
سرمقاله

هیچ تغییر کوچکی کوچک نیست!
يك سياستمدار يا حتي يك فرد عادي در تحليل 
وضعيت جامعه و يــا خود چه زماني دچار اشــتباه 
مهلك مي شــود؟ به طور قطع مي تــوان زمان هاي 
گوناگوني را در پاسخ به اين پرســش ذكر كرد؛ ولي 
يكي از شايع ترين موارد هنگامي است كه »كوچك« 
را كم اهميت مي بينند؟ براي سياستمداران و حتی 
مردم عادي بايــد اين اصل پذيرفته شــود كه هيچ 
تغيير كوچكي كوچك! نيست اگر به صورت روندي 
درآيد؛ زيرا هر تغيير كوچكي در روند رو به رشد خود به 
تغييري بزرگ تبديل خواهد شد. در ابتدا ممكن است 
اتفاق يا تغيير، كوچك و كم اهميت باشد، ولي فرآيند 
و روند آن بسيار بزرگ و خطرناك است. در رياضيات 
قاعده اي داريم كه حاصل ضرب بي نهايت در عدد صفر 
مساوي صفر نمي شود. در حالي كه حاصل ضرب هر 
عدد ديگري با صفر برابر صفر مي شود ولي هنگامي 
كه عــدد ديگر به ســمت بي نهايت ميــل مي كند، 
نتيجه صفر نخواهد بود، بلكه يك عدد است. بنابراين 
بي نهايت صفر، صفر نيســت. در جامعه نيز همين 
قاعده حاكم است؛ بي نهايت تغييرات كوچك و بسيار 
كوچك كوچك نيســتند، بلكه يك رقم قابل توجه 
هســتند. تاكنون اين مثال گفته شده كه اگر در يك 
حوض پر از آب زالل روزانه يك قطره مايع قرمزرنگ 
بريزيم، تغيير رنگ استخر در حد صفر است ولي اين 
مهم نيست؛ مهم اين اســت كه روزانه چنين اقدامي 
را تكرار مي كنيم. بنابراين طبيعي است حوض كه در 
آغاز پر از آب زالل و شــفاف است، پس از 40  سال به 
يك حوض پر از مايعي به رنگ قرمز تبديل شده است. 
مديري كه اضافه شدن هر قطره از اين مايع قرمزرنگ 
را چيز مهمي نمي داند و به درستي هم هر قطره چيز 
مهمي نيست، ولي اين مدير به دليل نديدن فرآيند 
اضافه كردن روزانه قطرات قرمزرنگ شايسته شماتت 
است، چون اگر چه نتيجه هر اقدام »كوچك« است، 

ولي فرآيند مذكور اساسي و مهم است.
واقعيت اين اســت كه وضعيت امروز جامعه ايران 
محصول كوچك شمردن چنين رخدادهايي است؛ 
رخدادهايي كه در لحظه رخ دادن كوچك و قابل صرف 
نظر كردن بودند، حتي مي توانســت مورد تمسخر و 
استهزا قرار گيرد ولي چون بروز اين رخدادها به صورت 
تصادفــي و اتفاقي نبود، بلكه محصــول يك فرآيند 
قابل مشاهده بود، كمتر مورد توجه افراد و مسئوالن 
قرار گرفت. بويژه آنكه مقاطعــي نيز پيش آمد كه با 
رخدادهاي ناخواسته قدري از بار منفي اين فرآيندها 
كاسته مي شد؛ مثل انتخابات كه به طور معمول و تا 

حدي از احساس بار منفي اوضاع كم مي كرد.
اين رفتار در تمام حوزه هاي مديريت كشــور ديده 
مي شود. در حوزه اجتماعي توجه نكرديم كه افزايش 
اعدام ها تحت هر عنوان كه باشد )چه حوزه سياست 
و اقدامات براندازی و تروريستي و چه مواد مخدر و يا 
جرايم خصوصي مثل قتل و تجاوز و...( در ابتدا به ظاهر 
مشكلي ايجاد نمي كند؛ چون يك يا چند نفر مصداق 
اين حكم هستند و نزديكان آنها بيش از چند ده نفر 

نخواهند شد و حتي اگر كينه اي به دل بگيرند، نيز در 
برابر ده ها ميليون نفر جمعيت عدد زيادي نيست ولي 
هنگامي كه اين رفتار در بلندمدت و براي 4 دهه رخ 
داد به يك باره مواجه با جمعيت بزرگي مي شويم كه 

هركدام به دليلي يكي از نزديكانشان اعدام شده است.
در زمينه رسانه و سياست خبري نيز همين وضع 
حاكم است. ابتدا يك خبر مشخص را بنا به مالحظاتي 
منتشر نمي كنند يا حتي وارونه جلوه مي دهند. خوب 
شــايد يك خبر خاص مهم نباشــد و افراد زيادي از 
واقعيت آن مطلع نباشــند و به دليل اين دروغ و قلب 
واقعيت به رسانه بدبين نشوند، ولي هنگامی كه اين 
كار پياپي انجام مي شود، يك باره چشم باز مي كنيم 
و مي بينيم نزديكان خودمــان هم به اخبار و تحليل 
ما اعتمادي ندارند، حتي راســت هاي آن را هم دروغ 

مي پندارند!
در حوزه اقتصاد نيز وضع به همين ترتيب اســت. 
هنگامی كه در يك سال وضع اشتغال بهبود نيافت، 
هيچ ســوالي نمي كنيم، به اين اميد كه بعدا درست 
خواهد شد؛ ولي  سال بعد هم با همين مسأله مواجه 
هســتيم، بعد كم كم موضــوع را كوچك مي بينيم، 
در حالي كه از ابتدا هم كوچك نبود. بعد چشــم باز 
مي كنيم مي بينيم كه 5ميليون شغل بايد در سال هاي 
1384 تا 1392 ايجاد مي شد، دريغ از ايجاد 2درصد 
آن! بعد دقت نمي كنيم كه تمام بدبختي هاي بيكاري، 
فقر و فالكــت موجود متأثر از همان سياســت هاي 
نابخردانه اقتصادي در سال هاي 1384 تا 1392 است. 
حاال عزا مي گيريم كه با اين لشكر بيكاران و فقرا چه 

خاكي به سر خود بريزيم؟
در بودجه ريــزي نيــز همين سياســت را پيش 
گرفته ايم.  سال اول يك رقم به بودجه نهادي خاص 
با مأموريتي تعريف نشــده اختصاص داده مي شود 
كه هيچ خدمتي براي جامعه نمي كند، ولي رقم آن 
چندان زياد و چشمگير نيست.  سال بعد نيز همين 
افزايش را شــاهديم، بعد از 20 يا 30 سال مي بينيم 
بخش مهمي از بودجه در مســيرهاي بيهوده صرف 
اين نوع نهادها مي شــود و به جــاي آن بخش هاي 
نيازمند جامعه فاقد بودجه كافي هستند. درباره آب 
از همــه بدتر عمل كرده ايم، هر كــس مي گويد اگر 
فالن مقدار آب را از زمين بيشــتر بردارد، چه اتفاقي 
رخ مي دهد؟ هيچ؛ چون آن مقدار خيلي اندك است 
ولي هنگامي كه اين برداشت آب از سوي ميليون ها 
مصرف كننده يا در طول ده ها  ســال رخ مي دهد، با 
بحران بي آبي مواجه مي شويم. كافي است مثالي از 
سيفون بزنيم تا وضع سياست ما روشن شود؛ اگر هر 
سيفون فقط يك ليتر كمتر آب مصرف كند، يعني 
يك سنگ يك ليتري داخل آن بيندازيم و اگر حداقل 
در تهران روزانه 10ميليون بار سيفون كشيده شود، 
به اندازه يك ميليون ليتر صرفه جويي روزانه در آب 
است كه مصرف يك شهر متوسط است؛ ولی ظاهرا 
سيفون هم نمی تواند ذهنيت ما را نسبت به عينيت 

اصالح كند.

شهروند| با پيدا شدن الشــه هواپيما عمليات تجسس اجساد سرنشينان هواپيما 
بصورت مستمر ادامه دارد. امدادگران هالل  شب  را در كنار الشه هواپيما خواهند گذراند. 
مرتضی سليمی؛ در همين زمينه رئيس سازمان امداد و نجات هالل احمر گفت: نيروهای 
تخصصی هالل احمر با تالش های بســيار در شرايط ســخت جوی تعدادی از اجساد 

سرنشينان هواپيما را پيدا كرده اند ولی هنوز امكان شناسايی پيكرها وجود ندارد. 
ســليمی گفت: 24 نفر از تيم های تخصصی هالل احمر شب در محل كشف الشه 
هواپيما اسكان خواهند داشت و جست وجو برای يافتن ديگر اجساد سرنشينان هواپيمای 
تهران-ياسوج ادامه خواهد داشت و به همين منظور تيم های تخصصی هالل احمر شب 
در محل حادثه خواهند بود.  به گفته وی تالش ها برای انتقال اجساد ادامه خواهد داشت 
و برای اين مهم ،تيم های تخصصی و هلی برد هالل احمر تا نزديك ترين نقطه به محل 
حادثه سازماندهی شده اند و هماهنگی جهت انتقال پيكرهای حادثه ديدگان از طريق 
هوايی و زمينی انجام شده است. شايان ذكر است كه 30 نجاتگر توسط بالگرد از اولين 

ساعات به محل حادثه  دو روز پيش  اعزام شدند.
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 مقصر مورد نظر
در دسترس نمی باشد!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

مقصرموردنظر
دردسترسنمیباشد!

    پراید: خب خدا رو شکر من راحت این روزها می تونم به کارم برسم!

    یک ارگان فرهنگی: وقتی از بودجه ما انتقاد می کنید، این بالها سرتون میاد!

    برجام: دیگه اگه بتونید اینو به من ربط بدید، خیلی هنرمندید!

    شهرونگ: دنبال مقصرگشتیم نبود، نگرد نیست!

#مرگ_حقه #سوانح_وسیله_است #تلخی_بی پایان  #شهرونگ

محسن ایزدی|   کارتونیست | 

 شهرونگ
سقوط هواپیمای تهران به یاسوج را بررسی می کند

گمشدگان

چگونهازسقوط
فرصتبسازیم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

باالخــره یک نفــر یک بار بایــد در این 

کشور مســئولیت بپذیرد و برای کاهش 

حوادث، به ویژه ســوانح هوایی فکری کند. 

ما در شــهرونگ برای این موضــوع اتاق 

فکر تشــکیل دادیم و چون می دانیم اگر 

تصمیمات اخذشده مان در چارچوب خط 

فکری مدیران دولتی نبــوده و با توجه به 

امکانات و شرایط واقعی صنعت هوایی کشور 

هدف گذاری نشده باشــد، زمین و زمان با 

آن مخالفت کرده و چــوب الی چرخمان 

می گذارند. راهکارهای کاهش سوانح هوایی 

در ایران را ایرانیزه و مدیریزه کردیم. از نظر 

ما بهترین روش های ایمن ســازی صنعت 
هوایی به شرح ذیل است: 

الــف - برای کم کــردن آمار ســقوط 

هواپیمــا و به تبع آن کاهــش آالم ملت 

پیشنهاد می کنیم از میوه برجام استفاده 

نکرده و هواپیمای جدید خریداری نکنیم. 

این طوری کم کــم تعــداد هواپیماهای 

مســتعمل و از رده خــارج افزایش یافته 

و ذره ذره از نــاوگان هوایی کشــور خارج 

می شوند و با همین فرمان پیش برویم، بعد 

از چند  سال دیگر هواپیمایی در آشیانه ها 

باقی نمانده که بخواهند سقوط کنند. برای 

افزایش راندمــان در این بخش می توان از 

تجربیات و حضور فیزیکی دلواپسان و نیز 
اعضای دولت قبل استفاده کرد.

ب - امــکان ســقوط هواپیمــا بین 

هواپیماهای یک شرکت هوایی که در یک 

روز 10 پرواز داشته باشد، نسبت به شرکت 

مشــابهی که تنها ســه پرواز در روز دارد، 

بیشتر است یا کمتر؟ به عبارت دیگر اگر 

فرودگاه مهرآباد 100 پرواز خروجی داشته 

باشد، طبق علم احتماالت امکان سقوط 

پروازهای این فرودگاه نسبت به فرودگاهی 

که هفته ای یک پرواز دارد، بیشــتر است. 

بنابراین بهترین کار این اســت که کاری 

کنیم پروازها تأخیر داشته باشند. در واقع 

باید آن قدر تأخیر داشــته باشند که نوبت 

پروازشان بیفتد روز بعد و بدین ترتیب از 

طریق اصل »آشغال زیر فرش کردن« آمار 
سقوط در آن روز کاهش یابد.

پ- تبدیل تمامی فرودگاه های کشور 

به فضای ســبز از دیگر اقدامات مهم برای 

کاهش آمار سقوط اســت. شما با این کار 

کلیه پروازها را لغو می کنید و با این اقدام 

ضربتی یک شبه موفق می شوید هم آمار 

سقوط را به صفر برسانید، هم با تبدیل آن 

به فضای سبز به کاهش آلودگی هوا کمک 

می کنید و هم با اســتخدام کسانی که به 

خاطر تعطیلی فرودگاه بیکار شده اند، در 

فضای سبز احداث شده، از افزایش تعداد 

بیکاران و دست  داشتن در بحران اشتغال 
جلوگیری می کنید. 

ت- یکی از متدهای چندوجهی دیگر 

هم باران زاکردن ابرهاست. شما با این کار 

ضمن کاهش خشکسالی در کشور و کمک 

به پرشدن سدها کاری می کنید که پروازها 

به علت شرایط بدجوی لغو شود و دیکته 

ننوشته هم که غلط ندارد. وقتی پرواز لغو 

بشود، سقوط هم نخواهد کرد و همه نفس 
راحتی می کشیم.

ث - قبال که شــبکه های مجازی نبود، 

این قدر حساسیت هم روی سقوط هواپیما 

وجود نداشت. یکی از راه های جلوگیری از 

اشاعه اخبار منفی در مورد سقوط هواپیما 

این اســت که خیلی »زود تند ســریع« 

شبکه های مجازی را فیلتر کنیم. وقتی این 

شبکه ها و کانال ها فیلتر باشند، دیگر کسی 

نمی تواند خبر دردناک و تراژیک ســقوط 

هواپیما ها را برجسته کند و بدین  ترتیب 
راحت تر نفس می کشیم. 

نتیجه گیری آخــرش را کیف کردید؟ 

اگر شــبکه های مجازی نباشند، راحت تر 

نفس می کشیم. بنده قرار است به  زودی 

جایی مشــغول به کار شــوم و با این نوع 

صحبت کردن می توانــم پله های ترقی را 
خیلی زود بروم باال.

|  محمد                رضا ثقفي  |   کارتونیست |
email: sunysaghafi@yahoo.com

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

|  شــهاب نبوی |   صبح که از خواب پریدم، احســاس کردم 

روز آخر زندگی ام اســت. توی خواب بابابــزرگ خدا بیامرزم 

می خواست به زور سیبی که دستش بود را فرو کند توی حلقم. 

هی او می دوید، هی من که از خواب پریدم. این قدر بی حوصله 

بودم که حتی به دستشویی هم سر نزدم. لباس هایم را هم که هیچ  وقت شب ها 

بعد از آمدن از سرکار عوض نمی کنم تا صبح ها فقط کفش بپوشم راه بیفتم پی 

یک لقمه نان. اخالق سگی اول صبحم باعث می شود تا حتی حوصله نون و پنیر و 

چای شیرینم نداشته باشم. گوشی ام را چک کردم. امروز هم انگار بی برکت نبوده 

و عالوه بر هوای ســمی تهران و اهواز و بعضی شهرهای دیگر، یکی دوتا زلزله و 

آتش سوزی هم داشته ایم. برای دلخوشی خودم چند تا خبر از تیراندازی توی 

آمریکا و زلزله توی کشورهای دیگه هم خواندم تا فکر نکنم همه بدبختی ها مال 

ماست. چند  سال پیش که یکبار ناپرهیزی کردم و رفتم دکتر بهم گفت: هروقت 

مثل االن قفسه سینه ات این طوری درد گرفت، احتمال سکته و مردنت خیلی 

زیاده. کال با مردن مشــکلی نداشتم. فقط مخارج مردن، از قبیل قبر و سنگش 

و چهل روز نون مفت دادن به فک و فامیلی که از شهرســتان می آمدند، اذیتم 

می کرد. توی راه بودم که رئیســم زنگ زد و گفت: هرچه زودتر راهی فرودگاه 

بشوم و با بلیتی که رزرو کرده، بروم نمایندگی شرکت توی یکی از شهرستان ها. 

همیشه از هواپیما می ترسیدم و از لحظه بلندشدنش، سعی می کردم بخوابم؛ اما 

معموال نمی توانســتم و تا مقصد مثل ژله می لرزیدم و دعا می کردم. کیسه زیر 

صندلی ام را هم، همیشه پر تحویل مهمانداران می دادم. همیشه ترجیحم این 

بوده که اگر قرار اســت بمیرم، از قبل خبردار باشــم و بروم و دل آن هایی را که 

شکسته ام، به  دست بیاورم. نمی دانم چرا باید به این چیزها فکر می کردم؟ بارها 

سوار این لکنته ها شده بودم و نمرده بودم. هواپیما را که از دور دیدم، انگار قاتلم را 

دیده باشم. خیلی سخت است آدم با قاتلش روبه رو شود. دلم می خواست بهش 

بگویم من از تو که هیچی از گنده تر از تو هم نمی ترسم اما با خودم گفتم، االن مثل 

این پیرمردها لج می کند و یک بالیی سرم می آورد. این بار اما ترس همیشگی را 

نداشتم و راحت خوابیدم. بیدار که شدم، گوشی ام را چک کردم و دیدم انگار همه 

ما ُمرده ایم. حس بدی نبود، فقط دلم برای بعضی ها خیلی تنگ می شود.

فلکه اول
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الی: این توییت لند خیلــی خوبه. کاش 

بیشترش کنید و با اسم مستعار ننویسید. ما 

همتونو می شناسیم این کارا چیه؟

 :  چرا نمیذارید یکم مبهم جذاب باشیم. 

البد دو روز دیگه ام میخوایید بدونید اسم من چیه و 

توی خصوصی ترین مســائل آدم ازجملــه نام و نام 
خانوادگی بنده هم با خبر باشید. 

می ۷: ممیزی و ادیت برای پاسخگوی عزیز 

آزاد است. پاسخ هفته پیشت عالی بود، کلی 
خندیدم. زنده و پایدار باشید.

 :  داداش وابسته ام شدیا! قشنگ معلومه 
یه هفته باهام حرف نزنی دلت میگیره. 

فرزانه: چرا واستون متن می فرستیم کار 
نمی کنید؟

 :  پس اینایی که هر هفته توی ســتون 

پاسخگو چاپ میشه، نکنه متن های جابرحسین زاده اس 

که با اسامی مستعار کار می کنیم؟! متن هارو کار می کنیم 

منتها بعضی دوستان هستن که یا شهرونگ رو با پیج 

دل نوشته های لبریز من اشتباه گرفتن یا این که فکر 

می کنن این جا شبکه صدای آمریکاست! که در هر دو 

صورت ما به یک متن دیگه متوصل میشیم.

منووودیآلن

|  علی اندرزگو|   
»از همان بچگی تو انتخاب زن ها اشتباه می کردم! 

وقتی رفتیم ســفیدبرفی رو ببینیم، همه دلباخته 

سفیدبرفی شده بودن و من عاشق نامادری بد ذاتش« 
وودی آلن

وقتی این جمله رو خونــدم، علت اصلِی این که 

چرا اومدم سمت طنزنویسی رو متوجه شدم. من 

و وودی جان خیلی شــبیه به همیم. ما هم وقتی 

رفتیم سیندرال رو دیدیم من از بانو تریمین که خانم 

جا افتاده و متینی بود، بیشتر خوشم اومد تا خود 

سیندرال که مثل اسکول ها نشسته بود تا یه شاهزاده 

با اسب سفید بیاد و ببره خوشبختش کنه! تو افسانه 

مرلین هم، معلومه از مرلین جان خوشم اومد که 

جلوی سلسله شاهنشاهی رو گرفت و شمشیر رو 

کرد تو کوه. تازه وقتی اسپارتاکوس رو دیدیم همه 

دلباخته شجاعت و حق طلبِی اسپارتاکوس شده 

بودن و من عاشــق اون زن موقرمزه که دوســت 

داشت سر به تن اسپارتاکوس نباشه. کال همیشه از 

شخصیت های بدذات فیلم ها بیشتر خوشم اومده 

تا شخصیت های اصلی، مخصوصا اگر نقش شون رو 

مونیکا بلوچی بازی کرده باشه. البته موارد خاص و 

عجیب دیگه ای هم بوده که نه از قهرمان داستان و 

نه از شخصیت منفی داستان خوشم اومده و عاشق 

شــخصیت های فرعی داستان شدم، مثال همین 

فیلم مدمکس! یا اصال تو همین شهرزاد خودمون، 

دختر بزرگ آقا به این خوبی، شــهرزاد دل قباد رو 
چه جوری برده نمی دونم. 

دروغسنج
|  سيدحامد حسينی|  

تابه حال از خودتان پرســیده اید که اگر روی هر 

انسان دســتگاه دروغ ســنج نصب می کردند، چه 
اتفاقاتی می افتاد؟

1. بیــکاری در جهــان موج مــی زد: دیگر هیچ 

سیاست مداری وجود نداشت؛ از آن جایی که الزمه 

سیاست  دادن وعده هایی است که به آن عمل نمی شود 

و سیاستمداری که به وعده هایش جامه عمل بپوشاند، 

دیگر سیاستمدار نیست، پس سیاستمدارها به جمع 

بیکاران اضافه می شدند. شاغالن در معامالت ملکی و 

افراد شاغل در صداوسیما همچنین کاسب هایی که از 

این جمالت استفاده می کنند: از همین واسه داداشم 

برده راضیه، این بهترین کارمونه و مرگ نداره و... هم 
بیکار می شدند.

۲. سطح علمی جامعه دچار افت فاحش می شد: 

در دانشگاه دانشجو نمی توانست با گفتن پدرم فوت 

کرده، مادرم مریض اســت و نون آور خانواده هستم، 
مدرک بگیرد.

۳. آمار طالق سر به فلک می کشید: به محض این که 

مردی به همســرش می گفت می روم ماموریت یا در 

ترافیک بودم، دستگاه بوق می زد و زندگی آنها از هم 
می پاشید.

نتیجه می گیریم که چقدر خوشبختیم دستگاه 
دروغ سنج روی انسان وجود ندارد.

|  پ. ش. بيست و پنج  |
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گفتوگو

 گفت و گو با علی رهبری
رهبر اکستر ایرانی

به تاریخ موسیقی 
خیانت نکنیم

   صفحه 10

نجات

 درجنگ
هیچ جا امن نیست 

   صفحه 9

   سازمان پزشکان بدون مرز برای حفظ 
امنیت کارکنان خود در مناطق جنگی با 

مشکل رو به رو شده است

ورزش

نفس حق خادم

   صفحه  14

   رئیس فدراسیون کشتی درباره رویارو 
نشدن با ورزشکاران رژیم اشغالگر گفت: 
اگر توان مردانه ایستادن پاِی اعتقادات 
و تصمیماتتان را ندارید، بگذارید بدون 

منت کشی تعلیق شویم
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غلبه بر دنا با استراتژی هالل
  نیروهای امدادی، توانستند پیکر 

برخی از سرنشینان هواپیمای
ATR72   را از ارتفاع 4 هزار متری 

دنا بیرون بکشند
  در جلسه های کمیته فنی 

جست وجو و نجات،  براساس تجربه 
هالل، پیشنهاد شد 30 تیم عملیاتی 

تخصصی از جنوب و شمال و 4 
بالگرد از این دو جناح وارد عمل 
شوند تا شناسایی زودتر و موثرتر 

انجام شود
  نتیجه رمزنگاری دستگاه های 
CVR هواپیماهای سقوط کرده 

سال های اخیر، منتشر نشده است
  شهربانو منصوریان، قهرمان

 ووشو که به امدادگران پیوست:
 تا آخرین لحظه امیدوار بودیم

چند نفر زنده باشند
  »شهروند« از قوانین پرواز و 
حقوق مسافران در پروازهای 

داخلی و خارجی گزارش می دهد

  در این درگیری ها 3 پلیس و 2 نیروی بسیج
به شهادت رسیدند

 روایت
یک درگیری شبانه

گزارش »شهروند« از درگیری پلیس و بسیج با دراویش گنابادی

قانون اساسی 
نیازمند بازنگری

 جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری
 در گفت وگو با »فایننشال تایمز«

مطرح کرد:

 اسکان شبانه ۲4 امدادگِر هالل احمر
 در محل سقوط هواپیما

    صفحه 2

    صفحه 5

گزارش سه  روز عملیات طاقت فرسای امدادگران برای پیدا کردن محل سقوط هواپیما 

شهروند|  هفته دوم ليــگ قهرمانان آسيا روز گذشته  
با بازی تيم های پرطرفدار پايتخت بــرای ايرانی ها دنبال 
شد  كه در پايان پرسپوليسی ها به شدت ناراحت بودند و 
استقاللی ها خوشــحال و راضی! البته تراكتورسازی اين 
هفته دومين شكســت خود  در ليگ قهرمانان  را مقابل 
الغرافه با نتيجه 3 بــر صفر تجربه كــرد و ذوب آهن هم 
لوكوموتيو تاشــكند را با نتيجه 2 بر صفر در فوالدشــهر 

اصفهان شكست داد. 
 پرسپولیس باز هم 

در روز بد خود در آسیا بد باخت
پرسپوليس برای بد بودن و بد باختن  هميشه مهم ترين 
بازی های آســيايی خود را انتخاب می كند تا كارش برای 
ادامه سخت شود. شــاگردان برانكو ايوانكوويچ ديروز در 
ورزشگاه خانگی السد مقابل اين تيم قدرتمند در شرايطی 
قرار گرفتند كه در دقايق ابتدايی حاكم توپ و ميدان بودند 
اما رفته رفته ايــن ژاوی و يارانش بودند كه اختيار عمل را 
بر عهده گرفتند. اتفاق قابل تامل در اين مسابقه بی تمركز 
بودن پرسپوليســی ها بود كه در تمامی خطوط بازيكنان 
عملكرد بدی داشــتند. عليرضا بيرانوند   سه گل بد خورد 
تا باز هم شاهد انتقاد شديد هواداران از خودش باشد. شجاع 

خليل زاده از ابتدای بازی عصبی بود و بارها به تصميمات 
داوری معتــرض بود  و گل اول الســد هــم روی خطايی 
كه او روی بازيكن حريف انجام داد به ثمر رســيد. در اين 
مســابقه بغداد بونجاح در دقايق  36 و 51 گل اول و دوم 
الســد را به ثمر رساند و گل ســوم اين تيم هم با ادامه دار 
بودن اشتباهات بازيكنان پرسپوليس در دقيقه 66 توسط 
زده شد. پرسپوليس برانكو البته به قدری بد بود كه السد 
چند موقعيت مسلم گلزنی را هم در اين مسابقه از دست 
داد.  پرسپوليسی ها هم موقعيت هايی در طول بازی داشتند 
اما تنها گل اين تيم توسط سيامك نعمتی كه به عنوان يار 
تعويضی وارد زمين شد در دقيقه 93 به ثمر رسيد. ديگر 
بازی اين گروه در تاشــكند ازبكستان بين تيم های نسف 
قارشی و الوصل برگزار شد كه به   نسق قارشی با يك گل 
حريف اماراتی را شكست داد. به اين ترتيب السد با 6 امتياز 
صدرنشين گروه با پايان هفته دوم شد. پرسپوليس و نسف 
قارشی با سه امتياز جايگاه دوم و سوم را در اختيار دارند و 

الوصل هم با دو شكست و بدون امتياز قعر نشين است. 
استقالل فینال را از الهالل برد

فينال آســيا! اين توصيف  كنفدراسيون فوتبال آسيا 
از بازی حساس اســتقالل و الهالل در مسقط عمان بود. 

استقالل بعد از تساوی 2-2 در بازی رفت مقابل الريان اين 
بار در يكی ديگر از مسابقات سخت خود مقابل الهالل به 
ميدان رفت كه فصل قبل فيناليســت آسيا بود. بازی در 
نيمه اول با اتفاق خاصی روی دروازه نيفتاد ولی استقالل 
تقريبا تيم برتر ميدان بود.  نيمه دوم هم با شروع طوفانی 
استقالل همراه شد و در دقيقه  46 مامه بابا تيام مهاجم 
ســنگالی  توپ را در كنار زمين به ســمت دروازه ارسال 
كرد كه با اشتباه عبداهلل الحفيظ توپ وارد دروازه الهالل 
شد.  ديگر اتفاق مهم نيمه دوم اين بازی مهم اخراج علی 
الحسبی دروازه بان الهالل به خاطر گرفتن توپ با دست 
در صحنه تك به تك تيام بيرون از محوطه جريمه بود كه 
باعث شد داور ژاپنی با كارت قرمز مستقيم او را از زمين 
اخراج كنــد.  اين اخراج دروازه بــان الهالل باعث بيرون 
آمدن يكی از عناصر تهاجمی تيم با تصميم دياز و ورود 
دروازه بان دوم به زمين شــد و به همين ترتيب در ادامه 
كار برای استقالل راحت تر پيش رفت و اين تيم توانست 
با همان يگ گل حريف قدرتمند و پر آوازه خود را شكست 
بدهد.  العين و الريان دو تيم ديگر گروه هم در بازی خود 
به تساوی 1-1 رضايت دادند تا به اين ترتيب آبی پوشان 

صدرنشين گروه خود باشند. 

شکست 3 بر صفر پرسپولیس در روز درخشش ژاوی

استقالل، فینال آسیا را برد
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