ﻓﺴـﺎدی ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ داﻣـﻦ ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮان
ﻓﻮﺗﺒـﺎل را ﮔﺮﻓـﺖ! /ﮐﺴـﯽ ﺳـﺎﻟﻢ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ ﻟﻘﻤﺎن ﯾﺪاﻟﻬﯽ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻣﺴﺘﻨﺪ
»ﻧﺒﺮد ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ،
در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ درﺑﺎره آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻮد.
ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻄﺮ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،رﺋﯿﺲ
ﻓﯿﻔﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و رﺋﯿﺲ ﯾﻮﻓﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺴﺎدی ﮐﻪ
ﻓﯿﻔﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ارﮐﺎن اﯾﻦ ورزش ﻟﻄﻤﻪ زده ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ رواﯾﺘﯽ از
اﺳﺖ .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ دﻧﯿﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻓﯿﻔﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ورزﺷﯽ
ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﻋﺒﻮر

وی اداﻣﻪ داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧﯽ رد
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﻗﻀﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد اﺑﻌﺎد ﻓﺴﺎدﺷﺎن ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻗﺮار داد ،رﺳﻮاﯾﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ
ﮐﺮﺳﯽ آنﻫﺎ ﺗﮑﯿﻪ زدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز درﺑﺎره ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ﺑﻪ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻧﺎم ﺑﺮدهام ﮐﻪ از ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺴﺎد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺛﺎﺑﺖﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻗﻀﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ،
از ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ آن را ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ از اﺗﻔﺎﻗﺎت در دﻧﯿﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ
و روﺳﯿﻪ و ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎور دارد ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد! اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ را دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

ﯾﺪاﻟﻬﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ درﺑﺎره ورزش اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﻪام
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻮت« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎداوریﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .در آن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن
دادهام ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺣﻖ ورزﺷﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و در ﭼﻪ ﻣﻮاردی واﻗﻌﺎً ﻧﺎداوریای در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮده و ﺗﻨﻬﺎ
از ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ،ورزﺷﮑﺎران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻈﻠﻮم واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اژدﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺮ ﻓﺴﺎد ،ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮدان »ﻧﺒﺮد ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل« درﺑﺎره وﺟﻮد ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪام ،اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﻫﻢ ﻫﺮازﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺴﺎد
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖﻫﺎ ﻫﻢ
از آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
آﻧﻘﺪر ﺗﻨﻮر اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﮔﺮم اﺳﺖ و اﯾﻦ اژدﻫﺎی ﻫﻔﺖﺳﺮ آﻧﻘﺪر ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﻀﺎﺋﯽ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ورزش
اﯾﺮان ،ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ! اﯾﻦ ﻓﺴﺎد اﻣﺮوز ﻋﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز درﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﺴﺎدی از
اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻓﺴﺎد آﻧﻘﺪر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن
و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ورزﺷﯽ را ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ
ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪ در اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﺳﻬﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﮔﺎﻫﯽ
ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﭘﯿـﺪا ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﺳـﮑﻮی ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮان را ﻫـﻢ در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﮏﺑﻌﺪی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ را ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.
وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :آدم ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ در ورزش و ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﺎ زﯾﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ .آدمﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﺎم و ﺑﺎ آﺑﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وارد اﯾﻦ
زدوﺑﻨﺪﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖﺷﺎن ﮐﻨﺎر زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آدمﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزی ﻧﺪﻫﻨﺪ
و آنﻫﺎ را در ﮐﺎرﻫﺎ دﺧﯿﻞ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ اﻓﺮاد ﻫﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد!
وی اﻓﺰود :در ﺑﺤﺚ دﻋﻮت از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن
داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻫﺪ دﻻلﺑﺎزیﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪی ﺑﻪ دﻻلﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮد .ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﻘﺪر اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ دارد!
اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎز درﺑﺎره ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد رﺷﻮهای ﮐﻪ در ﻃﻮل ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻨﻬﺎ رﺷﻮه و زﯾﺮﻣﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ روی آن دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺑﺤﺚ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﯿﻔﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯽ را ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎری
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽآورد ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻼﺗﺮ و دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﯿﻔﺎ
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺷﺨﺼﺎً ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪی درﺑﺎره ﻓﺴﺎد در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان
ﻧـﺪاﺷﺘﻪام و ﺻـﺮﻓﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت آﺷﮑـﺎر در ﺟﺮاﯾـﺪ و
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدهام اﻣﺎ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد
ﻓﯿﻔﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺮدهام و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﯽ را در آرﺷﯿﻮﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهام .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل
اﯾﺮان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻗﻄﻌﺎً اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻃﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻨﺎدی ﻫﻢ اﻓﺸﺎ ﺷﻮد.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ .در
ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﺎد در ﻓﯿﻔﺎ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺴﺪان آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ را
رﺳﺎﻧﻪای ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺪاﻟﻬﯽ در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ
»ﻧﺒﺮد ﭘﺸﺖ دروازهﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل« ﮔﻔﺖ :ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از دﯾﺪار آرژاﻧﺘﯿﻦ
و ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﯾﺪهام ﮐﻪ روی ﺗﯿﺸﺮت ﻣﯿﺸﻞ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ در آن ﻋﮑﺲ ﺷﻌﺎری ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و روی ﺗﯿﺸﺮت دﯾﻪﮔﻮ
ﻣﺎرادوﻧﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪای درﺑﺎره دوری از اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر درج ﺑﻮد.
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﻪﮔﻮ ﻣﺎرادوﻧﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎری ﮐﻪ روی
ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر آﻟﻮده ﺷﺪ و ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻞ ﭘﻼﺗﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻌﺎری
ﮐﻪ روی ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺟﺰو ﻧﮑﺎت ﺣﺘﯽ
ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم.
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