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استیضاح وزیر راه و شهرسازی با بیش از  ۳۰امضاء کلید خورد
نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس ،از کلید خوردن استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نشست روز سه شنبه مجلس با بیش از  ۳۰امضاء خبر داد .به گزارش خانه ملت؛ جلیل رحیمی
جهان آبادی از کلید خوردن استیضاح وزیر راه و شهرسازی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت :عملکرد وزیر راه و شهرسازی و زیرمجموعههای این وزارتخانه
در حوزههای مختلف مورد انتقاد نمایندگان است که برخی از این مشکالت مربوط به مسائل ملی است همانند مشکالت عدیدهای که در حوزه حمل و نقل کشور وجود دارد و بخشی از این
مشکالت و انتقادها مربوط به مسائلی است که در استانها و مناطق وجود دارد.

«ابتکار» از انتقاد نمایندگان درباره فساد در پرطرفدارترین ورزش ایران گزارش می دهد

سیاست زدگی بالی جان فوتبال
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مدتها است که موضوع فساد در فوتبال بر سرزبان ها افتاده
و همه از مافیای فوتبال و دست های پشت پرده در جابجایی
پول های کثیف در فوتبال و خرید و فروش و جابجایی بازیکنان
و  ...سخن می گویند .مسئله ای که با گذشت زمان در حال بغرنج
شدن است و با ورود برخی افراد به این حوزه و سیاسی شدن
فوتبال ،می رود تا به مشکلی بزرگ و الینحل بدل شود.
البته برخی نمایندگان مجلس نهم سعی کردند با کلید زدن تحقیق و
تفحص از دو باشگاه بزرگ تهرانی پرسپولیس و استقالل که اگر و اماها و
بحث های زیادی درباره آنها سرزبان ها افتاده بود به موضوع ورود کرده و
در این باره شفاف سازی کنند ،ولی به گفته نادر قاضی پور ،عضو فراکسیون
ورزش مجالس نهم و دهم «با کش دادن و طوالنی کردن قضیه توسط
یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس نهم این موضوع منطفی شد و به
نتیجه نرسید ».همچنین وقتی خبر توقيف چمدان پر از دالر مسئول مالي
فدراسيون فوتبال در فرودگاه تاشكند روی خروجی یکی از خبرگزاری های
کشورمان قرار گرفت ،بار ديگر پرونده فساد در فوتبال را سر زبانها انداخت،
پروندهاي كه در مجلس نهم تهيه شده بود ،اما به بهانههاي سياسي بايگاني
شد و پرونده ای که در کمیسیون اصل نود به جریان افتاده بود به دالیل
نبود مستندات کافی و محکم فساد در فوتبال در این کمیسیون مسکوت
ماند.
تحقیق و تفحص از فساد در فوتبال در مجلس دهم اجرا می شود
البته پرونده پیگیری فساد در فوتبال در مجلس دهم همچنان باز
است و برخی نمایندگان تصمیم گرفتند مجددا پرونده تحقیق و تفحص
از فوتبال را با محورهای مشخص «بینظمیهای مالی در مدیریت دو
چ کسی در قبال بدهیها
باشگاه تهرانی استقالل و پرسپولیس و اینکه هی 
احساس مسئولیت نمیکند» ،به جریان بیندازند .در این تفحص قرار است
نمایندگان متقاضی دو باشگاه بزرگ تهرانی را در قبال جابجایی ها و نقل
و انتقاالت نا شفاف طی  10سال گذشته به چالش بکشند و مجبور به
پاسخگویی کنند .اوایل بهمن ماه بود که نشستی در کمیسیون فرهنگی
مجلس با حضورمسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان و مهدی تاج،
رئیس فدراسیون فوتبال به منظور بررسی طرح تحقیق و تفحص از
باشگاههای استقالل و پرسپولیس و طرح سوال دو نماینده درخصوص
پروژههای نیمه کاره ورزشی تشکیل شد .در این جلسه بنا به تقاضای
جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از منابع ومصارف و نظام

مدیریت این دو باشگاه در  10سال اخیر در صحن کمیسیون فرهنگی
مطرح و پس از شنیدن توضیحات وزیر و رئیس فدراسیون فوتبال ،این
امر در صحن کمیسیون به رای گذاشته شد و نمایندگان حاضر به این
تحقیق و تفحص رای مثبت دادند .بنابراین به گفته نادرقاضی پور که در
این باره با «ابتکار» سخن می گفت ،بعد از بررسی بودجه سال  ،97تحقیق
و تفحص از این دو باشگاه به صحن علنی میآید تا نمایندگان در صحن
هم تکلیف این تفحص را به منظور شفاف سازی و مبارزه با فساد در فوتبال
کشورمان روشن کنند.
«بزدل» خواندن قهرمان ملی توسط یک سرمربی خارجی!
الزم به ذکر است در راستای تاکید بر وجود فساد در فوتبال دوشنبه
شب ،علی کریمی فوتبالیست مطرح کشورمان که به جادوگر فوتبال ایران
شهرت دارد با حضور در برنامه نود ،در مقابل محمدرضا ساکت ،نماینده
فدراسیون فوتبال به مناظره پرداخت و با طرح سوال هایی جسورانه که
کمتر فوتبالیستی جسارت طرح آنها را دارد ،نماینده فدراسیون فوتبال را
به چالش کشید .علی کریمی در این برنامه پرسشهای فراوانی را درباره
شفافیت مالی فدراسیون ،نحوه عقد قراردادها ،نبود تاییدیه برای اساسنامه
فدراسیون فوتبال ،متضرر شدن در قراردادها و  ...مطرح کرد که از نظر
اهالی فوتبال کامال به حق بود و گاهی محمدرضا ساکت را بر آن داشت
که با ترفند خاص خود از پاسخ دادن به این سواالت شانه خالی کند.
البته در انتهای برنامه با ورود پیامکی کارلوس کیروش ،سرمربی خارجی
تیم فوتبال کشورمان و «بزدل» خواندن این قهرمان ملی ،مسیر برنامه
به سمت و سوی دیگری هدایت شد .موضوعی که توقع می رود با ورود
مسئوالن ورزشی کشورمان و حمایت از این چهره ملی ،جلوی بی حرمتی
یک خارجی به یکی از اسطوره های ورزشی کشورمان گرفته شود .در
تاکید فساد در فوتبال کشورمان ،نادر قاضیپور ،نماینده مردم ارومیه در
مجلس در گفت وگو با «ابتکار» با بیان اینکه «فدراسیون فوتبال شبه
جزیره ای کوچک و پولدار در کشور بزرگ ایران و تابع قانون فیفا در خارج
از کشور است» ،گفت« :در مجلس نهم تحقیق و تفحص از فدراسیون
فوتبال و فساد در فوتبال را کلید زدیم ولی یکی از اعضای هیات رئیسه
آنقدر کش داد اجازه نداد مطرح شود .همچنین درباره هزینه تیم های
استقالل و پرسپولیس حدود دو هفته پیش تقاضای تحقیق و تفحص از
این دو تیم را استارت زدیم که در کمیسیون فرهنگی مجلس رای آورد
و منتظریم بررسی بودجه  97به اتمام برسد تا به صحن علنی بیاید».
این نماینده مردم ارومیه در مجلس با انتقاد از خصوصی نشدن دو تیم
بزرگ تهرانی با تاکید بر اینکه «حاکمیت دولت بر دو باشگاه پرسپولیس
و استقالل چقدر است» ،به «ابتکار» گفت« :آقای تاج به عنوان همه کاره
فدراسیون فوتبال از گذشته تاکنون باید پاسخگو باشد و بگویند؛ داللهای
سودجوی این دو تیم چه افرادی هستند و پول جابه جایی بازیکنان کجا
میرود؟» او همچنین با انتقاد از خصوصی نشدن باشگاه های ورزشی تاکید

کرد « :تا زمانیکه تیم های بزرگ فوتبال خصوصی سازی نشوند شاهد
فساد در فوتبال خواهیم بود ».همچنین یوناتان بت کلیا ،عضو هیات رئیسه
فراکسیون ورزش مجلس دهم با انتقاد از وضعیت اداره فدراسیون فوتبال
کشورمان که طی سالهای طوالنی در دست یک شخص اداره می شود ،به
«ابتکار» گفت« :متاسفانه فوتبال ما دست یکسری افراد خاص است و سال
های سال است که این افراد عوض نمی شوند و مصداق این ضرب المثل که
آب یک جا بماند میگندد ».او همچنین ادامه داد «:سال های طوالنی یک
شخص رئیس فدراسیون بوده است و زمانی که او این مسئولیت را گرفت
حتی یک روز هم فوتبال بازی نکرده بود .در آن زمان دانشکده ورزش و
تربیت بدنی ما به اندازه امروز تحصیل کرده تربیت بدنی و ورزشی نداشت،
ولی امروز شخصیت ها و تحصیل کردگانی در این حوزه داریم که دیگر نیاز
به این نیست که یک فرد سال های طوالنی در این سمت بماند .این رفتار
به خودی خود ایجاد فساد می کند و مشکالت زیادی را برای ورزش کشور
ما به وجود میآورد ».قاضی پور ،دیگر عضو فراکسیون ورزش مجلس دهم
هم در ادامه به «ابتکار» گفت  «:چند نکته در این میان قابل پیگیری در
قوه قضاییه است .دالالن فوتبال چه کسانی هستند و کدام مربیان پول می
گیرند و برخی بازیکنان را عضو تیم می کنند و می گویند در قبال عضویت
او در فالن تیم و مثال در قبال قرارداد یک میلیاردی  700میلیون پول باید
بپردازند ».او این نکات را از جمله موضوعات مهم دانست که باید مدعی
العموم نسبت به آنها ورود کند.
مدعی العموم به فساد در فوتبال ورود کند
قاضی پور معتقد است که مدعی العموم باید با این تبعیض و پول
خوردن ها مقابله کند و قوه قضاییه نسبت به آن موارد حساس تر باشد.
او این روند را تبعیض بزرگی دانست که بازیکنان اصیل و به خصوص
روستاییان و شهرستانی ها پول ندارند تا در تیم های خوب بازی کنند.
این عضو فراکسیون ورزش مجلس به «ابتکار» گفت« :همچنین تعیین
محل مسابقات و بازی ها ،زمان برگزاری و تعیین داور و جدول ها هم
موضوعات مهمی هستند که وزرات ورزش و جوانان باید رسیدگی کنند
و اگر به این امور رسیدگی نکنند ،خیانت کرده است ،چرا که نوعی فساد
اداری است ».بت کلیا هم در ادامه اظهارات خود با تاکید بر این نکته که
«زمانی که رئیس فدراسیون های مختلف یک یا دو دوره عوض می شوند،
ورزشکاران ما موفقیتهای زیادی به دست میآورند» ،به «ابتکار» گفت:
«ولی اینکه در فوتبال همیشه روی شانس فکر می کنیم و بهانه تراشی می
کنیم و رئیس فدراسیون سال های طوالنی در این سمت باقی میماند قابل
توجیه نیست ».او امارات را در این باره مثال زد و گفت « :چرا باید در مقابل
امارات که اندازه یک شهرستان ما است اینقدر باید ضعیف عمل کنیم و
بازیکنان ما در اماراتی که یک پاسگاه ما آنجا را اداره می کردند ،باید بروند
و بازی کنند؟ چرا باید امروز آنها به این جایگاه برسند و فوتبال ما چنین
جایگاهی داشته باشد؟» او با تاکید بر اینکه «کار مجلس نظارت است»،

افزود« :هر چقدر بتوانیم نظارتمان را قوی کنیم جلوی مشکالت گرفته می
شود .من دبیر فراکسیون ورزش هستم و این فراکسیون می تواند کارهای
زیادی انجام دهد ولی وظیفه اصلی که باید انجام می دادیم انجام نداده ایم.
جلسات زیادی می توانستیم برگزار کنیم ،ولی کوتاهی کرده ایم .البته کار
مجلس زیاد است و برنامه های متعددی داریم ،ولی به نظرم با این وجود
فراکسیون ورزش جای کار زیادی دارد و باید هفته ای  3تا  4جلسه داشته
باشد تا بتواند مشکالت را کاهش دهد».
سیاست زدگی بالی جان فوتبال ایران
بت کلیا سیاست زدگی را یکی دیگر از عوامل و مشکالت فوتبال و ورزش
ما دانست و به «ابتکار» گفت« :در بسیاری از شرایط متاسفانه سیاست
زده شده ایم .در دنیا ورزش را از سیاست جدا کرده اند ولی ما در این باره
موفق نشده ایم .چرا که مثال فردی که مسئولیتی می گیرد سعی دارد افراد
نزدیک به خود را وارد سیستم کند و به همه افراد اعتماد ندارد درحالی که
باید از نیروهای متخصص کشور در حوزه مورد نظر استفاده کند و با این
روش جلوی فساد تا حد زیادی گرفته می شود ».او تاکید کرد « :تا زمانی
که باند و جناح های سیاسی در ورزش وجود دارد راه به جایی نمی بریم
و یکی از مشکالت ما این است که همواره سعی کرده ایم منافع ملی را
فدای منافع جناحی و سیاسی بازی کنیم .این روند برای ورزش کشورمان
خطرناک است و باید این روند اصالح شود».
قاضی پور هم در ادامه گفت وگو با «ابتکار» با اشاره به اینکه « در دنیا
هزینه فوتبال خیلی گران است و  3بازیکن فالن کشور کوچک هزینهاش
بیش از کل فوتبال ما است» ،به خصوصی سازی نشدن فوتبال انتقاد کرد
و افزود« :در ایران هم هزینه فوتبال در مقایسه با بازی های انفرادی بسیار

باال است .ما باید به ورزشکاران خودمان کمک کنیم روی پای خودشان
بایستند و استقالل مالی داشته باشند و باشگاه خصوصی را با کاهش
هزینه ها رونق بدهند و زمین نخورند تا بخش خصوصی واقعی رونق
بگیرد ».این نماینده مردم ارومیه همچنین با بیان اینکه «نباید در عین
حال زحمات فوتبالیست ها و ورزشکاران کشورمان را نادیده بگیریم» با
تاکید بر این نکته که « جمهوری اسالمی درباره رده بندی فوتبال جزو
چند کشور رده اول جهان است و این اقدام ارزشمندی است» ،گفت« :از
پیدایش فوتبال تا امروز هیچ کشوری امتیازی که امروز جمهوری اسالمی
دارد را نداشته است و در پنج رده جهانی جزو رده های اول فوتبال جهان
هستیم .برزیل با آن عظمتش سه رده ندارد و آلمان دو رده ندارد ولی ما
در پنج رده جهانی فوتبال ،فوتسال و فوتبال ساحلی و  ..جزو بهترین تیم
های رده جهانی هستیم .این اقدام ورزشکاران ما قابل تقدیر و تشکر است
ولی متاسفانه نه وزارت ورزش ،نه صدا و سیما و نه فدراسیون در این باره
میتینگی ندادند در حالی که این افتخار بزرگی است ».این عضو فراکسیون
ورزش مجلس همچنین در واکنش به توهین سرمربی خارجی تیم فوتبال
ایران به علی کریمی در برنامه تلویزیونی زنده «نود» به «ابتکار» گفت:
«توهین به هر ایرانی توسط یک خارجی به هر شکل و با هر محتوا و دلیلی
محکوم و کار اشتباهی است و باید وزیر ورزش و جوانان به عنوان متولی
امر ومدافع ورزشکاران داخلی در این باره ورود کرده و ضمن برخورد با
کیروش ،او را مجبور کند از علی کریمی به عنوان یک قهرمان ملی
عذرخواهی کند .هرکسی به یک ایرانی توهین کند و او را «بزدل» خطاب
کند ،قطعا خودش «بزدل» است و ما می خواهیم که وزارت ورزش به این
موضوع ورود کند».

