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کسی که کار بدی انجام دهد، 
سزای آن را در همین دنیا می بیند.

روزنامه

حـــــــــوادث

مرگ هولناک زن جوان در جنایت خانوادگی

 توقیف 2 کامیون با 10 میلیارد کاالی 
قاچاق در فارس

جوان  زوجی  خانوادگی  اختالف 
رنگ  »نیکشهر«  شهرستان  در 

خون گرفت.
به  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، 
فرمانده  نوری  حمید  سرهنگ 
انتظامی شهرستان نیکشهر گفت: 
پی گزارش  در  آذرماه  شانزدهم 
در  مشکوک  مرگ  فقره  یک 
بالفاصله  کوچینگ  روستای 
این  آگاهی  پلیس  از  تیمی 
موضوع  بررسی  برای  فرماندهی 

به محل اعزام شد.
وی افزود: در بررسی های میدانی 
در محل حادثه مشخص شد زنی 
۲۳ ساله در پی مشاجره لفظی با 
سه ضربه  با  او  توسط  شوهرش، 
به  انتقال  هنگام  و  مجروح  چاقو 

بیمارستان فوت کرده است.
کرد:  تصریح  نوری  سرهنگ 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم 
محرز  با  آگاهی  پلیس  جنایی 
هماهنگی  با  قتل  موضوع  شدن 

تحقیقات  قتل  ویژه  بازپرس 
دستگیری  برای  را  گسترده ای 
عامل این جنایت که از شهرستان 

متواری شده بود، آغاز کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر 
رسیدگی کننده  تیم  کرد:  عنوان 
تحقیقات  یکسری  با  پرونده 
از  استفاده  و  پلیسی  گسترده 
را  متهم  پلیسی  نوین  شیوه های 
در استان هرمزگان شناسایی و با 
کنترل نامحسوس او را در اقدامی 
ضربتی و غافلگیرانه هنگام تردد 
از محورهای مواصالتی  در یکی 
شهرستان جاسک با یک دستگاه 
دستگیر  مسافرکش  سواری 

کردند.
قتل  به  متهم  داد:  ادامه  وی 
در  است  ساله   ۲۴ جوانی  که 
قتل  به  اولیه  بازجویی های 
اختالفات  پی  در  همسرش 
از  پس  و  اعتراف  خانوادگی 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرا معرفی شد.

از توقیف  انتظامی استان  فرمانده 
مقادیری  کشف  و  کامیون   2
 10 ارزش  به  قاچاق  کاالی 
میلیارد ریال در شهرستان خرمبید 

خبر داد.
در  گودرزی  احمدعلی  سردار 
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
خبری پلیس، بیان کرد: مأموران 
جنتی فر  شهید  بازرسی  و  ایست 
راستای  در  خرمبید  شهرستان 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محور شیراز- اصفهان 
به 2 دستگاه کامیون مظنون شده 

و آنها را متوقف کردند.

بررسی های  در  داد:  ادامه  وی 
این  شد  مشخص  گرفته  صورت 
و  هزار  یک  حامل  خودروها، 
یک  و  آب  پمپ  دستگاه   849
فشار  محفظه  عدد   207 و  هزار 
و  قاچاق  همگی  که  بوده  آب 
گمرکی  و  قانونی  مدارک  فاقد 

هستند.
با  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
اشاره به اینکه در این خصوص 2 
متهم دستگیر و پرونده مقدماتی 
ریالی  ارزش  افزود:  تشکیل شد، 
نظر  به  بنا  قاچاق،  محموله  این 
ریال  میلیارد   10 کارشناسان، 

برآورد شده است.

فرمانده انتظامی فسا گفت: با تالش مأموران انتظامی این 
شهرستان، دو دستگاه سواری 405 توقیف و 375 هزار و 
280 نخ سیگار قاچاق به ارزش 500 میلیون ریال کشف 

شد.
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رستمی  فرج  سرهنگ 
فسا  شهرستان  انتظامی  مأموران  بیان کرد:  پلیس،  خبری 
هنگام  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  برخورد  طرح  اجرای  در 
پژو  دستگاه  دو  به  مواصالتی،  محورهای  در  گشت زنی 
405 مظنون و آن ها را برای بررسی بیشتر توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودروها، تعداد 375 هزار 
قانونی  مدارک  فاقد  و  قاچاق  نخ سیگار خارجی  و 280 

کشف شد.
محموله  این  ارزش  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
برآورد  ریال  میلیون   500 کارشناسان،  نظر  برابر  قاچاق 
متهم  نفر   2 خصوص  این  در  کرد:  تصریح  است،  شده 
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال 

داده شدند.

وانت  دستگاه  یک  توقیف  از  مرودشت  انتظامی  فرمانده 
یک  ارزش  به  قاچاق  صوتی  تجهیزات  کشف  و  نیسان 

میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ اسماعیل زراعتیان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
راستای  در  آگاهی  پلیس  مأموران  گفت:  پلیس،  خبری 
اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با انجام اقدامات 
اطالعاتی و ایست و بازرسی مقطعی، به یک دستگاه وانت 

نیسان مظنون و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
از  بازرسی  در  شدند  موفق  مأموران  کرد:  تصریح  وی 
پاور،  باند،  نوع  از  تجهیزات صوتی  آن خودرو، 20 عدد 
دستگاه تنظیم صدا، ساب، پایه باند و میکروفن قاچاق و 
فاقد مدارک گمرکی را کشف و راننده را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت بابیان اینکه برابر نظر کارشناسان 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد  یک  مکشوفه  اموال  ارزش 
مراحل  سیر  برای  متهم  کرد:  عنوان  است،  شده  برآورد 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: پلیس با تمام توان آماده 
است با قاچاقچیان و مخالن نظم و امنیت اقتصادی مقابله 
آماده  ساعته   24 به صورت   110 پیامک  سامانه  و  کند 
امنیتی  و  اطالعاتی  انتظامی،  درخواست های  دریافت 

شهروندان است.

 کشف سیگار قاچاق 800 میلیونی
در فسا

 کشف کاالی قاچاق میلیاردی
در مرودشت

معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
خبر  حرفه ای  مالخری  دستگیری  از  بزرگ  تهران 
داد که در بازرسی از چندین انبار بزرگ متعلق به 
مسروقه  اموال  انواع  تومان  میلیارد   ۷ از  بیش  وی 

کشف شد.
کارآگاه  سرهنگ  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
با  میزان  با  گفت وگو  در  میرزکی  شمس الدین 
است  ساله   ۵۰ حدودًا  فردی  متهم  اینکه  به  اشاره 
که دارای چندین فقره محکومیت کیفری به اتهام 
خریدوفروش اموال سرقتی و همچنین دارای پرونده 
مفتوح در دادسرای ناحیه ۳۴ است و با قرار وثیقه 
آزاد بوده، اظهار داشت: در چهاردهم آذرماه سال 
گرفته  صورت  تحقیقات  و  بررسی ها  در  جاری 
خریدوفروش  درزمینه  همچنان  متهم  شد  مشخص 
اموال سرقتی فعالیت دارد ازاین رو حدود دو هفته 
با  گرفتند.  قرار  نظر  تحت  وی  انبارهای  و  متهم 
توسط  سرقتی  اموال  خریدوفروش  شدن  قطعی 
 ۵ شعبه  قضایی  دستور  اخذ  با  سابقه دار  متهم  این 
بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در یک عملیات 
غافلگیرانه، متهم دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال 

داده شد.
معاون مبارزه با سرقت وسایل نقلیه پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم در ابتدا منکر 

نگهداری  و  سرقتی  اموال  خریدوفروش  هرگونه 
این گونه اموال مسروقه بود، افزود: از شش مخفیگاه 
مالخر در خیابان قزوین )ساختمانی دوطبقه با یک 
هالل احمر،  سرقتی(،  اموال  از  پر  زیرزمین  طبقه 
تهران پارس  و  حکیمیه  خاوران،  سعادت آباد، 
طاقه   ۲۵۰ قبیل:  از  مسروقه  اموال  زیادی  مقادیر 
قدیمی،  و  نفیس  خطی  کتاب های  چرم،  و  پارچه 
لب  مسافرتی،  چادرهای  فرز،  سنگ  دریل،  البسه، 
جاروبرقی،  موتوربرق،  فیلم برداری،  دوربین  تاپ، 
حدود  تقریبی  ارزش  به  آشپزخانه  سرویس های 

هفت میلیارد تومان کشف شد.
سرهنگ میرزکی با اشاره به اینکه متهم در برخی 

از  مسروقه خود  اموال  نگهداری  محل  انبارهای  از 
پیرامونی  محیط  رصد  برای  مداربسته  دوربین های 
خود استفاده می کرد، گفت: متهم در اعترافات خود 
اینکه  به  علم  با  را  سرقتی  اموال  که  داشت  اعالم 
سرقتی هستند از ۲۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان 

از سارقان خریداری کرده است.
رفاه  در  مالی  ازنظر  مالخر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کامل است و دارای چندین منزل ویالیی در مناطق 
مختلف شهر تهران است، افزود: مالخر در اعترافات 
خود مدعی است که از حدود ۵ سال پیش در این 

حوزه فعالیت داشته است.
قاطعیت  بر هوشیاری و  تأکید  با  مقام مسئول  این 
با  که  مالخرانی  و  سارقان  با  برخورد  در  پلیس 
مردم  روانی  آرامش  و  امنیت  خود  مجرمانه  اقدام 
است  الزم  کرد:  تأکید  می اندازند،  مخاطره  به  را 
برای  الزم  اصول  رعایت  ضمن  عزیز  همشهریان 
جلوگیری از وقوع سرقت مثل نگهداری طالجات 
و اموال قیمتی در صندوق های امانات، سپردن منزل 
خود  باارزش  و  قیمتی  اموال  از  مطمئن،  افراد  به 
عکس برداری و یا شماره سریال اموال خود را ثبت 
و  سرقت  وقوع  صورت  در  تا  نمایند  نگهداری  و 
بتوانند  سریع تر  و  راحت تر  مسروقه  اموال  کشف 

اموال خود را تحویل بگیرند.

دو پسر جوان که پس از جنایت در تهران به ترکیه 
این  به  غیرمجاز  ورود  خاطر  به  بودند  کرده  فرار 
هماهنگی های  با  متهمان  شدند.  بازداشت  کشور 
پلیس بین الملل به زودی به ایران منتقل خواهند شد.
با  پرونده  این  به  رسیدگی  مشرق،  گزارش  به 
بیمارستان  در  جوانی  پسر  مرموز  مرگ  گزارش 
بازپرس سجاد  تماس  این  دنبال  به  سینا آغاز شد. 
عمل  وارد  جرم  صحنه  بررسی  تیم  و  آذر  منافی 
شد  مشخص  گرفته  بررسی های صورت  در  شدند. 
نوک تیز  متعدد جسم  اصابت ضربات  براثر  حسام 
مانند چاقو به سر، دست، کمر و پا به قتل رسیده 

همراه  به  حسام  که  می داد  نشان  تحقیقات  است. 
دوستش حسن با دو پسر 22 و 23 ساله به نام های 
ساسان و شاهین زیر پل ری درگیر شده که در این 
درگیری هر دو آنها مجروح شده اما حسام پس از 

انتقال به بیمارستان جان خود را ازدست داده است.
حسن در بازجویی ها به مأموران پلیس گفت: حسام 
و شاهین از قبل با هم اختالف داشتند و برای هم 
در  قبل  روز  چند  اینکه  تا  می کشیدند  خط ونشان 
درگیری  آن  در  که  شدند  درگیر  هم  با  محله مان 
پس ازاین  کرد.  زخمی  را  شاهین  چاقو  با  حسام 
درگیری حسام چند روزی به ایالم رفت تا همه چیز 
از  حسام  سرانجام  قبل  روز  دو  یکی،  شود.  آرام 
نفر  دو  ما  حادثه  روز  و  آمد  تهران  به  شهرستان 
در اتوبان محالتی با موتورسیکلت در حال حرکت 
هنوز  کرد.  توقف  ری  پل  زیر  حسام  که  بودیم 
لحظاتی از توقف ما نگذشته بود که شاهین و ساسان 

نیز از راه رسیدند.
به نظرم آنها ما را تعقیب کرده بودند تا از حسام 
شدند  درگیر  ما  با  آنها  به هرحال  بگیرند.  انتقام 
که شاهین با چاقو به حسام حمله کرد و ضربات 

او زد. وقتی حسام غرق در خون روی  به  متعددی 
زمین افتاد آنها از محل گریختند.  همزمان با انتقال 
دستگیری  برای  مأموران  قانونی  پزشکی  به  جسد 
شاهین به محل زندگی وی رفتند که متوجه شدند 
متهم پس از حادثه به مکان نامعلومی گریخته است. 
جست وجو  آذر  منافی  قاضی  دستور  به  مأموران 

برای دستگیری قاتل فراری را آغاز کرده اند.
ادامه  متهمان  برای دستگیری  درحالی که تحقیقات 
داشت کارآگاهان جنایی در بررسی های خود پی 
بردند که هر دو متهم به ترکیه فرار کرده اند. بدین 
ترتیب به دستور بازپرس جنایی مکاتبات مأموران 
ارسال مشخصات  با  و  آغاز شد  بین الملل  پلیس  با 
دو متهم از پلیس ترکیه خواسته شد تا در صورت 
ادامه  در  کنند.  بازداشت  را  آنها  متهمان  مشاهده 
جوان  پسر  دو  که  دریافتند  کارآگاهان  بررسی ها 
به محض ورود به ترکیه به خاطر ورود غیرمجاز به 
این کشور بازداشت شده و در زندان به سر می برند. 
طبق  متهمان  به زودی  موضوع،  این  شدن  برمال  با 
قانون استرداد متهمان از سوی پلیس ترکیه به ایران 

منتقل خواهند شد.

مالخر میلیاردر دستگیر شد

قتل در تهران دستگیری در ترکیه

بار  دو  و  یکی   15 لیگ  اول  هفته  چند  در  پوالدی:  محمدرضا 
به زعم باشگاه پرسپولیس، داوری علیه آنها بود. از محمود گودرزی 
نمایندگان  تا  گرفته  ناظمی(  )مازیار  ورزش  وزارت  خبرنگار  تا 
مجلس آنچنان فریاد اعتراضشان بلند شد که خود پرسپولیسی ها هم 

باور کردند که زمین و زمان برای آنها پاشنه ورکشیدند.
همین سروصداها جواب داد و ازآن پس یا داوران اشتباه نکردند یا 

اگر اشتباه کردند اشتباهی بود سهوی و در یک جهت خاص.
پرسپولیس- سپاهان

این بازی را هرچند رسانه ها بازی هفته و دربی ایران و چندین چند 
سپاهان  نه  نبود.  بیش  خالی  طبل  واقع  در  ولی  دادند؛  دیگر  لقب 
نه  و  مدعی  تیم  یک  شورونشاط  پرسپولیس  نه  بود  قبل  بازی های 

داور، مرد چنین میدانی.
تیم،  دو  جانبه  از  اصغری  علی  سنتی  فوتبال  همان  یا  زیرش  بکش 
پرتاب اوت دستی که زمینه ساز گل سپاهان شد و سانترو سانتر و 

سانتر همه فوتبالی بود که قلعه نوعی- برانکو به نمایش گذاشتند.
حاشیه های این بازی از یک هفته قبل کلید خورد آنجایی که برانکو 
کمیته داوران را مجبور به تغییر داور بازی کرد تا بار دیگر نشان 
این  رده باالی  مسئولین  بین  در  پشتوانه  و  قدرت  این قدر  که  دهد 
کار کوچکی  داور یک  تغییر  که  دارد  وکیل  و  وزیر  از  مملکت 

برایش محسوب می شود.
علیرضا فغانی

هرچند در سالیان اخیر این داور توانسته به جام جهانی رفته و یا در 
ایران  لیگ  بین المللی قضاوت کند؛ ولی هیچ گاه در  مسابقات مهم 
موفق ظاهر نشده است اشتباهات مکرر و پرخاشگری و حتی دهن 
به دهن شدن با مربیان و بازیکنان از او چهره نامناسبی بجا گذاشته 
گفته  به  بنا  اشتباهات  این  نیز  پرسپولیس  سپاهان-  بازی  در  است. 
کسی  آیا  ولی  است،  داشته  فراوان  تأثیرگذار  داوری  کارشناسان 
جرئت برخورد با این آقا را دارد؟ آیا کمیته داوران جرئت محروم 
کردن او را دارند؟ جواب نه است چون که کمیته داوران و دپارتمان 
داوری نه از خود اختیاری دارد و نتوان محروم کردن فغانی یا داوران 

هفته قبل و قبل تر... .
باری به هر جهت بازی دو تیم مدعی با نتیجه مساوی به پایان رسید 

ولی ترکش حواشی آن مطمئنًا تا مدت ها نقل محافل خواهد ماند.
استقالل- سپیدرود رشت

را  خود  پسران  تا  شد  موفق  باالخره  استقالل  آلمانی  سرمربی  شفر 
هماهنگ کرده تا ضمن کسب امتیاز بازی های پرگلی را به نمایش 

بگذارند. استقالل در یک روز بارانی در چمن مصنوعی سردار گیالن 
موفق شد تا حریف خود را با 5 گل شکست دهد. این برد و کسب 
سه امتیاز برای آبی های تهرانی بسیار بااهمیت بود، هم اینکه خود را 
در جمع مدعیان تثبیت کردند هم اینکه برای کل لیگ خط ونشان 
اساس  بر  و  بازی  جریان  در  همگی  بازی  این  گل های  کشیدند. 
حرکات از پیش تعیین شده و تمرین شده به ثمر رسید نه از اوت 
دستی خبری بود نه از بکش زیرش نه قضاوت داور تأثیری در به 

ثمر رسیدن گل ها دخیل.
راه  به  فوتبال  افتاد؛ ولی  راه  قبل هرچند دیر  به مانند سال  تیم شفر 
به  بستن  دل  و  بی هدف  سانترهای  از  شفر خبری  فوتبال  در  افتاده 
پاس کاری های  با  زمین  روی  فوتبال  نیست،  خبری  سر  ضربات 
دیگر  از  هجومی حریف  کانال های  بستن  و  جلو  از  پرس  اصولی، 
نشانه های تیم شفرست. با دیدن این تیم سؤالی که به ذهن می رسد 
آنست که آیا ستاره های این تیم در پایان نیم فصل یا اتمام لیگ باز 
به راحتی راهی امارات و قطر و ترکیه می شوند؟ یا که اراده برآنست 

که تیم به طریق دیگر تضعیف شود؟
پدیده- ماشین سازی تبریز

تیم مدعی پدیده بعد از شکست هفته قبل در اصفهان اسب خود را 
جهت کسب سه امتیاز خانگی در مقابل ماشین سازان زین کرده بود 
گل قاسمی نژاد در دقایق اولیه بازی نیز نوید یک بازی زیبا را داد؛ 
ولی در ادامه گل محمدی مربی موفق پدیده در دام مهاجری مربی 
فعلی ماشین سازی و مربی سابق پدیده افتاد و با همه حواشی دو امتیاز 

حساس از دست پدیده پرید.

این روزها بحث جدایی یا ماندن بازنشسته های فدراسیون فوتبال به دغدغه 
اصلی اهالی این رشته تبدیل شده و در آستانه جام ملت های آسیا خیلی ها 
نگران تعلیق فوتبال هستند. در چنین شرایطی همه منتظر اعالم موضع رسمی 
وزارت ورزش و جوانان بودند که مسعود سلطانی فر بعد از کش وقوس های 

فراوان سرانجام به صورت صریح دراین باره حرف زد.
»آقای تاج که تالش خوبی داشت و از جانبازان دوران دفاع مقدس است با 
استفاده از ماده 60 قانون جامع خدمات ایثارگران می تواند به کار خود در 
فدراسیون ادامه دهد و این موضوع در حال پیگیری و انجام مراحل اداری 
و اجرایی است و در مورد سایر بازنشستگان فدراسیون هم تغییراتی را در 
دبیر کلی شاهد بودیم که جا دارد از زحمات دلسوزانه ساکت تشکر کنم 
و درباره سایرین هم به زودی مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در چارچوب 
اساسنامه تصمیمات مقتضی و قانونی را خواهد گرفت، ولی درهرصورت از 

همه انتظار دارم منافع ملی را رعایت کنند.«
بعد از جام جهانی 2006 آلمان بود که رئیس سازمان تربیت بدنی حکم به 
برکناری محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال داد و همین امر باعث 

شد تا فیفا فوتبال ایران را تهدید به تعلیق کند و بقیه ماجراها...
فیفا بارها و بارها اعالم کرده که فوتبال نباید زیر سلطه دولت ها و حکومت ها 
باشد و این دولت و حکومت ها حق دخالت در فوتبال را ندارند؛ ولی واقعًا 
در فوتبال ما چنین بوده است؟ آیا رئیس مثل کفاشیان یا همین مهدی تاج 
این پست و مقام رسیده اند؟ همچنین سایر  به  انتخاب آزاد  براساس یک 

اعضای فدراسیون؟ یا اینکه این عوامل از صافی های مخصوص عبور کرده 
و هرکدام با البی و نه شایستگی به مقام شامخی در این فوتبال رسیده بودند.
فوتبال ایران با بیش از هشتاد سال سابقه در امر پرورش مدیران فوتبالی به 
کدام درجه رسیده است؟ چند مدیر موفق را ساختیم برای چنین روزهایی؟ 
هم  باوجوداین  چرا  چه؟  که  دادیم  ترجیح  تخصص  بر  را  تعهد  همیشه 
چهره های متعهد در فوتبال روزبه روز به کج روی هایمان افزوده شده است؟ 
از فساد در بین ورزشکاران گرفته تا جعل و تقلب و رشوه بگیری در همین 

فدراسیون تا وضعیت ورزشگاه ها.
آن هاست  اسالف  و  مدیران  این  دست  ساخته  که  فوتبالی  این  به کجای 
شده  تصویب  بجا  و  درست  قانون  یک  تنها  اگر  باشیم؟  داشته  دلخوش 
باشد همین قانون بازنشستگی است. مگر تا به کی باید قیافه های تکراری، 
ایده های تکراری این عده که سابقه درخشانی نه در مدیریت و نه در رزومه 

ورزشی دارند را مشاهده کنیم؟
بود،  ایرانی  روزی روزگاری کنفدراسیون فوتبال آسیا در دستان مدیران 
فوتبال ایران صاحب یکی از بهترین لیگ های آسیا بود لیگی تمیز و پاک، 
داوران ایرانی در جام جهانی قضاوت می کردند، فوتبال ملی قهرمان آسیا 
بود مسیر جام جهانی و المپیک رفتن هم سهل و آسان، در رده های پایه هم 

حرف اول آسیا می زدیم یک پای ثابت مسابقات جهانی.
ولی امروز با تصویب و اجرا یک قانون باید از کسانی که شهرت و نام 
آقایان  این  لجبازی  با  نکند  که  بترسیم  است  فوتبال  این  مدیون  را  خود 
فوتبالمان تعلیق شود. آن  هم در آستانه جام ملت های آسیا و برآورده شدن 

آرزو 42 ساله.
به راستی کجای کارمان اشتباه کردیم که به این روز رسیدیم که از امثال 
فریدون اصفهانیان با آن سابقه در داوری و کمیته داوران فعلی باید بترسیم 

یا همچنین اسالمیان، بهاروند و طالقانی و ... .
چرا این آقایان که یک عمر منت برسر فوتبال ایران می گذاشتند که برای 
به  را  خدمت  عطای  و  نمی کنند  تمکین  قانون  به  امروز  آمده اند  خدمت 
لقای آن نمی بخشند و میز و صندلی چرم و گردان خود را رها نمی کنند؟ 
نامه نگاری به وزیر؟ دست به دامن شدن به وکیل؟ که چی؟ آقایان بروید 
شاید کسانی دیگر بیایند رهروی راه شما نباشند؛ بلکه این فوتبال و جماعت 

عاشق آن نفسی به عافیت بکشند.
بسی  ما کوتاه کنید  از سر  را  سایه خود  و  لطف کنید  اگر  تاج شما هم 
خوشحالمان می کنید چون که ما فدراسیون بی ستاره اما پاک و فوتبال بی غل 

و غش را دوست داریم.

لیگ برتر فوتبال و نگاهی دیگر
محمدرضا پوالدی                      تعلیق و دیگر هیچ ...


