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کاری که تلویزیون با وریا غفوری می کند
تلویزیــون که این روزها با تهیــه گزارش های جذاب (!) درباره 
یارانــه و پول اضافه ای که از این یارانه در حســاب مردم می ماند، 
حســابی مشغول دلبری اســت، موضعی تردیدآمیز در قبال وریا 
غفوری، کاپیتان باشــگاه استقالل در پیش گرفته است. مسئوالن 
این نهاد، خاصه آنهایی که در شــبکه سه و در برنامه فوتبال برتر 
مشــغول به فعالیت هســتند، هنوز نمی دانند باید وریا غفوری را 
ممنوع التصویــر کنند یا اینکه عکس او را کنار ســایر بازیکنان این 
تیم روی ال سی دی های بزرگ استودیو به نمایش بگذارند. آنها که 
ید طوالیی در سانســور دارند، ابتدا تصویر وریا غفوری را مشمول 
ممنوع التصویری کردند ولی بعد از مواجهه با واکنش های منفی، 
دوباره تصویر وریا غفوری را به قاب تلویزیون برگرداندند تا نشــان 
دهند مشــکلی با کاپیتان باشگاه استقالل ندارند. گو اینکه در این 
بازه تردیدآمیز، اتفاقاتی رخ داده که نشان می دهد تلویزیون هنوز 

تکلیفش را با وریا غفوری نمی داند.
ماجرا از  کجا شروع شد؟

وریا غفوری، کاپیتان استقالل، سال هاست که به غیر از صحبت 
و فعالیــت درباره فوتبال، به مســائل رخ داده در حوزه اجتماعی 
و تــا حدودی سیاســی پرداخته و در اینســتاگرام شــخصی اش، 
واکنش های متنوعی به این موضوعات داشته است؛ از اعتراض به 
آتش ســوزی در مدرسه دخترانه در زاهدان گرفته تا باالرفتن نرخ 
ارز و سکه، ابالغ حکم «افساد فی االرض» علیه پنج فعال محیط 
زیست، تیراندازی به کولبران، اظهارات محمدجواد ظریف و البته 
داســتان ساقط کردن هواپیمای اوکراینی. او بیشتر وقت ها فارغ از 
اینکه نگرانی خاصی درباره حرفه فوتبالش داشــته باشد، سعی 
کرده کنار مردم بماند و از زبان آنها حرف بزند. موضوع تازه ای که 
تلویزیون را در مواجهه با وریا غفوری سردرگم کرده، اظهارات او 
بعد از دیدار تیم های اســتقالل و فوالد در لیگ برتر است؛ دیداری 
که منجر به مسجل شدن قهرمانی اســتقالل شد. او بعد از بازی 
در مواجهــه با این پرســش که فکر می کند ایــن قهرمانی باعث 
خوشحالی بخشی از مردم می شود یا نه می گوید: «هر زمانی که 
من درباره مســائل اجتماعی و مدنــی صحبت می کنم، برای من 
فوتبال در اولویت نیســت. جایگاهی که قــرار گرفته ام، باید از آن 
استفاده کنم. هواداران ما با هزاران بدبختی بلیت را تهیه می کنند 
و ما را تشــویق می کنند، در نتیجه ما باید زبان آنها باشیم. زمانی  
که می بینم و فکر می کنم، همیشه بغض گلویم را می گیرد. واقعا 
ناراحت می شــوم و کاری از دســت آدم برنمی آید. من نمی دانم 

مسئوالن شــرمنده نمی شوند که این موقعیت ها را می بینند؟ من 
می دانم که االن در اهواز خیلی درگیری ها و مشکالت وجود دارد 
و خیلی ها اعتراض کرده اند، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع 
شــود و مردم ما بتوانند چیزی که الیق آن هســتند، به آن شکل 
زندگی کنند. عمر ما کوتاه اســت و باید ســعادتمند زندگی کنیم. 
این حق مردم ایران است که سعادتمند زندگی کنند». حرف های 
وریــا غفوری اگرچه بــا واکنش مثبت مردم مواجه شــد، ولی با 
بدســلیقگی مسئوالن تلویزیون روبه رو شــد. برنامه دوشنبه شب 
همــان هفته فوتبال برتــر که مرتبط با قهرمانــی زودهنگام تیم 
اســتقالل در لیگ برتر بود، تصویر وریا غفوری کاپیتان اســتقالل 
در گرافیک طراحی شــده برنامه را حذف کرد و در کل برنامه هم 
از او اســمی برده نشــد. این اتفاق با اعتراض هواداران استقالل، 
جامعه ورزشــی و رسانه ها همراه شد و شایعه ممنوع التصویری 

او به گوش رسید.
اقدام تلویزیون با اعتراض گسترده چهره های سرشناس ورزش، 
سینما و سیاست روبه رو شد. علی دایی، سیداحمد خمینی و پیمان 
معادی، تعدادی از این چهره ها بودند که رفتار تلویزیون را زیر سؤال 
بردند. علی دایی که خودش مدت هاســت بــا انتقادات تندوتیز از 
مسئوالن، جبهه اش را مشخص کرده با انتشار پستی در اینستاگرام 
از وریا غفوری حمایت کرد و نوشــت: «ساکت کردن منتقد، فقط و 
فقط پاک کردن صورت مسئله اســت. مردم در سخت ترین شرایط 
اقتصادی هســتند و باید فکر اساسی برای حل مشکالت شان کرد. 
فــارغ از رنگ هــا، از هر فردی که صدای مردمش اســت حمایت 
می کنم همان طور که در تمامی این ســال ها تالش کردم حامی و 
صدای مردم سرزمینم باشم». مسعود شجاعی، کاپیتان پیشین تیم 
ملی فوتبال ایران هم در واکنش به شــایعه ممنوع التصویری وریا 
نوشت: «شرافت یعنی همیشه کار درست را انجام دهید؛ حتی اگر 

کسی شما را تماشا نکند».
دوگانگی تلویزیون

این موضوع باعث شــد تا دیدار استقالل با آلومینیوم که بعد 
از حوادث رخ داده برای وریا غفوری بود، حســابی حساس شود؛ 
از یک ســو برای هواداران استقالل و از سوی دیگر برای مسئوالن 
شبکه سه. تماشاگرانی که خودشان را به ورزشگاه رسانده بودند 
روی ســکو به صورت یکپارچه وریا غفوری را تشــویق کردند و با 
ســردادن شــعارهای معنادار، از کاپیتان تیم حمایت کردند. آنها 
انتهای این دیدار هم با تشویق ایسلندی و هماهنگ که با بازیکنان 

نقش کیمیا علیزاده در مهاجرت دختران ایرانی

صورت گرفت، به تشــویق وریا پرداختند و رفتار تلویزیون را مورد 
نقد قرار دادند. با وجود این، تلویزیون حمایت تماشاگران از وریا را 
سانســور کرد و حتی در انتهای دیدار که قصد مصاحبه با مهدی 
رحمتی را داشــتند، آن قدر صبر کردند تا شــعارهای تماشاگران 
در حمایت از وریا غفوری به پایان برســد و بعد مصاحبه را روی 
آنتــن ببرند. این رفتار عجیب با وریا با واکنش تند فرهاد مجیدی، 
ســرمربی اســتقالل، در کنفرانس خبری بعد از بازی مواجه شد. 
او حاضر به پاســخ گویی به خبرنگار برنامه فوتبال برتر شبکه سه 
نشــد و گفت فشارهای بیرونی زیادی به آنها وارد شده که در این 
برنامه حاضر شــوند ولی هرگز حاضر به پذیــرش چنین اتفاقی 
نیستند. مجیدی گفت: «من جواب شما را نمی دهم. وقتی شما به 
خودتان اجازه می دهید که عکس کاپیتان تیم من را روی صفحه 
تلویزیونتان محو کنید، یعنــی وقاحت در چه حد؟ من هیچ وقت 
جواب شما را نمی دهم. فوتبال برتر با چه رویی این کار را می کند؟ 
وریا کاپیتان تیم من اســت و اجازه ندارید این کار را بکنید. از شما 

عذرخواهی می کنم. دوست نداشتم حرف بزنم ولی خیلی حرف 
اســت که می توانم بگویم که چه نهادهایی به ما فشار آوردند در 
برنامه شــما (فوتبال برتر) شرکت کنیم ولی من موافقت نکردم. 
اگر دوســت داشــتید بعدا برایتان توضیح می دهم. یعنی در کل 
دوست دارم آخر فصل صحبت کنم و خیلی مسائل را عنوان کنم. 
اینکه فشار بیاورند و بگویند باید به این برنامه بروید، ما باید نداریم. 
من فرزند حجازی هســتم و کسی نمی تواند به من بگوید باید به 

این برنامه بیایید. خواستم این را بدانید».
تلویزیــون اما بعد از فشــار و انتقادهای موجــود، عکس وریا 
غفوری را به صفحه برگرداند. مسئوالن برنامه فوتبال برتر بعد از 
بازی استقالل و آلومینیوم اراک تصاویری از بازیکنان استقالل را با 
کاپ قهرمانی نشان داد که این بار برخالف دفعه قبل، عکس وریا 
غفوری هم در بین بازیکنان استقالل دیده می شد. رفتاری که البته 
با سانسور تشویق و تصاویر مربوط به حمایت از او، ساعتی قبل در 

ورزشگاه آزادی، در تضاد بود.

فدراســیون وزنه بــرداری ایــران روزهای ســختی را ســپری می کند. این 
فدراســیون که با رفت و برگشــت علی مرادی به صندلی ریاســت به اندازه 
کافی از لحاظ مدیریتی به چالش خــورده بود، با مهاجرت دو ملی پوش زن، 
اســیر بحرانی عجیب شــده است. اولین خبر پرســروصدا مربوط به گم شدن 
یکتا جمالی در ســفر تیم ملی وزنه برداری به یونان بود. در شــرایطی که دو 
وزنه بردار جوان ایران راهی این رقابت ها شــده بودند، به ناگاه خبر رســید که 
یکتا جمالی، دختر تاریخ ســاز وزنه برداری که اولین مــدال تاریخ وزنه برداری 
زنان ایران را گرفته، ناپدید شده است. از همان ساعت های نخست انتشار خبر 
گم شدن جمالی می شد حدس زد که او گم نشده و برای درخواست پناهندگی 
هتل تیم ملی را ترک کرده اســت. ۲۴ ســاعت بعد، خبر رســید که جمالی از 
آتن به آلمان رفته و در این کشــور درخواســت پناهندگــی اش را ارائه کرده 
اســت. این خبر در شرایطی منتشر شده بود که علی مرادی، رئیس فدراسیون 
وزنه بــرداری در آتن مانده بود به این امید که بتوانــد جمالی را پیدا کند و او 

را بــه ایران بازگرداند. اندکی بعد، ضربه دوم هم به فدراســیون وزنه برداری 
ایران زده شــد. این بــار ماجرا مربوط بــه صحبت های پریســا جهانفکریان، 
دیگــر دختر تیم ملی وزنه برداری بود که در گفت وگویی رســمی تأیید کرد از 
ایران به آلمان مهاجرت کرده و قصد دارد از این به بعد در این کشــور دنیای 
حرفه ای اش را پیگیری کند. مقصد مشــترک یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان 
برای پناهندگی و مهاجرت، باعث به راه افتادن شایعاتی در ایران شد. شایعاتی 
که خبر مــی داد کیمیا علیزاده، دختر تاریخ ســاز ورزش ایران که اولین و تنها 
مدال زنــان ایران در بازی های المپیک را به دســت آورده، بــه این دو دختر 
وزنه بردار کمک کرده تا به آلمان پناه ببرند. کیمیا چند ســال قبل راهی آلمان 
شد و آنجا درخواســت پناهندگی اش را ارائه کرد. او موفق نشد در بازی های 
المپیک توکیو با پرچم این کشــور مسابقه دهد و نهایتا با پرچم تیم پناه جویان 
در بازی های توکیو به رقابت پرداخت. او که در دیدار نخســت در این بازی ها 
ناهید کیانی از ایران را برد، تا پای کسب مدال پیش رفت ولی نهایتا دستش از 

رسیدن به مدال بازماند. مقصد مشترک آلمان، کشوری که قبال کیمیا به آنجا 
رفته، برای یکتا و پریســا، پازل های گمشــده این معما را کنار هم می گذاشت؛ 
چون همان طور که دو وزنه بردار تیم ملی زنان ایران اشــاره کرده اند، با کمک 
یکی از دوستانشــان توانسته بودند به آلمان ســفر کنند. شایعه کمک کیمیا 
علیــزاده به این دو نفر در شــرایطی قوت گرفته که حاال پریســا جهانفکریان 
به شــدت چنین موضوعی را تکذیب می کند. او که به تازگی با «اینسایدگیمز» 
مصاحبــه کرده گفته کیمیا علیزاده اصال در جریان ماجرای مهاجرت او نبوده 
اســت. « من کیمیا را می شناســم ولــی او اصال چیزی دربــاره مهاجرت من 
نمی دانست. ضمن اینکه به شــما اطمینان می دهم کیمیا نقشی در تصمیم 
یکتا جمالی برای رفتن به آلمان هم نداشــته اســت. واقعیت این اســت که 
خروج از ایران کار بســیار دشواری اســت ولی یکی از دوستانم به من کمک 
زیادی برای اخذ ویزا کرد. این پروسه هم زمان بر بود و چندین ماه طول کشید. 
من بعد از حضورم در آلمان به باشــگاه تی اس سی برلین پیوسته ام تا بتوانم 

تمریناتم را از ســر بگیرم». حضور دو وزنه بردار تیم ملی زنان ایران در آلمان 
حاال عالمت ســؤال ها درباره آینده آنها را پررنگ می کند. همان طور که کیمیا 
علیزاده نتوانســت به سادگی کارهای مربوط به اقامتش را انجام دهد، به نظر 
می رســد یکتا جمالی و پریسا جهانفکریان هم کار سختی برای گرفتن اقامت 
این کشــور داشته باشند. پریسا می گوید از آنجا که از آخرین حضورش در تیم 
ملی ایران دو سال می گذرد از لحاظ قانونی مشکلی برای تغییر تابعیت ندارد. 
با وجود این به نظر می رســد او کار سختی پیش رو خواهد داشت و شاید اگر 
کســب ســهمیه کند، بتواند در المپیک پیش رو زیر پرچم پناه جویان مسابقه 
دهد. «ســعی کرده ام کارهای مربوط به پناهندگی را انجام دهم ولی دوست 
دارم اقامــت آلمان را به دســت بیاورم تا بتوانم در صــورت امکان برای این 
کشور مسابقه دهم. آلمان کشوری باشــکوه با مردمانی بسیار مهربان است. 
از حضورم در این کشــور بســیار خوشحالم و حقیقا نســبت به آینده ام امید

 بسیار زیادی دارم».
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پیکان قهرمان والیبال باشگاه های 
آسیا شد

تیم والیبال پیکان با پیروزی در یک دیدار ســخت و نفس گیر 
مقابل سانتوری ژاپن، قهرمان باشــگاه های آسیا شد. به گزارش 
ایســنا، دیدار فینال والیبال باشــگاه های ۲۰۲۲ آسیا بین تیم های 
پیکان ایران و سانتوری سانبردز ژاپن در سالن ۱۲هزارنفری آزادی 
تهران آغاز شد که تیم پیکان در حضور پرشور تماشاگران خود با 
پیــروزی نفس گیر ۳ بر ۲ (۲۱ بــر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر 
۲۰ و ۱۵ بر ۱۲) مقابل ســانتوری ژاپن قهرمان باشــگاه های آسیا 
شد و سهمیه رقابت های جهانی را به دست آورد. پیمان اکبری، 
سرمربی پیکان، این دیدار را با سعید معروف، اروین انگاپت، نیمیر 
عبدالعزیز، پوریا فیاضی، آرمین تشکری و محمدرضا حضرت پور 
آغاز کرد و حمزه زرینی هم به تناوب به کار گرفته می شــد. ست 
اول این دیدار پایاپای پیش رفت، اما در نهایت ژاپن ۲۵ بر ۲۱ پیروز 
شد. در ســت دوم هرچند پیکان ابتدا پیش بود، اما ژاپن فاصله 
را جبران کرد و ۲۸ بر ۲۶ این ســت را هم به نفع خود تمام کرد. 
پیکان که نمی خواســت بازنده این دیدار باشــد، ست سوم را با 
قدرت شــروع کرد و ۲۵ بر ۱۳ برنده شد و ست چهارم را هم ۲۵ 
بر ۲۰ به سود خود به پایان رساند تا ست پنجم قهرمان را تعیین 
کند. در نهایت پیکان ست پنجم را هم ۱۵ بر ۱۲ به سود خود پایان 
داد تا جام قهرمانی در خانه بماند و تماشاگران حاضر در آزادی 
جشــن قهرمانی بگیرند. همچنین تماشاگران تیم پرتالش ژاپنی 
را که موزرســکی روس را هم در ترکیب داشت، در انتهای بازی 
تشــویق کردند. آخرین باری که یک تیــم خارجی جام قهرمانی 
باشــگاه های آسیا را از آن خود کرده به سال ۲۰۱۵ برمی گردد که 
تیم تایچون بانک چین تایپه قهرمان شــد. از ســال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ 
نماینده هایی از ایران جام قهرمانی را به دست آورده بودند. البته 

این مسابقات در سال ۲۰۲۰ به دلیل کرونا لغو شد.

فـوتـبـال در امـروز

آرسنال – اورتون                     ۱۹:۳۰
چلسی – واتفورد                    ۱۹:۳۰
کریستال پاالس – منچستریونایتد ۱۹:۳۰
لیورپول – ولورهمپتون            ۱۹:۳۰
منچسترسیتی – استون ویال      ۱۹:۳۰

نوریچ – تاتنهام        ۱۹:۳۰
اینتر – سمپدوریا       ۲۰:۳۰
ساسولو – میالن       ۲۰:۳۰
پورتو – توندال           ۲۰:۴۵

اول خرداد

–

سند کمپانی خودرو  سایپا  131SL  رنگ سفید روغنی  
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پالک ایران

  ۸۳ _ ۵۲۷ م ۱۴ و شماره موتور ۳۹۵۶۱۹۹ 
 و شماره شاسی S3412290889554 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پراید  صبا )جی تی ایکس ( رنگ سبز 
 یشمی متالیک مدل ۱۳۸۰ به شماره پالک ایران

 ۳۱ _ ۴۳۵ د ۴۲ و شماره موتور ۰۰۲۸۲۳۰۱ و شماره 
شاسی S1412280747256 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت دانشجویی 
با شماره دانشجویی ۹۷۱۳۱۱۴۳۳۰ از دانشگاه بجنورد 

 رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 کارت ماشین و برگ سبز خودرو  پراید  دوگانه  سوز  
رنگ مشکی به شماره پالک  ۱۱۵ ص۷۹ ایران ۴۴ و شماره 

موتور ۲۰۶۰۸۴۸ و شماره شاسی S1412286158711 به 
نام  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

 405GLX  برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو 
  رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۸۲ به شماره پالک ایران

 ۲۰ _ ۱۶۵ د ۱۱ و شماره موتور ۱۲۴۸۲۰۰۸۲۹۱ و شماره 
 شاسی ۸۲۰۴۳۸۲۹ به نام  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند احمد به شماره 
شناسنامه ۲۴۲۲ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
صنایع - تولید صنعتی صادره از واحد دانشگاهی موسسه آموزش عالی 
شمال با شماره ۷۶۲۱۲۲۵۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 

. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه شمال آمل واحد 
آموزش به نشانی مازندران آمل کیلومتر ۵ جاده هراز دوراهی امام زاده 

عبداهللا خیابان ارسال نماید .

برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت  باجاج  رنگ مشکی 
 مدل ۱۳۹۶ به شماره پالک ایران ۱۳۵ _ ۳۶۲۷۱  
 و شماره موتور JLZCGE56542 و شماره شاسی

 N5PACAJHTHAF11132 به نام  
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک کارشناسی  فرزند قاسم به شماره 
شناسنامه ۵۲۲۳۷ صادره از اراک در مقطع کارشناسی رشته زبان و 
ادبیات انگلیسی صادره از دانشگاه اراک با شماره ۸۸/۷۱۲۳ مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه اراک به نشانی اراک، میدان بسیج، بلوار کربال، دانشگاه اراک با 

کدپستی ۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴ ارسال نماید.

 برگ سبز خودرو  هایما   رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ۱۶ ایران / ۹۷۶ ه ۳۸ 

و شماره موتور GN15TF19001300A و شماره شاسی 
NAAD6C345NY070158 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  هایما   رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ۹۳ ایران / ۷۶۶ ل ۸۲ 

و شماره موتور 484QT16003123A و شماره شاسی 
NAAD391Z6MY050809 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا کوئیک رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پالک ایران ۳۰ - ۱۵۹ م ۱۵ 

و شماره موتور M15/9223994 و شماره شاسی 
NAS841100M1106772 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 بدینوسیله اعالم می دارد 
 جواز اسلحه شکاری ساچمه زنی به شماره ۲۳۳۵۵۷۴  
 N1  827981 مورخه ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷ و شماره سالح

 ساخت ایران را مفقود نموده  
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH
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