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در نامهای به رئیس صدا و سیما مطرح شد

درخواست
 1000خبرنگار برای
بازگشت عادل

فراخــوان هــای حمایــت از عــادل
فردوســیپور همچنــان ادامــه
ورزش دارد و ایــن کار وارد فــاز تــازهای
شــده اســت؛ چــرا کــه جمعــی
بــزرگ از روزنامــه نــگاران فعــال ایرانــی
در نامــهای بــه عبدالعلــی علــی عســگری
رئیــس ســازمان صداوســیما کــه بیــش از
هــزار خبرنــگار و روزنامــه نــگار مطبوعــات و
خبرگزاریهــای کشــور آن را امضــا کردهانــد
خواهــان تجدیدنظــر در نحــوه رفتــار و برخــورد
بــا فردوســیپور شــدهاند و مســئولیت حــذف
ایــن چهــره سرشــناس رســانه ملــی را متوجــه
شــخص وی دانســتند .متــن نامــه بــه ایــن شــرح
اســت:
«جنــاب آقــای علیعســگری ،رئیــس محتــرم
ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی
ایــران ،بــا ســام و احتــرام.
همانطــور کــه مطلعیــد پخــش برنامــه
تلویزیونــی نــود ،بــا تهیهکنندگــی و اجــرای
عــادل فردوســیپور از آخریــن هفتــه ســال
 ۱۳۹۷متوقــف شــده اســت .تصمیمــی کــه نــه
از پیــش اعــام شــده بــود ،نــه از دیــدگاه افــکار
عمومــی و مخاطبــان میلیونــی برنامــه ،دلیــل
مشــخصی داشــت و نــه توضیحــی دربــاره آن
داده شــد.
دربــاره اهمیــت و محبوبیــت ایــن برنامــه
هرچــه گفتــه شــود ،اضافهگویــی اســت .همیــن
بــس کــه ایــن برنامــه در جشــنواره تلویزیونــی
جامجــم از طــرف مــردم و داوران بهعنــوان
بهتریــن برنامــه ترکیبــی ســیما انتخــاب شــد.
مشــابه جوایــزی کــه او در همــه دو دهــه اخیــر
گرفتــه و بــدون هیــچ ،امــا و اگــری بهتریــن
برنامهســاز ،مجــری و گزارشــگر ورزشــی
تلویزیــون بــوده اســت .بــا ایــن همــه ،عــادل
فردوســیپور از ســال گذشــته برنامــهای را کــه
ســالها بــرای موفقیــت و اعتالیــش زحمــت

کشــیده بــود از دســت داده .اتفاقــی کــه چــه در
ســطح جامعــه و چــه نخبــگان ،بــا نابــاوری،
تأســف و انتقــاد بســیاری مواجــه بــوده اســت.
نکتــه قابــل ذکــر ،وجهــه حرف ـهای ماجراســت؛
عــادل فردوســیپور بهعنــوان یکــی از
متبحرتریــن ژورنالیســتهای حــوزه رســانه
تصویــری بــرای صداوســیمای کشــور و بــرای
جامعــه ،یــک ســرمایه اســت و نبایــد از او
چشمپوشــی کــرد .او بــا وجــود ضعفهــای
برنامــهاش ،توانســته در طــول نزدیــک بــه دو
دهــه ،برنامــهای در باالتریــن حــد اســتاندارد
تلویزیــون ایــران بســازد و بیوقفــه روی

ما بهعنوان مخاطبان این
برنامه و بهعنوان آحادی
از ملت که صاحبان اصلی
رسانه ملیاند ،درخواست
میکنیم یکی از
سالمترین،حرفهایترین
و تماشاییترین
محصوالت جا م جم را از
ما دریغ نکنید
آنتــن بفرســتد .ســامت او در برنامهســازی و
نقــشاش در شفافســازی فضــای فوتبــال،
ورزش و مقابلــه بــا فســاد در ایــن حــوزه
بــر هیچکــس پوشــیده نیســت .نبــودن او
بیشــک کمکــی بــه رشــد و پاالیــش فضــای
فوتبــال نخواهــد کــرد .اگــر یکــی از بزرگتریــن
دغدغههــای مســئوالن کشــور ،برخــورد بــا
مفاســد ،مشــکالت مدیریتــی و تــاش بــرای

امیــد بخشــیدن بــه جامعــه اســت ،کاری کــه
عــادل فردوســیپور در ســیما کــرده ،بدیلــی
نــدارد و جایگزینــی نخواهــد داشــت .او
بیهیــچ تردیــد ،در کار خــود یــک متخصــص و
حرفـهای اســت و همانطــور کــه بارهــا اعتــراف
کــرده ،خــود را «فرزنــد رســانه ملــی» میدانــد.
مــا روزنامهنــگاران ،اهالــی رکــن چهــارم
دموکراســی ،از شــما میخواهیــم کــه در ایــن
تصمیــم بازنگــری شــود .یــک وجــه از آســیب
چنیــن تصمیمــی بــه خــود آن ســازمان و شــما
بهعنــوان مدیــر و مســئول همــه عملکــرد و
فعالیتهایــش برمیگــردد کــه مــا قصــد
قضــاوت و اظهارنظــر دربــارهاش را نداریــم.
اینکــه نــود چــه جایگاهــی در رســانه ملــی
داشــته ،بــرای ایــن ســازمان چــه نقشــی ایفــا
میکــرده ،چقــدر کســب درآمــد داشــته و
تــا چــه انــدازه بــه اعتبــار شــبکه و رســانهاش
کمــک میکــرده .امــا مــا بهعنــوان مخاطبــان
ایــن برنامــه و بهعنــوان آحــادی از ملــت کــه
صاحبــان اصلــی رســانه ملیانــد ،درخواســت
میکنیــم یکــی از ســالمترین ،حرفهایتریــن
و تماشــاییترین محصــوالت جــام جــم را از
مــا دریــغ نکنیــد .اینجــا نــه قصــد برشــمردن
مشــکالت و ایــرادات آن ســازمان را داریــم و نــه
میخواهیــم دربــاره سیاســتها و مدیریــت
زیرمجموعــه شــما حرفــی بزنیــم .میخواهیــم
بگوییــم کــه یکــی از بزرگتریــن ســرگرمیها و
دلمشــغولیهای مــا و بخــش بزرگــی از مــردم،
تماشــای برنامــه دوشــنبه شــب بــوده اســت و از
شــما میخواهیــم آن را بــه مــردم بازگردانیــد.
مطمئنــاً تاریــخ دربــاره همــه مــا داوری خواهــد
کــرد و مــا جــز آن چیــزی نیســتیم کــه انجــام
میدهیــم و از خــود بــ ه جــا میگذاریــم
کــه بــه قــول شــاعر؛ بــاری چــو فســانه
میشــوی ای بخــرد ،افســانه نیــک شــو نــه
افسانه بد».
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دادگاه رســیدگی بــه پرونــده حســین هدایتــی یکــی از
بدهــکاران بانکــی کشــور امــروز برگــزار شــد .دادگاهــی که
گفتــه شــد آخریــن دادگاه ایــن پرونــده بــوده اســت .چنــد
موضــوع باعــث شــد ایــن دادگاه و حســین هدایتــی بــه
موضــوع مــورد بحــث شــبکههای اجتماعــی تبدیــل
شــود؛ میــزان بدهــی او کــه بــه گفتــه نماینــده دادســتان
بــا احتســاب ســودپول بــه  ۱۵۰۰میلیاردتومــان رســیده،
حرفهــای هدایتــی کــه گفــت مــن بدهــکار بانکـیام نــه
اخاللگــر و افشــاگریهای همدســتش علیــه او.
بــه ایــن دادگاه بــا هشــتگ حســین هدایتــی در
واکنشهــای مجازیهــا پرداختــه شــد .نمونــهای از
نظــرات کاربــران شــبکههای اجتماعــی اینهاســت:
رضــا زمانــی پــور« :امــروز هدایتــی تــوی دادگاه گفتــه
مــن بدهــکار بانکــی بــودم و اخاللگــر اقتصــادی نیســتم.
آدم یــاد مســعود شــصتچی میفتــه کــه میگفــت
مــن اشــتباهی بــودم .یکــی هــم نیســت بگــه بدهــکاری
امثــال شــماها بخــش بزرگــی از رکــود اقتصــادی ایــن
مملکتــه ،».مهــدی عبدوســت« :زوم کنیــد روی بابــک
زنجانــی فعــاً .کــوروش« :االن تکلیف اسپانســر مراســم
قهرمانــی لیــگ برتــر چــی خواهــد شــد ، ».اماسان:
«نماینــده دادســتان :اصــل بدهــی هدایتــی ۵۸۶
میلیــارد تومــان بــوده کــه بــا احتســاب ســود پــول ،االن
بــه هــزار و پانصــد میلیــارد و  ۶۰۰میلیــون تومــان رســیده
اســت .تــا االن کالً  ۱۵میلیــارد تومــان پــس داده اســت.
حرفهــای هدایتــی صرفــاً ادعــا بــوده و خبــری از بــاز
پــس دادن بدهیهــا نیســت».
موضــوع بعــدی هــم عــادل فردوس ـیپور و نــود اســت.
موضوعــی کــه در کــوران حــوادث و اخبــار ایــن روزهــا
از ذهــن مــردم نم ـیرود و امــروز بــا انتشــار نامــه 1400
خبرنــگار و روزنامــه نــگار بــه رئیــس صداوســیما در
حمایــت از فردوســیپور و نامــه یاســر هاشــمی بــه او
و حرفهــای مدیــر روابــط عمومــی معاونــت ســیما
دربــاره وصــول شــکایاتی از برنامــه «نــود» ،دربــارهاش
حــرف زده میشــود .آن هــم بــا هشــتگ عــادل
فردوســیپور و نــود :حامــد« :رفتــن فردوســیپور
تصمیمــی بــود کــه ســازمان از مدتهــا قبــل گرفتــه
بــود ولــی هیــچ مدیــری زیــر بــار تبعاتــش نمیرفــت
و بایــد یکــی رو پیــدا میکــردن کــه بنــدازن جلــو و
اینجاســت کــه جوونهــا کارکــرد پیــدا میکننــد،».
اربــاب فریــدون« :علــی فروغــی را بــه چالــش آمــدن
بــه اســتادیوم آزادی و اعــام حضــورش از بلندگوهــا بــه
تماشــاگران دعــوت میکنــم .مدیــر یــه شــبکه ورزشــی
هســتی دیگــه؛ یــه مرتبــه بیــا اســتادیوم ،».شــیما:
«خیلــی فوتبالــی نیســتم ولــی برنامــه نــود و عــادل رو
دوســت داشــتم االن وقتــی میزنــم شــبکه ســه اون
میثاقــی رو میبینــم خیلــی ناراحــت میشــم و زمیــن
و زمان رو فحش میدم.».

