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 داور شتیل بگیر!
اســتقالل در جام حذفی و در مرحله یک چهارم نهایی با قبول شکســت برابر 
نســاجی، از گردونه بازی ها کنار رفت. فرهاد مجیــدی در کنفرانس خبری بعد از 
این بازی بــه داور این دیدار انتقاد کرد و گفت گل آرمان رمضانی، مهاجم تیمش، 
درســت بوده و داور به اشــتباه آن را مردود اعالم کرده است. او سناریو را این طور 
چید که داوران قصد زمین زدن تیمش را دارند. «از کمیته داوران خواهش می کنم 
که لیســتی به ما بدهند؛ چون ما از هفته پیــش تمرینات ویژه ای را انجام دادیم و 
پلن های زیادی را برای بازی های ۱۰ نفره، ۹ نفره و حتی هشت نفره در نظر گرفته ایم، 
ولی دیگر پیش بینی نمی کردیم که بازیکن مان گل ســالم بزند و داور گل را نگیرد. 
االن هم کارشناســانی که با فدراسیون فوتبال کار می کنند، همه می گویند تصمیم 
داور درســت بوده و بقیه می گویند نبود. جالب است داوری که وقتی من دهه ۸۰ 
فوتبال بازی می کردم، شتیل گرفته بود و محرومش کرده بودند، االن ارتقای مقام 
پیدا کرده و به تلویزیون می آید. نمی دانم او با چه رویی به تلویزیون می آید و نظر 
کارشناســی می دهد». فرهاد مجیدی اگرچه اســمی از کارشناس مدنظر نمی برد، 
ولی مشــخصا مخاطب صحبت های او علی خســروی، داور قدیمی فوتبال ایران 
اســت. این موضوع پایه گذار جنجال جدیدی شده اســت. خسروی گفته «جواب 
آدم های بی سواد را نمی دهد»، ولی هم زمان در اینستاگرامش واکنش های داوران 
دیگر به صحبت های مجیدی را که چندان دوســتانه نیســت، بازنشــر می کند. در 
استوری هایی که به تازگی خسروی بازنشر کرده، اتهامات عجیبی به فرهاد مجیدی 
نســبت داده شده اســت؛ مهم ترین آنها شــایعه دوپینگی بودن سرمربی استقالل 
در زمــان بازی کردن اســت. حاال هر دو طرف گفته اند پیگیری می کنند؛ خســروی 
و یارانش برای متهم به «شــتیل گرفتن» و فرهاد مجیدی و باشــگاه استقالل برای 
تهمت هایی که به ســرمربی آبی های تهرانی زده شــده است. اینکه آیا پیگیری ها 
این بار نتیجه خواهد داشــت یا مثل موارد قبلی به دســت فراموشی سپرده شود، 
کلید اصلی داستان اســت؛ چون پیش تر، فرهاد مجیدی در دو مورد، موضوعاتی 
جنجالی را مطرح کرده، اما با وجود گذر زمان زیاد، هیچ راســتی آزمایی ای صورت 

نگرفت.
ویالی  امیردشت

پیش از ماجرای «داور شــتیل بگیر»، فرهاد مجیدی اتهامات تند دیگری را درباره 
یکی از داوران کنونی یعنی مهدی سیدعلی به کار برده بود. سیدعلی همان داوری 
اســت که دربی اخیر را ســوت زد و این بار یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، 
تصمیماتــش را زیر ســؤال برد. با این حــال، تیر ۹۹ بود که فرهــاد مجیدی بعد از 
شکســت تیمش برابر فوالد، اتهامات تندوتیزی را خطاب به داور مســابقه به زبان 
آورد. او ابتــدا گفته بود «ویالی شــمال ندارد که بخواهد به داور مســابقه دهد» و 
بعد در اینســتاگرام، منظورش را بسیار شفاف تر توضیح داد؛ مجیدی نوشت: «ویالی 
امیردشــت...! کار در شــهرداری به کمک فامیل...! عضو رایگان مدرسه فوتبال...! 
معرف ویزای اسپانیا...! شام و ناهار در رستوران تهرانسر...! تک وتنها هستم اما هرگز 

مقابل بی عدالتی سکوت نمی کنم. مردم خیلی زود متوجه حقیقت خواهند شد».
برخالف ادعاهای مربوط به فرهاد مجیدی که گفته بود تنهاســت، ولی سکوت 
نمی کند و به زودی حقایق مشــخص خواهد شــد، با وجود گذشت چند سال از آن 
اتفاق هرگز مورد کوچکی از آن اتهامات گسترده روشن نشد! فرهاد مجیدی نه سند 
و مدرکی مبنی بر ویالی امیردشــت و ویزای اســپانیا رو کرد و نه اینکه فدراسیون 
فوتبال و کمیته داوران پاسخ روشــنی به اتفاقات رخ داده نشان داد. در واقع هرگز 
مشــخص نشد آیا کمیته اخالق به اتهامات سنگین مجیدی ورود کرده یا خیر. البته 
با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین با محرومیت مواجه نشــدند، به نظر می رســد 
مثل بســیاری از پرونده های دیگر، این اتهامات هم مشــمول گذر زمان شد و خاک 

خورد.

داستان مبهم ارز دولتی
یکی، دو ماه بعد از آن صحبت های آتشین، آبان ۹۹ بود که این بار نام سرمربی 
استقالل در پرونده ای غیرفوتبالی مطرح شد و جنجال تازه ای گریبان فرهاد مجیدی 
را گرفت. موضوع مربوط به توییتی از احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیســه 
وقت مجلس شــورای اســالمی بود که نوشــته بود: «فرهاد مجیدی، فوتبالیست 
معروف ۹ بار در لیســت تخصیص ارز دولتی بوده اســت». این توییت جنجالی با 
واکنــش تند فرهاد مجیدی روبه رو شــد. او آن زمان در اینســتاگرام چنین ادعایی 
را رد کرد و نوشــت: «هیچ وقت در ایران شــرکت و فعالیت بازرگانی نداشته ام و تا 
بــه حال حتی یک بار هم ارز دولتی نگرفته ام. علیه این فرد که متأســفانه نماینده 
مجلس هم هســت اعاده حیثیت و شــکایت خواهم کــرد». اندکی بعد اما احمد 
امیرآبادی فراهانی جزئیات بیشــتری دربــاره فرهاد مجیدی و داســتان ارز دولتی 
مطرح و در گفت وگویی رســمی، به صحبت های فرهاد مجیدی واکنش نشان داد. 
او گفت: «حدود یک ماه پیش یکی از واردکنندگان غله کشور به من گزارش داد که 
برخی از فوتبالیست ها در وزارت صنعت رفت و آمد دارند و در حال گرفتن ارز برای 
شــرکت هایی هستند که به نام خودشان نیســت. این فرد ادعا کرد که بنده با یکی 
از افراد (فرهاد مجیدی) درگیر شــده ام و به او اعتراض کرده ام که شــما اینجا چه 

می کنید؟ مگر حرفه تان فوتبال نیست؟».
نماینده وقت قم در مجلس در ادامه به موضوع مهم تری اشــاره کرد و گفت: 
«به دنبال این جریان من به وزارت صنعت نامه نوشــتم و خواســتم این موضوع را 
بررســی کند. نامه بنده به تاریخ دوم مهر امســال بود که پاســخ آن نیز در ۱۹ آبان 
برای من آمد که قید شــده بود فرهاد مجیدی به دفتــر خدمات بازرگانی مراجعه 
کرده و درخواست او در کارگروه تخصیص ارز دولتی مورد تأیید قرار گرفته و نهایتا 
۹ ثبت سفارش به نام شرکت هایی که البته مالک شان آقای مجیدی نیست، صورت 
گرفته است. البته امکان دارد ایشان عضو هیئت مدیره یا صاحب شرکتی نباشد، اما 
دوربین های وزارتخانه حضور او را ثبت کرده و مســئوالنی که با او برای دریافت ارز 
در ارتباط بودند نیز حاضر هســتند. برخی از واردکنندگان نهاده های دامی کشور نیز 

مجیدی را در وزارتخانه رصد کردند».
اتفاق درخور درباره این پرونده اینکه امیرآبادی فراهانی گفت تماس هایی داشته 
تا بی خیال پرونده فرهاد مجیدی شود: «شخصی که درخواست تقاضای تحویل ارز 
دولتی را از آقای مجیدی دریافت کرده با بنده تماس گرفت و درخواســت کرد که 
کوتاه بیایم و مشــکل حل شــود. البته یکی از نمایندگان پیشین مجلس نیز به بنده 
زنگ زد و گفت که آقای مجیدی درخواســت دارد تا با من مالقات کند و گفت که 
اسناد را به ایشان نشان دهید؛ چراکه مدعی است ارز دولتی نگرفته. بهتر است هر 
کسی به شغل و فعالیتی که دارد بپردازد. بنده نمی گویم او ارز را تحویل گرفته، اما 

به نام ایشان برای ۹ شرکت ثبت تقاضای ارز دولتی صورت گرفته است».
حاال موضوع اینجاســت که چرا مــواردی که فرهاد مجیــدی مطرح کرده به 
ســرانجام نرسیده و رســیدگی به آنها صورت نگرفته اســت. او اگر همان طور که 
خودش گفته باشد، برای ایستادگی مقابل بی عدالتی و روشنگری تالش کرده باشد 
باید ســرانجام پرونده هایی که ادعــا کرده یا در مورد پرونــده ای که نامش مطرح 
شده، بازرســی دقیق تری صورت بگیرد. فرهاد مجیدی در هر دو نوبت قبلی گفته 
به زودی حقایق روشــن خواهند شــد. او وعده شــکایت از نماینــده وقت مجلس 
شورای اسالمی را هم داده است، ولی جالب اینکه تا به حال هیچ خروجی دیگری 
مطرح نشــده است. اینجاست که این پرسش مطرح می شود که آیا فرهاد مجیدی 
با ســند و مدرکی متهم می کند یا متهم می شــود؟ اگر چنین اســت که برای تنویر 
افکار عمومی هم که شــده بهتر است وضعیت ســه موردی که سرمربی استقالل 
در آن نقش داشــته مشخص شود؛ از ویالی امیردشت و ارز دولتی گرفته تا داستان 

داور شتیل بگیر.

فرهاد مجیدی؛ از  ویالی امیردشت
و ارز دولتی تا شتیل بگیر

فرهاد مجیدی ســرمربی استقالل، روزهای پرالتهابی را در فوتبال ایران سپری می کند. او که بعد از مدت ها توانسته استقالل را در آستانه قهرمانی در 
لیگ برتر قرار دهد، خواســته یا ناخواسته وارد فضایی شده که ممکن است تمرکزش را در مسیر قهرمانی از دست بدهد. بسیاری، واکنش های فرهاد 
مجیدی به اتفاقات رخ داده حول باشــگاه استقالل را احساســی تلقی کرده و عده ای می گویند او تاب ناکامی تیمش را از یک سو و مسئولیت پذیری 
در قبال شکســت را از ســوی دیگر ندارد و به همین دلیل اســت که به بهانه های مختلف رو می آورد تا ناکامی احتمالی را توجیه کند. با  وجود  این، 
صحبت هایی که فرهاد مجیدی بعضا در کنفرانس های خبری بعد از بازی یا در صفحه اینســتاگرامش مطرح می کند، چنان تندوتیز است که می تواند 
سرفصلی بر یک جنجال نو باشد. سرمربی اســتقالل که این روزها با مطرح کردن واژه «شتیل بگیر» دوباره به حاشیه رفته، پیش تر نامش دست کم در 
دو مورد جنجالی دیگر مطرح شــده است. هرچند هیچ کدام از پرونده های مذکور تا به حال نتیجه مشخصی نداشته، ولی این سؤال مطرح می شود که 

فرهاد مجیدی دنبال چه چیزی است؟


