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دایی - فردوسی پور؛ قربانیان مشترک محبوبیت
عــادل فردوســی پور، مجــری شناخته شــده دو دهــه اخیر 
صداوسیما، بعد از مدت ها ممنوعیت در فضای رسانه ای، باالخره 
ســروکله اش پیدا شــد و با گفت وگویی به نسبت متفاوت با علی 
دایی، به جمع هوادارانش در دنیای رسانه برگشت. او گفت وگویی 
مفصل با «شهریار» فوتبال ایران برای سایت اختصاصی اش تدارک 
دیده که بخش نخســت این مصاحبه به مدت تقریبی ۳۰ دقیقه 
منتشــر شــده و بخش دومش باقــی مانده اســت. حضور عادل 
فردوسی پور و علی دایی در یک قاب مشترک، از آن دست اتفاقاتی 
است که حال نه چندان خوب مخاطبان ورزشی را که احتماال دل 
خوشــی هم از تلویزیون ندارند، خوب می کند. این گفت وگو مدل 
همــان مصاحبه های به نســبت خاص عادل اســت که هم زمان 
می تواند طرف مقابل را اســیر یک داســتان حماسی کند و سپس 
او را تــا مرز خنده پیش ببرد؛ چیزی شــبیه به همان تاکتیک های 
نهفته برنامه «۹۰»  خود که تلویزیون با بدســلیقگی، از قاب سیما، 
محوش کرد. صحبت جدید عادل با علی دایی شاید نکات جدیدی، 
دست کم در بخش نخست نداشت؛ دایی همان زبان منتقد را که 
پیش از این چندین بار مشابهش را مطرح کرده بود، داشت و عادل، 
از هوش رســانه ای اش برای جذابیت این گفت وگو اســتفاده کرد. 
با وجود این، بخشی از حرف های علی دایی آن قدر ضرب داشت که 

نتوان به سادگی از کنارش عبور کرد. او با اشاره به وضعیت معیشت 
مردم گفت که حق ایرانی ها نیست که بخواهند چشم انتظار کوپن 
باشند. «مشــکالتی که االن مردم ما با آن دست به گریبان هستند، 
مخصوصا مشــکالت اقتصادی به اینکه آن کسی که جایگاهش 
نیســت، در جایگاهی نشســته که تصمیم می گیــرد و تصمیمات 
غلط و اشتباه می گیرد ربط پیدا می کند. من خیلی وقت ها گریه ام 
می گیرد که ما راجع  به یارانه صحبت می کنیم! راجع  به کوپن و این 
چیزها صحبت می کنیم! این توهین به مردم مملکت ماست. اصال 
یعنی چه؟ اصال من این چیزها را نمی فهمم! شما فکر کنید ماهی 
چند هزار میلیارد یارانه داده می شــود؟ با این یارانه ها از آن زمانی 
که داده اند، نمی شــد هزاران کارخانه ایجاد کرد؟ میلیون ها نفر را 
ســر کار فرستاد؟ من اصال مانده ام! حاال حداقل صد نفری کارمند 
دارم و با آنها کار می کنم. مگر می شود از سال قبل تا امسال باالی 
۶۰ الی ۷۰ درصد اجاره خانه ها باال رفته! یک آدم چقدر کار بکند؟ 

چه کاری بکند که بتواند این خألها را پر کند؟».
او ســپس به معضل بــی کاری در ایران هم اشــاره می کند و 
می گوید: «خداوکیلی شــما خودتان می دانید که من یک رستوران 
کوچک دارم. باور می کنید که اکثر کارمندهای رســتوران، لیسانس 
و فوق لیســانس هستند؟ من یک کارگر می خواستم که در کارهای 

خانــه به خانم کمک کند. باور می کنید که رزومه اش را آورد و من 
گریه ام گرفت؟ فوق لیسانس بود! فوق لیسانس باید بیاید در خانه 
من کار بکند؟ شــما اگر نگاه بکنید ما همه اش دستوری ایم؛ فالن 
کــس گفت قیمت باال نــرود. مگر با دســتور دادن چنین اتفاقاتی 

می افتد؟ ما سیستم مان خراب است».
علی دایی در شــرایطی مقابل عادل فردوســی پور نشست که 
همچنان شــایعات مربوط به ممنوع الــکاری اش در ایران مطرح 
می شــود. او بعد از قطع همکاری با ســایپا، گفت وگویی آتشــین 
داشــت و با فاش کردن هویت مدیرعامل وقت این باشــگاه اسیر 
دردســرهای فراوان شــد. خــودش می گوید هنوز بــه طور قطع 
نمی داند شــایعه ممنوع الکاری یــا ممنوع الفعالیتی اش صحت 
دارد یا خیر؛ ولی می گوید عــده زیادی از جاهای مختلف آمدند و 

زندگی اش را کنکاش کردند.
با وجود این، بخــش مهم صحبت های علی دایــی مربوط به 
پایگاه اجتماعی اش نزد مردم است: «من جایگاهی را که بین مردم 
دارم، با هیچ چیزی در زندگی ام عوض نمی کنم. عذر می خواهم، 
در این مملکت هر کسی که بزرگ بشود با او زاویه داریم! حسادت 
بد چیزی اســت! به غیر از حسادت، خیلی چیزهای دیگر است که 
مــن نمی توانم توضیح دهم. بابای من موقعی که تیم ملی رفتم، 

برای آقا کریم؛ آقای بامعرفت
شــهرام وزیری: آقــا کریم ما را چه شــده و چه با او کــرده و می کنند کــه زبان به 
شــکوه و شکایت گشــوده؟ آقا کریم، آقایی که یکی از آرام ترین و معقول ترین مردان 
ریش ســپیدکرده این فوتبال اســت، کسی که در این فوتبال آشــوب زده که تا بوده و 
هســت رحم به هیچ صغیــر و کبیرش نکرده و نمی کند، بــدون هیچ تجلیل و بازی 
خداحافظی با آویختن پیراهن گرانبهایش گل میخ بازنشســتگی ســالیان سال است 
جدا از آن دوران پرشــکوهش به عنوان بازیکن، به عنوان یک مربی باشــخصیت، در 
دل دوســت و دشمن جایگاهی ویژه دارد. مردی مأخوذ به حیا که با توجه به منش 
و شــخصیت واالیش کمتــر دهان، حتی به اندازه، باز می کنــد. نه چون آنانی که در 
کنــارش روی آن نیمکت کذا با منم منم های تکراری در هنگامه برد و باخت ها مدام 

زبان بازی می کنند.
ازآنجایی که امروزه جریان سازی رســانه ای چه از نوع مجازی و چه حقیقی اش، 
تمهیدی شــده برای جلب مخاطبان بیشتر– بخوان انحراف فکری - بنابراین بسیاری 
مواقع با زیرســؤال بردن بعضی قهرمانان و بزرگان بستر را چنان آماده می کنند که تا 

مدتی از ِقَبل بگومگوهای معرکه ساز به خواسته های خود برسند!
بنابرایــن در ایــن روزگار هردمبیــل خبری، باید هــم از آدمی مثــل کریم باقری 
سوء اســتفاده خبــری کنند و ایــن مــرد آرام را فریادکشــان به خشــم آورند! خب 
ازآنجایی کــه همچنان می طلبد برای پرکردن خأل خبری چند نفری را هفته به هفته 
بــه جان هم بیندازند و خبرســازی کنند و دیگر هم تاریخ مصرف ســخنان گهربار و 
تکــراری آقاوحید ها و کلمات قصــار آقامرتضی ها و بیانات آقاضیاها و... گذشــته و 
بوی نا گرفته، بنابراین باید هم با بسترســازی های خبرپرکن بروند سراغ آقاکریم های 
کم حرف و حدیــث و نجیب، و به زبان این و آن، چنین مربــی خوش نامی را به ناظم 
و ناظم الدوله در تیم ها ملقبش کنند تا ســفره خبری شان یک چندی پروپیمان شود. 
باید هم با جریان ســازی ها کاری کنند که این مرد نجیب بر ســر دوراهی تیم ملی و 
پرسپولیس وا بماند و در دل جعلیات به رقم قرارداد -نگرفته اش- در تیم ملی پیله 
کننــد و مدام او را زیر ســؤال ببرند! همین آقا کریم، آقایی که وحید هاشــمیان بغل 
دســتش، او را یک برند در فوتبالمان می داند و اعتقاد دارد این بزرگمرد در شرایطی 

بــه کمک تیم ملی آمد که مجموعه تیم شــرایط خوبی نداشــت و خیلی برای تیم 
ملی زحمت کشــیده و ما و همه بازیکنان به لحاظ اخالقی و فنی دوســتش داریم و 
ایشــان برای همه ما یک الگوی تمام عیار اســت. ازآنجایی که بسیاری مواقع حافظه 
تاریخی ما ملت چه خواســته و چه ناخواســته دچار زنگ زدگی شده و می شود، باید 
هم بزرگمردی که سالیان سال مرد توانمند میانه میدان های ملی و باشگاهی ما بوده 
و سپس به عنوان یک مربی کارآمد کنار علی دایی ها و برانکوها و کالدرون ها و همین 
گلمحمدی ها، کارنامه پرباری دارد، در دل نسیان زدگی ما ملت، چنان عرصه را بر او 
تنگ کنند که در ارتباط با حق و حقوق پایمال شــده اش خشــمگین و خروشان فریاد 
برآورد که بابا پدرآمرزیده ها من قرارداد بســته ام دزدی که نکرده ام چرا این قدر برایم 
حرف و حدیث می ســازید!؟ در این فوتبالی که از پایین تا سرگردنه اش پر از ایرادهای 
ریزودرشــت است و انگار نه انگار که کسی چون ویلموتس ها آمده و به سالمتی زده 
و به ســالمتی رفته، باید هم بی خیال هرچه کریم باقری و وحید هاشــمیان و حمید 

استیلی و مهدی مهدوی کیا و... است بر دل این تیم ملی بود!

یکشنبه
۸ خرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۹۰

اخـبـار  بـرگـزیـده

اخراج شمشیرباز نوجوان از مدرسه 
به خاطر حضور در اردوی تیم ملی!

یکی از شمشــیربازان نوجــوان ایران به دلیــل حضور در 
اردوی تیم ملی اکنون با مشکل تحصیلی مواجه شده و اجازه 
حضور در امتحان به او داده نشــده اســت. به گزارش ایســنا، 
محمدمهدی شاکر، شمشیرباز نوجوان ایران که سال گذشته در 
اردوی تیم ملی حضور داشته است اکنون با مشکل تحصیلی 
مواجه شــده و به گفته پدرش مدیر مدرســه مانع حضور این 
ورزشــکار در امتحان نهایی پایه نهم شده است. محمدمهدی 

بردار امیرحسین شاکر ملی  پوش سابر بزرگساالن است. 
پدر این ورزشــکار در گفت وگو با ایســنا و با اعالم این خبر 
گفت: پسر من از شهریور تا اسفند در اردوی تیم ملی بود و هر 
زمان مربی اجازه می داد، در کالس های آنالین مدرسه شرکت 
می کرد. نامه ای هم از ســوی فدراسیون به آموزش و پرورش 
منطقه و مدرســه ارائه کردیم که او در اردوی تیم ملی است. 
از ســال جدید هم که مدارس حضوری شد، محمدمهدی در 
کالس ها حاضر شــد اما اکنون که امتحانات شروع شده است، 
مدیر مدرســه مانع حضور او در امتحان نهایی پایه نهم شده 

است.
 او ادامــه داد: فرزندم با من تمــاس گرفت و در حالی که 
گریــه می کرد، گفت که اجــازه نمی دهنــد در امتحان حاضر 
شــود و من هم به اداره کل آمــوزش و پروش مراجعه کردم. 
از آنجا با مدیر مدرســه تماس گرفتند امــا حتی جواب تلفن 
نمی داد. در نهایت بازرســی با او تمــاس گرفت و ابتدا اعالم 
کرد که شــهریه پرداخت نکرده اســت. بعد گفت دانش آموز 
کرونا دارد که به او پاســخ دادند طبق آیین نامه باید جایی در 
نظر گرفته شود تا دانش آموزان مبتال به کرونا امتحان دهند و 
اصال نمی توانند مانع امتحان ندادن دانش آموز شــوند. سپس 
مدیر مدرســه دو ســاعت تلفن خود را خاموش کرد و بعد از 
دو ساعت گفت چون دانش آموز غیبت داشته قبل عید نوروز 

اخراج شده است! 
پدر محمدمهدی شــاکر افزود: اگر فرزند من اخراج شــده 
پس چگونه در سال جدید در کالس های درس حاضر می شد 
و از طرفی مــن در روز معلم پول پرداخت کردم. همچنین ما 
نامه حضور در اردو را بردیم که آموزش و پرورش منطقه هم 
این نامه را پذیرفت. اخراج از مدرســه نمی تواند از سوی مدیر 
انجام شود و مدیر مدرسه تنها سه روز می تواند اجازه ندهد که 

دانش آموز به مدرسه بیاید. 
او در پاســخ به این پرســش که در نهایــت فرزند او موفق 
شــد امتحــان بدهد یا خیر؟ گفــت: خیر، اجــازه ندادند و این 
در حالــی بود که فرزنــد من یک هفته بــرای امتحان ریاضی 
آماده می شــد. واقعا جای تأســف دارد که مدیر مانع حضور 
دانش آموز می شود. البته او همیشه به من می گفت چرا پسرم 
ســراغ ورزش رفته اســت اما من هیچ موقع این صحبت ها را 
جدی نمی گرفتم. بازرســی آموزش و پــرورش خیلی پیگیری 
کــرد اما حتی جواب آنها را نمی داد. اکنون هم مدیر مدرســه 

صورتجلسه کرده که دانش آموز را اخراج کرده است.

پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین 
 المللی بردون ترابر به شماره ۲۶۵۳۵ / ۱۱ 

 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  فولکس  TIGUAN رنگ  مشکی متالیک  
 مدل ۲۰۱۸ به شماره پالک ایران ۲۲ _ ۲۲۱ س ۲۱ 

  و شماره موتور CZP146717 و شماره شاسی
 WVGB665N2JW953429 به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  تاکسی   پژو  ۴۰۵  جی ال ایکس رنگ 
 زرد مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۵۸۲ ع ۷۳ 

 و  شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۹۴۴۵۵ و شماره شاسی
 NAAM01CA18E376621 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پژو  207i-AM  رنگ مشکی متالیک 

 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران
 167B0159675 ۳۰ _ ۶۶۳ ن ۹۸  و شماره موتور  

و شماره شاسی NAAR03FE1NJ276791 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پژو 206TU3 رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۹ به شماره پالک ایران ۲۰ - ۸۷۴ ب ۵۲ 

 و شماره موتور 182A0123753 و شماره شاسی 
 NAAP03EE9LJ177142 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  207i-AM  رنگ سفید مدل 
 ۱۴۰۱ به شماره پالک ۷۶ ل۸۵۴ ایران ۱۸ 

و شماره موتور 178B0087707 و شماره شاسی 
NAAR03FE6NJ505059 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل برگ سبز و کارت خودرو پژو  ۲۰۶ مدل ۸۴  به 
رنگ بژ متالیک به شماره انتظامی ۵۸ ج ۲۵۵ ایران ۲۰ 
و شماره موتور 10FSS15136198 و شماره شاسی 

 ۱۹۲۳۴۷۰ به نام  مفقود گردیده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ۲ عدد  سند کمپانی موتور سیکلت مربوط به شرکت دینو موتور 
با مشخصات ذیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد:

کاوان  ۱۲۵  به شماره پالک  ۲۱۴۵۲/۱۴۲ با شماره موتور 
NBYEHBGDLLIF01660    124  و شماره شاسیNBY731266

 دینو  ۲۰۰  به شماره پالک ۴۸۶۹۶/۱۳۸ با شماره موتور 
NBYADAKHEK1D02640 196 و شماره شاسیNBY002116

برگ سبز ، کارت ماشین ، سند کمپانی و تسلسل اسناد  
 خودرو   پژو  405GLX به شماره پالک ایران

 ۳۳ _ ۶۶۹ م ۷۱ و شماره موتور ۰۰۱۲۴۸۲۰۴۶۱۴۱ و شماره 
شاسی ۰۰۸۲۰۵۹۸۵۷  به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک حرف خوبی به من زد و گفت: علی جان، من را شــهریار صدا 
می کرد، گفت شــهریار نگاه کن، شاید خیلی ها ناراحت بشوند؛ اما 
می گفت این پنکه هایی که در مســافرخانه های ما آویزان اســت، 
آن قدر پایین است که به یک حدی برسی، سریع گردنت را می زند. 

همه جای دنیا این پنکه وجود دارد».
این «پنکه» که علــی دایی از آن صحبت می کند و آن را دلیل 
بخشــی از بی مهری هایی که در ایران بر او رفته، می داند موضوع 
جدیدی برای خودش نیست. دایی که به غیر از داستان فوتبالش، 
در عرصــه فعالیت های اجتماعی هم ســختی زیادی کشــیده، 
با  تلویزیون به شــدت زاویه دارد. او مدت هاســت با صداوســیما 
حرف نمی زنــد و حتی پیش از این گفته بود اگــر روزی عادل هم 
به تلویزیون برگردد، باز حاضر نمی شــود با صداوسیما مصاحبه 
کند. دایی چوب محبوبیتــش بین مردم را می خورد. این موضوع 
را می شــود از داستان کمک او به زلزله زدگان کرمانشاهی فهمید 
که سدهای زیادی مقابلش گذاشتند، حسابش را مسدود کردند و 
نهایتا او را به دادگاه فراخواندنــد. گزارش های زاویه دار تلویزیون 
علیــه او هم باالخره صدایــش را درآورد و گفت که می داند آنها 
از محبوبیت علی دایی می ترسند، او در بخشی از صحبت هایش 
که تابناک منتشــر کرده، می گوید: «ما می خواهیم مفسدان را پیدا 
کنیم؛ اما وقتی مفســدان خودشــان علنی صحبت می کنند، باید 
از همین جا شــروع کنیم و به دنبال مســائل دیگر نرویم. از همین 
صدا و ســیما باید شــروع شــود و مطمئنا به ســرنخ های خوبی 
می رســیم. این گونه کار ها نشــان دهنده عقده هــای درونی افراد 
اســت؛ چون در این چند سال هر کاری کردند نتوانستند برای من 
مشکل ایجاد کنند و کاری علیه من بکنند که من محبوبیتم را بین 
مردم از دســت بدهم. صداوســیما از این ناراحت است که علی 

دایی در بین مردم محبوب است».
دایی احتماال به دلیل همان محبوبیت قدش به حدی رســیده 
که اســیر «پنکه» شده و به حاشیه رانده شده است. اتفاقا این درد 
مشترکی است که عادل فردوسی پور هم آن را تجربه کرده است. 
عادل، با وجود اینکه قریب به دو دهه برترین مجری تلویزیون بود 
و برنامه اش پربیننده ترین، ناگهان در مواجهه با جریانی «بیرونی» 
ممنوع الکار شــد. زمانی که فردوسی پور پی  برد قرار است شرایط 
برایش در رسانه ملی سخت تر شود، تالش کرد در فضای مجازی، 
برنامه ای بر بســتر اینترنت بسازد که دوباره مانعش شدند. درباره 
دالیــل کنار راندن عــادل، حرف و حدیث زیاد اســت. مســئوالن 
تلویزیون، خاصه علی فروغی، مدیر شبکه سه می گوید او از «مدار» 
خارج شده بود و باید کنار می رفت؛ ولی مسئله عادل هم شباهت 
زیادی به داســتان پنکه علی دایی دارد. این موضوع را می شــود 
در صحبت های حشمت اهللا فالحت پیشه، نماینده سابق مجلس 
که ریاســت کمیســیون امنیت ملی را بر  عهده داشته، فهمید. او 
در گفت وگو با خبرآنالین گفته از نهادهای امنیتی پرســیده بود که 
مشکل آقای فردوسی پور چیست و آنها «خیلی راحت جواب دادند 
فقط محبوبیت». فالحت پیشه گفته به مدیر آقای فردوسی پور در 
صداوســیما زنگ زده و او در پاسخ گفته «دخالت نکن. هشت ماه 

برنامه ریزی کردیم تا کنار بگذاریمش».
قــاب جدیدی که عادل فردوســی پور از مصاحبه با علی دایی 
ارائــه کرده، «پنکه ای» نهفته دارد کــه گریبان هر دو مرد محبوب 
دنیــای ورزش ایــران، یکی در زمین و دیگری در عرصه رســانه را 
گرفته است. پنکه ای که شاید همان طورکه دایی گفته، زودتر از حد 

معمول، برای این دو نفر، طوالنی شده است.
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