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مهدی تاج چگونه اصولگراها را به هم ریخت؟

آیا پرسپولیس ستاره گمشده اش را پیدا کرده است؟آغاز ماجراجویی مهدی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا

مهدی تاج، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران، تبدیل به 
معمای پیچیده ای شــده است. تأیید صالحیتش از یک  سو و 
حضورش در فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس از سوی دیگر، 
باعث رقم خوردن ابهامات زیادی شده؛ به طوری که تا به حال 
نه کسی مســئولیت تأیید صالحیتش را بر عهده گرفته و نه 
اینکه کســی حاضر شده به طور  رسمی پشت  سر او بایستد و 
بگوید حضورش مشکلی نداشــته است. در  این  بین، فضای 
عجیبی شکل گرفته است؛ عده ای می گویند چون صالحیت 
تاج تأیید شــده، او قطعا رئیس می ماند ولی عده ای دیگر که 
اتفاقا چندین نماینده مجلس هم در میان آنها دیده می شود، 
اعتقاد دارند به زودی تاج از ریاســت فدراسیون فوتبال ایران 
برکنار می شود. در بین دسته دوم، دو چهره نام آشنای جبهه 
پایداری دیده می شوند. اولی احمد راستینه، نماینده و رئیس 
کمیتــه تربیت بدنی مجلس اســت. او به صراحت می گوید 
پرونــده قضائــی مهدی تاج جریــان دارد و حتــی حاال که 
به عنوان رئیس انتخاب شــده، قرار است به سرنوشت سپ 
بالتر، رئیس پیشین فیفا، دچار و به دلیل داشتن پرونده از کار 
برکنار شود. او با برشمردن ایرادات قانونی حضور مهدی تاج، 
پیشنهاد داده که آقای رئیس قبل از رسیدن به مرحله اخراج، 
از کارش اســتعفا دهد و برود. نصراهللا پژمان فر، دیگر عضو 
جبهــه پایداری که عالوه بر نماینده بودن، رئیس کمیســیون 
اصل ۹۰ مجلس اســت نیز پیش تر خواســته بود تا هر طور 
شده مانع از تأیید صالحیت مهدی تاج و حضور دوباره او در 
انتخابات فدراسیون فوتبال شوند. او گفته بود تاج در داستان 
پرونــده مارک ویلموتس تخلف کرده و باید به پرونده اش در 
دادگاه رســیدگی شــود. به غیر از این دو چهره عضو جبهه 
پایداری، یک نماینده اصولگرای دیگر هم در جبهه مخالفان 
مهدی تاج قرار دارد؛ احســان قاضی زاده هاشمی. او همواره 
از منتقدان تاج بوده و این رویه عوض نشــده است. این سه 
نفر، تعدادی از نمایندگان اصولگرا یا جبهه پایداری هســتند 
که مخالفت علنی شــان با مهدی تــاج را رو کرده اند، وگرنه 

تعدادشان بیش از این حرف هاست.
وقتی کیهان حامی مهدی تاج می شود

البته انتخــاب مهدی تــاج به عنوان رئیس فدراســیون 
فوتبال با مخالفت همه اصولگراها روبه رو نشــده؛ هســتند 
نماینــدگان یا رســانه هایی از ایــن طیف کــه از مهدی تاج 
به طور تمام قد دفاع می کنند. روزنامه کیهان گل سرسبد این 
جریان اســت. این روزنامه دو روز پیش در حمله ای عجیب 

به مخالفان مهدی تاج، به شــدت از او حمایت کرده و الفاظ 
بحث برانگیزی را به مخالفان مهدی تاج ربط داده است. در 
بخشی از گزارش کیهان آمده است: «رئیس جدید فدراسیون 
فوتبــال اگر واقعا بخواهد آن چنان  که بعد از انتخاب شــدن 
گفتــه اســت، در جهــت اصالح فوتبــال گام بردارد و شــر 
جریانات اختاپوســی و داللی فاسد و اخاللگر را از سر فوتبال 
کم کند، تردید نداشته باشد - نه ایشان بلکه هیچ کس تردید 
نکند- که با سنگین ترین هجمه ها و حمالت و سمپاشی ها و 
لجن پراکنی های رسانه ای (به سرکردکی بعضی سایت های 
بدنام و تبعیــت محض در حد پادویی بعضــی برنامه های 
چشــمک زن! ســیما) و غیر رســانه ای روبه رو خواهد شــد، 
چنان که هنوز کار را شروع نکرده است، با این هجمه سنگین 

که سنگین تر هم خواهد شد، مواجه شده است».
کیهــان، بــدون درنظر گرفتن طیف موافقــان و مخالفان 
مهــدی تاج، مخالفان رئیس جدید را به جریان اختاپوســی، 
داللی و اخاللگر مرتبط کرده و خواســته تا شر آنها کم شود. 
البته این روزنامــه حمله تندی هم به برنامه های ورزشــی 
تلویزیون داشته است. یکی از این برنامه ها، همان برنامه ای 
اســت که به احمد راســتینه و نصراهللا پژمانفر، نماینده های 
مجلس، با گرایش سیاســی نزدیک به کیهــان، تریبون داده 
تــا به مهدی تاج حمله کنند. کیهان با اشــاره به این جریان، 
الفــاظ تندتری هم بــه کار می برد و می نویســد: «این روزها 
می بینیــم افراد و عناصــر و بعضی برنامه هــای تلویزیونی 
که چشــم خود را بــر کثیف ترین اتفاقــات اخالقی و مالی و 

هفته پنجم رقابت های لیگ 
برتر در شــرایطی به پایان رسید 
که پرســپولیس در این هفته با 
معرفی یک ستاره جدید و البته 
ســبکی متفاوت، نوید روزهای 
روشنی را به هوادارانش داد. در 
روز نخست بازی های این هفته، 
پاس  ورزشگاه  در  پرســپولیس 
قوامین به مصاف هوادار رفت 
و موفق شــد با نتیجه ۳ بر یک 

رقیب را از پیش بردارد و با ۱۱ امتیاز به یکه تازی اش در صدر 
جدول ادامه دهد. این بازی فارغ از گلی که پرسپولیس خورد 
و برای اولین بار در لیگ برتر دروازه اش را باز شده دید، محل 
تولد ستاره ای بود که شــاید همان ستاره گمشده سرخ های 
تهرانی باشــد؛ سعید صادقی. این بازیکن در بازی با هوادار، 
روی هر ســه گل پرسپولیس تأثیرگذار بود. او با پاسی زیبا به 
دانیال اســماعیلی فر، پایه گذار گل اول پرسپولیس شد؛ گلی 
که با پاس اســماعیلی فر و ضربــه تمام کننده یورگن لوکادیا 
به  دســت آمد. دو گل بعدی پرســپولیس گل سازی نداشت 
چون هــر  دو آنها را  صادقی با حرکتــی پا به توپ و انفرادی 
زد. او توپ را برداشت و پس از جا گذاشتن مدافعان حریف، 
با دو شــوت به زاویه موافق، توانســت پرگل ترین برد فصل 
پرســپولیس را رقم بزند. صادقی در دفــاع هم مؤثر ظاهر 
شــد و با پنج عملکرد دفاعی، بعد از علــی نعمتی دومین 
بازیکن تیمش بود. او بر اساس آمار «متریکا»، هفت بار هم 
در نبردها موفق بود که نشان از عملکردی فوق العاده دارد. 

توانست  نهایت  در   صادقی 
نمره ۸٫۹۴ را بگیرد. تا پیش 
از ایــن مســابقه، هیچ کدام 
پرســپولیس  بازیکنــان  از 
نتوانسته بودند از مرز نمره 
هشــت عبور کننــد. همین 
مورد حاال این تیم را امیدوار 
کرده تا در ادامه رقابت های 
فصل بتوانــد دوباره مدعی 
جدی قهرمانی باشد. سعید 
صادقی در شــرایطی این فصل به پرســپولیس اضافه شد 
که فصل گذشــته در ترکیب تیم گل گهر توانســت نمایشی 
خارق العاده داشــته باشــد. او در مجموع با گل هایی که زد 
و پــاس  گل هایی که در لیــگ برتر داد، به عنــوان مؤثرترین 
بازیکن لیگ بیســت و یکم معرفی شد. در تابستان  دعوا برای 
خواســتن او باال گرفــت. تقریبا تمامی تیم هــای لیگ برتری 
که امکان مالی مناســبی داشــتند، در پی جذب این بازیکن 
رفتند ولی ســعید صادقی ســرانجام پرســپولیس را برای 
ادامــه دوران حرفه ای اش انتخاب کرد. اگرچه درباره میزان 
رقــم قرارداد او با پرســپولیس حواشــی زیــادی به وجود 
آمد ولــی اطرافیان این بازیکن مدعی شــدند تیم های دیگر 
حاضــر به دادن مبلغ بیشــتری می شــدند. نهایتــا این طور 
عنوان شد که ســعید صادقی پرســپولیس را برای رسیدن 
زودتر به ترکیب تیم ملی فوتبال ایران انتخاب کرده اســت؛ 
موضوعــی که البته ارتباط مســتقیمی با میزان درخشــش

 در ادامه بازی های لیگ دارد.

فرهنگی و... بســته اند و تاکنــون در برابر ایــن همه نه تنها 
ککشــان نگزیده که نقش ماله کش را هم بــازی کرده و در 
انحراف و فریب افکار عمومی و دادن آدرس های غلط برای 
حواس مــردم را پرت کردن از متن و اصــل ماجراها از هیچ 
کوشش و تالشی دریغ نورزیده و برای ادامه وضعیت فعلی 
غیر قابل تحمل این فوتبال فلک زده به نفع شارالتانیسم فاسد 
و داللی افسارگسیخته واخاللگر، دست به هر ابزار مشروع و 
نامشروعی زده اند، هوادار شش دانگ سالمت فوتبال شده و 
علم مبارزه با «مفسد اقتصادی» و «غارتگر بیت المال» را به 
دســت گرفته و زیر آن عربده کشی می کنند و سینه می زنند و 
یقه می درانند و در تلویزیون برنامه «چشمک» راه می اندازند 

و...».
کیهــان در  نهایت با الفاظــی عجیب تر خواســته تا این 
افراد، جریان و برنامه های تلویزیونی دست از تخریب مهدی 
تــاج بردارند. «{ایــن جریان} هجمه و هجــوم خود را علیه 
رئیس جدید فدراسیون آغاز کرده که هم او را از دست زدن به 
هر اقدامی برای برکناری آلت دست بی اراده آنها در تیم ملی 
بترسانند و هم اینکه حساب کار را در همین شروع به دست 
او بدهند که حرف زدن از اصالح و درستی و سروسامان دادن 

و... ممنوع!».
جوان در تضاد با کیهان

حمایــت تمام قد روزنامه کیهان از مهــدی تاج، برخالف 
نماینده ها و جریان اصولگرای حاکم وقتی بیشــتر به چشــم 
می آید کــه نظر یک روزنامه اصولگــرای دیگر درباره مهدی 
تــاج با چیزی که کیهــان از رئیس جدید فدراســیون فوتبال 
ترســیم کرده، کامال متفاوت است. روزنامه اصولگرای جوان 
که بســیاری آن را نزدیک به سپاه پاسداران می دانند، پیش تر 
و زمانــی که صالحیت مهدی تاج بــرای حضور در انتخابات 
تأیید شــده بود، به شــدت از این کار انتقاد کــرده و این کار را 
همدســتی با شــبکه های وهابی توصیف کرده بود. روزنامه 
جوان نوشــت: « همدستی همه معاندان با فوتبال ملی ایران 
از شبکه های وهابی و صهیونیســتی مانند ایران اینترنشنال و 
بی بی سی گرفته تا دالل های جیره خوار داخلی و حریصان به 
پست های سفارشــی، باالخره جواب داد تا با تأیید صالحیت 
تــاج، بزرگ تریــن ضربه بــه حیثیــت فوتبال ملی ایــران در 
جــام  جهانی وارد شــود». این روزنامه در بخــش دیگری از 
گزارش خود در این باره می نویســد: «گزینه ای که طی یک ماه 
گذشــته تمام رســانه های داخلی از چپ گرفته تا راســت از 
اصالح طلــب گرفته تا اصولگرا و میانــه رو همه متفق القول 
از خســارت دوران ریاســتش به فوتبال گفتند، امــا انگار  نه  
انگار گوش شــنوایی پیدا نشــد تا در نهایت رسیدیم به دیروز 
و تأیید صالحیت کســی که فقط در یک فقره ســوء مدیریتش 
چیزی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به بیت المال کشور ضرر زد. 
کاندیدایی که رد پای تخلفش در پرونده بزرگ فوالد هم دیده 
می شود  اما با وقاحت تمام روی آنتن زنده تلویزیون همه را به 
ریشخند می گیرد و از کارهایی که منجر به نابودی فوتبال و به 
تاراج رفتن بیت المال شده به عنوان کار خوب دفاع می کند... 
حــاال آنهایی که آن  طرف آب نقشــه ها کشــیده بودند برای 
بی حیثیت کردن فوتبال ایران حتما شــاد هستند. دستگاه های 
قضائــی و نظارتی نیز که از تأثیر مخــرب یک دزدی خیابانی 
داستان ها می گویند و درست هم می گویند، االن فقط نظاره گر 

این بزرگ ترین تخریب ذهن و روان مردم هستند!».
دوپارگی ای کــه مهدی تاج در جبهــه اصولگرایان ایجاد 
کرده فقط مربوط به روزنامه و نماینده های این طیف نمی شود 
بلکه برای معدود دفعات، پــای او به نماز  جمعه تهران هم 
کشیده شــد. در شرایطی که بسیاری از شــعارهای اعتراضی 
در نماز  جمعه در ادوار گذشــته، نشــئت گرفته از یک جریان 
فکری و سیاسی خاص بوده است، این  بار هم همان جریان با 
به راه انداختن شــعارهای تند علیه مهدی تاج در نماز  جمعه، 
جو رســانه ای خوبی ایجاد کردند. تعــدادی از نمازگزاران با 
سردادن شــعارهای تندوتیز، مهدی تاج را با الفاظ نه چندان 
دوستانه ای مورد خطاب قرار دادند و از قوه قضائیه خواستند 

تا با رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران برخورد کند.
این حجم از معما در  این  بین بی ســابقه اســت. معموال 
این جریــان فکری - سیاســی درباره اشــخاص نظری واحد 
دارنــد و در تحلیل ها تالش می کنند خط فکری روشــنی را 
پیش ببرند؛ با این حال به نظر می رســد مهــدی تاج، رئیس 
جنجالی این روزهای فدراسیون فوتبال، موفق شده شکافی 
عمیق در این ساختار به وجود بیاورد و جبهه اصولگرایان را

 دوپاره کند.

چهارشنبه
۱۶ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۹

قهرمانان  لیگ  فصل جدید 
رقابت هــای  باالتریــن  اروپــا، 
باشــگاهی در فوتبــال اروپا از 
خورده  اســتارت  گذشته  شب 
شــاغل  ایرانی  نمایندگان  ولی 
در این لیگ امشــب به مصاف 
طارمی  مهــدی  می روند.  رقبا 
در پورتــو و ســردار آزمون در 
امشــب  اســت  قرار  لورکوزن 
فصل جدیــدی را تجربه کنند. 

اگرچــه درباره فیکس بازی کردن ســردار آزمون در ترکیب 
لورکوزن اماواگرهای زیادی وجود دارد ولی مهدی طارمی، 
ســتاره ایرانی باشــگاه پورتو، مهاجم اول تیمش محسوب 
می شــود و بخت اول گل زنی برابر اتلتیکومادرید در جدال 

حساس امشب محسوب می شود. 
طارمی در آخرین بازی پورتو برابر ژیل وینسته موفق به 
گل زنی در لیگ پرتغال شــد و زودتــر از موعد هم از زمین 
مســابقه بیرون کشــیده شــد تا به قدر کافی برای بازی در 
لیگ قهرمانان اروپا استراحت کرده باشد. این سومین فصل 
حضور طارمی در لیگ قهرمانان اروپا با پیراهن پورتو است. 
او در این لیگ هنر گل زنی اش را چندین بار با گشودن دروازه 
تیم هایی از قبیل چلسی، لیورپول و یوونتوس به رخ کشیده 
و گلی که به چلســی در لیگ قهرمانان اروپا زده هنوز هم 

یکی از زیباترین گل های این لیگ محسوب می شود. 
طارمی امشب برای سیزدهمین بار طعم حضور در لیگ 
قهرمانان اروپا را می چشــد. او هر دو فصل اخیر، شش بار 

به میدان رفته که ماحصل 
حضورش در این لیگ تا به 
االن سه گل زده و دو پاس 

گل است.
 در فصــل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ 
بــار  دو  طارمــی  مهــدی 
گل زنی کــرد و یک بار هم 
پــاس گل داد. او البتــه در 
بازی هــای ابتدایی فرصت 
چندانــی نداشــت و نهایتا 
۱۹۸ دقیقه از شش بازی را به میدان رفت. در فصل گذشته 
و بــا اثبات توانایی های فنی این بازیکــن، طارمی تبدیل به 
مهــره غیرقابل تعویض پورتو در لیگ قهرمانان شــد. او از 
شش باری که به میدان رفت، یک بار گل زنی کرد و یک بار 
هــم به هم تیمی هایش پــاس گل داد. او فصل پیش ۴۹۵ 
دقیقه در لیــگ قهرمانان اروپا بازی کــرد که همین مورد 
به خوبــی میزان تجربه اش را افزایش داده اســت. طارمی 
البته بدشــانس بوده که در لیگ قهرمانان به همراه پورتو، 

یکی از سخت ترین گروه ها را داشته است.
 به هــر روی، او در مجمــوع دو فصــل و ۹۶۳ دقیقــه 
بازی، مهیا می شــود تا امشب در ســیزدهمین جدال لیگ 
قهرمانان اروپایی اش به مصاف اتلتیکو مادرید سرشــناس 
بــرود؛ رقیبی که فصل پیش هم دو بــار برابر آن به میدان 
رفــت و فقط یــک پــاس گل داد. او البته در یکــی از این 
دیدارها دروازه اتلتیکو را گشــود که داور با ســخت گیری، 

گل را رد کرد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

خسروی وفا: 
مصلحت نیست یک نفر در ۲ پست باشد

به گزارش ایسنا، بیست و یکمین مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک دیروز 
به ریاســت محمود خســروی وفا رئیس کمیته ملی المپیــک و پارالمپیک و با 
حضور محمد پوالدگر معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش، مریم 
کاظمی پــور معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، طاهره طاهریان خبره 
ورزشــی، ســیما لیموچی و غفور کارگری نایب رئیس زنان و مردان کمیته ملی 
پارالمپیک، هادی رضایی و جمعی از رؤســای فدراسیون های ورزشی در سالن 
آمفی تئاتر کمیته ملی پارالمپیک برگزار شــد. در این مجمع محمود خسروی وفا 
گفــت: اعضای مجمع من را به مدت چهار ســال بــرای کمیته ملی پارالمپیک 
انتخاب کرده بودند و طبق اساسنامه ریاست دو کمیته شغل محسوب نمی شود 
و منع قانونی وجود ندارد، با این وجود از شما اعضای مجمع اجازه می خواهم 
در صورتی که نهادهای نظارتی تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی پارالمپیک 
ایــراد گرفتند و به صــورت قانون مند به ما ابالغ شــد، کار را تــا زمان برگزاری 

انتخابات به صورت سرپرست ادامه خواهم داد.
او در مــورد عملکــرد پارالمپیک در یک ســال اخیر گفــت: مهم ترین آن در 
پارالمپیــک توکیو بود که بهترین نتیجه را گرفتیم؛ در حالی که حدود ۵۰ درصد 
نســبت به قبل ورزشــکار کمتر اعزام کردیــم اما مدال های بیشــتری گرفتیم و 
جایگاه تیمی مــا هم باالتر رفت. در بازی های جوانــان بحرین معموال در رتبه 
دوم قرار می گرفتیم که با جمعیت کمتر توانســتیم اول شویم. به همین سادگی 
می توانم بگویم که رشد کیفی خوبی داشتیم. البته اعزام تعداد کمتر نفرات به 
این معنی نیســت که ورزشــکار کمتری به خدمت می گیریم بلکه در مسابقات 
مهم با کیفیت بهتر ظاهر می شــویم و در مسابقات منطقه ای از کسانی استفاده 
می کنیم که برای آینده می توانند تأثیرگذار باشــند و تا می توانیم نیروهای جوان 

اعزام می کنیم.
خسروی وفا در پاسخ به این پرســش که در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک 
شــرکت نمی کند؟ تأکید کرد: خیر، درست است منع قانونی ندارد که یک نفر در 
دو ســازمان باشد اما مصلحت نیست. منافع کیفی المپیک و پارالمپیک ایجاب 
می کند حتما دو مدیر این دســتگاه ها را هدایت کنند و مصلحت نیست یک نفر 

در دو پست بماند.
او در پاســخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نگران آینده پارالمپیک نیست؟ 
گفــت: ســاختمان یک جا اســت و من پارالمپیکی هســتم تا المپیکی باشــم. 
امیدوارم المپیک را خراب نکنم و نگران پارالمپیک نباشــید. خدا کند المپیک و 

پارالمپیک هر دو در رویدادهای پیش رو با شایستگی ظاهر شوند.
خســروی وفا در مورد اینکــه ورزشــکاران پارالمپیک خوشــحال بودند که 
بــا انتخاب او به عنــوان رئیس کمیته ملی المپیک، اکنون قرار اســت امکانات 
بیشــتری در اختیارشــان قرار بگیرد، تصریح کرد: دوره قبل هم مشکل خاصی 
نداشــتیم. همیشــه از ظرفیت های هم اســتفاده کردیم و موزه و آکادمی هم 

مشترک بوده اند. در این زمینه نگران هیچ چیزی نیستیم.

رقابت سخت بیرانوند با جانشینش
دستکش طالیی به کدام دروازه بان می رسد؟

بــا نتایج هفته پنجم، علیرضا بیرانوند، حامد لک و کریســتوفر کنت در صدر 
جدول بیشترین کلین شیت قرار گرفتند. به گزارش فوتبال ۳۶۰، علیرضا بیرانوند 
در پرسپولیس روزهایی فراموش نشدنی را پشت سر گذاشت و به چهار قهرمانی 
متوالی دست یافت. با جدایی بیرانوند از پرسپولیس، حامد لک سنگربان این تیم 
شد و پس از یک فصل درخشان در دوره دوم نتوانست نمایش قبل را تکرار کند 

تا این بار بیرانوند جانشین این گلر شود.
کلین شیت های چراغ خاموش لک

بیرانوند با پرســپولیس در چهار بــازی ابتدایی گل نخورد و آخرین تیمی بود 
که دروازه اش باز شــد. با هر کلین شیت دروازه بان ملی پوش پرسپولیس، عالوه 
بــر تمجید از عملکرد این گلر، یادی از عملکرد لک در فصل گذشــته می شــد 
که پرســپولیس در پنج هفته نخســت کلین شــیتی نداشــت. لک اما در مس 
رفســنجان بی سر و صدا هر بازی دروازه اش را بســته نگه داشت و با کلین شیت 
مقابل فــوالد و گل خوردن بیرانونــد برابر هوادار، تعداد کلین شــیت هایش به 
عــدد چهار رســید. البته کریســتوفر کنت هم همیــن تعداد کلین شــیت دارد 
بــا این تفــاوت که کنت دو گل دریافــت کرده ولی بیرانوند و لــک تنها یک گل 
خورده اند. هر دو گلی که پرســپولیس و مس رفسنجان خورده اند از روی نقطه 
پنالتی بوده و کارنامه این دو دروازه بان کامال یکســان اســت بــا این تفاوت که 
مدافعان برجســته تری در پرسپولیس نسبت به مس رفســنجان به دروازه بان 

کمک می کنند.
لک و بیرانوند به دنبال تاریخ سازی در لیگ برتر

علیرضا بیرانوند و حامد لک از جمله برجسته ترین دروازه بان های تاریخ لیگ 
برتر هســتند. حامد لک ۱۰۸ کلین شیت در تاریخ لیگ برتر دارد و پس از مهدی 
رحمتی با ۱۹۱ کلین شــیت دوم است. این دروازه بان ۳۲ساله که چند دروازه بان 
را در نزدیک آمار خود می بیند، به دنبال آن اســت که در ادامه دوران بازیگری، 
جایگاه خود را در رتبه دوم مســتحکم کند. علیرضا بیرانوند با ۲۹ سال سن، ۹۰ 
کلین شــیت داشته و در رده ششم بیشترین کلین شــیت در تاریخ لیگ برتر است 
و در صــورت ادامه بازیگری خود در لیگ برتــر ایران می تواند به رده های باالی 

جدول کلین شیت صعود کند.
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مرکز رسانه قوه قضائیه با اعالم اینکه دادستانی تهران در نامه ای به وزارت ورزش قطاری از اتهامات تاج را برشمرده بود، اعالم 
کرد این نامه شــش روز پیش از برگزاری انتخابات به این وزارتخانه رســیده بود. روز دوشــنبه ۱۴ شهریور نقل قولی از وزیر ورزش در 
ارتباط با اعالم نشدن نظر نهادهای نظارتی از جمله قوه قضائیه در مورد نامزدهای فدراسیون فوتبال منتشر شد. ادعایی که با بررسی 
در دستگاه قضائی مشخص می شود نادرست بوده و دادستانی عمومی و انقالب تهران در همان روزی که استعالم مهدی تاج برای 
دســتگاه قضا ارسال می شود، پاسخ داده و عنوان کرده است افراد مورد استعالم هر کدام چه سابقه و اتهامی در دادسرا یا نهادهای 
قضائی دارند. بر طبق اســناد به دســت آمده، دادســتان تهران در تاریخ دوم شهریور ۱۴۰۱ یعنی شــش روز قبل از برگزاری انتخابات 
فدراسیون فوتبال، در نامه ای رسمی اعالم کرده برای سه مدیر فوتبالی در دادسرای تهران پرونده قضائی تشکیل شده است. طبق این 
گزارش، برای مهدی تاج به اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خالف واقع و شروع به 
جعل و تزویر، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، به کارگیری حیدر بهاروند در سازمان لیگ برتر فوتبال برخالف قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیرمجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون از شرکت های طرف قرارداد 
و اهمــال منتهــی به تضییع وجوه عمومی به میزان چهار هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۹۷۴ میلیون و ۴۷هزار و ۲۴۵ ریال و ۱۰ میلیون یورو، 
تضییع اموال و وجوه دولتی، اخالل در نظام پولی و ارزی کشور، کالهبرداری، گزارش خالف واقع، تبانی در معامالت دولتی، جعل در 
سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس) پرونده قضائی در دادسرای تهران تشکیل شده است. از سوی 
دادســرای تهران برای مهدی تاج در اتهامات سوءاستفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خالف واقع 
و شــروع به جعل و تزویر قرار منع تعقیب صادر شــد. در مورد دیگر اتهامات این فرد قرار جلب دادرسی صادر شده که پرونده آنها 
در مراجع قضائی در حال رســیدگی است. همچنین پرونده مربوط به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران (ویلموتس) با گزارش سازمان 
بازرســی کل کشــور به اتهام تضییع وجوه عمومی در جریان رسیدگی قرار دارد. در همین رابطه البته برخی تشکل ها از جمله بسیج 
دانشجویی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود و رسیدگی قوه قضائیه 
به پرونده تاج شده بودند که با توجه به سند باال باید مد نظر داشت که این دست جریانات باید ورود به پرونده و بررسی موضوع تاج 

و دیگر نامزدهای انتخاباتی را از حراست وزارت ورزش پیگیری کنند.

از  اتهامات تاج رونمایی شد
کالهبرداری تا اخالل در نظام پولی و ارزی کشور
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