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شامگاه گذشته رخ داد

اعتراضهای محدود در برخی شهرها

رنگرز جانشین بنایی شد که در بلگراد فرو ریخت
حســین حســنزاده /پیــش از اعــزام
تیمملــی کشــتی فرنگــی بــه مســابقات
جهانــی صربســتان ،بــه نظــر میرســید
موفقیتــی بــزرگ انتظــار محمــد بنــا و
شــاگردانش را میکشــد تــا در غیــاب
روسهــا روی ســکوی قهرمانــی برونــد
امــا پیشبینیهــا بــا آنچــه در واقعیــت
اتفــاق افتــاد ،فاصلــه زیــادی داشــت .در
واقــع ناکامــی پیدرپــی ملیپوشــان باعــث
شــد نتیج ـهای دور از انتظــار بــرای کشــتی
فرنگیمــان در بلگــراد رقــم بخــورد.
ایــن اتفــاق در حالــی رخ داد کــه تعــدادی از
کارشناســان معتقدنــد ناکامی فرنگـیکاران را
نمیتــوان بداقبالــی و بدشانســی دانســت و
درصــد زیــادی از آن متأثــر از رفتــار کادر فنی
اســت ،چراکــه محمــد بنــا پیــش از اعــزام به
بلگــراد در اظهارنظرهایــی تأکیــد کــرد تمــام
شــاگردانش توانایــی الزم را بــرای درخشــش
در رقابتهــای جهانــی دارنــد و بخــت
نخســت کســب مــدال طــا هســتند امــا در
واقــع نــه تنهــا ایــن اتفــاق نیفتــاد بلکه ســبد
مدالهــای ایــران از رنــگ طــا خالــی مانــد
و تیــم نــه تنهــا قهرمــان نشــد بلکــه حتــی
روی ســکو هــم نرفــت و بــه رده چهارمــی
اکتفــا کــرد .تیمملــی کشــتی فرنگــی در
دوره قبــل بــا محمــد بنــا صاحــب  4مــدال
طــا و  2برنــز شــد و نایبقهرمانــی را از
آن خــود کــرد امــا اینبــار بــا آقــای خــاص
کشــتی ،تنهــا دو نقــره و یــک برنــز گرفــت
تــا بــه زعــم بســیاری ،ناکامــی بزرگــی در
کارنامــه کشــتیمان ثبــت شــود .همــه
ایــن اتفاقهــا دســت بــه دســت هــم داد
تــا محمــد بنــا پیــش از بازگشــت بــه تهــران
در گــروه واتســاپی خــود از شــاگردانش
خداحافظــی کنــد و از آنهــا حاللیــت بطلبــد.
او کــه بــه درســتی «بنــا»ی کشــتی فرنگــی
ایــران محســوب میشــود و شــاگردانش در
ســالهای گذشــته در میادیــن بزرگــی چــون
المپیــک و مســابقات جهانــی افتخارآفرینــی
کردهانــد ،از ســمتش کنارهگیــری کــرد.
هرچنــد گفتــه میشــود بنــا پیــش از رفتــن
بــه بلگــراد اتــاق خــود را در فدراســیون خالی
کــرده و بــا هــر نتیجــهای از ســرمربیگری

تیمملــی کنــار میرفــت چــون از اینکــه
دبیــر حمایــت کاملــی از او نداشــته ،دلخــور
بــوده اســت.
بــا تمــام ایــن اوصــاف علیرضــا دبیــر
بالفاصلــه پــس از بازگشــت از صربســتان
بــا کمیتــه فنــی تشــکیل جلســه داد و بــا
توجــه بــه ضــرورت پیگیــری برنامههــای
تیمملــی ،حســن رنگــرز جایگزیــن محمــد
بنــا و بــه عنــوان ســرمربی جدیــد انتخــاب
شــد .رنگــرز کــه در مســابقات جهانــی 2001
و  2002بــه ترتیــب صاحــب طال و برنز شــده
و بهعنــوان فنیتریــن کشــتیگیر جهــان
انتخــاب شــده بــود ،تجربــه ســرمربیگری
تیمملــی جوانــان ،نایبرئیســی فدراســیون
کشــتی و مدیریــت تیمهــای ملــی کشــتی
فرنگــی را در کارنامــه دارد .او امــروز بعــد
از انتخابــش گفت«:بــرای ادای دیــن بــه
کشــتی ،پــای بــه میــدان گذاشــتهام .خــدا را
شــاکرم ایــن توفیــق را دارم  .صمیمانــه از
همــه خدمــات و افتخــارات بینظیــر آقــای
محمــد بنــا تقدیــر و تشــکر میکنــم .در چند
روز گذشــته خیلــی تــاش کــردم بهعنــوان
شــاگرد ایشــان خدمــت برســم و رخصــت
بگیــرم .امیــدوارم زمینــه بازگشــت ایشــان
در کوتاهتریــن زمــان ممکــن فراهــم شــود
و قطعــ ًا بنــده امانتــدار ایــن مهــم خواهــم
بــود .مــا هــم بهعنــوان یــک شــاگرد ،راه
ایشــان را ادامــه خواهیــم داد ».رنگــرز کــه
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان مازنــدران
اســت ،دربــاره دوشــغله شــدن خــود چنیــن
توضیــح داد«:دو ســال مأموریــت بنــده در
ورزش اســتان مازنــدران امــروز بــه پایــان
رســید .از هفتــه آینــده بــا توجــه بــه در
پیــش بــودن رقابتهــای امیدهــای جهــان
بــا فوریــت کار را دنبــال کــرده و تــا پایــان
هفتــه اولیــن اردوی تیــم فرنگــی امیــد
تشــکیل میشــود ».گفتنــی اســت محمــد
بنــا ،ســرمربی پیشــین تیمملــی درخصــوص
ایــن انتخــاب گفت«:تبریــک بــه حســن
آقــای عزیــز و کشــتی فرنگــی .امیــدوارم
همــه کنــار هــم پیــروز و موفــق باشــید و
کشــتیگیران بداننــد کــه مــرد بزرگــی در
کنارشــان قــرار گرفتــه اســت ،یــار باشــید».

شــامگاه گذشــته و در پی درگذشت «مهســا امینی» ،تعدادی از افراد در چند شهر کشور اقدام به
برگــزاری تجمــع اعتراضی کردنــد .به گزارش ایرنا« ،تعدادی از شــهروندان در برخی شــهرهای
کردســتان ،آذربایجــان غربــی ،کرمانشــاه ،البــرز ،تهــران ،گیــان و خراســان رضوی بــا تجمع در
میدانهــای اصلی شــهر اعتراضات آرامی داشــتند ».بنا بر ایــن گزارش «شــهرهایی مانند یزد،
خرم آباد ،ســنندج ،مشــهد و کرمان تنها چند دقیقه شاهد تجمع افراد کم تعداد بود و این افراد
پس از دقایقی محل را ترک کردند ».همچنین «در برخی نقاط از جمله مهاباد ،دیواندره و بوکان
پس از حضور پلیس افراد به تجمع خود پایان دادند ».ایرنا در ادامه این گزارش تأکید کرد« :در
تعدادی از شــهرها نیز که برخی حاضر نبودند تجمعــات را پایان دهند با دخالت پلیس تجمع
کننــدگان متفرق شــدند ».این گزارش
بــا تأکید بــر اینکــه «حــدود  ۵۰نفــر از
حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان
شــهروندان یزدی با تجمــع در میدان
در خانه «مهسا امینی»
امیرچخماق یزد با سردادن شعارهایی
اعتراض خود را نشــان دادنــد» افزود:
امروز حجتاالســا م «عبدالرضــا پورذهبی» نماینده
«مأموران از هرگونه درگیری با شرکت
ولیفقیه در اســتان کردســتان با ابراز تأثر از درگذشــت
کنندگان در این اجتماع اجتناب کردند
مهســا امینی ،گفت :روز گذشــته ،بنــده در منزل خانم
و با دخالت نیروی انتظامی ،آنان پس
مرحومــه مهســا امینی حضــور یافتــه و مراتــب تأثر و
از حــدود  ۲۰دقیقه پراکنده شــدند .در
تسلیت خود را خدمت خانواده آن مرحومه ابراز کردم.
اســتان کردســتان نیز تعداد محدودی
به گــزارش تســنیم ،وی ادامــه داد :به عنــوان نماینده
از افــراد به بهانه فوت مهســا امینی در
ولیفقیــه بــه خانــواده مرحومــه خانــم مهســا امینی
برخــی از شــهرهای اســتان کردســتان
اطمینان دادم که همه نهادها برای دفاع از حقوقی که
تجمــع پراکنــده داشــتند .شــهر ســقز
از خانم امینی تضییعشــده ،اقدام خواهند کرد و هیچ
نســبت بــه روزهــای قبــل آرامتــر بــود
حقــی از خانواده مرحومه امینی نادیده گرفته نخواهد
هرچنــد تجمعهای پراکنــدهای انجام
شد .پورذهبی که نزدیک به  2ساعت در منزل مرحومه
شــد اما تجمعهایی در شهرهای بانه،
مهســا امینی حضور داشته است ،افزود :بنده در منزل
کامیــاران و مریوان به صــورت پراکنده
خانــم امینــی خطــاب بــه خانــواده آن مرحومه گفتم
و در شــهرهای دیواندره و ســنندج نیز
که وظیفه بود که با خانواده خدمت برســیم و تســلیت
برگزار شد».
عرض کنیم؛ همه از این اتفاق متأثر و غمگین هستیم
خبرنــگاران دفتــر ایرنــا در مهاباد هم
و هیچگاه نمیتوانیم خودمان را جای شــما بگذاریم.
گزارش دادهاند که «تعدادی از اقشــار
اتفــاق تلــخ و غمانگیــزی بــود و همه را شــوکه کــرد؛ از
مختلف مــردم مهاباد که تعــداد آنها
صمیم قلب میگویم هر حادثه ناگواری از این دست،
حــدود  ۲۰۰نفــر تخمین زده میشــود
حقیر را به عنوان یک خدمتگزار ناراحت و دلشکسته
بــا تجمع در چهارراه آزادی این شــهر،
میکنــد و مــن مطمئنــم رهبر عزیزمــان هــم از اینکه
شــعارهایی ســر دادنــد .همچنیــن در
یک دختر این ســرزمین اینچنیــن از دنیا رفتهاند متأثر
آذربایجــان غربی و در شــهر بوکان نیز
و متألم هســتند .بههرحال ایشــان پدر امت هســتند و
تجمع شده و پلیس برای متفرق کردن
ناراحتی مردم موجب ناراحتی ایشان هم هست.
مردم وارد عمل شــد و آنهــا را متفرق
کرد .حــدود  ۱۰۰نفــر از شــهروندان در
شــهر مرزی پاوه از توابع اســتان کرمانشــاه عصر دیروز در میدان شهدای این شهر تجمع کردند.
معترضان که شــعارهایی اعتراضی ســر میدادند ،از طرف میدان شــهدا به ســمت مرکز شــهر
راهپیمایی کردند .در این حرکت معترضان مانع عبور خودروها شــدند و حرکت خودروها برای
دقایقــی متوقف شــد .این تجمع بــدون هرگونه درگیری و تنشــی پایان یافت و نیــروی انتظامی
نیــز بــا حضور خــود اوضاع را تحت کنترل داشــت ».این گــزارش میافزاید« :در اســتان البرز نیز
گزارش دادهاند که برای دومین شــب متوالی کرج شــاهد تجمع اعتراضی محدود بود و شماری
از شهروندان کرج شامگاه دوشنبه در منطقه گوهردشت کرج دست به تجمع زدند که با حضور
بهموقع پلیس متفرق شدند».
سرهنگ حسین حسنپور ،جانشین فرمانده انتظامی گیالن هم خبر داد« :دیروز حوالی ساعت
 ۶عصر جمعی از معترضان به بهانه مرگ مهسا امینی ،در میدان مادر شهر رشت جمع شدند
و با ســردادن شــعارهایی به مقدسات کشورمان توهین و به اموال عمومی خسارت وارد کردند».
وی همچنین از دستگیری  ۲۲نفر خبر داد و گفت« :این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند».
بر اســاس گزارشها «شــامگاه گذشــته در برخی خیابانهای پایتخت در اعتراض به درگذشــت
مهسا امینی عدهای دست به تجمع زدند .این تجمعات  ۳۰۰ - ۲۰۰نفره در محدوده خیابانهای
بلوار کشاورز ،وصال و میدان ولی عصر(عج) برگزار و سبب ترافیک در حرکت خودروهای عبوری
شد».

