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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۴
  

  :تابوشکنی ھمسر ھادی نوروزی در ورزشگاه آزادی تھران
 !ديديد باالخره به ورزشگاه آزادی آمدم 

  

، به دليل ايست ٢٠١۵بر و برابر با يکم اکت١٣٩۴ ]ميزان[شنبه نھم مھر يس، سحرگاه صبح پنجکاپيتان تيم فوتبال پرسپول 

، با ١٢٩۴ع پيکر ھادی نوروزی کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس صبح جمعه دھم مھرماه ييمراسم تش. قلبی درگذشت

پيکر ھادی . ی تھران برگزار شدين در استاديوم يکصد ھزار نفری آزادمسؤول ھواداران تيم پرسپوليس، ۀحضور گسترد

ھادی متولد  .سپاری به شھرستان بابل زادگاه وی انتقال يافت ع در ورزشگاه آزادی، جھت خاکيينوروزی پس از تش

  . و شھر بابل بود و دو فرزند داشت١٣۶۴سال 

ار تن از ھواداران و  ھز٢٠مراسم خداحافظی با پيکر ھادی نوروزی، کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس، با حضور بيش از 

ھای  ھا، در اين مراسم بسياری از چھره  به گزارش خبرگزاری.اھالی فوتبال در ورزشگاه آزادی تھران برگزار شد

، با ھادی »خداحافظ کاپيتان محبوب ما« ھواداران تيم پرسپوليس با شعارھای .سرشناس فوتبال ايران حضور داشتند

  .نوشته شده است» بدرود رفيق«ھای ھادی نيز شعار  ش عکس بر روی آفي.نوروزی خداحافظی کردند
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کاپيتان تيم «: خبرگزاری مھر، در خبری فوری در باره اين اتفاق تلخ خبر زير را روی خروجی خود قرار داده است

م  سال داشت بر اثر سکته قلبی درگذشت تا اتفاق تلخ ديگری برای فوتبال ايران رق٣٠فوتبال پرسپوليس که تنھا 

  .ترين بازيکنان سرخپوشان در پانزدھمين دوره ليگ برتر بود وی يکی از قديمی. خورد به

 بود که ۵ساعت حوالی : پور، پزشک تيم پرسپوليس، در مورد جزئيات درگذشت ھادی نوروزی گفته است ميثم علی

   ... بکشدتواند نفس ھمسر ھادی با من تماس گرفت و گفت حال ھادی خوب نيست، نمی

شنبه بر  ھاست در تيم فوتبال پرسپوليس حضور داشت و کاپيتان اين تيم نيز بود، بامداد امروز پنج ی نوروزی که سالھاد

 بامداد امروز در خواب دچار حمله قلبی ۴ن باشگاه پرسپوليس وی ساعت مسؤوالبنا بر اعالم . اثر سکته قلبی درگذشت

  . نتوانست مانع از مرگ اين بازيکن جوان شودشد و به بيمارستان منتقل شد اما تالش پزشکان ھم

 بود قبل از اين که به تيم فوتبال پرسپوليس بپيوندد عضو تيم پرسپوليس قائمشھر بود و ١٣۶۴اين بازيکن که متولد سال 

نی يک سال نيز در تيم فوتبال نفت تھران بازی کرد اما مجددا به پرسپوليس برگشت و بعد از محمد نوری بازوبند کاپيتا

  .وی چند بازی ملی نيز در کارنامه خود داشت. سرخپوشان را بر بازو بست

ع پيکر ھادی، تابوشکنی مھمی صورت گرفت اوال زنان توانستند وارد اين ورزشگاه صد ھزار نفری يياما در مراسم تش

فرصت يافتند در مراسم امروز  بانوان زيادی به گزارش ايلنا،. ھا شوند زنان ايران حق ندارند وارد ورزشگاه. شوند

  ».ھا شرکت کنند ع ھادی نوروزی حضور پيدا کنند و در وداع با کاپيتان سرخييتش

  وی خالف شئون. تر از آن حضور ھمسر ھادی در وسط ورزشگاه آزادی در مقابل بيش از بيست ھزار نفر بود مھم

نداخته سر دختر کوچکش ھم روسری ني. در شاسالمی و قوانين حکومت اسالمی، با روسری قرمز و يا شال گردن ظاھ

  . ای پيدا نکردم سفانه در مان انبوھی از خبر و گزارش نام اين خانم را در ھيچ رسانهأمت. است

گفت ديديد باالخره به ورزشگاه   خطاب به حضار میئیزمانی که ھمسر ھادی نوروزی به ورزشگاه آمد با فريادھا

وی سپس به ميان » .خندم بدون تو ديگر نمی «».ھادی من االن کجاست«. آمدم آزادی آمدم، اما ای کاش ھيچ وقت نمی

   .کننده قدم زد زمين چمن ورزشگاه آزادی رفت و با شيون و ضجه مدتی روی اين چمن و در مقابل ھزاران شرکت

 را تحت ھا با مادرشان، حاضران در ورزشگاه ھمراھی ان. دو فرزند ھادی نوروزی ھم در ورزشگاه حضور دارند

  .اند ھا شايد ھنوز رفتن پدرش را درک نکرده و باور ندارند مدام به دوستداران پدرشان خيره شده آن. تاثير قرار دادند

   
    امنيتی حکومت اسالمی، از جمله- ھای گذشته، نيروھای مختلف سياسی  در حکومت اسالمی ايران، در طول دھه

  :اين نيروھا عبارتند از. بال و ديگر ورزش ھای تسلط مطلق داشته باشندھای زيادی به خرج دادند تا بر فوت تالش

 وزارت اطالعات و امنيت؛ -  سپاه پاسداران؛ -؛ )سازمان ورزش و جوانان(  رياست جمھوری- دفتر و جناح رھبری؛ -

، ٢٠١۵ھم مارس  برابر با ھفد١٣٩٣شنبه بيست و ششم اسفند  سهای که در تاريخ  در مقاله...مجلس شورای اسالمی و

 نوشته بودم از - در حاشيه برخورد به مسابقه تيم فوتبال ايران و سوئد در استکھلم» فوتبال و سياست« - تحت عنوان 

  :جمله آمده است
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ترديد فوتبال ورزش است ولی فقط  آيا فوتبال ورزش اجتماعی و سرگرمی و تفريح سالم است يا سياست و تجارت؟ بی«

داری و تبليغات  ھاست که مسابقات فوتبال، به يک تجارت بزرگ برای سرمايه  چرا که مدت.به ورزش محدود نيست

 ...ناسيوناليستی و نژادپرستی تبديل شده است

ھای عظيم اقتصادی و  ھای نفتی و طرح ھای مجلس و مناقصه در دھه ھشتاد، سپاه پاسداران نه فقط دولت و کرسی

ھای  که رياست و ھدايت باشگاه… و مافيای قاچاق مواد مخدر، کاال و واحدھای بزرگ صنعتی و تجاری  مالکيت

  .ورزشی، به ويژه فوتبال را نيز تصاحب کردند

ھا، ھمواره به  رياست اين تيم. ھای ورزشی زير نظر فرماندھان سپاه پاسدارن فعاليت دارند ھا و تيم تقريبا ھمه باشگاه

  .شوند جا می به دست سرداران سپاه جا

ی چون اکبر غمخوار، مصطفی آجورلو، کريم مالحی، علی صالحی، ھاشم غياثی راد، ناصر شفق، احمد سرداران

نژاد، محمد زارع، محمد  ، مقداد نجفئینژاد، عزيز محمدی، محمد حسين جعفری، محمد رويانيان، اميدوار رضا رسولی

سپاه از جمله افرادی ھستند که تاکنون پست ھا سردار  يوسف شاکری، احمد شھرياری، مجتبی پيمبری، محمد آقامير و ده

  .اند ھای مختلف فوتبال را در سطح ليگ برتر داشته و يا در راس مديريت فدراسيون فوتبال بوده مدير عاملی در تيم

ھای   اکبر پورجمشيديان، فرمانده سپاه عاشورا به صراحت اعالم کرد که يکی از شاخه چندی پيش سردار علی

جا که احساس نياز شود، سپاه وارد شده و تاثيرات مثبت خود را   پاسداران مسائل فرھنگی است و آنھای سپاه فعاليت

ای که  تنھا مجموعه«: اين فرمانده سپاه گفته بود. نمايانگر ساخته است که مصداق آن تيم تراکتورسازی تبريز بود

  ».سپاه بود ورود پيدا کرده و مشکالت تيم را حل کند، مسألهتوانست به اين  می

ھای فوتبال  ھای بسيج در باشگاه سيدمحمد حسين نعمتی، سرپرست کانون بسيج فوتبال تھران، در سخنانی از ايجاد پايگاه

  .ھا دانسته بود خبر داد و آن را خواسته خود باشگاه

باره گفته  اتی در ايناللھی نيز در اظھار ھای فشار و حزب کرم، وابسته نظامی مشھور و از گردانندگان گروه حسين هللا

ما در جھان کنونی برای … توانند استراتژی سياسی کشور را در ورزش پياده کنند  نمیئیبود که افراد ورزشی به تنھا

کنيم در تالش ھستيم با حضور سياسيون در  دست يافتن به حقوق خودمان خصوصا حقوقی که امروز متصور می

  .ای اين حقوق استفاده کنيمھای ورزش کشور برای احي ورزش، از ظرفيت

ھای اقتصادی به عنوان  علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران از ورود اين ارگان نظامی و امنيتی در عرصه

اسماعيل کوثری، عضو ارشد سابق سپاه پاسداران و نماينده فعلی تھران در مجلس .  از رسالت اين نھاد خبر دادئیجز

  .ی چند بعدی نظامی، اعتقادی و سياسی معرفی کرده استنيز سپاه را يک نيرو

سپاه ديگر تنھا بازوی مسلح و «نھايتا محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مھر ماه گذشته با بيان اين که 

مقام معظم «: ، گفته بود» شود توانمند رھبری نبوده بلکه به عنوان بازوی غير مسلح ايشان نيز محسوب می

گونه محدوديتی را برای سپاه در انجام ماموريت در ابعاد مختلف دفاع از انقالب اسالمی   ھيچ) مدظله العالی( رھبری

  ».اند  قائل نشده

سپاه پاسداران، يکی «:  کرده استتأکيدای رھبر حکومت اسالمی، درباره نفوذ سپاه در ھمه امور کشور،  سيدعلی خامنه

  ».جای کشور در طول اين بيست و ھفت ھشت سال شده استاز مراکز صدور نيرو به ھمه 

ای در زمينه مديريت ورزشی نداشتند و تنھا عامل سوق دادن اين  گونه سابقه بديت ترتيب، بسياری از اين افراد ھيچ

ھای اقتصادی و سياسی حکومت  استفاده    سرداران به عرصه ورزش کنترل ورزش کشور، برای کنترل پليسی و سوء

ای خودش خارج کرده و به  ھای آن بوده است، ورزش را به کلی از مضمون و محتوای حرفه می و عوامل و ارگاناسال

  .اند يک ابزار سياسی خود تبديل کرده
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 سپاه و بسيج است و يکی ھاى فوتبال در ليگ برتر ايران، در دست فرماندھان ھا و گزارشات ھر يک از تيم طبق تحليل

  .شوند ھای مھم اقتصادی و سياسی و تبليغی حکومت محسوب می از پايگاه

سردارانى که يا . خوريم برمی» سرداران سپاه پاسداران«به اين ترتيب، اگر نيم نگاھی به فوتبال ايران بياندازيم به نام 

. ھا ھستند ھا را برعھده دارند؛ يا در حال خريد و فروش تيم ھاى فوتبال استان ھا ھستند؛ يا رياست ھيئت مديرعامل باشگاه

صد البته که نظارت و کنترل مستقيم و غيرمستقيم مسايل امنيتی و پليسی ورزشکاران و حتی تماشاگران بخشی از 

  .ھاست وظايف آن

ھای فوتبال ايران  اشگاهھا و ب ن به اسامی تنی چند از سرداران سپاه پاسداران حکومت اسالمی، که در راس تيمئيدر پا

  .کنيم اند، اشاره می قرار گرفته

بود که در » اکبر غمخوار«طبق گزارشات يکى از سردارانى که راه ورود سرداران ديگر به فوتبال ايران را باز کرد، 

اون سپاه و بنياد او از بنياد تع.  به مدير عاملى پرطرفدارترين تيم فوتبال ايران، يعنى پرسپوليس گمارده شد٨٠اوايل دھه 

  .ھاى مسافرتى و جھانگردى ايران است س کانونئيمستضعفان به عرصه فوتبال رسيد و حاال ر

س سازمان ليگ ايران است و مسابقات ليگ برتر ايران تحت نظر و ئياکنون ر سردار عزيز محمدى، فردى که ھم

 جمله تجارت پر سود پخش تلويزيونى مسابقات و ميلياردھا تومان درآمد فوتبال ايران از. شود مديريت او برگزار مى

  .شود ھاى آن تحت نظر سردار عزيز محمدی مديريت مى آگھى

سردار آقا . دارد که رياست آن را سردار محمد آقا مير برعھده دارد» سازمان بسيج کشور«بسيج سازمانى تحت عنوان 

س سازمان بسيج ورزش ئياو عالوه بر اين که ر. وده استمير پيش از اين جانشين فرمانده بسيج تھران، پايتخت ايران، ب

  .رود س سازمان ورزش شھردارى تھران نيز به شمار مىئيچنين ر است ھم

ھاى گذشته با فرماندھى سرتيپ محمد رضا نقدى،  نظامى است طى سال سازمان بسيج مستضعفين که يک نيروى شبه

 مدارس، کارمندان، اقشار و اصناف مختلف توسعه و گسترش دھد و ھا، تالش کرده تا دامنه شعبات خود را در دانشگاه

 .رسد جايگاه اين نيروی نظامی در ورزش ايران، به ويژه در فوتبال نيز در حال گسترش است حاال به نظر مى

، توسط سرداران »پيام مقاومت«و » ابومسلم«در مشھد و استان خراسان رضوى، ھر دو تيم معروف مشھدى، يعنى 

سردار على صالحى، استاندار کنونى خراسان از ديگر سرداران فوتبال خراسان و ايران است که . شوند  اداره میسپاه

  .مدتى مديرعامل باشگاه پاس و سپس باشگاه پيام مشھد بوده است

اشگاه پاس راد، جانشين کنونى فرمانده سپاه امام رضا استان خراسان نيز که پيش از اين مديرعامل ب سردار ھاشم غياثى

  .ن ورزشى مشھد استمسؤوالاکنون از افراد پرنفوذ در ميان  تھران و ابومسلم مشھد بوده، ھم

  .س ھيات مديره باشگاه پيام مشھد نيز از ديگر سرداران فوتبال خراسان استئيسردار شاکرى، نايب ر

ردارى تھران و سپس باشگاه که مدتى در باشگاه پاس بود و بعدھا به سازمان ورزش شھ» مصطفى آجورلو«سردار 

استيل آذين رفت و تا اين که به دليل اختالف با حسين ھدايتى مالک باشگاه بر سر على کريمی، فوتباليست مشھور 

ھا  س اتحاديه فوتبال ايران است که تشکلى غيررسمى صاحبان باشگاهئيچنان ر او ھم. ايرانى از اين باشگاه رفت

  .شود محسوب می
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تيم صبا، . ھاى حاضر در ليگ ايران بر عھده دارد سردار احمد شھريارى مدير عاملى صباى قم، يکى ديگر از تيم

  .شود يان سرداران ارشد انتخاب مىسازى نيروھاى مسلح است و مديرعامل آن از م وابسته به صنايع باطرى

در تبريز تا ھمين چند وقت قبل مديريت پرطرفدارترين تيم اين شھر، يعنى تراکتور سازى بر عھده سردار ناصر شفق 

 که سردار ناصر شفق از مديريت تيم تراکتور سازى تبريز کنار گذاشته شد، از يکى ديگر از ١٣٨٩خرداد . بود

 .عنى محمدحسين جعفرى به عنوان مديرعامل جديد باشگاه تراکتور سازى تبريز نام برده شدسرداران فوتبال تبريز، ي

، ١١٠رويانيان، فرمانده کميته و فرمانده نيروی انتظامی نور و استان مازندران، فرمانده پليس ) انوشيروان( محمد

  . و رانندگی، مديرعامل کنونی باشگاه پرسپوليس استئیفرمانده پليس راھنما

 دھکردی، معاونت نيروی انسانی سپاه پاسداران استان چھارمحال و بختياری، معاونت بسيج سپاه  هللا فروزنده طفل

س ستاد تيپ قمربنی ھاشمی استان و فرماندھی سپاه پاسداران استان چھارمحال و بختياری تا سال ئيپاسداران استان، ر

  .پوليس تھران است ھم اکنون يکی از اعضای ھيات مديره باشگاه پرس١٣٧١

کريم مالحى؛ از فرماندھان ارشد سپاه پاسداران مدير عامل پاس تھران، پاس ھمدان و ابومسلم مشھد و تراکتور سازی 

 .او اخيرا حکم مشاورت مديرعامل باشگاه استقالل را دريافت کرده است. تبريز بود

ی  ھا رياست ھيأت مديره  مالرد کشته شد سالحسن تھرانی مقدم رئيس صنايع موشکی سپاه پاسداران که در انفجار

  .باشگاه صبا باطری، پيکان و ابومسلم مشھد را به عھده داشت

ھای ابومسلم مشھد و پيکان  ھا مديرعامل باشگاه  پشتيبانی بخش موشکی سپاه پاسداران سالمسؤولناصر شھسواری؛ 

  .تی بوده استسه فدراسيون کشئي سال عضو ھيات ر۵او . تھران و صبا باطری بود

دو تيم » پيام مقاومت«و » ابومسلم«. س ھيات مديره سابق باشگاه ابومسلم مشھد بودئيھا ر اسد؛ نيز مدت مصطفی بنی

امتياز ابومسلم در . اند مشھدی فعال در ليگ برتر و دسته اول در سال ھاى اخير ھمواره توسط سرداران سپاه اداره شده

  .يداری شد و سپس به ايران خودرو فروخته شد توسط نيروی انتظامی خر١٣٨۵سال 

سه چھار ساله فدراسيون فوتبال، ئيسه سازمان ليگ برتر، عضو ھيئت رئي سال عضو ھيئت ر١١هللا محمدى؛  عزيز

  .ھای ملی بود  کميته تيممسؤولس سازمان ليگ ايران و ئير

مديره  س سازمان ليگ ايران، عضو ھيئت يئس فدراسيون فوتبال، رئي سپاه پاسداران، نايب ر مھدی تاج؛ بازنشسته

  .پرسپوليس و پيش از آن نماينده باشگاه فوالد مبارکه سپاھان بود
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زمان رياست سازمان ورزش شھردارى تھران را نيز به عھده  س سازمان بسيج ورزش است که ھمئيمحمد آقا مير؛ ر

  .دارد

ھا رياست فدراسيون جودو را به عھده  ن، سالس کميته بازاريابی فدراسيون فوتبال ايرائيمحمد درخشان؛ ر

  )لينک اين مطلب در زير ضميمه است(* »...داشت

 اولين .ای در پی نداشته است  سال داشت در خواب سکته کرده و انتقال او به بيمارستان ھم نتيجه٣٠نوروزی که تنھا 

ن جوانی جان خود را از دست ئيما، در سنين پا اين است که چه اتفاقی در ايران افتاده که اين چنين جوانا جامعه سؤال

می دھند؟ حتا کسانی مانند ھادی که امکان و توان مراجعه به پزشک و کنترل پزشکی دارد در حالی که بسياری از 

چرا که . ھای فقير، در حالی که بيماری سختی دارند اما توان مالی مراجعه به پزشک را ندارند جوانان بيکار و خانواده

اندوزی  ھای ديگر تحت حاکميت جمھوری اسالمی، تنھا به فکر پول و ثروت م پزشکی ايران، مانند ھمه عرصهسيست

ع جنازه ھادی نيز از پول درآوردن و خصليت بازاری ئين ورزشگاه آزادی در مراسم تشمسؤوالبه طوری که . ھستند

رای پارک کردن در محوطه ميدان آزادی اخذ ھا، از ھر ماشين پنج ھزار تومان ب غافل نبودند و به نوشته رسانه

  .کردند می

ھای ورودی قرار داشتند که از ھر ماشين برای ورود به پارکينگ پنج ھزار  افرادی مقابل پارکينگھا،  به گزارش رسانه

ن ورزشگاه آزادی در اقدامی عجيب برای حضور مسؤوال«:  خبرگزاری مھر در اين زمينه نوشت.گرفتند تومان می

  »!ع پيکر کاپيتان پرسپوليس بليت فروشی کردندئيشاگران در مراسم تشتما

  
ھر چند بسياری از مردم، ورزش و مسابقات فوتبال را دوست دارند اما امروز خصلت ورزشی توسط مافيای ثروت و 

يران، کل به خصوص در ا. شوند حتا ورزشکاران مانند کاال با قيمت گزافی خريد و فروش می. قدرت زدوده شده است

ھای ورزشی در دست سپاه پاسداران و نيروھای سرکوبگر بسيج و انتظامی و امنيتی، يعنی مافيای قدرت و  باشگاه

به ھمين داليل کم نيستند شھروندانی که فوتبال را دوست دارند اما به تماشای . ثروت، راسيسم و نژادپرستی است

شان خالی است و از عھده   در اين مسابقات حضور پيدا کنند اما جيبيا بسياری دوست دارند. روند مسابقات فوتبال نمی

  .آيند ھزينه بليط وردی نمی

ياد و خاطره اين جوان ورزشکار، ھميشه گرامی است و بايد آرزو کرد که ھمسر و فرزندان و خانواده زنده ياد کاپيتان 

  .ھادی، زندگی آرام و فارغ از ھر مشکلی داشته باشند

  ٢٠١۵بر و سوم اکت- ١٣٩۴ ]ميزان[مھرشنبه يازدھم 

   در استکھلم؛ بھرام رحمانیيدنفوتبال و سياست در حاشيه برخورد به مسابقه تيم فوتبال ايران و س:  لينک*
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