
کودکان ایرانی
با اسامی تکراری

بت احوال کشور بیشترین    سازمان 
ست سال را ماهه ن اسامى نوزادان در 

م کرد. اسامى برتر همان نام هاى اع
سال گذشته اند

ییاتى از  رسوایى جنسى  ج
فو ستاره فوتبال

ماجراى پی هاى
اینستاگرامى جعلى چیست؟

رويداد

این تویی کریس؟ 
باور نمی کنیم

رد پای آقای پیشکسوت
در سوءاستفاده

از نام پرسپولیس!

کودکان ایرانی

ییاتى از  رسوایى جنسى  ج

رويداد

جهان

ماجراى پی هاى

روايت داغ

دخل و خرج

روايت داغ

روايت داغ

مھسا قربانی و واکنش
به پوشش جنجالی

به یاد مھربانی ھای 
وفسور کیوان مزدا پر

داور زن ایران چگونه مجوز قضاوت
در آسیا را گرفت؟

ران  ینه حم ونق زا ایش ه اف
ش ارزش پول اربعین با ری

ارى ها از ساخت  پهلوان  خبرگ
شهرزاد خبر دادند به جاى 

دا  مراسم یاد بود پروفسور کیوان م
ار شد در بیمارستان نورافشار برگ

ویتان را خودر
به عراق ببرید!

فتحی با اوج به 
تلویزیون برمی گردد؟ وات ا بن سلمان

بگم ش ها با کیا چت مى کنى؟
شهادت باقى پیام رسان ها علیه دیگران:

    توییتر: تو رو خدا منو از دست این ترامپ نجات بدید
    اینستاگرام: ایرانى ها نمى گذارند دو دقیقه استراحت کنم، سوختم!

    تلگرام: این سینه من محرم اسراره... نذارید بگم
    سروش: یعنى هیچ کس اینجا نیست که من علیه اش شهادت بدم؟!     :(((

#شاهد_مجازى #نمیتونید_فرار_کنید #شهرونگ

شهادت پیام رسان واتس اَپ
علیه کنسولگرى عربستان در استانبول
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روگذر غیر هم سطحشهر فرنگ  | ی آنجل بولیگان|   

واشى کت زدن هم  
رنگار ی 

شهرام شهیدى

S hahraam _ shahidi@ y aho o .co m

اصال روزی که خبر بدی در مورد يک خبرنگار يا 
روزنامه نگار نداشته باشيم ، روز نمی شود. آخرين 
نمونه اش هم ضرب و شــتم يک خبرنگار توسط 
ماموران شهرداری قزوين بود. ما ايرانی ها هم که تا 
در مورد يک موضوع اظهارنظر نکنيم، ول کن ماجرا 
نيســتيم. حاال می خواهد اين موضوع تصادف در 

بزرگراه باشد يا فوتبال يا اف ای  تی اف. 
شهردار مشــهور قزوين: قبال کــه در روز 
خبرنگار گفته بودم به خبرنگاران قبر رايگان اهدا 
می شود. متاســفانه از آن تاريخ هيچ خبرنگاری 
بــرای دريافت قبررايگان مراجعه نکــرده که ما با 
او يک عکس يادگاری بيندازيــم و بگوييم رپرتاژ 
آگهی اش را خودشــان چاپ کننــد. برای همين 
احتماال همکاران مــن گفته اند به زور کاری کنند 
يک خبرنگار مشمول اين طرح قشنگ شود و زودتر 
به حقش برسد. بد کرده اند که دلشان خواسته  قبر 

رايگان  هديه بدهند؟
يک دستفروش: آی آی آی برارجان ... با تو که 

اين کار را کنند با ما چه می کنند؟
ماموران امنيتی عربســتان ســعودی 
و کارمندان کنســولگری عربســتان در 
اســتانبول: اگر قصد داريد يــک روزنامه نگار، 
خبرنگار يــا هر فرد فعال ديگــری را در اين حوزه 
سربه نيســت کنيد، نبايد که در مألعام اين کار را 
کنيد. ما برای رفاه شــما دورکاری هم می پذيريم. 
مثل اين شــادروان خاشــقچی يک جور سرش 
را زيرآب می کنيم که نه نشــان از تــاک بماند نه

تاک نشان. به قول اين تبليغات غربی، «کافی است 
بدخواه خود را به ما بسپاريد.

يک مامور متهم به ضرب و شتم: يکهو سهو 
مشت پيدا کردم. چطور سهو قلم داريم سهو مشت 
نداريم؟ شانس آورد  سهو گازگرفتن و سهو لگدزدن 

نگرفته بودم.
يک نفر که سال ها پيش معروف شد: مامور 
عزيز، شــما از چيزی نترس. سال ها پيش ماشين 
ريش تراش ناقابلی ربودم و شهره  عالم و آدم شدم. 
آن وقت ها از مطرح شــدن نامم در رسانه ها خيلی 
ترسيدم اما وقتی پيشــرفت کردم و به مدارج باال 
رسيدم، فهميدم مالک گذشته افراد نيست. بلکه 
مالک چشم انداز آينده افراد است. آينده  خود را به 

ما بسپاريد.
يک خودگوينده دان: مامــور عزيز، من فکر 
می کردم در زندگی «ول ُکنم به چشمات اتصالی 
کرده» اما حاال فهميدم «ول ُکنم به لگدت بدجور 

اتصالی کرده.»
يک خواننده در تهرانجلس: حاال من گفتم 
آخرين ضربه را محکم تر بزن. تو چرا گوش کردی؟ 
اين همه حــرف زدم در زندگی، فقط بايد همين 

آخرين ضربه را درست می شنيدی؟
يکی ديگر از ماموران: ما تا هر کودک کاری 
را می زديم، فردايش اين آقا خبرش را کار می کرد. 
تا يک دستفروش را مورد عنايت و لگد جانانه قرار 
می داديم باز فردايش اين آقا ما را تيتر يک روزنامه 
می کرد. ديديم اين موضــوع جفا در حق خودش 
اســت. با خودمان گفتيم يک بــار او را بزنيم که 
خودش تيتر روزنامه شود. در واقع با اين ترفند فکر 
کرديم از سرچشمه جلوی وقوع سيل را می گيريم. 

کار بدی کرديم؟
کارلوس کی روش: فکر می کنم اين ماموران 
شهرداری می توانند بهترين گزينه ها برای پست 
مهاجم در تيم ملی باشند. هم حمله کردنشان خوب 
است، هم عذرخواهی نکردن شان. حاال يا با خودم 
می برمشــان جام ملت ها يا کاری می کنم دربان 
ميراث من، مجموعه پک، بشوند و نگذارند کسی 

بدون هماهنگی من داخل اين مجموعه شود.
شهرونگ: ما از کليه ماموران مسئول يا ماموران 
غيرمسئول وخودسر، سپاسگزاری می کنيم که ما 
را در انتهای فهرست تکريم خبرنگاران قرار داده اند. 

جبران کنيم!

ی | vahid.j|  وحید جعفرى  |    af ari66@ g m ail .co m

حسام حیدرى

همانا يکی از ســخت ترين کارهای دنيا 
دلداری دادن به دوستان ناراحت و افسرده 
اســت که برای درددل کردن به سراغ شما 
می آيند. (البته قبول دارم که به ســختی 
شــرکت در مراسم ختم و تســليت گفتن 
به بازمانــدگان و گفتن جمله پر ريســک 
«ايشــاال هرچی خاک اونه بقای عمر شما 
باشــه» نيســت، ولی در کل کار ســختی 
است.) يکی از سختی هايش هم اين است 
که می بينی طــرف يک جــوری گند زده 
تو زندگی و آينده خودش کــه عمرا هيچ 
جوری درست شــدنی نيســت و اوضاع را 
طوری خراب کــرده که بيست ســال هم 
بگذرد، بقايا و بوی اين گند به ســختی از 
زندگی اش محو می شود، ولی مجبوری که 
چشم هايت را گشاد کنی، چهره اميدوار به 
خودت بگيری و بــا لبخندی تصنعی بهش 
بگويــی:   «وای عزيزم، اميد آخرين چيزيه 
که نابود می شــه»، در صورتــی که جمله 
صحيــح و صادقانه اين اســت که «عزيزم 
سگ تو ســبک زندگيت. با اين کثافتی که 

به اوضاع احوالت افتاده، راحت ترين راه اينه 
که بری يه گوشه و ســرت رو بذاری زمين 
بميری. خاک بر سر االغت کنن.» ولی همه 
طاقت روبه رو شــدن با واقعيت و شنيدن 
جمالت صادقانه شــما را ندارند. پس بهتر 
اســت که به کج کردن گــردن خودتان و 
گفتن جمله کليشــه ای «زمــان خودش 
همه چيز رو درست می کنه»، اکتفا کنيد. 
در صورتــی کــه مطمئنيد زمــان به قبر 
عمه اش خنديده اســت که بتواند چيزی 
را درســت کند. تنها کاری کــه زمان بلد 
اســت انجام دهد اين است که طول مدت 
زجرکشيدن شــما را افزاش دهد تا ميزان 
عذاب تان به اندازه قابــل توجهی افزايش 
پيدا کند. يا اينکه می بينی طرف مغزش را 
کامل اســتراحت داده و کال تو هيچ بخشی 
از زندگــی دخالتش نمی دهد که خســته 
نشــود و بعد ناله می کند که «اينم شانس 
منه ديگه. هرچی بالســت سر من می آد» 
و تو مجبــوری بغض کنــی و درحالی که 
دســتانش را نوازش می کنی، بگويی: «چه 
می شه کرد؟ تقدير بعضی ها هم اين طوريه 
ديگه.» واقعا چــرا حماقت های خودتان را 
گردن شانس و تقدير می اندازيد؟ به شانس 
و تقدير چه که شما رفتيد همين طور بدون 

فکر همه دار و ندار زندگی تــان را داده ايد 
به يک نفر غريبه که بــا آن کار کند؟ يا به 
شــانس چه که تا يک نفر به شــما لبخند 
می زند، زرت عاشقش می شويد؟ آن موقع 
که با معشــوق تان خــوش می گذرانديد 
و ســينما و پــارک می رفتيد  بــا ما کاری 
نداشــتيد. همين که فهميديد معشــوق 
همزمان با هشت نفر ديگر هم دوست بوده، 

ياد رفاقت تان با ما افتاديد؟ 
اين ســخت بودن همدردی بــا ديگران 
باعث شــده که همه ســعی کنند از زير بار 
«همدردی کننــده» بودن فرار کــرده و به 
«همــدردی خواهنده» تبديل شــوند. به 
همين دليل است که تا کسی شروع می کند 
از مشــکالت و بدبختی هايش بگويد بقيه 
با جمله: «اين که چيزی نيســت. من چی 
بگم که ...» مشــکالت خودشــان را بدتر و 
شديدتر نشــان می دهند، يعنی کار با يک 
بدهی پانصد هزارتومانی شروع می شود، ولی 
در آخر جلســه همه دارند از حجم پول های 
ميلياردی کــه از آنها غارت شــده و خانه و 
ماشــين های بر باد رفته شــان با هم حرف 
می زنند که خدای نکرده مجبور نشــوند به 
کســی دلداری بدهند. بله. دلــداری دادن 

آن قدر سخت است.

بیا دلداریت بدم

تماشاخانه
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هفت خوان ازدواج کوچه اول
هان  | شــهاب نبوى|    يکی از اتفاقات غم انگيز اين  تل  ا م ى ها در ن اش
چندوقت گذشته، ناپديدشدن جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی بود. حاال اگر 
ما بگوييم شغل مان سخت است و هزارتا مکافات دارد، يک عده می گويند: «برو بابا بچه 
سوســول، تا حاال توی معدن کار نکردی که بفهمی داری خاله بازی می کنی نه کار.» 
اين مخاطرات برای شــغل ما در همه جای جهان وجود دارد. مثال شما اگر توی روسيه 
روزنامه نگار منتقدی باشی، يک روز همين جوری که داری دلستر می خوری و برای يک خانم محترم 
خالی می بندی، يهو همان خانم يک گلوله توی کلــه ات خالی می کند. توی چين، به مدد تکنولوژی 
اين قدر سرعت برخورد باالست که شما خودت هم نمی فهمی ِکی انتقاد کردی، ِکی بازداشت شدی 
و حتی ِکی ُمردی! توی کره شمالی هم به مردم گفته اند: «روزنامه نگار يعنی از همونا که به خودشون 
بمب وصل می کنند. ديدين شون سريع زنگ بزنيد ١١٠ کره شمالی که بيايم دستگيرشون کنيم؛ آفرين 

بچه های خوب.» خالصه که اين اتفاقات همه جای دنيا هست فقط مدلش با هم فرق دارد!

رار بود و فرنگى ک   کانتینر 
ار شود، کش و  شد در پوش  کلم از کشور 

من شنیدم وصف یک قاچاقچى
درك او گردیده اکنون معضلم

چون که او مى خواست تا خارج کند
گوجه را در پوشش برِگ کلم!

ارمغان زمان فشمى #شهرونگ

گمشدگان

تانى  | بیتا اسماعیلى|    يکی از دغدغه های  هاز ی عرو له
تمام تازه عروس ها خريد جهاز به نحوی است که چشم تمام 
فاميل را دربياورد و طوری يخچال سايدبای ســايدش بزرگ 
باشد که اين درش به آن درش پنالتی بزند. اگر هم يک عروس 
احيانا در قيد تخم مرغ ســاز و ساندويچ ساز نباشد، بدون فوت وقت فاميل فکر 
می کنند که آن دختر حتما بايد با بيماری شــيزوفرنی يا التهاب نورون های 
حرکتی روبه رو باشد که می خواهد به جای يک تير و تخته چهارتا کتاب نفيس 
بخرد. از آنجا که ازدواج وصلت دو نفر نيست بلکه وصلت دو طايفه با يکديگر است 
و تفاهم در دو طايفه بسيار سخت صورت مي گيرد، برای همين قرن هاست که 
ازدواج از پيوند به گســل تغيير کاربری داده است و نقشی که خانواده ها در اين 
وسط ايفا می کنند در حد مرکز لرزه نگاری و محاسبه تعداد ريشترهای زلزله 

است که هر چه ويرانی بيشتر ريش سفيدهای فاميل بيشتر! از زمانی که درگير 
خريد جهاز شده ام، فهميده ام تعداد زيادی از دختران به جای زندگی مشترک 
درگير رابطه با قابلمه تفلون هســتند و با اين اســتدالل هر چه تعداد ظرف و 
ظروفشان بيشتر باشد حس بهتری نسبت به شوهرشان دارند. از خانمی در بازار  
پرســيدم برای جهاز چقدر هزينه کرده ای، گفت: «٨٠ ميليون» گفتم: «چی 
خريدی؟» گفت: «فقط ٢٠ ميليون پالستيک خريده ام.» برای همين زمانی که 
وارد بازار می شوی با انبوهی از خانواده های عروس روبه رو می شوی که به جای 
خنده، خون گريه می کنند برای اينکه عروس خانم معتقد اســت که در لحظه 
ورود، فاميل بايد متوجه شــوند که چوب مبلمان از گردو است و از ضلع جنوب 
غربی بازار يافت آباد خريداری شــده است. همين حرکت باعث شده که تعداد 
خريداران صندلی های لهستانی برای جهاز در ايران از خود لهستان بيشتر باشد.
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شهرونگ
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قاتالن  دلربا
ش اول ه خی کشور (ب راهنمایى براى مسافرت در  جاده حاد

   صفحه

معجزه ای
به نام 

«بازی درمانی»

رحمت قاسمى امدادگر و روانشنا از آسی هاى روانى کودکان بعد از حواد مى گوید

يادداشت

مگر چندتا عادل و نود داریم؟

رقبای تلگرام ھمچنان 
عقب نشینی می کنند

ه هاى پیام رسان داخلى  بان شب ا انتشار آمارى از کاهش م
کیدات بر محدودیت بیشتر شده است مان با ت هم

   صفحه  

رویداد

دل کندن از شهر
براى نجات روستا

ارشى از دو خانه بومگردى که دو زن به امید کمک به زنان  گ
اد محلى ها را دگرگون کرده اند روستایى آنها را راه اندازى و اقت
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     دخترى  ساله هم توس پدر با آ جوش مورد هجوم قرار گرفت

دو کودك در گناوه و اصفهان قربانى کودك آزارى شدند

   صفحه 

سرنوشت غم انگیز دو 
کودك آزارى از گناوه تا اصفهان

على دایى، هیجان زده ام کرد
س ایرانى دیار، مای فل شهروند با شاهین ای گفت وگوى 
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پیروزى انقالب اســالمى ایران هنگامى 
کامل مى شــود که کشــور بــه جایگاهى 
در خــور ظرفیت هاى بنیادیــن معنوى و 
مادى اش دســت یابد. ایــن ظرفیت ها در 
مقایسه با ظرفیت هاى بسیارى از کشورها 
چنان عظیم است که جایگاهى در خور آن 

فاصله زیادى با وضع فعلى کشور دارد.
رســیدن به آن جایگاه شایسته با پیشرفت 
کشــور بر طبق الگویــى علمــى و عملیاتى 
تحت تعالیم عالیه اســالمى و با اســتفاده از 
دستاوردهاى متقن بشــرى و تجارب بومى و 
جهانى و متناســب با مقتضیات ایرانى میسر 
مى شــود که به ابتــکار رهبر معظــم انقالب 
اســالمى بر طبق نقشــه راه علمى و به همت 
بیش از ســه هزار تن از متفکران و متخصصان 
و صاحبنظران و چند هزارتن از جوانان فرزانه 
تدوین شــده و در معرض بررســى و ارتقا از 

سوى دستگاه ها و نخبگان قرار گرفته است.
واقع بینــى و آرمان گرایــى، صراحت و 
ایجاز، باالدستى و عملیاتى بودن، انسجام 
و تحول آفرینى از ویژگى هایى است که در 
طراحى الگو مطمح نظر بوده اســت. براى 
طراحى الگو مطالعات و تحقیقاتى از جمله 
تحت عناوین سنت هاى الهى، تحلیل تاریخ 
اســالم و ایران، تبیین پیشرفت از نگاه امام 
راحــل و مقــام معظم رهبــرى، معنویت 
در زندگــى، تحلیل و ارزیابــى نظریه ها و 
تجربیات جهانى توســعه، آینــده پژوهى 
ایران و جهان، قابلیت هــاى ماندگار ملى، 
مسأله شناسى ایران، آسیب شناسى اسناد 
برنامه اى کشور و گفتمان پیشرفت، انجام 
گرفته و بیش از یک هزار نشست تخصصى 

و راهبــردى برگزار شــده و نتایج آن مورد 
اســتفاده قرار گرفته است. تاکنون بیش از 
90 هزار صفحه از این نتایج تدوین شده و 

قابل استفاده محققان است.
بیــش از یک هــزار نقد و نظر از ســوى 
اســتادان و صاحبنظران نســبت به نسخه 
ماقبل آخر الگــوى پایه واصل و بررســى 
و عندالزوم ترتیب اثر داده شــده اســت. با 
این همه بررســى آن از سوى دستگاه هاى 
اصلــى سیاســت گذارى و قانون گذارى و 
برنامه ریزى و اجرایى و نیز شــمار بیشترى 
از متفکران و محققان و صاحبنظران کشور 
نســخه نهایى الگو را به تــرازى رفیع نایل 

خواهد کرد.
با مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام، 
مجلس شوراى اســالمى، دولت و شوراهاى 
عالى مشــورت به عمل خواهد آمد تا برنامه 
زمانى براى تشــریح الگو در مراجع یادشده 
و اســتفاده از نظرات و پیشــنهادهاى آنها 
تنظیم و اجــرا شــود. مرکز آماده اســت 
نظرات و پیشنهادهاى مشــخص استادان 
و صاحبنظــران و گروه ها و دانشــکده ها و 
پژوهشکده ها و انجمن ها و حلقه هاى علمى 
دانشــگاهى و حوزوى را نسبت به بخش ها 
و فرازهاى الگو کــه در قلمرو تخصصى آنها 

است، دریافت و استفاده کند.
تدوین الگوى اســالمى ایرانى پیشرفت 
تنها سرآغازى اســت براى پیمودن راهى 
طوالنى و دشــوار با عزمى استوار و تالشى 
بى وقفه و نظارت و ارزیابى مداوم تا به اجرا 
درآید و به سرنوشــت برخى سیاست ها و 

برنامه هاى معطل مانده دچار نشود.

و الگوى پیشرفت مى ایرانى پیشرفت در خ بیانیه مرک الگوى اس

تدوین الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت تنها سرآغازى 
است براى پیمودن راهى طوالنى و دشوار

بازار   مکاره 
سیم کارت الکچری

    نر برخى سیم کارت هاى رند، به اندازه بهاى یک واحد آپارتمان است
ى ترند     سیم کارت هایى که صفر و یک بیشترى دارند، پرمتقا

عیت سیم کارت هاى موبای در بازار نگاهى به و
خدماتى که اپراتورها ارایه مى دهند و قیمت هاى گاه نجومى شان

   صفحه  

سیا رحمانى
سردبیر

کلنجــار با برنامــه نود موضــوع تازه اى 
نیســت. این برنامه بارها با حمالتى مواجه 
شده و در گذشــته بارها زیر یک خم برنامه 
را گرفته اند تــا خاکش کنند. غیــر از این 
مواردى که ترمز برنامه کشــیده شــده و 
برایش مشــکالتى تراشــیده اند هم در یاد 
همه هســت. دفعاتى که پیامــک برنامه 
قطع شــده، زمان برنامه کوتاه شده، شروع 
برنامه به ســاعات دیرترى هل داده شده یا 
جلوى حضور میهمانانش گرفته شــده. در 
این مورد کســى فراموش نکرده که چطور 
جلوى پخش مصاحبه با پویول گرفته شد یا 
مصاحبه با دکتر ظریف پخش نشد تا بلوایى 
به پا شود. به این بهانه که از قبل هماهنگ 
نشــده بود. همان طور به آیتمى که درباره 
آتش سوزى ســاختمان پالسکو تهیه شده 
بود، ایراد گرفتند و گفتند برنامه ورزشــى 
نبایــد در موضوعات نامربوط وارد شــود. 
البته برنامه نود، پیــش و بعد از آن در مورد 
مسائل اجتماعى پرشمارى آیتم ساخته و 
کسى با آنها مشکلى نداشته است. تعجبى 
هم نداشت که برنامه ســاختمان پالسکو 
به آقــاى قالیباف و دوســتانش بربخورد و 
بخواهنــد عادل را کمــى بچزانند. مجرى 
موفق و پرطرفدارى که خیلى ها دل خوشى 
از او ندارند. اما چرا یک رسانه باید با بهترین 
مجرى و پولسازترین برنامه سازش مشکل 
داشــته باشد. چطور مى شــود برنامه هاى 

بى بو و خاصیت ورزشــى که نــه حاصلى 
براى رســانه ملى دارند و نه افتخارى براى 
مدیران شبکه ها، مى توانند چند دهه روى 
آنتن بماننــد و نود با این همــه مخالفت و 
سنگ اندازى مواجه است. شاید نکته را باید 
در تفاوت هاى این برنامه و شکل اجرایش در 
دیگر برنامه هاى ورزشى دید. نود هیچ وقت 
این شــیوه رایج اجرا که با میهمانان تعارف 
کنیم و مجیز مدیران ورزشــى را بگوییم و 
دنبال گرفتن امتیاز باشــیم، رعایت نکرده 
است. عادل فردوســى پور با همان لحن و 
راحتى صحبت مى کند کــه باید. نه تملق 
مى گوید و نه سعى در الپوشانى مشکالت 
دارد. ادا درنمــى آورد و بــه بیننده هــا و 
روســاى ورزش و فوتبال باج نمى دهد. اگر 
مى دهد، آن قدر نیســت که بیننده هایش 
اعتمادشــان را بــه او از دســت بدهنــد. 
اگر مجبور اســت ریاکارى کنــد، آن قدر 
تابلوســت که هوادارانــش از او مى پذیرند

کم وبیش.
با همه انتقاداتــى که به او وارد اســت، 
اما تفــاوت او با دیگر برنامه هاى ورزشــى 
در تیزى این برنامه اســت. اینکــه نود در 
مناسبت هاى مختلف به واکاوى مشکالت 
مى رود و پته هــا را روى آب مى ریزد. اینکه 
پرونده هاى فســاد در ورزش را مى گشاید 
و به عریان ترین شــکل ممکــن از عفونت 
ورزش رونمایى مى کند. این کارى است که 
بقیه رقبا و همتایانش جســارت و جنم اش 
را ندارند. همین هم هســت که برنامه نود 
را تبدیــل به پدیــده تمام این ســال هاى 
برنامه هاى ورزشــى کــرده و بیننده هاى 

میلیونى اش را نگه داشــته اســت. اگرنه، 
فوتبال و اشــتباهات داورى و حاشیه ها را 
که بقیه هم نشــان مى دهند. اگر نود یک 
شب اســت، بقیه هرشب، ســاعت ها وقت 
دارند هنرنمایى کنند. اما نود لحن شــفاف 
و افشــاکننده و اصالح گرى دارد که بقیه 
ندارند. براى همین هم در همه این سال ها 
عده اى دنبال این بوده اند که نود سینمایى 
و نود سیاســى و نود اقتصادى در تلویزیون 
راه بیفتد و راه نیفتاده، چون عادل  دیگرى 
در رســانه ملى پیدا نمى شود، چون مشى 
عده اى با این شــکل برنامه ســازى بیگانه 
است، چون فوتبال و ورزش خط قرمزهاى 
گل و گشادترى دارند و کمى بیشتر مى شود 
در آنها شلنگ تخته انداخت. اما همین ترمز 

دیشب نشان داد که تحمل ها کمتر شده. 
پالس ایــن رفتار همان اســت که همه 
احســاس مى کنیــم؛ اینکــه منتقــدان 
درون ســازمانى و بیرون ســازمانى نــود 
صداقت و اعتماد متقابل بین بینندگان و 
مجریان این برنامه را چندان برنمى تابند؛ 
اینکــه چنگ انداختــن بــه حوزه هــاى 
فســادخیز برایشــان کمتر قابــل تحمل 
اســت؛ اینکه محبوبیت را فقط در قواعد 
اگــر عادل  تعریف شــده اش مى خواهد. 
ریگى به کفش داشــت تا امــروز صدبار 
آبرویــش را بــرده بودند و  هــزار پاپوش 
برایــش دوختــه بودند، اما حتــى بدون 
ایــراد و پاپوش هم ظاهــرا طاقت ها طاق

شده است. 
فقط دعــا کنیم وجدان مدیران رســانه 

هواى برنامه پربیننده را داشته باشد.   


