
گوایدو در تماس 
دائمی با آمریکا

ه  ی جام یحات ر تو
زشکان درباره ممنوعیت  دام
ور سگ ها در اماک عمومی ح

شی  درباره برنامه توان
یزیکی کمیته بی المللی 
انستان صلی سر در ا

ییر  ی بانک مرکزی از ت ر
ر داد یسی خ نا کارت های م

ته هایی از گزار یا
تفری بودجه 

SPV
ادی ایران را روابط اقت

زنده نگه می دارد

زو 
خوش

رباز در ش

لی می کند؟  آیا تلویزیون کود همسری را ت

: شهروند ه مهندس در گفت وگو با   کارگردان ب
ی اح نی م اد شده تا درباره  ایی ای همی که 

حر زده می شود اتفا خوبی است
   صفحه

ی  یس نا م کارت های 
کارت های  ا  ب عابربانک 
جایگزی  مند  هوش
وعی  مو ای  می شوند 
دالناصرهمتی  است که ع
ی کل بانک مرکزی  ر

ر داده خ

ی  ر گفته های  براساس 
ات کل  وان محاس دی
زار تفری  ور گ کش
ان دهنده  بودجه  نش
ه عملکرد  ت ک آن اس
ال  در  ی در  س مو
صادرات  رو  حوزه 
ته ای  و تولید نفت داش
بودجه   تفری  گزار 
گزار  ت ونهمی  بیس
ال  د از ان تفری ب
اسالمی مستند به اصل  

قانون اساسی و

ی جمهوری خودخوانده  ر
ما با سران دیگر  ال دا ونزو

ت می کند کشورها صح

   صفحه    صفحه    صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

برای حیوانات نیاز 
به قانون داریم

د از  ماه دوری ب
از سینما و تلویزیون و تئاتر

ت الیت گر وز  م

   صفحه 

روزهای شاد
رابعه  اسکویی

۳۰ سال خدمت 
داوطلبانه با 

کمترین امکانات

کارت های بانکی 
هوشمند

امن تر و کاراتر

برای سرقت 
نقاشی بنکسی 
در را از جا کندند

عملکرد موفق 
دولت در حوزه 

فروش، صادرات 
و تولید نفت

نهنگ آبی 
عرض اندام 

می کند

تالش اروپایی علیه 
تحریم آمریکایی

بسیج مردم و هالل احمر
برای نجات شهر

قانونی که باید
کامل شود

ماجرای ۵۰ کیلو سکه قدیمی
که در مرز بازرگان کشف شد

باران های سیل آسا  خوزستان را محاصره کرد

ا ر اصال قانون جرم سیاسی با  ام
ل شد یسه م ت ر دی هی ت

   صفحه 

   صفحه 

   صفحه 

فراسوی
عشق و نفرت

ام کار تی ملی و کی رو   سران
دی اس ع با یادداشت هایی از ع
ا ابک سیامک رحمانی حمیدر
احسان محمدی یاسر نوروزی

ناه ارسا امیر صادقی  ی  ت م
و آیت وکیلیان

 |30 Jan 2019 | ول    جمادی ا
سال شش  |  شماره  |  صفحه |   تومان

چهارشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

97.11.10

  سگ ها:  یه 
دور دور می رفتیم 

اونم خراب شد
    یک مسئول کاربلد:  مگه ندیدید تو سریال های تلویزیون؟ 

آدم بدها همه شون سگ دارن با حوله کاله دار

    کشف جدید دانشمندان جوان ایرانی: سگ ها عالقه زیادی به اختالس دارند

    شهرونگ:  مدیری که اولویت بندی می کنه جذابه! 

 #مشکالت_را_از_اول_لیست_حل_کنید #شهرونگ 

سگ گردانی در محیط عمومی ممنوع شد
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پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»
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ژاپن گل ســوم را که زد برادرم تلویزیون را 

خاموش کرد و گفت:    »بیدل چه خوب گفته 

»جهانی آرزوها پخت و  سیر آمد ز ناکامی/ تنور 

سرد این مطبخ به خامی سوخت نان ها را« خام 
بودیم واقعا. خام.«  

دختر دایی ام گفت: »چه خامی ســوزانی. 

سوختیم که. سه گل؟ حتما حاال برمی گردند 

ایران، شکست تیم را می اندازند  گردن برانکو و 
پرسپولیس.«  

پسرخاله ام جواب داد: »نیست حاال تقصیر 

شما قرمزها نیست؟ اصال باختتان به کاشیما 

در فینال آســیا توطئه بود. شما  از همان موقع 

اطالعات تیــم را به ژاپنی هــا فروختید. فقط 

حیف حیف حیف اگر کی روش چند سال پیش 

مهدی رحمتی  را  از تیم ملی خط نمی زد االن ما 
فینال آسیا بودیم.«  

خانم باجی گفت: »تحلیل های آبگوشتی تان 

را بدهم این بقال سر کوچه یک مشت کشک 

کف دستم نمی گذارد. االن  مشکل من این است 

که وقتی در سایت های کشور اعالم می کنند ۱۸ 

بانک کشور دچار بحران کفایت سرمایه  هستند، 
چه بالیی سر این مملکت می آید.«  

عموجان گفت: »خانم باجی جان. فکر کنم 

ایران کال 17 تا بانک دارد. پس حتما بانک شما 

هم جزو همان ها اســت. آن  یک بانک آخر هم 

حتما بانک خون است. من به شما عرض نکردم 
پولت را از بانک بگیر و برو سکه بخر؟«

خانم باجی گفت: »همین رفتارها است که 

باعث شده درجا بزنیم. من نگران خودم نیستم. 

بعضی وقت ها فکر می کنم  مانور قطعی اینترنت 

خیلی هم بد نبود. یعنی چه اعالم می کنند 18 

بانک بحران دارند؟ نکند کمبود ســرمایه آنها 

هم  مثل کمبود سرمایه صندوق ها از جیب ما 
پرداخت شود«

پسر همســایه ســرش را از پنجره آورد تو و 

گفت: »آن چه از جیب ما پرداخت شد حقوق 

کی روش اســت. اصال بانک ها  چــون حقوق 

نجومــی او را داده انــد سرمایه شــان کفایت 
نمی کند.«  

دخترخاله ام گفت: »عجبا. نیست برانکو و شفر 

به ریال حقوق می گیرند؟ بعد هم اصال در ایران 

هیچ مدیری حقوقش  نجومی نیست؟ اصال چرا 

راه دور بروم؟ امروز رفته بودم سبزی بخرم. همه 

ریحان ها و تربچه ها ِگل داشــت. همه آن  جا 
می گفتند این موضوع تقصیر برانکو است.«  

پسر همسایه جواب داد: »من هم امروز با 

چشم خودم دیدم یک خانمی داشت سگش 

را در باغچــه جلوی خانــه اش  می چرخاند 

که پنج مرد دویدند ســمتش تا به این کار او 

اعتراض کنند و در همیــن حال که حواس 

همه به آنها بود یــک  دزد نالوطی مرا خفت 

کرد و  کیف مرا دزدیــد. یکی نبود به مردان 

معترض بگوید بازی در جریان است. این اگر 

 الگوبرداری از دفاع خطی کی روش نبود پس 
چیست؟«

برادرم گفت: »االن شفر یک بیانیه می دهد 

و هردو طــرف را محکوم می کنــد. اگر دایی 

جان ناپلئــون زنده بــود داد  مــی زد کار، کاِر 

خارجی هاســت. مــا ایرانی ها همــه خوب و 

گوگولی هستیم. مشکالت ما همه اش ریشه در 
فرنگ  دارد.«  

دعوا داشــت بین جناح هــای مختلف باال 

می گرفت که صدای روح آقاجان را از تو کانال 

کولر شنیدیم. او با صدای  رسا گفت: »اگر یک 

دقیقه ساکت باشید من هم عرض کنم که طبق 

آمار رســمی کشــور42درصد ایرانیان، سواد 

 مطالعه غیردرسی ندارند که اگر داشتند... یعنی 
این هم تقصیر برانکو و کی روش است؟«  

خانه ساکت شد! 

ا نبوى|   کارلوس کی روش: کی روش  چند  سال بعد...  |

بعد از جام، یا مثل برانکــوی ۲۰۰۶ دیگر به ایران برنمی گردد یا 

می آید و چمدانش را برمی دارد و می رود. چند سال بعد، یک روز 

که در حیاط خانه اش نشسته و دارد خاطرات زندگی اش را مرور 

می کند، یاد حرکت کنعانــی زادگان و دیگر بروبچه های تیم ملی در 

صحنه گل اول ژاپن می افتد و زیرلب یک چیــزی می گوید و جان به جان آفرین 
تسلیم می کند.

سردار آزمون: ســردار در آینده دچار نوع خاصی از افسردگی می شود. او دایم به 

این فکر می کند: من این قدر همیشه می دویدم که رنگ پیکان سفید متالیک مدل 

هشتاد می شدم، پس چرا این همه بد و بیراه  بارم می کردند؟ سردار دچار عبث گرایی 

مهلکی می شود و این معضل تا آخرین لحظه عمر همراهش است.

اشــکان دژاگه: او احتماال تا چندوقت دیگر برای همیشــه از ایران می رود. در 

سال های پایانی عمرش درحالی  که آلزایمر گرفته، همه اش خاطرات 

انسان های عجیب و غریبی که در زمان های دور، چندسالی با آنها مراوده 

داشته، توی ذهنش می آید و دکتر سعی می کند بهش تلقین کند که 

همه اش کابوس و توهم بوده و او هیچ وقت پایش را از خاک آلمان بیرون نگذاشته 
است.

مهدی تــاج: برای تاج هیچ اتفــاق خاصی نمی افتد. او درطــول مدیریتش در 

پست های مختلف یاد گرفته که نباید سوسول باشد و باید همیشه آماده پست بعدی 
باشد، چراکه پست جدید خبر نمی کند.

کامنت گذاران مجازی: آنها معموال به چیز خاصی فکر نمی کنند و یک گوشــه 

کمین می کنند تا ببینند اولین کسی که کامنت می گذارد، چه گفته تا بر طبق همان 

جلو بروند. آنها عاشق هشتگ ها هستند و بر طبق اولین هشتگی که به دست شان 
رسید، زندگی و افکارشان را پیش می برند.
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تیم ملی ایران باخت )و بد هم باخت( 
و از رســیدن به فینال جــام ملت های 
آســیا بازماند، ولی بازی ایــران و ژاپن 
هرچه که نداشــت، یــک عکس خوب 
و اینستاگرام پســند از لحظه اعتراض 
بازیکنــان بــه داور و تــاش بازیکن 
ژاپنی برای گرفتن توپ داشــت که به 
درد کپشــن معروف: »این خود ماییم، 
ملتی که به جــای تاش فقط اعتراض 
می کنه. و توهم توطئه و ناداوری داره« 
می خورد و ایــن خودش بــه تنهایی 
موفقیت بزرگی اســت، چراکه می شود 
با آن تا مدت ها پست های روشنفکری 
گذاشت و راننده  تاکســی وار فوتبال و 
سیاســت و جامعه شناسی و گرانی رب 
گوجه فرنگی را به هم ارتباط داد و بقیه 
کاربران را جراحت های طولی و عمقی 

داد. 
به صورت کلــی تجربــه ثابت کرده 
کــه عکس هــای »این خــود ماییم« 
با بازخــورد خوبــی در اینســتاگرام 

روبه رو شــده و الیک و فالو بســیاری 
را به همراه خواهد داشــته و به همین 
خاطر فعاالن عرصه مجازی همیشــه 
درحال پیدا کردن چنین عکس هایی و 
کشف ارتباطات آنها با اخاق و رفتار و 
فرهنگ ما هستند. ولی این که واقعا این 
خود ماییم یا ما حتی این هم نیستیم، 
بحثی اســت که هیچ وقت بــه پایان 

نمی رسد. 
ما واقعــا کــدام هســتیم؟ صحنه 
دویدن یا پشتک زدن میاد محمدی 
در جام جهانی؟ یــا لحظه غش کردن 
رضــا رشــیدپور در حاال خورشــید؟ 
آیا ما میتــرای فیلم های اســتاد ایرج 
ملکی هســتیم که همیشه در گیرودار 
چالش بــا آن دو احمق اســت؟ یا ما 
همان لحظه ای هســتیم که مریم تشر 
خــود را به ســمت آنها پرتــاب کرد؟  
ما عکــس اینســتاگرام دختــر آقای 
مسئولی هســتیم که پیج دخترش با 
بی رحمی هک شــده بود؟ یــا آن مرد 
کاپشن ســیاهی که تو گمرک سراوان 
کار اداری داشــت؟ مــا همــه همان 
گیتاریســت کلمبیایی ســاکت و آرام 
هستیم که در ســکوت ساز خودش را 

می زند و زیر لب تکــرار می کند: »ای 
قشــنگ تر از پریا« بی آن که معنی اش 
را بداند؟ یــا همان خواســتگار ترانه 
حسن شــماعی زاده که در خونه شون 
باز بود و همیشه ســفره داشت؟ آیا ما 
همان خانمی هستیم که زود آمده بود 
و نخواســت زود برود؟ آیا پاسخ ما به 
هر سوالی در زندگی پاسخی است که 
آقای رویگری داد؟ ما چیستیم؟ از کجا 
آمده ایم و آمدنمان بهر چه بوده است؟ 
اینها سواالتی است که اینستاگرام هیچ  

وقت به آنها پاسخی نداده است.
اگرچــه اینســتاگرام فقــط همین 
نیســت و عده زرنگ تری نیز هســتند 
که یک قدم جلوتــر می روند )احتماال 
چون خودشان دیر رسیده اند و فرصت 
نکرده اند عکس این خود ماییم را آپلود 
کنند( و به آنهایــی که در مورد تحلیل 
ارایه می دهنــد، نقد دارنــد و بقیه را 
سطحی و خودشان را عمیق می دانند. 
به هرحال هرچه که هســت پاســخ به 
این ســوال که ما چه هســتیم و باید 
چه خاکی تو ســرمان بریزیم، ســوال 
مهمی است که باید پاسخ آن را هرچه 

سریع تر پیدا کنیم.

این خود ماییم

نی | ار ا   |    مد                ر |  م
email: sunysaghafi@yahoo.com

ه باشیم خوش بدر
عباس عبدى
روزنامه نگار

دوشــنبه شــب اتفاقاتی ر داد که هیچ کس انتظارش 
را نداشــت. شــاید باخت به ژاپن دور از انتظار نبود ولی  بر 
صفر چیزی نبود که قابل هضم باشد. هنگامی که یک اتفاق 
غیرمنتظره ر می دهد، در درجه  اول دچار شوک و حیرت و 
بانی می شویم. در غیرمنتظره بودن ماجرا  سپس تا حدی ع
همین بس که صداوســیما نیز با اطمینان خاطر برنامه های 
خود را روی برد ایران بســته بود و هنگامی که با باخت ایران 
مواجه شــدیم، آنان هم حیرت زده کل برنامه های خود را به 
پایان رساندند. پرسشــی که در این میان مطر است، نحوه  
برخورد با مربی تیم ملی ایران اســت. مربی ای که از موضع 
اب  باال حرف می زد، در مواجهه گفتاری کم نمی آورد و اع
خیلی ها را خرد می کرد و هیچگاه در امور مربوط به سیاست 
فوتبالی داخل کشور کوتاه نمی آمد و بشدت طرفدار تقابل بود. 
این مربیان تا هنگامی که برنده و موفق باشند، رقبای خود را 
منکوب می کنند، ولی خدا نیاورد که به زمین سفت بخورند. 
نمونه اش مورینیو است. تمام کسانی که طی سال های گذشته 
از کی روش زخم خورده  بودند، به یک باره وســط می آیند و 
شدیدترین حمات را به او می کنند و او نیز در موضعی نیست 
که بتواند پاسخگو باشد یا از موضع خود دفاع کند. این مثل 
هیچ جلو اســت، ولی به یک باره  آن می ماند که یک تیم  
دوم می شوند و امکان تعوی هم  سه بازیکن آن اخراج یا م
نفره جلوی  نفر سرنوشتش معلوم  وجود ندارد. یک تیم 

هیچ جلو باشد. است، حتی اگر  

این رفتار از سوی مخالفان کی روش چیز غیرمنتظره ای 
ول  نیســت، آنان که از النه های خود بیرون آمده اند و مش
انتقام گیری هستند، ولی دلیل ندارد که مردم نیز چنین 
رفتاری را تایید کنند. هر مربی اخاق فردی و رفتار خا 
خود را دارد و همچنان که میان مورینیو با آنجلوتی یا زیدان 
از نظر رفتاری تفاوت زیادی است، ولی این دلیل نمی شود 
گی های فنی تعمیم دهیم و نقاط  که نقد رفتاری را به وی
قوت آنها را نیز نادیده بگیریم. هشت سال حضور کی روش 
ه  در ایــران موجب دو بار صعود به جام جهانی شــد، به وی
صعود دوم که بی دردسر و با نتایج قابل قبول بود. نتایجش 
در جام جهانی هم قابل قبول بود. وی بازیکنان ایرانی را از 
کشورهای پیشرفته شناسایی و وارد فوتبال ایران کرد که 
نه تنها به قدرت تیم افزودند، بلکه حس هویت ملی ایرانی 

را هم تقویت کرد.
چه کسی می توانست سامان قدوس را قانع کند که عضویت 
د ترجی دهــد؟ نظم و انضباط  در تیم ایران را به تیم ســو
تیم ملی که در این هشت سال شاهدش بودیم را کدام مربی 
می توانســت برقرار و دروازه بان اول را از تیم اخراج کند؟ چه 
کسی می توانست الگوی انتخاب بازیکن را براساس شایستگی 
و نه انتســاب به تیم های بــزر برقرار کند؟ چه کســی 
می توانست سال های طوالنی ایران را در رنکینگ اول آسیا نگه 
دارد؟ باخت دیروز تلخ، غیرمنتظره و ناراحت کننده بود، ولی 
بروز رفتار درست و کنترل رفتاری در شرایط ناراحتی ارزش 
دارد، از این رو باید این باخت را فراموش و با بدرقه ی اخاقی 
از کی روش خداحافظــی کرد، تا خاطره  خوشــی از دوران 
سرمربی گری اش در تیم ایران بماند و به سنت حسنه ای در 

مدیریت ورزشی تبدیل شود.
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يادداشت

واهد داد ا ن ری کی روش ما را ن ت

سیامک رحمانى
سردبیر

یــک دوســت خــوش ذوق عکس 
بازیکنان ایران در بازی با اسپانیا، آن جا 
که همه پریده بودنــد روی توپ تا گل 
نشود، را گذاشته بود و نوشته بود: چند 
ماه پیش ما ایرانی ها، همان هایی بودیم 
که از جان مایه می گذاشتیم تا شکست 
نخوریــم. کنارش هــم عکس غفلت 
پنج نفره ملی پوشان مان در بازی با ژاپن 
را گذاشته بود و نوشته بود، حاال ملتی 
هســتیم که حواس مان پرت اســت و 
بابت این سادگی و پرخاشگری بیهوده 
همه چیز را از دست می دهیم شوخی 
بامزه ای گویای این که عکس ها چقدر 
راحت می توانند تبدیل شوند به ماهیت 
یک ملت ما نه اولین تیمی هســتیم 
که برای گرفتن یک تــوپ از جان مایه 
گذاشــته ایم و نه آخرین. آن صحنه و 
اویر نه واقعیتــی را درباره جامعه ما  ت
توضی می داد و نه دروغی دربرداشت. 
همان طور که غفلت بچگانه دوشــنبه 
شــب، در عین این که می تواند گویای 
روحیه کودکانه ما باشــد، اما چیزی را 
هم ثابت نمی کند. خیلی تیم ها از این 
اشتباهات داشــته اند. خیلی تیم های 
بزر در یــک بازی ناگهــان گلباران 
شده اند، دنیا برایشان به پایان نرسیده، 
برای ما هم نرســید و نمی رسد. ما در 
برابر ژاپن باخت بدی را تجربه کردیم، 
بدون این که جای توجیــه و دفاعی از 
مربی باقی مانده باشــد. اما یک مربی را 
با تنها یک بازی نمی سنجند. کی روش 
هشت سال در ایران سرمربیگری کرده و 
احتماال تا سال ها کسی نخواهد توانست 
دســتاوردهای او را تکرار کند. او جامی 
برای ما به دست نیاورد، اما آن چه کسب 
کرد، کمتر و کوچکتر از یک جام نبود. 
میرا او تیم ملی یک دســتی است که 
دیســیپلین را آموخته انــد و می دانند 
چطور باید در مقابل ســرمربی کرنش 
کنند، می دانند چطــور باید گوش به 

فرمان باشند و روی نیمکت بنشینند. 
ما پس از او هم مربی بزرگی می خواهیم 
که بتواند بازیکنانش را به خط کند، که 
ستاره ها از تیم بزرگتر نباشند. کی روش 
به فوتبال ما یــاد داده که باید با برنامه و 
تمرین به زمین رفت. ثبات او ناشــی از 
ایده های یک مربی بود و نه فقط کسی 
نفر را برای بازی  که قرار است اســم 
اعام کند. مربیــان هموطن ما اعتراف 
کنند یا نه، تحت تاثیر کی روش بوده اند. 
او از تیم ایران، نامی بزرگتر ساخته است. 
این که تمام خواسته ها و امیدهای ملت 
در تیم ملی شــان خاصه شده، این که 
کی روش توقعات مــا را به باالترین حد 
رسانده و درســت در جایی که باید ما را 
به جشن دعوت کند، ضیافت را به هم 
زده، نباید باعث شود ما فاصله ها را ندیده 
بگیریم. ژاپــن و کره جنوبی همچنان 
تیم های بزرگتر قاره انــد، با لیگ های 
حرفــه ای و باشــگاه های حرفــه ای 
فاکتورهایــی که مــا نمی خواهیم زیر 
بارش برویم و نشانه اش همین جریمه ای 
است که شامل حال پرسپولیس شده. 
انداختن همه مســئولیت ها به گردن 
ر  کی روش ما را نجات نخواهد داد. او مق
اصلی باخت مقابل ژاپن است، اما به اندازه 
خودش و بیش از هــر مربی دیگری در 
تیم ملی به ما کمک کرده. تخریب او جز 
این که نشان بدهد ما چقدر با واقعیات 
بیگانه ایم، کارکردی نخواهد داشت. بعد 
به سادگی به  از او، کی روش دیگری 
فوتبال ما نخواهد آمد. کسی نمی تواند 
اشــتباهات او را انکار کنــد، اما این که 
مشــکات خودمان را ندیده بگیریم، 
ضعف هــای خودمــان را انــکار و فکر 
کنیم می شود همه درد و رنج شکست 
و همه ناتوانی های ما را همراه با او به ته 
دریا فرستاد، از درایت و دوراندیشی ما 
ناشی نمی شود. ناپلئون می گوید آن قدر 
شکســت خوردم، تا راه شکست دادن 
را آموختم. اما به نظر می رسد او جایی 
راه شکســت دادن را آموخت که قبول 
کرد شکست خورده است. آن را گردن 

کی روش و این و آن نینداخت.    

العات حسا بانکی و  ایمیل تان    ا
ر است ر خ یلترشک های رایگان در م با 

ات ا وزیر ارت
ه  از تشکیل کمیته  ای وی
ر داد   در دولت خ

فیلترشکن های  «رایگان»
سرقت  در امن و امان دولت

ضدفیلتر
   صفحه    صفحه 

ل شورای اسالمی ی م هری نای ر در واکن به جمالت علی م

یه کنیم یا نماینده سراوان را سردار را تن

یاسر نوروزى
روزنامه نگار

ی اش  یس مجلس در صفحه شخ روز گذشته نایب ر
نوشت:   »رفتاری که آزمون، حاج صفی و رضاییان از خود 
نشان دادند و در مقابل چشــم مردم جهان قرار گرفت، 
ضربه ای مهلک به ملت ایران بــود و این افراد باید تنبیه 
شــوند. اینها بازی در تیم  ملی را با بازی در کوچه و محله 
اشــتباه گرفته اند و نمی فهمند رفتار آنها رفتار و اخاق و 
فرهنگ ملت ایران را به دنیا منتقل می کند.« این جمله 
علی مطهری به نظر ســاده و منطقی می رسد، اما ناگزیر 
یس  پرسش های زیادی را به دنبال دارد. این که چرا نایب ر
مجلس همین موضوع را در تقابــل با برخی نمایندگان 
بداخاق پیاده نمی کند؟ سردار آزمون یکی از بهترین های 
تیم  ملی در رقابت های امســال جام ملت های آسیا بود. 

بهتر نیســت به جای تنبیه این بازیکن که بارها برایمان 
در همین جام شــادی به همراه آورده، نماینده ســراوان 
ت نظارت بر رفتار  را تنبیه کنیم؟ چون آخرین حکم هی
و برخورد توهین آمیز محمد باسط  نمایندگان درخ
درازهی، نماینده مردم ســراوان با کارمند گمرک، صرفا 
کسر از حقوق و درج در پرونده بود درواقع وقتی نماینده 
یک ملت این چنین برخورد زننده ای از خود نشان می دهد، 
چطور از یک فوتبالیست انتظار داریم که در مقابل توقعات 
یک ملت، ناگهان از کوره در نرود؟ ضمن این که آزمون از 
شکست ناراحت بود و تمرکزش را از دست داد و رفتاری 
ناشایست ارایه داد، درحالی که نماینده مذکور صرفا برای  
به ثمر نرسیدن کار خودش، کارمند گمرک را نواخت. از 
این گونه پرســش ها فراوان اســت آقای مطهری چطور 
اســت جای برخورد با رضاییان که او هم یکی از مدافعان 

مستحکم ما بوده، نماینده ایذه و با ملک را تنبیه کنیم؟
ادامه در صفحه 


