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یحیی متهم می کند؛
 دست های فراقانونی در انتخاب داور

علی دایی بین المللی ترین چهره فوتبال ایران اســت. او تا همین چندماه 
پیــش رکورددار گل هــای زده ملی در دنیا بود و کمترکســی تصور می کرد 
رکورد گل های اســطوره ایران شکســته شــود. با این وجود، فوق ستاره ای 
به اســم کریســتیانو رونالدو از راه رســید و این عنوان را از چنگ علی دایی 
درآورد. ازدســت دادن عنوان برترین گلزن تاریــخ تیم های ملی نه تنها برای 
علی دایی بد نشــد  بلکه باعث شد نسل جدیدی که با دایی آشنایی نداشتند 
و تاریخ ســازی او را از یاد برده بودند، به یاد بیاورند که روزگاری فوتبالیست 

مطرح و بزرگی از ایران، در دنیای فوتبال متولد شده است.
دایــی این تولد دوباره را مدیون رقابت ســالم بود کــه با کریس رونالدو 
درگرفته بــود؛ به طوری کــه رونالدو، یکــی از بزرگ ترین فوتبالیســت های 
تاریخ بعد از رکوردشــکنی، مجبور به ســتایش علی دایی شــد و رکورد او 
را مــورد تمجید قــرار داد. با این حال، با علی دایــی در فوتبال ایران آن هم 
بعد از تعریف و تمجید ستاره های بزرگ دنیا، رفتارهای عجیب و غریبی شد. 
شایعه ممنوع الفعالیتی اش از یک سو (موردی که خودش تکذیب کرده) و 
تراشــیدن حواشــی بزرگ و کوچک برای او از سوی دیگر، باعث شد تا دایی 
از مسئوالن ورزش ایران و شــاید از مسئوالن غیرورزشی دل چندان خوشی 
نداشته باشد. اوج این دل ناخوشــی مربوط به زلزله کرمانشاه بود که دایی 
دســت به کار شد و شخصا برای کمک به زلزله زده ها به میدان آمد ولی در 
عین ناباوری، حســابی که او برای کمک های نقدی اعالم کرده بود، مسدود 
شــد و خودش هم به دادگاه فراخوانده شــد. دایی بارها پیش از این همان 
جملــه معروفش را به کار برده کــه «با خدا البی کرده» و کاری به ســایر 
موارد نــدارد. او گفته دلیل چنین رفتارهایی با او به این خاطر اســت که از 
«محبوبیتش می ترسند». البته که بعد از رکوردشکنی کریستیانو رونالدو که 
باعث شــد تا مدت ها رســانه های مطرح خارجی در باب بزرگی علی دایی 
مطلب بنویســند، موجی حمایتی به راه افتاد که باید قدر این اسطوره زنده 
را دانســت. اوج این قدر و ارج نهادن اما شد آنکه اتوبانی حوالی کرج را به 

نام علی دایی کردند!
برخــالف رفتاری کــه با علی دایــی در فوتبــال ایران شــده او همواره 
چهــره ای محبــوب در بیــن فوتبالی های دنیاســت. هنوز هم بســیاری از 
چهره های سیاسی و ورزشی کشــورهای عربی برای گرفتن عکس یادگاری 
با علی دایی بی تابی می کنند. اینها منهای ســمت های مختلفی اســت که 
علی دایی همواره در فیفا داشــته اســت. او زمانــی در کمیته جوانان فیفا 
عضویت داشــت و بحث های توسعه را برای این نهاد باید پیگیری می کرد. 
دایــی ســفیر نهادهای مهمی هم هســت و هر بار هم پای مراســم فیفا و 
AFC در میان اســت، او یکی از مدعوین است. آخرین باری که ارزش علی 
دایی برای ایرانی هایی که قدرش را نمی دانند ثابت شــده، مربوط به همین 
مراســم قرعه کشی جام جهانی در قطر اســت که فیفا، او را به عنوان یکی 
از اســطوره های دنیای فوتبال به این مراســم دعوت کرد تا دایی گوی های 
قرعه کشــی را از گلدان های مربوطه بیرون بکشد. حضور کاپیتان سابق تیم 
ملــی روی صحنه ای به این مهمی باعث شــد تا یک بــار دیگر از این گفته 
شــود که علی دایی افتخاری برای فوتبال ایران اســت و بسیاری از دیدنش 
روی صحنه ای به این مهمی و رفاقتش با اسطوره های دیگر از جمله لوتار 

ماتیوس و کافو برزیلی کیف کردند.
جنجال کراوات بستن علی دایی؟

اگرچــه حضور دایی در این مراســم با واکنش های مثبتــی همراه بود و 
بسیاری از آن به عنوان یک دستاورد و افتخار بزرگ یاد کردند ولی این حضور 
چندان بدون حاشــیه هم نبود. به تازگی شایعه شده که مالقات علی دایی با 
سفیر ایران در قطر بحث برانگیز شده و دلیل بحث پیش آمده بین این دو نفر، 
کراوات بستن علی دایی است! مشخص نیست چنین شایعه ای چطور شکل 
گرفته ولی یکی، دو عکاس ایرانی حاضر در مراسم این موضوع را تأیید کرده 
و گفته اند قبل از شروع رسمی مراسم چنین بگومگویی صورت گرفته و نهایتا 
دایی نه تنها استقبالی نکرده بلکه بدون دست دادن با سفیر ایران در قطر، از 
او جدا شده تا ناراحتی اش را نشان دهد. این شایعه در شرایطی مطرح شده 
که علی دایی نه برای اولین بار به عنوان نماینده ایران در مراســمی خارجی 
شــرکت کرده و نه برای اولین بار اســت که در چنین مراسمی کراوات بسته 
است. البته بعد از مطرح شدن چنین موضوعی هر دو طرف، هم سفیر ایران 

در قطر و هم علی دایی این موضوع را تکذیب کرده اند.
حمیدرضا دهقانی، ســفیر ایران در قطر در واکنش به شایعاتی مبنی بر 
اختالف او با علی دایی در جریان ســفر دایی به قطر برای شرکت در مراسم 
قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۲، در صفحه توییتر شــخصی خود نوشــت: 
«چنانکه قبل از مراسم، در پست اینستاگرامی اعالم کردم، حضور علی آقای 
دایی در مراســم قرعه کشــی جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر افتخاری ملی بود. 
فرصت دیدار با ایشــان فراهم نشد، اما شــایعاتی منتشر شده که از اساس 
دروغ اســت. به نظرم دروغ سیزده می باشد». علی دایی هم در گفت وگوی 
کوتاهی که با تابناک داشته این موضوع را تکذیب کرده است: «سال هاست 
در چنیــن برنامه هایی از ســوی فدراســیون جهانی دعوت می شــوم و این 
حرف و حدیث ها را هم االن از شــما می شنوم و البته برایم تازگی ندارد. اگر 

چنین چیزی بود، خودم می گفتم اما حقیقت ندارد».
چرا کراوات علی دایی مهم است؟

اینکه مســئله کوچکی به عنوان کراوات تبدیل به بحثی جدی در فضای 
رســانه ای ایران شده، موضوع مهمی است. با وجود آنکه این شایعه توسط 
طرفین تکذیب شــده ولی به نظر می رسد فضای اجتماعی حاکم بر ایران از 
یک ســو و کاریزمای علی دایی از ســوی دیگر باعث شده تا این شایعه مهم 
جلوه کرده و بازتاب زیادی داشته باشد. در ایران موضوعات مهمی مانند باید 
و نبایدهای الزم بر ســر مقوله پوشش، داســتان به کار گماردن گشت ارشاد 
و نهایتــا برخوردهایی که بعضا تصاویری از آنهــا در فضای مجازی بازتاب 
داشته باعث شــده تا حساسیت ها نسبت به پوشش و نگاه سیاسیون به این 
مقوله با جدیت بیشــتری از ســوی مخاطبان دنبال شود. اگرچه پذیرش این 
موضوع که مقامی در حد ســفیر با نماینده ای ورزشی از ایران برای بستن یا 
نبســتن کراوات وارد جدل شــود غیرقابل باور می نماید ولی از آنجا که ذهن 

مروری بر شایعه پررنگ اتفاقات قطر

چرا کراوات علی دایی مهم است؟

پرســپولیس، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در شــرایطی باید امشب از مرحله 
یک چهــارم نهایی جام حذفی بــه مصاف آلومینیوم اراک می رفــت که این بازی با 
تصمیم اســتانداری لغو و به زمان دیگری موکول شده است. دلیل چنین تصمیمی 
کیفیت پایین هوای تهران و وجود ریزگردهای بی شــمار توصیف شده است. اگرچه 
در ابتدا عنوان شــده بود ممکن اســت در روز بازی کیفیت هوای تهران بهتر شود، 
ولی اســتانداری رأی به لغو این دیدار داد. البته قبل از اعالم رسمی این خبر، یحیی 
گل محمدی، ســرمربی پرســپولیس در کنفرانس خبری حاضر شــد و اندکی درباره 
بــازی پیش رو و کلی درباره رأی کمیتــه انضباطی و اتفاقات رخ داده در دربی حرف 
زد. ســرمربی پرســپولیس به دلیل اعتراض تند به داوری در جریان دربی و رفتن به 
زمین مســابقه با محرومیت شش جلســه ای از همراهی تیمش در لیگ برتر مواجه 

شــده که دوتای این بازی ها تعلیقی اســت. با این حال، پرسپولیسی ها نسبت به رأی 
صادره برای سرمربی شــان که عالوه بر محرومیت با جریمه نقدی هم همراه است، 
انتقاد داشته و از این گفته اند که عدالت رعایت نشده است. این موضوع مورد انتقاد 
خود گل محمدی هم قرار گرفته و خواســته که باشــگاه اعتراضش نســبت به رأی 
صادره را اعالم کند. با این حال، یحیی گل محمدی از فرصت نهایت اســتفاده را کرد 
و با اشــاره به سوت هایی که در دربی علیه تیمش زده شد، اتهام جدیدی را متوجه 
رخدادهای پیش از دربی کرد. او گفت که دســت های فراقانونی باعث انتخاب داور 
در دربی شــده است: «آقای سیدعلی را گذاشــتند داور دربی و می دانستیم ذهنیت 
او برای این دربی، ذهنیت نبردن پرســپولیس بود. این ذهنیت وجود داشــت. چون 
همه کســانی که او را گذاشتند و دست فراقانونی داشتند، او برای آنها قضاوت کرد 

و نگذاشت بازی را ببریم. بعضی گفتند شما چرا تعویض نکردی؟ من همان لحظه 
کــه بازیکن قدبلند آوردند، تعویــض کردم اما داور نگذاشــت بازیکن ما وارد زمین 
شــود. برانکارد روی خط طولی زمین اســت، دست آقای سیدعلی باالست و منتظر 
که برانکارد برود بیرون و سوت بزند. در بازی کره و ایران، داور دو دقیقه و نیم صبر 
کرد تعویض انجام شــود. چون وظیفه داور این اســت که بگــذارد بازی عادالنه و 
۱۱-۱۱ باشد. او ســه، چهار ثانیه دیرتر سوت می زد، تعویض انجام می شد. بازی برد 
و باخــت دارد و اگر حریف عادالنه ما را شکســت دهد، ما نقاط ضعف را پوشــش 
می دهیم». یحیی گل محمدی در حالی صحبت از دســت های فراقانونی در انتخاب 
داور کرده که مجددا با اشــاره به دست های پشــت پرده از اراده برای قهرمان نشدن 
تیمش حرف زده است: «فقط جنگ اعصاب است. این اتفاقات وجود دارد. اتفاقات 

دربی و محرومیت شــش جلسه و جریمه صد میلیونی هم به خاطر اتفاقات داوری 
بود. من تک تک صحنه های دربی را می گذارم چند داور بی طرف هم بیایند اگر گفتند 
یک طرفه نبــوده، من فوتبال را کال می گذارم کنــار، کال. از دقیقه یک داور یک طرفه 
ســوت زد، این چه معنی دارد؟ کل صحبتم این اســت که بگذارید قهرمان در زمین 
مشخص شــود، بگذارید قهرمان فوتبالی مشخص شود. این خواسته همه مربیان و 
بازیکنان است. ما نباید با ذهنیت و نگرانی پای به زمین بگذاریم. قرار بود او در بازی 
ما و مسجدسلیمان داور ما باشــد اما چون اگر قضاوت می کرد، نمی توانست دربی 
را ســوت بزند، علیه آقای افشاریان اســتوری زد و آقای افشاریان او را جریمه کرد و 
از بازی ما برداشــت. بعد او را گذاشتید داور دربی؟ به خاطر چه فشاری؟ این فشار 

و نیرو از کجا آمد؟».

مخاطب آمادگی پذیرش چنین موضوعی را داشته، داستان باورپذیر شده است.
ســوی دیگر این ماجرا شخصیت مجزایی به اســم علی دایی است؛ مردی که می گوید 
به توصیه پدر هرگز وارد عرصه سیاســت نمی شود و کارهای سیاسی انجام نمی دهد ولی 
در بیشــتر اتفاقات سیاســی رخ داده ردپایی هرچند اندک از خودش به جا گذاشــته است. 
کمک مالی اش به ســتاد میرحســین موسوی، ارتباط حســنه اش با محمد خاتمی و البته 
جبهه گیری هایش علیه محمود احمدی نژاد او را تبدیل به چهره ای متفاوت کرده اســت. 
فارغ از ایــن مباحث، نگرانی های عمیق علی دایی دربــاره رخدادهای اجتماعی در ایران 
اســت که جایگاه او را خاص تر کرده است. دایی در تمامی اتفاقات ریزودرشت، خودش را 
در تیم مردم جا کرده و با انتقادهای تندوتیز از مسئوالن، علیه آنها مطالب متفاوتی مطرح 
کرده است. از سیاست های اعمال شده بر وضعیت اقتصاد که ارتباط مستقیمی با معیشت 
مردم دارد گرفته تا انتقاد از مدیریت بحران در زمان بالیای اجتماعی. او اتفاقا منتقد شماره 
یک تلویزیون هم هست و مدت هاست با صداوسیما حرف نمی زند. آخرین باری که تیغ تیز 
انتقادات علی دایی متوجه مسئوالن شده مربوط به رخدادهای تلخ مشهد در حاشیه بازی 

تیم های ملی ایران و لبنان است. در دیداری که زنان عالقه مند به فوتبال را به ورزشگاه راه 
نداده و به صورت آنها اســپری فلفل پاشیدند. دایی در واکنشی تند نسبت به این موضوع 
نوشــت: «اتفاقات شرم آور و رفتار های غیرانســانی صورت گرفته در ورزشگاه امام رضا در 
برابر بانوان فوتبال دوســت کشورمان در هیاهوی قرعه کشی جام جهانی هرگز «فراموش» 
نخواهد شد. در تمامی موارد، حقوق زن و مرد برابر است. امیدوارم روزی فرارسد که زنان 
و دختران ایرانی در آرامش و امنیت «آزادانه» به استادیوم ها بروند و اشک آنها برای شوق 
پیروزی تیم محبوبشــان باشد نه در اثر اسپری فلفل، گاز اشــک آور و...». او همواره از این 
گفته که محبوبیتش را از مردم دارد و دلیلی ندارد برای منافع شخصی بخواهد از مسئولی 
بدون دلیل تعریف و تمجید کند. حال با اشــاره ای مختصر به همین بعد شــخصیتی علی 
دایی، پذیرش اینکه او برای بســتن یا نبســتن کراوات در مراســمی بین المللی بخواهد با 
سفیر ایران در کشور مربوطه بحث و جدل کند، امری پیچیده است که پذیرفتنش را دشوار 
می کند. دایی همان فردی اســت که پیشنهاد اطرافیان احمدی نژاد برای نشستن کنار او در 

هواپیما را رد کرده است.
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منهاى فوتبال

حامد حدادی  کاپیتان تیم ملی ایران:
تیم ملی از حریفانش عقب است

ملی پوش بســکتبال با مطرح کردن برخی انتقادها نسبت به 
ترکیــب اعزامی به بازی های المپیک گفت که این تیم تابســتان 
سخت و ســنگینی در پیش دارد، درحالی که از حریفانش عقب 
اســت. به گزارش مهــر، حامد حدادی که در ماه های گذشــته 
در لیگ چین شــرکت داشــت، درباره شــرایط تمرین و بازی در 
این مســابقات با توجه به شــرایط کرونا گفت: ســخت گیری در 
رعایت پروتکل های بهداشتی به حدی بود که به معنای واقعی 
در حالــت حباب بودیــم؛ یعنی فقط از محــل تمرین به هتل و 
ســالن مســابقات و برعکس رفت و آمد داشــتیم. با وجود همه 
این سخت گیری ها شــانگهای درگیر کرونا ست، روز آخر که من 
آنجا بودم، در حــال تصمیم گیری برای بسته شــدن فرودگاه ها 
بــود. او با تأکید بــر حرفه ای بودن لیگ بســکتبال چین تصریح 
 NBA کرد: برای برگزاری دیدارهای لیگ بســکتبال چین از لیگ
الگوبرداری شــده است. از نظر اسپانسرینگ، پخش تلویزیونی و 
فروش بلیت اقداماتی انجام شده که کیفیت مسابقات و دیدارها 
را باال برده اســت. این ملی پوش بســکتبال درباره وضعیت تیم 
ملی و فاصله ای که میان نســل فعلی با نســل قبل ایجاد شده 
اســت، گفت: یک وقفــه پیش آمده، چون طی ســال های اخیر 
اســتعدادیابی خوبی نداشــتیم و لیگ پویایی هم برگزار نشــده 
است. پشــتوانه تیم ملی، لیگ خوب است که با حضور بازیکن 
خارجی بهتر می شود، د رحالی که تا سال گذشته بازیکنان خارجی 
معموال از مرحله پلی آف جذب تیم ها می شدند و به همین دلیل 
نمی توانســتند تأثیرگذاری الزم را در بسکتبال ما داشته باشند. او 
ادامه داد: وقتی من ۱۷، ۱۸ســاله بودم، کنار بازیکنان بزرگ بازی 
می کــردم و خیلی تجربه هــای خوبی برایم داشــت. البته برای 
فصل جاری لیگ تیم هایی مانند شــهرداری گرگان، شــیمیدر و 
ســیرجان از ابتدای فصل بازیکنان خارجی خود را جذب کرده اند 
و این خوب بود. او همچنین به دوران نوجوانی خود در بسکتبال 
اشــاره کرد و یادآور شــد: آن زمان در ســال ۵۰، ۶۰ بازی انجام 
می دادیــم، االن تعداد بازی ها در رده ســنی نوجوانان و جوانان 
کم شده است. با چند بازی لیگ را جمع و جور می کنند و قهرمان 
را مشــخص می کنند و این اصال خوب نیســت. در کل بازی کم 
خوب نیســت. تمرین الزم اســت اما جای بازی را نمی گیرد. این 
ملی پوش بســکتبال همچنین به یک مســئله مربوط به ترکیب 
تیم ملی در بازی های المپیک اشــاره کــرد و گفت: اگر بخواهم 
رک و راســت صحبت کنم، باید بگویم دوســت نداشتم بازیکنی 
که ۳۰، ۴۰ روز بود به ترکیب اردونشــینان اضافه شده بود، بیاید 
و در المپیک بــازی کند و از طرفی بازیکنی که چند ســال خاک 
خورده و در شرایط سخت تمرین کرده است، نباشد. اعتقادم این 
بود که حداقل این بازیکنان هم دعوت می شــدند، می آمدند و در 
تمرینات شرکت می کردند. در هر صورت خیلی از تصمیم گیری ها 
به خاطر المپیک بود  اما خیلی ها در ایران آرزوی المپیک و بازی 
در این بازی ها را داشتند اما به آنها فرصت داده نشد. او در پاسخ 
به این پرسش که «در دو المپیک حضور داشته اید. فکر می کنید 
در سومین المپیک هم حضور خواهید داشت؟»، خاطرنشان کرد: 
بعید می دانم. اردیبهشت ماه وارد ۳۷ می شوم و فکر نمی کنم اما 

سعی می کنم به نسل جدید کمک کنم. 
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دانشنامه فارغ التحصیلی اينجانب  محدثه  عباسي  گماسايي  فرزند 
کیومرث به شماره شناسنامه ۰۴۴۰۰۶۵۱۳۵ و شماره ملی ۰۴۴۰۰۶۵۱۳۵ صادره 
از شمیرانات در مقطع کارشناسی رشته میکروبیولوژی صادره از واحد دانشگاهی 

تهران شمال مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده 
تقاضا می شود دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی 

تهران - بزرگراه شهید بابایی ( غرب به شرق) خروجی حکیمیه- خیابان شهید 
صدوقی - بلوار وفادار - دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب  محمد  فتحي  فرزند آقا جان به شماره 
شناسنامه ۸۸ صادره از گیالن غرب در مقطع کارشناسی رشته مهندسی 

عمران _ عمران صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره 
۸۱۱۰۱۳۲۶۸۹۵ و تاریخ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۸۲  مفقود گردیده است . از یابنده 

تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  
به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش ، میدان قائم ، خیابان خندان ، 

خیابان سلماس ارسال نماید .

برگ سبز خودرو  پژو  405GLX-XU7  رنگ خاکستری متالیک 
 مدل ۱۳۹۴ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۷۷۳ ج ۳۷
 و شماره موتور 124K0766868 و شماره شاسی 

NAAM01CE0FR231153 به نام مسعود پور ابراهيمي 
راسته کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اينجانب  سپيده  عبادی  آرام  با 
شماره دانشجویی ۹۸۱۴۶۷۱۰۱۰ از دانشگاه الزهرا 

رشته طراحی پارچه در مقطع کارشناسی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  فیدلیتی   پرایم  رنگ مشکی متالیک مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۱۵۸ م ۵۸  و شماره موتور 
*SQRE4T15C*ACMK01505  و شماره شاسی 

NAGC1AB49N1005203 به نام محمدرضا رحيمي 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  ام وی ام  ۵۵۰  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۱ _ ۳۳۱ ق ۵۸ و شماره 

موتور MVM484FCBG003329 و شماره شاسی 
NATGCASL6G1003192 به نام حامد شيخيان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


