یگروه صنعت
 رانیا فوالد یصنعت یمل گروه

 النیگ داماش یمعدن آب صنعت

 النینمونه منصور گ یگروه صنعت
 ر منصوریت تدبیریشرکت مشاوره و مد

 کرانه منابع یزیر برنامه یها سامانه
 انیرانیا داماش یورزش باشگاه

 ایآر بانک

 پالست یمیش شفاف
 لرستان گهر اچهیدر ییغذا عیصنا

 لوشان فوالد و آهن
 سنگ گستر یشرکت پ

 ستاره درخشان درفک یو جهانگرد یشرکت گردشگر
 لوشان سازان سبک

 لرستان یساز نیماش

 تهران افانشک معدن

 انیرانیا ترابر داماش
 النیثاق گیم یخدمات کشاورز

 انیرانین طبخ ایترچ ییع غذایصنا
 کیالکترون صنعت نوآوران

 منصور گستران تجارت

 انیرانین ایا سنگ زریشرکت آر
 مان فاراب شمالیس

 زمان پردازش تیریمد مشاور نیمهندس
 یفن هیابن و خط خدمات شرکت

 ک قمیشرکت نوآوران صنعت الکترون

 تراورس شرکت
 ایآر درخشان دیمروار

 ایم آریزیشرکت گسترش من
 خوزستان نیاکس فوالد شرکت

 ایآر ابرتر منیا یکاال یداخل یا¬جاده نقل و حمل شرکت
 انیرانیمه طرح ایب

 ر منصوریستارگان ام

 

هر متر  یال برایر ۷۹مت یبا ق تهرانن در کاشانک یو صدها هکتار زم شیکن در یهکتار زم ۲۴۹شود  یگفته م
 قرار گرفته است.  یار ویمربع در اخت

http://arya-inv.com/
http://www.amirmansourarya.com/
http://www.ami-co.com/
http://www.tadbirco.org/web/guest/43
http://www.carane.ir/
http://www.damashsc.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://www.damash.net/
http://www.shafafshimi.com/
http://www.gaharlake.com/
http://www.tadbirco.org/web/guest/41
http://www.iransilicon.com/
http://www.tadbirco.org/web/guest/42
http://www.damashtarabar.com/coopratives.html
http://www.nosel.net/
http://www.tgm-co.com/
http://www.zpmce.com/
http://www.rstc.ir/
http://rstc2.webphoto.ir/1337410.htm
http://www.mda-co.com/
http://www.oxinsteel.ir/oxin/index.php
http://www.imentarabar.com/
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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را جلب و در اسفند همان « ایبانک آر»با نام  یس بانکیتاس یبرا یموافقت بانک مرکز ۷۴۱۶در اواخر سال  یو

 یبانک مرکز ۷۴۶۹ال استخدام کارمند نمود. اما در مرداد س یو سپس انتشار آگه یسیره نویسال اقدام به پذ

 ت بانک را باطل کرد.یمجوز فعال
از یامت یداریبعد از خر ۷۴۱۱است که در سال  رشتران در شهر یا فوتبال یها از باشگاه یکیالن یداماش گ

 ییس شد. داماش نام روستایداماش تاس یالن توسط شرکت آب معدنیگ یاز استاندار پگاه فوتبال گاهباش
 است.« ناش» یک روستاینزد

 ینیر عابدیگ برتر صعود کرد. امیگ آزادگان به لیک لیگ گروه یدر ل یبعد از قهرمان ۷۴۱۶-۶۹م در فصل ین تیا

 یها مید مالک تین پست گمارده شد. مه افریبه ا یخسرود یم داماش است که توسط مه آفریت ی کاره  همه
 ف شدند. یه توقییقضا  توسط قوه یو یریفوتبال گهر درود و پارسه تهران هم بود که پس از دستگ

 
ب به مورد اجرا گذاشته یرود که حکم او عنقر ید قرار گرفته و احتمال مییمورد تأ ید خسرویحکم اعدام مه آفر

 بماند.  ین پرونده همچنان مخفیا یاصل یها مهره ی شود تا چهره
 

 الن یو داماش گ ینیعابد

 

ا آمد یت به دنیپرجمع یا در خانواده ۷۴۲۱در سال  ینیر عابدیام

م یبه ت ۳۱در سال  یها هفت برادر و دو خواهر بودند. و بود. آن
کسب کند از  یتیزود بدون آن که موفق یلیوست و خیکان پیپ

از اسالم  ییکه بو یش از انقالب در حالیکرد. پ یریگ فوتبال کناره
رمحجبه بود به ینبرده بود با همسرش که غ یو مسلمان

ماه در  کا رفت. مدت هشت یجا به تگزاس آمر انگلستان و از آن
که   اول انقالب بدون آن  یها ن کشور به سر برد و در ماهیا

حمد در که برادرش ا ییجا ران بازگشت. از آنیرد به ایبگ یمدرک

ون کشته یزیو تلویان حمله به رادیاول انقالب در جر یهمان روزها
که همسرش  یدر حال« دیخانواده شه»از  یشد به عنوان عضو

 یگذاشته بود و ادعا یشیشده بود و خودش ر  محجبه
از کارگزاران نظام  یکیکرد به حج رفت و به  یم یمسلمان

 ل شد.یتبد یاسالم

در  یل رشته عمران از دانشگاهیفارغ التحصشد که  یمدع ۷۴۱۱آبان  ۷۶اعتماد در  در گفتگو با روزنامه یو
 یکان تهران بازیم پیدر ت ۳۹ ی در اواخر دهه یبا آن که تنها مدت یکاست! اما نام دانشگاه را اعالم نکرد. ویآمر

 یم ملیبه ت»شد که  یعسرهم کرد و مد یگرید یده بود دروغیاز او در فوتبال نشن ینام یگر کسیکرده بود و د
 «!ن دعوت شده بودیآرژانت ۷۶۱۱ یدر جام جهان یباز یران برایا

الن استخدام شد اما به سرعت اخراج یدر گ یک شرکت ساختمانیپس از انقالب، به همراه برادرش در  ینیعابد
ر عامل شرکت توسعه یمدچون  ییها قدرت به سرعت رشد کرد و در پست یها به جناح یکیپس از نزد یشد. و

ک یم نزدیو خراسان به کار گرفته شد. او که به جناح راست رژ یجان شرقیران، استاندار لرستان، آذربایا یها راه

 یشورا یالبدل و اصل یت علین عضویع و معادن شد. همچنی، معاون وزارت صناین محلوجیبود در دوران حس
 یها فرودگاه یرعامل شرکت مهندسید، مدیاد شهیبن ک دوره داشت. معاونت مسکنی یشهر تهران را برا

 یها در سال یو یها تیگر مسئولیران از دیکل معادن ا یشرکت سهام یر عاملیر عامل اتکاء مدیکشور، مد
 گذشته بوده است. 

ن باشگاه را به یاز سهام ا ین مدت بخشیس بود و در همیرعامل پرسپولیمد ۷۴۱۶تا  ۷۴۱۲ یها ن سالیاو ب

 یاسالم یون فوتبال جمهوریس فدراسیس بود رئیر عامل پرسپولیکه مد یدر حال ۷۴۱۴در سال  یرد. ودست آو
 ران شد. یا

دار باشگاه  ک شد و سهامینزد ید خسرویآفر به مه ۷۴۱۰داشت در سال  یخوب یکه شم اقتصاد ینیعابد
 یمعرف یاقتصاد یه را مجتمعن مؤسسیان ایرانیاز سهامداران داماش ا یکیبه عنوان  یالن شد. ویداماش گ

س یار دارم، رئیاز سهام را در اخت ینکه مقدار کمیمن عالوه بر ا »  ن مؤسسه گفت:یکرد و در مورد نقش خود در ا

  «دهم. یمشاوره م یاقتصاد یها نها در بخش صنعت و معدن و پروژهیز هستم و عالوه بر این یسازمان ورزش
، گهر یاستقالل صنعت یها ده فروش باشگاهیمزا یرصد است. چون در آگهد ۷۶  مقدار کم سهام داماش ظاهراً 

و گهر و  یه صادر شده صد در صد سهام دو باشگاه استقالل صنعتییقضا ی  الن که از طرف قوهیدرود و داماش گ
گر یک نفر دی یر خسروید امیم فوتبال داماش به جز مه آفریدر ت یعنیرسد.  یدرصد سهام داماش به فروش م ۱۷

 باشد.  ینیخود عابد یستیهم سهام دار است که با
کرده بود. حاال در  یمعرف ین و برادران بهزادیره داماش را مرکب از خودش، فرزندش حسیأت مدیتر ه شیپ یو

کنان آن مطرح باشد نام یم داماش و بازیش از آن که نام تیکاره است. ب گر همهیاو د ید خسرویآفر نبود مه

م آمده و ین تیدر ا یمرب ۷۳تاکنون  ۱۱م در سال ین تیس ایشود. از زمان تأس یها برده م رسانه در ینیرعابدیام
 استانکو، یعبد نیحس، یافتخار یدعلی، سذوالفقارنسب ژنیبنشان،  اند که عبارتند از نادر دست رفته

د درخشان، یتارتار، حم یم قاسمپور، مهدینورزاده، ابراهید ی، مهدیناظم نیافش، کیپوشن نیمار، چیپوو پوکله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%BE%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86_%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88_%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88_%D9%BE%D9%88%DA%A9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

45 
 

م است ین تیا یسرمرب ین ناظمیاکنون دوباره افش اند و هم ا برکنار شدهی اند اند و رفته م آمدهین تیا ید هرندیام

 برسد.  یو نوبت یتا ک

در  ییالیو ی ده است. او سه خانهیرس یگذشته از قبل فوتبال به ثروت هنگفت یها در طول سال ینیعابد
که  یکنند. همسر دومش را در دوران یم یها زندگ ن در آنیلواسان دارد که دو همسرش و پسرش حس

اش بهتر   یهرچه وضع مال ار کرده است.یهم اخت یند همسر سومیگو یس بود گرفت و میرعامل پرسپولیمد
همسرانش  زیادی در داخل کشور و دوبی دارد. یگذار هیسرما ید. ویافزا یشود به تعداد زنانش م یم

 روند.  یمتعدد م یخارج یکنند و در سال به سفرها یم یشان را از دبیدهایخر

 
http://www.aftabir.com/news/view/2008/nov/09/c6c1226235763_sport_club_amir_abedini.php 

 
  د داماش گفت:یر عامل داماش در مورد خریمد ینیعابد ،ید خسرویآفر  مه یریپس از دستگ

 
پگاه  یکه استاندار یک و وقتیگ یم آمد لین تیا آن گذاشتند. یدند و اسم داماش را رویخر یمیگ دو تیآنها در ل»

اش را داد به لرستان که االن  یم قبلیاز تید و امتیازش را خرین گروه امتیفروش گذاشت باز هم ا یرشت را برا

 «شد که حاال اسمش شده پارسه. یداریهم خر یم تهرانیک تیاز یشده گهر. مضاف بر آن امت
 

به فوتبال عالقه  ید خسرویا مه آفرین گروه فوتبال را انتخاب کرده بود و آیه چرا ان سوال کیدر پاسخ به ا ینیعابد
داماش به گوش  ید قبال اسم آب معدنینیبه فوتبال وارد شدند. شما بب یبرندساز یآنها برا»داشت، گفت: 

به فوتبال  یا قهرا شناختند. خود مه آفرید عال ن اسمین که وارد فوتبال شدند همه اینخورده بود اما هم یکس

از او در  یا عکسید و کنار من نشسته باشد یایوم بیک بار به استادید که یدین مدت ندینداشت. شما در ا
 «وم منتشر شده باشد.یاستاد

 یرا برا یارد تومان از اموال خسرویلیک می یا اژه ید محسنییبا تأ ید خسرویآفر مه یریپس از دستگ ینیعابد
برادران  یداران وابسته به نظام است. مدت هین باشگاه به سرمایمان موقع در صدد فروش اداماش خرج کرد و از ه

 شدند.  یریگ ها مجبور به کناره سه کرد اما عاقبت آنیدل را سرکیقو
 

 زیده شاندیمحسن پهلوان مقدم و پد
 

ده در مشهد یپد یس شرکت توسعه گردشگرییمحسن پهلوان مقدم ر

ن و چند رستوران یکه چند یسه  است. شرکتیکداران نو هیاز سرما یکی
ک شهر در کنار یش دارد و در حال ساختن یبزرگ در مشهد، تهران و ک

در  یمیعظ یها یگذار هیاست. سرما یتخت استان خراسان رضویپا
با  یکیار نزدیک است. روابط بسیافغانستان دارد. با آستان قدس شر

و ... دارد. با حضور معاون  یاستاندار، فرماندهان سپاه ناصر واعظ طبس
 یو گردشگر یع دستی، صنایراث فرهنگیس سازمان مینژاد و رئ یاحمد

ز توسط او زده یكشور در شاند یحیتفر ـ  ین پروژه گردشگریتر كلنگ بزرگ

ه یده جهان با سرماین رستوران سرپوشیامبر اسالم بزرگتریالد پیشد. با م
شرکت در  یش افتتاح شد. برایره کیز در جزیده شاندیپد یدشگرتوسعه صنعت گر ین المللیشرکت ب یگذار

راد فرمانده  یمید فهیاستاندار و سردار حم یز، محمود صالحیده شاندیپد یستیمراسم افتتاح مجموعه تور
 یهاشم یبه مشهد، مهد یرفسنجان یش سفر کردند. در سفر هاشمیبه ک یاستان خراسان رضو یانتظام

 ت خود را از پهلوان مقدم اعالم کردند. ید و حمایبازد« زیده شاندیپد» ی ز پروژها یبه همراه ناصر طبس

م مس سرچشمه یاز تید امتیار داشت و پس از خریدرصد سهام ابومسلم خراسان را در اخت ۳۹پهلوان مقدم 
 یک کشور کرد.گ دسته یل یز راهیشاند  دهیم را با نام پدین تیکرمان ا

اش هم دست به  سیم فوتبال تازه تأسیغ تیتبل یداند. برا یغات میاش را تبل تیموفق یاز رموز اصل یکیکه  یو
فوتبال به  یک شانزدهم جام حذفیمرحله که از آن برخوردار است در  یبیغ یزند و با امدادها یغات میتبل

اش  میدد او و تبه م یکش شود. البته قرعه یبرگزار م یوم آزادیهم در استاد یخورد و باز یس تهران میپرسپول

زند  یفساد دور م ی هیز بر پایچ ن فوتبال همهیهم برخوردار شود. در ا یم بازید! تا از برکات پخش مستقیآ یم
 «. یکش قرعه» یحت

 

http://www.aftabir.com/news/view/2008/nov/09/c6c1226235763_sport_club_amir_abedini.php
http://www.aftabir.com/news/view/2008/nov/09/c6c1226235763_sport_club_amir_abedini.php
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 ع زاده و استقالل اهواز یبرادران شف

 
 

 ع زاده یشهرام شف

 ی دهه یانیم یها روده که در سال ک تاجر پوست وی یانیو شهرام بعد از عبدهللا صوف یع زاده علیبرادران شف
ن یم بهمن و با صرف مخارج سنگیل تیکه با تشک ۱۹ ی ل داد و مهندس بهمن مداح در دههیم پورا را تشکیت ۹۹

ن دو برادر یران باز شد. ایشان به فوتبال ایپا یبودند که از بخش خصوص ین کسانیش نبردند اولیاز پ یکار

 یغ میآبادان تبل یت بدنیس اسبق تربییمنصور قمر ر یابات مجلس ششم برابرادر بزرگتر در انتخ یخصوصا عل
ع زاده یشف یدزفول پا یت بدنیقمر به ترب یبه مجلس و رهسپار یابیدر راه یت ویکردند. اما پس از عدم موفق

وجود باشگاه استقالل جنوب دزفول و وحدت خوزستان را به  ین سال هایها به ورزش باز شد. خود قمر هم در ا
 یدایت داشت و کاندیع زاده فعالین در باشگاه استقالل اهواز در کنار برادارن شفیت کرده و همچنیریآورده و مد

ش دو فعال یسال پ ۷۲ع زاده تا یو شهرام شف ید نشد. علییتش تایون فوتبال هم شد که صالحیاست فدراسیر
و  یده بود. آن ها در آبادان کارخانه نان فانتزیننامشان را ش یحت یران بودند که کمتر کسیدر جنوب ا یاقتصاد

 ید سهام كشت و صنعت كارون شوشتر به هر کاریو خر یتزافروشیگرفته تا پ یور داشتند. از مرغداریدام و ط

 دست زدند. 
و افت کنند یدر یدولت یها اند وام م استقالل اهواز توانستهی، به بهانه اداره تیفرع یس شرکت هاین دو با تاسیا

ر یاخ یها برند. در سال یهم نام م یها در دب یرانیع زاده به عنوان پدر امالک ایشف یکنند. از عل یمداریت
ع یبرادران شف یها ین بدهیست سنگیاز ل یادیعات زین تر شاییهمزمان با سقوط استقالل اهواز به دسته پا

 د.یرس یزاده به گوش م

 

 
 زاده عیشف یعل

 

 یبه باشگاه استقالل تهران داده است. خبرگزار یاردیلیع زاده قول کمک میشف یعل ش در اخبار آمدیپ یچند
ع زاده مالك سابق باشگاه استقالل اهواز كه در حال یشف یبهشت ماه امسال نوشت علیپنا(، اردیران)ایورزش ا

هزار  ۷۰۹ل تهران ران بازگردد به باشگاه استقالیتواند به ا ینم یل خاصیحاضر در امارات ساكن است و به دال

ن باشگاه در تهران شده یا یپرداخت کرده که خرج کمپ اختصاص یدر مقابل الشباب دوب یروزیدرهم پادش پ
 م داده بود.ین تیا یبه اعضا ییها ره هم پاداشیان و الجزیالر یها میت  استقالل در مقابل یروزیپس از پ یاست. و

خواهد در فصل نقل و انتقاالت به  یالک باشگاه استقالل اهواز مع زاده، میشف ین آمده بود علیدر اخبار همچن
آور باشگاه استقالل و برادران  سرسام ید کنار بدهین اخبار را بگذارید. ایایمش بیت یتهران یکمک همتا

م استقالل یكه ت ییگردد و جا یفصل گذشته برم یزاده به ابتدا  عیبرادران شف یها یزاده. شاهكار بده عیشف
برتر  گیرا ببندند تا به ل یو خوب یم قویزعم خود ت نكه بتوانند بهیا یك سقوط كرده بود. آنها برایگ یز تازه به لاهوا

 یرو ین خاطر به کالهبردارینه کنند. به همیشان هز بیخواستند از ج یاج به پول داشتند و نمیبازگردند احت

س یس( تأس-ت-ت خانم )زیریش با مدیازان پارس كس به نام عمارت یدیجد ین دو برادر شركت صوریآوردند. ا
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کنان به یباز یشود. وقت یكنان داده میمحل به باز یب یها ن خانم، چكیا ین شركت و با امضایکنند. از محل ا یم

 یشوند و وقت یروند با درب بسته شركت مواجه م یزاده م عیها نزد شهرام شف ت چكیدنبال روشن شدن وضع

ش یسازان پارس ك به نام عمارت یكنند. اصال شركت یدا نمیپ یا چ نشانهیرد از او هم هیگ یمر را یسراغ خانم مد
 ثبت نشده است! 

 
http://www.goaldaily.ir/Template1/News.aspx?NID=30788 

 

 یمدع ۲۹۹۲ یدو سال پس از جام جهان یکیران هم بود. او یدر فوتبال ا یتو خال یها زاده مرد وعده عیشف یعل
آن  یها ستین فوتبالیتر ن و گرانیاز بهتر یکیا را که یاسپان یبارسلونا یلیبرز ی والدو، ستارهیتواند ر  یشد م

 اورد. یران بیدوران بود به ا
 

 س یپرسپول یو حام یدالل نفت ییطباطبا یرضا مصطفو
 

در نقش مخزن بانک  ییطباطبا یماه گذشته رضا مصطفودر چهار 
م را ین تیآور ا ب شده و مخارج سرسامیس دست به جیپرسپول

 یدیست بر اساس چه وعده و وعیپرداخت کرده است . معلوم ن

ن بار در  یب شده است. اولین دست به جین چنیا یاو در ابعاد
ر از مطالبات هزار دال ۲۳۹ان خبر داد که یانیمحمدرو ۷۴۶۲رماه یت

س از محل در یسابق پرسپول یالغپرت ینگادا سرمربیو
دکتر  یهزار دالر با کمک مال ۷۷۹باشگاه و  یها ییآمدزا

هوادار  یوسفیاحمد  یزنیر شرکت سپنتا و رایمد ییطباطبا
 ین مربیت ایس پرداخت شد تا پرونده شکایشکسوت پرسپولیپ

 فا بسته شود.یدر ف یپرتغال

 
 

 
مشاور  یا و محمد جمعه یر آکادمیمد یلید استیره باشگاه و حمیات مدین عضو هیپرو ین خصوص علیدر هم

 ر کردند.یاز او تقد یمیشکسوت قدیهوادار و پ یوسفیس با حضور در منزل احمد یر عامل پرسپولیمد

ب خود پرداخت کرده است؟ اگر هم یج ا مبلغ فوق را ازیکرده  یزنیر شونده فقط رایاما مشخص نشد فرد تقد
س و یره باشگاه پرسپولیئت مدیعضو سابق ه یوسفیاحمد  ر نشده است؟یپول را داده چرا از او تقد ییطباطبا

 ن است .یپرو یک علیسورتمه و از دوستان نزد یل فروشیصاحب اتوموب
 

1153085.html-fan-http://football.ir/news/iran/1392/04/perspolis 
 

فسخ قرارداد محمدرضا  یم عجمان امارات برایون دالر به تیلیک میموضوع پرداخت  ۷۴۶۲ورماه یسپس در شهر

ن یگ ایکار، نام لن یا یون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان برایس و فدراسیپرسپول ی ش آمد. بهانهیپ یخلعتبر
 کنند!  یاستفاده م« یج عربیخل»ج فارس از نام یخل یکشور بود که به جا

 
ران یل اعتراض ایفا به دلین که فیبر ا یرا مبن یما خبر دروغیصدا و س یخبر یاصل یها ش، بخشیپ یالبته چند

فا در کنار نام امارات متحده یف تیس سایکه از بدو تاس یده است منتشر کردند. در حالیرا برگز Persian gulfنام 

« اس –ام  -اس»ق ارسالین خبر از طرینکرده است. ا یرییچ تغیج فارس را درج کرده بود و هی، نام خلیعرب
 ران را پوشش داد. یسرتاسر ا

 
http://www.meraatnews.com/?q=node/38628 

 

 ۴۹۹ران به خاطر نداشتن یقوتبال ا یم ملیتگل کرده بود که  یان و همراهانش در حالیانیرو یدوست حس وطن
 ن کشور بازماند.یپرتغال، از رفتن به ا یاردو ی نهیهزار دالر هز

ه به صورت اقساط پرداخت خواهد شد. او در یهزار دالر نقد و بق ۰۹۹ یفسخ قرارداد خلعتبر یان گفت برایانیرو
  قه پرداخت پول گفت:یرمورد ط

 یقیتمام شده و جمعه هم چون بانک بسته بود، از طر یم اما گفتند ساعت کاریما روز پنجشنبه به بانک رفت»
، یرانیک بانک ایق یم و از طرین کنیرا تام یا م معادل دالر مبادلهیم. ما موفق شدیگر پول الزم را بدست آوردید

انتقال  یدرصد سود، امروز پول را به دب ۱-۱افت یم و آنها هم با دریختیر ینیک بانک چیپول را به حساب 

 « م. یاوریرا ب یم و خلعتبرین درصد را بدهیم تا ایم و مجبور شدیم بکنیتوانست ینم یگریدهند. ما کار د یم
 

را  یه نام وان قول داد کیانیان آمد. رویر به میک فرد خیب کرد و صحبت از یوزارت ورزش پرداخت مبلغ فوق را تکذ
مشخص   ر نام برد که بعداً یبه عنوان فرد خ یوسفیباشگاه از احمد  یدرهایاز ل یکینشد.  یاعالم کند اما خبر

http://www.goaldaily.ir/Template1/News.aspx?NID=30788
http://www.goaldaily.ir/Template1/News.aspx?NID=30788
http://football.ir/news/iran/1392/04/perspolis-fan-1153085.html
http://football.ir/news/iran/1392/04/perspolis-fan-1153085.html
http://www.meraatnews.com/?q=node/38628
http://www.meraatnews.com/?q=node/38628
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خواهد نام و  یکه نم  «کوکارین»پرداخت نکرده است و دوباره رابط معامله بوده و فرد  یقت ندارد و او پولیشد حق

ل یر شرکت سپنتا که به هر دلیمد ییطباطبا یطفوست جز رضا مصین یرش پخش شود ظاهراً کسیتصو

 خواهند نامش مطرح شود.  ینم
 

ون دالر یلیم ۳۲۹بالغ بر  یشمال که مجموعا ارزش یحفار یها د دکلیک مناقصه خریشرکت سپنتا تنها در 
 یانتخود پورس ی، به همراه رفقایتیامن یها چهره ی! و خارج کردن رقبا توسط برخیبیغ یداشت، با امدادها

 افت کرده است. یون دالر دریلیم۷۹بالغ بر 
 را هنگام قمار منتشر کرد. « کوکارین»از فرد  یریتصاو« بازتاب»ت یسال گذشته سا

 

ن کشور یک طرفه بید و کامال یجد یقرارداد یت اصولگرا، طیک سای ین گزارش منتشر شده از سویدر تازه تر»
 ینیک شرکت چیدکل در آب از  ۳و  یشامل ده دکل خشک یحفاردکل  ۷۳د یران با خریران، دولت این و ایچ

 خود به شکل وام و به همراه بهره باال خواهد بود. یموظف به پرداخت بده
خ صنعت نفت یدر تار ین معامله نفتین معامله که بزرگتریبه گزارش بازتاب، ا

 ینیچ یک طرفه و به سود شرکت هایباشد کامال  یم یران از زمان دارسیا

ران یفروش نفت ا یارد دالر از پولهایلیرغم ده ها م یکه علیخواهد بود به طور
ن که در حال یران و چیا یقراردادها ین مالین جهت تامیدر بانک سان شور چ

نانس)وام( یط فاین قرارداد با شراین بلوکه شده است، ایحاضر توسط دولت چ
ت ینانس از بیفا یلو دال یبابت بهره بانک ینیشود و مبالغ سنگ یانجام م

 المال کشور پرداخت خواهد شد.
 ینترنشنال از سویان شرکت سپنتا این گزارش، نحوه انجام قرارداد میبنابر ا

ن به فساد متهم شده بود به یش از ایکه پ یدالل نفت یران به واسطه گریا

ن معامله یط ایبوده و شرا ینیشمال و شرکت چ یعنوان واسطه شرکت حفار
 ران خواهد بود.یان ایز کامال به

ن در یران از کشور چیاردها دالر طلب ایلیبا وجود م»د: یافزا ین گزارش میا
به  یحاضر به انتقال تکنولوژ ینین کشور، شرکت چیخصوص فروش نفت به ا

 یاد دکل، انتقال تکنولوژین تعداد زید ایکه با توجه به خر یران نشده، در حالیا

 «د باشد.از شروط قرار دا یکید یبا
 ینظارت یبا وجود ورود نهادها»دهد که  ن خبر مىیت اصولگرا همچنین سایا

، موجب ییاز افراد از طباطبا یقدرتمندانه برخ یت هاین معامله، حمایبه ا
 «ش ببرد.ین قرارداد را به نفع خود به پیبتواند ا یشده است تا و

دالل، فاسد و  یوجود فرد»در خصوص  یطالببا انتشار م یخبر یت هایسا یز برخیگذشته ن یها ماه یط
ن فرد شش سال یا»کرده و نوشتند:  ینفوذ در نظام است اطالع رسان یافراد ذ یکه وابسته به برخ« قمارباز

ران و جهان قرار یا یها یبه نام کرسنت که در صدر اخبار خبرگزار ینخست بار به واسطه پرونده ا یش برایپ

ن فرد که یمتعدد قرار گرفت. ا یها ییگرد و بازجویرفت مورد پیصورت پذ ییها یگرفت و نسبت به آن افشاگر
و مشکوک از  یناگهان یبوده که به شکل ینفت یاز دالالن خرده پا یکیاست،  ییطباطبا یهمان رضا مصطفو

 یدادهااز فروش و قرار یبخش بزرگ ین المللیب یها میوجود تحر یز در پیرها شده و پس از آن ن یگرد قانونیپ
 «گر بر عهده گرفته است.ید یران و کشورهاین ایرا ب ینفت

 

http://www.bultannews.com/fa/news/112785 
 

ی تین هدایتوسط حس یمطرح شد که مبلغ مربوط به قسط اول و دوم فسخ قرارداد خلعتبر ۶۲ماه  در آبان
 شده است.پرداخت 

 

 و ابومسلم مشهد  ییل وفایاسماع
به دست  یادیز یها هیگذشته سرما یها م است که در طول سالیوابسته به رژ ی سهیداران نوک هیاز سرما یو

ران یبراون در ا یفست فود مار یا رهیزنج یها از رستوانین صاحب امتیمشغول کار است. او همچن یآورده و در دب

 را در مشهد افتتاح کرد.  اش ن شعبهیاست که اول

بزرگ و  یا رهیجاد زنجیده ایاست که با ا یالملل نیحالل ب یره غذاین زنجیبراون اول یمار یا رهیزنج یها رستوران
شعبه  ۴۰۹ش از یان گذارده شد و بیبن یدر کشور مالز یالدیم ۷۶۱۷در سال  Fast Food یها از رستوران یجهان

 دارد.  یاسالم یدر کشورها
است که  ییاو از همان نوع دکترا یکنند. دکترا یاد می ییل وفایاز او به عنوان دکتر اسماع ییستگان وفاواب

 تر کردان و ... از آن برخوردار بودند. شیپ

 یتیس شروع شد. او از دوستان هدایبر سر برند پرسپول ین بار نامش در ارتباط با فوتبال در جنگ حقوقیاول 
س و یم در حفظ پرسپولیرژ  استیس را بخرند اما به خاطر سیپرسپول ینیک عابداست که قرار بود به کم

 کاره ماند.   مهیشان بهم خورد و پروژه ن انهیراه رخ داد م ی انهیکه م یمشکالت
 

http://www.bultannews.com/fa/news/112785
http://www.bultannews.com/fa/news/112785
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 یگ قهرمانان برایمهم ل یها ین باشگاه معروف در بازیس شد تا بتواند از برند نام ایابتدا اسپانسر پرسپول یو

برندش ، بتواند فست فودش را به رقابت کارتل  یغ ورزشید داشت با تبلیام یالتش استفاده کند. ویکتش یمعرف

کند ،  یت میفعال یاسالم یحالل در کشورها یبراون که با شعار غذا یچون مک دونالد ببرد. مار یبزرگ یها
 . ییکایامر یره ایزنج یرستوران ها یباشد برا یبیخواهد رق یم

 
داشت با  یمیپروژه ارتباط مستق یغاتیل بود ، بخش تبلیس به دو دلین شرکت در پرسپولیا یه گذاریپروژه سرما

کرده  یه گذارین سرمایرا وسوسه به ا یرانیکه تاجر ا یلین ، دلین برند اما مهمتر از ایا یبرا ییایغات آسیتبل

ه ین سرمایاو داده بود که ا به یتین هدایحس یعنیاش  یک تجاریو شر یمیبود که دوست صم ینیبود، تضم
 ن دو.یا یس از سوید باشگاه پرسپولیخر یاست برا یمقدمه ا یگذار

 
ان یگر از مدعید یکی، به عنوان ییل وفایبه هم خورده بود در خصوص حضور اسماع ییاش با وفا انهیکه م یتیهدا

 شد: یت باشگاه ابومسلم مدعیمالک
سه سال بعد از  یبرا یخودش وارد عمل شد، چک یس با برند تجاریولکه به عنوان اسپانسر پرسپ یاو از زمان»

به ما داد که پشتش را هم خودش امضا کرده است که هنوز ” براون یمار“ر عامل شرکت یمد یخ به امضایآن تار

خواهد  یشان پاس نشده و برگشتش دست من است، آن وقت چطور میون تومان چک ایلیم ۰۹۹ارد و یلیک می
ا یخواهد پول ما را بدهد  ین مدت پولدار شده است و نمینکه در ایت کند، مگر ایرین قدمت مدیا با اابومسلم ر

 «ت کند.یریت المال باشگاه را مدیو ب یخواهد با پول استاندار یم
 

ن باشگاه را به مشهد ببرد. عاقبت سر از یآهن شد و قولش را داد که ا داران باشگاه راهیاز خر یکیسپس  ییوفا

 ن باشگاه را به چنگ آورد. یت ایو ... مالک یت سردار صالحیبومسلم خراسان در آورد و با حماا
 

 
 

ان یکفاش یت ابومسلم علیبر سر مالک یحقوق یپس از دعوا
سپردند.  ییم را به وفاین تیت ایفوتبال مالک یته انضباطیو کم

ک برتر آمده یس لیتاج رئ یان به مهدیکفاش یدر نامه عل

که  یصورت گرفته در نشست یها یبا توجه به بررس»است: 
س اول در رابطه با اداره باشگاه یب رئیر کل و ناینجانب، دبیبا ا

ن پس اداره باشگاه بر یابومسلم صورت گرفت، مقرر شد تا از ا
ت یشخصا در مورد وضع یباشد و و ییل وفایعهده اسماع

فصل  مسائل را حل و یته انضباطیم مذکور در کمیپرونده ت

م یکنان تین اساس با توجه به ثبت مدارک بازیکند. بر هم یم
 یمذکور در موعد مقرر نقل و انتقاالت، نسبت به برگزار

مهر اقدامات الزم را  ۷۶م ابومسلم از روز جمعه یمسابقات ت
 «د.یانجام ده

 ابومسلم یورزش یمؤسسه فرهنگ یبه گزارش روابط عموم

 ابومسلم یمالک باشگاه ها ییل وفای، دکتر اسماعیرضو استاندار خراسان ن مراسم عالوه بریخراسان، در ا
رکل یمد ین داوریشهر تهران، افش یاسالم یشورا سینائب رئ یادیس، مهندس حسن بیخراسان و پرسپول

 اصغر یقائم مقام مالک باشگاه ابومسلم خراسان، عل پور  ین ناصریاالسالم والمسلم استان، حجت یبدن تیترب
  یرکل هالل احمر خراسان رضویزاده مد حسن

 
االسالم  ، حجتیاستاندار خراسان رضو یدر حضور سردار صالح اش را محکم کند، خیآن که م یبرا ییوفا

رکل هالل یاصغر حسن زاده مد یئت عامل و علیس هیمقام مالک و رئ پور را به عنوان قائم  ین ناصریوالمسلم

 . کرد یون کانون هواداران معرفرا به عنوان معا یاحمر خراسان رضو
 

 و ... یم ملیس و تیروس )عباس( محجوب اسپانسر پرسپولیس
 
 
و دوستان  یالنیاز تاجران گ یکی محجوبروس )عباس( یس

مقدم است که در  یحسن تهران یک سردار موشکینزد
مدعی است  ال گذشته کشته شد.انفجار پادگان مالرد س

در  یو های جنگ بوده است. سال در جبهه که هشت
بازار نظام و با سوءاستفاده از موقعیت سپاه  آشفته

از کشور  ۷۴۱۶پاسداران به ثروت نجومی رسید و در سال 

به  کند یم یزندگ و لیورپول در اماراتخارج شد. محجوب 
 کند تجارت میقول خودش در سوئیس و انگلستان و مالزی 

http://www.santiago.blogfa.com/post-205.aspx
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سهامدار شود او  گفته میی وجود ندارد. نسزیا بیاز او در شرکت و  یکه دارد رد یادیز ی هیرغم سرمایو عل

 .است و چند هتل هم در اروپا دارد یس و مالزیدر انگل ییها بانک

 
مقدم و از  یر حسن تهرانیناپذ ییجفت جدا یناصر شهسوار

 یمیز دوست صمینسپاه پاسداران  یع موشکیران صنایمد
د: یگو یدر مورد دوستش م یروس محجوب است.  شهسواریس

نام است. او  ر مجرب، باهوش و خوشیك مدیروس محجوب یس»

خدمت به جوانان  یها بوده و برا نیتر از موفق یكیدر تجارت 
 یسالگ ۷۲وارد ورزش شده است. محجوب كه در سن  یالنیگ

 یا است و خدمات ارزنده ییایمیبه جبهه رفته، جزو جانبازان ش
ك یت خود به جا گذاشته. او از دوستان نزدیدر زمان فعال

 « سرلشگر حسن مقدم است.
 

http://porsyar.com/Shahsavari-Mahjoub-wants-make-real-academy-damash-makes-more-sports-n-

55511343025.html 
 

 ۱۱کردن خود دارد. در خرداد  در  مطرح یمختلف سع یاهوهایاست که با ه یاز کالهبرداران یکیمحجوب در واقع 
ک یار یس در اختیلوکاسل انگیت باشگاه نیراه انداختند که مالک یبیب و غریغات عجیم تبلیرژ یها ناگهان رسانه

ها از محجوب به عنوان مالک  ن رسانهیخواهد شد. ا ییدا یآن عل یم امارات قرار خواهد گرفت و مربیمق یرانیا

م گفت: یرژ یها  ن باشگاه به رسانهید ایهدفش از خر ی بردند. محجوب در باره ینام م یسیگاه انگلن باشیا
گفت: بدون شک با عشق و  یران است. ویس، کمک به فوتبال ایوکاسل انگلید باشگاه نیهدف عمده من از خر»

 یشرفته و باشگاهیان و فوتبال پرین فوتبال ایب یخوب یکه به کشورم دارم تالش خواهم کرد، پل ارتباط یا عالقه
ت یمالک ینکه چه زمانیق باعث رشد فوتبال کشورم شوم. محجوب در ارتباط با این طریس برقرار کنم تا از ایانگل

 یشنهادین انتقال صورت گرفته و مبلغ پیا یه کارها برایار خواهد گرفت گفت: البته کلیوکاسل را در اختیباشگاه ن
ن نقل و انتقالت صورت یک اینده نزدیون پوند بوده است که در آیلیم ۴۱۹ن باشگاه مبلغ یتصاحب کامل ا یما برا

 خواهد گرفت.

ن باشگاه استفاده یدر ا یرانیان ایکنان و مربیا در صورت تصاحب باشگاه فوق از بازینکه آیمحجوب در ارتباط با ا
نه ی" گزییدا ین که "علیخواهد بود. ضمن ا ن موضوعیاز اهداف بلند مدت من، ا یکینا " یقیخواهد کرد و گفت: 

 یها از دوستان من است و صحبت یینده خواهد بود. دایوکاسل در فصل آیباشگاه ن یگریمرب ینخست برا
وکاسل با یم، اما پس از تصاحب باشگاه نیرا با او شروع نکرد یام اما مذاکرات جد داشته یرا" با ویاخ یکوتاه

 .« گ برتر انگلستان محقق شود یدر ل یط حضور وید تا شرام کریمذاکره خواه ییدا یعل

 
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=37936 

 
ق و یحقفرستاده و به ت ینزد و یتیخود را در مأمور یادعا کرد که گروه ورزش ۷۴۱۱ر یت ۲۷لنا در یا یخبرگزار

خود  یگروه ورزش یستیبا یک خبرگزارین که چرا ید کرد. ایین مورد پرداخته است و صحت آن را تأیدر ا یبررس

 ده است. یکند بر من پوش ین خبریرا مأمور صحت و سقم چن
 

  شد: ین مدعیهمچن ین خبرگزاریا
 

ن یو عشق عالقه خود به ا یدرم که وفایدید یاسالم یموجه نظام جمور یروس محجوب را از جمله چهره هایس
 یوفادار به جمهور یروهایز از جمله نینظام مقدس را در طول دوران دفاع مقدس از خود نشان داده و هم اکنون ن

از  یکی یم ولیسیبنو ین باره مطلبیچ عنوان نامبرده حاضر نبود در ایران است. هر چند که به هیا یاسالم

ن وجود تا یف کرد با اید و تعریین موارد را تایبود ا یدر دوب یدر دفتر کار وکه همزمان با حضور ما  یمهمانان و
مالک  یاشل یوکاسل و شخص آقایروس محجوب با باشگاه نیکه اسناد و مدارک مربوط به مذاکرات س یزمان

را نشان  یتماه قبل تا به امروز اطالعا ۹م. اسناد و مدارک از ینگرفت یه را جدیقض یلیم خیدیباشگاه فوق را ند
ش رفته بود اما ید باشگاه توسط محجوب پیشدن خر یش تا مرحله قطعیماه پ ۹کبار همان حدود یدهد که  یم

س یگ برتر انگلیان فصل لیاعالم کرده بودند تا پا یوکاسل به ویت رو به سقوط نیل وضعیمشاوران محجوب به دل

ن یرد اما در هر حال این معامله صورت بگیموقع ا مالک باشگاه هم اصرار داشته که همان یصبر کند و از طرف
ن تر شد تا ییک دسته پایوکاسل به یت منجر به سقوط نیس موکول شد که در نهایگ انگلیمعامله به بعد از ل

ک یجهت از  یم بیچ دوست نداریک رسانه هیباشد. صد البته ما به عنوان  یرانیاوضاع و احوال به سود طرف ا
ما از  ین خصوص برایرا در ا یقیم تا اطالعات دقینده خود را مامور کردین موضوع نمایهم یبرام و یت کنینفر حما

مورد  ین برگه هایقابل انتشار ا یالزم شد بخشها ین اتفاق هم افتاد و اگر روزیاورد که خوشبختانه ایامارات ب
 م کرد.یمعامله را منتشر خواه

 

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=55208 
 

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=37936
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=37936
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=55208
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=55208
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ز ین ادعا نیا یبرا یوکاسل است و کسیدرصد سهام باشگاه ن ۰م خبر دادند که او مالک یرژ یها بعدها رسانه

 ارائه نداد. یسند

 
دانسته و  یامله را صورر آن غالباً معیز یها وکاسل خبر معامله مزبور آمده است و در کامنتیدر وبالگ هواداران ن

 اند.  ک کردهیتشک ین شخصیدر وجود چن یاریبس
 

exist-even-mahjoob-sirous-this-http://www.nufcblog.com/2009/07/30/does 

 
 اند. کرده یابیارز یحجوب را توخالم یز ادعاهایها ن گر رسانهین دیهمچن

 
http://www.thenorthernecho.co.uk/sport/4522435.Doubts_over_Iranian_bid_for_Newcastle 

 
او  یگان را به جاین کیوکاسل را برکنار کرده و کوین یرر مربیآلن شداد که  یاو به مطبوعات خبر م« یسخنگو»

 گذارد! یم

 
خواهان  یرانیدار ا هیك سرمایروس محجوب، به عنوان یس اعالم كرد كه سیرعامل پرسپولیفرد مد یعباس انصار

ده یاپدد كه محجوب نیخبر رس یس است اما پس از مدتینگ باشگاه پرسپولیوكاسل و اسپانسرید سهام نیخر
ها شده است، اعالم  سوژه مطبوعات و رسانه ید شدنش بدجورید كه خبر ناپدیشن یشده است. محجوب وقت

انجام  یس كار اقتصادیم. قرار است ما در پرسپولیا ما برند باشگاه را توافق كرده»برد:  یبه سر م یكرد كه در دوب

 یس در دوبیمقام باشگاه پرسپول الموعود قائمم. من با منتظر یراهن شویپ یرو یمال ینكه حامیم نه ایده
 یارد تومان برایلیباشگاه به مبلغ شش م یها تیم كه فعالیه انجام شد و توافق كردیصحبت كردم و توافقات اول

ه ما به مدت پنج سال و مبلغ ینشده است. توافق اول یین هنوز نهایشود كه البته ا یداریك سال توسط ما خری
 شود.  یقسط پرداخت م ۷۷در  یدرصد نقد و مابق ۲۹ارد بود. یلیم ۴۹

 
 دا نکرد. ین امر تحقق پیها افتاد اما ا د باشگاه ابومسلم سر زبانیاسم او در ارتباط با خر یمدت

 

و عزم خود  یم ملیر اسپانسر تییون منصوب شد از تغیفدراس سیین بار به عنوان ریدوم یان برایکه کفاش یزمان
وارد مذاکره شد. بعداً  روس محجوبیفوتبال خبر داد و سپس با س یبرا یارد تومانیلیم ۷۱۹ آوردن اسپانسر یبرا

 ییبه توافق نها یم ملیغات تیتبل یبر سر واگذار یرانین تاجر ایان در جلسات خود با ایخبر داده شده که کفاش
 .ده استیرس

 

روس محجوب در مورد یدادند.  س ین توسط والیاز باشگاه داماش گید امتیها خبر از خر  رسانه ۶۲بهشت یدر ارد
ن استان که یالن و جوانان این خود به مردم گید یادا یالن گفت: من برایاز باشگاه داماش گید امتیل خریدل

 داشت. یکننده و خوب نیینقش تع ینین انتقال هم عابدیدم. در ایاز باشگاه داماش را خریزادگاهم است، امت
 

 داماش در گفتگو با فارس گفت: رعامل یمد ینیرعابدیام

م. به محجوب یح با هم صحبت کردیم و در آن جلسه صریگذاشت یا داران جلسهیاز خر یکیروس محجوب یبا س»
ن ی؟ که گفت مصمم هستم که وارد گود شوم و من اید داریا تردی ید داماش مصمم هستیخر یگفتم برا

 ادداشت کردم.یاش را  جمله
س آماده ینو شین پیالن به محجوب عنوان کرد: ایم فوتبال داماش گیس انتقال تینو شیه پیهبا اشاره به ت ینیعابد

د یارد بابت خریلیم میو ن ۰شان متعهد شدند یب این ترتینده امضا شود. به ایشده است و قرار است روز آ
 «کنان پرداخت کنند.یبه باز یم بابت بدهیارد و نیلیم ۲باشگاه، 

 

- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920209001138#sthash.scdWpfuh.dpuf 
 

 باشگاه ندهیآ مالک محجوب، روسیس حکم با کانیپ باشگاه سابق رعاملیمد ،یشهسوار ناصردر خبرها آمد که 
 به کینزد منابع گفته به شود. یم ینیعابد ریام نیجانش و منصوب باشگاه نیا دیجد رعاملیمد عنوان به داماش

 گفته ی. حت شود یم منتقل محجوب به ندهیآ ساعت ۱۲ تا باشگاه نیا یقطع تیمالک سند داماش، باشگاه

م که ین تیا یها یبازپرداخت بده یدار کرده و برایه دییاز مقامات قوه قضا یکی ین دو به اتفاق با توکلیشد ا یم
 ف هم گرفته بودند. یارد تومان است تخفیلیم ۰بالغ بر 

 
 فارس گفت: یدر گفتگو با خبرگزار ۷۴۶۲در خردادماه  ینیاما عابد

  
ماند  یاو در حد همان شعار باق یها همه جور شعار داد اما حرفداماش  دن باشگاهیخر یروس محجوب برایس»

ک قرارداد یروس محجوب یروس محجوب دو تا بود. سیبه خود نگرفت. ... متاسفانه حرف و عمل س یو شکل عمل

س یم پرسپولیک قرارداد با تینشد،  یون فوتبال داشت که عملیک قرارداد با فدارسینشد.  یبا ما داشت که عمل
خواهد  یشود او با آمدن در فوتبال م ینشد. معلوم م یفرد داشت که عمل یعباس انصار یرعاملیان مددر زم

 «از ذهنتان اسم محجوب حک شده است،  یا مطرح شود و االن خود شما در گوشهاسمش 

http://www.nufcblog.com/2009/07/30/does-this-sirous-mahjoob-even-exist
http://www.nufcblog.com/2009/07/30/does-this-sirous-mahjoob-even-exist
http://www.thenorthernecho.co.uk/sport/4522435.Doubts_over_Iranian_bid_for_Newcastle
http://www.thenorthernecho.co.uk/sport/4522435.Doubts_over_Iranian_bid_for_Newcastle
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920209001138#sthash.scdWpfuh.dpuf
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=525436
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=525436
http://www.nasimonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=525436
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920222000367#sthash.7uMplL4E.dpuf  

 
 ی وعده و بود ۷۴۶۲خرداد  یاست جمهوریدر انتخابات ر ییان محسن رضایحام ی روس محجوب در زمرهیس

 یدر گفتگو با ستاد خبر یو. «را داد «مردم بانک» طرح با سرپرست زنان یابر یخانگ شغل ونیلیم پنج جادیا»
است « یطرح فرع»ک یطرح بانک مردم خود »د: یگو یم یاست جمهورین انتخابات ریازدهمیدر  ییمحسن رضا

ت یاست. طرح بانک مردم عمدتا کمک و حما یجاد مشاغل خانگیبا عنوان ا یتر ت از طرح مهمیحما یکه برا

 «ون سرپرست خانوار، در نظر گرفته شده است.یلیپنج م یبرا یجاد اشتغال خانگیا یعنیمان  یده طرح اصلکنن
 یست شغل را برایما ب»د: یگو یها م ین بخشح ایعنوان کرده و در توض یدو بخش اصل ین طرح را دارایمحجوب ا

ن یامشان در داخل منزل است. بر امشترک همه آنها امکان انج یژگیم که ویف کرده ایتعر ین مشاغل خانگیا
ه و یم. مواد اولیکن یا امکان کار در خارج از خانه را ندارند ارائه می ییکه توانا ین مشاغل را به مردمیاساس ا

الت را در مقابل درب منزلشان به ین تسهین افراد قرار داده و در واقع ایار این کارها را در اختیاز ایالت مورد نیتسه
اگر  یم. حتیکن یجاد میش بازار فروش ایکرده برا یداریداتشان را از آنها خریم. بعد هم تولیده یل میشان تحویا

 «م.یکن یز فراهم مینه و امکان صادرات آنها را نیباشد زم یآنها در سطح قابل قبول ییکار نها

 
ns.blogfa.com/post/46http://mohsenrezaifa 

 
محجوب  عاقبتدر دعوای بین اعضای شورای شهر بندر انزلی و صادق درودگر مدیرعامل ملوان که غیربومی بود 

درصد از سهام باشگاه ملوان را که متعلق به حسین هدایتی بود به نام  ۱۹ به عنوان دزد سوم از راه رسید و 

قصد » ویمعرفی کرد و مدعی شد « ز اقتصاددانان بزرگ کشورکی ای»را  محجوب یشهسوارخود کرد. ناصر 
آن را بسازد و  یتین هداین قرار بود حسیش از ایکه پ یدارد کمپ یبزرگ را در انزل یک کمپ ورزشیساخت 

م فوتبال ملوان ینات تیتمر ین کمپ عالوه بر برگزارین پروژه را به محجوب واگذار کرد. قرار است در ایز ایشان نیا
 . ن کمپ استفاده کنندیا یبرا یخوب بندر انزل یز بتوانند از فضایفارس ن جیحوزه خل یها میت یو حت یمل یها میت

، شهسواری ، ناصراکبر غمخوار )رئیس هیئت مدیره(سردار ی جدید باشگاه ملوان عبارتند از:  هیئت مدیره اعضای
، افشین رضایی حداد فرمانده ندگان مالک جدید()نمای ناصر عاشوری نماینده فومن و شفتو تهرانی مقدم محمد 

، ی )نمایندگان نیروی دریایی ارتش(ناخدا آذرگون مدیر ترییت بدنی نیروی دریای ،ناوگان چهارم نیروی دریایی

 .های مسئولین شهر انزلی محمود بدیعی فر رئیس شورای شهر و سعادتمند داوودی نیز به عنوان نماینده
 

 فوالد ماهان سپاهان  گران و ختهیبرادران ر
 

گر یاز د یداران بزرگ اصفهان هیگران سرما ختهیروز و شهرام ریبهروز و ف
که از  یمیهستند که همراه با پدرشان با توجه به رانت عظ یداران کالن هیسرما

 یشان شد به ثروت بینژاد نص یو دولت احمد یت رهبریبه ب یکیقبل نزد
، بخش یغاتیو استفاده تبل یر برندسازافتند و به منظویدست  یا  افسانه

 کردند.  یگذار هیمزبور را در فوتبال سرما ی هیاز سرما یکوچک

شان در جنگ گذشت. جنگ  یو نوجوان یگران دوران کودک ختهیبرادران ر
گران  ختهیبود. عباس ر« نعمت»ها  آن یگفته بود برا ینیگونه که خم همان

داشت و با ساخت  یصنعت یاه سات آشپزخانهیپدرشان، کارخانه تاس
ت یجبهه هم کارشان رونق گرفت و هم به حاکم یبرا یصنعت یها  آشپزخانه

 ک شدند.ینزد

 یها کنند و در کنار استفاده از رانت یم یعه معرفیدار ش هیاند خود را سرما دا کردهیها که سوراخ دعا را پ آن
ر و یو تعم یمسجدساز« در اصفهان ین مجتبه امام حسیریاد خیبن»ل یبه همراه پدرشان با تشک یحکومت

 یبرا یرهبر تیپسر بهروز از طرف ب یشد در عروس یاند. گفته م ها را وجه همت خود قرار داده زاده گسترش امام
 او تاج گل فرستاده شده بود. 

 

 بود:  یگذاشت و مدع یه میما« اسالم»و « عهیش»از  یشتر منابع ملیشرفت خود و غارت بیپ یبرا یو
 

 یآهن و مسئوالن استان اصفهان ذوب آهن ام تا با کمک خانواده بزرگ ذوب خودم را گذاشته یمن تمام اعتبار کار»
ذوب آهن و امثال آن چراکه معتقدم اگر  یداران فعلیم نه با خریتال و تاتال و امثال آن رقابت کنیم که با میجاد کنیا

جاد کند قطعا ید فوالد جهان را ایتول یها نگین هلدیاز بزرگتر یکیتوانست  یک کارخانه کوچک فوالدسازیتال از یم
 «.ن کندیعه بهتر از او خواهد توانست چنیک فرد مسلمان و شی

 

http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa 
 

طرح  یمراحل اجرا یهم هستند برا یان معتقدیعیش»آن که نشان دهند  یگران برا ختهیر ی وادهخان یاعضا
امامزاده احمد بن  یسقف و گنبد و سنگ فرش محوطه حرم و محوطه ساز ینه کارییح وآیساخت و نصب ضر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920222000367#sthash.7uMplL4E.dpuf
http://mohsenrezaifans.blogfa.com/post/46
http://mohsenrezaifans.blogfa.com/post/46
http://mohsenrezaifans.blogfa.com/post/46
http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa
http://www.esfahanahan.com/news/view/newsid/2268/lang/fa
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ه در قالب باشگاه ک یارد تومان کمک کردند. در حالیلیم ۷خفر نطنز ،  ین واقع در روستاین العابدیمحسن بن ز

 کمک کرد.  یجان شرقیک دهم رقم مزبور به مردم زلزله زده آذربای یعنیون تومان یلیم ۷۷۹فوالد ماهان سپاهان 

 
ماهان سپاهان را  یگروه توسعه صنعت یو ۷۴۱۷را دارد. در سال  یگران نقش اساس ختهین خانواده، بهروز ریدر ا

 س کرد.  یل شد تأسیکشور تبد یان مجموعه هیاز بزرگ تر یکیکه بعداً به 
اصفهان، فوالد ماهان سپاهان، توسعه  یمیاز جمله پتروش ییها مجموعه یاکنون دارا  م همیعظ ی ن مجموعهیا

ا نگار، شرکت آرد یپو یع بسته بندیفوالد ماهان سپاهان، صنا یورزش یماهان، باشگاه فرهنگ یبرق صنعت

روز صفه سپاهان، شرکت فرو گاز اصفهان، یف یاهور اسپادانا، بازرگانم یع خودروسازی، صنایراز، شرکت دادلیش
 گر است.ید ییان اسپادانا و مجموعه هایستون، شرکت شایب یمیپتروش

 یکرد. پس از بازساز یداریراز را خریو آرد ش یشرکت دادل« یخته گران اصفهانیبهروز ر» ۷۴۱4در آذر ماه سال 
 د. یرس یکورن به بهره بردار ت و پاپیسکویهم خط ب ۱۶د و در سال ید رسیولبه ت ۱6کارخانه آرد در اواخر سال 

دستگاه از  ۱۰۹۹مونتاژ ساالنه  یماهور اسپادانا به توافقات الزم برا یس شرکت خودروسازیگران با تأس  ختهیر
 یرت اموال عمومن نام به غایصورت نگرفت و تحت ا یدید. اما تولیونت، رسیون و کامیوانت، کام یانواع خودروها

 پرداخت. 

 یدر استان اصفهان از ابتدا ییو غذا یصنعت ید ظروف فلزین مجتمع تولیانگار، اولیپو یبند ع بستهیشركت صنا
 وست.یماهان پ یبه گروه صنعت ۷۴۱۶سال 

 یا، نظارت و اجریال و با موضوع طراحیارد ریلیم ۷۹ه یان اسپادانا با سرمایشرکت برج سازان شا ۷۴۱۶در سال 
، احداث پل و تونل، ی، راه سازیسات شهری، تاسیه وساختمان سازیاعم از ابن یمانكاریپ یپروژه ها یتمام

و هر  یو فن یت صنعتیریخدمات مد یشگاه و تمامیو ساخت پاال یرو، فرودگاه سازی، خطوط انتقال نیسدساز

س شد و یتاس یو اقتصاد یصنعتو توسعه  یانرژ یزیسوخت و مم ینه سازیت مجاز مرتبط با بهیگونه فعال
 گران ختهیر ی بادآورده یها هیانباشت سرما یشد برا یمحل

ن یتر از گران یکی« لوشاتو»س کرد. یابان دربند تهران تأسیرا در خ« لوشاتو»ن دوران رستوران یدر هم
 است. یکامالً فرانسو ییغذا یران با منویا یها  یها رستوران

ماهان است که در واردات و صادرات  یگروه صنعت یها رمجموعهیاز جمله ز« صفهانروز صفه ایف» یشرکت بازرگان
گران در  ختهیکه برادران ر یآن با توجه به نفوذ یفعال است، اما حوزه تخصص یر مصرفیو غ یمصرف یانواع کاالها

 صنعت فوالد کشور دارند تجارت در بخش فوالد و آهن است.

در بازار به  یشتریار بیبس یکرد که با بها« ک دنایالست» ید شرکت بورسین اقدام به خریخته گران همچنیر
 فروش رساند. 

 
 ها در دست ساخت دارد. ینید با مشارکت چیروگاه جدیگران دو ن ختهیشود ر یم  گفته

 

ماهور اسپادانا که قرار بود وانت و  یاصفهان توسط خودروساز یمیشرکت پتروش یدرصد۴۳بلوک  ۱۶در آبان 
 شد. یداریاقساط خر یدرصد نقد و باق ۴۹ارد تومان و به صورت یلیم ۹۲ یبید کند به ارزش تقرین و ... تولویکام

را هم  یمیپتروش یع ملیستون متعلق به صنایب یمیپتروش یدرصد ۹۱گران بلوک  ختهیاست که ر ین درحالیا
 کرده بود.  یداریق فرابورس خریارد تومان از طریلیم ۱۱۲۲به ارزش  ۱۶خرداد  ۲۲در 

 یها تیفعال یلیل تعطیکشاندند. دل یلیاصفهان را به تعط یمیگران پتروش ختهینگذشت که برادران ر یزیچ

شگاه اصفهان اعالم ین شرکت به پاالیا یارد تومانیلیم ۲۴۹ن یسنگ یبده ۶۷ر ماه یت ۳اصفهان در  یمیپتروش
به  یمنته یسال مال یشرکت برا ینونو گزارش حسابرس و بازرس قا یمال یها که صورت یشد. در حال

و « نکینت ل یدب»جاد دو شرکت ین شرکت با ایگران سهامدار عمده ا  ختهیداد ر ینشان م ۶۹اسفند 
ارد تومان یلیم ۷۱۹ یبی، اقدام به صادرات محصوالت و فروش آن به ارزش تقریدر امارات متحده عرب« کسیفون»

ک یارد تومان به شرکت یلیم ۱۹اصفهان حدود  یمین پتروشی. همچنن ملبغ وارد کشور نشده استیکرده، اما ا
افت ین مبلغ دریبا آن ندارد و تاکنون هم ا یو کار یچ ارتباط صنفیبرج سازان اسپادانا داده که ه یارد تومانیلیم

 نشده است. 

n6w49nii1.k5k4.html?165650http://alef.ir/vdcamm 
 

ارد تومان کمک یلیک میدورافتاده نطنز  یک روستایک امامزاده در یمرمت  ین شرکت که تنها برایصاحبان ا
، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت یارد تومان به صندوق بازنشستگیلیم ۷۹حدود  ۶۷رماه یان تیکردند تا پا یم

  ها شد.  ب آنینص یمت ارز سود کالنیر قییو بدنبال تغ ۶۷و  ۶۹ یها الکه در س یبدهکار بودند. در حال

برابر شده  ۶ادشده ی  مدت ین شرکت طیاصفهان سود ا یمیر عامل پتروشیمد یاوریدکتر  یطبق اعالم رسم
 بود! 

نها سود ت یررسمیمنابع غ یبرخ یارد تومان فروخته شد ولیلیم ۷۷۹مت یاصفهان کالً به ق یمیظاهراً پتروش
 !ارد تومان عنوان کرده اندیلیم ۲۶۹حدود  ین مجتمع را رقمیکسال صادرات ای

 
س کرد. از طرف یتأس« اد بارانیبن»س یو رئ یر آمورزش پرورش دولت خاتمیوز یحاج یرا مرتض« هیبانک سرما»

ان بود. تهر یبا شهردار یبانک مرکز ی کرد که حاصل معامله« بانک شهر»س یباف اقدام به تأسیگر قالید

از یلگرد و آهن مورد نین میگران در قبال تام ختهیرا به بهروز ر« هیبانک سرما»از سهام  یبخش یشهردار
و پرداخت  یگران در واقع با تبان  ختهیافت کند . برادران ریرا در« بانک شهر»واگذار کرد تا بتواند مجوز  یشهردار

ال نموده و با یارد ریلیبه ارزش چند هزار م ینامه بانک تافت ضمانیاقدام به در« بانک شهر»ران یرشوه به مد

http://alef.ir/vdcammn6w49nii1.k5k4.html?165650
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 یر واگذاریه شدند. البته در مسیدرصد از سهام بانک سرما ۳۹پول، مالک  یها به جا نامه ن ضمانتیپرداخت ا

 ن بانک در گرفته است.یبر سر سهام ا یحقوق یبه وجود آمد و دعوا یه اختالفاتیبانک سرما

 
س کرد و یفوالد ماهان سپاهان را تأس یورزش یباشگاه فرهنگ« خته گرانیبهروز ر» ۷۴۱۹ن ماه سال یدر فرورد

فوتسال ماهان  ین رشته مشهور شد. پس از قهرمانیچ ایدر فوتسال به آبراموو یاردیلیم یها نهیبه جهت هز
 ینمایمشهور س یها گران چهره ختهیر ریرا در اصفهان برپا کرد و به دعوت ام ین باشگاه جشن بزرگیسپاهان ا

ک، یر تاجیچون ام یا پورسرخ و خوانندگانی، ابوالفضل پورعرب، پوریرج نوذری، ایخید مشایران از جمله جمشیا

 افت کردند. یدر ییایدا کرده و هداین جشن حضور پیدر ا یرضا افتخاریو عل یرج خواجه نوریا
 

ره و یات مدیه یم اعضایبر اساس تصم رعامل باشگاه فوالد ماهان اعالم کرد:ین محمدرضا ساکت، مدیهمچن
 یک لندن طیآوران المپ ره باشگاه فوالد ماهان از تمام مدالیات مدیس هیخته گران، رئید مهندس بهروز ریتاک

ل یبا تجلیت یو خودور ۳۹۰پژو پارس، پژو  یخودروها یش سپاس" با اهدایباشکوه تحت عنوان "هما یمراسم
 خواهد شد.

http://www.mehrnews.com/detail/News/1666948 

 
باف عضو یکان قالیتهران بزرگ و از نزد یانتظام یروین  شهر تهران و فرمانده یس شورایب رئینا ییطال یمرتض

 باشگاه فوالد ماهان سپاهان است.  یره و سخنگویئت مدیه
دا کند. او قصد داشت با پرداخت یران پیگ برتر فوتبال ایبه ل یکرد هر طور که شده راه یمگران تالش  ختهیبهروز ر

راز را به چنگ یش یارد تومان فجر سپاسیلیم میون ۱ارد تومان مالک سپاهان اصفهان شود، با پرداخت یلیم ۷۰

ن بوشهر، گهر درود و ید شاهید باشگاه ذوب آهن اصفهان به خرج داد و  به دنبال خریخر یبرا یادیآورد، تالش ز
ها و  ن باشگاهیر نام اییک از معامالت سر نگرفت. او قصد داشت با تغیچ ین بود که هیالن و سپاهان نویداماش گ

 ادامه دهد.   یاقتصاد یها شرفتیاستفاده از برند خود به پ
 

 
 
 گران ختهیروز ریف

 

برادران  یریم، اطالعات سپاه پاسداران اقدام به دستگیرژ یها ن باندیدر جنگ قدرت ب ۷۴۶۲ور یعاقبت در شهر
و را دینکه اخیان ایوگو با فارس، با ب ک منبع آگاه در گفتی»اصفهان کرد.  یمیرعامل پتروشیمد یاوریگران و  ختهیر

ن یا یدر اصفهان بازداشت شدند، اظهار کرد: دو تن از متهمان اصل ییتوسط دستگاه قضا یمفسد بزرگ اقتصاد
از اسناد و  یاریخانواده و همدستان خود را به همراه بس یاز اعضا یپرونده درصدد فرار از کشور بودند و برخ

 منطقه منتقل کرده بودند.  یعرب یااز کشوره یکیشان، به  نامشروع یت اقتصادیمدارک مرتبط با فعال

کشور  یکشور به اتهام اخالل در نظام اقتصاد یتیامن یها از دستگاه یکین دو نفر که توسط یافزود: ا یو
و  یق تبانی( و از طرpaper company) یها شرکت کاغذ ر با ثبت دهیاخ یر شدند، در سالهایو دستگ ییشناسا

، یالت بانکیارد تومان تسهیلیصدها م یرقانونیافت غیمان رشوه و دراردها تویلیاعمال نفوذ و پرداخت م
از دو برادر که  یکیادامه داد:  یشوند. ... و یصاحب ثروت نامشروع هنگفت یاند در مدت زمان کوتاه توانسته

 یداریرا در اصفهان خر ی، محلیریش از دستگیخود بود، پ یهاینمودن اموال و دارائ یدرصدد فرار از کشور و مخف

چمدان بزرگ  ۷۹نامشروع به دست آورده است، در حجم حدود  یها از طال و جواهرات خود را که از پول یو بخش
ن محل منتقل یدر هم یشود، به گاو صندوق ین زده میارد تومان تخمیلیها م ات آن دهیمت محتویکه ق یمسافرت

 نموده بود. 
، در یمراحل قانون یضبط و پس از ط ییز با حکم مرجع قضاین اموال نیمتهمان، ا یریافزود: پس از دستگ یو

 یها طال، سنگ یها و شمش ینتیشود عالوه بر انواع طالجات ز یمسترد شد. گفته م یت به بانک مرکزینها
 «آنها مشخص نشده است.  ین اموال مکشوفه بوده که هنوز ارزش واقعیز در بین یمتعدد یمتیق

 

 
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139 

 
م دست دارد، حجم فساد در پرونده یرژ یاز فسادها یاریکه در بس ییدستگاه قضا یسخنگو یا اژه یمحسن

صادر نشده و پرونده به دادگاه  یفر خواستیککرد اما اعالم نمود که هنوز  یابیارز« باال»گران را  ختهیبرادران ر

 نرفته است.

http://www.mehrnews.com/detail/News/1666948
http://www.mehrnews.com/detail/News/1666948
http://www.footballema.com/modpub/Default/cache/images/5f/firooz.jpg
http://www.footballema.com/modpub/Default/cache/images/5f/firooz.jpg
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13920606000139


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

75 
 

http://rajanews.com/Detail.asp?id=171033 

 

 النیدار داماش گیس و خریدل، اسپانسر پرسپولیشهرام و بهرام قو

 
 شهرام قویدل

 

  دل نوشت:یدر مورد برادران قو ۷۴۶۲رماه یت ۷۶خ یروزنامه بهار در تارساله هستند.  ۲۱و بهرام  ۲۶شهرام  

 

ت وصل یق پدر به سران حاکمیاز طر« بود. یس دفتر چهره مشهوریی، ریرنظارتیغ یاز نهادها یکیپدرشان در »
 اند.    افتهی هنگفت دست یبه ثروت یحکومت یها شده و با استفاده از رانت

 ی وارد حوزه ه افقیو توسعه ساختمان صدرا ابن یگذار هیسرماس شرکت ین دو با تأسیا ۱۹در سال 
به ثروت « مسکن مهر» یها با در دست گرفتن پروژه یدولت یها تیشده و توانستند با حما یساز ساختمان

دل یمت، برادران قویارزان ق یها ابند؛ بعد از توسعه طرح مسکن مهر و ورود دولت به ساخت خانهیدست  یمیعظ
با ثبت « فرسوده یاسقاط خودروها یم برایتعاون و تکر»د دولت با عنوان یطرح جد یپس از اجرا ۱۶مرداد در 

 فرسوده فعال شدند.   یاسقاط خودروها ی نهیصدرا البرز در زم ین خودرویو تام یه گذاریشرکت سرما

 
دولت در کاهش  یها تیولواز ا یکیفرسوده  یخودروها یطرح نوساز یکه اجرا یزمان ۷۴۶۹ن شرکت در سال یا

بابت اسقاط «  ۴۴طرح فجر »مطرح شد، اقدام به ثبت نام  یدیک طرح کلیهوا در کالنشهرها به عنوان  یآلودگ
ستاد حمل و  یتوسط معاونت نوساز« صدرا»ان نمود. شرکت ید به متقاضیجد یل خودرویفرسوده و تحو یخودرو

ن ستاد قرار یت ایو مورد حما ین بخش معرفیا یخصوصت سوخت کشور به عنوان تنها شرکت یرینقل و مد

 گرفت. 
س یرعامل پرسپولیان که مدیانیروان )محمد( رویاست انوشیونقل سوخت کشور به ر ت حملیریعملکرد ستاد مد

 ب کرد. یمزبور را تصو« ستاد»وتفحص از  قیث همراه بود که مجلس طرح تحقیقدر با حرف و حد است آن
 

شخوان یران خودرو، بانك ملت و دفاتر پیر شركت اینظ یین شركت با شركتها و ارگانهایلب كه ان مطیبا توجه به ا

فرسوده جهت  ین طرح ثبت نام نموده و اقدام به اسقاط خودرویدر ا یادیخدمات دولت هم قرارداد داشت، عده ز
 د نمودند.یجد یافت خودرویدر

د در یجد یماه، خودروها ۹۹ماه و  ۳۱باز پرداخت آن در مدت درصد و  ۷۳بود که با پرداخت وام  یگروه صدرا مدع
درصد  ۷۳ار آنها قرار داده، ین شرکت در اختیکه ا یمشخص شد بهره وام  دهد. اما بعداً  یان قرار میار متقضیاخت

ل داده ین شرکت تحویک خودرو که توسط ایمت تمام شده یجه قیرسد در نت یدرصد م ۲۲نبوده بلکه در عمل به 
 هاست.  مت شرکتیتر از ق ون تومان گرانیلیم ۰تا  ۲ن یشود، ب یم

درصد متعلق به ستاد حمل  ۴درصد سهم شرکت صدرا  ۴درصد بهره،  ۷۳مسئوالن بانک اعالم کردند که عالوه بر 

 شود.   یز به عنوان کارمزد سهم بانک است میدرصد ن ۲ت سوخت کشور و یریو نقل و مد
 

http://safirnews.com/index.aspx/n/4733 
 

ن شرکت یار ایکه در اخت یازمندیمردم ن یها ن شرکت داشت با استفاده از پولیا ای یان که قرارداد همکاریانیرو

 آورد.  یس در میپوش را به استخدام پرسپول یکنان ملیهنگفت باز یها گرفت با پرداخت پول یقرار م
ن شرکت کرده بودند و هم یکه هم خودرو خود را به نام ا یشروع شد؛ مردم یمردم یها اعتراض یپس از مدت

ن شرکت همچنان یل داده نشد و ایها تحو به آن ینیگزیجا یچ خودرویه یدادند ول یخود را به بانک م یها قسط
خودرو وجه نقد هم  رانیا ینگ خودروهایزیهانه لبه ب یادین شرکت از افراد زیا یداد؛ حت ینام ادامه م به ثبت

ا یهزار نفر پول ۷۲ن شرکت، حدود یاز کارمندان ا یکیباز زد. به گفته  ها هم سر ل آن خودرویافت کرد که از تحویدر
ن یاست که ا یزان پول نقدیارد تومان فقط میلیم ۰۹اند و حدود  ا پرداختهیل داده ین شرکت تحوین به ایماش

ن شرکت پلمپ شده و یدفتر ا ییت به دستور قضایمردم درنها یریگیکند. پس از پ یآور نسته جمعشرکت توا

ن شرکت از بهمن ماه سال گذشته به یت ایبرد و پس از آن فعال یک شب در بازداشت به سر میدل یشهرام قو
ها از  ن چکیا یدادند که تمام ها چک ه مردم به آنیبازگرداندن مبالغ اول یدل برایق درآمد و برادران قویحالت تعل

 هستند.  یدل هم فراریاول خرداد در حال برگشت خوردن است و برادران قو

http://rajanews.com/Detail.asp?id=171033
http://rajanews.com/Detail.asp?id=171033
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ن یق ایونقل و سوخت کشور بوده و تمام مالباختگان از طر ت حملیریکه صدرا طرف قرارداد ستاد مد یطیدر شرا

ونقل و سوخت کشور  ت حملیریمد اند؛ اما ستاد شده یشخوان دولت به صدرا معرفیستاد و دفاتر خدمات پ

 احقاق حقوق مالباختگان نکرده است.  یبرا یگونه همکار چیه
 

ب یان با تکذیانیدل است. رویاز همراهان برادران قو یکیان یانیرو ی دل خواهرزادهیرضا قو یشود که عل یگفته م
و با توجه به  یک روال اداریکت را در ن شریکرده تا قرارداد ستاد سوخت با ا یدل سعیبا برادران قو یلیرابطه فام

 ن شرکت! جلوه دهد.یا یها ییتوانا

ل یدل ان او را متهم کرد که بهیانیاش با رو یشگیهم یاز دعواها یکیرعامل استقالل در یزاده، مد هللا فتح یعل
س جذب یپرسپول یمختلف از صنعت خودرو را برا یم بودن در شرکت صدرا خودرو توانسته است اسپانسرهایسه

ن یان از ایانیس است و رویرعامل پرسپولیشد که شرکت صدرا متعلق به برادر مد یرعامل استقالل مدعیکند. مد
دل هرگونه ارتباط یس شده است. البته شهرام و بهرام قویپرسپول یبرا یاردیلیم یراه قادر به جذب اسپانسرها

 کنند.  یس را انکار میبا باشگاه پرسپول یرسم
 

 شان نوشت:  یرقانونیغ یها تین دو برادر و فعالیدر مورد ا ۷۴۶۲ر یت ۷۶بهار در  ی روزنامه

 یک جام ورزشیسال گذشته در  یندارد ول ینده رسمیران نمایاپل در ا یشرکت خودروساز ۷۶۶۹از سال »
 بیشد پس از آن با تکذ یاریس جا گرفت و باعث تعجب بسیم پرسپولیت یها راهنین شرکت بر پیا یلوگو

از  یکیست بازهم نام یس هم نیم پرسپولینده ندارد و اسپانسر تیران نمایکه در ا نیبر ا یشرکت اپل مبن یرسم
همان شهرام و بهرام  یعنیران شرکت صدرا یرنظر مدیواردات خودرو که ز یررسمیو البته غ یاقمار یها شرکت

اد یز یها یریگید. پس از پیت، به گوش رسقاسیابان افریانا که دفترش در خید یدل به نام شرکت بازرگانیقو

جمع شده از شرکت صدرا خودرو در حال  یها و با پول یدولت یها ن شرکت با استفاده از رانتیمعلوم شد ا
 یدارین خرین شرکت بوده است و همچنیتوسط هم یواردات یگر خودروهایاپل و د یواردات خودروها

در شمال کشور و با رو  یساحل یها ها و البته ساخت شهرک تیلگر فعایالن و دیدر گ یشماریب یها کارخانه
ن یه ایعل ییتر قضا یجد یریگیاز اموال و البته پ یاریان دولت دهم احتمال مصادره بسین موارد و البته پایشدن ا

 «رود.  یدو برادر م
 

newspaper.com/News/92/04/19/14654.htmlhttp://bahar 

 
 

ن یمجوز ورود ماش نژاد یدل که با رانت دولت احمدیبرادران قو
اقدام به  ۷۴۶۷و اپل را به دست آورده بودند در سال  یآئود

 ید خسرویآفر مه یریالن که پس از دستگیم داماش گید تیخر

باشگاه  رعاملیمد ینیبا بحران مواجه شده بودند کردند. عابد
 د:یگو یها م در مورد آن

م را حل کنند ین تیکه به داماش آمدند تا مشکالت ا یانیآقا »
شتر به دنبال آن بودند که خودشان را مطرح کنند و بعد از یب

بکنند. هر روز در  یسوء استفاده اقتصاد یانجام کار اقتصاد

شوم که از سراسر  یمواجه م یمقابل در باشگاه با مردم
ن یخواستند. ا یخود را م یون تومانهایلیم۷۱مده و ران آیا

خودرو  یبانک یون تومانیلیم ۷۹ان قرار بود به مردم با وام یآقا
ن کار نشدند بلکه پول ینه تنها موفق به ا یبدهند و بعد از مدت

 ز ندادند.یمردم را ن
ن یهزار ماش ۰۹دهند و  ن کار را انجامیخواهند هم یم که آنها در رشت هم میادامه داد: متوجه شد یو

ن ین کار شدند. بنابرایاستان مانع ا یخواستند ثبت نام کنند که مسئوالن استان به خصوص مسئوالن نظارت یم

سبز را  ید چایکاران رفتند. قرارداد خرین راه کسب درآمد کنند سراغ چایارد تومان از ایلیم ۱۰نتوانستند  یوقت
 «کاران را بدهند.یهم به مشکل برخورده و نتوانستند پول چاجا  ت در آنیمنعقد کردند که در نها

 
http://www.econews.ir/fa/news/208985 

 

م به داماش صدرا بودند تا ین تیر نام ایید آن به دنبال تغیم داماش و خریدر ت یگذار هیدل پس از سرمایبرادران قو
به مقامات شهر و  یکیشبرد مقاصدشان از نزدیپ یها برا استفاده کنند. آن« داماش»شرکت مزبور از برند  یبرا

باشگاه  یافت افطاریاز ض ۷۴۶۷فارس در مرداد  یجستند. مثالً خبرگزار یه و ... سود میریخ یها تین فعالیهمچن
ازمندان در مراسم شب قدر خبر یزار نفر از نه کید باشگاه و اطعام یدل مالک جدیالن با حضور شهرام قویداماش گ

 داد. 
 

http://www.parset.com/FaNews/816860_tghiir_nam_tim_fotbal_damaesh.html 

 
 دل قرارداد فروش داماش فسخ شد.یو قو ینی، عابدییبا حضور ناظر قضا ۷۴۶۲ن یفرورد ۲۷خ یدر تار

 

http://baharnewspaper.com/News/92/04/19/14654.html
http://baharnewspaper.com/News/92/04/19/14654.html
http://www.econews.ir/fa/news/208985
http://www.econews.ir/fa/news/208985
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 ان و باند همراهشیانیروان( رویمحمد )انوش
  

  
 

 رویانیان نفر اول سمت راست
 

ته شهرستان نور شد و یوارد کم ۷۴۹۷ا آمد و در سال یدر شهرستان نور به دن ۷۴۴۶ان در سال یانیمحمد رو

به عنوان  یو ۷۴۱۹در سال  یته و شهربانین شهر منصوب شد. با ادغام کمیته ایانده کمبعد به عنوان فرم یچند

 انتخاب شد. استان مازندران یانتظام یروینور و سپس به عنوان فرمانده ن یانتظام یرویفرمانده ن
 یها تیس مرکز فورییر ۷۴۱۹را داراست و تا سال  ۷۷۹س یس تازه تاسیانده پلن فرمین عنوان اولیان همچنیانیرو

و  یس راهنمائیرئ ۷۴۱۳س راه انتخاب شد و در سال یبه عنوان فرمانده پل یبعد و یاست. چند ز بوده ین یسیپل
داشت  ییمشا میبا رح یکیبود و روابط نزد یکه مازندران ییجا از آن ۷۴۱۹ان، از سال یانیکشور شد. رو یرانندگ

ت حمل و نقل و سوخت کشور انتخاب شد و همزمان یریس ستاد مدیبه عنوان رئ نژاد یمحمود احمدبا حکم 

 ز بوده است. یکشور ن یلیر عامل شرکت حمل و نقل ریمد
 جریان جنبش سبز به دشمنی با مردم پرداخت و گفت: نژاد در  او به عنوان یکی از افراد باند احمدی

ایم، کسانی که با اوباما، بوش،  گویند این رهبر، نظام و قانون را باید تغییر داد، ما مگر مرده یک عده آشغال می»
گذاریم در این کشور علی تنها بماند، شهدا و خانواده شهدا  مبارک نامبارک دستشان در یک کاسه بوده، مگر می

 «ازه نمی دهند.اج
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=86187 

 

که به  یش و جوانان در حالر ورزیو با حکم وز سیباشگاه پرسپولره یت مدأیه ی، از سو۷۴۶۹ور یشهردر ان یانیرو
 ن باشگاه انتخاب شد.یرعامل ایگر با حفظ سمت به عنوان مدیا شکل دیدانست توپ گرد است  یر خودش نمیتعب

ض یپر سود تعو ی دل را به معاملهیبرادران قو یوند داشت همانطور که پایکه با سوخت و نفت و خودرو پ یو
مند ساخت  که فراهم شده بود بهره ییغمایاز خوان  یانحصار ها را بطور فرسوده و کشاند و آن یخودروها

ز باز کرد و شرکت صدرا البرز را یبا او داشتند به فوتبال را ن یو اقتصاد یمال یکینزد ی ها که رابطه ورود آن ی نهیزم

به نان  یگز در دوران بازنشستیاش ن س، خود و خانوادهیپرسپول یبرا ییس کرد تا ضمن درآمدزایاسپانسر پرسپول
 برسند.  ییو نوا

کسب کند اما  یومنال س مالیپرسپول یتوانسته برا یاقتصاد یها تیق فعالیاست که از طر یان مدعیانیرو
اند. او که به  فع شدهتنم یاقتصاد یها تین فعالیس از ایش از پرسپولیانش بیو اطراف یدهد و یشواهد نشان م

 یلیاقتصاد کشور برخوردار بود وسا ی در عرصه ینفوذ از دوستان پر نژاد یاش با دولت احمد محکم ی مدد رابطه

 تر شود.  یس، قویشان با باشگاه پرسپول ارتباط ی ن عده به واسطهیا یها شهیرا فراهم کرد که ر
مردم شود از  ین که جوابگویا یها به جا شدن آن یدل به وجود آوردند و فراریکه برادران قو یپس از افتضاحات یو

گر ید یا  عده یپا« ستم پاسارگادیصدرا س»انش با به ثبت رساندن شرکت یوارد شد و به همراه اطراف یگریددر 
 س باز کرد .یاز دوستانش را به پرسپول

شناسد در اظهار  یم یسوراخ دعا را به خوب یاسالم یسال خدمت در نظام جمهور یان که پس از سیانیرو
ن ید ایكأحات در صورت تیقم مشرف خواهم شد و پس از ارائه توض یعلما نزد یدر هفته جار»  ع گفت:یبد ینظر

 یو اله ینید یها یم كرد. به دنبال حفظ ارزشگ برتر شركت نخواهیزان و اجازه آنها، در ماه مبارك رمضان در لیعز

 «ت صدچندان دارد.ین موضوع اهمیما ا یم و برایهست
 

http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/10948  
 

 یسفرامثال با  یفعال نشان دهد. برا یالملل نیب ی خود را در صحنه یاهو هر از چندیکند با ه یم یسع یو

کل یتر اشمایر دانمارک قول داد پیدار و گفتگو کرد و سفیفالند دین هوگارد و سوئد کارل لیستیدانمارک آندرس کر
س در یپرسپول یکاربرد -یار خبر داد که دانشگاه علمیبس یاهویه با ۷۴۶۷ن در آذرماه یهمچناورد. یران بیرا به ا

 آغاز به کار خواهد کرد.  یت دارد به زودیفعال یجسمان یفوتبال، فوتسال و آمادگ  سه رشته
ران و ید به ایران رئال مادریس چپ و راست خبر از سفر مدیالملل پرسپول نیته روابط بیسرپرست کم یریر مشیام

گ یس سازمان لیدار با رئیس در استکهلم و دیدهد و از افتتاح دفتر پرسپول یالن را میدار با آث مید دا عقد قراردای
 شرفت باشگاه. یپ یدارد تا تالش برا یغاتیمانور تبل ی شتر جنبهید که بیگو یفوتبال پرتغال سخن م

های پرسپولیس  ا تیم پیشکسوتهای میالن دعوت کرد تا در تهران ب در آخرین اقدام رویانیان از تیم پیشکسوت

بازی کند. دیداری که هیچ نفعی برای فوتبال ایران ندارد و تنها اقدامی پر سروصدا برای سرگرم کردن هواداران 
 پرسپولیس است. 

http://www.hamshahrionline.ir/details/44782
http://www.hamshahrionline.ir/details/29750
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=86187
http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=86187
http://www.hamshahrionline.ir/details/28723
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 یستم پاسارگاد و عبدهللا تفرشیشرکت صدرا س
 

ستم پاسارگاد از یعامل شرکت صدرا سیرمد یعبدهللا تفرش
ان به بعد از انقالب و یانیان است. ارتباط او با روینایکان محمد روینزد

س یرئ یتفرش گردد. یبرم یانقالب اسالم یها تهیل کمیتشک

ته انقالب یس کمیان رئیانیکرج بود و رو یته انقالب اسالمیکم
ها و سرکوب  تهین کمیق روابط بین دو از طرینور بود. ا یاسالم

م یئت فوتبال کرج و تیبعدها در ه یمردم با هم آشنا شدند. تفرش
فرد بر  یاست غفوریت داشت و در دوران ریفوتبال مهر کرج مسئول

 از کشور خارج شد.  یت بدنیسازمان ترب

انگر عناصر یوجه ب چیستم پاسارگاد که نامش به هیشرکت صدرا س
هرجا  یاست که به گفته و ینگیست هولدیپشت آن ن یالله حزب

کند، چه  یدا میه باشد ورود پداشت یمنفعت اقتصاد»شان یکه برا
 «. یساز و چه ساختمان ی، چه بازرگانیدر مسائل ورزش

از  ییس و درآمدزایپرسپول ییخودکفا یدر راستا» ان یانیس اعالم کرد رویپرسپول یت رسمیسا ۶۷ماه  آبان

ل یآن در ارب یها یندگیرا به ثبت رسانده که نما ینگیشرکت هولد یو ورزش ی، تجاریاقتصاد یها تیق فعالیطر
آغاز به کار خواهد کرد.  یل و دبیها در برز یندگین نمایاز ا یکی یر شده و به زودیدا یمالز عراق و کواالالمپور

، سوئد، آلمان و دانمارک خواهد یا، کرواسیتالیبه ا یسفر ین راستا بزودیس در همیرعامل باشگاه پرسپولیمد
محمد  یعقد قرارداد تجار یها عکس س را توسعه دهد.یپرسپول باشگاه یو ورزش یتجار یت هایداشت تا فعال

 «س منتشر خواهد شد.یباشگاه پرسپول یت رسمیسا متعاقباً در یالملل ینن شرکت بیان با ایانیرو
 

0803001064http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1391  

 
ستم یشرکت صدرا س»نگ مربوطه همان یظاهراً هولد یاز قراردادها منتشر نشده ول یچ عکسین لحظه هیتا ا

 است.« پاسارگاد
و  یاقتصاد یان که به منظور عقد قراردادهایانیس، رویباشگاه پرسپول یت رسمیخ به گزارش سایدر همان تار

انه یدر خاورم یومینیزه و آلومیگالوان یها ید ورقتول یالملل نیب ک شرکتیبه امارات سفر کرده بود با  یورزش

در  یومینیزه و آلومیگالوان یها ی که ورقالملل ینن شرکت بیقرارداد بست. براساس قرارداد منعقد شده ا
از  یر خواهد کرد و سود فروش ناشیران دایخود را در ا یانحصار یندگیکند نما ید میمختلف را تول یها رنگ

، مسکن، یل سازین شرکت در اتومبیس خواهد شد. محصوالت اید پرسپولیعا ین المللین شرکت بیصوالت امح
ن شرکت یشد. ا ر خواهدیران دایآن در ا یانحصار یندگینما یره کاربرد داشته و به زودیو غ یکارخانجات صنعت

و  ییایمختلف آس یدر کشورها یعددها و کارخانجات مت یندگیکند نما یت میانه فعالیکه در خاورم یالملل ینب
 دارد. ییاروپا

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910803001064 
 

پشت آن  یانست چه کسیبرده نشده است و معلوم ن« یالملل نیشرکت ب»ن یاز ا ین حال تا به امروز نامیبا ا
 هستند. 

سهم  یسود احتمال یحال از چگونگ ن خبر را منتشر کرد که تابهیوتاب ا س با آبیت باشگاه پرسپولیسا یدر حال

شرکت صدرا که قرار است  یاقتصاد یها تیاز فعال یا منتشر نشده است. بخش گسترده یس خبریپرسپول
که  ییها حوزه یعنیاسقاط خودرو و نفت است  نه مسائل مربوط بهیس برود، در زمیب پرسپولیسودش به ج

ز وارد فوتبال یدل را نیق آن برادران قویت داشته است و از طریس در آنها فعالیان قبل از ورودش به پرسپولیانیرو
عنوان  اخبار از او به یل در برخین دلیل است و به همیساکن برز یس شدند. تفرشیها اسپانسر پرسپول کرد و آن

 برند. یل نام میدر برز یو اقتصاد یورزش یها تینه فعالیان در زمیانینده روینما

کردن هواداران باشگاه و پوشاندن   ار و به منظور سرگرمیبس یاهویبا ه ۶۲رماه یس در تیت باشگاه پرسپولیسا
ر داد که اند خب که در دو سال گذشته به باد داده یا  هیارد تومان سرمایلیها م یرغم دهم علین تیا یها شکست

ستم به منظور مذاکرات با باشگاه سائوپائولو یر عامل شرکت صدرا سیان، مدیانینده محمد روینما یعبدهللا تفرش
 .ل شدیبرز یروز صبح راهیراس دیو پالم

 
http://www.sisholding.com/fa/news/ 

 

د با شرکت فروغ سپهر یون باشگاه رئال مادریار خبر دادند که مسئوالن فونداسیبس یاهوین افراد با هین ایهمچن
س قرارداد یت با باشگاه پرسپولیفعال یباشد برا یستم پاسارگاد میصدرا س یر مجموعه هایپاسارگاد که از ز

 امضا کردند .  یهمکار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910803001064
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910803001064
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910803001064
http://www.sisholding.com/fa/news/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://www.sisholding.com/fa/news/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3
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ت یدر ادامه فعال ۷۴۶۷ده و در سالیبه ثبت رس ۷۴۱۱ستم پاسارگاد در سال یصدرا س یه گذاریشرکت سرما

 گوناگون نموده است. یت در بخش هایاقدام به توسعه فعال یه گذاریو سرما یو بازرگان یگسترده اقتصاد یها

  خود آورده است: یها تیف فعالیر توصن شرکت دیا
 یمعتبر یشرکت ها یو اقتصاد یفکر یستم پاسارگاد اکنون به عنوان بازویصدرا س یه گذاریشرکت سرما» 

ها و امکانات آنها و با داشتن  یس و استقالل با استفاده از توانمندیپرسپول یورزش یفرهنگ یمانند باشگاهها
ن یر مجموعه در سطح کشور و البته عرصه بیز یها و شرکت ییو اجرا یمال شبکه مناسب و گسترده از فعاالن

گذاران  یهبه سرما یمناسب و سود رسان یمال ینسبت به توسعه بازار و هدفمند ساز یو برون مرز یالملل

  د.ینما یت میو .. فعال یه گذاریغات، سرماید، تبلیق صادرات، واردات، تولیمحترم از طر
 خود دارد.  یبرا ییدر درآمدزا یس و استقالل سعیق برند پرسپولیت از طرن شرکیدر واقع ا

 یس، اسپریس و استقالل و سه محصول نودل پرسپولیپرسپول یزا یدر حال حاضر محصول نوشابه انرژ
س به منظور یبا شرکت ماس یا نامه به بازار عرضه شده و تفاهم یسیو پرسپول یس و توتک استقاللیپرسپول

 ده است. یآماده به امضا رس یاغذ ۱عرضه 
 

 یو خارج یق شبکه داخلیخود را از طر یاقتصاد یت هایستم پاسارگاد فعالیصدرا س یه گذاریشرکت سرما

در نقاط  ین دفاتر داخلیل و... همچنیو برز یه، کرواسی، روسیمالز یخود که شامل دفاتر فعال در کشور ها
ن یو آسانسور، واردات روغن و همچن ی, واردات پله برقیلوازم خانگر واردات ینظ ییتهایمختلف کشور و با فعال

 رساند.  یت فروش باال شروع کرده و به انجام میع و ارائه خدمات انواع محصوالت با ظرفیواردات و توز
 گر شعب رستورانیو افتتاح د یانداز راز و تهران را راهیس در دو شهر شیباشگاه پرسپول یا رهیزنج یها رستوران

 یها ن فروشگاهیبزرگتر یبه زودن قرار است ین شرکت قرار دارد. همچنیز در دستور کار ایس نیپرسپول

 شوند.   یانداز س راهیپرسپول
 

سال  کیس به مدت یاست پس از عقد قرارداد با پرسپول ییمشا میان رحیکه متعلق به اطراف ینام بانک گردشگر
 اهد شد.ها حک خو یم در بازین تیراهن ایپ یبر رو

م یه درست کند از مقدار کمک به دو تیخواهد حاش یه که نمین توجیها با ا یاسپانسر سرخاب یتفرش
 کند.  یم یس و استقالل خودداریپرسپول

 

های فروغ سپهر پاسارگاد،  ی خود شرکت شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد در زیر مجموعه
 صدرا، آسان الکتریک و بیمه صدرا گستر را دارد. مؤسسه خدمات فرهنگی کاوش، شرکت مایان 

 
ی اعزام دانش آموز به  فروغ سپهر پاسارگاد مدعی است نمایندگی فونداسیون رئال مادرید را دارد و در زمینه

اسپانیا و برزیل ، برگزاری اردوهای خارج از کشور، تیم های باشگاهی و ملی ایرانی )در اسپانیا و برزیل(، 

، فعال ها کمپ ارهای دوستانه بین المللی، اخذ اسپانسر با استفاده از برند رئال مادرید، برگزاریبرگزاری دید
است. معلوم است که ادعاهای مطرح شده توسط این شرکت غیرواقعی است و تاکنون حرکتی از این شرکت 

ر نکرده است. موضوع استفاده از کنون در اسپانیا و برزیل اردو برگزاتا دیده نشده است. برای مثال هیچ تیم ایرانی
 برند رئال مادرید و ... هم بازی با کلمات و ادعاهای دهان پرکن است. 

فعال است بدون آن که تا کنون  یو هنر یفرهنگ ی نهیاست در زم یکاوش مدع یمؤسسه خدمات فرهنگ

س یپرسپول یها ستورانز ریتجه یان صدرا هم برایخود به دست داده باشد. شرکت ما یها تیاز فعال یالنیب
 س شده است. یتأس

فعال است و  یکیو الکترون یع، واردات، صادرات لوازم خانگید، توزیتول ی  نهیک هم در زمیشرکت آسان الکتر
 ار دارد. یرا در اخت BOMANNو  AEG  شرکت یندگینما

مشترک در حوزه  یگذار یهسرما یدار داشته و برایران شرکت دیاد تعاون سپاه با مدیدر آبان ماه سال  گذشته بن
 ان کشور توافق نمودند. یو اشتغال مددجو یحرفه آموز

ستم پاسارگاد یصدرا س یگذار یهان و شرکت سرمایمه پارسیشرکت ب یمه صدرا گستر با همکاریشرکت ب

 شد. یس( راه اندازیپرسپول ی)حام
 

به صراحت  یندارد. عبدهللا تفرش ییاو معنان شرکت بدون یا یها تیچرخد و فعال یان میانیز بر محور رویهمه چ
  د:یگو یم

 خورد میخواه ضربه ما شود یو نیگزیجا یمتفاوت دگاهید و برود سیپرسپول باشگاه از انیانیرو که یصورت در»

 «م.یکن یم تیحما توان تمام با باشد انیانیرو که یزمان تا یول
 

http://daneshgahnews.com/?a=content.id&id=24849&lang=fa 
 

 یاردیلی، از درمانگاه تا سود مینیرید شیسع
 

 

http://daneshgahnews.com/?a=content.id&id=24849&lang=fa
http://daneshgahnews.com/?a=content.id&id=24849&lang=fa
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ان یانیس با حضور رویر پرسپولیسرپرست دو فصل اخ، ۷۴۰۰متولد  ینیرید شیسع

دهد:  یمه گزارش یت حاشیک باره سر از فوتبال درآورد. ساین باشگاه، به یدر ا

دک یرا با خود « دکتر»س عنوان یورودش به باشگاه پرسپول یکه در ابتدا ینیریش»
ره درمانگاه یات مدیت کسب و کار دارد و عضو هیریپلم مدید، فوق دیکش یم

ان به یانیش از آمدن رویه است. دست بر قضا چند ماه پیطریدر ق« مینس»
رود.  یم میبه درمانگاه نس مداوا یشود و برا یض میس پدر سردار مریپرسپول

ن رابطه یک و ایان نزدیانیان و به عنوان دکتر به رویانیق راننده رویاز طر ینیریش

س یب رئیحال حاضر عضو و نا شود. او در یبه فوتبال کشور م ینیریسرآغاز ورود ش
س است که همه یستم پاسارگاد، اسپانسر پرسپولیره شرکت صدرا سیات مدیه

 «چرخاند. یباشگاه را م یاداقتص یت هایفعال
 

http://haashieh.ir/?p=2245 
 

و چگونگی پولدار   خودش در مورد سابقه یک مغازه طالفروشی را شروع کرد، در کارگری سالگی ۷۳گویند در  می

  گوید: شدنش می
سری  روع شد. بعد هم وارد بخش درمان شدم و یکفروشی کارم ش کارهای زیادی کردم. مشخصاً با عینک»

فروختم. من حتی افغانستان رفتم. داستانی  کردم و می کارها کردم. یک دوره هم لوازم یدکی ماشین وارد می
 .کردم ایران برای خودرو. دارد برای خودش. ... با لباس افغانی جنس وارد می

شان را  م. دبی با چند برند آشنا شده بودم که اجناسرفت کشورهای زیادی رفتم. اما دبی خیلی بیشتر می

 .فروختم آوردم ایران می گرفتم می می
متری  ۳۰ام به طلبکاران را بدهم. این شد که فقط پول اجاره یک خانه  ام را فروختم که بدهی همه زندگی ... 

ها کار کرده بودم به اعتبار من،  الها س ای ریسک بزرگی کردم. دوستانی که با آن برایم ماند. در همان خانه اجاره
با من همکاری کردند. یادم هست یکی از همین افرادی که خیلی موافق کارهای من نبود به حالت تمسخر یک 

خوای  آگهی روزنامه انداخت جلوی من گفت هی سعید، این ملک با شرایط خوبی به فروش گذاشته شده، می
یک دسته چک برای من  .داخل جیبم گذاشتم و رفتم ملک را خریدم برو بخر. من خندیدم اما یواشکی آگهی را

دانست من ورشکست  ام همین بود. بانکی که دفترچه داشتم هنوز نمی برگ چک. همه زندگی۲۹مانده بود با 

برابر شد. بعد پول طرف را نقدی دادم  جا ده شدم. رفتم چکی ملک را خریدم و در عرض چند روز، ناگهان قیمت آن
چیز دوباره برگشت به  برابر ارزش پیدا کرد. یعنی همه جا هم بعد از چندماه یازده تم جای دیگر ملک گرفتم و آنو رف

 «.حالت اول
 

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/94399/23/ 

 
لیزینگ ماشین و واردات ی  زمینهو در  است در میدان هفت حوض تهران عطرفروشییک مالک شود  گفته می

 است. فعال خودروهای خارجی 

میلیاردی این تیم خبر دادند. ظاهراً فردی  ۱های خبری نزدیک به تیم پرسپولیس از ضرر  سایت ۷۴۶۲در آخر آبان 
 ی شیرینی بوده سر وی کاله گذاشته است.  که طرف معامله

ان بوده یانیرو ین پول برایاز ا یرا بخشید. زیس هم خواهد رسیان آن به باشگاه پرسپولیسود و زكه  یمعامله ا
 است.

 
http://www.persepolisnews.ir/1392/08/29 

 

 یدرباره اهدا یونیزیه زنده تلوک برنامیس سال گذشته در یرعامل باشگاه پرسپولیان مدیانیروگویند  می
از  ین دادم اما بخشیکنانم ماشیبله، به باز»ن باشگاه گفت: یکنان ایباز یبه برخ یمت وارداتیگران ق یخودروها

کنم،  ین قرار است وارد کنم. حاال هر کاریدستگاه ماش ۷۹۹۹ن دادم. من یش ماشیم را به جایقراردادها
 «کند. یند دارد از رانت استفاده میگو یم

 

http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html 
 

 یکنان سرشناس و ملیباز یجذب برخ ی.ام. و و بنز برایلوکس چون ب یخودروها یاهدا یکه ماجرا پس از آن
ان و یانیاظهارات رو یوز به بررسیت افکار نیساز شد، سا جنجال یورزش یها س در رسانهیم پرسپولیپوش در ت

 مند شدند پرداخت:  ستم پاسارگاد از آن بهرهیو شرکت صدرا س یکه و یرانت
  

از یون تومان باشد، مبلغ مورد نیلیم ۷۹۹به صورت متوسط  یلوکس واردات یم که هر خودرویرین بگیاگر فرض بر ا»

شمول ارز لوکس هم م ینکه خودروهایشود. باتوجه به ا یارد تومان میلیم ۷۹۹دستگاه خودرو  ۷۹۹۹واردات  یبرا
توان  یم یشود، را به راحت یارز حاصل م یمت آزاد و دولتیکه از محل ق یزان رانتیشوند، حاال م یم یدولت

به طور متوسط هر کدام  - یلوکس واردات یدستگاه خودرو ۷۹۹۹واردات  ین اساس، برایمحاسبه کرد. بر هم
از خواهد بود که در صورت یون دالر ارز مورد نیلیم ۷۲۲۲۹ش از ی، بیتومان ۷۲۲۹ یبا ارز دولت -ون تومانیلیم ۷۹۹

http://haashieh.ir/?p=2245
http://haashieh.ir/?p=2245
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/94399/23/
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/94399/23/
http://www.persepolisnews.ir/1392/08/29/
http://www.persepolisnews.ir/1392/08/29/
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"نه" مواجه  یها ابد و با پاسخیص یتواند تخص یراحت م یلی، خیدولت یها از کانال یبا بانک مرکز یهماهنگ

 یخودرو ۷۹۹۹واردات  یاز برایم، ارز مورد نیریتومان درنظر بگ ۷۱۹۹مت ارز در بازار آزاد را حدود ینشود. حال اگر ق

 یون تومانیلیم ۷۹۹ یخودرو ۷۹۹۹که فقط از واردات  ین صورت، رانتیشود. در ا یون دالر میلیم ۷۱۹ لوکس
ن رقم با نرخ یشود. درصورت ضرب ا یهزار دالر م ۳۹۹ون و یلیم ۰۱حدود  یزیشود، چ یب واردکنندگان آن مینص

جاد شده از یگردد که مبلغ کل رانت ا یون تومان حاصل میلیم ۴۲۹ارد و یلیم ۷۹۴ارز در بازار، رقم  یتومان ۷۱۹۹
 «ن محل است. یا

 

http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html 
 

شدند که  لوکس برخوردار یورود خودروها یبرا یاز ارز دولت یستم پاسارگاد در حالیان و شرکت صدرا سیانیرو
 تعلق نگرفت. یاساس یاز کاالها یادین ارز به دارو و بخش زیا

که  یما را با ابعاد غارت یاسالم یشورا یپاره در مجلیچا یخو ی ندهیصدر نما ینید حسیمؤ یها توجه به گفته
ز وزارت یناچ یبا اشاره به بودجه عمران یکند. و یکه کشور ما با آن روبروست آشنا م یا رد و فاجعهیگ  یصورت م

  د:یگو یورزش، م

که  یارد تومان بوده است، که با توجه به مشکالتیلیم ۲۹در حدود  ۶۲ورزش در سال  یمتاسفانه بودجه عمران»
ست تا چه ین یک استان هم کافی ین بودجه برایدارند، ا یورزش یبا کمبود فضا یاز جوانان خو یرانیجوانان ا

 «رسد به کل کشور.
 

http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20 

 
  کند: ین اضافه میهمچن یو

 
ما  جوانان یم ملین که تیا ایکند،  یخود را لغو م یآمادگ یارد تومان پول اردویلیک میفوتبال به خاطر  یم ملیت»

در  یل عدم آمادگیبه دل یستگین شایزند و در ع یدر آلمان اردو م یا و روابط ویک یمهدو ینه شخصیبا هز
 یها ب داللیبه ج یارد تومان در نقل و انتقاالت باشگاهیلین حال صدها میشود و در هم یه حذف میمراحل اول

 «رود. یفوتبال م

 
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20 

 
 یان و محمد قاضیو جواد کاظم یمیکر یس به علیپرسپول یپرداخت بده  یبرا ینیرید شیشود سع یگفته م

اش،  یگر دوران سرپرستین جنجال دیبود. همچن  روش استفاده کردهفیک دست یمحل و شخص یاز چک ب

س و یاستقالل و پرسپول شهرآورد یدر طول برگزار یرا ویاد است. زیبه مصرف مواد مخدر و اعت یمشکوک بودن و
ات ین امر منجر به اعتراض هیده شده که همیبارها در حال چرت زدن د یقبل ینطور در اردوها و سفرهایهم

 شد. یره باشگاه و مردم به ویمد
س و یلم او در حال چرت زدن در شهرآورد پرسپولیکه ف ۶۹ یونیزیبرنامه تلو یپور مجر یه فردوسدر پاسخ ب یو

 «!ر  پناه برد و گفت: چشمانش را بسته و در حال دعا خواندن بوده استیداد به دروغ و تزو یاستقالل را نشان م

را جز  ین روزنامه ویاو به فوتبال دارد. ادر مورد ورود  یگریت دیمتعلق به مهرداد بذرپاش روا« وطن امروز»روزنامه 
  شان به فوتبال باز شده است:یداند که  پا یم یداران هیسرما

 
ع یگاه رفیپله به جا وارد شود و پله ییر اجراین نفرات بود که توانست در ابتدا به عنوان مدیاز ا یکی ینیریش»

 یکه در ازا یمتیق گران یها نیداشت. ماش یا ژهید قرمزها او نقش ویجد یدهایصعود کند. در خر یسرپرست
راهشان به باشگاه  ینیرید شیشد به واسطه سع یس پرداخت میم پرسپولید و قدیکنان جدیقرارداد به باز شیپ

دارند،  ییهر خودرو یب اهدایان تنها عادت به تکذیانیس و رویکه باشگاه پرسپول ییس افتاد. البته از آنجایپرسپول

آن را فراموش  یان به سادگیانینبود که رو یزیچ ینیرید شین موضوع نپرداختند اما لطف سعیا گر بهیها د رسانه
بود  ینیرین شی، باز ایمت پرتغالیق گران ین مربیهنگام عقد قرارداد با مانوئل ژوزه و در رابطه با پول ا یکند. حت

 «ن کرد. یریان را شیانیکه کام قرمزها و رو
 

http://fa.azadnegar.com/vatan/news/154971.html 

 

 ستمیپسر امام جمعه اصفهان و شرکت صدرا س مسعود رهبر
 

مجلس هفتم و هشتم و   ندهیموقت اصفهان و نما ی رهبر امام جمعه یفرزند محمدتق یو

شرکت »رعامل ین مدیگاد است. او همچنستم پاساریره شرکت صدرا سیمد اتیگر هیعضو د
ان یانین شرکت در زمان رویاست. ا« افت خودرو فرسوده کشوریمراکز اسقاط و باز یتعاون

ن یکند. رهبر همچن یت میو سوخت کشور فعال  ونقل س شد و تحت نظارت ستاد حملیتاس
افت یبازبا موضوع اسقاط و « سپان سهند» یره و سهامدار شرکت بازرگانیمد اتیعضو ه

http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html
http://www.afkarnews.ir/vdceon8zzjh8z7i.b9bj.html
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20-میلیارد-برای-کل-ایران1000-میلیارد-برای-لیگ-فوتبال
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20-میلیارد-برای-کل-ایران1000-میلیارد-برای-لیگ-فوتبال
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20-میلیارد-برای-کل-ایران1000-میلیارد-برای-لیگ-فوتبال
http://www.tabnak.ir/fa/news/354897/20-میلیارد-برای-کل-ایران1000-میلیارد-برای-لیگ-فوتبال
http://fa.azadnegar.com/vatan/news/154971.html
http://fa.azadnegar.com/vatan/news/154971.html
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لوازم  یکمپان ینده انحصاری، نما«کیآسان الکترون»ره و سهامدار شرکت یمد اتیفرسوده و عضو ه یخودروها

ره و سهام یئت مدیس هیان، رئیرانیپارس ا ین المللیب یره شرکت بازرگانیئت مدیران، عضو هیوندا در ایه یخانگ

ران یانگلستان در ا thetford internationalشرکت  ندهی، نمایامارات متحده عرب ید یب ینگ آیدار شرکت هولد
 ( است. ین آالت صنعتینانس فوالد و ماشیت فاینه فعالی)زم

 
 

 انیانیو رو یبابک زنجان
ان یانیشد، پرده از ارتباط او با رو یا س رسانهیآهن به پرسپول از باشگاه راه ییدا یکه خبر انتقال عل یروز

 برداشته شد. 
 ن رابطه نوشت: یه در ایت حاشیسا

د که یبعد خبر رس یانجام داد. کم یبا زنجان یاریس معامالت بسیبه پرسپول ییانتقال دا یان برایانیرو»

ن باشگاه یکه ب یا جانبه شود. آن زمان براساس قرارداد دوساله و سه یانداز س قرار است راهیپرسپول یمایهواپ
باشگاه  یاختصاص یمایر منعقد شد، قرار شد هواپیا قشم یماینت و هواپینگ سوریس، شرکت هولدیپرسپول

گر به یبار د یس نام بابک زنجانیپرسپول یونیزیشبکه تلو یانداز راه ید. بعدتر هم در ماجرایس به پرواز درآیپرسپول
مختص »است  یا شبکه یو یس تین پرسپولین شبکه آمده بود که ایا یانداز ه راهیان آمد. در اخبار اولیم

ن شبکه یر ایشده است. مد یانداز است، راه یرعامل آن زنجانیآهن که مد و با مشارکت باشگاه راه «سیپرسپول

ون هواداران یزین تلویا یها بعد و با آغاز پخش برنامه یون باشد اما کمیزیتلو یدپور، مجریهم قرار بود رضا رش
پردازد و  یآهن م راه یها یبه پخش باز یینمایس یها لمین شبکه در کنار فیدند که ایس در کمال تعجب دیپرسپول

 «دارد.  ین باشگاه همکاریست و تنها با ایس نیون متعلق به باشگاه پرسپولیزین تلویاکنون رسما اعالم شده ا
 

http://haashieh.ir/?p=2245 
 

ا سفره یآ»با عنوان  ین در مطلبینه همچنیت حاشیسا

بان فصل  ، دروازهیقیرضا حقیدر مورد عل« است؟ یس نفتیرسپولپ
م ین حال به تیهم نداشت با ا یا ژهیس که درخشش ویپرسپول ۶۹

 یادیز یگذار هیکند و سرما یم یگ اروپا بازین کازان که در لیروب
 یقیکند. قرارداد حق یشود اشاره م یهم در فوتبال کرده منتقل م

بان دوم و  ش از دروازهیب یعنیر است هزار دال ۳۹۹ون و یلیک می

 یاکثر فصل را نه رو یاست که و ین در حالی. ایتوانیپوش ل یمل
که  یکرده است. در حال یسکوها سپر یره بلکه رویمکت ذخین

بان هستند و فوتبال  بلوک شرق معدن دروازه یه و کشورهایروس
را  یار بهتریبان بس توان دروازه یوبدل شده م رد یقیحق یکه برا یک پنجم رقمیکند و با  یه میها تغذ ران از آنیا

 م مربوطه به دور باشد. یه گذاران تیست که از چشم سرماین یزین چیاستخدام کرد. ا
 یستیس، بایبان پرسپول ن کازان متعلق به شرکت نفت قازان است. ظاهراً مبلغ انتقال دروازهیباشگاه فوتبال روب

انه یم یاین شرکت و حضور پررنگ او در آسیبا ا یبابک زنجان یشد و ارتباطات نفتبوده با یگریالمعامله د وجه

م یکازان که از ت نیروب یرانیکن ایگر بازید« سردار آزمون»ن نقل و انتقال باشد.  در ترانسفر یساز ا نهیتواند زم یم
به چشم  یجانبابک زن یه شده است هم رد پایروس یس آمده و سپس راهیجوانان سپاهان به پرسپول

 خورد.  یم
ت کسب کنند. و یخود محبوب یمشهور برا یها از هنرمندان و چهره یریگ کنند با بهره یتالش م یان و زنجانیانیرو

ن دو از یاست. ا  یت برخوردار باشد کافین که از محبوبیست، همیمورد نظر ک ی ست سوژهیها مهم ن آن یبرا

در رستوران  رانیا ینمایگران سیاز باز یبا حضور تعداد یعیطناصر ملک م یبرا یجمله مراسم بزرگداشت
 است برگزار کردند. یکه متعلق به زنجاننت یسور

 

 
 یتیو هدا ی، بابک زنجانیر جعفریان، امیانی، رویعیمط ملکاز چپ 

 

http://haashieh.ir/?p=2245
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Posts/4280http://mehrangoli64.parsiblog.com/ 

 

ن کازان یس باشگاه روبیس جمهور تاتارستان و رئیبه رئ ییدا یکند عل یکه سقوط م یتاتارستان یمایهواپ
 کند.  یم یمسئول معرف یاست و او را فرد یک بابک زنجانیهم از دوستان نزد ییدا ید. علیگو یت میتسل

 

 شهر قائم یپا شمال و نساجیسا یها د باشگاهیخر
های لیگ دسته اول کشور حضور دارد خرید و نام آن  باشگاه سایپا شمال را که در رقابت ۷۴۶۲مهرماه  رویانیان در

 را به پرسپولیس شمال تغییر داد. 

 
م فوتبال یاز تیس امتیمسئوالن باشگاه پرسپولگزارش داده بود که  ۶۲بهشت یمهر در ارد ین خبرگزاریش از ایپ

 کردند. یداریشموشک نوشهر را خر

که وارد فوتبال شدند  ییها ان ده است و آنیان معتقد است فوتبال زیانیرد که رویگ یصورت م یدها در حالین خریا
 رون از زندان هستند.یب یا با پارتیسر از زندان درآوردند و 

  
 شیس هم پیپرسپول یرعاملیاز مد یبرکنار ی رفت تا آستانه ینژاد م یدولت احمد ین روزهایان در آخریانیرو

است یدولت در انتخابات ر ی ندهیت از نمایحاضر به حما یرکیده بود با زیانات را دیجر یرفت. او که سمت و سو

 اندازد. یاش را به مخاطره ن  ندهینشد تا آ یجمهور
 

 بهمن مداح و باشگاه بهمن
ن یس شد. ایساز دو باشگاه وحدت و بانک سپه توسط بهمن مداح تأید امتیبا خر ۷۴۱۲باشگاه بهمن در سال 

کنان باشگاه پاس تهران را که در یزود باز یلیتوانست خ یارش فرهاد کاظمیو دست یمیروز کریباشگاه توسط ف
ن یخود جذب کند. ا یآور به سو سرسام یها نهیران شده بودند با صرف هزیقهرمان ا ۷۴۱۷و  ۷۴۱۹ یسال ها

ران ادامه یفوتبال ا یت خود در رده باالیبه فعال ۷۴۱۶منتقل شد و تا سال  کرجبه شهرستان  ۷۴۱۰م در سال یت
 داد.

که ران را در انحصار خود داشت. پس از آنیه ابهمن واردات اپل کورسا ب یخودروساز یبهمن مداح مالک کمپان

ن گروه ورشکست شدند و یم گرفت مجوز واردات خودرو مهندس بهمن و شرکاء را باطل کند، ایتصم یدولت خاتم
اد تعاون سپاه یبهمن، بن یخودروساز یران خودرو واگذار شد. امروزه مالک اصلیز به ایاز باشگاه بهمن نیامت

 پاسداران است .
 

 مازندران ینساج و پرهام یمهد
با خلع ید قانونی  ۷۴۱۱پرهام مدیرعامل شرکت پوالدین سازه جهان است. در اسفند 

سوی دولت و واگذاری آن به هیئت تربیت بدنی مدیرعامل و مالک باشگاه نساجی از 
های آن از  میلیون تومان و تقبل تمام بدهی ۹۹۹شهرستان قائمشهر، این باشگاه به مبلغ 

ی رسمی که خطاب به پیرفلک  مهدی پرهام به وی فروخته شد.  وی در نامه سوی

میلیارد تومان بدون  ۷۷سال گذشته حدود  ۳فرماندار قائم شهر نوشت تأکید کرد که در 
هیچ چشمداشتی برای این تیم هزینه کرده است. با این حال وی در گفتگو با همشهری 

مند  من به فوتبال عالقه» وتبال شده و گفت: ادعا کرد که با هدف سود اقتصادی وارد ف
ای گفتند یک تیمی  بود عده ۱۱وقت تصمیم نداشتم وارد فوتبال شوم. سال هستم اما هیچ

رو شده و احتیاج به کمک دارد.  به اسم نساجی که در مازندران قدمت دارد با مشکل روبه
ن مازندران کمکی کرده به من پیشنهاد شد این باشگاه را تحویل بگیرم تا هم به استا

باشم و هم به منافع اقتصادی برسم. من آدم اقتصادی هستم و جایی که از لحاظ مالی 

هایی داده شد تا از لحاظ اقتصادی  کنم. آن زمان به من قول سود نکنم اصال حضور پیدا نمی
 « 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 
های داخلی و خارجی  ای سرسبز و خوش آب و هوا است تیم ه منطقهاستفاده از موقعیت جغرافیایی مازندران ک

فصل خود را در کمپ نساجی مازندران برگزار کنند تا از این  را ترغیب کند تا اردوهای تدارکاتی پیش از فصل و نیم
خود ی  منتهی مسئوالن به وعده .های باشگاهداری به سود قابل توجهی دست یابد راه عالوه بر پرداخت هزینه

 عمل نکردند و مخارج هنگفتی روی دست او ماند. 

 

http://mehrangoli64.parsiblog.com/Posts/4280
http://mehrangoli64.parsiblog.com/Posts/4280
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AC
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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 

ی این باشگاه منصوب شد. پیشتر قرار بود وی یکی از اعضای هیئت مدیره استقالل شود. او در معاونت اقتصاد
باشد. پرهام پیشتر بارها « برد -برد»رود که برای او  گفتگو با همشهری تأکید کرده بود در صورتی به استقالل می

شود. ظاهراً  ین تیم محسوب میبه استقالل کمک مالی کرده بود و از دوستان نزدیک امیر قلعه نوعی مربی ا
پرهام الگوی انصاری را در فوتبال ایران مناسب تر دیده و معاونت اقتصادی باشگاه را به خرید باشگاه ترجیح داده 

 است.  

 
هایی بر سر  که بحث« کندلوس»هایی از قبیل خرید کارخانه تولید نوشیدنی و مواد غذایی  شود فعالیت گفته می

ر همان زمان سر گرفت وی را در تیررس نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور نحوه انتقال آن د
 قرار داده و  در دو مقطع شایعاتی درباره بازداشت او منتشر شد. 

 

 زینب )مریم( امیر کمالی و نساجی مازندران 
 

. پدرش لبنانی است –معروف ایرانی  دختر یک زوج۷۴۹۲متولد  مریم امیرکمالی

 ران و لبنان است.یا یبازرگان یس شوراینائب رئ یرکمالیام یمد مهدمح

های نظامی،  چمران بوده که دوره مصطفیمادرش یکی از شاگردان ممتاز 
. در منطقه شیعه نشین دیده است ویهای نامنظم را نزد  چریکی و جنگ

 همراه پدرش به ایران سفر کرده ۷۴۶۹آذرماه جنوب بیروت به دنیا آمده و در 
عالوه بر است و « ای یو وی»التحصیل رشته روانشناسی دانشگاه  فارغاست. 

ت. مدیر پوشاک اتاق بازرگانی ایران و لبنان هم هسمدلینگ و طراحی لباس، 
 یها موفقیتران پرداخته و ضمن آن که ینگ در ایستم مدلیلباس و رونق س یبه کار طراحی خودش  وی به گفته

های خوب و قابل  از نظر اقتصادی هم منفعتران بدست آورده یدر ا یشش اسالمپرورش پو یدر راستا یادیز

 شده است. اش  رشدی نصیب
شناسد سال  های مشهور را هم نمی امیرکمالی با آن که هیچ شناختی از فوتبال ندارد و حتی فوتبالیست

ها بود. داستانی که او در  ی رسانه ها سوژه شهر به ذهنش خطور کرد و مدت گذشته خرید باشگاه نساجی قائم
او است. « نظام اسالمی»داری و مدیریت در  ی باشگاه ی نحوه کند نشاندهنده مورد خرید این باشگاه تعریف می

 گوید:  در مورد شروط طبیعی و غیرطبیعی مطرح شده برای خرید باشگاه می

 
های مهم ورزش اینجا به  از آدمدو درصدی سهام که ای داشتم با تیم مدیریتی نساجی و مالکین  من جلسه»

اینکه اگر تیم  مثالً  !آیند آمدند و سه شرط طبیعی گذاشتند و بعد نوبت به شروط غیرطبیعی رسید حساب می
سقوط کرد باید به اداره کل تربیت بدنی خسارت بدهم یا منابع مالی من با یک چک سه امضائه در اختیار آنها 

برگ گذاشتند جلوی من  ۳کنی؟ گفتم بله.  را پرداخت می شد[ یلیارد تومان می]بالغ بر دو مها بدهی باشد. گفتند
نیست، جواب ها، زود پرداخت کن. من جواب دادم باید مطالعه کنم. گفتند وقت  بفرما. این صورت بدهی گفتند

 .« ها را به من ندادند دادند پس هیچی و برگه

 گوید:  اه میدرصد سهام باشگ ۶۱امیرکمالی در مورد پرهام مالک 
 ۰۹۹خواهد اما ناگهان یک آدمی به اسم سهیل اسدی سبز شد و گفت  قال نمیایشان گفته بود پولی بابت انت»

من « کار دارم، عجله کنید!»درصد. در دفترخانه بودیم که شماره حساب داد و گفت:  ۶۱میلیون بدهید بابت 
نامه را خانم منشی با خودکار نوشته بود  بعد هم مبایعه…  شماره حساب را دیدم مال راننده باشگاه بود. ظاهراً 

 «وضع عجیبی بود!  اصالً … بدون کد رهگیری، شماره ثبت و 

 
http://footballonline.ir/News.aspx?ID=25277 

 
 گذرد.  داری می ز خیر باشگاهشود و او نیز ا در هر صورت صالحیت او تأیید نمی

 

 تا فوتبال یان از کشتیرشاهرخ سالمیام
ران یدر فوتبال ا یگذاران بخش خصوص هین سرمایع زاده در استقالل اهواز جزو اولیان به همراه برادران شفیسالم

ق یتشو به ۱۴انه مشغول بود در سال یم یایآس یکشورها ی ان که به تجارت در حوزهیبودند. سالم ۱۹در دهه 

 یگ برتر کشتیل یها پا به عرصه رقابت« باریسالم جو»م یس تیبا تاس یوقت و جامعه کشت یون کشتیفدارس
د یخر یداهایاز کاند یکیرا انجام داد و  یفراوان یهایه گذاریفوتبال سرما ی آزاد گذاشت و همان موقع در حوزه

 سهام باشگاه استقالل شد.  

گ یل یدن به رقابتهایرونق بخش یران بود برایگ برتر ایآزاد در ل یم مختلف کشتیت ۴رعامل یان که خود مدیسالم
ک یو قهرمانان المپ یبزرگ کشت یها یانه داشت ستارهم یایآس یکه با کشورها یادیل ارتباطات زیبه دل یکشت

http://footballonline.ir/News.aspx?ID=25277
http://footballonline.ir/News.aspx?ID=25277


 سال گذشته                                                                                                ایرج مصداقی  ۵۳در  نگاهی به فوتبال ایران  

 

85 
 

موضوع  نیسوق داد و هم یرانیا یها انه را به سمت باشگاهیم یایآس یگر کشورهایه و دیروس یاز کشورها

 ران شد . یگ ایدزه در لیمثل کورتان یمنجر به حضور قهرمانان

 یط یروزید دو باشگاه استقالل و پیخود جهت خر یپس از اعالم آمادگ ۷۴۱۳بهشت سال یان در اردیسالم
زاده یمهرعل یافتند و حتیدست  یبه توافقات یبت بدنیس وقت سازمان تریزاده رئیبا محسن مهرعل یمذاکرات

است ین مذاکرات پس از انتخابات ریبدست آورد اما ا یحیات دولت آن زمان را به صورت تلویه بود موافقت هتوانست
گ آزادگان یم عقاب در لیاز تید امتیبا خر ۱4مصوبات در آن زمان مسکوت ماند . او در سال  یل برخیبه دل یجمهور

 در عرصه فوتبال شد . یه گذاریوارد سرما

م عقاب با بودجه یاز تید امتیمن پور با خریون ایت همایریان و مدیسالم یه گذاریسرما سالم با یموسسه ورزش
 یو مهد یزیمانند خداداد عز یکنانیکرد . عقاب در آن مقطع با استخدام باز یمداریاقدام به ت یار مناسبیبس

ه ها در آن زمان یحاش یران به راه انداخت اما کمبود تجربه و برخیدر فوتبال ا یادیز ینسب سر و صدا یهاشم
 گ برتر نشد .یل یم به رقابتهاین تیت منجر به صعود ایدر نها

اعالم  ین فراز کرمانشاه واگذار کرد و در مصاحبه ایریم شیم را به کرمانشاه و تین تیاز ایامت ۱۰ان در سال یسالم
 یه گذاریگر سرماید گرفته نشود در ورزش یتوسط دولت جد یت بخش خصوصیت و مالکیریمد یکرد تا زمان

 نخواهد کرد 

http://www.khabar.us/index.php/permalink/4036.html 
 

وقت، از  یون کشتیل مشخص؛ فقط به درخواست فدراسیو بدون ذکر دل یت بدنیاو با نظر حراست سازمان ترب
 ران منع شد.یل احضور در ورزش او

پرهام  یم را به مهدین تیا ۱۱خود در اسفند  ی قائم شهر بود که به گفته یم نساجین مالک تیان همچنیسالم

 ازابهام برده است.  یا م را هالهین تیت ایوضع یتیواگذار کرد. از آن زمان به بعد مشکالت مالک
 

tp://www.khabaryaab.com/News/395718ht 
 

 ن فراز کرمانشاهیریو ش یمیحاج  فرمان و حاج سلمان کر
 یها ن باشگاهیتر  یمیاز قد یکیم عقاب تهران یاز تید امتیبا خر ۷۴۱۳اهل کرمانشاه، در سال  یمیحاج فرمان کر

ها  میگر تیران به رقابت با دیاول فوتبال ا گ دستهیس کرد و در لین فراز کرمانشاه را تأسیریم شیران، تیفوتبال ا
ندگان مجلس و نهادها در یو نما یران صعود کرد. مسئوالن دولتیگ برتر فوتبال ایپرداخته و همانسال به ل

دها جلو افتاد. اما در ین وعده وعیهم یداده بودند و او به دلگرم یمیبه فرمان كر یادیز یها قولکرمانشاه 

ن یبرگشت خورد و هم یگریپس از د یکیکنان یباز یها ها شد و چک بودن وعده یتوخال گ هفتم متوجهیاواسط ل
م باعث شد که حاج فرمان یت یدر پ یل کردند. مشکالت پیتبد یدر پ یپ یها  باخت یبرا یا کنان به بهانهیرا باز

 واگذار شد.  یمیبه حاج سلمان کر ۱۱م در سال یت تیافتد و مسئولیبه زندان ب یمیکر
سوزان. به  یبود و عشق« ستونیب»و   «فرهاد»ادآور یدند چرا که یتاب یرا بر نم« نیریش»نام  یسئوالن دولتم

« ان کرمانشاهیراه»م به ین تینام ا ۶۷ر نام باشگاه کرده بودند. در سال ییرا منوط به تغ یل کمک مالین دلیهم
 یدولت یها افت تا بلکه از کمکیر ییاست تغ یگو مناطق جن« ان نوریراه«ادآور ی« ن و فرهادیریش» یکه به جا

 برخوردار شوند. 

http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=3961 
 

 
 یمیسلمان کر

 
 رنا، اظهار داشت:ین فراز در گفت وگو با خبرنگار ایریر عامل باشگاه شیمد یمیسلمان كر

ن فراز وجود داشت و با توجه به نام یریرامون نام شیبود كه پ یحواش یكسریل وجود یر نام به دلیین تغیا»
 «م. یكردم انتخاب یت یان ' را برایان نور، نام 'راهیمقدس راه

 

http://www.khabar.us/index.php/permalink/4036.html
http://www.khabar.us/index.php/permalink/4036.html
http://www.khabaryaab.com/News/395718
http://www.khabaryaab.com/News/395718
http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=3961
http://www.goaldaily.ir/template1/News.aspx?NID=3961
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1703.aspx-http://daste1.blogfa.com/post 

ار باشگاه قرار یم را در اختینات تیتمر یامكانات الزم برا یر نام، اداره کل تعاون و کار و رفاه اجتماعیین تغیپس از ا

 داد.  
 ن فراز گفته بود: یریبق باشگاه شرعامل سایمد یمیفرمان کر ۱۱در سال 

در  ینین در استان زمیتمر یبرا یك سال گذشته حتی یما از حد تحمل خارج شده است ... ط یمشكالت مال»
نه یون تومان هزیلیچهار پنج م یا شود. تنها هفته یمان در تهران برگزار م ناتیشود ... تمر  یار ما قرار داده نمیاخت

 «ه كرمانشاه است.م بیت یها رفت و برگشت

افتد وگرنه  یاتفاق م« القرا ام»تنها در  یا  دهین پدیگرفت. چن یناتش در تهران انجام میبود اما تمر یم کرمانشاهیت
 کنند.   یلومتر مسافت طیک ۰۴۹ن حدود یانجام تمر یکنان برایوجود ندارد که باز ین امکانیعالم چن یچ کجایدر ه

 

  رانیار و فوتبال ایشید پیمج
 

او   ی راز است. از گذشتهیدر ش ۷۴۴۴ماه یمتولد د ییکانادا -یرانیا یکیار یشید پیمج

و  یاو در امارات متحده عرب یها یگذار هیسرما ی ست. عمدهیدر دست ن یاطالع چندان
 یها  هیاز سرما یشود و بخش بزرگ یم محسوب میات خلوت رژیاست که ح ییدر جا

از  یکیز یشده است. کانادا ن یگذار هیجا سرما م در آنیبه غارت رفته توسط عناصر رژ

م بوده و یاز عوامل رژ یاریگذشته مقصد بس یها است که در سال ییها محل
ن کشور صورت گرفته یم در ایتوسط عناصر وابسته به رژ یبزرگ یها یگذار هیسرما

رفت و س و ژنو در یورک، پاریوی، نین دبیندارد ب یمشخص یار محل زندگیشیاست. پ
 یها دهد که سال یکنند و نشان م یصحبت م یفارس یآمد است. پسرانش به خوب

بان یرا پشت« خدا»ش دارد و هم یهم ر یاند. خود و ران گذراندهیشان را در ا یه زندگیاول
 است.  یمشخص یکدها« یاسالم -یاله»کند که در نظام  یم یخود معرف

کنند. دخترش مژده به اتفاق  یم یهمکار یو احسان است که با ور ین و امیام یها سه پسر به نام یدارا یو

م یرژ یبرا ییشود در پولشو یلبرت آلبرت هستند. گفته میژ یا رهیزنج یره جواهرفروشیئت مدیاحسان عضو ه
نامشخص  ینه ارائه نشده است. اما منشاء ثروت وین زمیدر ا یممکن است شرکت داشته باشد اما شواهد

 ران برخوردار است. یقدرت در ا یها با کانون یکیاز روابط نزد است و احتماالً 
مختلف را  یها نهیدر زم یکمپان ۴۲س کرد که یرا در امارات تأس« ۴۲Group»نگ یشرکت هولد ۷۶۶۱در سال  یو

ن یبه مراجع یگرین شرکت آمده و اطالعات دیت ایدر سا یس کمپانیار به عنوان رئیشید پیرد. نام مجیگ یدر بر م

ن یا ی دهنده لیت مشکوک عناصر تشکیشخص ی دهنده اطالعات نشان  ت در ارائهیشود. عدم شفاف یداده نم
، مبلمان و یكیل الكتری، فروش و عرضه وسایت امور ملكیرینه توسعه و مدین شركت در زمیشرکت است. ا

 یها در طرح یگذار هی، سرمایمسافرت ی، تورهاییایمیو جواهر، مواد ش ییدات داروی، تولینات داخلیتزئ
 کند.  یپول در آن باشد مشارکت م یو هرآنچه که بو یستیتور

ن یاز ا یا شعبهژنو،  ی است. عالوه بر شعبه  Gilbert Albertلبرت آلبرت یژ  یکه صاحب برند جواهر فروش یو
موناکو، کان و  یاز در شهرهیرا ن یشعبات یس باز کرده و قرار است در سال جاریمعروف را در پار یجواهرفروش

 لندن باز کند. 

 
profile-new-to-rises-albert-http://www.thefashioncentral.com/accessories/jewellery/gilbert 

 
 ورک هم افتتاح شده است.  یویدر ن ین جواهر فروشیار مجلل ایبس ی سه طبقه ی راً شعبهیاخ

ارد درهم ارزش یلیك میحدود  یزیكه چ یدوب یآفتاب -یكوهستان یست اسكیپ ی در پروژه ۲۹۹۴در دسامبر  یو

و باال رفتن از  یست اسكیون متر مربع كه شامل پیلیم ۳/۷به مساحت  ینین پروژه در زمیك شد. ایدارد، شر
د، یك هتل دولوكس، مركز خری یاردیلین پروژه مید. در ایرس یبود، احداث و به بهره بردار یمصنوع یكوه ها

 یمد كارها ییایتالیه كننده ایته« یچروت» یبا همکار یمتعدد وجود دارد. و یها شاپ یها و كاف رستوران
 ش برد. یرا پ یپنج ستاره دب یهتل ها یون داخلیدكوراس

 

www.ameinfo.com/news/Detailed/32309.html 
 

Pishyar/404864566-http://www.zoominfo.com/p/Majid 
 

را  یمطرح شد. او حشمت مهاجران ۲۹۹۳ش در سال یرا واکر اترید باشگاه آدمیار در فوتبال با خریشید پینام مج
و  یرانیا یها ستیفوتبال یبرا یاریرا که مشکالت بس یرانیدالل بدنام ا یار محسنیخشا و یر فنیبه عنوان مد

 یها مهد ر باشگاه منصوب کرد. آنین و عقاب به وجود آورد به عنوان مدیل آذیس و استیپرسپول یها باشگاه

م در ین تیا دند.یخر و ... را یو فرج یفیلط ین متوسل زاده و علیام، یزیو خداداد عز یپاشازاده، جواد رزاق
ن یام به شدت خراب شد. ین تیان نزد هواداران ایرانیا ی عرض سه سال به دسه سوم سقوط کرد و وجهه

و  یار نزد افکار عمومیشیپ ش رفت.یپ یتا مرز نابود یون فرانكیلیم ۲/ ۴ یبا بده ۲۹۹۱باشگاه در سال 

http://daste1.blogfa.com/post-1703.aspx
http://daste1.blogfa.com/post-1703.aspx
http://www.thefashioncentral.com/accessories/jewellery/gilbert-albert-rises-to-new-profile
http://www.thefashioncentral.com/accessories/jewellery/gilbert-albert-rises-to-new-profile
http://www.zoominfo.com/p/Majid-Pishyar/404864566
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ش که یها تیو فعال یه ویعل یا ز مقالهیش نیون اتریزین تلویآنال ی بدنام است و مجلهی شیفوتبالدوستان اتر

 س شده است دارد. یتأس ۷۶۹۴را واکر که در سال یباشگاه آدم یباعث نابود

 
10593/index.html-http://sportv1.orf.at/081201 

 
کند  یجاد میران ایفوتبال ا یگاه در دل اروپا برایک پایراواکر یکردند که آدم یم غیتبل یو محسن  اریشین دوران پیدر ا

ران یران به فوتبال اروپا. اما نه تنها به فوتبال ایمستعد و جوان فوتبال ا یها پرتاب چهره یشود برا یم یو پل

 یبیشکسته و ج یها با قلب و آن ش بردند نابودند کردندید به اتریرا که با وعده و وع ینکردند بلکه جوانان یخدمت
او در   یقو ی مطرح کردند که به خاطر پشتوانه یه محسنیز علیرا ن ییها تیبه کشور بازگشتند و شکا یخال

 د. ینرس ییکشور به جا
ر معاونت او و یام یس را به عهده گرفت. پسر وییژنو سو« سروت»ت باشگاه فوتبال یمالك ۲۹۹۱ار در سال یشیپ

ت یکه پسرش مسئول یک مصاحبه مطبوعاتیرا به عهده داشت. او در « سروت»م یت یابیارت بازیمسئول
 م است. یدر انتظار ت ییطال یسخنان او را به عهده داشت قول داد که روزها ی ترجمه

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPUM9aW3imY 
 

از  یا هیانیبا انتشار ب یار بعد از اعالم ورشكستگیشیکرد. پ ینگذشت که باشگاه اعالم ورشکستگ یزیاما چ
ار یبس یاهویبا ه یكرد. و یدیباشگاه ابراز ناام ین چرخه مالیدولت ژنو و همچن یمال یها تیعدم حما

 دوباره مطرح شود. « ۴۲Group»باشگاه درآورد تا   ساله به اجاره ۴۲ یوم ژنو را با قراردادیاستاد

 
 - ۲۹۷۲گ فصل یمشهور و موفق شد در سوپر ل« لعل» یبه معن« گرنات»ار به یشیت پیم در زمان مالكین تیا

ن حد خود ین ترییكنان به پایكه دستمزد باز یشد به طور یدا كند اما پس از آن دچار مشكالت مالیحضور پ ۲۹۷۷
 د.یرس

م در ین تیو حضور ا« سروت»ت یار پس از موفقیشیپ ی  و ابلهانه یعیرطبیغ یها د واکنشیتوان ین آدرس میدر ا
  د:یس را مالحظه کنیگ سوئیسوپرل

 

https://www.youtube.com/watch?v=opYjbqQtHWM 
 

رو در شمال یس شده و در شهر اویتأس ۷۶۲۲ه در سال رامار را کیب یباشگاه پرتقال ۲۹۷۷در سال   اریشید پیمج
ار به یشیتوسط پ یداریگ برتر فوتبال پرتغال حضور داشت، پس از خرین باشگاه که در لید. ایپرتغال واقع است خر

 یمین تین سومیگ دسته دوم سقوط کرد. ایشانزدهم شد و به ل ۲۹۷۴-۲۹۷۲ب گرفتار شد و در فصل یر غیت

نه،  یدار ن که او چرا در تجارت موفق است و در باشگاهیکند. ا یم کمک میت ید آن به نابودیاست که او با خر
 کاسه است.   میر نیز یا د باشد چه بسا کاسهیاست که پاسخ آن چندان مشکل نبا یسؤال

 
 

رامار یره باشگاه بیات مدیس هیرئار فرزند او یشین پیام

که با  یقرارداد یران با امضایاست و در سفر به ا
س روبرو بود و یار از طرف باشگاه پرسپولیبس یاهویه

زدند، سه  یت بزرگ جا میک موفقیرا به عنوان  آن
ن یحسی محمدها به نامس یم پرسپولیکن جوان تیباز

 یراه یالد کمنددانیزاده و م لین اسماعی، افشیکنعان
 رامار پرتغال شدند. یم بیت

ش با یپ ها س که از سالیمسئوالن باشگاه پرسپول

ر روابط یمد یریر مشیق امیار آشنا هستند از طریشیپ
د یمج یمیس که دوست صمیالملل باشگاه پرسپول نیب

کن جوان یانتقال سه باز ی نهیار است زمیشیپ
 ن باشگاه را فراهم کرده است. یس به ایپرسپول

نکه ین باشگاه و ایا یار در مورد گردش مالیشین پیام

 قدر است، عنوان کرد: کنان چین بازیقرارداد ا
نترنت موجود است و ین مسئله در ایم، اطالعات ایکن یصحبت نم ینه خودم و نه پدرم در مورد گردش مال»

 ید برایرامار هستند. بایهمان ما در بیس هستند و امسال میکن متعلق به پرسپولیباز ۴ن ید. اینید ببیتوان یم
 یبستگ ییروند به عملکرد خودشان و نظر دا یگر مید یها میا به تی مانند یا مینکه آیشرفت خود تالش کنند و ایپ

 هستند. یم و به صورت قرضیدیدارد، ما آنها را نخر
 یها لمیان ما فیمرب»اند، گفت:  کرده یداریکنان را خرین بازین سؤال که چطور چشم بسته ایدر پاسخ به ا ی...و

 «اند. دهین نفرات را پسندیه اصطالح است، آنها ایته م چشم بسیگو یکه م نیاند و ا دهیآنها را د یباز

راواکر یم آدمیدر ت یرانیمستعد ا یها در ارتباط با جوان یار محسنیک بار به مدد خشایرا که  ییویظاهراً سنار
نگذشته گفته شد  یزید خورده است. هنوز چیکل یم پرتغالین بار در تیکشاندند ا یها را به نابود کردند و آن یباز

ها با  ران بازگشته است. از ابتدا هم معلوم بود همچون گذشته آنیبرگشت خورده و به ا ین کنعانیکه حس

http://sportv1.orf.at/081201-10593/index.html
http://sportv1.orf.at/081201-10593/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZPUM9aW3imY
https://www.youtube.com/watch?v=ZPUM9aW3imY
https://www.youtube.com/watch?v=opYjbqQtHWM
https://www.youtube.com/watch?v=opYjbqQtHWM
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م یان و تیانیشود. اما رو یشان نم بینص یزیچ یدیو ناام یروند و جز دلسرد یاق به اروپا مید و اشتیاز ام ییایدن

 کنند.  یران معرفیفوتبال ا یاجکنند تا خود را ن یغ میموضوع تبل یتوانند رو یهمراه او تا م

 
 راماریم بیار در رابطه با تیشید پیمصاحبه مج

 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv7DxQRa7y4 

 

 ها ستیفوتبال ینجوم یها درآمد
 ینژاد که قراردادها یها به اروپا ترانسفر شدند و سپس در دوران احمد ستیهفتاد که فوتبال ی از اواخر دهه

ت یپرداخته شد وضع یدولت یها مردم و بودجه ی سهیها بسته و پول آن از ک ستیاستخدام فوتبال یابر ینجوم

ن مدل یآخر یها نیل شدند. ماشیمرفه جامعه تبد ی کباره به طبقهیها به  ر کرد و آنییتغ یها به کل ستیفوتبال

ها به  از آن یها گذاشته شد و تعداد ار آنیام و لندکروز و ... و امکانات گسترده در اخت یو ب یپورشه و بنز و آئود
 مت تهران نقل مکان کردند. یق گران یها برج

 ۶۹۹ون مارک معادل یلیم ۴با رقم  یون تومان بود ویلیم ۹س یبا پرسپول ییدا یکه قرارداد عل یمثال در حال یبرا
ون یلیم ۱۰۹ون مارک معادل یلیم میو نن مقدار دو یافت. از ایلد انتقال یلفینا بیآرم یم آلمانیون تومان به تیلیم

س یون تومان به پرسپولیلیم ۱۹۹تا  ۱۹۹ن یا به بوخوم  بیک یاز انتقال مهدو ۱۱د. در سال یرس ییتومان به دا

ون یلیم میک و نیس تنها یلد منتقل شد قرارداداش با پرسپولیلفینا بیبه آرم ۱۹در سال  یوقت یم باقرید. کریرس
 تومان بود. 

ا مانند یبرتر دن یها گیکنان لیاز باز یاریش از بسیب یگ برتر حتیشاغل در ل یرانیا یها ستیدرآمد فوتبالامروزه 
 یا رفتاریرا تحمل کنند و  یکنان فشار خاصیک و هلند و سوئد و نروژ و دانمارک است. بدون آن که بازیآلمان و بلژ

که به   آلوده یها را ندارد. اما دست یهنگفت یاه نهین هزیداشته باشند. اقتصاد کشور هم تحمل چن یا حرفه
 .یا منافع ملیشرفت فوتبال یدولت و نظام حاکم متصل هستند به دنبال منافع خود هستند و نه پ ی بدنه

مسابقات  یبازماند و سطح فوتبال باشگاه ۲۹۹۲ یاز صعود به جام جهان یم ملیسال گذشته با آن که ت ۱ یط

ش یها هر سال با افزا ستیفوتبال یقراردادها ینفت یه با توجه به رشد درآمدهاگ برتر به شدت افت کردیل
 یکاغذ باق یهم تنها رو« سقف قرارداد»از نوع  ینیب قوانیتصو یمواجه شده و حت یرقابل کنترلیر و غیچشمگ

کجا  چیکه ه یزیرمیز یها ن دوران پولیکند و عاقبت أت را کنار گذاشتند. در ا ینم یبه آن توجه یمانده و کس
 یهنگفت یها ان دالالن فوتبال به ثروتین میرا گرفت و در ا یرسم یقراردادها یشود جا ینوشته و ثبت نم

تواند ابعاد نجومی  برزیل می ۲۹۷۳یابی تیم ملی به جام جهانی  مالی پس از راه  میزان سوءاستفادهیدند. رس

 گیرد.  ات قرار میجدیدی پیدا کند چرا که فوتبال دوباره در کانون توجه
شگرف را  یتحول ۲۹۹۲تا  ۷۶۹۲ساله از  ۳۹ک دوره یدر  یدر کره جنوب یخارج یاردیلیم ۷۹۹ یگذار هیاگر سرما

را  یالملل نیو مسابقات ب یجهان ین کشور به وجود آورد و به مدد آن بازارهایدر اقتصاد و به تبع آن در ورزش ا
تا   ۲۹۹۰ یها ن سالینژاد ب یحکومت احمد ی ساله هشت ی در دوره یتنف یارد دالریلیم ۱۹۹فتح کردند، درآمد 

ک شدن یحبر از فاجعه و نزد یاقتصاد یها شاخص ی و همهران نشد یشرفت اقتصاد ایهمانطور که باعث پ ۲۹۷۴
به  یشین دوران، نه تنها گشایارد تومان پول در ایلیق هزاران میز تزریفوتبال ن ی نهیدهند در زم یبه مرز سرخ م

 افت. یادامه  ییرقهقرایاورد بلکه سیوجود ن

 
 یروند ی نشاندهنده ۱۹ ی ل دههیو اوا ۹۹ ی دهه یها ستیبا فوتبال یامروز یها ستیت فوتبالیوضع ی سهیمقا

است  ین در حالیکرده است. ا یم طیباش یشرفتین سه دهه بدون آن که شاهد رشد و پیاست که فوتبال در ا
ت کشور دو برابر شده است اما از آمار تماشاگران فوتبال به شدت کاسته شده و یکه جمع ن مدت با آنیا یکه ط

آهن و ملوان و صنعت  مانند سپاهان و ذوب یشه دار و محبوب شهرستانیر یها میت یها یتعداد تماشاگران باز

 یها میت یها یاگران بازکند و تعداد تماش یا حداکثر از چند هزار نفر تجاوز نمینفت و ... گاه از چندصدتن و 
به دل  یگر چنگید یمواجه شده است. فوتبال مل یدیران با افت شدیا یم ملیت یس و حتیاستقالل و پرسپول

 زند.  ینم
  د:یگو یم ۹۹ ی کنان دههین بازیاز بهتر یکی یم باویکر

 

ن رفته یفه اش کامال از بم آورد که کیاز دوستانم گفتم و او هم کفش برادرش را برا یکیمن کفش نداشتم. به »
روس یو از س یانزل یم اردویمن بزرگتر بود. رفت یشماره هم برا ۳ک گوشه اش سالم بود. تازه یبود و فقط 

ن که ید قبل از ایآ یادم میزدم.  یادیز یها ا آن کفش گلیم. یقران جوراب قرض گرفتم و کفش را کردم اندازه پایقا
 یاورد. وقتیش را در بید کفش هاییبگو یم باویگفت که به کر یبه دهدار ها از بچه یکیسئول شود  یم راهیت

 ؟ین همه گل زدیها ا ن کفشیه کرد. او به من گفت با ایگر ز خان که خدا رحمتش کندید پرویت من را دیوضع
 یو عل افت نکردمیس دریاز پرسپول یچ پولین گرفتم، بنده هیهزار تومان بود که از شاه ۴۰ن قرارداد من یشتریب

ن یهزار تومان بود و از شاه ۰بنده  یافتین دریکردند. اول یا و پول را آنجا حساب میگفت با آژانس ب ین میپرو

 یدم تا برایدان انقالب دویخود را محکم کردم و از نارمک تا م یها افت پول بند کفشیگرفتم،بالفاصله پس از در
حضور در شالکه آلمان  یم کره به من برایتان تیدر پوسان کاپ یبا کره جنوب یمادرم انگشتر بخرم....پس از باز

 «شنهاد داد و گفت شماره تلفن خود را بده که به او گفتم خانه ما تلفن ندارد.یپ
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 یس تقاضایرفتن به باشگاه پرسپول یران برایکنان فوتبال این بازیتر یکیاز تکن یکیمطلق  ید نامجویمج

 م رد شد. ین تیا ی کاره ی و همه ین مربیپرو یلع یکلت کرده بود که از سویموتورس

د مجبور یچ نرسیکند. او که در فوتبال به ه یس هنوز با وانت کار میو پرسپول یم ملیعباس کارگر ستاره اسبق ت»
 «کند. یاش با وانت بارکش امرار معاش خود و خانواده یاست برا

کردند، مجبور بودند بعد از  یرا هم به تن م یم ملیراهن تیدر دوران اوج فوتبال خود که پ یحت» کنان یاز باز یبرخ
ز ی، پروی، غالمرضا فتح آبادیخانید علیکنند، مانند کاظم س یشهر بزنند و مسافرکش یها ابانین به دل خیتمر

 ید، مسافر کشیدرخش یهم خوش م یم ملیدر دوران اوج خود که در ت یز فتح آبادیچنگ یو عبدلعل یمظلوم

 «کرد. یم
دار یکرد. بعدها سرا یکان داشت و در آژانس کار میک پی ۱۲س در سال یبان اسبق پرسپول چ دروازهید قلیحو

 س است. یپرسپول یها بان دروازه یباشگاه کارگران شد و امروز مرب
و در بحبوحه  ۹۲سال »د: یگو یسابق استقالل و امروز مس کرمان درباره آن روزها م یسرمرب یز مظلومیپرو

تان استقالل بودم اما عمال از فوتبال یها کاپ اوضاع و احوال فوتبال چندان رو به راه نبود. در آن سال یلیحمجنگ ت
 «کار کنم یهم با تاکس یامرار معاش چند ساعت یشد و مجبور بودم برا یدم نمیعا یزیچ

 یکن عاصیباز یمحرم گذارند. یرا پشت سر م یط سختیاد شرایبه خاطر فقر و اعت یم باویو کر یمحرم یمجتب

ستم یاز دست رفت. در س یران بود که متأسفانه به سادگیخ ایتار یها ستین فوتبالیاز بهتر یکیس یپرسپول
  کیچون ار یا همچون الکس فرگوسن نبود که از پس نابغه یران کسیسراپا ناکارآمد و فاسد حاکم بر فوتبال ا

 د و او را اداره کند. یکانتونا برآ
 

  ۰۲و  ۶۲ ی دهه یها ستیت امروز فوتبالیوضعبه  ینگاه
در اطراف چالوس است و  یستیک شهرک توریران، در کار ساخت یا یت در اتاق بازرگانیعالوه بر عضو ییدا یعل

الد نور و یو م یدان محسنیه، میریوسف آباد، منید یکفش و لباس در مراکز خر ین فروشگاه و گالریمالک چند
ران را دارد. او یک در ایداس و نایمحصوالت آد یانحصار یندگینماو  ییدا یورزشاک پوش یدیاست. موسسه تول

 است.   یا رهیک مجموعه رستوران زنجین مالک یهمچن

  است.   یلیدستگاه تر ۷۱با  ی، در امر صادرات فرش فعال است و مالک شرکت ترابریم باقریکر
 یدارد. و یورزشد پوشاک و لوازم ین واردکنندگان عطر و ادکلن است و شرکت تولیفعالتر ی جواد نکونام در زمره

 مشارکت دارد.  یساز شهرک ی ن در شمال کشور در پروژهیهمچن
کرده  یه گذاریهم سرما یل در سنگاپور است و در دبیاتومب یدکید قطعات یک شرکت تولیصاحب  یزیخداداد عز

 ید پوشاک ورزشیتول یکمپان در فر شروع کرد و ید ساعدیخود را همراه با مج یت اقتصادیفعال یواست. 

 دار است.   سهام« دیمج»
به « دیمج»شرکت پوشاک  سهامداراناز  یکیشود  گفته میدر کرج است.  یساز مشغول برج یمیکر یعل

 ارزد.  یاردها تومان میلیش در لواسان میالیس کرج دارد. ویک فست فود مدرن در فردیرود و  یشمار م
 پردازد.  ید امالک در آلمان و تهران کرده و به صادرات واردات میدر امر خر یادیز یگذار هیا سرمایک یمهدو یمهد

 ه است. یدر فرماناش  کرده است. خانه یبخش مسکن در دب یادیز یگذار هیسرما یدیفرهاد مج
 ن خانه هم دارد. ین باب مغازه و چندیران است که چندیل ایداران بازار موبا از مغازه یکی یجبار یمجتب

ساز هم  و در بازار تهران مغازه دارد و در كار ساخت ك است،یجورابان شر ید محصوالت ورزشیدر تول یروانین پیافش

خانه زیبای سنتی )فاخته( در فضای ییالقی فرحزاد  ساخت یک سفرههای اقتصادی او  از فعالیتیکی دیگر هست. 
  تهران است که درآمد سرشاری دارد.

در پاساژ  یشاپ ین کافیهمچن یام و در تهران را داشت. و یک بیقطعات فابر یندگینما یمدت یلید استیحم
 ن عسل است. یریدان مادر دارد و از سهامداران شرکت شیم در میمر

 احمد رضا عابدزاده است که دو شعبه دارد.  یره ایزاده صاحب فست فود زنجبدرضا عااحمد

 ا است.یتالیران به ایدر کار صادرات فرش از ا ییرحمان رضا
ر داماد یهم در م یک کت و شلوار فروشیالد شهرک غرب و یدر ساختمان م یک ادکلن فروشی ناوندیمهرداد م

 ران است.یشمال ا ن درید و فروش ملک و زمیدارد. دنبال خر
به  یرانین صادر کنندگان فرش ایازبزرگتر یکیر کرده و یکا مدرسه فوتبال دایدر لس آنجلس امر محمد خاکپور

 است.یدن

تزا یک پین یدارد. همچن یدر دوب« بناب»به نام  یسنت یو غذاها یبا معمار یرانیک رستوران ایسامره  یعل
 مشغول است. هم  ییغات مواد غذایتبلبه کار  و آباد دارد هم در سعادت یفروش

دار هم هست و  م است. مغازهین تیکرد و مالک ا یداریز را خریتبر یاز باشگاه شهرداریپاشازاده امت یمهد
 در کلن دارد.  یرستوران

ابان یارد تومان بابت قراردادش گرفت. مغازه بزرگ در خیلیک میش از سپاهان یها پ سال یرحمت یدمهدیس
 شهرک غرب است.  یها ن برجیتر از گران یکیساکن  و هاجاره داد یمت گزافیده که به قیخر یعتیشر

 را بر عهده دارد. « ایپرش»شگاه مجهز به نام هنر یک آرای، اداره یمحمد گل ییحی

در الد نور یک باب مغازه در پاساژ میکند. عالوه بر  ید پوشاک را اداره میک موسسه تولی یمحمد نیروس دیس
  العاده است.  ها فوق آن ین مغازه دارد که مبلغ سر قفلی، چنداساژ مطرح تهرانچند پ

 ز آغاز کرده است.یرا در تبر یورزشک مجموعه یپروژه ساخت  یبیرسول خط
 مشغول هستند.    یساز ان به آپارتمانیو جواد کاظم یپژمان نور

http://www.4irooni.ir/
http://www.4irooni.ir/
http://www.4irooni.ir/
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 عصر دارد.  یوتر در چهارراه ولیان فروشگاه قطعات و لوازم کامپینصوررضا میعل

مت هم فعال یلوکس و گرانق یها لید و فروش اتومبیس کرد و در کار خریک مدرسه فوتبال تاسیانپور یحامد کاو

 است. 
 ش را اجاره داده است.  یها آباد تهران است و خانه ساکن محله سعادت ین کعبیحس

 برخوردار است.  یت خوب مالیکند و از وضع یم یدار هتل یدبدر  یبداو یعل
 شوند.  یقشر مرفه جامعه محسوب م ی رند و در زمرهیگ یم ییباال یان فوتبال هم دستمزدهایمرب

 یپرطرفدار یعصر است. استخر و سونایابان ولیدر خ یک مبل فروشیار ثروتمند است. مالک یبس ینوع ر قلعهیام

س یرئ یآباد یعل یاز شرکا یکیشود او  یم  کرده است. گفته یادیز یگذار هین سرمادارد و در بخش مسک
 اند.  کرده یگذار هیاست که با هم در امر مسکن سرما یبدن تیس سابق تربیک و رئیالمپ  یته ملیکم

د و فروش یرفعال در کار خ یرود. عالوه بر حضور یبه شمار م یفوتبال ین هایاز پولدارتر یکی یروانین پیغالمحس
 کند.  یز اداره میپدرش را ن ین، گاوداریزم

م ین تصمیک معدن را داشت اما ای یداریش قصد خریه تهران است. چند سال پیساکن محله فرمان ید جاللیمج
 .نشد یعمل

 در پاساژ ونک دارد.  یک کت و شلوار فروشی یفرهاد کاظم

در تهران و چند ملک در تهران و  یوشگاه بزرگ مانتو فروشک فریاستقالل،  یها بان دروازه یمرب د بابازادهیحم
 شمال دارد. 

 یعصر حوال یابان ولیدر خ یك باشگاه بدنسازیران یفوتبال جوانان ا یم ملیت یها بان دروازه یمرب ییداود فنا
 جردن دارد.

تر از صد میلیارد تومان ها کم قبل از انفجار قیمتشود ثروت علی دائی ، علی پروین و امیر قلعه نوعی  گفته می

 نبوده است. 
دست  یادیفوتبال به ثروت ز یها تیبه مدد جذاب ۶۹ننده یپرب ی برنامه یپور گزارشگر و مجر یعادل فردوس یحت

 افته است. ی
 

 
 

میلیارد تومان  ۷۰شود  ی ویالیی او در شهرک غرب گفته می خانه

 قیمت دارد. 
 

در  یم باقریو کر ییدا یعل یکه در مورد منازل مسکون یگزارش
دو تن از  یسطح زندگ ی دهنده افته نشانیت انتخاب انتشار یسا

 ران در دوران مذکور است: یکنان مطرح فوتبال ایباز

 
، ییدا یباالتر از چهار راه کور نور، برج رولکس قرار دارد که عل»

 یها هاوس از پنت یکیس ساکن یم فوتبال پرسپولیت یسرمرب
ون تومان است. یلیم ۲۰مت هر متر مربع آن بالغ بر یمتر مربع و ق ۷۱۷۱ن واحد یا یربناین برج است. زیهم

ن به داخل واحد، یحمل ماش ی، آسانسور اختصاصیبام، سونا، جکوز یاستخر رو یدارا ییهاوس دا پنت

رآالت آب یشها و  رهی، دستگیرآالت آب طال، آسانسور نفر اختصاصیها و ش رهی، دستگیآسانسور نفر بر اختصاص
ستم ضد ی، آشپزخانه مبله، سیدیخورش یاز کف، مبدل برق از انرژ یشیو گرما یشیستم سرمایطال، س

 و باغچه است. ین ورزشی، زمیستم صوتیق، سیحر
ابان بوکان خود را یبعدتر خ یم و کمیرس یم یقم یابان صادقیاسر و سپس خیک محله جماران به سه راه ینزد

رود. در  یمان به سمت آسمان باال م م و ناخودآگاه سر و گردنیستیا ین هم تا گالبدره. مدهد. آ یبه ما نشان م
ن یکنند. ا یم یزبانیهاوس را م ک واحد پنتیخود  یم که بر باالینیب یرا م یا چند طبقه یها ابان برجیخ یدو سو

 تخت است.یان پاینش هاوس جا بهشت پنت

شتر ینقاط و محالت مختلف تهران ب یها گر برجیته شده به نسبت دساخ یها هاوس ابان تعداد پنتین خیدر ا
شناسند. در  یتخت میپا یها هاوس ن طراح و سازنده اغلب پنتیتر که او را به عنوان معروف یریاست. فرزاد دل

ابان ساکن ین خیا یها هاوس از پنت یکیهم در  یم باقریکند و کر یم یابان زندگین خیهم یها از برج یکی
 .«است

 

http://www.entekhab.ir/fa/mobile/135737 
 

 هاوس نقل مکان کرد.  ن پنتیکرد. اما به علت دستبرد سارقان به ا یم یزندگ ییالیو ی ک خانهیقبالً در  ییدا
 

http://www.entekhab.ir/fa/mobile/135737
http://www.entekhab.ir/fa/mobile/135737
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 کنند.  های شهرک غرب زندگی می روش و ... در یکی از بهترین برج محسن بنگر و مهدی رحمتی و کارلوس کی

های شهرک  د در یکی از برجان مهدی سیدصالحی که هر دو امسال از اصفهان به تهران آمده پیام صادقیان و سید
 کنند.  غرب زندگی می

 

 داند:  های امروزی معمولی می ی سه میلیارد تومانی را برای فوتبالیست دایی خانه
سند، ینو یش میکه همه برا یستیک فوتبالی. یون نداریلیم ۷۲ یر متریز یریدر تهران بگ یک خانه بخواهیاالن »

 «شود چقدر؟ یرد، میک خانه بخواهد بگیتر اگر م ۲۰۹کند.  یزندگ ییتواند هر جا ینم
 

http://www.jahannews.com/vglhwwniw23nwxu..f22tdtyz.html 
 

ها در  ستیفوتبال  نین ماشیب  سهیمقان ندارند، یهنوز ماش ۷۶۶۱م یکنان تیسه نفر از بازکه هنوز  یدر حال

ها  ستیگذشته اکثر فوتبال یها لکه در سا یز است. در حالیهمه چ یایگذشته و امروز گو یها سال
 هاست.  آن یر پایا زیروز دن یها نین ماشیساخت داخل کشور داشتند امروز گرانتر یها نیماش

 

 گذشته یها ها در سال ستین فوتبالیماش
ما، یماکس -یروانین پیما، افشیماکس -یزی، خداداد عزیائود -انپوری، حامد کاویمرسدس بنز کروک -ییدا یعل
 -پور ا، بهنام ابوالقاسمیپژو پرش -نسب یهاشم یا، مهدیپژو پرش -فرد ی، بهروز رهبر۲۹۹پژو  -انیرانصا یعل

پژو  -یمحمد گل ییحی، یا فولکس قورباغه -ناوندیا، مهرداد میزانت –، جواد نکونام ۲۹۹پژو  -یعیثم منی، م۴۲۴مزدا 
 – یواحد کبختیرضا نی، عل۲۹۹پژو  -امرهس یا، علیپژو پرش -یدعباسیا، داوود سیزانت -انی، جواد کاظم۲۹۹

، GLXپژو  - ییطباطبا ی، هادGLXپژو  -، محمد خرمگاه۲۹۹پژو  -انیرضا منصورید، علیپرا -ی، محمد نوازیآئود

، آرمناک ۲۹۹پژو  -یدی، پژمان جمش۲۹۹پژو  – یتیا، رضا عنایپژو پرش – ی، محمود فکر۲۹۹پژو  یستار همدان
پژو، محمد  –فر  یرضا امامیا، علیپژو پرش -یلید استیماکسما، حم -یبیول خط، رس۴۲۴مزدا  –ان یپطروس

م یا، ابراهیزانت -یرآبادیام یا، مهدیپژو پرش -اوش اکبرپوری، س۲۹۹پژو  -ی، مهرزاد معدنچ۲۹۹پژو  -یمنصور
، ناصر ۲۹۹پژو  -یریش ی، مهد۲۹۹پژو  –زاده  یاری، سهراب بخت۲۹۹پژو  – ین کعبی، حس۴۲۴مزدا  -رزاپوریم

 یب یدیا، فرهاد مجی، پژو پرش۲۹۹پژو  – یرحمت یدمهدی، س۲۹۹پژو  -این یعیاوش سمی، س۲۹۹پژو  –ردل یش

 ۲۹۹پژو  – یدی، فرزاد مج۱۹۰ام و 
 

 ها، امروز ستین فوتبالیماش
 یام و، مهد  یب -یمیکر یسوناتا ، عل یوندایه -یمحمد گل ییحی

، غالمرضا   X6و یام دبل یب -رن، محسن بنگیپورشه مدل کا -ایک یمهدو
پورشه،  -پورشه، جواد نکونام -فر یم انصاریوتا لندکروز، کریتو -ییرضا

مان یمرسدس بنز، ا -یجبار ی، مجتبیمازارات -یر قلعه نوعیام
 -یدریخسرو حاک، یپنت -یرحمت یلکسوس کروک دو در، مهد -یموسو

م یکررشه ، پو -ییدا یام و، عل یب -یدی، فرهاد مجIX55 یوندایه

کوپه،  یوندایه - یتیپورشه، رضا عنا- یالک، خلعتبریکاد -یباقر
ست ین لیو ا النترا یوندایه  -یروانین پیام و، افش یب -یکبخت واحدین

 توان ادامه داد.  یرا م
ون، لکسوس یلیم۱۹۹ یبیمت تقریبلند با ق ین شاسین دارد. پورشه کاین ماشیچند ییدا یشود عل یگفته م

ارد یلیم ون تومان. او فقط سهیلیم۴۹۹ارد و یلیک میمت یبا ق یون تومان، مازراتیلیم ۹۴۹در حدود  ۰۱۹س کیا ال

 ن دارد. یتومان ماش
 

http://www.funpatogh.com/
http://www.funpatogh.com/
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 فوتبال یمیاز نسل قد یا  ن بازماندهیپرو یعل

 
 و اوج محبوبیت ۹۶ی  علی پروین در دهه

 

ل یشگاه اتوموبینما ۹۹ ی ک استثناست. در دههی ۹۹و  ۰۹ ی دهه یها ستیان فوتبالین در میپرو یعل
 او یاجتماع ی وجهه اگر چه بر ۹۹ ی کرد. فوتبال دهه یل شد اداره میتبد یرا که بعداً به مانتو فروش« سورتمه»

ز بار خود را بست. هرچه یپول وارد فوتبال شد او نکه  ینداشت. از زمانبرای او  یچندان یمال افزود اما دستاورد
 ها در تجارت.  و به کاربستن پول نیل آذیس و استیت پرسپولیریبود و مد یگر یبه دست آورد از مرب

س کرد و یو روده بود باشگاه پورا را تأسکه در کار صادرات پوست  یدار  هیسرما یانیعبدهللا صوف  حاج یوقت

. پس از انحالل ین مشاور او بود و دخترش عروس ویپرو ین باشگاه به کار انداخت، علیرا در ا یادیز ی هیسرما
هنگفت به  ین سپس با دستمزدید. پرویکش ییز به جدایعبدهللا ن ن و پسر حاجیباشگاه پورا ازدواج دختر پرو

از طرفداران  یکین خواننده و ین را که پسر فرزین بار دامادش آرش فرزید و ایس رسیپرسپول یگر یمرب
س یمکت پرسپولیو مترجم به ن یم خوانده بود به عنوان کمک مربین تیا یرا هم برا یس که آهنگیپرسپول

 چسباند.
رد که پاتوق ک یرا اداره م« ییقصرطال»در فوتبال نداشت. در کلن آلمان رستوران  یا چ تجربهین هیآرش فرز

به خاطر حضور در کادر  یگفتند و ید. میپاشازاده خر یهم بود. عاقبت رستوران را مهد یرانیا یها ستیفوتبال

 فوتبال هم فعال شد.  یدر کار دالل  س با مناسبات فوتبال آشنا شده بود بعداً یپرسپول یفن
 شاپ دارد.  یكاف یباجیابان دین در خیگر پرویحسام داماد د

  ۱۹۹-۱۹۹ا به آلمان یک یس تنها از قبل انتقال مهدویپرسپول ی کاره ره و همهیأت مدیدر سمت عضو هن یپرو
بود.  یس کافیپرسپول ی سال اداره ۳-۴ یا برایک یمهدو ی ارش قرار گرفت که به گفتهیون تومان پول در اختیلیم

 اورد. ین پول سر در نیا ی نهیهز یاز چگونگ یاما کس

جان با نام سرخپوشان به فوتبال برگشت و سپس یم آذربایاز تید امتیس دور شد با خریرسپولن از پیپرو یوقت
ن یر نام دادند. پرویین تغیل آذیده و به استیون تومان باشگاه اکباتان را خریلیم ۱۹۹با پرداخت  یتیهمراه با هدا

 ب زد. ین راه به جیهنگفت از ا یباشگاه را به عهده داشت و درآمد ی اداره
گذاران را به شکایت از او  بسیاری از سرمایه« پروین  علی»سازی در مسکن روی آورد. شهرک  سپس به انبوه

میلیون تومان از بانک صادرات اقدام به ساخت   ۶۹۹با دریافت وامی به مبلغ  ۷۴۱۷کشاند. علی پروین در سال 
در مقابل فدراسیون فوتبال تجمع  ی وکیل شاکیانی که یک شهرک مسکونی در شهر هشتگرد نمود. به گفته

ها را به نام خریداران نکرده و بدهی خود را به  سال هنوز  سند این ساختمان ۷۷کرده بودند، پروین پس از گذشت 

میلیارد تومان قصد  ۱بانک نیز پرداخت نکرده است. بانک صادرات به دلیل افزایش بدهی علی پروین به مبلغ 
های آن را دارد. پروین در پاسخ به خبرنگاران و ادعای شاکیان  ک و مصادره زمینهای این شهر تخریب ساختمان

 پرونده گفت:
ام و سهمی در این قصه ندارم ولی حقیقت دارد که  ها قبل فروخته من سهامی که در این شهرک داشتم را ماه»

 « شان به خریداران را ادا کنند. دوستان ما آنجا به مردم بدهکارند و باید دین

 
  ن اضافه کرد:یاو همچن

 
م یم و مثل همه خواستیکنار داشت یکند و ما هم پول یساز خواست در هشتگرد خانه یم ینیالد تاج یآقا»

ون یلیم ۰ها با  یلیخ یدم البته آن زمان که مثل االن نبود و بعد از مدتیخانه خر ۲۹۹م. حدود یکن یگذار هیسرما

م و خود مردم اقساطش را بدهند. ... وام بانک به مشکل خورد، بعد یریصاحبخانه شدند. قرار شد ما وام بگ
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قرار شد  یکار افتادم، حت  ین باال زدم و خودم پید. آستیارد رسیلیم ۳انباشته به  یون بدهیلیم ۶۹۹ک ما و یشر

سال در  ۷۹که  یم اما کسانین پرونده را ببندیون، تا ایلیم ۲۹۹ه مردم همه با هم یون من بدهم و بقیلیم ۱۹۹

 «م!ینشسته بودند خود را طلبکار احساس کردند و توقع داشتند ما پول بده یونیلیم ۰خانه 
 

http://www.khabarsport.com/detail/4600/root/football 
 

کرده  یباز« متروپل»ن اثر او یاست و در آخر ییایمیمسعود ک یلمسازیدخترش الدن از شاگردان مدرسه آزاد ف

 کرد.   یباز یاکبر ثقف  یها اثر عل «ستیفوتبال»لم ین هم در فیاست. خود  پرو
ن بود و بعدها یزندان او ۹۹ ی ن دههیاز تواب یکینما که یاندرکاران س ن دستیتر از بدنام یکیا ین یفیمحمدرضا شر

در تهران و  ید یه کرد که در قالب سین تهیاز پرو یلم مستندیل شد فیران تبدیا ینمایاز کارگزاران س یکیبه 
 کنندگان شد.   هیته یتومان پول از سو  ونیلین خواهان پرداخت صدمید و پرویها به فروش رس شهرستان

  بنا شده است. متر  سه هزار و صددر زمینی به مساحت ن در لواسان یپرو ی خانه
کنند. طبقه دوم،  یم یکف خودش و همسرش زندگ  هم ی ن ساختمان قرار دارد. در طبقهیرزمیزه در ینیك حسی

کنند و طبقه سوم به پسرش محمد  یم ین در آن زندگیاست که دختران پرو یمتر ۴۰۹ت یشامل دو سوئ

 اختصاص دارد.  
ون تومان یلیم ۲۱۹د یجد ی  هون خانیدکوراس ید برایگو یه تهران بود. خودش مین در زعفرانیپرو یقبل ی خانه

 است.  ۷۴۱۰ن ارقام مربوط به سال یخانه است. ا یها ون آن پول پردهیلیم ینه کرده است که سیهز
 

 
 منزل پروین در دوران بازنشستگی

 

 خشك و بخار قرار دارد. باغبان و خدمتکار و ... دارد.   یالست و در کنار آن سوناین ویرزمیك استخر در زی

 هم در رامسر دارد.  ییالیرود. و یش به دفتر ما است و هر روز با راننده یابان گاندیدفتر کارش در خ
 

  کرده یگذار هیهم دارد سرما یکه تاالر عروس« ایسرخپوشان آر»به نام  یو ورزش یک مجموعه فرهنگیاو در 
ن حمله یب شد. ایتخر ۷۴۱۶در اسفند  ۰منطقه  یمأموران شهردار ی حمله ین مجموعه در پیاست. ا

 . ین مجموعه به شهرداریا یش بر سر بدهین و شرکایپرو با یگشت به اختالف شهردار یبرم

 

 
 

ون به آنها ابالغ یسین كمیا یش به توافق برسد اما رایبا او و شركا ۷۹۹ون ماده یسین قرار بوده كمیبه گفته پرو

 رده است.ب كیاقدام به تخر یبدون اخطار قبل ینشده و شهردار

 

 ۷۲خروج از کشور در دهه  ،فر ید ساعدیمج
 

http://www.khabarsport.com/detail/4600/root/football
http://www.khabarsport.com/detail/4600/root/football
http://www.entekhab.ir/fa/news/96022/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%B9%D9%83%D8%B3
http://www.entekhab.ir/fa/news/96022/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%B9%D9%83%D8%B3
http://www.taknaz.ir/
http://www.taknaz.ir/
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کریم باوی که نتوانست به قطر رود و دستگیر شد هنوز حسرت ماندن 

رفتم قطر، فوتبالم و  یمن هم اما اگر م»گوید  خورد و می در ایران را می

 «گر.یشد اما نگذاشتند د ین رو به آن رو میام از ا یزندگ
ترین  ورد که به امارات رفت و در سیاهفر اما شانس آ مجید ساعدی

 نماند. « جهنم»مان در  روزهای تاریخ میهن
 

کرد و سپس در دوران  او اهل اندیمشک بود و در تیم پاس بازی می

پیوست و پس از سی خرداد با شروع دوران « سرباز»سربازی به تیم 
رد ای بازی ک جا به صورت حرفه سرکوب به امارت رفت و چند سالی در آن

و سرانجام به آمریکا مهاجرت کرد و به تحصیل و تجارت مشغول شد. او دارای ده کلینیک فیزیوتراپی معتبر در 
شود. این  محسوب می« برند»که امروز در دنیای ورزش یک « مجید»ورزشی  آمریکا است و صاحب کمپانی لوازم

های لیگ  هم شده باشد. بسیاری از تیمشعبه در ایران داشت چه بسا امروز بیشتر  ۷۱ها پیش  کمپانی سال
 ۷۰۹ملی شد و بیش از  فیزیوتراپ تیم ۲۹۹۹کنند. وی در سال  های کمپانی او استفاده می برتر ایران از لباس

های توریستی  گذاری در امر مسکن و پروژه فر بعدها به سرمایه پوشان ایرانی بود. ساعدی بازی ملی همراه ملی

 در شمال کشور پرداخت. 
 

 اد در فوتبالیرشد روزافزون اعت
 یالقرا ا توسط امین در دنیاول معتاد ی و کسب رتبه یاسالم یت جمهوریاد در حاکمیگسترش روزافزون اعت

شگرف  یو استعدادها یم ملیت یها ستین فوتبالیران را هم گرفت. بزرگتریفوتبال ا ی اسالم، دامان جامعه
ن یزاده، شاه یفنون ی، مهدی، ناصر محمدخانیم باوی، کریمحرم ی. مجتبر شدندیاد اسیران در دام اعتیفوتبال ا

 ۹۹ ی دهه یم ملین معضل بزرگ هستند. تیچند از ا ییها و ... تنها نمونه یفرد، رضا رجب ی، جعفر مختاریانیب
 یمخدر صنعت ن مصرف موادیاک و هروئیبعد عالوه بر استعمال تر یها اد به زانو در آمد. در سالیاعت یران در پایا

شه و کراک به اعدام و سپس حبس ابد یان که به خاطر حمل شیاکبر یکرد. عل یها غوغا م ستیان فوتبالیدر م

 . یستشوم ن ی دهین پدیا ی  ن نمونهیمحکوم شد آخر
ران به یپوش سابق فوتبال ا یمل ۷۹۹ش از یاد بیاز اعت ییویراد یگ گفتگویدر  یاز خبرنگاران ورزش یکی یکاظم

 دهد. ینواع مواد مخدر خبر ما
 

http://havades.net/index.php/permalink/3201.html 

 
و در مجالس مختلف به استعمال مواد مخدر مشغول  یاست که بصورت تفنن ییها ستین آمار جدا از فوتبالیا

 شوند.  یم
عدم  ی برگه ی گ برتر ارائهیمسئول ل یز محمدید است که عزیژه فوتبال آنقدر شدیاد در ورزش و به ویمعضل اعت

 کند.  یاعالم م یفوتبال را ضرور یها میان تیمرب یاد از سویاعت
 

9http://www.aftabir.com/news/view/2009/nov/0 

 
 ید که قصد دارد برایگو یها م اد در گفتگو با رسانهیم استقالل پس از ترک اعتیپوش سابق ت یمل یو رضا رجب

 کمپ بسازد. « ورزشکاران معتاد»
 یم ملیتان تیجواد نکونام کاپ ی  ون فوتبال خود به صحنه آمد تا گفتهیس فدراسیان رئیکفاش ۷۴۱۶ورماه یدر شهر

ب کند. یرا تکذ« كنند یشه استفاده میگ برتر از مواد مخدر و شیكنان در لیباز یبرخ»نكه یابر  یران مبنیفوتبال ا

ستها یفوتبال یشه توسط برخیاز مصرف ش یموثق یخبرها»گزارش داد:  ییت تابناک متعلق به محسن رضایسا
 «.شود یشود و متاسفانه هر روز بر تعداد انها افزوده م یده میشن

 
   آمده است: یگ برتریان لیاز مرب یکی ها از قول در رسانه

کنان را ین بازیها ا دالل ینات ما آمدند که وزنشان دو برابر من بود وقتیتست دادن، به تمر یکن برایپارسال دو باز»

ن دو یرسند. ا صی و فشار خیلی زود به سر وزن مینات اختصایاد است، اما با تمریشان ز آوردند، گفتند که وزن
ن حال یرفتند، اما در کمتر از دو ماه وزنشان را نصف کردند. با ا ر تمرینات تیمی از زیر کار در میه سکن اگرچیباز

م که آنها یدیاز اردوها ما سرانجام فهم یکیشد که ما را مشکوک کردند. در  یادیرات زییشان هم دچار تغیرفتارها
کنان ین بازینکه از شر ایکند: پس از ا ضافه میاند. این مربی ا ای کم کردن وزن خود استفاده کردهشه بریاز ش

را هم  یمش در جام حذفیبا ت یاز آنان که سابقه قهرمان یکیبعد  یدم که چندیو شنیم در رادیراحت شد
 یها میاز ت یکی یکرده است. البته امسال هم از اردو یشه اقدام به خودکشیاد شیداشت، به علت استعمال ز

شد، یکی از  درز کرد. گفته می رونین خصوص به بیدر ا ییشد، خبرها تخت برگزار میی که در خارج از پایتهران

کرده که کادر فنی  مناسب در اتاق خود، شیشه مصرف می یط وزنیدن به شرایرس یها برا مین تیا یها چپ
افتاد،  یفاقاتن اتیش چنیها هم کم و ب میر تیسا یرسد و... در اردو یزود به تهران م یلیشود و خبر خ متوجه می

 «.اند دالیل مختلفی همگی مسکوت مانده که البته به یخارج یبخصوص در اردوها

 

http://havades.net/index.php/permalink/3201.html
http://havades.net/index.php/permalink/3201.html
http://www.aftabir.com/news/view/2009/nov/09/
http://www.aftabir.com/news/view/2009/nov/09/
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http://www.vazeh.com/k-873824-%D8%AE%D9%88%D8%AF 

 

د یاد شدیروش هم بود به خاطر اعت یک ی ه مورد عالقهران کیفوتبال ا یم ملیکن تیکه باز آمداخبار  در ۶۲در سال 

 اش را هم ندارد. یم باشگاهیت یبرا یشه امکان بازیبه ش
 

طول فصل  در د.گ برتر را تجربه نخواهد کریدر ل یامسال باز یم پرطرفدار تهرانیمهاجم فصل گذشته ت الف(»)
اد او به یبر اعت یمبن ییها ثیت حرف و حددان رفیدر آن به م یکم یدارهایگذشته که ستاره سابق که در د

ستاره ... . کردند ینکردن او عنوان م یل بازیت را دلیم و خود او مصدومیشد اما مسئوالن ت یده میشه شنیش

 «.شود د او با هیچ باشگاهی ثبت نمیاست و قراردا یشه منشوریاد به شیسال گذشته به علت اعت
 

 است.   در زندان به انتظار مرگ نشسته  ۹۹ ی م ملوان در دههیتکنان معروف یاز باز یکی یمحمود فکر
 

ن یران همیفوتبال ا یاز مشکالت اساس یکی»د:یگو یران میفوتبال ا ینام آشنا یمرب« ین چرخابیحس»
گ برتر آوردم یرا به ل یم جوانیمهمتر باشد. بنده ت ید از بحث تبانیشا یم ها است و حتید و فروش تیداستان خر

گ برتر یدر ل یباز یک نسل مستعد که برایبه  ین اصفهان( را فروختند و ضربه بدیم)سپاهان نویان آن تیقااما آ

ن رشته یگر سمت ایم از فوتبال رفتند و دیکنان همان تیاز باز یم را فروختند تعدادیت یزه داشتند زدند... وقتیانگ
 « « شان عوض شد. یر زندگیمسم معتاد شدند و یکن من در آن تیباز ۳امدند و متاسفانه ین

گ برتر یحاضر در ل یتهران یها از باشگاه یکیاد مهاجم فصل گذشته یتست اعت»آمده بود  یدر اخبار ورزش
 فوتبال مثبت اعالم شد. 

 یشهرستان یها میاز ت یکینقل و انتقال قصد داشت به  فصللو رفت که مهاجم مورد نظر در  ین داستان زمانیا

 « اد دارد.یبه عمل آمده مشخص شد به مواد مخدر اعت یر تست پزشکوندد، اما دیبپ
ه یر حاشیاست اس یدو سال یکی» یران نوشت که ویفوتبال ا یها از ستاره یکیدر مورد  یروزنامه خبر ورزش

دانست  یها اگر قدر خود را م یلیکه به اعتقاد خ یکنیباز یاد رفته است.ن روزها به سمت اعتیشده ا
دارد  یار محبوب بود هنوز دوستان خوبیبس یکن که زمانین بازیدا کند. ایز راه پیبه فوتبال اروپا ن یحتتوانست  یم

د ین موضوع بعیفراهم کنند. ... با توجه به ا یاد ویترک اعت یط را برایکه به فکرش هستند و هر طور شده شرا
 «د.دان برویمش به میت یان فصل برایکن بتواند تا پاین بازیاست که ا

خ ین نوک کوه یو ا اد ترک کرده است.یسال اعت ۷۰کن سابق استقالل اعالم کرد بعد از یباز یناصر عباس

 رون زده است. یاست که ب یا فاجعه
در لباس مبدل به آن وارد  یکنند مبادا زن یران که به شدت مراقبت میا یاست که ورزشگاه مل یطین در شرایا

 شود:  یل میحل دود و دم تبدگ برتر به میل یها یشود در باز
 

به  یافراد معتاد در تونل منته یدار استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان، برخید یان برگزاریشب گذشته در جر»

 مشغول بودند! ین نگرانیبه استعمال مواد مخدر آنهم بدون کوچکتر یورزشگاه آزاد ۲۷گاه یجا
کردند و  یاز انواع مواد مخدر استفاده م یه آمده بودند به راحتبه ورزشگا یباز یتماشا ین افراد که ظاهرا برایا

ماجرا  یریگیخبرنگار ما به پ یستند!افسوس مندانه وقتینگر یز با تعجب آنها را میتماشاگران رهگذر ن یبرخ
ه ان همین افراد معتاد معروف است و در جریبه محل تجمع ا ین منطقه از ورزشگاه آزادیپرداخت، متوجه شد که ا

 «شود. یمشاهده م یین صحنه هایمسابقات چن

 
http://erowid-opium.blogspot.se/2012/09/blog-post_13.html 

 

 ایران سرآمد آسینگ در فوتبال ایدوپ
ران به یا یبردار وزنه یم ملیت ۲۹۹۹م. اگر در سال یباش ایدر آن سرآمد دن یستیاست با یظاهراً هرچه که منف

ش داده بود( محروم یش آزمایم به جایت یمرب آن )به جز رضازاده که او هم کمک یاعضا ی نگ همهیعلت دوپ

شدند اما در  یمواجه م یالملل نیب یها تینگ با محرومیبه خاطر دوپ یرانیران ایگ یگاه کشتیا گاه و بیشدند و 
که در مسابقات  یدیعباس جد یشود. با آن که مدال جهان یشوم نم ی دهین پدیبا ا یور مبارزه جدداخل کش

م از یرژ یبه قدرت و باندها یکیگرفته شد اما او به خاطر نزد ینگ از ویکسب شده بود به خاطر دوپ ۷۶۶۲سال 

ز راه یشهر تهران ن یه شوراافت و بیدست  یدر داخل کشور استفاده کرد و به ثروت هنگفت یحکومت یها رانت
 افت. ی

 ی آن به دهه ی شهیل شده است. ریبزرگ تبد یشه دوانده و به معضلیز رینگ در فوتبال نیر دوپیاخ یها در سال
ن امر ینگ به ایک شبه پولدار شوند، دوپیگردد و رشد پول در فوتبال. همه به دنبال آن هستند که  یباز م ۱۹

 تواند کمک کند.  یم
در  ییدارو یوع استفاده از مکمل هایا از شیون فوتبال آسیکنفدراس یته پزشکیس کمینگ، رئیورچاران سدکتر گ

خود  یاز سخنران ین مساله را شوک آور خواند. او در بخشید کرد و ایشد ینوجوان اظهار نگران یست هایفوتبال

شش  ۲۹۷۲تا  ۲۹۷۹ یدر سال ها کشورها یداخل یها گیدر ل»ران اشاره کرد و گفت ینگ در ایبه موضوع دوپ
 «ران چهار مورد بوده است.ینگ مثبت وجود داشته که سهم ایمورد دوپ

 

http://www.vazeh.com/k-873824-%D8%AE%D9%88%D8%AF
http://www.vazeh.com/k-873824-%D8%AE%D9%88%D8%AF
http://erowid-opium.blogspot.se/2012/09/blog-post_13.html
http://erowid-opium.blogspot.se/2012/09/blog-post_13.html
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http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2013/11/131108_l43_afc_iran_doping.shtml 

 

همچون روزنامه  یدولت یها رسانه یست. حتیخ هم نیرون افتاده نوک کوه یچه از پرده ب ران آنیدر مورد ا
سند که اکثر ینو یدهند و م یران خبر مینگ در فوتبال ایدوپ ی دهیپد یز به صراحت از گستردگین یهمشهر

 ها از وجود آن مطلع هستند.  یفوتبال
 

http://hamshahrionline.ir/details/143395 

 
رد و سالمت ورزشکاران را با خطرات یگ یل گوناگون مورد توجه قرار نمیران به دالینگ در فوتبال این حال دوپیبا ا

 کند.  یروبرو م یجد
 یدگین امر رسیکنند اما به ا ینگ میبه دوپ کنان را مجبوریها باز ان باشگاهیمرب یبارها مطرح شده است که حت

انپور و یگذشته حامد کاو یها ت کرده است. در سالیز سرایپوشان ن یران به ملینگ در فوتبال اینشده است. دوپ
برخالف مقررات  یرانیپوشان ا یاز مل یاریت روبرو شدند و بسینگ با محرومیبه علت دوپ یواعظ یمهد

مأموران را مورد ضرب و شتم قرار  ینگ گرفته شود، حتیدوپ ی ها نمونه که سرزده از آنندادند   اجازه یالملل نیب

 دادند. 
ل ارتكاب آن یها را دل ان بازىیكنان پس از پایهوش شدن برخى بازیم فوالد خوزستان، بیت ید جاللى، سرمربیمج

شود از كشورهاى  افت مىیان ن ورزشكاریى كه در بیداروها»د: یگو ن مىیجاللى همچننگ دانست. یها به دوپ
چ یگر به هیرود و د ن مىیكنان از بیساعت در بدن باز ۲۳ن داروها تنها پس از یران وارد شده. اثر ایشرق اروپا به ا

 «دهد. شى پاسخ نمىینوع آزما

 
د. و نیگو ینگ میران به صراحت از دوپیا یم ملیتان سابق تیکاپ یروانین پیبهمن فروتن کارشناس فوتبال و افش

شوند و مقامات  یت و ارائه مستندات نمیکنند که افراد بر اساس ترس و واهمه حاضر به شکا یاذعان م
 ستند.  ینگ نیدوپ یریگیل به پیگ هم مایون و لیفدراس

 
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E 

 

فوتبالیست مطرح اشاره  ۷۷ی مخدوش  به نقل از یک فوتبالیست بازنشسته به نمونه ۶۹ردا در فروردین سایت ف
  کرد:

از  یمطرح بودند با هماهنگ یبست هاینفر از فوتبال ۷۷نمونه مخدوش اشاره کرد که همه آن  ۷۷به همان  یو»
 ۷۹ یش قرار داده بودند و هر کدام باالیاشه آزمیاز ناخن خود را درون ش ییمطلع و آگاه گوشه ا یه افرادیناح

 «!ن فوتبال جوالن بدهندینه کرده بودند تا همچنان با ضرب و زور آمپول و دارو و امثالهم درون زمیون تومان هزیلیم

 
http://www.fardanews.com/fa/news/144239/ 

 

 رماالن و جادوگران در فوتبال 
و  ی، بحث رمال«امام زمان»سطح روابط در دولت  ینژاد و ارتقا ینوظهور در دولت احمد یها دهیاز پد یکی

 به خود گرفت.  یعیران وابسته به دولت ابعاد وسیگ جن یریو سحر و جادو بود که با دستگ یریگ جن

م یران تیگ بازداشت جن  د گزارشییبا تأ ۷۴۶۹بهشت یارد ۷۱وابسته به سپاه پاسداران در « نیجوان آنال»ت یسا
شناس  ک کاریکرد. و به نقل از  یمعرف یعقوبی یاس( و علی)ال یو را عباس غفارن دینژاد ا یمحمود احمد

  :نوشت یاسیس

ن افراد استفاده کرده و یا یرشرعیو غ یطانیاز توان ش یاسیاز مناسبات س» ینژاد در برخ یم احمدیت
 «کرده است! یمم یآنان تنظ یرشرعیغ یها هیخود را براساس توص یاساس یمات و راهبردهایها، تصم برنامه

 ینامبرده دارا»اد کرده و نوشته است: یدولت دهم « دئولوگیا»به عنوان  یعقوبی یت از علین سایا
 «ز صادر شده است.ین یحکم انفصال از خدمت و یو حت باشد یل میدال یبنا به برخ ییقضا یها تیمحکوم

 

http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=352317 
 

 نک خبر را برداشته است.ین لیت جوان آنالیسا
 

 یرید خبر دستگییخود با تا یدر کنفرانس مطبوعات ۷۴۶۹مرداد  ۲۳خ یدادستان کل کشور در تار یا اژه یمحسن
ن افراد یا یاند و برا بازداشت شده« یر دولتیگ ندو ج»خواند و گفت: « یر دولتیگ جن»ها را  آن« ریگ جن»دو 

 است. یدگیها در حال رس ت صادر شده و پرونده آنیفرخواست و قرار مجرمیک

 
http://www.entekhab.ir/fa/news/108184  

 

http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2013/11/131108_l43_afc_iran_doping.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2013/11/131108_l43_afc_iran_doping.shtml
http://hamshahrionline.ir/details/143395
http://hamshahrionline.ir/details/143395
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
http://www.fardanews.com/fa/news/144239/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
http://www.fardanews.com/fa/news/144239/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=352317
http://www.javanonline.ir/Nsite/FullStory/?Id=352317
http://www.entekhab.ir/fa/news/108184
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تسلط به  یت مدعیگر از هوید یاتیجزئ یافشا»نوان تحت ع یباف با انتشار مطلبیک به قالیت شفاف نزدیسا

انتشار داد که  یدر مورد و یبیعج یها داستان« ک بود + متن دستخط ینزد یان انحرافیبه که به جریعلوم غر

جالب آن که رمال  ی سازد. نکته یکنند فاش م یم یرا که بر کشورمان حکمران یت کسانیز ماهیش از هر چیب
« یشمار به مقدسات اسالم یب یها اهانت»و « یطان پرستیش»ن ییب خود را از در آمدن به آیدولت قدرت عج

 کسب کرده است.  
 

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55241 

 
به  یحکومت یمقامات باال یدر اثر الب یبه اعدام محکوم شده است، اما و یشد عباس غفار یهرچند گفته م

 د شد. آزا از زندان  ۷۴۶۲خرداد  یاست جمهوریش از انتخابات ریهشت سال زندان محکوم شد و عاقبت پ
ز به آن آلوده شد و ینژاد و هرم قدرت محدود نشد. فوتبال ن یو ... به دولت احمد یموضوع سحر و جادو و رمال

 افت. ینه انتشار ین زمیدر ا یاخبار متفاوت
ن یده است و در بهتریا دیکه دن یف و کسیشر یدانشگاه صنعت یمهندس ی رشته ی آموخته دانش ییدا یعل

هللا  تیشد و از آ یرمال یاش از سو میطلسم ت ین توپ زده است، مدعیخ و هرتابرلیر مونید باا ماننیدن یها میت

 د:یگو ین رابطه میشکستن آن مدد خواست. او در ا یبهجت برا
 

ارت خانه یس است كه به حج و زیك رمال و دعانویدم نوشته پسر یك روز تلفن همراهم را روشن كردم ... دی» 
م یك نفر مأمور شده تا تیس است كه از طرف یرد. گفته بود پدرش دعانویت بگیبود كه حاللخدا مى رود، نوشته 

تمام آن  م.یلى دنبال فرستنده گشتین پدر را خورده! ما خیگفت نان ا ت خواست چون مىیما را طلسم كند. حالل

 ت بود. ین واقعینوشته ها ع
دانم، ولى  افزوده است: مى« داد؟ جادو را مى نیچه كسى سفارش ا»ن سوال كه یدر پاسخ به ا ییدا یعل

ن یم ولى قرآن براى همه ما سند است. در همیزها اعتقاد داریلى چیم. ... ما به خیكى را نمى گوین ید! اینپرس
د؟" ین سوال كه "چطور باطلش كردیپا در پاسخ به ایم سایت ید. ... سرمربیقرآن آمده كه از سحر و جادو بترس

هللا  تیر آیبر "و البته در محضر و با كمك دعاى خ یمبن یگریبا توسل و سپس در پاسخ به سوال د گفت : با دعا،
ش یشان و حاضرم زندگى ام را فدایك بار رفتم دفتر ایشناخت.  شان اصالً مرا نمىیالعظمى بهجت. " ادامه داد : ا

ه كوتاه كردند و یبلند كردند، چند توص العظمى بهجت نشستم. سرشان را ت هللایه روبروى آیثان ۴۹كنم. من فقط 

شان نماز خواندم. هر یرى. بعد پشت سر ایگ اد در چشم مردم قرار مىیدر آخر هم گفتند تو آدمى هستى كه ز
ن در یهمچن یم ملیت یشود. سرمرب افتم مو به تنم راست مى العظمى بهجت مى ت هللایاد آن نماز آیزمان به 

د. " اذعان كرده است: ییگو مكت هم ذكر مىیروى ن»ده بود یران كه پرسیخبرنگار ادر جواب  ینوروز ین گفتگویا
 «فرستم صلوات مى

 

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=26577 
 

   س گفت:ین و دعانویب شیر و ساحر و رمال و پس در ارتباط با نقش جادوگیرعامل پرسپولیان مدیانیمحمد رو
ران یدر فوتبال ا یشترین سال ها که پول نقش بیس و ... در این، دعانویش بیجادوگر، ساحر، رمال، پ یک سری»

روند و  یت کنند. آنها میران فعالیدر فوتبال ا یران رسوخ کرده و به نوعیاند به نظام فوتبال ا دا کرده توانستهیپ

ط ین شرایکنند از ا یم یو ... دچار مشکل و بحران شده و سع یر، مربیکن، مدیم، بازید که کدام تننیب یم
 یقاتیتوانند از بحران خارج شده و به توف ین مسائل میاستفاده کرده و القا کنند که عوامل فوتبال با توسل به ا

 «ابند.یدست 
 

http://fararu.com/fa/news/165217 
 

ک یگ یدر ل»سنا اظهار داشت : یوگو با ا م فوتبال استقالل خوزستان در گفتیت یا سرمربین ید باقریعبدالمج

«. ن موضوع کنندیبه حال ا ید فکریشدن است و مسووالن با یها از جادوگر در حال همگان میاستفاده ت
ک به یگ یکه ل نیان ایبا ب یک، رمال وجود دارد! ویگ یل یها میاز ت یبرخ است که در یا مدعین ید باقریعبدالمج

 یون تومانیلیم ۲۰ک رمال قرارداد یبا  یهر باز یها برا میاز ت یحال خود رها شده است، گفت: متوجه شدم بعض
 « کنند. یدگین مساله رسیدوارم مسووالن به ایبندند که ام یم

 

http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&id=6259:1391-11-14-17-08-
05&Itemid=282 

 
 ن رابطه گزارش داد: یوز در همیت مشرق نیسا

 
توان عنوان  یگر میده که دیرس ییت، کار به جاقیشود. در حق یگفته م ییماورا یها گر سو از جادو و قدرتیدر د»

کنان در یت، در جذب بازیز اهمینکته حا خورد. یل سبز رقم میوم در خارج از مستطن مرز وبیداشت که فوتبال ا

ر یرا تحت تاثکنان یند انتقال بازیاد شد که عمال فرآیز ین مورد به قدریزدهم بود. ایگ سیفصل نقل و انتقاالت ل
د. البته یرس ین روزها به گوش میبود که در ا یان تا استخاره، مواردیکنان با مربیخود قرار داد. از تداخل ستاره باز

را  یبیعج یان روزهاریده شد. فوتبال ایها کش نبود و به رسانه یها در گوش گر حرفید توجه داشت که دیبا

http://www.shafaf.ir/fa/news/55241/افشای-جزئیاتی-دیگر-از-هویت-مدعی-تسلط-به-علوم-غریبه-که-به-جریان-انحرافی-نزدیک-بود-متن-دستخط
http://www.shafaf.ir/fa/news/55241/افشای-جزئیاتی-دیگر-از-هویت-مدعی-تسلط-به-علوم-غریبه-که-به-جریان-انحرافی-نزدیک-بود-متن-دستخط
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55241
http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=55241
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=26577
http://www.iranianuk.com/article.php5?id=26577
http://fararu.com/fa/news/165217
http://fararu.com/fa/news/165217
http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&id=6259:1391-11-14-17-08-05&Itemid=282
http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&id=6259:1391-11-14-17-08-05&Itemid=282
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ر یمد بوده اند که عمال به یانیر، مربیاخ یشود. در سال ها ین افزوده مز بر اتفاقات آیکند و هر روز ن یتجربه م

ک یض و تاکتیتعو یدارد، حت یید طوالینه ین زمیکه در ا یم صنعتیک تی یاند. مرب ل شدهیجادوگران تبد ییاجرا

آمد ز که در کرج ساکن است، درین شخص نیکند. البته، ا یم یز بر حسب دستورات جادوگر طراحیمش را نیت
ز ین یده باشد. او آدابیز رسیارد نیلین سال ها، به میرسد در ا یکسب کرده که به نظر م یار خوبیسب یونیلیم

غلط و  یشه در باورهایز وارد شده که ریها ن آن یشخص یبه زندگ یکرده و حت یکنان طراحیباز یزندگ یبرا
 «ن رشته دارد.یا یف اهالیضع

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/234590 
 

ن بار یام چند رعامل استقالل بودهیکه مد ین چند سالیدر ا»  وز گفت:یت جهان نیهللا زاده در گفتگو با سا فتح
 «کنم. یها همکار ند اما هرگز حاضر نشدم با آنیایاند به سراغم ب جادوگران خواسته

 
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html 

 

 وز گزارش داد:یت شفاف نیسا
 

ها قبل به رمل و اسطرالب  که در آستانه سقوط به دسته اول قرار دارد از مدت یگ برتریل یها میاز ت یکی»
 .متوسل شده است

م یت یو سحر و جادو داشت به سرمرب یسیهم در مورد دعانو یا ن باشگاه که سال گذشته پروندهیر عامل ایمد

که  یبیم با ترکیت تیها را به او بدهد و در نها بین ترکیم نوشته و ایت یب مختلف برایکرد که سه ترک یه میتوص
فوتبال  یل فنیر عامل از مسایم، مدین تیکنان ایزبا یبه گفته برخ.دان برودیکند به م ین مییرعامل با جادو تعیمد

 .ندارد یچندان یآگاه
دن یرس یکنان را برایدست باز یمو یحت یگ برتریم لین تیمهم، در رختکن ا یهایاز باز یشود در برخ یگفته م

خارج  دانیم فوق بازنده از میکنان، تیدست باز یختند تا با سوزاندن مویر یم یده و داخل ظرفیچ یروزیبه پ
 «.ن باشگاه جدا شدین رفتارها را تحمل نکرد و از ایت ایم فوتبال هم در نهاین تیا یقبل یسرمرب .نشود

 

http://various2010.mihanblog.com/post/780 
 

گذرا به چند نمونه  یا ر تنها اشارهیشود. موارد ز ین مورد ختم نمیحضور جادوگران و ساحران در فوتبال به هم
 است: 

 

 ف اولیمتهم رد ید که بود؟! تقوی* مرد ردا سف
 

پا یکنان باشگاه سایافت. بازیران رواج ین بار بحث جادوگر در فوتبال ایاول یگ برتر براین دوره لیدر دوم ۷۴۱۲سال 
م شان ینات تید به تمریسف ییبا ردا یفت و آمد مردکردند از ر ین میتمر یتقو یکه آن روزها تحت نظر مجتب

ساکن مهرشهر کرج  یش مسلکیر الف بود، درویکه اسمش ام یم است. مردیگفتند که همه کاره ت یسخن م

فان یش را از حریها یباز یمتوال یپا هفته هایبود. او با سحر و جادو باعث شده بود تا سا یسیکه کارش جادونو
ز که یاعجاب انگ یگفتند. خاطرات یپا درباره آن روزها میکنان سایبود که باز ییها حرف ها نیببرد. البته همه ا

 د؛یگنج یدر ذهن نم یباورش حت
 

 یده نمیست دیاز او در ل یم را خواند نامینفره ت ۷۱ست یل یآقا مجتب یده بود و وقتیب دیش آسیپا»)ا _ص(: 
که  یکنیست. آن بازیکرد و سر آخر گفت، ن یه ها را نگاه مش به رختکن آمد. او مدام بچیشد. همان موقع درو

ست یست. او که اسمش در لیم منظورش کیدیش فهمیست. با گفته هاین شان نیزند، در ب یدم گل میخواب د

گشت، به اصرار جادوگر زنگ زدند و به ورزشگاه برگرداندنش. او در  ینبود ساکش را جمع کرده بود و داشت برم
ن تک گل یرا با هم یض شد. ما آن بازیک گل زد و بعد تعویکرد و  یبانداژ شده باز یقه با پایدق ۴۹آن مسابقه 

 «م.یبرد
 

کند و البته تنها اتفاق  یم یباز یدسته اول یمیپاست که حاال در تیکنان سابق سایاز باز یکین خاطره که یا

 یپا به چند هفته بعد از بردهایعه سایاء الطبم ماوریگر از آن تینقل شده! خاطره د یم تقویست که از تیب نیعج
را باخت و از صدر جدول به انتها  یباز ۷۹ش از یپا بیدور باخت افتاد. سا یم روین تیکباره ایگردد که  یبرم یمتوال

به نام  یکنیپا بازیگ هشتم گرفت. در آن زمان سایبان برق را در لیکه گر ییه به ماجرایشب یرفت. درست اتفاق
ن یم داد. البته ایکن از تین بازیحکم به اخراج ا یکالم ییدر دعوا یتانشان بود، تقویداشت که کاپ یعفرد جیحم

 دادند! یاخراج را هم به نقش جادوگر ربط م
گفتند  یدا کرد که میرا پ یشیآن قسمت از شمال درو ید که اخراج شد به نوشهر رفت و در کوهستان هایحم»

 «م ما نبرد.یگر تیطلسم کرد و دپا را ینفسش حق است. او سا

 یسرمرب یدو سال بعد وقت یتقو یکنند. البته مجتب یپا تکرار میکنان آن زمان سایاز باز یارین جمله را بسیا
مش استفاده نکرده اما همان جا در آبادان یا جادوگر در تیچ وقت از رمال یخورد ه ینفت آبادان شده بود قسم م

 اشت!ه او رواج دیعل یعاتیهم شا

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/234590
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/234590
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
http://www.jahannews.com/vdcayin6e49nie1.k5k4.html
http://various2010.mihanblog.com/post/780
http://various2010.mihanblog.com/post/780
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 پاس را جادوگر قهرمان کرد...؟!

ادعا کرد که  ییق گرمابه و گلستان الف.الف بوده در جایپا که از قضا رفیر عامل سابق سای، مدیمنوچهر صالح
است  یر اسکندریک امیق فابریرف ید جاللیرخان )؟!( قهرمان شده و اصال مجیبا کمک ام ۱۴پاس تهران در سال 

ار یبس یر اسکندریقبل تر از ام یان بوده است. صالحیاست منکر شود اما کامل در جرو سردار آجورلو هم ممکن 
پرداخته  یورزش ید از او در رسانه هایار موثر است به تمجیاو بس ییماورا یروین عنوان که نیف کرده و با ایتعر

و  ییدا یو عل ییلعه نور قیو ام ی، فرهاد کاظمید جاللیگر گفته بود که عالوه بر مجید ییدر جا یبود. صالح

گذرد و پرونده دوباره باز شده است و  یهم به خانه جادوگر رفت و آمد دارند. حاال هشت سال م یتقو یمجتب
 ف اول است.یهم متهم رد یتقو

 
 یم ملین تی* جادوگر سر تمر

 
م ین تیتمربا لباس مرتب سر  ی، فردیم ملیدر ت یدریمنصور پورح یش و در زمان سرپرستین سه سال پیهم

را  یم ملیتوانم ت ید من میون بخواهیان و مسئوالن فدراسیاگر شما، مرب»گفت:  یدریحاضر شد و به پورح یمل

 یدرید منصور پورحین زمان با واکنش شدیکنم که در هم یجام جهان یروز و شما را راهیپ یدر مقابل کره شمال
حاضر نشود. او هم  یم ملیگر دور و بر تیست و دین یعتقادد که به خرافات و جادو ایمواجه شد و به او اعالم گرد

 «نرفت! یران هم به جام جهانیش نشد و البته ایدایگر پیرفت و د
 

 ز گالن، گالن!ی* گالب بر

 
بر  یدیکند که مهر تائ یکان نقل میبا پ یگ برتر از بازیرا از فصل سوم ل یخاطره ا یان صباباطریاز مرب یکی

شد. چند  ین ما در صباشهر انجام میدر زم یم. بازیداشت یکان بازیبا پ»گ برتر است: یدر ل یخراف یباورها
ن زدند. یدر زم یم چرخیت یکادرفن یگفت همراه با اعضا یکه ذکر م یشیساعت قبل از شروع مسابقه درو

سحر کرده اند. م ما را یس آورده اند و تیگفت احتماال دعانو ید. او میترس ی( حسابیفرهاد )فرهاد کاظم ییدا
را صبا با دو  یآن باز« کان را باطل کنند!یزند تا سحر جادوگر پین بریگالن گالب دور زم ۳۹ل دستور داد ین دلیبه هم

 فش برد.یگل از حر

 
 * نجاست چاره درد است...!

 
کرمان مس  یکند که سرمرب یف میتعر یرا از فصل یاز نادر دست نشان است. او خاطره ا یت واقعیک رواین یا

جادوگر با واسطه درخواست  یرفت. آقا یم ید به مصاف مقاومت سپاسیراز بایم آنها در شیگ برتر بود. تیدر ل

 ین باره مید تا آنها را طلسم کند. دست نشان در ایآ یمس کرده بود و گفته بود به ورزشگاه م یاجرت از مرب
م که با نجاست به یدین ندیبهتر از ا یم، چاره ایفکر کرد ند. ما هرچهید تا باخت ما را ببیآ یگفته بودند م»د: یگو

 یرا که او طلسم م ییکم گفت اگر ما جاهایاز دوستان نزد یکیخواند و  یگفتند او ورد م یم. میمصافش برو
م که البته یرا آماده کرده بود یتریل ۲۹ یم ! دبه ایکنان تیباز یرد. ما با همکاریگ یم طلسمش نمیکند نجس کن

راز با دو یم! ما آن روز مقاومت را در شیامد تا ما هم از معجون مان استفاده نکنیجادوگر خلف وعده کرد و ن یآقا

 «م.یگل شکست داد
 

 ید گ، جادوگر فوتبالی* من فرش
 

 یم یاست که ادعا دارد برق را طلسم کرده. او که متولد قائمشهر است و در مشهد زندگ ید گ شخصیفرش
کرده  یم یفرد همکار یهان با محمد حسن انصار یان بوده و در دوره آریثاقیمشاور اکبر م یه اکند ادعا دارد دور

کند.  ین بهانه از آنها اخاذیرد تا با ایگ یم ها تماس میبا به تمام تیاست. پس از آن با راه آهن همراه بوده و تقر

ر از ینشد و غ یکن موفقیچ وقت بازیهجادوگر  یدارد که به رغم حضور آقا ییسحر و جادو پسر عمو ین مدعیا
 ران نداشته؛یژه در فوتبال ایو یگاهیچ وقت جای، هییدر ابومسلم در همان فصل کذا یت نسبیک دوره موفقی

 
  د:ین آدرس بخوانید در ایتوان یه را میبق

 

http://forum.1pars.com/thread295660.html 
 

مقابله با سحر و جادو در فوتبال  یته براین کمیمورد اقدامات افوتبال در  یانضباط ی تهیس کمیرئ یفیشر یمجتب
نکه سحر و جادو حرام است و با توجه به یبا توجه به ا یته انضباطینامه کم نییآ ۳۲ماده  ۲طبق تبصره :» گفت 

ر صورت ت و اگر سحیسال محروم ۲ماه تا  ۹ن یجادو کردن ب ین کار ناجوانمردانه است اگر اثبات شود؛ براینکه ایا
 «شود. ین عمل را انجام داده در نظر گرفته میکه ا یفرد یت برایسال محروم ۴رد یبگ

 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/582159 
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در مورد سحر و جادو در  ۱۱در آبان  وان محاسبات کشور هم بودیس کل دیرئ ییقضا ن مشاوریکه همچن یو

 با آن گفت:  یانضباط ی تهیبرخورد کم ی ران و نحوهیفوتبال ا
 

ها  به آن یمبالغ کالن دارند در ارتباط هستند و یکه در سحر و جادو دست یها با افراد معموالً همه باشگاه»
آورد، جادوگران و ساحران  یخود به دست م یا از تماشاگران حرفه یشتریکه درآمد ب یپردازند. هر باشگاه یم

ن یون فوتبال در ایفدراس یته انضباطید توجه داشت که کمیالبته با آورد. یرا به استخدام خود در م یتر دستیقو

 ش شش ماه تا دویبا جادوگر ارتباط دارد، برا یما اثبات شود كه باشگاه یاست و اگر برا ریار سختگیمورد بس
ر دارد یتاث در فوتبال ما مسل م شده که جادو ین امر هم آن است که برایل ایم. دلیریگ یت در نظر میسال محروم

ک عده یهستند،  یجادوگر یکه مدع یکسان نیاگرچه ممکن است که ب یعنیناجوانمردانه است!  یو موضوع
اً م ییمرموز سحر و جادو آشنا یبه راهکارها که یدا شوند، اما کسانیاد هم پیحقه باز و ش د  توانند در  یدارند، ج 

 یها از راه یورزش یها ن امر دخالت در رقابتیو چون ار داشته باشند، یم تأثیک تیشکست  ایم یک تی یروزیپ
شود که عالوه بر جادو،  ما ثابت ین اگربرایرود. عالوه بر ایک عمل ناجوانمردانه به شمار میاست،  یر ورزشیغ

است، اشد مجازات را در نظر گرفته و سه  " ک عمل حرامیان باشد چون به گفتهء اسالم "سحر یبحث سحر در م

ون فوتبال یفدراس یته انضباطیس كمیاز خبرنگاران از رئ یكیجا  نیم گرفت. در ایت در نظر خواهیسال محروم
 ن مورد به آالت و لوازم استفاده شده استنادیدر پاسخ گفت: در ا یفید، و شریپرس درباره تفاوت سحر و جادو

فقط از اوراد و اذکار  ها یود. بعضشیاستفاده م یمختلف یمرموز معموالً راهکارها یرا در کارهایم كرد. زیخواه
 یها ینخ و قوط یها ر و رشتهیو زنج کنند مثل قفل یاستفاده م یها هم از وسائل یکنند، بعض یاستفاده م

ل ین قبیکه در ا ییو سوزن زدن به آنها و همه کارها کنانیا درست کردن عروسک بازی، یمخصوص و طلسم ساز

م یا ان تین یو شکست ا یروزیپ یدارند و قبل از مسابقه ها، برا یهم مراسم ن کارهایا یانات وجوددارد. برایجر
 دهند. یرا انجام م ن مراسمیا

 
 یرا عده ا یرشرعیغ ین کارهایم که ایفوتبال کشور گفت: ما متوجه شده ا ونیفدراس یته انضباطیس کمیرئ

 رانیت مسابفات در ای، بلکه جون وضعدهند یکنند انجام نم یآن کار م یکه برا یمیبه نفع ت ساحر سودجو فقط
 یباشد و رو جدول مسابقات موثر یت کلیتواند در وضع یم یمیهر ت یروزیا پیدارد، شکست  یحالت جدول

 ین جادوگرها با کارهایاز ا یبعض لین دلیر داشته باشد. به همیگر تاثیدیها  میا عقب مانده شدن تیشرفت یپ

ت رقابت و یل هم وضعین دلیر نظر دارند و به ایرا ز انه فوتبالیسال سحر و جادو اصوالً مجموعه مسابقات
 شده.  مسابقات دچار بحران

 
hayohouy.blogspot.com/feeds/posts/default?orderby=updated 

 

ون فوتبال دارد در مورد یفدراس یته انضباطیکم یکه برا ییها زاده ضمن اشاره به برنامه ل حسنیسرانجام اسماع
در مورد سحر و  ییصحبت ها یمرفاو یته گفت: آقاین کمیم فوتبال مس کرمان به ایت یدعوت از سرمرب احتمال

د یجد ینامه انضباط نیین کلمه را از آیت مردم نسبت به فوتبال ایاصالح ذهن یجادو داشته اند که البته ما برا
 م.یحذف کرد

 

http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx 
 

  یستاد منشوردر فوتبال و  یفرهنگ اسالم ی اشاعه
( ۷۴۱۱) رانیا فوتبال ونیفدراسسه یئت رئیمصوب ه ینضباطا نامه نیآئک یران یفوتبال ا یو رفتار یمنشور اخالق

که توسط  یدهد. کسان یارائه م  «یاسالم فرهنگ»با  رانیا فوتبالانطباق مسائل  یرا برا یاست که دستورات
 شوند.  یخوانده م« یمنشور»شوند  یمحکوم م یت مسائل اسالمیبه خاطر عدم رعا یانضباط  تهیکم

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705180661 

از  یگ برتر اجازه حضور در مسابقات را به تعدادیل ۱۶-۱۱فصل  یدر ابتدا ینشور اخالقم یو اجرا یریگیستاد پ

صادر  دهزا عمران فیحنو  یواحد کبختین رضا یعل یبرا یگ کارت بازیم فصل اول لیکنان نداد. در نیان و بازیمرب
ر پا یش و زیپاها یرو یخالکوبل یبه دل یهافبک تراکتورساز یکبخت واحدیت نیشد محروم ینشد. گفته م

خاطر داشتن چند پرونده  دافع استقالل هم بهزاده م ف عمرانیت حنیاست و محروم ۷۳/۷۷گذاشتن ماده معروف 
د. در یان رسینکه در دادگاه تبرئه شد به پایزاده پس از ا ت عمرانیباشد. البته محروم یهمدان م یدر دادگستر

فوتبال شدند، و اکبر « کاف –ف »، فراز کمالوند، که معروف به سه ی، فرهاد کاظمیمیروز کریان فین مربیب
در  یو فرهاد کاظم یمیروز کریت فیگ برتر محروم شدند. محرومیدر ل یگرینشان از مرب تان و نادر دسیثاقیم

در  یکنان خودین به بازیتوه یمیروز کریت فیل محرومیشد دل یاعالم شد. گفته م یفصل به طور رسم یها انهیم

روزا به یق مواد نیف و تزریحرکنان یک داور و بازین و تحریدر درون زم یبه بدرفتار یکنان خودیب بازی، ترغین بازیح
ن و یل توهیز را برعهده گرفته به دلیتبر یشهردار یم دسته اولیت تیان که هدایثاقیمش است و اکبر میکنان تیباز

گ برتر محروم شده یدر ل یگر یاز مرب ۶۹ برنامهک در یو استفاده از کلمات زشت و رک یکن خودیکتک زدن باز
  است. 

http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx
http://mesfanclub.blogfa.com/9005.aspx
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%DB%8C%D9%81_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DB%B9%DB%B0
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http://www.siasatrooz.ir/vdcjvvet.uqe8tzsffu.html 

 
 :عبارت است از  یمنشور اخالق -۷۳/۷۷ماده 

 :یو رفتار یجامعه در چارچوب منشور اخالق یهنگ اخالقت فریرعا»
غات خالف عرف و یبا تبل یجلف، تنگ، بدن نما و مارک دار اجنب یدن لباسهاینسبت به مدل لباس از پوش -الف

 د.ینما یستند جداً خودداریبرتر ن یاخالق که در شأن ورزشکار قهرمان و الگو

رمتناسب با شئونات یغ یگانه و اجنبیب یشیآرا یها از ارائه مدلسر و محاسن(  یافه )مویب: نسبت به مدل ق
 د.ینما یشود جداً خوددار یگانه میو ب یج و بسط گسترش فرهنگ اجنبیجامعه که موجب ترو یفرهنگ

 باشد. یورآالت گردنبند، گوشواره، انگشتر، قاب سر )تل و...( در مسابقات ممنوع میهمراه داشتن ز -ج
ت یاقامت در هتل، اردو و هنگام مسافرت با رعا یکنان برایه لباس فرم بازیموظفند نسبت به تهها  : باشگاه۷تذکر

ت ینامه مربوطه و در چارچوب حق را نیبرابر آئ یند )البسه ورزشیاقدام نما یران اسالمیجامعه ا یفرهنگ عموم
 باشگاه خواهد بود(.

( را ارائه یران اسالمیجامعه ا یو غن یفرهنگ عموم متناسب با یرانیافه )ایکنان مجازند مدل قی: باز۲تذکر 

 ند.ینما
نامتناسب و  یها ه شده و از ارائه مدلیتوج ید در چارچوب فرهنگ عمومیبا یان خارجیکنان و مربی: باز۴تذکر 

 ند.ینما یناهمگون خوددار
فصل، فصل مسابقات  میدر طول هفته، ماه، ن یو اخالق یمثبت در مجموعه عملکرد رفتار یازیکسب امت -تبصره

 خواهد شد. ینامه انضباط نیآئ ۱۳، ۱۴کن بر اساس ماده یقات فرد بازیمستوجب تشو

دچار  یرا که در چارچوب منشور اخالق یکنان متخلفیان و بازیشوند مرب یها متعهد م ران باشگاهیه مدی: کل۳تذکر
 «رند.یبه کار بگ یخالقد سوابق ایربط و تأئیذ یاند بعد از استعالم از مباد ت شدهیمحکوم

 
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. 
یر از فصل گذشته پس از پیروزی پیکان مقابل آلومینیوم هرمزگان، همه بازیکنان این تیم پاداش برد را گرفتند، غ»

فرستد،  بان برزیلی. زیرا فیروز کریمی عقیده داشت چون کاروالیو مسلمان نیست و صلوات نمی کاروالیو دروازه

در محافل خصوصی مدعی شده بازیکن خارجی غیرمسلمان به »وی همچنین « نباید پاداشی به او تعلق بگیرد.
 «گردد. کشورش برمی خواند و به گیرد، نمازش را نمی خورد چون پولش را می درد نمی

 
پوست هلندی  سیدنی بیتو مهاجم سیاه»پس از شکست تیم پیکان از فجر سپاسی شیراز در رویداد دیگری 

فجرسپاسی قصد داشت با سرمربی پیکان دست بدهد، اما کریمی با خشونت به زیر دستش کوبید. این بازیکن 

که واکنشی بروز دهد از کریمی فاصله   آن ا دارد، بی های معتبری مثل اسپارتا روتردام ر که سابقه بازی در تیم
بیا داود، اون »داد، گفت:  گرفت. سرمربی پیکان در ادامه خطاب به بازیکن تیمش که سیدنی بیتو را دلداری می

 «.آدمخواره
 

http://www.radiofarda.com/content/f7-firooz-karimi-footbal-iran/25297827.html 

 
به تخلفات  یدگیته رسیگ و عضو کمیل یو مشاور فرهنگ یر ستاد منشور اخالقیپور دب یدعلاالسالم محم حجت

در  یت به اتهام اختالس مالیژه روحانیدادگاه و یطبق حکم قاض ین فساد است. ویاز مظاهر ا یکیفوتبال خود 
برد به  یاش را نم هکه چاقو دست ییجا ها بازداشت شد. اما از آن یآلمان و پرونده منشور ۲۹۹۹ یجام جهان

ون فوتبال به ین فدراسیشیس پیپور در زمان محمد دادکان رئ یخالف خود ادامه داد. عل یسرعت آزاد و به کارها
 .دار شد را هم عهده یته فرهنگیت کمیون شد و سپس مسئولیشنماز وارد فدراسیعنوان پ

 

ahamnews.org/1390/03/27031http://s 
 

ستاد »ون به ظاهر یفا مسئوالن فدراسیر با مقررات فیدر فوتبال مغا یکه دخالت دادن مسائل اسالم ییجا از آن
همچنان « فوتبال یا به تخلفات حرفه یدگیته رسیکم»گر ید یپور با عنوان یرا منحل کرده و عل« یمنشور اخالق

 ماند.    یون باقیدر فدراس

سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد  یراز و چند بخش ورزشیش یت باشگاه فجر سپاسیریمد ی که سابقه یو
 ران دامن زدند. یرا در فوتبال ا یادیها را به عهده داشت که بعدها مشکالت ز«دریل»از  یبخش یسازمانده

 

 در فوتبال یمذهب یها أتینقش مداحان و ه
ان، ید حدادی، سعیهمچون حاج منصور ارض ییآشنا یها مداح کشور که نام ۷۹۳ یبا امضا یا نامه ۱۳در سال 

ده و او را ینام« ییوال یجیبس»نژاد را  یخورد احمد یها به چشم م ان آنیدر م یمیو محمود کر یعبدالرضا هالل

ط شتر توسیب مداحان که پین ترتیکردند. به ا یمعرف یاست جمهوریپست ر یتصد یاصلح برا یدایکاند

http://www.siasatrooz.ir/vdcjvvet.uqe8tzsffu.html
http://www.siasatrooz.ir/vdcjvvet.uqe8tzsffu.html
http://sahamnews.org/1390/03/27031/
http://sahamnews.org/1390/03/27031/
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کشور اعالم  یاسیس ی خود را در صحنه یشده بودند حضور جد یسازمانده یو دستگاه رهبر یا خامنه تیب

 کردند. 

 

 
 

 دیرعامل سابق پرسپولیسو حبیب کاشانی م ، محمدرضا طاهریسعید حدادیاننژاد،  احمدی
 

در  یمذهب یها أتینژاد و با هدف کمک به ه یاحمد یبود که در زمان شهردار یشگاهیعنوان نما« بیعطر س»
کرد و  ین میرا تام یمذهب یها أتیاز هیکه اقالم مورد ن یشگاهیبه راه افتاد. نما یمذهب یها آستانه مناسبت

مختلف  یها د. کمکیانجام یافزون مداحان م به قدرت روز یدولت یها شود. کمک یالبته هنوز هم هرسال برگزار م

کرد، سبب شد تا  یأت باز میت گسترده تر هیفعال یکه فضا را برا ییها تیدر کنار فعال یتهران یها أتیبه ه
و از اراذل  یبان بزرگیل شود و دولت پشتیج دولت نهم تبدیرا یها ی از گفتمانکیبه « ها یاتیبچه ه»گفتمان 

 ند. یرا هم در کنار خود بب یمذهب یها أتیبه نام هاوباش 
 

است مجمع یو ر یاست جمهوریر یدا کرده بودند و برایپ یگذار استیدر س یکه نقش مهم یبود مداحان یعیطب

ز یگر شئون اجتماع نیدند، به دیکش یگر مسئوالن طراز اول نظام خط و نشان میص مصلحت نظام و دیتشخ
 بود که از هجوم مداجان در امان نماند. یاز موارد یکی. فوتبال کنند یدراز دست

 
دانشگاه  یان مداح مشهور تهران که به مقام استادید حدادیسع

را  «سلسله مباحث نگاهى به دعا»کالس و تهران هم نائل شده 

ما زنده كردن مرده توسط حضرت عباس را »د: یگو یم کند اداره می
ئت یارشد ه یم که اعضاینما یافتخار مم .... یا كم مشاهده نكرده

 ینده مجلس، عضو شورایهمچون نما یادیز یها مداحان پست
س یولیوزارت کشور و سرپرست باشگاه پرس یاسیشهر، معاون س

 ۹وز. یلحظه، لحظه ن یلیتحل یگاه خبریاند. )پا را از آن خود کرده
 (۷۴۱۱ماه ید

 

ر این دوران روابط محمود کریمی یکی از مداحان لومپن و بدنام که د
اندرکاران  ها و دست کند با فوتبالیست ای از اوباش را رهبری می پاره

توانید کریمی را هنگام  شود. در این آدرس می فوتبال زبانزد می
وید سرنوشت کشور در دست چه زنی تهران ببینید تا متوجه ش های سینه هدایت اراذل و اوباش در یکی از هیئت

 کسانی است.

 
http://www.youtube.com/watch?v=Jhy1hFke6hE&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DJhy1hFke6hE&ap

p=desktop 
 

 یون مبادرت به پخش مداحیزیشود و تلو یات منتشر میدر نشر یان در حال مداحیکنان فوتبال و مربیعکس باز
 یدصالحیس یدمهدیا سیکند و  یراز و صنعت نفت میش یفجر سپاس ی ر شدهبرکنا یمرب یروانین پیغالمحس

 خواند:  ید و روضه میگو یاش م یکند و از مداح یشرکت م یونیزیتلو ی زنده ی در برنامه

 
www.youtube.com/watch?v=waFYFcG18gI 

 
 شود. یپخش م یمجاز ی س در قم در شبکهیم پرسپولیکن تیباز یقیرضا حق یحن مورد مدایآخر

 

https://www.youtube.com/watch?v=xZGyVyiSEeM 
 

http://www.youtube.com/watch?v=waFYFcG18gI
http://www.youtube.com/watch?v=waFYFcG18gI
https://www.youtube.com/watch?v=xZGyVyiSEeM
https://www.youtube.com/watch?v=xZGyVyiSEeM
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 نشان دهند. « الشهدا دسی»کند تا ارادت او را به  تصویر زنده یاد ناصر حجازی در مراسم سوگواری انتشار پیدا می

 

http://www.radnews.ir/Detail/4343 
 

پردازند و هر ساله به عرض و  های عزاداری به برگزاری مراسم سوگواری می های فوتبال همچون هیئت باشگاه
دهد که در مراسم سوگواری ساالر  پاهان خبر میشود. پایگاه خبری باشگاه س ها افزوده می طول این مراسم

هواداران و پرسنل باشگاه فوالد مبارکه  ورزشکاران، مدیران، مربیان ،»شهیدان که توسط این باشگاه برگزار شد، 

 «.حسین)ع( با آرمانهای سرور و ساالر شهیدان تجدید بیعت کنند سپاهان آمده بودند تا در زیر خیمه امام
 

http://www.fooladsepahansport.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=5891 
 

 یها ردد. در سالنو یکند فوتبال را هم در م یغوغا م «زده اسالم»ی  ا همانطور که در جامعهیر و ریمتأسفانه تزو
دارند و « یمنشور» ی فوتبال پرونده یته انضباطیمعروف که بعضاً در کم یها ستیشود فوتبال یر محرم که میاخ

 یها رشان در رسانهیشوند و تصاو یحاضر م یعزادار یها أتیا و هیرود در تکا یشان م تیم محرومیهر لحظه ب

 یو اخالق یاز مثبت در مجموعه عملکرد رفتاریکسب امت» یرابد. چرا که طبق مقررات منشوی یانتشار م یعموم
 شود.  یکنان میباز« قاتیفصل، فصل مسابقات مستوجب تشو میدر طول هفته، ماه، ن

 
http://fararu.com/fa/news/168775 

 

فوتبال کشور بعنوان مداح  ی از بدنه یبخش یشود. وقت یمز عوض یهمه چ یران جایا ی بحران زده ی در جامعه
 یمذهب ی ن در جامعهیش از ایشوند. مداحان که تا  پ یست ظاهر میمداحان هم در نقش فوتبالکنند  یت میفعال

ران و قدرت حاکم یا یاسیس ی در جامعه یشدند از چنان وزن  یکن محسوب م ه و مجلس گرمیپا دون یز عناصرین
م را یر مداحان رژیها تصو ابد. چنانکه آنی یها بازتاب م شان در رسانه شوند که هرگونه تحرک یرخوردار مبر کشور ب

  دهند: یس فوتبال انتشار مبادر ل
 

 
 ن سازوریو حس ی، منصور ارضیمیاز چپ: محمود کر

 
برخوردارند  یباالتر یها که از کالس اجتماع ستیبالیها و وال ستیران برخالف بسکتبالیگ یها و کشت ستیفوتبال

 دهند.  یگونه جلوه م نیا ای شوند و یمشغول م یها هستند و در ماه محرم به عزادار هینیا و حسیتکا یمشتر
 

ه تهران یجواد ی هاست که در محله أتین هیتر از معروف یکی« نبیحضرت ز»به نام  یفرهاد کاظم یات عزاداریه

فوتبال « یمنشور»ها از طرف ستاد  سال ین حال ویکند. با ا یم ین مراسم مداحیشود. او خود در ا یبرگزار م
 گ برتر را نداشت. یدر ل یگر یمرب ی د و اجازهت شده بویرد صالح یبه لحاظ اخالق

ن یم. ما در ایهم هست یست، به دنبال فرهنگ سازین یو عزادار ینه زنیالبته کار ما فقط س»  د:یگو  یخودش م
 یجوان هر روز در مورد اخالق اسالم ۷۹۹تا  ۰۹م. حدود یده یجوانان فلسفه شهادت را آموزش م یمراسم برا

 «.کنند یصحبت م

د یو مج ی، عبدالرضا هاللیمیمعروف کشور همچون محمود کر یها مداح یأت فرهاد کاظمیه در
بهروز ، ین بادامکی، حسیلید استیچون حم یسرشناس یها ستیکنند. فوتبال یم یخوان نوحه فاطمه یبن

ن ی... در اان ویانصار ی، علیم باقری، کریصمد مرفاواوش اکبرپور، ی، سییعباس آقا ،یرحمت یمهدفرد،  یرهبر
 . کنند یدا میأت حضور پیه

 

http://www.radnews.ir/Detail/4343
http://www.radnews.ir/Detail/4343
http://www.fooladsepahansport.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=5891
http://www.fooladsepahansport.com/modules.php?name=News&file=article-seo&sid=5891
http://fararu.com/fa/news/168775/
http://fararu.com/fa/news/168775/
http://www.mashreghnews.ir/fa/services/10
http://www.mashreghnews.ir/fa/services/10
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 ای در هیئت کاله مخملی خامنه  مداحکریمی 

 

أت داران معروف یگر از هید یکی سیلو پرسپو یمل یها میکن تیون فوتبال و بازیس سابق فدراسیمحمد دادکان رئ
شود. محمد دادکان نذر دارد پابرهنه در  یام برگزار میابان خیات در محله پاچنار تهران واقع در خین هیاست. ا

کارشناس  ییر حاج رضایام یعمو ییب حاج رضایط أتیات به همراه هین هیدا کند. ایحضور پ یمراسم عزادار

 شوند.   یتهران محسوب م یزن نهیس یها ستهها و د أتین هیفوتبال بزرگتر
ن آنها یکند که معروف تر یبرگزار م یادیمراسم ز یعزادار یجشن و چه در روزها ین چه در روزهایپرو یعل

ات محبان یکند و در محرم در ه یبرگزار م یتولد حضرت فاطمه است که در مسجد قائم در پل روم یبرا یمولود
و به این ترتیب برای خود  ساخته یا هینیاش هم حس ین خانهرزمیدر لواسان در زن یشود. پرو یحاضر م یمهد

پور مداح معروف  غالم کویتی د.رو یه لواسان مینیبه حس یات محبان مهدیه ی. گاههیئتی به هم زده است
  شود. میهمانش می

http://www.aparat.com/v/XSUAC 

 
 کند.  یدا میأت انتشار پیه یزدن غذا ر او در حال همیتصاو

 
http://www.aliparvin.ir/includes/newgallery3.aspx?cats=,239,238,237,236,207,206,205,204,&di=rtl&w

=800&h=400 

 
کند و از طریق اعوان و انصارش به دنبال  های شبانه شرکت می این در حالی است که او به وقتش در پارتی

آوری را برای عیاشی  ی اسالمی بازار داغی دارد هم هست و مبالغ سرسام«القرا ام»که در « فحشای شرعی»
 کند.  کوتاه مدت پیشنهاد می

ات ین هیهمچن یه ساخته بود وینیاش در جردن حس یقبل  یمسکون ی ن خانهیرزمیهم در ز یینو قلعه یرام
 س کرد. یآباد با چند تن از دوستانش تأس یناز یدان انصاریدالشهدا را در میس

 

http://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/c6c1261647535_football_player_p1.php 
  

ند. قبل از آغاز مسابقات یافزا یو خرافات م یشود به رنگ و لعاب مذهب یشتر میفساد در فوتبال ب هرچه
ا ابوالفضل یازهرا و ین، یا حسی یمذهب یشان شعارهایها راهنیر پیکنان در زیشود. باز یاجرا م یمذهب یها نییآ

 دهند.  یکردن پس از گل آن را نشان م یسند و هنگام شادینو یو ... م

 
 شد.   یدمیل به اپیز تبدیاست که در فوتبال نیو مداحان داغ است و دخالت مداحان نه تنها در س یبازار مداح

 
گ برتر به یمحروم شده از ل یمرب یبخشش فرهاد کاظم یبراو اراذل مشهور ین مداحان از ا یکی یمیمحمود کر

س یت پرسپولیبه عضو یان در حالیجواد کاظمشود  یرود. گفته م یم -یس ستاد منشور اخالقییر–پور یدار علید

در  معروفک مداح یکن نداشت، اما وساطت ین بازیبه جذب ا یا عالقه یلید استیازدهم درآمد که حمیگ یل
چندان  ک هافبک نهین دو نمونه، در مورد یر از ایکرد. غ یسین ساعات مهلت نقل و انتقاالت جواد را پرسپولیآخر

 یا د و عدهیرس یبه گوش م ییها ن زمزمهین درآمد، چنیآذ لیت استیم به عضوگ دهیسرشناس هم که در ل
 درآورده است. یم متمول تهرانیک مداح معروف سر از تیمعتقد بودند او با دخالت 

 
rsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=29954http://www.i 

 

مربوط به  یها تیفوتبال و فعال یها میکه از حضور در ت« یمنشور»ان یاز مرب یکی یداخل یها به گزارش رسانه
ن مشهور کشور از مداحا یکیبا  یزدهم به عنوان مربیگ سین حضور در لیا ین ورزش منع شده در تالش برایا

 روند. یم یفوتبال صنعت یها میاز ت یکیرعامل یصرف ناهار نزد مد یبرا
 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/230013 

http://www.aparat.com/v/XSUAC
http://www.aparat.com/v/XSUAC
http://www.aliparvin.ir/includes/newgallery3.aspx?cats=,239,238,237,236,207,206,205,204,&di=rtl&w=800&h=400
http://www.aliparvin.ir/includes/newgallery3.aspx?cats=,239,238,237,236,207,206,205,204,&di=rtl&w=800&h=400
http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=29954
http://www.irsport24.com/Default.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=29954
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مداحان »د:  یگو یو فوالد اهواز م یم ملیسابق ت یمرب ین فرکیدا کرد که حسیش پیجا افزا دخالت مداحان تا آن

ن )ع( هستند یرند. ... به مداحان که نوکران دستگاه امام حسیم بگیال تصمها درباره فوتب یاجازه دهند فوتبال
رند. اگر قرار است یم بگیها درباره فوتبال تصم یکنم اجازه دهند فوتبال یگذارم اما از آنها درخواست م یاحترام م

 «م.یت کنیگر فعالید یها د در حوزهیگونه موارد ورود کنند و نظر بدهند، پس ما هم با نیت در ایمداحان اهل ب
 

 

47-06-10-21-07-2013-57/460-26-09-01-07-http://khabaran.com/index.php/2013 
 

ن افراد سفره یا ین جا برایتربه»سد ینو یها داده م ستیت انتخاب خبر از پاتوق مشترک مداحان و فوتبالیسا
 یست هایاز جمله فوتبال ییآشنا یر است. در آنجا چهره هایدان هفت تیدر م یراث فرهنگیم یخانه سنت

ان ارزان یاز قل ینجا خبریا« د.یکن یاز هنرمندان و خوانندگان را مشاهده م یت و برخیمعروف، مداحان اهل ب
 .«دیآنها را تماشا کن یصندل ید از رویوانت یهزار تومان تنها م۷۱ست و با پرداختین

 

 
 ای در لباس ورزشی خامنه  مداح یمیمحمود کر

 
ن جلسه یست و ششمیکنند. در ب یم فین تکلییها هم تع میاسم ت یاند که برا دا کردهیجا نفوذ پ مداحان تا آن

، مالک باشگاه ابومسلم که در حرم امام رضا در مشهد ییوفا یزبانیبه م فوتبال یجامعه اسالم یات مذهبیه

شنهاد هم به مسئوالن باشگاه ابومسلم یک پی یان خواندن مولودین مراسم در جریمداح ا یبرگزار شد، واعظ
 گفت:  داد و

که االن  نیستاد . ایا ائمه یاست که آمد جلو ید. ابومسلم نام کسیعوض کن اسم باشگاه ابومسلم را»
د ثامن، یم را بگذاریست. به نظرم اسم تیخوب ن جامگان، اهیند سیگو یپوشد و به آن م یاه میراهن سیابومسلم پ

گ برتر یه لم فوتبال ابومسلم نتواند بیکه باعث شده ت یاز مسائل یکیشود.  یتان هم موفق م میا ضامن، تی

 «د ابومسلم.یا تان را گذاشته میستاده و حاال شما نام تین اید یابومسلم جلو ن است کهیبرسد هم
 

http://www.tabnak.ir/fa/news/203443 
 

کرد امروز مداحان  ن معروف انتشار پیدا میاگر تا دیروز عکس ورزشکاران با هنرمندان سینما و تلویزیون و خوانندگا

 شود.  ها می صفحات مجالت و روزنامه« بخش زینت»اند و تصاویرشان  ها را گرفته جای آن
 

 

http://khabaran.com/index.php/2013-07-01-09-26-57/460-2013-07-21-10-06-47
http://khabaran.com/index.php/2013-07-01-09-26-57/460-2013-07-21-10-06-47
http://www.tabnak.ir/fa/news/203443
http://www.tabnak.ir/fa/news/203443
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 جباری اصر حجازی، فروزان، علی پروین و علیاز راست ابراهیم آشتیانی، ن

 ت و فوتبال یروحان
 یتیامن یها پست یکشور و تصد یو مقننه و فرهنگ ییو قضا یاسیس یها اهرم یار گرفتن تمامیپس از در اخت

االسالم  با حضور حجت یورزش ی نهیکنند. در زم یم یدراز نما و ورزش و ... هم دستیها به س آن یو نظام

 کند.  یدا میارتقا پ یدیت در فوتبال به سطح جدیروحان ینیآفر فوتبال نقش ی سهیأت رئیدر هپور یعل

  د:یگو یت در توسعه ورزش میروحان یدیرکل اداره ورزش وجوانان استان اصفهان از نقش کلیدکتر خدابخش مد
ت یورزش سوق دهند تا جمعتوانند مردم را به سمت  یون میشنوند و روحان یت میمردم کالم حق را زبان روحان»

 «ابد.یارتقاء  کشور به هفتاد درصد ورزشکار یهفت درصد
 

http://www.esfahansport.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6138,1 
 

 

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

 
رسد که  یبد در مجلس مینده تفت و میزاده نما ییحید جالل یون ورزش مجلس هم به آخوند سیسیاست کمیر

  د:یگو یم یز پس از مرگ ویتبر یتراکتورساز یمرب یفوت کرد. جالل ۶۲ن یدر فرورد
که شکل گرفت، من تا قبل  یون ورزش وقتیسیت داد. چون کمیون هویسین کمیزاده به ا ییحیمرحوم در واقع »

ون هم دارد. یسین کمیدانستم که مجلس ا یبگذارند اصالً نم یزاده جلسات کارشناس ییحی ینکه آقایاز ا

دا کرده یرزش ها پنسبت به و یکردند و اشراف خوب یمجلس جمع م یون فرهنگیسیشان کارشناسان را در کمیا
 یک روز گفتم حاج آقا ما تویادم هست یداشتند. من  یخوب یها یهنه توصین زمیبودند به خصوص فوتبال. و در ا

ون، نهادها، یم. فدراسیندار یشان گفت ما که حرفیفه مجلس است. ایم باالخره وظیفوتبال نقص قانون دار

http://www.esfahansport.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6138,1
http://www.esfahansport.com/VisitorPages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6138,1
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م تا یکن یم ینده و همکارانم آن را مطرح کرده و پافشاراورند در مجلس. بیرا ب یند و طرحیایها ب یشکسوتپ

 «ب بشود.یتصو

  د:یگو یبه مشکالت فوتبال م یدر مورد تسلط و یجالل
شان صحبت یبا ا یادم هست وقتیشناخت. من  یهمه باشگاه ها را م ین مدت فضایشان در ایعرض کردم ا»

گفت. کامالً  یشان پنج تا میگفتم خود ا یر من دوتا مکرد اگ یشان در مورد مشکالت فوتبال سوال میکردم و ا یم
شد  یشان کامالً متمرکز میت ایشه در نهایکه در فوتبال وجود دارد و هم یاشراف داشتند نسبت به مشکالت

 «ت بود.یرین مشکالت که همان ضعف مدیتر یاصل یرو

 
http://www.meybodkhabar.ir/news/12807 

 
محسوب « یمنشور»ان یقم که جزو مرب یپاس، استقالل، داماش و صبا یها میسابق ت یمرب یمیروز کریف

 : شد ورزش در تیروحان حضور خواستارگ برتر محروم بود یل یها میت تیها از هدا شود و سال یم
کردم متوجه  یه رفتم و با طالب صحبت میضیه فین بار به مدرسه علمیقم بودم، چند یم صبایت یکه مرب یزمان»

ن یفتاده است این مطلب جا نیچون در جامعه ا یشناسند ول یه با نشاط آنان شدم، آنها ورزش را خوب میروح

ل گران و استعداد یاز طالب از تحل یاریکه بس یت رابطه با ورزش ندارد؛ در حالیجاد شده است که روحانیتصور ا
ق تر وارد شوند، تا هر یست نسبت به مسائل ورزش عمیبا یون میورزش هستند.... طالب و روحان یعال یها

 «ق شود.یت به کالبد ورزش تزریشتر روح معنویچه ب
 

http://fordunews.com/newsF-9503.html 

 
وم یوارد استاد یران و کره جنوبیا یجوان در باز یروحان ۳۰خبر دادند که  یها ناگهان رسانه ۷۴۶۷مهرماه  ۲۶در 

رات مکرر رهبرمعظم و تذک یدن ضعف کشور در عرصه فرهنگیطالب با د»ظاهراً  شدند. یآزاد یکصد هزار نفری
 «ن عرصه شدند.یوارد ا یفرهنگ یت قوایبر لزوم تقو یانقالب مبن

 
http://www.seratnews.ir/fa/news/84216/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d8

%aa-% 

هللا  روح ۷۴۶۷در اسفند ماه د شد. یت تشدیجمع یبه منظور سامانده یوم آزادیسپس حضور آخوندها در استاد
س و استقالل که قرار یم پرسپولیت ۲دار ید یبرا»ه تهران اظهار داشت: یحوزه علم یر روابط عمومیسلحشور مد

ن تماشاگران از ساعت یحضور در ب یون را برایحاننفر از رو ۷۹۹برگزار شود ما  یوم آزادیاست روز جمعه در استاد
ن یک روز قبل از آغاز ایم ینکه طرفداران هر دو تیافزود: به خاطر ا یم کرد. ویاعزام خواه یوم آزادیصبح به استاد ۱

 ن طرفداران اعزامیون را به جمع اینفر از روحان ۷۰ن صورت گرفته شد که یمات به ایند تصمیآ یمسابقه به تهران م

کردن شب  یسپر یرا برا یمخصوص یها ن هواداران کمپیا یتهران برا یم. خوشبختانه مسئوالن شهرداریکن
 «ن هوادارن در کمپ ها حضور خواهند داشت.یز در کنار ایه تهران نیاز حوزه علم یاند که نفرات اعزام دهیتدارک د

  روند: یگر از رو ممورد تمسخر مردم قرار گرفتند اما م یوم آزادیآخوندها در استاد
http://www.youtube.com/watch?v=Wat1Y8SbM6g 

http://gozareshgar.manoto1.com/Report/4grgdj23/UGS3414 

 
 ییصفا یهللا غالمعل تیآت به فوتبال خبر دادند و به سراغ یاز تسلط روحان یخبر یها ان رسانهین میدر ا

رفتند و از او به عنوان  یمجلس خبرگان رهبر ی ندهیجمعه بوشهر و نما و امام یا نده خامنهینما یبوشهر
نهو یجرز ی دادند و عالقه یمان ها از تسلط او به فوتبال خبر یچ ادکردند. بادمجان دورقابیکارشناس فوتبال 

 دار با او که البته محقق نشد. ید یل برایم برزیت ۱۹ ی مشهور دهه ی ستاره
 

http://www.mihanmarket.com/News/1815 

 

http://www.meybodkhabar.ir/news/12807
http://www.meybodkhabar.ir/news/12807
http://fordunews.com/newsF-9503.html
http://fordunews.com/newsF-9503.html
http://fordunews.com/newsF-9503.html
http://www.seratnews.ir/fa/news/84216/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%25
http://www.seratnews.ir/fa/news/84216/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%aa-%25
http://www.youtube.com/watch?v=Wat1Y8SbM6g
http://www.youtube.com/watch?v=Wat1Y8SbM6g
http://gozareshgar.manoto1.com/Report/4grgdj23/UGS3414
http://gozareshgar.manoto1.com/Report/4grgdj23/UGS3414
http://www.mihanmarket.com/News/1815
http://www.mihanmarket.com/News/1815
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 مظلومی و آرام هنرپیشه ایرانیغالمحسین 

 
دار خود با یاز د برد که از بیماری سرطان رنج می ران و باشگاه تاجیسابق ا شپو یمل ین مظلومیغالمحس

 و شناخت او از فوتبال و ورزشکاران خبر داد و گفت: یا خامنه

دانستند.  یط من را میشرا یشان تمامیح کنم، ایشان تشریا یطم را برایکنم و شرا ش از آنکه حرفم را آغازیپ»
ار جالب یمن بس یکه برا یا ام صحبت کردند. ... نکته یماریمن گفتند و درباره ب یها یاز خاطرات خود درباره باز

ن یاو همچن«  شناسند. یم ورزشکاران را یرنظر دارند و تمامیرا ز یشان به دقت مسائل ورزشینکه ایتوجه بود، ا
به من داد و پس از بازگشت احساس کردم که حالم بهتر است و از  یادیمثبت ز یدار انرژین دیا» اضافه کرد که 

کردم و احساس  یام فوتبال باز یمینات خود را شروع کردم. در کنار دوستان قدین بار تمرینخست یروز براید

 «من داده است.به  یمجدد یدار انرژین دیکنم که ا یم
 

http://www.farhangnews.ir/content/53108 
 

 باشگاه استقالل منصوب شد.  ین اظهارنظر به معاونت فنیو ا یا دار با خامنهیبعد از د یو
 

 

 
 

م فوتبال ین تیها در تمر د آنینیب ین عکس میا کند. چنانکه در یدا میها هم راه پ مکت باشگاهیت به نیروحان

 م حضور دارند. یو محسن پهلوان مقدم مالک ت یان مربیثاقیز در کنار میشاند ی  دهیپد

 ران یاز ارکان فساد در فوتبال ا یکیدالالن 
اال به داخل و ق قاچاق کیران از طریم تجارت ایها و دالالن گوناگون بازار است. بخش عظ ر واسطهیران اسیاقتصاد ا

ران توسط یدر مناطق نفت و گاز ا یگذار هیمربوط به اکتشاف و سرما یرد. قراردادهایگ  یخارج از کشور صورت م

رود.  یم میب وابستگان رژیاردها دالر پول به جیلین راه ساالنه میشود و از ا یم یحکومت یها دالالن و واسطه

http://www.farhangnews.ir/content/53108
http://www.farhangnews.ir/content/53108
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ها جا به جا  ا توسط آنیشود و پول نفت فروخته شده در دن یها فروخته م آب یران توسط دالالن روینفت ا

م ین فساد دارند. مقامات رژیژه در ایو و یشود. آقازادگان و وابستگان مقامات درجه اول حکومت نقش اساس یم

 فوتبال را از یها ی، باز یون دولتیزی. تلویالملل نین و مقررات بیدور زدن قوان یاند رو اش را گذاشته هم و غم
ن یکند. در چن یت و ... پخش میت و مالکیرا یت قانون کپیره اسپرت به سرقت برده و بدون رعایون الجزیزیتلو

 ینظارت یاز فوتبال کوتاه باشد و از طرف نهادها یتوان انتظار داشت دست دالالن و مقامات حکومت ینم یطیشرا
ارد تومان از یلیم ۷۹۹تا  5۹ک یسان، ساالنه نزدکه به گفته کارشنا یدالالنرد. یها صورت گ با آن یبرخورد جد

 کنند. یفوتبال را از آن خود م یاردیلیم ۱۹۹تا  5۹۹درآمد 

در روند نقل و « جنتیا»ا همان ی« ر برنامهیمد»جاد یبه فوتبال، با ا یدالل ی دهیاز ورود پد یریجلوگ یفا برایف
ها  ر برنامهیز شفاف و قابل کنترل باشد. مدیا همه چمشخص در فوتبال را به وجود آورده است ت یانتقاالت، شغل

کن را یک بازیدرصد از کل مبلغ قرارداد  ۷۹تا  ۰ن یب یکنان هستند و مطابق عرف جهانیدر واقع، واسطه انتقال باز
درصد سهم  ۱۹ها تا  واسطه یکند برخ یه فرق میران قضیدر ا یکنند. ول یافت میالزحمه در به عنوان حق

 برند. یم
 یدر مقاطع یا حتیدارند و  یل میمعروف گس یها میکنان را به تیاز قرارداد، باز ییباال یالالن با گرفتن درصدهاد

شان در بازار نقل و انتقاالت باال  متیدهند تا ق یقرار م یم ملیت یکنان دعوت شده به اردویباز  ستیها را در ل آن

 رود. 
 

  د:یگو یفوتبال م یته انضباطیس سابق کمیم و رئیرژاز قضات ارشد  یکی ینیحس عبدالرحمان شاه
ل یها تحم میکنان را به تیاز باز یران، بعضیمد یها ران و واسطهیق روابط ناسالم با مدیهستند که از طر یا عده»

ک حرفه است که در قانون کار و تجارت ی یست. داللین افراد دالل نیرند. اسم ایگ یکنند و در قبال آن پول م یم

فا مجوز نقل و یف یکه از سو یم؛ افرادیربرنامه را داری، شغل مدیبه آن اشاره شده. در فوتبال همتراز دالل هم
ها  کن کنند. کار چاق یافت میالعمل در عنوان حق از قرارداد آنها را به یدارند و درصد مشخص یکن و مربیانتقال باز

ن چند روز قبل یشوند. هم یران محسوب میفوتبال ا یها از مفسده یکیو پنهان هستند که  یررسمیغ یافراد
تست  یم تهرانیک تیت در یعضو یک من است تماس گرفت و گفت برایکه پدرش از دوستان نزد یستیفوتبال

ق آشکار فساد است که یاز مصاد یکین ی. ایتا قرارداد ببند یون تومان بدهیلید دو میک واسطه گفته بایداده اما 
 «م.یران کم نداریدست در فوتبال ان یاز ا ییها نمونه

 

http://sport.jamejamonline.ir/NewsPreview/1257855404893727217?redirected=1 
 

  د:یگو یم یکارچاق کن ی دهیا پدون ورزش بیفدراس یران عالین در مورد عدم برخورد مدیهمچن یو
 

پنهان در فوتبال اشاره کردم و  یو قراردادها یده شوم کارچاق کنیر در جلسات مختلف به پدیدو سال اخ یط»

ون و یفدراس یران عالیمد یاز سو یچ اقدام موثریه ییخ جدایبازدارنده ارائه دادم اما متاسفانه تا تار یراهکارها
شود و عدم نظارت بر نحوه  ین میالمال تام تیفوتبال از ب یها نهیدانند قسمت اعظم هزورزش انجام نشد. مردم ب

 «المال را در برخواهد داشت. تیل بیف و میها ح نهیهز
 

http://vista.ir/article/321537 

 
که از دالل فوتبال  ۷۹۷ست یاعالم کرد که به ل یگزارش یط ران پارسیفوتبال ا یخبرگزار ۷۴۶۷رماه یت ۲۹در 

ن افراد یده تا با ایها رس ها و باشگاه اتیاطالع ه»قرمز رنگ به  ی «محرمانه»ون فوتبال با مهر یق فدراسیطر
با دالالن آشنا هستند.  یون به خوبیز روشن است و مسئوالن فدراسیافته است. همه چیدست « نکنند یهمکار

از  یاریکه بس یآشنا و ناآشنا، کسان یست پر از نکته است، پر از اسامین لیا»  ین خبرگزاریا یعابنا به اد
« اند. کرده ییون فوتبال و محاکم قضایرا روانه فدراس یفراوان یتهایکشانده اند و شکا یمها را به ورطه نابودیت

ن یهم در ا یشکسوت خبریر و خبرنگار و پید تا معاون سردبیریر بگیاز قشر روزنامه نگار هم از سردب» ن یهمچن

 «ده هایتا تازه به دوران رس یمیشود. از دالالن قد یده میست دیل
 

http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747 
 

 یز محمدیتوسط دالالن از قول عز یمل یها هیچپاول سرما ی رد نحوهن در مویران پارس همچنیفوتبال ا یخبرگزار

 سد: ینو یگ برتر میس سابق سازمان لیرئ
ح یران توضیبه فوتبال ا ییقایکنان افریاد درباره ورود بازیفا رو صدا زدم تا بیف یرسم یجنتهاین ایاز ا یکیه روز ی» 

و بزرگ باشد چقدر  یکن ملیرد و بازیگ یدر کشور خودش م ییقایکن آفریه بازیکه  ین پولیدم باالتریدهد. پرس
هزار ۲۹۹ش از ید. چرا آنها را بیها بده هزار دالر به آن۷۹۹تا نه ۱۹هزار دالر! گفتم شما  ۰۹است؟ گفت حداکثر 

را اعالم و درخواست  ید؟ خدا شاهد است به من گفت ما همان مبلغ واقعیکن یران قالب میدالر به فوتبال ا
شتر از سهمت یدرصد هم ب ۷۹هزار دالر تا  ۴۹۹ا ی ۲۰۹س یند بنویگو یها به ما م یرعامل و مربیم اما مدیکن یم

 دهد:   یو خبرنگار ادامه م« میبهت بده

ها  آن رقم یهزار دالر است و قرارداد داخل۴۹کنان در حد ین بازیبا هم ینکته جالب آنجاست که قرارداد رسم»
 «خواهد بود...

http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747 

http://sport.jamejamonline.ir/NewsPreview/1257855404893727217?redirected=1
http://sport.jamejamonline.ir/NewsPreview/1257855404893727217?redirected=1
http://vista.ir/article/321537
http://vista.ir/article/321537
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
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ک سپاه یآجورلو که در مقام مسئول لجست یکشور توسط مصطف یها هیچپاول سرما ی ن گزارش از نحوهیهم

  ر است نوشت:یرارداد کرسنت هم گش در قیگرفت و پا یل مینفت تحو ی پاسداران از وزارت نفت محموله
 

ران یدر فوتبال ا یآجورلو خواست انقالب یمصطف یرعاملیو مد یتین هدایحس یها ن با پولیل آذیباشگاه است»
دهان همه منتقدان را ببندند. آن روزها  یم آوردند تا با قهرمانیبزرگ را به ت یها اورد. آنها ستارهیبه وجود ب

ج فارس به یه خلیدر حاش یهزار دالر۴۹۹که با مبلغ  یایزد و مرب یبیبه کار عج ن دستیل آذیرعامل استیمد

او بعد از رفتن  یر برنامه هایون دالر به باشگاه آورد! مدیلیم میک و نیک به ینزد یدنبال کار بود را با قرارداد
به « استاد »ده یروز خبر رسمطالبه نخواهد کرد. ام یرفته و پول یگ تعهد داد او توافقیبه سازمان ل« چیتمبوکو»

 «ون تومان شده استیلیست میارد و دویلیک میت کرده و خواستار یفا شکایف
 

http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747 
 

کنند اما  ینم یشان بازیها میشوند در ت یل میران تحمیاکه توسط دالالن به فوتبال  ییها ستیغالب فوتبال

 سد: ینو یم یز محمدیران پارس از قول عزیفوتبال ا یرسانند. خبرگزار یرا به نان و نوا م یا عده
كنان ی، تعداد باز ۱۱-۱۱ها رفتند. در سال  میكنانش به همه تیل آوردند و همه بازیم از برزیك تیچند فصل قبل »

ن یا ۱۱-۱۶كردند. در سال  یقه بازیدق ۰۹۹ر یازده نفر زین آنها یكردند و از ب یقه بازیدق ۹۴۰۴۶ه نفر بود ك۳۱
ن یا ۱۶-۶۹قه بودند. در سال یدق ۰۹۹ر ینفر ز ۶كردند كه  یقه بازیدق ۰۶۰۹۱د كه مجموعا ینفر رس ۳۶تعداد به 

ن یا ۶۹-۶۷قه بودند و در سال یدق ۰۹۹ر یز نفر ۲۹كردند كه  یقه بازیدق ۰۶۳۹۱د كه مجموعا ینفر رس ۰۹تعداد به 

ن ینكه از ایجالب ا« قه بودند.یدق ۰۹۹ر ینفر ز ۲۷كردند كه  یقه بازیدق ۰۴۰۲۴د كه مجموعا ینفر رس ۰۰تعداد به 
 «كردند. یقه بازیدق۷۹۹ر ینفر ز ۴نكردند و  ینفر چهار نفر باز۲۷

 
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/10280  

 
  د:یگو یوله م چهیدر گفتگو با دو ۲۹۹۶اوت  ۰ران در یپوش سابق ا یست ملیحسن روشن فوتبال

اش بدهد؟ من  ید به مربیکن چند درصد از حقوقش را بایک بازید که یبه من مراجعه کرده بود و پرس یدوست»

، با مثال برادر ید چه جورییشما بفرما ید بپرسم. ولیل ارتباط ندارم باین مسایدانم و با ا ین من نمگفتم، چو
امضاء  یون تومانیلیم ۲۹شان قرارداد یاند؟ گفت، ا قرارداد بسته یشان چه جوریخانمش قرارداد بسته بودند، با ا

ن وسط نبوده. به یا یاصال درصد یعنیدادند. هزارتومان به او  ۹۹۹فقط  یکرده، در سطح جوانان بود البته، ول
 «که دستشان باز است ...  یین آنهایخاطر ا

 

  :ندک دالل از نوجوانان دادی یسوءاستفاده جنس خبر ازم یرژ یها رسانه ۶۷بهشت یدر ارد
 

ک یم که قرار داد . مته ینوجوان معصوم را مورد آزار جنس ۷۰د که ناجوانمردانه یرس یک دالل به حدی یگستاخ»
مورد آزار  یروز و در خوابگاه شبانه  ک باشگاه فوتبال در آوردهیت یرا به عضو ینوجوان اصفهان ۷۰دالل فوتبال است 

ها تومان  ونیلیم  ست شدنیفوتبال یایکه با رو یکرده است. پسران نوجوان یلمبرداریها ف ت قرار داده و از آنیو اذ

 شان شد. بینص یت جنسیرت آزار و اذشه یک دالل داده بودند به جایپول به 
و در خوابگاه   ک باشگاه فوتبال در آوردهیت یرا به عضو ینوجوان اصفهان ۷۰است  یک دالل تهرانیمتهم که 

 کرده است. یلمبرداریت قرار داده و از آنها فیمورد آزار و اذ یروز شبانه
ن یهم در ا یلمیاند و ف ز قرار گرفتهین یآزار جنس متهم مورد یان اعالم کرده بودند از سوینکه شاکیبا توجه به ا

 یفریمتهم هم تهران بوده ماموران پرونده را به دادگاه ک یریخصوص به دست آمده و محل وقوع جرم و دستگ
د و دستور رفع آنها یقات دیرا در تحق یه پرونده نواقصیاول یبعد از بررس ۱۱شعبه  یاستان تهران فرستادند و قاض 

 «کرد.را صادر 

 
http://rajanews.com/detail.asp?id=126696 

 
 افته است. ین پرونده انتشار نیدر مورد ا یگریچ خبر دیاما تا به امروز ه

 

برتری دادند.   ی لیگی فدراسیون و لیگ برتر از دست یک مرب ها خبر از سررفتن حوصله رسانه ۷۴۱۶خرداد  ۶در 
ها او را متهم به انجام انواع و اقسام فساد کردند که کمترین آن داللی بود. اما خبری از نام وی و یا  این رسانه

   پیگیری موضوع نشد:
کن رده یک بازیبه  یراخالقیشنهاد غیق مصرف مواد مخدر، ارائه پیزبان از طر یون تومان بیلیدود کردن پنج م»

ست بنجل یک فوتبالیق جذب یون تومان از طریلیکصد میحدود  یب زدن رقمی، به جیدادن و یباز یابر یا هیپا
از جمله « گرید یها مشکل اخالق مدار و ده ک باشگاه اخالقیرسوال بردن ی، داشتن رابطه نامشروع و زیخارج

 یا ب، متفاوت و آزاردهندهیاخبار عج»ها اطالع دادند که  رسانه برشمردند.« پ یآقا» اتهاماتی بود که برای

از و همچنین اطالع دادند که یکی  !ه استبلند شد شان هکه دود از کل «اند هدیشن «پ یآقا»ن یرامون همیپ
 است. فوتبال خوانده  «الفساد ام»وی را ون فوتبال یمسئوالن فدراس

 

http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
http://www.parsfootball.com/mobile/permalink/8747
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http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=21346 

 

ل افت فوتبال یدر مورد دال یرانیا یونرهایاز لژ یکیو  ۷۶۶۱ یضر در جام جهانحا یرانیست ایفوتبال یفیلط یعل
  د:یگو یران میا

ز از یچ چیه است. حضور افراد ناسالم که هیان سالمت و کار بلد در فوتبال پاین مسئله عدم حضور مربیل ایدل»
کنند و  یه فقط به کسب درآمد فکر میپا شرفت فوتبالیهم ندارند و لذا بدون توجه به پ ییدانند و آبرو یفوتبال نم

 «کنند که من از گفتنش شرم دارم. یم یگریف دیکث یالبته به جز پول کارها

 
http://www.varzesh3.com/news.do?itemid=1028269&title 

 
هرم  که با یروابط ی ز به واسطهیخارج از کشور ن یرانیشوند. دالالن ا یها تنها به داخل کشور منحصر نم دالل

متولد  یار محسنیبرند. خشا یغما استفاده مین خوان یدر داخل کشور دارند از ا یاسیس یها قدرت و چهره
 یاسترادا یش بود امروز مالک باشگاه دیراواکر اتریکه دالل باشگاه آدم یهاست. و از آن یکیدر تهران  ۷۴۰۴

فساد در  ی هرکجا که پرونده اه باز کرد.ن باشگیرا هم به ا ین و ناصر حجازیپرو یعل یاست و پا یاسلواک

 شود.  یده میجا د او در آن یک پایشود  یران مطرح میفوتبال ا
  

 
 فارس در مورد او گزارش داد:  یخبرگزار

ش از یش است و پیدالل فوتبال بزرگ شده کشور اتر یار محسنیخشا»

ك با یرتباط نزدکرد كه به لحاظ ا یت میگارد فعالیدر فوتبال، به عنوان باد حضور
ران که از یکن فوتبال این بازیران شد. اولیون وقت وارد فوتبال ایاسیس یبرخ

بود  یاز عوامل مهم یکیناوند است. ... او یخورد، مهرداد م ضربه یمحسن
 .ناوند از گراتش شدیم ییکه باعث جدا

 یوش برد تا بتواند به هر نحیران را به اتریا تجربه یکنان بیاغلب باز یمحسن
سال سن داشت،  ۷۱که آن زمان  یاز کنار آنها کسب در آمد کند. ... محسن

به فوتبال  یکنان خارجیکم توانست با گرفتن ارتباط با داللها و آوردن باز کم

که با زحمات او رو به  ییها از باشگاه یکیب بزند. یبه ج یادیز یران پولیا
ا توانست به وابسته بعده یمحسن .تهران بود رفت، باشگاه عقاب ینابود

م ین تیبه ا یهان را به عنوان سرمرب یس، آریر وقت پرسپولیبا مد یکینزد
، باعث شد تا او بدون ین مربیا ز، بارها با شانتاژ کردنیاورد. در همان زمان نیب

ت س داشیز در پرسپولین یکن خارجیشد. او سه باز ز قراردادش فسخیت نیران را ترک کند که در نهایا یمرخص

 .باشگاهشان دردسر درست کنند ینروند و برا مین تینات ایکه بارها باعث شد به تمر
فا ین کار باعث شد تا فین بود که با ایل آذیسابق است یونگ مربی یبرا تنامهیاو جعل رضا یاما شاهکار اساس

 یمحسن ل سند توسطکه متوجه شده بود جع یهلند ین مربیگ دسته اول کم کند. ایم در لین تیا از ازیامت ۷۲
ران پنهان مانده یدالل معروف فوتبال ا نیو تحرکات ا یت هایاز فعال یت برد. هنوز پاره ایفا شکایصورت گرفته، به ف

 .است

 کرد و به یاضافه م یرانیکنان ایش انواع بندها را به قرارداد بازی، در اتریآلمان ل بلد بودن زبانیبه دل یمحسن
او  یزند. محل زندگ یب میج شتر از پول قرارداد آنها را بهیب یمی، نیکنان به زبان آلمانین بازیل عدم تسلط ایدل

ش به نام دکتر )ج( ارتباط یکشور اتر یرانیا یها ن چهرهیاز معروفتر یکیابان فرشته است و با یدر تهران خ
ران یش را به ایر اترس جمهوی، رئیاست خاتمیاست که در دوران ر یکس همان یشود و یدارد. گفته م یکینزد

ر یغ ها یدنیشود در کار ساخت نوش یوجود دارد و گفته م یادیز ابهامات زی)ج( ن یها تیفعال آورد. درباره نوع
 !است یشرع

د در یاست كه با یفوتبال شده سوال وارد یاسیانات سیچه افراد و جر یاز كجا و با واسطه گر ینكه محسنیا

 «د.ین روزها به پاسخ آن رسیهم
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901014000377 
 

 سد: ینو یم یدارد در مورد و یساله با محسن ۷۰ یدوست ی که سابقه یاز کسان یکی

ان رساند و شد دکتر یرا با نمرات خوب به پا رستان و دانشگاهیش رفت... دبیبه اتر یسالگ ۷۳در سن »... 
ن موجود یلو شد... ایک ۱۰ش در وزن یقهرمان بوکس کشور اتر ۷۶۶۱که در سال  ی... پزشک یار محسنیخشا

به بعد طب را کنار گذاشت و  ۲۹۹۳از سال  یکرد ول ین کار میدر و یمارستانیدر ب ۲۹۹۳تا  ۷۶۶۶ب از سال یعج
...خداداد یفیلط یپاشاراده ... عل ی.. مهد یدیسابق فرهاد مج یها ر برنامهیه ... مدرفت سراغ فوتبال پر حادث

ن سفارت ین با مسئولیخورد و شامش را در و یموف روس میناوند. ... ناهارش را با کریو مهرداد م یزیعز
ران را یا ییا هسته یها درباره برنامه یو اطالعات یخبر ین محموله هایتر که محرمانه ییتا جا یاسالم یجمهور

محقر با  ییدر قهوه خانه ا یعتیابان شریدان قدس در خیم یبرد و صبحانه مفصلش را در ابتداین میبا خود به و

موف مالک باشگاه ماخاچ قلعه .... یخورد ..... کر یم یزیو چ یج کسیعدد نان سنگگ بدون ه ۲املت و 
مشکوک که نامش را فتنه  یها حزب ی.... و بقول بعض ورزش یایمجله دن یر مسئول ابدیمد ین شعبانیغالمحس

ن یدر ا یار محسنیشود گفت ... مغر متفکر خشا ینظام که نامشان را نم یها کله گنده یگذارند ... و بعض یم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901014000377
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901014000377
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ل را در قلب یکند و پرچم اسرائ یران در انتخابات دفاع میکا از سرکوبگران ملت ایآمر یسالها بودند.... او در صدا

برد و  یش میاردو به اتر یرا برا یم ملیاست که ت یمملکت ما کس ین روزهایده ایکشد ...پد ین میا پائاروپ

موف ییبا کر ۲۹۹۳دهد. .... او از سال  یکند و خرجشان را م یس از هتل رانده را در اروپا جمع و جور میپرسپول
ک باشگاه یبرد که او حاال مالک  یتبه سم یرا از نظر مال یاردر بلوک شرق محسنیلیروس آشنا شد ... م

 «است ...  ییاروپا
 

post_1206.html-http://sangarban.blogspot.se/2012/01/blog 

 
 د: یگو یاو م ی به پرونده یدگیم استقالل در مورد عدم رسیکن سابق تیاورزاده بازیبهشاد 

گفتم او با  یکرد به او م یسؤال م یار محسنیگرفت و در خصوص خشا یبا من تماس م یتیک دستگاه امنیاگر »
رد تا از آنها سوء یگ یش میاتر یزایو یچه افراد یدهد و برا یباج م یکند، به چه کسان یکار م یچه کسان

از کنار  ییها کنند اسم یق بررسیرا به طور دق ینار محسیدانم اگر قرار باشد پرونده خشا یاستفاده کند. ... م
ن یمن بزرگتر یبرا یار محسنیخالف خشا یرود. برمال کردن کارها یر سؤال مید که کل فوتبال ما زیآ یآن در م

ست اگر یحاضر ن یدانم چرا کس ینم  قت؛یا حقیمن دروغ است  یها ا صحبتیام شده است.  یهدف در زندگ

در  یار محسنیکه با خشا ییخواهم اسم آنها یقدم شود. نم شیم دروغ است، پیها حرف خواهد ثابت کند که یم
 «از بزرگان فوتبال. یلیا خین فرد گرفت یش را از ایاروپا یزایکه و یاورم مثل آن فردیارتباط بودند را ب

 
http://www.598.ir/fa/news/38679 

 

که متحمل شده بودند  یانیها و ضرر و ز ر شهادت آنیگیپ یاند اما کس ه او شهادت دادهیکنان علیاز باز یاریبس
ده یان کشیونگ و به می یدر ارتباط با جعل امضا یار محسنین از خشایل آذیت باشگاه استینشد. بعد از شکا

در  یت ویار فعالیبس یفوتبال با سروصدانحلفات  یأت بررسیان اوست، هیاز حام یکین که یپرو یعل یشدن پا
 ق درآورد .یران را به طور موقت به حالت تعلیا

 یبه او از و یا بود در نامه یان محسنیکه از جمله شاک یتین هدایصورت نگرفت و حس یچ اقدامین حال هیبا ا
رد و یبگ  ن را به عهدهیذل آیاست ی از کسر شدهیامت ۷۲برگرداندن  یفا براین باشگاه نزد فیا یندگیخواست نما

وست یمالکش است پ یکه محسن یاسلواک یاسترادا یم دیک ساله به تی یبا قرارداد ۶۲ن در خرداد یپرو یعل

 ز است. یجز سهامداران باشگاه ن یت فنیریعالوه بر مد یو اعالم شد و
 

teshesorkh.com/index/post_40576http://www.ar 
 

 کردند.  ین دو کشور به اتهام تبانیست ایفوتبال ۷۱ یریخبر از دستگ یچک و اسلواک یها رسانه ۶۲ور یدر شهر

 شوند.  یده مید یار محسنیم خشایاسترادا ت یکنان دیتن از باز ۳ر شدگان یان دستگیدر م
 

http://football-erozz.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=57 
 

ران را یدر فوتبال ا یگذار هیرعامل باشگاه عقاب که مالک آن قصد سرمایمد ین فتحیرحسیبا ام یارتباط محسن

گ دسته یل یها را كه در رقابت« كو كالبیسكا اتلتیدونا»سهام باشگاه  ۱۴ن باشگاه در سال یباعث شد ا داشت
نفر  ۷۷نفره است كه  ۷۰ك مجمع ی ین باشگاه دارایشد ا یگفته م حضور داشت بخرد. یاسلواك یدوم حرفه ا

قرار  است. یرانیعضو ا ۳ یز داراین باشگاه نیره ایئت مدیههستند و ز عضو انجمن شهر ینفرن ۳و  یرانــیآن ا
كشورمان برگزار  ییو اجرا یورزش یها ك تهران باحضور مقامیدر هتل المپ« داك»باشگاه  یشد جشن صدسالگ

 شود. یم
 

د و یرس ینامند ناگهان به محسن یاسترادا م یآن را د یرانیا یها سکا استرادا که رسانهیدونا ۷۶۹۳داک  یک اف

ران جا خوش یفوتبال ا یته انضباطیسال در کم ۱برق، عقاب و بهمن بود  یها رعامل سابق باشگاهیکه مد یفتح
 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 

 در این باشگاه اروپایی به توافق رسید.همکاری به عنوان مدیر فنی فصل ۷برای 

http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576 

 یجهان یها میتحر بازار آشفته در ینفت یها دکل و فوتبال دالالن
  داد:« حفاری ایران  وتبال به بازار دکلهجوم دالالن ف»خبر از  ۷۴۶۷تیرماه  ۲۹خبرگزاری مهر در 

اسب بخار در  ۲۹۹۹یک مقام مسئول در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای خرید یک دستگاه دکل حفاری با توان 

شد، اظهار داشت: اما در شرایط فعلی  میلیون دالر پرداخت می ۷۰۹سال قبل حدود  ۲بازار چین و سنگاپور تا 
میلیون دالر افزایش یافته است. وی با تاکید بر اینکه  ۲۱۹تا  ۲۱۹از سازندگان چینی به هزینه خرید همین دکل 

کردند، به بازار خرید و فروش  ها که پیشتر در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال فعالیت می برخی از دالالن و واسطه

 
 

http://sangarban.blogspot.se/2012/01/blog-post_1206.html
http://sangarban.blogspot.se/2012/01/blog-post_1206.html
http://www.598.ir/fa/news/38679
http://www.598.ir/fa/news/38679
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576
http://football-erozz.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=57
http://football-erozz.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=57
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576/
http://www.arteshesorkh.com/index/post_40576/
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ها و دالالن به  الیت همین واسطهاند، اظهار داشت: فع های دسته دوم برای پیمانکاران ایرانی روی آورده دکل

 افزایش چند برابری هزینه خرید یک دکل دریایی منجر شده است.

 
http://news.gooya.com/sports/archives/143647.php 

 
هللا به پرسپولیس کمک  سبیل وان فرد خیری، فییکی از دالالن یاد شده رضا مصطفوی طباطبایی است که به عن

 شود.  گشای این تیم معرفی می کند و مشکل می

 

 از عوامل نوظهور در فوتبال یکیدرها یل
گر هوادارن یان دیم، در میک تیل عالقه وافرشان به یبودند که به دل یهواداران یرانیا یها ی، بوقچیبه طور سنت

شدند.  یز محسوب میم نیهواداران آن ت« نماد» یپرداختند و به نوع یها م قیتشو یز بودند و به رهبریمتما

« حسن تارزان»و « یبوقسهراب»س شد. یکان و پرسپولینماد پ ۳۹ ی بود که در دهه ین بوقچیاول یمحمد بوق
 استقالل شدند.  یها یل به بوقچیتبد یاز محمد بوق یبا الگوبردار

 
 

ک ین کار به یدر، ایبه ل یر نام  بوقچییبا تغو همزمان  ۱۹ ی اما از آغاز دهه

ران یو فوتبال ا یرانیا یها درها که تنها مختص باشگاهیل شد. لیتبد« شغل»
ا و رشوه جو ورزشگاه و یافت پول به عنوان حقوق و مزایدر یهستند در ازا

چ یدهند. هیر مییانشان تغیا ضرر کارفرمایتماشاگران را به سود  یشعارها
 درها در امان باشد. یست که از گزند لین یو سرپرست یربکن، میباز

م دارد. یها ارتباط مستق سم در ورزشگاهیدرها در فوتبال با رشد لومپنیظهور ل
ران یج و مدیسرداران سپاه و بس یوجود آمد که پا به یاز زمان  دهین پدیا

  بزن»شان از وجود  برد خط  شیها به منظور پ به فوتبال باز شد. آن یدولت

جا   درها تا آنین دسته از لیا  ها استفاده کردند. پشت ومیدر استاد« بهادرها
رد یگیکنند تاکنون مورد پ یکه م ییها یکار اهیس یرغم تمامیگرم است که عل

ن یشده به رقابت ب یقربان یهم کس ییاند. اگر جا قرار نگرفته یجد
 ها ربط داشته است.  قدرت در باشگاه یها جناح

س و توسط اکبر غمخوار که به یدر باشگاه پرسپول ۷۴۱۲ران در سال یدر فوتبال ا« درهایل»حضور  ی ن جرقهینخست

ن یپرو یمقابله با عل ین بار برایاول یبود برا ینظام یکه فرد یبود زده شد. و س شدهیر عامل پرسپولیمد یتازگ
ر عامل وقت استقالل یب مدین قریسپس حس درها را سازمان داد.یاز ل یالتیس تشکیو کنترل هواداران پرسپول

ت یکرد. سپس سازمان ترب ین باشگاه سازماندهیرا در ا یالت مشابهیل کرده تشکیت تحصیامن ی که در رشته
ها اختصاص  ز به آنیرا ن یا ژهیو یها درها کرد و لباسیل ییاقدام به شناسا یانتظام یروین یبا همکار یبدن

ها دارد و استقالل  در در شهرستانیل ۲۹در در تهران و یل ۷۹۹س حدود یپرسپول اکنون شود هم یداشت. گفته م
 ها دارند.  در در تهران و شهرستانیل ۶۰ یدارا

 

c6c1207141299p1.phphttp://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/ 
 

 یدرهایاز ل یکی یلید اسماعیاز وح ییدا یخوردن عل کتک یبا ماجرا ۷۴۱۶درها، در اواخر سال یافتن لیقدرت 
ش به خود جلب یش از پیران را بیا یهاابان نبرد دارد توجه رسانهیدر خ یمحصوالت فرهنگ ی س که مغازهیپرسپول

 ران هشدار دادند. یفوتبال ا یمضر برا یا دهیدرباره آن به عنوان پد یاریکرد و بس

ن باشگاه، پررنگ و قابل توجه یدر ا یب کاشانیگاه به اندازه دوران حضور حب چیس هیدرها در پرسپولیت لیفعال
 است. نبوده

« اخالق»شود او را سمبل  یکه تالش م یدرها به دستور کاشانیشد که ل یمدع ۶۹بعدها در برنامه  ییدا یعل
 اند. م را کتک زدهیکنان تینند در رختکن بازک یمعرف

در رختکن « در هتاک چاقیل»ک یسد که ینویخود م یز در وبگاه شخصیس نیسابق پرسپول یمرب ین قطبیافش

 است.  تاپ او را شکسته است و لپ کرده  یکشعربده
 

www.siasatrooz.ir/vdcjxmei.uqeoazsffu.htmlhttp:// 
را که  یگیل بین بار عباس اسماعیون اولیفدراس یر ستاد منشور اخالقیپور دب یاالسالم عل شود حجت یگفته م

ران به مسابقات جام یا یم ملیکرد و او را به همراه ت یس است به فوتبال معرفیباشگاه پرسپول یدر کنونیسر ل
 یج و افرادیگاه بسیرد که اکثر انها از پایار بگیدرها را در اختیک گروه از لین شخص توانست یود. ااعزام نم یجهان

 اند.  ارتباط داشته یت بدنین حراست سازمان تربیبودند که با حفاظت اطالعات وهمچن

 
و وزنم هم هست  ۷۶۲قد من »در شدن گفت: یط لیدر مورد شرا ییویراد ی ک برنامهیدر استقالل در یل یهجرت

 «کنم. یدر ضمن بوکس هم کار م ۷۲۹
 

http://news.gooya.com/sports/archives/143647.php
http://news.gooya.com/sports/archives/143647.php
http://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/c6c1207141299p1.php
http://www.aftabir.com/articles/view/sport/football/c6c1207141299p1.php
http://www.siasatrooz.ir/vdcjxmei.uqeoazsffu.html
http://www.siasatrooz.ir/vdcjxmei.uqeoazsffu.html
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http://danakhabar.com/fa/news/1160741 

 

 سد: ینو یاند م ران به وجود آوردهیفوتبال ا یدرها برایکه ل یرنا در مورد مشکالتیا یخبرگزار
 

 بر ورزش ما دارند.  یر مخربیرسد كه تاث یترش ورزش باشند اما اكنون به نظر مج و گسینه ساز ترویقرار بود زم» 
ن مدعا روند یل شده اند و گواه ایورزش تبد یكه آمدند تا همراه ورزش ما باشند اما اكنون به بال ییدرهایل

 است.  یورزش یسكوها یهرج و مرج بر رو یصعود

م ها معروف شدند اما امروز ین تیبه مشوق یم كنند و به عبارتیت ت ازیق به حمایدرها آمدند هواداران را تشویل
 «م است! یق تیج تماشاگران به تشوییكنند ته یكه نم یتنها كار

 
http://www.ifca.ir/report/600 

 ییدا»زدند  یاد میالل و نفت تهران که فراستق یان بازیدر  پاسخ به شعار هواداران استقالل در جر ییدا یعل
 گفت:  « ییایس مافیرئ - ییدا

فوتبال چه  یایشود ماف ینده مشخص مین شعارها را سر بدهند. در آیرند تا ایگ یدرها خط و خطوط میمطمئنا ل» 

 «است. یکس
 

1163199.html-esteghlal-http://football.ir/news/iran/1392/07/dae 
 

ه یبزرگ کشور مسوالن بلندپا یها از باشگاه یکی یپرونده آکادم یوز سال گذشته در بررسیدنیبه گزارش حد»

ن افراد، یرعامل باشگاه مذکور با ایک مدیل ارتباط نزدیبه دل یبرخوردند ول یا دهیران به مشکالت عدیفوتبال ا
معروف به  یدرهایاز ل یکین قرار بود که ین تخلفات بست. ماجرا از ایا یچشم خود را رو یران به راحتیفوتبال ا

از  یبخش یزهوشیز با تیکن نین بازیم جوانان باشگاه تجاوز کند. ایکنان تیاز باز یکیقصد داشت به « ل»نام 
 ید ولیز به دست مسوالن باشگاه رسیها ن ن حرفیا یل صوتیفان فرد اوباش ضبط کرده بود. یمکالمات خود را با ا

گر یبار د ین اتفاقین بود که امسال، چنیز ایجه نین پرونده پرداخت. نتیا ی، به الپوشانین ناباوریرعامل در عیمد
 م جوانان باشگاه تجاوز کرد! یکنان تیاز باز یکیدر، به یرخ داد و آن ل

عا یآورد و سر یشود که در آنجا، خون باال م ین باشگاه منتقل میفوتبال ا یه آکادم... او همان اول صبح به خوابگا

ر عامل باشگاه یرند اما مدیگ یز قرار میان همه چیز به طور کامل در جریها ن شود. پزشک یمارستان منتقل میبه ب
که « ل»کنند. ...  یپوشانخواهد آن را ال یم یعا از مسوالن آکادمین اتفاق، سریمذکور به محض مطلع شدن از ا

در یفوتبال است. او ل ین آکادمیو ... دارد، در حال حاضر مسول دفتر ا یری، درگیدر چاقوکش یپرونده قطور
ه او یعل یدر، اعترافاتین لیا یرین که مبادا با دستگیز، از ترس ایر عامل باشگاه نید و مدیآ یباشگاه به حساب م

 «فوتبالش کرده است. یر مسوالن آکادمیف او و سایدرباره اقدامات کث یرز گرفته شود، دست به پنهان کاین

 
http://www.hadidnews.com/vdcbwsb8.rhb50piuur.html 

 
ورزشگاه خطرناک  ۷۹ست یل در را یورزشگاه آزاد (FIFA) فوتبال یالملل ینون بیبود فدراس ۱۹ ی در اواخر دهه

س وقت یرئ ییرایاز بهزاد کت یا در نامه وقت یس جمهوریرئ ید محمد خاتمین منظور سیجهان قرار داد. به هم

ها  ن سالیکنند. درست در هم یت ورزشگاه ها را سازماندهیکه وضع خواست یت بدنیحراست سازمان ترب
 یگاهیجاد پایم به ایشدند تصم یاداره م یت بدنینظر سازمان تربر یآن زمان اکثر آنها ز فوتبال که یباشگاه ها

کانون »با نام  یا یتهپرطرفدار کم یها مخصوصا باشگاه ها تند که رفته رفته در اکثر باشگاههواداران خود گرف یبرا
 ها سپرده شد.  یتیها و امن یآن به دست اطالعات ی شکل گرفت و اداره« هواداران

ت یسازمان ترب یکیزیر نظر حراست فیز و یسردار سعادت توسط ۱۹ران استقالل در اواخر دهه هوادا ن کانونیاول
 - ینیهمچون: رضا ماش یافراد یبه جز سردار سعادت ها ن سالیل شد. در همیکرد تشک یت میوقت فعال یبدن

هرکدام در  د عربیمج و حاج یکامران یمرتض -ف ید پورسید مجیس -زاده  یعباس نقد -یرضا قاسم یمقدس

 است کانون هواداران استقالل را به عهده داشتند.یر یمقاطع
س کانون یکرد به عنوان رئ یاعدام شرکت م یها که در جوخه ین و افرادیگران او از شکنجه یکیف ید پورسیمج

ا د خود را بیف پست جدید پورسیاز مسئوالن زندان قصر شد. مج یکی یمدت یشد. و یهواداران استقالل معرف
م یاز ت یشدن و هوادار« یبوقچ» یرا برا یط مضحکیگرفته و شرا ین و قصر اشتباهیاش در زندان او تیمسئول

 ن مورد گزارش داد: یدر ا ۷۴۱۱رماه یت ۲۱روز  یاستقالل اعالم کرد. روزنامه اعتماد مل

در یل یبرا یط جالبیدرها منتشر كرده كه در آن شرایت لیعضو یرا برا یباشگاه استقالل، فرم یت رسمیسا»
د یت و مدت آن تاكیهمراه با ذكر نوع فعال یو گروه یت حزبیسابقه فعال ین فرم روید شده است. ...در ایشدن ق

در نظر گرفته شده  جیت در بسیعضو و یت فرهنگیمسابقه فعال یهم برا یتر، بخش شده و البته از آن جالب
كه قرار  یو كار یبه مسابقه ورزش یچندان ربطنكه یقالل با ااست یدرهایل یط براین شرایاست. در نظر گرفتن ا

س كانون هواداران استقالل یبه عنوان رئ فید پورسیبا توجه به حضور مجسكوها انجام دهند، ندارد اما  یاست رو
آن برعهده  یاستقالل شد كه كارگردان یدرهایبا ل ی. سال گذشته برخورد قاطعستیچندان دور از ذهن ن

درها را بازداشت یت تهران، لیس امنیاستقالل، پل یها نیاز تمر یكیه یدر حاش یود. آن روزها در حالف بیپورس

رعامل باشگاه سرداده بودند. بعد از ی، مدیانیآشت ه واعظ یو عل یینو از قلعه یرا در هوادار ییكرد كه آنها شعارها
ها از خجالت سرخ خواهد شد؛  ی، گوش بعضیمسائل یف خبر داد در صورت افشایها بود كه پورس ن بازداشتیا

ون بركنار شدند تا حاال استقالل چند هفته مانده یشده از طرف فدراس بازداشت یدرهایبعد از آن هم همه ل یمدت

http://danakhabar.com/fa/news/1160741
http://danakhabar.com/fa/news/1160741
http://www.ifca.ir/report/600
http://www.ifca.ir/report/600
http://football.ir/news/iran/1392/07/dae-esteghlal-1163199.html
http://football.ir/news/iran/1392/07/dae-esteghlal-1163199.html
http://www.hadidnews.com/vdcbwsb8.rhb50piuur.html
http://www.hadidnews.com/vdcbwsb8.rhb50piuur.html
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 یسكوها یفرستادن رو یرا برا ییدرهای، لیاست تا ورزش یدتیشتر عقیكه ب یبا فرم یبه آغاز فصل بعد

با ذكر نوع  یو گروه یت حزبیفعالسابقه »مثل  ین فرم سواالتیاز ا ییها بخشوپا كند. در  م دستیت یقیتشو

وجود دارد. البته  «؟تیج با ذكر محل و نوع فعالیت در بسیعضوو  یت فرهنگیسابقه فعال»و « ت و مدت آن؟یفعال
تاكنون عمل نكه ید در خصوص ایدر شدن بایان لیهم هست. مثال متقاض یگریب دیب و غرین فرم سواالت عجیدر ا

است  یهم جزو موارد« یگروه خون»و « قد»و « رنگ مو»و « رنگ چشم»ح بدهند. یا نه، توضیاند  داشته یجراح
 «هواداران وجود دارد.  ینام برا كه در فرم ثبت

هللا زاده استعفا داده و  که در استقالل وجود دارد و در مخالفت با فتح یف در حال حاضر به خاطر جنگ قدرتیپورس

 ن شده است .ینش خانه
 

ها  یکه بوقچ ییجا ران عامل است. از آنیق مدیر است. و آن تشوینظ یا بیک جهت در دنیران از یفوتبال ا
از مسابقات  یاریدهند. در بس یق قرار میها را مورد تشو ده و آنیران عامل هستند در بوق خود دمیر مدیبگ حقوق

ها ممکن است  میها ت میرند. هواداران تیگ یق قرار میم مورد تشوین تستارگا یران عامل هستند که به جاین مدیا
 شناسند.  یها را م ر عاملیمد یرا نشناسند اما به خوب  میکنان تیاز باز یبعض

 

 سم در فوتبال یت، لومپنیسم در حاکمیلومپن
د. اقدامات ینوردی را درورزش یها ومیزم در کنار مواد مخدر و انواع و اقسام فساد استادیلومپن ۱۹ ی در اواخر دهه

 فوتبال هم ثمربخش نبود. آب از سرچشمه آلوده بود. یانضباط  تهیون و کمی، فدارسیت بدنیحراست ترب
را در  ی ن جامعهییسم باال و پایشوند و لومپن یم یاسیبان سیل به خطیکه در آن مداحان و وعاظ تبد یا از جامعه

دور به  یها فوتبالش محل نزاکت و ادب باشد. اگر در گذشته یها ومیتادشود انتظار داشت که اس ینوردد نم یم
امروزه کاربرد   ۶شد یک استفاده میرک یها از فحش یورزش یها ومیدر استاد ییار محدود و استثنایصورت بس

ه یعل فوتبال یها ومیکه در استاد ییشعارهااست.  یهمگان یفوتبال امر یها ومین شعارها در استادیتر کیرک
 کنم.  ینه تنها به چند نمونه اشاره مین زمیرقابل تصور است. در ایشود غ یو داوران داده م انیو مرب کنانیباز

ن هم واکنش یوندند و ایپ یس میم به پرسپولین تیم فوتبال استقالل با ترک ایکنان تیکبخت بازین یرضا واحدیعل

د پوزش نشو یکه به کار برده م یکیر الفاظ رکش به خاطیشاپی. پیوم آزادیهواداران استقالل در استاد
 خواهم. یم

 
http://www.youtube.com/watch?v=jEXf7rpaQPQ 

 

ممکن را  یها ن فحشیتر کی، در طول مسابقه رک ۱۶س و استقالل در سال یپرسپول یس در بازیهواداران پرسپول
نسب  یهاشم یزد دادند. مهد یس که حاال در استقالل توپ میکن سابق پرسپولینسب باز یهاشم یمهدبه 

 یجان و به خاطر فشارهایس گل دوم استقالل را زد از فرط هیبان پرسپول اشتباه عابدزاده دروازه یرو یوقت
 هوش شد. یکه تحمل کرده بود ب یعصب

 
http://www.youtube.com/watch?v=1lWI6AtvmrM 

 

وم  یکن محبوب استقالل در استادیباز یدیه فرهاد مجیعل یار زشتیبس یشعارها ۷۴۶۹بهشت یارد ۲۷خ یدر تار
  است: یسقوط کامل اخالق ی دهنده شود که نشان یسر داده م یآزاد

 
http://www.youtube.com/watch?v=ho3XTkndSio 

 

 ن الفاظ را به کار برد: یتر زشت ۶۹پور در برنامه  یخود با عادل فردوس یونیزیتلو یان در گفتگویثاقیاکبر م
 

http://www.youtube.com/watch?v=G_w4DWM1MSA 
 

زبان خود یکه داماش از میو در حال یباز ۱۱قه یداماش در دقو  یروزیم پیدو ت یباز ۷۴۶۷ن ماه یدر فرورد

ن یمه تمام ماند. در اواخر ایس به داور مسابقه نین تماشاگران پرسپولیل توهیک جلو بود، به دلیس دو بر یپرسپول
قف تا منجر به تویشروع کردند که نها «کیتند و رک» یس اعتراض به داور را با شعارهایتماشاگران پرسپول یباز

ممکن را که نثار  یها ن فحشیتر کیدن رکیگر تحمل شنید داور دیتصورش را بکن .داور شد یاز سو یباز
 شد نداشت.  یاش م خانواده

 

                                                           
های ایران و اسرائیل در  اعراب و اسرائیل بین تیم ۷۶۱۴تهران که پس از جنگ رمضان  ۷۶۱۳های آسیایی  در جریان فینال بازی  9

ی  روازهاستادیوم آزادی برگزار شد پس از آن که مدافع اسرائیلی به اشتباه توپ سانتر شده توسط محمدرضا عادلخانی را در د
وزیر  زدند، علیه وزیر دفاع و نخست جای داد، بخشی از جمعیت بصورت مداوم تا انتهای مسابقه در حالی که سینه می« ویسوکر»

ی ریتمیک شعار یادآور  زنی و جنبه سینه «.با اره بریدن سر موشه دایان را، با تیر زدن نصف ک... گلدامایر را»دادند  اسرائیل شعار می
 ها دست باال داشتند.  داد که سازندگان آن در تکایا و حسینیه اشورایی بود و بخوبی نشان میهای ع نوحه

 

http://www.youtube.com/watch?v=jEXf7rpaQPQ
http://www.youtube.com/watch?v=jEXf7rpaQPQ
http://www.youtube.com/watch?v=1lWI6AtvmrM
http://www.youtube.com/watch?v=1lWI6AtvmrM
http://www.youtube.com/watch?v=ho3XTkndSio
http://www.youtube.com/watch?v=ho3XTkndSio
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408_l78_ir_league_29_3.shtmlhttp://www.bbc.co.uk/persian/sport/2012/04/120 

 

ران، در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان شکسته یدر فوتبال ا یرکورد فحاش» ۶۲ور یدر خبرها آمده است که در شهر
به شدت به تماشاگران  یطوالن یها ساعت یزبان برایم میس، هواداران تیشد! در مسابقه سپاهان و پرسپول

ها قبل از  ها از ساعت ین هتاکیا شان درآمد به آنها گفتند. که از دهان یزیبا هر چیکردند و تقر یف فحاشیحر
نجاست یافت. نکته جالب ایان مسابقه همچنان ادامه یوم شروع شد و تا بعد از پایو از مقابل در استاد یآغاز باز

عمل شده  یده س به صورت هماهنگ و سازمانیبه هواداران پرسپول یها در فحاش یاز سپاهان یاریکه بس

ک یوم نزدیزبان که از جهات مختلف به استادیم میطرفداران ت یکه قبل از شروع باز یکردند؛ به طور یم
رنده یکه در برگ یکردند؛ شعار یار زشت را تکرار میک شعار بسیشده  یده به صورت سازمان یشدند، همگ یم

زبان از همان یاز تماشاگران م یاریه بسنکیشد! ا ید و متفاوت ادا میجد یا وهیف بود و با شیک به حریرک یفحش
 «کند. یت میها را تقو ین هتاکین شعار بودند، شائبه با برنامه بودن ایسر دادن ا یان چگونگیآغاز در جر

 

 ران یدر تاروپود فوتبال ا یتبان
شود.  مشکلی است که کم و بیش در بسیاری از کشورها و به ویژه در شرق اروپا و شرق آسیا دیده می یتبان

 و تقریباً صدای همه را در آورده است. کند یران غوغا میدر فوتبال ااما این پدیده 

مسابقات را به  ی جهیو زد و بند و رشوه نت یگ برتر که با تبانیم صعودکننده به لیز تیتبر یم شهرداریت تیمحروم

قرار داد اما به  یداخل یاخبار ورزش ران را در صدریدر فوتبال ا یگر موضوع تبانیک بار دینفع خود رقم زده بود 
، کمک یچند مرب ینقد ی مهیت و جریه که محرومیسرعت بر آن سرپوش گذاشته شد. پس از صدور حکم اول

ان یادآوران شلمچه، راهی، یز، پاس همدان، استقالل صنعتیتبر یشهردار یها میکنان تیران و بازیو مد یمرب
 ،داشت یاسوج، را در پی یشمال، شهردار یپایباس، سابندرع یزد، شهرداریکرمانشاه،  فوالد 

 
http://www.mehrnews.com/detail/News/2054322 

 

ز یتبر یم شهرداریسپرده شد و تنها ت یاز احکام شکست و موضوع به دست فراموش یاریدوباره بس یدر بررس
 ن مجازات بود محکوم شد. یتر تر که سبک نییه پاک ردیبه 

 
http://namehnews.ir/News/Item/52863/33 

 

 یند. اما کمتر کسیگو یشان در شب مسابقات م کنانیب با بازیرق یها میها به صراحت از تماس ت میان تیمرب
 بدهکار است.  ها ن حرفیگوشش به ا

 
http://www.youtube.com/watch?v=oZjhzcuu9JM 

 
ون یدر خود فدراس ید که تبانیگو یخود م یونیزیتلو یران در گفتگویا یم ملیتان سابق تیکاپ یمحمد پنجعل

ز فعال است به آن یکه در فوتبال ن یاز سرداران سپاه یکی یم مالحیفوتبال بوده و ثابت هم شده است. و کر

 فوتبال هم رسوخ کرده است.  یباال ی در بدنه ید تبانیگو یکند و م یاعتراف م
 

http://www.youtube.com/watch?v=1TvGA8Vt6aU 
 

ون یلیم ۰گ برتر با یاول ل یباز ۰د یگو یران میک ایگ یران در مورد لیان فوتبال ااز کارشناس یکیبهمن فروتن 

ک به یگ یآخر واقعاً فوتبال ل یم فصل دوم ده بازیبا شروع ن»اما «. آورند یدر م»ها  میت ین را برایج ایتومان نتا
اد که یزم به وجود میک مکانیافتند و  یها به کار م شه. تلفنیشه. به قول معروف چپ میتمام معنا دگرگون م

از  یریت و جلوگیموفق یسقوط نکردن و به هر حال برا یصعود و برا یازها. براید و فروش امتیاسمش هست خر
 داند.  یو ... م یز مربوط به تبانیها را ن میکنان تیاز قرارداد باز ین بخشیاو همچن« ت.یعدم موفق

 

E-http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES 
 

نال یدر ف یروزیالن و پیم پگاه گیکن تیبا باز یم فوتبال استقالل را به تبانیکهن به صراحت ت یلیکه محمد ما با آن
 شد.  یریگیپ یبرخورد شد و نه موضوع تبان یمتهم کرد اما نه با او به عنوان مفتر ۱۱ -۱۹سال  یجام حذف

 
ج دست دارد سخن یکه در فروش نتا یاز کسان یکیبه عنوان « یدالل منشور»وز به صراحت از یت مشرق نیسا

 گفت: 
 

 یمعروف است که روز یق دالل منشوریج در طول فصل از طرید و فروش نتای، خریار مهم درآمد بعدیمنبع بس»

ج از یبر نتا یمواد مخدر صادر شده بود. او با اثرگذارد و فروش ین ها بابت خریخ نشیاز ش یکیحکم اعدامش در 
 «.پردازد یم یهنگفت ییکه دارد، به درآمدزا ییق اهرم هایطر

http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2012/04/120408_l78_ir_league_29_3.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/sport/2012/04/120408_l78_ir_league_29_3.shtml
http://www.mehrnews.com/detail/News/2054322
http://www.mehrnews.com/detail/News/2054322
http://namehnews.ir/News/Item/52863/33
http://namehnews.ir/News/Item/52863/33
http://www.youtube.com/watch?v=oZjhzcuu9JM
http://www.youtube.com/watch?v=oZjhzcuu9JM
http://www.youtube.com/watch?v=1TvGA8Vt6aU
http://www.youtube.com/watch?v=1TvGA8Vt6aU
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
http://www.youtube.com/watch?v=HJ723eWES-E
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http://www.mashreghnews.ir/fa/news/152719/%D8%A7%D8%B2 

 
ر بندرکنگ با مهر کرج در لیگ دسته دوم سال گذشته، از سوی کمیته انضباطی محرز اعالم تبانی تیم فوتبال البد

چرا که گردانندگان فدراسیون  تر، به لیگ دسته اول صعود کرد! اما تیم البدر به جای سقوط به یک دسته پایین شد
 البدر ندارد.گذاری کرده و فدراسیون تمایلی به سقوط  این تیم در فوتبال سرمایه مدعی بودند

 یبرا یینزد مقامات قضا یاقیران، اشتیگ فوتبال ایدر ل یمتعدد در ارتباط با تبان یها یرغم افشاگریکنون علتا

 خته است.یانگیا برخورد با عوامل آن برنیقات و یتحق
ارتباط با آن کنون در کس تا چیگذرند و ه یدر فوتبال م یاز کنار تبان یاست که به سادگ ییران جزو نادر کشورهایا

 افتاده است.  یو زندان ن ییقضا یها گذرش به محکمه
 

 مسابقات یرو یبند فوتبال و شرط یایماف
ت تابناک وابسته یرد. سایگ یاست که صورت م ییها یبند ران شرطیدر فوتبال ا یگر از موارد فساد و تبانید یکی

   سد:ینو  یم دارد یتیاز دستگاه امن یهم با بخش یکه روابط ییبه محسن رضا
اوقات  ین موضوع برود که چرا برخیبه سمت ا   یشود که ناخودآگاه ذهن برخ ین عوامل موجب میوجود ا»... 

که   یدهد، مهاجم یم یکه پنالت یزند، مدافع یم یکه گل به خود یکنیکند، باز یکه خوب قضاوت نم یداور

که  یریدهد، مد یض اشتباه انجام میکه تعو یمرب دهد، یکه پاس نم یساز یکند، باز یرا گل نم یدروازه خال
فوتبال  یها تیاز جذاب ی، بخشین اتفاقات سهوین است که ایگذارد و... تصور همه ما ا یم نمیار تیبودجه در اخت

ک یجاد شک و شبهه در سالمت یا یمناسب برا یلیتواند دل ینها میهر کدام از ا م یاست. اما الزم است بدان
 «باشد.  یرقابت ورزش

 
 سد: ینو یت در ادامه مین سایا

.  شود یم ران خارج یدر فوتبال از ا یبند ون دالر بر سر شرطیلیک میش از یک گزارش تکان دهنده، روزانه بیبنا بر »

د ین شائبه هست که شاید و ایبه ثمر رس یانیق پایها در دقا میشتر گل زده تیر، بیمتأسفانه در چند سال اخ 
 « فوتبال باشد. یایاهداف ماف یبال در راستافوت یشرط بند

 
ران خبر داد و باعث و یدر ا یبند شرط یها ت بنگاهیو فعال یرگذاریتأث»از  ییدا ین به نقل از علیت همچنین سایا

 «ها دانست. و افراد حاضر در آن یبند شرط یها ن بنگاهیران را همیفوتبال ا  یرخدادها یبرخ یبان

 
http://www.tabnak.ir/fa/news/350129 

 
  د:یگو یفوتبال م یته انضباطیس سابق کمیرئ ینیحس شاه

ون فوتبال در یفدراس یم فعلیز مشخص است، اما تیک چیو فساد وجود دارد  ین که در فوتبال ما شرط بندیا» 
 «.نگونه افراد را نداردینه و عادالنه با اگذشته اثبات کرده که توان برخورد قاطعا

 

http://www.khabarkhani.com/1463107 
 

ون دستشان از ین که چرا دولت و فدراسیدر حسرت از ا ۷۴۶۷گ فوتبال در اسفندماه یس سازمان لییتاج ر یمهد
 یحال حاضر شرط بند متاسفانه در»ن خوان نعمت بهره ببرند گفت: یتوانند از ا یها کوتاه است و نم یبند یشرط

ار یدر فوتبال در اخت یکردن شرط بند یدر مورد قانون یریم گیم. البته تصمیدر فوتبال ندار یو قانون یشرع

از حقوق شناخته شده در فوتبال جهان است اما در داخل کشور  یکیدر فوتبال  یست. شرط بندیگ نیسازمان ل
شده  یزیر مات برنامهین باشند که با تصمید به فکر ایوالن باشود. مس یانجام م یر قانونیبه صورت غ یشرط بند

 «اورند. یز به وجود بیسود ن یبرا یطین مشکالت را حل کنند و از آن شرایق ایو دق
 

http://www.parsine.com/fa/news/90909 

 
ران اظهار داشت: یدر فوتبال ا یبند ده شرطیدر مورد رواج پد ییوگو ر در گفتپویرضا علیاالسالم عل حجتن یهمچن

 ینترنتیگاه ایپا ۱۹م که تا پنجشنبه هفته گذشته یا ل دادهیس فتا تشکیبا پل یا ژهین مورد کارگروه ویدر ا»
 یمفاسد ورزش ته مبارزه باین پرونده را به کمیم تا ایل مدارک هستیاند در حال تکم شده ییشناسا یبند شرط

ژه طرح و یز به طور ویبه تخلفات فوتبال ن یدگیأت رسیدر ه یبند م. بحث شرطیل بدهیدر وزارت ورزش تحو
 «خواهد شد. یبررس

.aspx?PageName=News&Action=Subjects_Details&ID=32776http://www.irsport24.com/Default 
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 مسابقات یونیزیما و حق پخش تلویصدا و س
در راه  یخود مانع اساس  ار آن در دست سرداران سپاه پاسداران است و عمالً یاست و اخت یما دولتیصدا و س

فا و عقل و منطق و عرف ین فینبرخالف قوا ۷۴۱۹تا سال  ستیکه قانون حاکم ن یدر کشوررشد فوتبال است. 

 یم مسابقات هم پولیبابت پخش مستق یما که با قلدرین فوتبال به صداوسیدور زم یغاتیتبل یدرآمدها ی هیکل
 گرفت.  یپرداخت تعلق م یها نم به باشگاه

 یگهس آیراهن پرسپولیپ یرا که رو ییها یت بازیمضحک و بدور از عقالن یون، ضمن اقدامیزیتلو یا در دوره

 کرد. یوجود داشت پخش نم یتجار
گ دسته اول جام آزادگان پس از مکاتبات یل یها ت باشگاهیحما ه ویباالخره با اقدام مشترک اتحاد ۱۹در سال 

به عمل آمد.  یریجلوگ یما به ورزشگاه آزادیار صداوسیاز ورود واحد س ییعدم پاسخگو ما ویمتعدد با صداوس
  ها شود.  سهم باشگاهغات ین تبلیه درآمد ایرر شد کلار مقیبس یها پس از کش و قوس

 یونیزیپرداخت حق پخش تلو یبرا یبه خاتم یا سرگشاده ی با ارسال نامه ۷۴۱۷ه فوتبال درسال یاتحاد

گ ین لیا نسبت به قوانیون فوتبال آسیفا و کنفدراسیکه ف ییجا . از آنکردها اقدام  فوتبال به باشگاه یدارهاید
فا ین فیقوان یوارده  موجب شد اجرا یران حساس شده بودند فشارهایون فوتبال ایفدراس ی سنامهفوتبال و اسا

 ار است.  یکامل راه بس یت شود. البته هنوز تا اجرایرعا یها تا حدود باشگاه یو کسب درآمد برا
 

  د:یگو یرعامل استقالل میهللا زاده مد فتح

درصد از  ۱۹ا بالغ با یتالیا و ایاسپان یها نه و در باشگاهیرصد از هزد ۰۹از حق پخش  یآلمان یها درآمد باشگاه»
رند یگ یدرصد درآمد خود را از حق پخش م۳۰ یبنگالدش یها م باشگاهیرو یکند. چرا راه دور م ین مینه را تامیهز

خود را  یها نکه پسر عمو و پسر خالهیم. چرا، به خاطر ایم که حق پخش را بدهیندار ید درآمدییگو یاما شما م
ن افراد هم ید. ایکن ینفر اداره م ۰۹۹توان آن را با پنج نفر اداره کرد را با  یکه م یا د و شبکهیا ختهیها ر در شبکه

 «د.یکن ید را به آنها پرداخت مید به ما بدهیخواه یکه م ییها نهیخواهند. آن وقت همه هز یحقوق و پاداش م
  د:یگو یاو در ادامه م

م اما اجازه ندادند یون مارک بستیلیم ۷۲به ارزش  یآلمان قرارداد zdf یونیزیش با شبکه تلویپپانزده سال »

د یده ید اما آن را نمیحق پخش را به ما بده یارد برایلیم ۴۹د یندگان بایما پخش شود. امروز شما نما یها یباز
ن ید، ایارد حق ما را بدهیلیم ۴۹آن کنند. شما  ینه میارد تومان هزیلیس و استقالل شش مید پرسپولییگو یو م

 «د.یخودتان نگه دار یارد را برایلیشش م
 

  ان گفت:یدر پا یو

آن را  یها تم برنامهیریت را به من بده و تحت نظارت خودت، با مدیها از شبکه یکی یضرغام یم آقایگو یمن م
ون خواهم داد یارد تومان به فدراسیلیم ۲۹۹دهم  ینجا تعهد میکنم اما خرج و دخلش با من باشد. من ا یاجرا م

ندارم. فوتبال مثل گنج است که  یند ما درآمدیگو یان میاست. اما آقا یین درآمدزایها پخش کند. ا ن باشگاهیتا ب
پنجاه  -توانم و درآمدش را پنجاه  ید اما من میتوان یم پول در آن وجود دارد. شما نمیبه هر طرف آن نگاه کن

 کنم. یم میتقس
http://www.bibaknews.com/shownews.php?idnews=38473 

 

 زنند گفت:  یب میکه از فوتبال به ج یما و پولیصدا و س یس در ارتباط با قلدریرعامل پرسپولیان مدیانیرو
 یرفت در صحبتیجلسه داشت و با وجود آن لطف کرد و من را پذ یما رفتم. ضرغامیبه صدا و س یزمحمدیبا عز» 

دادند.  ین پول را نمیز این یران قبلید چرا که مدیدهم خدا را شکر کن یرا که م یقدر پول نیم او گفت همیکه داشت
وچکتر م او گفت بزرگتر از شما کله شده است. من کیکن یخود پخش م یالملل نیون بیزیها را در تلو یگفتم ما باز

نشده است. اصالً ما  یشود و هنوز افتتاح رسم یس در هاتبرد پخش میها هستم اما شبکه پرسپول ن حرفیاز ا

ن یه ایغ دارد، هر ثانیقه تبلیدق ۷۹،  ۶۹ها را پخش کند. برنامه  یباز یم تا تمامیده یه فوتبال میآن را به اتحاد
ک برنامه درآمد یون تومان در یلیم ۳۹۹ارد و یلیم۲شود  یون تومان است که در کل میلیم ۳حدود  یزیغات چیتبل

 دارد. ...
 ۲۹حدود  یزیشود در هر ماه چ یاست که داده م ییها امکیق پید از طریآ یکه به دست م یگریافزود: پول د یو

اده ز صورت دیغات نیشود که در آن تبل یز برگشت داده میامک نیون پیلیم ۷۹شود و  یامک فرستاده میون پیلیم

 « ارد تومان است.یلیم ۹تا  ۰شود. در کل درآمد هر برنامه  یم
 

- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthash.WkwPCQa7.dpuf 
 

شود تنها حقوق قانونی و  اداره می« والیت امر مسلمین جهان»ادی که زیر نظر مستقیم صدا و سیما به عنوان نه
ی ورزشی  المللی از شبکه های اروپایی و بین کند بلکه با سرقت بازی های ایرانی را نقض نمی مرسوم باشگاه

گذارد. و  ی را زیرپا میالملل و حذف آرم این شبکه و پخش آن با یک دقیقه تأخیر به سادگی حقوق بین« الجزیره» 

المللی ارزش قائل  ی بین این قبل از هرچیز بیانگر آن است که این نظام و ولی فقیه آن برای هیچ قرارداد و معاهده
سایت گل گزارش  ۲۹۷۴شناسد. در سوم ماه نوامبر  اش به حقوق دیگران حد و مرزی نمی درازی نیست و دست

ها و  در بین پرشکردند  ال و لیورپول انگلیس از لیگ برتر انگلیس را دنبال میهای آرسن ببیندگانی که بازی تیم کرد
ی شبکه ورزش سیما   و رسیور مورد استفاده ۷۹قطع و وصل شدن تصاویر ناگهان لوگوی شبکه الجزیره اسپرت 

http://www.bibaknews.com/shownews.php?idnews=38473
http://www.bibaknews.com/shownews.php?idnews=38473
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920522000661#sthash.WkwPCQa7.dpuf
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مای والیت، دانستند که سی ها می  البته پیش از آن هم خیلی تنظیم شده را مشاهده کردند. ۱۲۰که روی کانال 

   برد. های پخش شده را از کجا به سرقت می فوتبال

 

 در فساد یبدن تیون فوتبال و تربینقش وابستگان فدراس
ز به دادگاه ین یک ویالمپ یته ملیکم یرکلیان از زمان دبیشهاب دادگرنژاد مشاور ارشد کفاش یریبه دنبال دستگ

کرد و  یون رفت و آمد میبود، معموال در ساختمان فدراس ریگ ین مشاور جوان که در گذشته کشتیاحضار شد . ا

از پرونده  یدر برخ یحت یشد و یاش مطرح بود. گفته م یمال یدرباره ضد و بندها یادیعات زین حال شایدر ع
ن راه به یگرداند که از هم یم ها، برمیاز ت یرا به نفع برخ یکرد و را یون دخالت مین فدراسیا یانضباط یها

 د. یرس یپول خوب
 یماه ۱تش خبر ندارم چون یمن که از وضع: »او گفت یریعه دستگیون فوتبال، در واکنش به شایس فدراسیرئ

 یریک ماه قبل از دستگیاما شاهدان، دادگرنژاد را « د.یآ یون ما نمیگر به فدراسیم و دیا است که قطع رابطه کرده

 ون بود.ین فدراسیاش در هم یاو، پرونده مال یریشد علت دستگ یده بودند. گفته میون دیهم در فدراس
 

http://www.hadidnews.com/vdci.wa3ct1avwbc2t.html  
 

ران یاشمال  ین الملل شرکت حفاریو امور ب یابی، بازاریر هماهنگین مدیش از ایکه کارمند وزارت نفت بود، پ یو

 ز بود. ین
http://www.bultannews.com/fa/news/172407 

 
ر و یز به خیز تبرئه و آزاد شد و همه چیان حکم بازداشت صادر نشد بلکه مشاور ارشد او نینه تنها در مورد کفاش

 تمام شد.  یخوش
 

ان به عنو یشه از او به شوخیون فوتبال که پدرش همیس فدراسیان پسر رئین کفاشت گل گزارش داد احسایسا

ر یکه درگ یکسان یده است. برایپورشه خر عرضه نام برده و از قضا کارمند وزارت نفت هم هست یب یفرد
 ست. ین که پورشه مزبور از کجا آمده است چندان سخت نیفساد در فوتبال هستند حدس ا ی مسئله

 
 یها و اختالس در پروژه یدر ارتباط با فساد مال یت بدنیس سازمان تربیفرزند رئ یآباد یعل احسان ۱۱ در سال

 . بازداشت شد یبدن تیترب

 
از  یکیفرزند  ین آنها ردپایکه در ب یت بدنیاز مسووالن ترب یمانکار و برخیچند پ»مهر گزارش داد که  یخبرگزار

اند و  ورزش بوجود آمده است بازداشت شدهکه در  یبال ابهامات مالشود به دن یده میز دین یران ورزشیمد
ن ی... در مورد مبلغ اختالس شده در ادر ورزش ادامه دارد یاردیلیقات الزم در ارتباط با موضوع اختالس میتحق

 .ر استیتغارد تومان میلیم ۲۹ارد تومان و یلیم ۰ن یمطرح شده است که از ب یگوناگون یز اظهارنظرهایها ن پرونده
 ۷۹ش از ین پرونده در ارتباط است به بازداشت بیبا ا یکه به نوع یاز مسئوالن ورزش یکینه ین زمیدر هم

ن دوره یدوم ییاجرا یها گرفتن پروژه یاستان تهران اشاره کرد که برا یت بدنیمانکار مرتبط با اداره کل تربیپ

دهد كه  یخرداد نشان م یها افتهی... .الن داشته اندمسوو یبا برخ یمراودات مال یاسالم یکشورها یها یباز
به اجرا گذاشته  ییدستگاه قضا یبازداشت شده كه ماه گذشته از سو یدار دامنه یها یریدستگ یدر پ” ا.ع“

 یها از پروژه یاریكه در بس یت بدنیكار مهم سازمان ترب مانیهفت پ یین پرونده دستگاه قضایشده بود. در ا
از  یكیها متوجه شد كه فرزند  آن یها ر و پس از اخذ اعترافیداشتند را دستگ یزد و بند مالسازمان  یعمران

منابع به  یگر برخید یاز سو .است یمال ین زدوبندهایا یتمام ی در پشت پرده یورزش ی رتبه یران عالیمد

 یخصوص یبود كه با شاك ز گشودهیدار ن مساله یاخالق ی ك پروندهین فرد یاند كه از هم گزارش داده” خرداد“
گفته  یت بدنیس سازمان تربیی، ریآباد ین بازداشت، محمد علیراه است ... در واكنش به انتشار خبر ا هم

وجود داشته و ما مشکالت  یدر هر سازمان یل اختالس و مشکالت مالیاز قب یممکن است مشکالت»است: 
به »دادها را  ن رخید كه ایكوش یو« م کرد.یورد خواهو با متخلفان بشدت برخ یدر دستگاه ورزش را بررس یمال

خود  یو پدر یفرزند ی ونه از رابطهچگ« ا.ع»ن باره كه یدر ا یحیارتباط دهد اما توض« تخلف چند کارمند

 « استفاده كرده، نداد.ءسو
 

http://gajamoo2.wordpress.com/2009/05/14/embezzlement-abduction-sport-iran/ 
 

  ه در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت:ییقوه قضا یبالفاصله با اعمال نفوذ پدرش آزاد شد و سخنگون آقازاده یا
 

ر شده باشد، از معاون یاز مسئوالن دستگ یکینکه فرزند یتهران مطرح است اما ا یدر دادسرا یا پرونده»

 «. ب کردیدادستان تهران سئوال کردم که تکذ
 

است؟ گفت:  ین پرونده مربوط به چه کسیکه ا یگریدر پاسخ به سئوال خبرنگار د ییدستگاه قضا یسخنگو

http://www.hadidnews.com/vdci.wa3ct1avwbc2t.html
http://www.bultannews.com/fa/news/172407
http://www.bultannews.com/fa/news/172407
http://gajamoo2.wordpress.com/2009/05/14/embezzlement-abduction-sport-iran/
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د یصادر نشده است، محرمانه است و با یاست و را یاست که چون پرونده در مرحله مقدمات ینها اطالعاتیا»

 «.بودمنتظر 

 به آن نشده است.  یدگیرس ی  مزبور و نحوه ی از پرونده یخ فوق گذشته است اما خبریسال از تار ۰ش از یب
 

ون یلیم ۳ک شهروند، محکوم به پرداخت یپس از تصادف با  یآباد یمحسن عل»ن گزارش داد که یت جوان آنالیسا
است منتظر  یدیمد یها ده مدتیست، فرد صدمه دا یکه پدر او شخص پر نفوذ ییشود اما از آنجا یه میتومان د

 «ن مبلغ ماند.یپرداخت ا

 
http://news.kodoom.com/iran-politics/388043 

 
بودند.  یخارج یسفرها یشگیمسافران هم شاز همسر گرفته تا دختران و پسران یآباد یعل ی خانواده

 یاسالم یکشورها یهمبستگ یها یباز ییراته اجیر کمیک دبیبرزاآقایحسن م ی به نامه ۱۱مطبوعات در سال 
 یکشورها یون همبستگیک و فدراسیالمپ یته ملی، کمیت بدنیسازمان ترب یبا لوگو یا اشاره کردند که در نامه

 یزا برایا در تهران درخواست صدور ویتالیاز سفارت ا ۱۱کم اسفند سال یست و یهمراه شده، در روز ب یاسالم

 .« را ارائه کرده است یآباد یهمسر و دو دختر محمد عل
 

 یآباد یان محمد عل  ن محسن و احسان فرزندیگوانگجو چ ییایآس یها یبازن در خبرها آمده بود که در یهمچن
استفاده کرده و  ی.پی.آیافته و از کارت ویران حضور یا یورزش یها ک همراه با کاروانیالمپ یته ملیس کمیرئ

 ر داده شده بود.ها قرا ار آنیهم در اخت یلیاتومب

 
ان و یبا مرب»گ یسازمان ل یر روابط عمومیمد یاند که حجت هللا بهمن گزارش داده یداخل یها ن رسانهیهمچن

 یدارهاید یجلسه برا یا حتیازمندان و یرد و به بهانه کمک به نیگ یها تماس م میران تیمد یکنان و حتیباز
 .کند یم یاز آنها اخاذالن یس با ستارگان میدار پرسپولیدوستانه مثل د

 یگفته برا یم استقالل تماس گرفته و به ویشکسوت تیپ یانین فرد کالهبردار با شاهرخ بین اقدام ایدتریدر جد
از  یکیشکسوت استقالل هم دعوت شوند که یپ ۱الن قرار است یس و ستارگان میشکسوتان پرسپولیپ یباز

د به شماره یبا یقرار است برگزار شود ول یا شنبه جلسهد چهاریگو یم یانیبه ب یاست. او حت یانیا بآنه

 .ز شودیوار یکند پول یکه او اعالم م یحساب
را از او  ین درخواستیتماس گرفته و چن ییر قلعه نویقبل هم با ام یچند  ن فردین است که اینکته قابل توجه ا

 .داشته است
ا ی یکن فنین بازینکه قرار است به عنوان بهتریا ایو جلسات  یهم به بهانه دعوت به برخ یادیکنان زیبا باز یو

پول را به شماره  نکهیان این فرد با بیکرده است. در واقع ا یانتخاب شوند تماس گرفته و از آنها طلب مال یاخالق

 .کند یم ید اخاذید بفرستیگو یکه او م یکارت
 

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/100055/23 
 

 د: یگو یمران یمطرح فوتبال ا یمرب م قاسمپوریابراه

م داشتند و یت یعنیم بود؛ ید و فروش تیون فوتبال بودند که کارشان خریان در فدراسیآقا یدانم که برخ یبنده م»
قاسمپور در ادامه « ن کار مشغولند.یآنجا به ا یا ن هم هنوز عدهفروختند و اال یآوردند و بعد آن را م یآن را باال م

 « کنند. یت میفعال یمرب یینه جابجایون در زمیها در همان فدراس یبرخ یحت» گفت:
 

http://www.parsine.com/fa/news/112772/%d8%a 
 

شود. امیر عابدینی  ای از ابعاد فساد حاکم در فوتبال ایران منتشر می دهنده ، هر روز اخبار تکانبه گزارش تابناک

در برنامه نود چندتن از کارکنان فدراسیون فوتبال را به دست داشتن در زد و بندها متهم کرد وحتی اعالم کرد که 
پور(  )تاج و علیعضای بلندپایه فدراسیون فردی که بعدها سرپرست تیم ملی ایران شده بود در حضور دو تن از ا

 اش را در جدول تغییر دهد.  میلیارد جایگاه تیم ۷۲۰به وی پیشنهاد داده تا در ازاری دریافت 
کاپیتان تیم فوتبال مس بحث فروش پیراهن تیم ملی را مطرح کرد و از پیشنهاد حضور در ترکیب تیم  آنبعد از 

 خبر داد. مان تومیلیون  ۷۰ملی در ازای دریافت 

با صرافی کمیته فوتسال متمول سیدرضا افتخاری رئیس استفاده در فدراسیون فوتبال ارتباط  از دیگر موارد سوء
سید  سال گذشته داشته همراه برادرش ۷۰میرعماد در دبی بود. وی که مشاغل مهمی در فدراسیون فوتبال در 

کوشید از  رای خانه و زندگی و تجارت در دبی است میحسین مالک این صرافی هستند. سیدرضا افتخاری که دا
ها در صدر اخبار مربوط به  شده فدراسیون فوتبال را زنده کند. این مناقشه مدت های بلوکه طریق صرافی فوق، پول

  فساد در فدراسیون فوتبال بود .
 

ون یفدراس یبه مشکالت مال یون فوتبال، روزنامه اعتماد در گزارشیمجمع فدراس یک روز تا برگزاریدر فاصله 

در گزارش  .ن روند ورشکسته شودیران با ادامه این احتمال نوشته که ممکن است فوتبال ایاشاره کرده و از ا
 روزنامه اعتماد آمده است: 

http://www.ghanoononline.ir/News/Item/100055/23
http://www.ghanoononline.ir/News/Item/100055/23
http://www.parsine.com/fa/news/112772/%d8%25a
http://www.parsine.com/fa/news/112772/%d8%25a
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ان یون کفاشیران و فدراسیافوتبال  ین روزهایا یروزمر گ یاصل« علت»د یون فوتبال را بایمجمع فدراس یاعضا

شود و بعد  یدر جلسات با آنها برخورد م« همانیم»ندارند و همانند  یکه در مجمع نقش پررنگ ییضا؛ اعدانست

 !گردند یو احتماال ناهار، به محل کارشان برم ینیریو ش یاز صرف چا
 یها«دهیچک»با مردانه از یتقر یدارد. جمع« یشینما»ون فوتبال همانند خود مجمع، جنبه یمجمع فدراس یاعضا

 .ستندیز آگاه نیشان ن اراتیندارند بلکه از اخت یف خود خبریاست که آنها نه تنها از وظا ین در حالیران و ایافوتبال 
ران، یران شده است، مثل فوتبال ایفوتبال ا یها ن بخشیتر«تیفیک یب»از  یکیل به یون فوتبال تبدیمجمع فدراس

 یقت اعضایشود. در حق یده میآن د یدر همه جا« تیعدم شفاف»و « ابهام»ران که یون فوتبال ایهمانند فدراس

شان  باال بردن دست ید، براییتا یشان برایها اند، آنها با صلوات ون فوتبال شدهیفدراس یبرا یل به ابزاریمجمع تبد
در گردانند. آنها  یتر بازم ران را هر روز به عقبیقت فوتبال اید در حقییتا یشان برایها کف زدن ید و براییتا یبرا

است که  ینها در حالیکنند، و ا ید مییون را تایمردان فدراس« رشفافیغ»و « مبهم» یقت گردش مالیحق
 «.ران شده استیورزش ا« یکخانه مالیتار»ل به یون فوتبال تبدیفدراس

 

http://www.isna.ir/fa/news/92080502285 

 

بی کفایتی فدراسیون فوتبال همین بس که مسئوالن آن توان پیدا کردن اسپانسر برای تیمی که به جام در 
 یاردیلیم ۷۱۹ان در اسفند نود و قبل از انتخاب مجدد صحبت از اسپانسر یکفاش یعلجهانی صعود کرده ندارند. 

. تا میلیارد بوده ۷۱منظورش  و گفت کهحرفش را عوض کرد  . پس از تصدی دوباره پست ریاست فدراسیونکرد

های جناحی حاضر به کمک  در درگیریبرود و نه وزارت ورزش  یمله اسپانسری پیدا شد که سراغ تیم نها  مدت
مطرح مثل آل اسپرت یا هواپیمایی آسمان،  ییها هر از چند گاهی هم شرکت به فدارسیون فوتبال بود.

 یرعاملیک شرکت وارد کننده خودرو به مدیاد ارس خودرو یز یداون فوتبال با سر و صینکه فدراسیتا اشدند  می
از قسط اول  یزیچپس از پرداخت مبلغ نا یمال ین حامیا اما .کرد یخود معرف یمال یحامبه عنوان را  یجاودان

 .را ندارد یاردیلیقرداد چند م یتوان پرداخت باقاعالم کرد قرارداد جا زده و 

 به فساد یدگیفوتبال و رس یانضباط   تهیکم
در  یفساد و تبان ی دهیتوانند با پد یم ینظارت یو نهادها یته انضباطیا کمیران آیبا توجه به ساختار فوتبال ا

ک یکه از نزد یو کسان یانضباط ی تهیکم یاندرکاران قبل دست یاست که حت ین سؤالیفوتبال برخورد کنند؟ ا

 کنند.  یرد م  داً یرود آن را شد یها نم م به آنمخالفت با نظام ه ی بر آتش داشته و شائبه یدست

 
 ییقضا یمجتمع ها یقاضو  و انقالب تهران بزرگ  یعموم یها دادگاه ییمعاون قضا ،ینیعبدالرحمن شاه حس

در مورد  ون کار کردهیس فدراسیو با شش رئ ز به عهده داشتیفوتبال را ن یته انضباطیاست کمیکه ر تهران
  گفت: ۱۱در تابستان  مزبور ی تهیخود از کم یاستعفا

 

 یته انضباطیز کممن موافقت کنند. من ا یان بخواهند با استعفایام که آقا استعفا نداده یته انضباطیز از کمهرگ»
گفته بودم که  یون فوتبال به طور رسمیران فدراسیمد یاز سو یام و قبل از هرگونه اظهار نظر کرده یریکناره گ

گر به فوتبال بر ید یطیچ شرایت موجود تحت هیون را ندارم و با وضعیبا فدراس یهمکارچ وجه قصد ادامه یبه ه
موافقت کردم  ینیشاه حس یبا استعفا یماریل بینکه به دلیبر ا یون مبنیس فدراسیرئ یها گفتهگردم.  ینم

ام،  کردهسکوت  یمصالح مل یبرم و تاکنون به خاطر برخ یکذب محض است و بنده در سالمت کامل به سر م
 یها که درخصوص پرونده یقی، حقارا مطرح کنند، با اسناد و مدارک یبین اکاذیان بخواهند چنیاگر آقا یول

ن دچار یش از ایاست سکوت کنند و اجازه دهند تا فوتبال ب ان بهتریگذشته، را بازگو خواهم کرد. آقا یانضباط

 «تنش نشود.
 

http://vista.ir/article/321537 
 

بعد از خودش در  یانضباط ی تهیس کمیرئ یفیشر یاظهار نظر مجتب ی و در باره یگرید یدر جا ینیشاه حس

  گفت: یته انضباطیدانه درشت در کم یها خصوص عدم وجود پرونده
س یل نشده باشد اما رئیتشک یا وندهپر یچ دانه درشتیه ینبودم برا یته انضباطیکه من در کم ید در مدتیشا»

ها و  ل شود چرا که تمام کارشناسان، رسانهین قبیاز ا ییها تواند منکر وجود پرونده ینم یته انضباطید کمیجد
ن اشخاص در یا یها هاست. اصل پرونده ها  کدام پرونده کامل دارند که منظور من از دانه درشت یمردم آگاه

 «هزار پرونده بوده، موجود است. ۲ که حدود یته انضباطیراکد کم یگانیبا
 

http://www.aftabir.com/news/view/2008/aug/14/c6c1218700306_sport_offence_abdorahman_shah_h

i.phpossein 
 

  د:یگو ینه شده دانسته و میاو فساد در فوتبال را نهاد
در  ونیران و کارکنان فدراسیدر خصوص مد یم به قانونیکن یون دقت مین فدراسیا یرات انضباطما هر چه در مقر»

 نیده ایسنج یلید خیشده بود و با ین اتفاق سازماندهیبه اعتقاد من ا.میکن یصورت ارتکاب تخلف مشاهده نم

ون و ید فدراسیت جدیریدوره مد ار کم بود. دری.. در گذشته هم فساد وجود داشت اما بسم.یکن یمساله را بررس

http://www.isna.ir/fa/news/92080502285
http://www.isna.ir/fa/news/92080502285
http://vista.ir/article/321537
http://vista.ir/article/321537
http://www.aftabir.com/news/view/2008/aug/14/c6c1218700306_sport_offence_abdorahman_shah_hosseini.php
http://www.aftabir.com/news/view/2008/aug/14/c6c1218700306_sport_offence_abdorahman_shah_hosseini.php
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ن یداشته است و درخواست من ا یوحشتناک یر صعودیران سیفساد در فوتبال ا و یناهنجار ریپنج سال اخ در

زمان که  ها دارم اما هر حرف یلیمن خ…ددا کنین بحث ورود پیالعموم به ا یاست که دادستان هم به عنوان مدع

 « .تر شدند م باالتر رفت و آنها چاقیقاد کردکه از آنها انت یصادقانه حرف زدم مقام افراد
 

http://www.khabarkhani.com/1463107 
 

از  یفوتبال از دست داشتن برخ یا به تخلفات حرفه یگدیأت رسیس هیون و رئیس فدراسیب رئی، ناتاج یمهد

 خبر داد ! یدالل یها ون فوتبال در پروندهیمسؤوالن فدراس
ن بار یاول ینود برا یونیزیمطرح شد که در برنامه تلو یطیتاج در شرا یب و افشاگرانه مهدین اظهارات عجیا

 ران پخش شد ! یادر فوتبال  یریو رشوه گ یدرباره اخاذ یریمستندات تصو یبرخ
به  یاست که برخ یدر حال بررس یادیز یدر حال حاضر پرونده ها: »سنا گفتیون فوتبال به ایس فدراسیب رئینا

 یران و حتیفوتبال، رسانه، مد یاز اهال یبرخ یها اسام ن پروندهیاز ا یاند. در برخ ک شدهینزد ییجه نهاینت
ا ی یدگیأت رسیافتن اعالم خواهد شد. در آن صورت هی تیون مطرح است که به محض قطعیکارمندان فدراس

 یین افراد به مراجع قضایاد بودن حجم تخلف ایا در صورت زیکند  یت محروم میاز فعال ماً یافراد مذکور را مستق

 «.دهد  یارجاع م
  

http://www.goal.com/iran/news/1825 
 

فوتبال  یته انضباطیس کمیرئ یفیشر ،ردک یداد م یو رشوه و ... در فوتبال ب یکه فساد و تبان یطیدر شرا

   :نمود ید میتهد« اشد مجازات»شبانه را به  یها یحاضر در پارت یها ستیفوتبال
 

 یها یپارتسرشناس حاضر در  یها چهره یبرا یا مهین سئوال که چه جریپاسخ به ا در یته انضباطیس کمیرئ»
اخالق »ن روز که بحث یکند، گفت: بنده از اول ین تخلف را اعالم میا یرا ید و چه مرجعیا شبانه در نظر گرفته

ران، پزشکان و ...را گوشزد کردم به یان، مدیکنان، مربیباز یرا در فوتبال مطرح و موارد تخلف را از سو «یا حرفه
م ینیب یکه م یهاست اما تا هنگام باشگاه یفه ذاتیوظ یا حرفه مفاد اخالق ین نکته اشاره داشتم که اجرایا

 یا مفاد اخالق حرفه یبه اجرا یاهتمام یت خصوصیت و عدم استقرار مالکیریها به سبب عدم تداوم مد باشگاه

حفظ  یکس دفاع نموده و برا یو ب یحام ینکه از اخالق بیجز ا یا ن حوزه ندارند چارهیو برخورد با تخلف مرتبط با ا
 م.ی، ندارمیبرخورد کن یا فهبا تخلفات حر یمنافع و منابع عموم

را صرف موارد مرتبط با تخلف  ین نامه انضباطییاز آ ین موضوع بخشیت ایل اهمینکه به دلید بر ایبا تاک یفیشر
 یخصوص یحق دخالت در زندگ یته انضباطیدوستان اظهار داشتند کم یح کرد: برخی، تصرمیا نموده یا حرفه

ل سبز به ما یرمرتبط با مستطید. امور غیگو ین را میز همین نیال درست است. دکام یافراد را ندارد که مطلب

م اثبات شده در محاکم شد نموده و مرتکب جر یخود را در جامعه علن یشخص یست اما اگر فرد زندگیمربوط ن
 یتبال را به ابزارشد و فو یها منته خانواده رش دیها یاو به انتقال کج رو یکه انعکاس چهره و صدا یا به گونه

 زیفوتبال و ن یاز بدنام یریت از اخالق و جلوگین که مکلف به حمایها مبدل نمود با توجه به ا ینشر زشت یبرا
ن فرض فرد یم چرا که در این تخلفات نداریجز برخورد با ا یم مسلما چاره ایآن هست یاز موانع رشد فن یریجلوگ

خود  یها یخواهد از فوتبال به عنوان ابزار انتقال کاست یق نموده و میخود را به فوتبال تزر یف خطاو متخل یخاط

 «م کرد.یسکوت نخواه یطین شرایاست که در چن یعیاستفاده کند. طب
 

http://www.fardanews.com/fa/news/128177 
 

 گردد:    یشان م در منازل یخالفکار حت یها ستیدر به در به دنبال فوتبال یانتظام یروین
 

خود  یشرب خمر در منزل اجاره ا و یل مسائل اخالقیبه دل ۱۱بهمن  ۶م پاس همدان در روز یکن تیدو باز»

روزنامه ) «اند. قه آزاد شدهید وثیبه قکن فعالً ین دو بازیه منتقل شدند و ایشکر ۷۷ یر شدند و به کالنتریدستگ
 (هانیک

 
http://www.livesport.blogfa.com/cat-7.aspx 

 

 ها  فا به باشگاهیف ی افتهیه اختصاص یدن سهمیباال کش یتالش برا
 یها از باشگاه یزده و اقدام به کالهبردار یدین اقدام خود دست به ابتکار جدیران در آخریفوتبال اون یقدراس
ون مربوطه مجبور به یفدراس یافتاد اعضا یا اتفاق میدن یک از کشورهاین عمل در هر یران کرد. چنانچه ایفوتبال ا

 ۲۹۷۴سپتامبر  ی فا در نامهیقرار بود که فن یشدند. موضوع از ا یم یمشاغل ورزش یاز تمام یاستعفا و برکنار

فوتبال به خاطر  یم ملیکن تیباز ۲۴اطالع داده بود که  یافته به جام جهانی راه یون کشورهایخود به فدراس
ها در  یک روز بعد از اتمام بازیها تا  یروز قبل از شروع باز ۷۰اند از  داشته یصعود به جام جهان یکه برا یتالش

م یکنان تیکه باز ییها ه به باشگاهین سهمیکنند و ا یافت میدالر در ۲۱۹۹اند   ل بودهیکه در برز یوزک ریهر  یازا
حاضر  یجام جهان یمقدمات یها یران تنها در بازیم این اساس چنانچه تیرسد. بر ا یزنند م یها توپ م در آن یمل

http://www.khabarkhani.com/1463107
http://www.khabarkhani.com/1463107
http://www.goal.com/iran/news/1825
http://www.goal.com/iran/news/1825
http://www.fardanews.com/fa/news/128177/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A
http://www.fardanews.com/fa/news/128177/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A
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و هشت هزار و هشتصد دالر به  یسون و هفتصد یلیک میدر حدود  یابد مبلغیراه ن یشود و به دور بعد

را  فایف یا چهار صفحه صفحه از نامه ۲-۷باشگاه تنها  یون فوتبال برایرد. فدراسیگ یتعلق م یرانیا یها باشگاه

 یها بود خوددار ه باشگاهیانگر سهمیکه ب یکند و از ارسال بخش یارسال مها بود  که مربوط به تعهدات باشگاه
 ییکنند. محمدرضا کسرا  «مالخور»ها را  ش سهم باشگاهیشاپیکنند که پ یالش مب تین ترتیکند و به ا یم

 یشود که نامه را بصورت کامل برا یم یمدع«  ۶۹برنامه»ب در یعج ییفوتبال در ادعا یالملل نیمسئول روابط ب
د و یگو یدروغ م یکند که و یها روشن م ران باشگاهیون از مدیزیق تلویها فرستاده است اما تحق باشگاه

 ها را داشته است.  ب باشگاهیشده قصد فر یزیر برنامه یون در اقدامیفدراس

 
http://video.varzesh3.com/video-clips/90pro/%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c- 

 

 ه در فوتبال ییدخالت قوه قضا
 یمنتهداشته باشد.  ییه قضابا دستگا یا ن رابطهید که فوتبال کشور چنیسراغ ندار یگریچ کشور دیدر ه
ن یفرورد ۴۹خ یدر تارکه کار ندارند فساد گسترده در فوتبال است.  یزیته و قضات آن به تنها چین کمیا یاعضا

سازمان   یها در ورزش از سو موضوع دوشغله یریگیمهر به پ یاقتصاد به نقل از خبرگزار یایدن ی روزنامه ۷۴۱۱
شان با دستگاه  ناف و ارتباطیته استیو کم یته انضباطیکم یب اعضایرککل کشور اشاره کرد. به ت یبازرس

 د: یتوجه کن ییقضا

 وان محاسبات کشوریس کل دیرئ ییمشاور قضا – یته انضباطیس کمیرئ – یفیشر یمجتب -۷
 هیبه مردم در قوه قضائ ییس مرکز پاسخگویو رئ یدادگستر یقاض –ناف یته استیعضو کم – یجعفر رشادت -۲

 تهران یدادگاه عموم یس شعبه حقوقیرئ -نافیته استیس کمیرئ – یصالح یعل -۴
 ینش قضات دادگستریمعاون جذب و گز –ناف یته استیعضو کم –پور عرب  -۳

 استان تهران یدادگستر یمال یس اداریرئ –ناف یته استیعضو کم – یدید شهیمج -۰
 نیراممعاون دادستان و – یته انضباطیعضو کم – یعباس روغن -۹

 و انقالب تهران  یار شعبه اول دادگاه عمومیداد - یته انضباطیعضو کم – یر قطبیام -۱

 
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1838758 

 
 ییارشد دستگاه قضا یقاض ۳احمدزاده  و یابوصادق ی، مداح، علیمحدثعلی ز ی، ن۱۱ن در خردادماه یش از ایپ

 أت استعفا دادند. ین هیس اییر ینیحس شاه عبدالرحمن  بودند که به همراه یته انضباطیم عضو کمیرژ

احمدزاده دادرس شعبه اول دادگاه ، حل اختالف یشوراها ۴۳س مجتمع شماره یرئ یابوصادق یعلدر حال حاضر 
مجتمع  و رئیس تهران یدادگاه عموم ۷۹۹۲س شعبه یرئ ته انضباطی()معاون کمی یمحدثعلی ، یانقالب اسالم

  هستند. د صدریشه ییقضا
 

 یمشاور حقوقو  یدادگستر یقاضل حسن زاده یاسماع، یته انضباطیاز کم یفیشر یمجتب یبعد از برکنار
تاروپودش با فساد  که یا ییته را به عهده گرفت. دستگاه قضاین کمیاست ایر... و  ون فوتبالیس فدراسیسابق رئ

 با فساد در فوتبال برخورد کند.  تواند یخته است نمیت آمیو جنا

 
  «شاهد»توان  یم با پرداخت پول میرژ یها ران بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانهیا ی در جامعه یوقت

 ه افراد استفاده کرد،یو در دادگاه برعل استخدام کرد
 

http://etedaal.ir/fa/news/67248 

 
د داور یکنند خر یاستخدام م یه کردن سر قبرها و هنگام مراسم خاکسپاریگر یبا پرداخت پول افراد را برا یوقت 

 است.  یهیبد یج فوتبال امرینتا ییجابجا یکن و ... برایو باز
 

 یریگ جهینت
هستند و  یاسیس یها که گردانندگانش فرماندهان سپاه و چهره یفوتبال ت ازیم غرق در فساد و جنایک رژیدر 

ارد تومان پول ساالنه جابه جا یلیزنند و صدها م یحرف اول را مها  کن و کارچاقو دالالن ها  مداحان و لومپندر آن 
ها را باال  اهکند پول باشگ یون فوتبال تالش میو فدراساش خود منشاء فساد است  یانضباط ی تهیشود و کم یم

تواند برای مدت کوتاهی بر   صعود به جام جهانی اگر چه میتوان توقع برخورد با فساد را داشت.  ینمبکشد 

 رود سرپوش بگذارد اما سیر قهقرایی فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت.   ای که بر فوتبال کشور می فاجعه
های فردی بازیکنان است و ربطی به نظام  تالش نالمللی مرهو بین  گاه فوتبال ملی در سطح موفقیت گاه و بی

ترین جوامع  جمهوری اسالمی ندارد. با توجه به عالقمندی مردم به فوتبال و این واقعیت که ایران یکی از جوان
مند بود قطعاً فوتبال ملی در سطح جهانی نیز  دنیاست چنانچه کشور از ساختاری درست و اصولی بهره

 دست یابد نه این که تنها به دنبال باخت آبرومندانه باشیم.   به موفقیت توانست می

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1838758
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1838758
http://etedaal.ir/fa/news/67248
http://etedaal.ir/fa/news/67248
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ها بخشی از مردم ایران  با فوتبال ملی و وزرشکاران کشور از موضع اپوزیسیون نبایستی خصمانه برخورد کرد. آن

ها مردم ایران را  هستند. تیم ملی فوتبال ایران تیم ملی فوتبال مردم ایران است و نه رژیم جمهوری اسالمی. آن

ها بایستی خوشحال شد و  هاست. از پیروزی آن کنند و قلوب مردم همراه آن ی ورزش نمایندگی می در عرصه
ها شادکامی مردم ایران را به همراه دارد. از  شان را برای مردم توضیح داد. پیروزی و موفقیت آن دالیل شکست

های ورزشی در سطح  در دنیای امروز، موفقیتقبال کرد. ای هم باشد بایستی است شادی مردم حتی اگر لحظه
 جهانی،  به ویژه در فوتبال، با غرور ملی گره خورده است و بایستی آن را جدی گرفت.

 ی مشکالت پیش رو آرزو کنیم.  همراه با مردم ایران موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی برزیل را علیرغم همه

 
 ایرج مصداقی 

 ۷۶۸۵نوامبر 
 

www.irajmesdaghi.com 
irajmesdaghi@gmail.com 

 

 
 پس از انتشار : 

 

 در راه سفر به برزیل« دلواپس»یکی از آخوندهای 

را با گشایش فرهنگی تحت عنوان مبارزه با   ها حمید رسایی آخوندی که بیشترین ضدیت طبق آخرین گزارش 

، «بررسی پرونده فساد در فوتبال ایران»ی  به بهانه بیرون ماندن تار موی زنان است« دلواپس»و  دارد« غربزدگی»
 کند که هم فال است و هم تماشا.   میدر هنگام جام جهانی به برزیل سفر 

قرار است آقای رسایی با سفر به برزیل  »شود  مجلس مدعی می ۶۹محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 
نزدیک بر مباحث مرتبط با فوتبال ایران در جام جهانی نظارت کند و موضوعات موردنظر را مورد بررسی قرار  از

آقای رسایی تمایلی برای این »کند:  گذارند. پورمختار اضافه می البته مثل همیشه منت هم سر مردم می« دهد.
 «د.سفر نداشت و به اصرار من و کمیسیون حاضر به انجام سفر مذکور ش

 

http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/31/ایران-فوتبال-در-فساد-پرونده-پیگیری-منظور-به-رسایی-حمید-
 html.-رود-می-برزیل-به

 
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 یک سال « دی ۶» ی نشریه به یک سال و نیم حبس تعزیری، ممنوعیت انتشاربه خاطر جرائم مطبوعاتی و 

محکوم شده است و به خاطر موقعیت شغلی حبس وی به یکصدمیلیون ریال های مطبوعاتی  محرومیت از فعالیت

 جزای نقدی تبدیل شده است. 
 

http://aftabnews.ir/fa/news/191877 
 

 جا که در آن چند بازی وبرزیل در  دوران حضور تیم ملینه در  گیرد و صورت میداخل کشور  فساد در فوتبال، در
جریان این تورنمنت در ارتباط با فوتبال ایران متصور است که بایستی با حضور در . چه فسادی در دده انجام می

 ؟ و یا به بررسی آن پرداخت شد برزیل مانع آن

آلمان  به« اصرار» بهبه منظور تبلیغ در ایام محرم از فرصت استفاده کرد و رسایی سال گذشته نیز  البته حمید
را هم پذیرفت تا مبادا شیعیان  «نگاری انگشت» ،در سفارت این کشور در تهران ویزاو برای دریافت  سفر کرد

   ام حسین در ایام محرم، محروم بمانند. ی ام ساکن آلمان از فیض روضه
 هایی که در مجلس شد از این سفر بازماند.  وی عاقبت در اثر فشار افکار عمومی و مخالفت

 

 فشارهای روانی روی بازیکنان تیم ملی ایران 
 

در مسابقات  نگرفتن تیم ملی اطالعاتی کشور برای نتیجه    ی دستگاه های قبلی در مورد اقدامات خائنانه در فصل
ها توضیح  جهانی و همچنین انواع و اقسام فشارها روی بازیکنان تیم ملی ایران در اردوها و تورنمنت انتخابی جام

 دادم. 

http://www.irajmesdaghi.com/
http://www.irajmesdaghi.com/
http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/31/حمید-رسایی-به-منظور-پیگیری-پرونده-فساد-در-فوتبال-ایران-به-برزیل-می-رود-.html
http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2014/05/31/حمید-رسایی-به-منظور-پیگیری-پرونده-فساد-در-فوتبال-ایران-به-برزیل-می-رود-.html
http://ettelaat.net/08-juni/news.asp?id=29483
http://ettelaat.net/08-juni/news.asp?id=29483
http://aftabnews.ir/fa/news/191877
http://aftabnews.ir/fa/news/191877
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تواند تا برزیل نیز ادامه  در اردوی اتریش که می ،بردن به فشارهای وارده به اعضای تیم ملی فوتبال ایران یبرای پ

 رئیس حراست فدراسیون محمدحسین حمیسیگفتگوی خبرگزاری فارس با را به توجه خوانندگان  داشته باشد

 کنم.  جلب می فوتبال
در خصوص شایعه حضور تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان در زمان اردوی اتریش در یکی از » او

   گوید: می« های موسیقی در این کشور  کنسرت
 

روز به بازیکنان تیم ملی مرخصی داد تا بازیکنان برای خرید به مراکز  روش یک چنین موضوعی صحت ندارد. کی»

ساعت و در روز بود. بازیکنان از ساعت یک و  ۳مان بروند که زمان این مرخصی هم حدود  خرید شهر محل اقامت
ازگشتند. بعدازظهر در مرخصی بودند و سپس بعد از اتمام کارشان دوباره به هتل ب ۹نیم بعدازظهر تا حدو ساعت 

نفره به مراکز خرید رفتند و رأس ساعت هم به  ۴و  ۲وی ادامه داد: البته بازیکنان تیم ملی به صورت گروه های 
کنم در طی روز چنین اتفاقی افتاده و انجام آن صحت داشته باشد. رئیس حراست  محل اردو بازگشتند، فکر نمی

آنجلسی در محل اردوی تیم  های غیرمجاز و لس وسیقیفدراسیون فوتبال در مورد حضور یکی از آهنگسازان م
پوشان ما در داخل  پوشان اظهار داشت: همان زمان که ملی ملی و گرفتن عکس یادگاری وی با تعدادی از ملی

خواستند با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند و  های زیادی هم بودند که می شهر مشغول گشت و گذار بودند ایرانی

کردند، اما  پوشان ما هم از این موضوع استقبال نمی د که با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند که ملیآمدن بعضاً می
پوشان عکسی به یادگار بگیرند و من دیدم که چند مورد از این موارد اتفاق  آنها خیلی متمایل بودند که با ملی

با آنها عکس بگیرند، اما بله! این اتفاق افتاد.  پوشان ما قلباً رضایت نداشتند افتاد اما باید بگویم که واقعاً ملی
درباره عکس منتشر شده از خلعتبری هم باید بگویم او خودش هم از گرفتن آن عکس راضی نبود. حمیسی 

توانستیم زیاد از این موضوع جلوگیری کنیم، البته باز هم  افزود: این مسائل در سطح خیابان اتفاق افتاد و ما نمی

پوشان ما از این کار رضایت نداشتند و تنها به دلیل درخواست آنها این اتفاق دو سه باری  م که ملیباید تأکید کن
 «افتاد.

 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930311000103 

 
 

دالیل فنی حذف وی نام محمدرضا خلعتبری در آخرین لحظه از لیست تیم ملی ایران حذف شود. معلوم نیست 
 و یا به دستور حراست فدراسیون فوتبال این اقدام صورت گرفته است.  داشته

 

 
 

 ی من و تو  محمدرضا خلعتبری در کنار هومن خلعتبری آهنگساز و همکار شبکه

 

به نمازخانه تغییر کاربری داده تا در برزیل سالن مالقات کمپ یواخیم گراوا ده همچنین طبق اخبار منتشرش
 اعضای تیم ملی فوتبال بتوانند از آن استفاده کنند.

 
 بازداشت سردار رویانیان 

 
چه در مورد سردار رویانیان نوشته بودم وی پس از استعفا از مدیرعاملی تیم پرسپولیس دستگیر و  در تأیید آن

گزارش داد که وی  ۷۴۶۴خرداد  ۷۰میلیارد تومانی آزاد شد. سحام نیوز در  ۷۹۹ی  ندان شد اما به قید وثیقهروانه ز

دلیل »دو روز پس از آزادی دوباره دستگیر و به اوین منتقل شده است. در گزارش این سایت آمده است که 
مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور  بازداشت وی مربوط به اتهاماتی است که به وی در دوره ریاستش بر ستاد

نژاد، به ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و  با حکم محمود احمدی ۷۴۱۹وارد است. محمدرویانیان از سال 
سوخت کشور و همزمان مدیر عامل شرکت قطارهای شهری کشور و مشاور ویژه در حوزه حمل و نقل منصوب 

سندسازی در خصوص خودروهای فرسوده و از رده خارج  ،شدهشده بود. از جمله اتهامات مهمی که به وی وارد 

اقدام به وارد نمودن خودروهای لوکس به کشور  ،نمودن سوری آن ها بوده است و از محل این سندسازی ها
 « نموده بود.
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http://sahamnews.org/1393/03/260533 


