www.INN.ir

ض
م
ی
رایگ مه
ان

امروزچهلوهشتمینویژهنامهآخرهفتهایرانورزشیبهچاپرسید.ضمیمهایرایگان
برای مخاطبان فهیمی که در این روزهای سخت با ما ماندند و تنهایمان نگذاشتند.
استقبال از ویژهنامه تحلیلی-گزارشی ایرانورزشی نشان داد شما عزیزان بهدنبال
مطالب تازه ،گفتهنشده و روایتنشده هستید .هر پنجشنبه همراه با روزنامه 16 ،صفحه
ویژهنامه آخرهفته توزیع میشود تا درباره پشتپرده اتفاقات ورزش بیشتر از قبل
بدانید ،عمیقتر تحلیل کنید و دور از روزمرگیهای ورزش ایران ،اطالعات بیشتری
به دست آورید .ممنون میشویم به رسم همیشه ،ما را به دوستانتان و عالقهمندان
ورزش معرفی کنید .در این شماره علی عالی درباره مدیریت جعفر سمیعی در
پرسپولیس نوشته است ،استاد ابراهیم افشار در پرونده ویژه در خصوص منصور
امیر آصفی نوشته است؛ مردی که در این روزها باید بیشتر دربارهاش گفت و نوشت و
سیر هاش را به نسلهای بعد معرفی کرد .علی مغانی به پولهای بیحساب و کتاب در
فوتبال پرداخته و سعید آقایی درباره فدراسیون شطرنج و حاشیههای عجیبش نوشته
است .مطلب جالب دیگر در این ویژهنامه ،ترجمه نوید صراف درباره جذابترین 30
دقیقه تاریخ جامجهانی است .همچنین صفحه ویژه طنز به دبیری شکوفه موسوی
نوشت آرش حسنپور از شادی پس از گل وریا غفوری ،خواندنی است.
و عکس ِ

بعد از کاهش جریمه سرمربی کروات
از  140به  70هزار دالر

عیسیزاده :فدراسیون جریمه
اسکوچیچ را پرداخت کرد
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صفحه 7

ازبرنجوشکرپسرپروین
تاغلهفرهادمجیدی!

فوالد  -استقالل؛ بهیاد دو بازی جنجالی لیگ نوزدهم؛ جمعه ،ساعت ۱۶:۳۰

النصری ها به زمین و زمان زدند
اما باز هم تیرشان به سنگ خورد

شش های افسانه ای
در بازی شش امتیازی
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مددی برکنارم کرد
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صفحه 3

عکس :رضا سعیدیپور

گفتوگو با داوران زن ایرانی که در لیست کاندیداهای
داوری جام جهانی  2023فوتبال زنان قرار دارند

آرزویم قضاوت در
جام جهانی است

گل محمدی:
خیلیها از صعود ما به
فینال ناراحت بودند

صفحه 2

برایبازیدربیوتاریخسازی
لحظهشماریمیکنم

خبازمافینژاد:

هرکسیسالموموفقکارکند
برایشمشکلدرستمیکنند

ما را به سختجانی لیگ این گمان نبود
سرمقاله

آرمن ساروخانیان

@armen7791

«روزهــای فیفــا» کــه انــگار زمــان در آن کــش میآیــد باالخــره
تمــام شــد و از فــردا قــرار اســت لیــگ برتــر دوبــاره شــروع شــود .لیــگ
نوزدهــم کــه مثــل تمــام لیگهــای دنیــا بــا ظهــور کرونــا متوقــف
شــده بــود بــه هــر ترفنــدی تمــام شــد ،ولــی ایــن پایــان دردســرهای
فوتبــال باشــگاهی ایــران نبــود و لیــگ بیســتم هــم مشــکالت ویــژه
خــودش را دارد.
کرونــا کــه ایــن هفتــه یــک ســالگیاش را جشــن گرفــت هنــوز
برقــرار اســت و بــا حرفهــای دیــروز ســخنگوی وزیــر بهداشــت
ممکــن اســت مســابقات بــه تعویــق بیفتــد .ایــن بیمــاری مرمــوز
کــه فعــ ً
ا تماشــاگران را هــم از ورزشــگاهها دور کــرده ،تنهــا مشــکل
ایــن لیــگ نیســت .باشــگاههای فوتبــال ایــران سالهاســت کــه
از بیماریهــای مزمــن اقتصــادی رنــج میبرنــد کــه مهمتریــن
عارضــهاش «پنجرههــای بســته» اســت .بــا ســختگیریهای اخیــر
فیفــا نقــل و انتقــاالت بــرای باشــگاههای بدهــکار روز بــه روز ســختتر
میشــود و تیمهــای لیــگ بیســتم بــرای ثبــت قــرارداد بازیکنــان
جدیــد عــذاب زیــادی کشــیدند .ممنوعیــت خریــد بازیکنــان و مربیــان
خارجــی جدیــد محدودیــت دیگــری اســت کــه دســت باشــگاهها را
بــرای رقابــت بســته و آنهــا مجبورنــد بــه بــازار داخلــی اکتفــا کننــد .ایــن
شــرط جدیــد پــای مربیــان و بازیکنــان تــاز ه و گاهــی ناشــناخته را بــه
لیــگ برتــر بــاز کــرد و البتــه از عوامــل تــورمزای فوتبــال ایــران شــد.
بــا همــه ایــن دردســرهای ناخواســته و تحمیلــی لیــگ بــه
مســیرش ادامــه میدهــد .مربیــان و بازیکنــان تــاش میکننــد
مشــکالت بیــرون زمیــن روی کارآیــی درون زمیــن اثــر منفــی نگــذارد
و همچنــان بتواننــد نمایــش خوبــی داشــته باشــند .پرســپولیس بــا
وجــود جدایــی بیرانونــد ،ترابــی و علیپــور ،ســه بازیکــن کلیــدی فصل
قبــل توانســت جانشــینان مناســبی پیــدا کنــد و بــرای دومیــن بــار در
ســه فصــل اخیــر بــه فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا برســد .پرســپولیس
بعــد از صعــود بــه فینــال شــجاع را از دســت داد و آلکثیــر هــم بــه
خاطــر محرومیتــی عجیــب فعــ ً
ا نمیتوانــد بــازی کنــد ،ولــی کادر
فنــی و بازیکنــان باقیمانــده همچنــان یــک تیــم مدعــی در لیــگ
هســتند و بــرای فینــال آســیا هــم انگیــزه زیــادی دارنــد.
صنعــت نفــت در میانــه مســیر لیــگ نوزدهــم اســکوچیچ را از
دســت داد و تعــدادی از بازیکنــان کلیــدیاش هــم در پایــان فصــل
جــدا شــدند .مشــکالت مالــی اجــازه نــداد پنجــره ایــن تیــم بــاز شــود
و آنهــا در بــازی هفتــه اول مقابــل پیــکان بــه ناچــار بــا ترکیبــی از
بازیکنــان اصلــی و امیــد بــه زمیــن رفتنــد ،بــا ایــن حــال تیــم آبادانــی
در نیمــه دوم توانســت بــازی را برگردانــد و بــه ســه امتیــاز شــیرین
برســد.
نفــت مسجدســلیمان ،دیگــر تیــم خوزســتانی هــم مشــکالت
مالــی زیــادی دارد و بــا کمتریــن بودجــه بســته شــد ،بــا ایــن حــال نشــان
داد کــه از پیــش باختــه نیســت و در هفتــه اول از بــازی بــا تراکتــور در
تبریــز یــک امتیــاز ارزشــمند گرفــت.
اســتقالل کــه مشــکالت مالــی و مدیریتــش بــه یــک ســریال
بیپایــان تبدیــل شــده ،لیــگ بیســتم را هــم بــا بحــران شــروع کــرد.
فکــری ســومین ســرمربی اســت کــه در یــک ســال اخیــر روی نیمکــت
ایــن تیــم مینشــیند و بــه دلیــل پنجــره بســته نتوانســت از خریدهــای
جدیــدش اســتفاده کنــد .از طــرف دیگــر هــواداران نگــران جــای
خالــی علــی کریمــی ،یکــی از بازیکنــان کلیــدی فصــل قبــل تیــم
بودنــد .بــا ایــن حــال اســتقالل در هفتــه اول لیــگ نمایــش خوبــی
داشــت و بــا اضافــه شــدن بازیکنــان جدیــد قطعــاً میتوانــد تیــم
بهتــری شــود.
پیشبینیهــا دربــاره لیــگ بیســتم بــا توجــه بــه مشــکالت
پرشــمار باشــگاهها چنــدان خوشــبینانه نبــود ،ولــی آنچــه در
روزهــای گذشــته از تیمهــا دیدیــم فراتــر از انتظــار بــوده اســت.
فوتبــال ایــران ســختجانتر از آن اســت کــه بــا ایــن مشــکالت
تســلیم شــود و هنــوز هــم میتــوان انتظــار داشــت کــه در فصــل
جدیــد لیــگ باکیفیتــی داشــته باشــیم.

لیگبیستمبرایمحمودفکریخیلیخوبشروعشد.
سرمربیجدیداستقاللهرچندبازیکنانجدیدشرانداشت
و علی کریمی را هم چند روز مانده به بازی از دست داد ،مس
رفسنجان را با دو گل برد تا استقالل بعد از چهار فصل بتواند
سه امتیاز هفته اول را بگیرد .برای فکری که تردیدهای زیادی
درباره انتخابش وجود داشت این برد بهترین اتفاق بود ،با
اینحالباوریوجودداردکهمستازهواردمحکیجدیبرای
استقالل نبود و برای بررسی تیم فکری باید منتظر عملکرد
بازیهایبعدیباشیم.
حریف دوم استقالل اما تمام ویژگیهای یک «محک

جدی» را دارد .فوالد فصل گذشته بعد از استقالل سوم شد و
با حفظ نکونام میخواهد پروژه بلندمدتی را پیش ببرد .البته
پیش از شروع فصل نام نکونام هم به عنوان گزینه مربیگری
استقالل مطرح شد ،ولی فوالد برای جدایی سرمربیاش
سختگیرتر از نساجی بود و از طرف دیگر گفته میشد که این
مربی جوان با توجه به بیثباتی مدیریت استقالل حاضر
نیست ریسک جدایی از فوالد را بپذیرد .بازی فصل قبل فوالد
– استقالل ،اولین بازی لیگ پس از تعطیلی چندماهه بابت
شیوع کرونا بود .هر چند استقالل در این بازی گل اول را زد،
ولی با دو اخراج جنجالی  9نفره شد تا با شکست دو بر یک به

تغییر نظر  180درجهای ستاد کرونا

از ادامه اردو تا
تعطیلی ظاهری
مجموعه انقالب

تهران برگردد .مجیدی ،سرمربی وقت استقالل که خودش
هم از کنار زمین اخراج شده بود ،بعد از بازی اعتراض زیادی
به تصمیمات سیدعلی داشت ،در حالی که نکونام و فوالد بر
این باور بودند که سه امتیاز را با شایستگی به دست آوردهاند.
بعد از آن بازی بود که استقالل امیدش برای جبران فاصله با
پرسپولیس و قهرمانی را تقریباً از دست داد .این اتفاق چند
هفته بعد و این بار به زیان فوالد تکرار شد .آنها در قائمشهر 9
نفره شدند تا بازی برده مقابل نساجی را  3-2ببازند .این بار
نوبت نکونام بود که به قضاوت حسن اکرمی اعتراض کند .از
قضاهدایتنساجیبامحمودفکریبودکهبهلطفبازگشت

ایران ورزشــی  -در ایــن چند روز بارها اخبــار مختلفی
دربــاره ادامــه رقابتهای باشــگاهی رشــتههای مختلف و
اردوهایشــان شــنیده شــده و همیــن موضوع ورزشــیها را
بالتکلیف کرده است.
ابتدا عنوان شد که به خاطر شدت شیوع ویروس کرونا
و تعطیلــی دو هفتــهای که پیــش روی پایتخت و شــهرهای
قرمــز وجــود دارد ،اردوهــا و مســابقات هــم بایــد تعطیل
شــوند .بــا این ابــاغ ،خیلــی از فدراســیونها دســت به کار
شدند و به مسئوالن تیمهای ملی و ســازمان لیگها اعالم
کردنــد که جلوی هر فعالیتــی را بگیرند اما روز گذشــته و در
بیستمین اطالعیه ســتاد مقابله با کرونا در ورزش ،مواردی
دیده شــد که باز همه برنامهها را به هــم ریخت؛ موضوعی
کــه فدراســیونها را بــا چالــش مواجه کــرده اســت .پیش
از این ســتاد اعــام کرده بــود که فدراســیونها بــرای ادامه

مقابلفوالدتوانستدهبازیمتوالیبدونشکستدرلیگرا
بهنامشثبتکندوگزینههدایتاستقاللشود.
مرور اتفاقات همین دو بازی کافی است تا بدانیم بازی
فردا چه حساسیت باالیی خواهد داشت .فوالد در هفته اول
مقابل ذوبآهن نتوانست بیشتر از یک امتیاز بگیرد و این
هفته در خانه به دنبال جبران است .از طرف دیگر استقالل
میخواهد شروع خوبش را ادامه بدهد تا در هفتههای پایانی
حسرت امتیازات ازدسترفتهرا نخورد.چه اینبازیرارقابت
استقالل و فوالد ،دو تیم مدعی بدانید چه دوئل نکونام و
فکری،تماشایآنراازدستندهید.

رقابتهای لیگ و برگزاری دور برگشــت باید دوباره از ستاد
مجوز بگیرند اما در اطالعیه آخر عنوان شــده که مشــکلی
نیســت و رشــتههایی کــه مجــوز گرفتهانــد ،منعــی بــرای
برگــزاری رقابتهای خود ندارند .این مســأله در شــرایطی
اعالم شــده که خیلــی از فدراســیونها چنــد روز قبل اعالم
کردند که رقابتهایشــان عقــب افتاده و حــاال دوباره باید
برنامه قبلی را پیش بگیرند و مسابقات را برگزار کنند.
نکته جالب توجه این اطالعیه بند آخر است که نوشته
«بدیهی است چنانچه فدراســیونهای ورزشی تصمیمی
مبنی بر عدم برگزاری رویدادهای ورزشی دارند ،میتوانند
با پذیرش مسئولیت نسبت به این امر اقدام کنند».
مشــخص نیســت دقیقاً منظور ســتاد ،پذیــرش کدام
مســئولیت اســت .مث ً
ال فدراســیونی مثل دوچرخه سواری
که تصمیم گرفت لیگاش را نیمه کاره رها کند؛ با مشــکلی

مواجه شده و حاال باید به تنهایی پاسخگو باشد؟
مســأله دیگری کــه شــبههبرانگیز اســت ،تصمیمات
چندگانهای اســت که در مــورد اردوی تیمهــای ملی گرفته
شده است .برای مثال کاراته و تکواندو ،ملی پوشانشان را به
خانه فرستادند و بوکس هم همین تصمیم را داشت .حتی
اردو تعطیل و به ملی پوشان گفته شد که به خاطر تعطیلی
دو هفتهای مجموعه ورزشــی انقالب باید به خانه بروند اما
وقتی سرمربی ،ورزشکاران را راهی کرده ،به او گفته شده که
دوباره ملی پوشــان را به اردو برگرداند و مجموعه انقالب تا
پایان هفته باز است.
ایــن تماس تلفنی و آنچــه در واقعیت اتفــاق افتاده با
خبری که مبنی بر تعطیلی مجموعه انقالب به طور رسمی
اعالم شــده ،تفاوت دارد که همین موضوع و مسائلی از این
دست سردرگمی زیادی ایجاد کرده است.

درسی که باخت سنگین تیم کیروش به فوتبال ایران داد
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«کلمبیا اکوادور را دســت کم گرفته بود .کیروش آنها را
کوچک فرض کرده بــود و میگفت نباید جدیشــان گرفت.
اکوادور با بحران کرونا دســت و پنجه نرم میکــرد اما ترکیب
کلمبیا کامــل بود .باخــت نباید به حســاب بازیکنان نوشــته
شود .همه تقصیرها برای کیروش است».
این یکــی از صدها توییــت کاربران عصبانــی کلمبیایی
بعــد از باخت عجیب  ۱-۶تیمشــان بــه اکوادور بــود .کلمبیا
چند هفتهای اســت که بــرای رســیدن به جــام جهانی ۲۰۲۲
تالش میکند و ً
فعــا نتایج باب میل هواداران نیســتند .بعد
از شکســت  ۳بر صفــر ونزوئــا در ماه گذشــته در اولیــن بازی
انتخابی ،کلمبیا با کارلوس کیروش دیگــر رنگ برد را ندید.
آنها با شــیلی بــه تســاوی  ۲-۲رســیدند و بعد در خانــه  ۳گل
از اروگوئــه دریافــت کردنــد .اروگوئه کــه خودش بامــداد روز

گذشــته به برزیــل باخت .اما نتیجــه بامداد چهارشــنبه برای
فوتبالدوســتان کلمبیایــی باورنکردنــی بــود .آنهــا در کیتو،
پایتخــت اکــوادور  ۶بــر یک به تیــم ملی ایــن کشــور باختند.
باخت بــا تفاضل بــاال در تاریــخ اروگوئه ســابقه داشــته .آنها
در ســال  ۱۹۵۷و در جریان رقابتهــای کوپا آمهریــکا در پرو،
متحمل سنگینترین شکستشان در تاریخ شدند؛  ۹بر صفر
مقابل برزیل .اینگونه شکســتهای باالی  ۶گل چند بار دیگر
هم جلــوی برزیــل رخ داده بود .در همان ســالها یک بار هم
 ۱-۹به آرژانتیــن بازی را واگذار کردند و چند ســال بعد دوباره
 ۰-۶به این تیم باختنــد .قبلتر از آن حتی  ۷گل هم از اروگوئه
دریافت کرده بودند اما همه اینها مربوط به دهههایی اســت
که فوتبال در کلمبیا رشد چندانی نداشت.
حاال کلمبیــا در حالی که ســتارههایی در ســطح جهانی
مثل خامس رودریگــز ،دوان زاپاتا ،کوادرادو ،جفرســون لما،
داوینســون ســانچر ،لوییز موریل و ...را در ترکیب داشــت  ۶بر
یک باخــت .آن هم نه مقابل مدعیان ســنتی قــاره آمریکای
جنوبی بلکه جلوی تیم کم نام و نشان اکوادور.

شــاید به همیــن خاطر بــود کــه یک کاربــر التیــن دیگر
در توییتر نوشــته بــود« :تا به حــال چنین نتیجــه عجیبی را با
چشمانم ندیده بودم .باید مجسمه آلفارو(مربی اکوادور) در
کیتو ساخته شــود .کلمبیاییها هم باید کیروش را پرت کنند
بیرون».
باخت بد کیروش در کلمبیا البته در بین کاربران ایرانی
هــم بحثبرانگیــز بــود .گویــی کــیروش هنــوز هــم یکی از
مناقشهبرانگیزترین افراد فوتبال ایران به حساب میآید .اما
نکته جالب توجه نحوه برخورد مردمان کلمبیا با مربی اسم
و رسمدارشان است .چیزی که در ایران کمتر دیده میشد.
دادهکاویهــای «ایران ورزشــی» در توییتهای منتشــر
شــده در قاره آمریکای جنوبی بعد از شکست سنگین کلمبیا
همگــی حاکــی از این داشــت کــه اکثر طرفــداران فوتبــال در
کلمبیا از کیروش ناامید شــدهاند و آشــکارا تقاضای برخورد
با او را دارنــد .منتقدین بدون هیچ لکنتی انتقاداتشــان را به
مربــی میگفتند و کســی یا کســانی آنها را مورد فحاشــی قرار
نمیداد.

همانطــور که بــا یــک گل بهار نمیشــود با یــک باخت
ســنگین هم امیدهــای کلمبیا برای رســیدن به جــام جهانی
 ۲۰۲۲تمــام نمیشــود .حــدوداً نصــف  ۱۰تیــم حاضــر در
آمریــکای جنوبی بــه جــام جهانی میرونــد و کلمبیــا هنوز
شانس بسیاری دارد .شاید کیروش بتواند در بازیهای بعدی
که اواخر سال جاری شمســی برگزار میشود ،تیمی قدرتمند
بســازد اما تا آن موقع باید پذیرای نقدهای فوتبالدوســتان و
فوتبالنویسان کلمبیایی باشد.
کلمبیاییهــا از نتایــج تیمشــان در هفتههــای اخیــر
عصبانیانــد و ایــن عصبانیــت را بــدون ترس در شــبکههای
اجتماعی و جریدههایشــان فریاد میزنند .ظاهراً در کلمبیا
فرهنــگ نقدکــردن بیشــتر از ایــران رواج دارد و شــاید همین
باعث شــود تا فردی مثل کــیروش هم نقدپذیر شــود .دیگر
خبــری از بت ســاختن نیســت .در کلمبیــا مربــی از تیم ملی
مهمتر نیست و شــاید این بزرگترین درسی باشــد که ما باید
از پیامدهــای باخت  ۱-۶کلمبیا به اکــوادور بگیریم .تیم ملی
همیشه مهم تر از افراد است.

تیمملــی فوتبــال ایــران رســیده بــود فــرودگاه
امــا مأمــوران حراســت چمــدان چنــد ملیپــوش
را توقیــف کردنــد .هنــوز موبایــل تــوی دســت همــه
نبــود.
چنــد ســتاره محبــوب آن ســالها در بازگشــت
از ســفری افتخارآمیــز ،موبایــل چپانــده بودنــد
تــوی چمدانهــا کــه بــدون عــوارض گمرکــی
وارد کننــد و بفروشــند .رانــت شــهرت همیشــه بــه
درد میخــورد ،هــم بــرای قاچــاق موبایــل ،هــم
متوقــف نشــدن در صــف شــمارهگذاری خــودرو.
آنهــا کــه ورزش را دقیــق دنبــال میکننــد از
ایــن خاطرههــا زیــاد دارنــد .قبــ ً
ا کــه شــبکههای
اجتماعــی نبــود ایــن خبرهــا را درز میگرفتنــد،
اصــ ً
ا انــگار آدمهــا دهانشــان چفــت و بســت
بیشــتری داشــت امــا حــاال پتههــا زود روی آب
میافتــد.
گاهــی بــا نــام آبرومنــد «مبــارزه بــا رانــت و
فســاد» ،گاهــی هــم بــرای تســویه حســابهای
شــخصی و رو کــم کنــی!
وقتــی احمــد امیرآبــادی فراهانــی عضــو
هیــأت رئیســه مجلــس اعــام کــرد کــه فرهــاد
مجیــدی بــرای  9شــرکت درخواســت ارز دولتــی
 4200تومانــی کــرده اســت ،خیلیهــا جوابیــه تنــد
و تیــز فرهــاد را بیشــتر بــاور کردنــد.
آنجــا کــه در اینســتاگرامش نوشــت« :دروغ
میگوینــد تــا وایــرال بشــوند .آدرس غلــط
میدهنــد تــا بــرای اندکــی شــهرت ،مــردم را
مقابــل دزدیهــا و اختالسهــا فریــب بدهنــد.
البتــه مــا در اطــراف فوتبــال و اســتقالل بــا ایــن
بیاخالقیهــا آشــنا هســتیم و اگــر نظارتــی
بــود ،بــا مدیــران حقهبــازی کــه حــاال تمــام
دروغهایشــان ثابــت شــده ،برخــورد قاطعانــه
میکر د نــد » .
او از ارزان شــدن «جریمــه دروغگویــی در
مملکــت» نوشــت و اینکــه هیــچ شــرکتی در ایــران
نــدارد و ماجــرا را بــه دادگاه میکشــاند .بــرای
بســیاری از مــا کــه جهیــدن اهــل سیاســت بــه دامــن
ورزش و بــه ویــژه فوتبــال را بــرای کســب شــهرت
و محبوبیــت دیــده بودیــم ،ماجــرا بیشــتر شــبیه
یــک ســوءتفاهم یــا تــاش بــرای نشســتن در صــدر
اخبــار و دیــده شــدن توســط یــک نماینــده مجلــس
بــود.
بــه ویــژه نماینــدگان ایــن دوره کــه خیلــی از
آنهــا میــان مــردم گمنــام و ناشــناس هســتند امــا
نماینــده اصولگــرای قــم کــه دکتــرای مدیریــت
آینــده پژوهــی دانشــگاه عالــی دفــاع ملــی دارد نــه
از یــورش فرهــاد مجیــدی یکــه خــورد و نــه نگــران
لشــکر هــواداران ایــن ســتاره محبــوب شــد ،بلکــه بــا
همــان خونســردی روز بعــد اعــام کــرد کــه فیلــم
ورود و خــروج او بــه وزارتخانــه ،لیســت تماسهــا
و تقالهایــش بــرای اخــذ ارز دولتــی موجــود اســت.
او شــاید خــودش شــرکت نداشــته امــا حتــی
بــا کارمنــدان وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت
هــم درگیــر شــده تــا بــرای شــرکت دوســتانش ارز
دولتــی بگیــرد و اتفاقــاً از دادگاه رفتــن اســتقبال
میکنــد .در واقــع او ســتاره و ســرمربی ســابق
اســتقالل را بــه «کار چاقکنــی» متهــم کــرد.
ایــن نماینــده مجلــس گفــت کــه حراســت
وزارت صمــت هــم درخواســت فرهــاد مجیــدی
بــرای دریافــت ارز دولتــی را تأییــد کــرده اســت .ایــن
جملــه آخــر چیــزی شــبیه کوبیــدن آخریــن میــخ
بــر تابــوت بــود.
حــاال در شــبکههای اجتماعــی و بــه
ویــژه توئیتــر بســیاری بــا خیــال راحتتــر بــه
مجیــدی حملــه کردنــد .یــک نفــر نوشــت« :از
کــی بیشــتر بایــد بترســیم؟ آقــازاده ،ســلبریتی یــا
فو تبا لیســت ؟ »
ماجــرا بعیــد اســت بــه همینجــا ختــم
بشــود .البــد فرهــاد مجیــدی هــم مــدارک و
مســتنداتی دارد کــه با آن صراحــت در اینســتاگرام،
نماینــده مجلــس را دروغگــو خوانــد.
اینکــه یــک ســتاره بخواهــد از اعتبــار خــودش
اســتفاده کنــد در ایــران اتفــاق تــازهای نیســت.
اینجــا همــه در برابــر قانــون برابرنــد ،البتــه تجربــه
نشــان میدهــد بعضیهــا در شــرایط خــاص
«برابرترنــد» و جــاده برایشــان آســفالت اســت .بــه
هرحــال محبوبیــت و شــهرت کلیدهایــی هســتند
کــه قفلهــای زنــگ زده را هــم بــاز میکننــد.
چهارســال پیــش هــم خبرگــزاری تســنیم
نوشــت کــه محمــد پرویــن،پســر علــی پرویــن ســال
 ۹۳از طریــق شــرکت رنگیــن ســفره ایرانیــان ۲۵
میلیــارد تومــان برنــج و شــکر از شــرکت بازرگانــی
دولتــی ایــران خریــد و پــول آن را بــه دولــت پــس
نــداد.
ماجــرا ریشــه در یــک محبــت بــزرگ داشــت.
علــی پرویــن در آخریــن روزهــای دولــت «محمــود
احمدینــژاد» بــا او دیــدار کــرد ،دیــداری کــه پرویــن
از آن بــه عنــوان «بهتریــن ســاعتهای زندگــی»
خــود نــام بــرد و افتخــار دوبــاره همنشــینی بــا
رئیــس جمهــور را «فرامــوش نشــدنی» خوانــد.
از قــرار معلــوم وام خوبــی جــور شــد و محمــد
 25میلیــارد تومــان برنــج و مقادیــری شــکر خریــد
ولــی بــا گذشــت حــدود یــک ســال و نیــم اقــدام
بــه بازپرداخــت بــه دولــت نکــرد .پــدر بــه حســن
روحانــی نامــه نوشــت و مهلــت خواســت،
ســرانجام ماجــرا بــه دادگاه رفــت و ویــای لواســان
را بــرای فــروش گذاشــتند و ...
اگــر کســی حوصلــه داشــته باشــد میتوانــد
لیســت باالبلنــدی از چهرههــای سرشــناس عالــم
ورزش و هنــر و سیاســت و حتــی علــم ردیــف کنــد
کــه از ایــن موهبتهــا برخــوردار شــدهاند ،دری
کــه بــرای مــردم عــادی ســه قفلــه اســت.
درد همینجاســت ،اینکــه مــردم احســاس
میکننــد کشــور شــبیه کیــک بزرگــی شــده کــه
هرکــس زورش میرســد تکــهای از آن را میکنــد و
میبــرد ولــی از آنهــا کــه ســنگ زیریــن ایــن آســیاب
هســتند مــدام توقــع وفــاداری ،مقاومــت ،تحمــل
و صبــوری مــیرود تــا آقازادههــا ،ســلبریتیها و
فوتبالیســتها خیلــی نبایــد اذیــت شــوند!

