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«آل سعود» مسی را آورد، ما «پویول» را راه ندادیم!

عکس هایــش کم وبیش در همه رســانه های ریزودرشــت دنیا 
منتشــر شــده و حتی در فضای مجازی و حقیقی ایــران هم با یک 
جست وجوی ساده می توان چندین فریم خوش آب  و  رنگ از آن یافت. 
هیفا آل سعود، معاون وزیر گردشگری عربستان، در کنار مسی به آثار 
نه چندان باســتانی این کشور سرک کشــیده و عکس هایش همه جا 
چرخیده است. فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال که به تنهایی شش 
توپ طال را در ویترین افتخاراتش دارد، به تازگی به عربستان سفر کرده 
و حاال خاندان آل ســعود می گویند لیونل، سفیر گردشگری این کشور 
است. احمد الخطیب، وزیر گردشگری عربستان هم در توییتر حضور 
مســی در این کشور را با آب و تاب شــرح داده و نوشته است: «امروز 
به لیونل مســی و دوستانش برای ســپری کردن یک تعطیالت ویژه 
در عربســتان سعودی خوشامد می گویم که باعث می شود گنج های 
دریای ســرخ کشف شــود و فصل جدیدی در عربستان، شهر جده و 
تاریخ این کشور ایجاد شود. این اولین سفر مسی به سرزمین پادشاهی 
نیســت و آخرین سفر او نیز نخواهد بود و من خوشحالم که مسی را 

به عنوان سفیر گردشگری عربستان معرفی می کنم».
وزیر گردشگری عربستان درست می گوید چون این برای اولین بار 
نیست که مسی به عربستان آمده اســت. ستاره این روزهای باشگاه 
پاری سن ژرمن پیش ازاین در سال ۲۰۱۱ و برای برگزاری دیدار دوستانه 
تیم ملی کشورش و عربستان و همچنین دیدار برزیل و آرژانتین راهی 
این کشــور شده بود. او برای برگزاری دیدار سوپرجام اسپانیا میان تیم 
سابقش بارســلونا و اتلتیکومادرید هم به ریاض سفر کرده بود. حاال 
هم خانم هیفا خبر داده که مسی شیفته زیبایی این کشور شده است: 

«امروز صبح، با حضور مســی و دوستانش در شهر تاریخی جده، به 
من خوش گذشــت! خوشحالم که او شیفته زیبایی و میراث این شهر 
شد». مسی هم کار را برای عربستانی ها تمام کرده و با گذاشتن پستی 
از خوش گذرانی اش در عربســتان نوشــته: «در حال آشنایی با دریای 
سرخ». او همچنین هشــتگ مورد عالقه عربستانی ها را هم پای این 
عکس گذاشــته  و نوشته است که «از عربســتان بازدید کنید». اقدام 
مسی برگرفته از سیاست های دولت عربستان برای ترویج گردشگری 
در این کشور است. طرحی که چشم انداز چندساله دارد و عربستانی ها 

امیدوارند تا سال ۲۰۳۰ به هدفی که در این زمینه دارند، برسند.
پرواضح است که حضور لیونل مسی در این کشور به راحتی میسر 
نبوده و آل ســعود مجبور شــده هزینه گزافی به این ستاره آرژانتینی 
بپردازد تا او را به جده بیاورد. درباره هزینه قطعی این همکاری چیزی 
به طور رسمی منتشر نشــده؛ ولی می توان به پیشنهاد عربستانی ها 
به کریس رونالدو در ســال ۲۰۱۹ برگشــت که آن زمان به آن بازیکن 
پرتغالی پیشــنهاد همکاری در زمینه گردشگری با رقم شش میلیون 
یورو دادند. حاال ســه ســال از آن زمان گذشــته و قاعدتا مسی هم 
ســتاره ای گران قیمت تر از رونالدو محســوب می شــود. بــا کنار هم 
گذاشتن این موارد می شود به یقین رسید که عربستانی ها رقمی بسیار 
بیشتر از شــش میلیون یورو به مســی داده اند تا به جده سفر کند و 
به قول خودشــان سفیر گردشگری عربستان شود. هم زمان با حضور 
مســی در عربستان منتقدان بسیاری هم پیدا شده اند و از اینکه مسی 
سفیر کشوری شده که به حقوق بشر در آن چندان بها داده نمی شود، 
گالیه کرده اند؛ اما این بخش هدف اصلی مطلب نیست؛ بلکه اقدام 

عربســتانی ها برای حضور و پذیرش در جوامع بین الملل مورد بحث 
اســت. همان طورکه عنوان شد این برای چندمین بار است که لیونل 
مسی به عربستان می آید. او یکی از ده ها ستاره برجسته دنیای ورزش 
و هنر است که به عربستان می آید و تبدیل به سفیر بخشی از یک پروژه 
در این کار می شــود. اینها منهای گرفتن میزبانی های مهم ورزشی و 
برگزاری تورهای مهم بین المللی است که عربستانی ها پس از اصالح 

امور در کشورشان برگزار کرده اند و عهده دار میزبانی اش بوده اند.
این مقدمه عنوان شد تا به بحث حضور چهره های مهم فوتبال دنیا 
در ایران اشاره شود. چهره هایی که البته ُبعد تبلیغاتی هیچ کدام شان 
به اندازه مســی و رونالــدو نبوده؛ ولی همان هایی هــم که به اینجا 
رسیده اند، بیش از آنکه تبدیل به سفیر چیزی شوند، شگفت زده ایران 
را ترک کرده اند! برای شکافتن بیشتر بحث می توان به داستان حضور 
کارلس پویول، ســتاره و کاپیتان سرشناس و سابق بارسلونا در تهران 
در ســال ۹۷ و در زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه پرداخت. 
آن زمان، عادل فردوســی پور برای برنامه «بیست هجده» پویول را به 
تهران کشــانده بود تا به عنوان کارشــناس بازی تیم های ملی ایران و 
اســپانیا در تلویزیون حاضر شود. پویول بعد از لوئیس فیگو که زمان 
قرعه کشــی به تلویزیون آمده بود و البته ساموئل اتوئو که کارشناس 
بازی ایران و مراکش بود، ســومین چهره مطرحی بــود که قرار بود 
روبه روی عادل فردوسی پور بنشیند؛ اما برخالف تصور مانع از حضور 
کارلس پویول در تلویزیون شدند! درباره چرایی «راه ندادن» پویول به 
تلویزیون حرف و حدیث زیاد اســت؛ دم دســتی ترینش این است که 
شایعه شد به دلیل داشتن خالکوبی و بعد هم به خاطر موهای بلند، 

مانع از حضور این اسطوره بارسلونا در قاب تلویزیون شده اند. اندکی 
بعد ولی مشــخص شــد که ماجرا لج و لج بازی است و موی بلند و 
خالکوبی بهانه. تلویزیون به دلیل آنکه برای عادل فردوسی پور شاخ 
و شانه بکشــد، مانع از حضور پویول شــد تا به زعم خودشان نشان 
دهنــد ُکت تن کیســت. آن روزها پرداخت هزینــه چند صد میلیون 
تومانی به پویول محل بحث شــد. روزنامه جام جم مدعی شــد که 
پویول برای حضور در این برنامه تلویزیونی ۶۰۰ میلیون تومان گرفته 
اســت. خود پویول بعدها در مصاحبه ای عنوان کرد به او گفته اند به 
دلیل «ظاهرش» (موی بلند) نمی تواند در تلویزیون حاضر باشد؛ ولی 
مرتضی میرباقری، معاون وقت سیمای صداوسیما، این شایعه را کار 
«بی بی سی» دانست و گفت که برای جلوگیری از ریخت و پاش مالی 
مانع از حضور کارلس پویول شده اند: «لزومی ندارد یک چهره خارجی 
برای حضور چنددقیقه ای اش در برنامه ورزشی، چند صد میلیون پول 
دریافت کند». اعتراض ها به پرداخت پول زیاد به پویول در شــرایطی 
صورت گرفــت که هزینه مذکور از بیت المال یا بودجه صداوســیما 
پرداخت نشده بود و بخش خصوصی آن را تقبل کرده بود. میرباقری 
اما همین موضوع را هم در تضاد با سیاست گذاری ها دانست: «همان 
موقع رسانه ملی اعالم کرد که هزینه حضور این چهره های خارجی از 
سوی اسپانسرها بوده و به هیچ وجه از بودجه صدا و سیما هزینه نشده 
است. این مسئله در رسانه ملی ولو اینکه اسپانسر هزینه حضور یک 
کارشناس خارجی را بدهد، مورد بررسی قرار گرفت و رئیس شورای 
ورزش ســیما بعد از بررســی و برای اینکه جلوی حواشی را بگیرد، 
رسما ابالغ کرد دعوت از کارشناسان خارجی در برنامه های ورزشی و 
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پرداخت چند صدمیلیونی برای چند دقیقه حضور ولو اینکه از سوی 
اسپانسر هم صورت بگیرد، ممنوع و مخالف سیاست های رسانه ملی 
است. در این شرایط بی کاری و گرانی و... مردم آیا هزینه کردن صدها 
میلیون برای حضور چندســاعته یک بازیکن، معقول اســت؟ ضمن 
اینکه شــایعه عدم حضور این کارشــناس به دلیل ظاهرش از سوی 
بی  بی سی بوده و رسانه ملی این مسئله را صد در صد تکذیب می کند».
حال شــاید بتوان داســتان اقدام عربســتانی ها با مسئوالن وقت 
تلویزیون ایــران را که اتفاقا و غالبا در تبیین سیاســت های کالن هم 
دســتی بر آتش دارند، کنار هم گذاشــت تا به سند راهبردی حتی در 
ســطحی بسیار پایین و نازل رســید؛ پرسشی که باید آنها پاسخ دهند 
این اســت که چه خاطره و چه تصویری از مــردم و فرهنگ ایران در 
ذهن کارلس پویول افســانه ای ترسیم کرده اند؟ آیا استفاده از حضور 
این چهره شناخته شــده شبیه به داستانی اســت که عربستانی ها با 
لیونل مســی رقم زده اند؟ شاید پاســخ را علی مطهری، نایب رئیس 
ســابق مجلس، همان زمان در نامه ای به علی عسگری، رئیس وقت 
صداوسیما، به طور روشنی بیان کرد؛ او چنین اقدامی را نشان دهنده 
حکومت ملوك الطوایفی یا فرمانبری از بیرون در این ســازمان عنوان 
کرد. «با اهدای سالم، ماجرای دعوت از آقای کارلس پویول، کارشناس 
و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال اســپانیا برای شرکت در برنامه جام  
جهانی شبکه ۳ در آستانه بازی ایران و اسپانیا و سرانجام لغو آن پس 
از اعالم در آن برنامه، نشــانه حکومت ملوك الطوایفی یا فرمانبری از 
بیرون در آن سازمان است. توجیه این خطا با صرفه جویی در هزینه، 
آن هم هزینه ای که توسط بخش خصوصی پرداخت شده بود، قابل 
قبول نیست. هزینه معقول برای حفظ نشاط جامعه، زاید نیست. این 
در حالی است که میهمان نیز وارد کشور شده و در هتل محل اقامت 
خود در انتظار ورود به صدا و سیما بود. لغو چنین برنامه ای خصوصا 
با توجه به اعالم قبلی آن خالف عقل و اخالق بود. نظیر این اتفاق در 
لغو پخش مصاحبه مرحوم ناصر ملك مطیعی رخ داد که در حالی که 
همه  چیز هماهنگ شــده بود تا مصاحبه این پیرمرد ۸۸ ساله که در 
آن از انقالب اســالمی و رزمندگان اســالم تمجید کرده بود، با اعالم 
قبلی پخش شــود، ناگهان از بیرون ســازمان دستور رسید که پخش 
نشــود و این امر آثار منفی برای کشور داشت. الزم است جناب عالی 
اقتدار بیشــتری در اداره سازمان داشته باشید و تحت تأثیر فشارهای 
داخل و خارج واقع نشوید. رهبر انقالب نیز فرمودند من فقط رئیس 
سازمان را تعیین می کنم و در مدیریت آن دخالتی ندارم؛ بنابراین نباید 
به عالمت هایی که از این ســو و آن ســو به شما داده می شود ترتیب 

اثر دهید».


