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یادداشت

جنگ تمام عيار بدون توپ و تانك
كافي اســت كه به دو گزاره زير كه از طرف دو مســئول 

عالي رتبه بيان شده است، توجه كنيم.
 يک مقام مســئول، ايرانيانی كه در ۵۲ ســال گذشــته 
»شهيد« شده اند را مقايسه كرده و گفته بود از  سال ۱۳۴۲ 
تاكنون ۳۴۰ هزار ايرانی »شــهيد« شده اند و اين يعنی آمار 
تلفات جاده ای ايران در تنها ۱۷ سال بيشتر از تلفات هشت  
سال جنگ ايران و عراق و تمام »شهدا«ی قبل و بعد از اين 

جنگ است.
يک بار نيز فرمانده وقت نيروی انتظامی تلفات جاده ای در 
ايران را با تلفات جنگ ايران و عراق مقايسه كرد و در  سال ۹۲ 
گفت:   »درحالی كه آمار تلفات ساالنه جاده ای به زير ۱۸ هزار 
نفر رسيده اســت، با اين حال اين آمار هنوز زياد است چون 

ساالنه ۱۸ هزار نفر در جنگ ايران و عراق كشته می شدند.«
هرچند اين مقايسه ها خوشايند نيست و اين آمار چندان 
دقيق نيست، زيرا بخشي از آمار شهداي جنگ نيز به دليل 
تصادفات خودرو هنگام ماموريت يا در منطقه عملياتي بود 

و اگر اين آمار را اصالح كنيم، تفاوت ها بسيار بيشتر مي شود.
اين وضعيت موجب شــده بود كه برنامــه جامعي براي 
كاهش تعداد تصادفــات و تلفات جاده اي ريخته شــود و 
براساس آن برنامه مي بايست تاكنون ساالنه به سطح ۱۰ هزار 
كشــته در تصادفات خودرويي مي رسيديم. هرچند به اين 
رقم نرسيديم، ولي روند كاهشــي تصادفات تا  سال ۱۳۹۵ 
ادامه يافت و به حداقل رقم تلفات يعني كمتر از ۱6 هزار نفر 

رسيد، اما متاسفانه اين فرآيند از  سال ۱۳۹6 معكوس شد و 
در اين  سال، حدود ۲۷۰ نفر بر تعداد كشته ها و تلفات جاني 
جاده ها اضافه شد و زنگ خطر به صدا درآمد كه حتما يک 
جاي كار گير دارد. اين روند در  ســال ۱۳۹۷ نيز ادامه يافت 
و مطابق آمار رسمي سازمان نظام پزشكي كشور، در ۸ ماه 
اول  سال جاري ۱۲هزار و ۲6۱ نفر تلفات ناشي از تصادفات 
داشــته ايم كه حدود يک درصد بيشــتر از تلفات در مدت 
مشابه  سال پيش است و به اين ترتيب، فرآيند روند كاهشي 
در تعداد تلفات متوقف و معكوس شده است و براي دومين 
 سال متوالي است كه شاهد اين روند افزايشی هستيم. مسأله 
اصلي اين است كه چرا گزارشي رسمي درباره اقدامات اجرايي 
براي كاهش تلفات در اين دو  سال داده نمي شود؟ چرا علل 
افزايش به طور مشــخص بيان نمي شود؟ چرا در رسيدن به 
شاخص هاي تعيين شده موفق نبوده ايم؟ آيا فقدان چنين 
گزارش هايي به منزله فرار از پذيرش مسئوليت نيست؟ توجه 
كنيد اگر در دو  سال اخير نيز مشــابه روند كاهشي در پنج 
سال گذشته حركت مي كرديم، اكنون بايد به حدود ۱۴ هزار 
مي رسيديم. به عبارت ديگر، ساالنه حداقل ۲۵۰۰ نفر تلفات 
بيش از برنامه و هدف تعيين شده داشته ايم. آيا دركي از اين 
رقم داريم؟ هزينه هاي مادي و معنــوي آن فوق العاده زياد 
است. درخواست از متوليان رســمي اجراي هدف كاهش 
تلفات ناشي از تصادفات اين است كه گزارش جامعي براي 

پايان دادن به اين جنگ بدون توپ و تانک ارايه كنند.

یادداشت

در حاشیه جو کوچک نمایی جام ملت های آسیا

ساده وجود ندارد
سحاب شکیبا| برخی رفقای روزنامه نگار و مدعی زيرپوستی يا عيان جوری جام 
ملت های آسيا را نمايش می دهند كه انگار تيم ايران با سابقه چندين و چند  سال 
ايستادن بر بام آسيا و بازگشت موفق از جام جهانی در مسابقات محالت دوبی حضور 
دارد و اگر هر نتيجه ای جز برد پرگل در هر بازی به دســت آورد، يک شكست به 
تمام معناست و هر انتظاری جز اين نشان از فوتبال نفهمی دارد و الخ. بيشترشان اين 
را نه از ُحب تيم ملی، بلكه از بغض كی روش می گويند و برای همين عجيب نيست 
اين فضاسازی ها و جودادن ها درست قبل از نخستين بازی و شايد سخت ترينش به 
اوج رسيده بود! اين اطالعات بی سند كه فالن تيم حريف، ليگ ندارد، بازيكنانش 
تيم ندارند و... فقط برای اين است كه هر نتيجه ای در نخستين بازی، يک شكست 
برای تيم ماست. نخير دوستان اين جا جام ملت های آسياست و اين بازی، فوتبال 
اســت با همه غير قابل پيش بينی بودن هايش؛ تيم ملی سوريه با خربين و سوما و 
مشتی نيروی تهاجمی ترسناک نتوانست به فلسطين ده نفره گل بزند. چيِن مارچلو 
ليپی به لطف گل به خودی دروازه بان حريف قرقيزها را  برد. استراليا بدون يک حمله 
موثر به اردن باخت، تايلند كه كلی تمجيد پيش از مسابقه را همراه داشت در مقابل 
هند هم تحقير شد و هم سرمربی اش را از دست داد،  كره جنوبی هم ۷۰ دقيقه برابر 
فيليپيِن اريكسون شوكه شد. جام ملت های عجيبی است و اينها همه در جذابيت 
فوتبال خالصه می شود. قهرمانی در اين جام عجيب سخت است و هيچ اتفاق و بازی 
ساده ای انتظار ما را نمی كشد. حاال چطور و با چه استداللی می شود اين هيجان 
دوست داشــتنی را از بين برد، عرق و عالقه ملی را زير پا لگدكوب كرد و البد 
پس فردا ادعای ميهن دوستی و دلســوزی هم داشت؟ اجازه بدهيد اين جام 
را با همه لحظه های شگفتش بچشيم، بعدش شما می مانيد و تيم ملی بدون 
كی روش! روزگار بعد، مبهم تر و ترســناک تر اســت، ايده هايتان را برای آن 

روزها كنار بگذاريد.

 شروع
 بی رحمانه

 افشاگری سرمربی سابق تیم  ملی
 از وضع ملی پوشان

فوتساليست هایی که با  هزار 
دالر لژیونر می شوند!

 امدادگران
 جانم را

نجات داده اند
   صفحه 5

   صفحه 2

تصاویر هولناک 
 یک شکنجه
دهه هفتادی

پلیس، عامالن حادثه عجیب 
سیرجان را بازداشت کرد

   صفحه 6

   صفحه 15   همین صفحه

خبرهای خوش 
رئیس جمعیت 
برای امدادگران

انتخابات دومین دوره باشگاه 
 امدادگران و نجاتگران

 جمعیت هالل احمر برگزار شد 

 ستاد امر به معروف اصفهان
از یک عضو شورای شهر تهران 

شکایت کرد

با مرجانه گلچین؛ از گلریزان برای 
آزادسازی زندانیان تا گرفتاری در 

برف و بوران چالوس  

 در شب پرستاره سینما
چه گذشت؟

با آسیب های مفصلی و 
عضالنی  چه کنیم؟

رئیس اتاق اصناف اصفهان: 
اگر روکش از طال هم نباشد با 
فروشنده آن برخورد می شود

گرایش مردم به تعمیر لوازم 
خانگی 25 درصد بیشتر 

شده  و واحدهای تعمیراتی 
غیرمجاز از این شرایط 
سوءاستفاده می کنند

گزارش »شهروند« از مراحل 
و هزینه کفن ودفن در 

بزرگترین آرامستان ایران

 گفت وگوی »شهروند«
 با خطرناک ترین سارق

پایتخت در آگاهی شاپور

غیرمجاز  تعمیــرکاران 
صدرنشین  خانگی  لوازم 
گوگل شــده اند! حاال در 
لوازم  قیمت  که  شرایطی 
خانگی بین 70 تا 100 درصد 
بازار  است،  داشته  جهش 
تعمیر لــوازم خانگی داغ 
شده است و در همین بین 

تعمیرکاران...

استخوانی،  آســیب های 
مفصلی و عضالنی شامل 
دررفتگی،  شکســتگی، 
پیچ خوردگی،  کشیدگی و 
به جدا  گرفتگی هستند. 
شــدن یا ترک برداشتن 

استخوان...
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فرهنگی  ورزشی

غافلگیری های 
گلدن گلوب 
 بدون شوخی

با ترامپ!

 کمک های اولیه 
در مصدومیت های 

استخوانی

اصفهان و یک بحران 
خوشمزه طالیی

جوالن 
 غیرمجازها
در گوگل!

چگونه در  
»بهشت زهرا« 

ساکن می شویم؟ 

از صداهای 
ذهنم دستور 

می گرفتم
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زوج خطرناک صدا و سیما!  |شهاب نبوی|   جام ملت های آسیا 

در حالی ادامه دارد که اســترالیا با آن قد و هیکل و دک و پز و باقی 

قضایاش، به اردن ریزه میزه باخت. حاال اگر شانس ماست، استرالیا 

در دور گروهی گند می زند و سوم می شود و بعد از این که در مرحله 

حذفی به ما خورد، به دوران اوجش برمی گردد و حاال بیا درستش کن. 

هندی های جوگیر هم جام ملت ها را با فیلم های شان اشتباه گرفته اند و در یک حرکت 

سریع انتحاری، چهار گل به حریف شــان زدند؛ آن هم چه حریفی، تایلند؛ آدم اصال 

دلش نمی آید به این گوگولی مگولی ها بیشتر از یکی دوتا بزند. هم اکنون هم که این 

متن را می خوانید، بازی تیم  ملی انجام نشده و من االن نمی دانم نتیجه چند چند شده 

و باید سر کارلوس کی روش را بگذاریم لب باغچه و زبانم الل بیخ تا بیخ ببریم یا بهش 

بگوییم سلطان و پادشاه و ژنرال و این جور چیزها. به هرحال، فعال کاری باهاش ندارم تا 

ببینم نتیجه چند چند شده. خطرناک ترین و مرگبارترین زوج جام هم تا 

به این جا در استودیو پخش شبکه ورزش بوده اند. آنها فوتبالیست نیستند 

و جام را به خاطر مصدومیت از دست نداده اند، بلکه این زوج متشکل است 

از جواد خیابانی و محمدرضا سیانکی. این دو هر کدام به تنهایی برای یک فصل یک 

لیگ کافی اند. حاال شما فرض کن بیایند و با همراهی هم یک بازی، آن هم افتتاحیه 

را گزارش و اجرا کنند. آنها تا به االن در چند خانواده متعصب اماراتی خرمن خشم و 

کینه کاشته اند. این خرمن را وقتی کاشتند که چند بازیکن اماراتی را که هیچ نسبتی با 

هم ندارند برادر خطاب کردند. حاال آن جا جنجال شده که نکند این قضیه راست باشد. 

در ضمن درحالی که این روزها کمتر کسی به لطف دو گیگ اینترنت رایگان نمی داند 

که عمر عبدالرحمان مصدوم است و جام را از دست داده، نامبردگان به زور و هر طور 
شده او را می خواستند در نیمه دوم راهی زمین کنند.

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی!

|    نعیم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

شهر زیبا

حسام حیدری
طنزنویس

در حالی که فصــل جوایز هنری در جهان 
با جایزه گلدن گلوب آغاز شده است، خبری 
هیجان انگیز توجهات را به این سوی جهان و 

به کشور عزیزمان ایران معطوف کرد. 
بهترین قطعه موســیقی پاپ  سال 97 در 
مراسم ساالنه موســیقی با انتخاب مردمی 
برگزیده شــد و آن آهنگی نبود جز؟ جز؟.... 
بله؛ قطعه فاخر و ارزشــمند »ماه پیشونی« 
با اجرای حیرت انگیز هــوروش بند. با مطلع 
درخشان: »با انگشت همه نشون میدن منو / 

ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی«.
اثری عظیم که همان بیــت اول ترانه اش 
می تواند کمر هــر عالقه مند به هنری را خم 
کند. اجازه بدهید به ایــن بهانه نگاهی گذرا 
داشــته باشــیم به ترانه پرمفهوم، اثرگذار 
و چندالیه این آهنگ و ســعی کنیم به قدر 
بضاعت خــود از دریای مــواج ادب و هنر و 
موســیقی جرعه ای برداریم که آب دریا اگر 
نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید:  

با انگشت همه نشون میدن منو
ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بردی

پاک این دل شده مست و خراب تو
ببین این دل نابو تو گول زدی بردی

شاعر در اولین ابیات و با ارجاعی برون متنی 
به قصه کهن »ماه پیشونی«، ترانه خود را آغاز 
و در همان ابتدا هم معشوق را به قدر کفایت 
برای مــا معرفی می کند و هم راه و رســم و 
روش او در کــف زدن و بردن قلب عاشــقان 
را عیان می کند. هر چند که درســت معلوم 
نمی شــود گول زدن از چه طریقی بوده و آیا 
پای کفتر روپایی زنی وسط است و یا از روش 
نوین دو گیگ اینترنت رایگان استفاده شده. 

شاعر سپس می سراید:  
وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم
وقتشه که شمارتو بگیرمو زنگ بزنم

که نشــان از تالطم روحی او دارد و نشان 
می دهد که او هربار به سیم آخر می زده، تلفن 
را برداشــته و به یک نفر زنگ می زده که این 
نشان از روح مریض و کرمکی عاشق و عالقه 

او به مزاحمت تلفنی دارد.
نمیتونه ســد کنه راهمو کســی جلودارم 

نیست
مثــل تو یکی یــه دونه آخه تــو این عالم 

نیست
حالیم نیست

در این بیت که ســبک نوینی در انتخاب و 

چینش قافیه دارد، شاعر با ارجاع به کارتون 
فوتبالیست ها اشاره ای دارد به جمله معروف 
کاکرو که همیشــه تو زمین با خودش حرف 
می زد و می گفت:   »سوبا، این دفعه نمی ذارم 
ســد راهــم بشــی« و از ایــن طریق حس 
نوســتالژی مخاطبان را تحریک می کند. در 

ادامه:  
یاال پاشو بیا پیش من حاال
اون ناز و کرشمه رو ببینم

ما را جادو می کنی واال
چشمون سیاهت کشته ما را

این ابیات نشــان می دهد که حال عرفانی 
شــاعر در این ابیات واقعا زده بــاال و با حالی 
نــزار و دلی پر درد خطاب به معشــوق خود 
می گوید: »پاشــو بیا و اون ناز و کرشمه ت رو 
نشــون بده می خوام ببینم« هر چند که به 
نظر می رسد در نسخ قدیمی تر به جای »ناز 

و کرشمه« از لغات دیگری استفاده شده بود.
هر چند ترانه با دو بیــت فاخر دیگر ادامه 
پیدا می کند؛ اما چون تــرس این دارم که به 
خاطر وزن ادبی سنگین ترانه، بر اثر فهم این 
ابیات خدای نکرده قالب تهی کرده یا فشــار 
حاد روحی به شــما وارد شــود، بحث را در 
همین جا به پایان می برم. تــا درودی دیگر 

بدرود.

وقتشه که شمارتو بگیرمو زنگ بزنم

گمشدگان

شغل ناقص

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

رئیسمرکــزآمارایــرانگفت:
دومیلیون و ۴۰۰ هزار نفر در ایران اشتغال 

ناقص دارند. 
وزیرخارجهاســبقایران،رئیس
هیأتامنایدانشــگاهآزاد،پزشک
اطفالو...:و البته برخی هستند - که چون 
 نمی خواهم ریا بشود اسم نمی برم  - که  یک 
نفری چند ده شغل دارند. خب چطور این را 

نمی بینید؟  این به آن در. 
یکیازاعضایهیأتمدیرهیکیاز
بانکها:بنده هم در این آمار ســهم اندکی 
دارم. چون من با عضویت در 37 هیأت  مدیره 
شرکت های خصوصی و دولتی عمال 37 شغل 
ناقص دارم و از این لحاظ خیلی متاسفم که 

یک شغل کامل  نصیبم نشده است.  
یکیازکاسبانتحریم:مهم نیست که 
آدم شغلش ناقص باشد. اصال در این کشور 
می شود شغل نداشــت، اما درآمد  داشت. 
درآمد باال هم داشت. شغل لزوما به معنای 
کسب روزی نیســت. االن من و دوستانم 
شــغل نداریم و اگر آمارگیر  اداره آمار بیاید 
دم خانه مان بپرسد شغل شریفتان چیست؟ 
جواب می دهیــم، بیکارالدولــه اعظم. اما  

درعوض درآمد  داریم در حد اللیگا. 
یکعضوشورایشهر:دوستان شرح 
پریشانی من گوش کنید / داستان غم پنهانی 
من گوش کنید / قصه بی سر و  سامانی من 
گوش کنید / گفت و گوی مــن و حیرانی 
من گوش کنید/ شــرح این آتش جان سوز 
نگفتن تا کی؟ /  سوختم ســوختم این راز 
نهفتن تا کی؟ . . . چون چنین است پی کار 

دگر باشم به!  
رئیسفدراسیونفوتبال:حاال مرا 
بگو که این همه در فدراســیون کار دارم اما 

آخرش هم کارم شغل محسوب  نمی شود. 
یککارمنــدادارهدولتی:امیدوارم 
شغل ما را جزو مشاغل ناقص حساب نکرده 
باشند. این درست که ما دیر  می رسیم سر 
کار و تا ده صبحانــه می خوریم و ظهر هم 
ناهار و عبادت و بعدش هم چرتی می زنیم 
و یک جدولی هم  آن وسط حل می کنیم و 
نیم ساعت هم زودتر تعطیل می کنیم که در 
سرویس سازمان جا بگیریم، اما اینها همه 
جزو  شغلمان حساب می شود و ناقص عقل 

کسی است که این آمار را تهیه کرده. 
یکروزنامهنگار:نگفتند چند نفر در 
این دو میلیون و چهارصد هزار شغل ناقص 
مشغول به کار هستند؟ از مقامات  هستند 

یا عوام؟  
یکجامعهشناس:بایــد بررسی کرد 
دید چند درصد مشــاغل ناقص دوبرابر حد 
اســتاندارد درآمد دارند و چــرا؟ ژن  خوب 

چقدر در تصدی مشاغل ناقص نقش دارد؟  
فردیباشغلدایم:عکس های منتشر 
شده از شغل ناقص دختر و دامادم فتوشاپ 
است. من شغل ناقص آنها را  تکذیب می کنم. 
دوستان با فتوشاپ شــغل دختر و دامادم 

سعی دارند بیکاری آنها را وارونه جلوه دهند. 
رئیسیکیازاداراتکار:این حرف ها 
ساخته و پرداخته رسانه های معاند است. ما 
در ایران شغل ناقص نداریم. همه  شغل ها را 
برای همین از چین وارد کردیم که شغل های 
شــیک و باکیفیت و تمام و کمالی باشــد. 
شغل ناقص اصال  اجازه ندارد در ایران وجود 
داشته باشد و غیرقانونی است. آدم یا شغل 
دارد یا ندارد. حاال اگر کسی دلش خواست 
دو  ساعت در هفته کار کند و قناعت کند و 
نان خالی سق بکشد مشکل ما نیست که؟ او 
همان دو ساعت برایش شغل  کامل محسوب 

می شود.همینه که هست! 

 گر کتک خورده کسی بعد از کار
نکنم واقعیت را انکار

 مگر این توصیه را نشنیدی
که به ما گفته شده صدها بار

 کارگر تا عرقش خشک نشد
حق او را کف دستش بگذار؟!

ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

توضیح یک مسئول درباره مواجهه با فعال صنفی کارگری!

کوچه اول

ختنه سوران وسط کاخ الیزه  |امیر مسعود فالح|  با خانواده نشسته بودیم پای 

اخبار کانال یک و تخمه می شکستیم. آقای گوینده هیجان زده داشت خبر فتح کاخ 

الیزه توسط جیلیزقه زردها و متواری شدن مکرون و افشای اسناد خیانتش به همسر 

۶۴ساله اش و ارتباط پنهانی ای که با یک استاد دانشگاه 7۴ساله  برقرار کرده را پوشش 

می داد که ناگهان مکث کرد و گفت به خبری که همینک به دستم رسید توجه فرمایید. 

نفس  در سینه حبس شد. با ترس به  هم نگاه کردیم. از چشمان هم خواندیم که ترس مشترکمان، کودتا 

و برگشت مکرون به کاخ الیزه است. گوینده ادامه داد پریروز هفدهمین سالگرد ختنه سوران فرزند سوم 

یکی از  مسئوالن سابق بود که بدینوسیله به ایشان و فرزند برومندشان و به خصوص به عروس آینده شان 

تبریک ویژه می گوییم. نفس راحتی کشیدیم. شادی سقوط کاخ الیزه و سالگرد ختنه سوران فرزند یکی 

از مسئوالن سابق در هم  آمیختند. با خانواده  از جا پریدیم. دست زدیم. جیغ و هورا کشیدیم و بابت داشتن 

مسئوالنی که شادی هایشان را با ما مردم سهیم می شوند کلی شادی کردیم.

طومار عليه 
پيامك های 
نفرت انگيز

 وزیر ارتباطات از حذف 35 میلیون قبض کاغذی
و ساماندهی پیامک های تبلیغاتی خبر داد
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استقبال عمومی از ایده ای که برای حمایت از فک خزری مطرح شده است

پروژه نجات عروسکی
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شهروند-  شروع تيم ملی در جام ملت  های 
آســيا دقيقا همان طوری بود كه مردم انتظار 
داشتند. شــاگردان كی روش به معنای واقعی 
چهره يک مدعی جدی كسب عنوان قهرمانی 
را از خود نشــان دادند. درست است كه يمن 
در معــادالت فوتبال آســيا جايــگاه خوبی 
ندارد و يک تيم ضعيف به حســاب می آيد اما 
فوتبال تهاجمی ايران در طــول ۹۰ دقيقه و 
۵گلــی كه زدنــد و گل های بی شــماری كه 
 نزدنــد همه را از ايــن عملكــرد راضی كرد. 
هر چند با توجه به شكست اســتراليا مدافع 
عنوان قهرمانــی در بــازی اول مقابل اردن 
و توقــف امارات و برد ســخت يــک گله كره 
جنوبی مقابل فيليپين ، بعضــی از طرفداران 
فوتبال نگرانی هايی بابت ادامه شــگفتی های 
جام در بازی تيم ملی داشــتند،  منتهی ايران 
از همان ابتدای مســابقه كار را يک سره كرد. 

در نيمه اول با دو گل طارمی و اشــكان دژاگه 
)گل دژاگه به نام دروازه بان يمن ثبت شــد( 
و چندين موقعيت مناسبی كه تبديل به گل 
نشــد، يک طرفه ترين نيمه جام تا به اينجای 
كار را رقم زدند. اين برتری با شروع نيمه دوم 
هم ادامه داشت و تيم كی روش به حريف خود 
كه حتی دروازه بان اصلی خــود را در اختيار 
نداشت فرصت نفس كشيدن را نداد. عليرضا 
بيرانوند بيكارترين بازيكــن زمين بود. نيمه 
دوم با گلزنی ســردار آزمون پس از ناكامی در 
چند نوبت گلزنی شــروع شد. سپس حمالت 
بی رحمانه ايران ادامه داشت و نوبت به سامان 
قدوس رســيد كه بــا يک ضربــه فوق العاده 
 و عالــی گل پنجم ايــران را به ثمر برســاند.

اتفاق ويژه اين مسابقه اما سورپرايز كی روش 
در تركيب اصلی بــود كــه در تركيب يازده 
نفره به كريــم انصاری فرد،  ســامان قدوس 
استراحت داده شــد و مهدی ترابی و اشكان 
دژاگه به جای آنهــا وارد زمين شــدند. اين 
كار كــی روش به خوبی نشــان می دهد كه او 
با تيــم و نفرات آماده ای كــه در اختيار دارد،  
هــم چنــان روش منحصربفرد خــود برای 
تغيير در تركيب تيم برای بازی های مختلف 
را جهت گمراه كردن حريفــان ادامه خواهد 
داد و قطعــا در بازی های بعدی هم شــاهد 
تغييــر در تيم ملــی خواهيم بــود. در واقع 
می توان گفت كه در اين جــام اكثر بازيكنان 
 فرصت بازی كردن را به دست خواهند آورد.

كی روش شــب گذشــته هم با وجود برتری 
مطلــق تيمش ســخت گيری زيــادی روی 
عملكــرد بازيكنــان و انجــام وظايفشــان 
داشــت. ســيد مجيد حســينی دو اشتباه 
خيلــی معمولــی انجــام داد و كــی روش 
بــه قــدری عصبانی شــد كــه در نيمه دوم 
 پژمــان منتظــری را بــه بــازی فرســتاد! 
رفتاری كه بــه بازيكنان يــاد می دهد تحت 
هر شــرايطی و با هر نتيجــه ای بايد وظايف 
تاكتيكی خود را درست انجام بدهند، در غير 
 اين صورت بــه نيمكت تبعيد خواهند شــد.

در مجموع اما می توان گفــت كه ايران با اين 
بــازی روان و پيــروزی قدرتمندانه از همين 
حاال برای ســاير حريفان خود در آسيا خط و 
نشان كشيده اســت. مردم هم با اين عملكرد 
بيش از گذشته به لمس آرزوی قهرمانی آسيا 

پس از ۴۳ سال اميدوار شدند.

برد شیرین ایران در نخستین بازی اش درجام ملت های آسیا

شروع بی رحمانه 

 یمن را با 5 گل 
بدرقه کردیم


