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اخـبـار   بـرگـزیـده

 سوریان: امکان ادامه همکاری وجود ندارد
نایب رئیس مســتعفی فدراسیون کشتی گفت: از یک  سال پیش تصمیم گرفتم 
از این مســئولیت کنار بروم. هیچ مشــکلی با فدراسیون کشتی نداشتم و ندارم  اما 
امکان ادامه همکاری وجود ندارد. به گزارش ایرنا، حمید سوریان روز چهارشنبه در 
گفت وگویی درباره قطع همکاری خود با فدراسیون کشتی، اظهار کرد: از سه سال 
پیش با درخواســت علیرضا دبیر در فدراســیون کشتی حاضر شدم و در این مدت 
ســعی کردم که به هر شکلی که می توانم در بازگشت کشتی به دوران اوج کمک 
کنــم  اما با وجود همه  این اتفاقات خوب، از یک  ســال پیش تصمیم گرفتم از این 
مسئولیت کنار بروم. سوریان با اشاره به اینکه مشکلی با مدیریت فدراسیون کشتی 
ندارد، ادامه داد: فکر می کنم نزدیک به دو دهه است که در کشتی هستم و در این 
مدت هم با تمام توان در خدمت کشــتی بودم. برخالف مســائلی که مطرح شده 
هیچ مشــکلی بین من و مسئوالن فدراسیون وجود ندارد. این دومین استعفایم در 
این یک سال اخیر بود که به خاطر رسیدن به مسائل شخصی به فدراسیون تحویل 
دادم. دارنده هفت مدال طالی جهان و المپیک یادآور شــد: بعد از استعفا، برخی 
رســانه ها به این سمت و سو رفتند که مشــکلی بین من و علیرضا دبیر وجود دارد  
اما ما همچنان مثل ســابق دوست هســتیم و تصمیمم برای خروج از فدراسیون 
کشتی فقط برای رسیدگی به امور شخصی بود. هیچ مشکلی با فدراسیون کشتی 
نداشــتم و ندارم، اما امکان ادامه همکاری هم وجود نــدارد. دارنده مدال طالی 
المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: در این یک ســال به دلیل مســابقات مهمی که پیش رو 
بود و به دلیل حساســیت کار، در کنار تیم ملی کشتی فرنگی و فدراسیون بودم اما 
حاال ترجیح می دهم که دیگر در کشــتی فرنگی نباشم. برای تیم های ملی کشتی 
و مدیریــت فدراســیون در روزهای آتی هم آرزوی موفقیت دارم. حمید ســوریان 
همچنین با تقدیر از محمد بنا به عنوان ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی، گفت: 
محمد بنا مربی ارزشــمند و بزرگی بود. او سال ها برای کشتی فرنگی ایران زحمت 
کشــیده و این رشته را به تمام نداشته هایش رساند. دوران درخشان کشتی فرنگی 
با محمد بنا شــروع شــد و نتایجی به دســت آمد که به این ســادگی دیگر تکرار 
نمی شــود. بحق هم عنوان بهتریــن مربی قرن را به خــودش اختصاص داد. در 
بلگــراد هم با او درباره ادامه همکاری اش مفصل صحبت کردم  اما او تصمیمش 
را از قبل گرفته بود و راه بازگشت وجود نداشت. او گفت: امیدوارم با حضور حسن 
رنگــرز، او بتواند کشــتی فرنگی را در اوج نگه دارد. خوشــبختانه االن هم بعد از 
محمد بنا تیم ملی کشــتی فرنگی به کســی سپرده شده که اهل فن است و حتما 
می تواند به کشــتی فرنگی ایران کمک کند. رنگرز قبل از این شایستگی اش را چه 
در عرصه مدیریت به واســطه حضور در نایب رئیسی فدراسیون و مدیرکلی ورزش 
اســتان مازندران و چه در عرصه فنی به واسطه حضور در لیگ برتر و سرمربیگری 
جوانان، خودش را ثابت کرده و نتایجی هم که به همراه امیدها کسب کرد، نشان 

از لیاقت او برای حضور در تیم ملی کشتی فرنگی دارد.

گل محمدی به کرونا مبتال شد
تســت کرونای ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس مثبت شــده و به همین خاطر در 
آخرین تمرین تیمش پیش از دیدار برابر مس کرمان غایب است. به گزارش ایسنا، یحیی 
گل محمدی پیش از آخرین تمرین تیمش برابر مس، تســت کرونا داد و مشــخص شــد 

جواب تست او مثبت است و نمی تواند در تمرین تیمش حاضر باشد.

 علی کریمی، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، در هفته های 
گذشــته، به یکی از دغدغه های دولت تبدیل شده است. او که در جریان اتفاقات اخیِر 
ایران فعالیت گســترده ای در فضای مجازی داشــته است، از ســوی جریان اصولگرا 
که غالبا نزدیک به نگاه دولت هســتند، متهم به لیدری این جریان شــده است. همین 
مسئله باعث شده تا نگاه ها نســبت به این چهره فوتبالی عوض شود. اگرچه بسیاری 
اعتقــاد دارند علی کریمی به عنوان یک معترض، حق بیان اظهاراتش را داشــته ولی 
جریان رســانه ای نزدیک به طیف اصولگرا، خالف آن را بیان کرده و خواســتار برخورد 
با بازیکن سابق سرخ های تهرانی شده اند. همه این اتفاقات و گمانه زنی ها در شرایطی 
رخ داده که علی کریمی مدت هاســت در دوبی حضور دارد و از ایران رفته است. البته 
که او پیش از شــروع اعتراضات در ایران هم چندان حضور پررنگی در کشور نداشت و 
بیشــتر در امارات دیده شده بود. حاال که علی کریمی تبدیل به یکی از نماد اعتراضات 
خیابانی شده و در تجمعات مردمی، اســم او مکررا به زبان می آید، سخنگوی دولت، 
مجبور شــده نســبت به مواضع دولت در ماجرای علی کریمــی اظهارنظر کند. علی 
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت  که این روزها ترجیح  داده با سر زدن به دانشگاه های 
مختلف، با دانشــجویان به گفت وگو بنشیند، یکی، دو روز اخیر در واکنش به فریادزدن 
اسم علی کریمی در دانشگاه قم، جمله مهمی درباره این چهره ورزشی به زبان آورده 
اســت. او گفته: «کریمی می تواند به کشــور برگردد، کسی با او مشــکلی ندارد». این 
جمله اگرچه اهمیت زیادی دارد ولی به اندازه جمله بعدی ســخنگوی دولت مبهم 
نیســت که گفته «دیکتاتوری رســانه ای اجازه نمی دهد که صدای واقعیت و حقیقت 
حتی به گوش ورزشکاران برسد». تا به اینجا این تنها اظهارنظر رسمی یکی از مقامات 
دولتی درباره علی کریمی اســت. به نقل از ســخنگوی دولت، علی کریمی می تواند 
برگردد و کسی مشکلی با او ندارد. این ادعا از زوایای مختلف قابل بحث است؛ به ویژه 
اینکه بهادری جهرمی این طور گفته که مباحث درباره مشــکالت احتمالی و پیش روی 
علی کریمی، مربوط به دیکتاتوری رســانه ای اســت. احتماال منظور سخنگوی دولت، 
رســانه های آن طرف آب است که مانور زیادی روی استوری های علی کریمی داده اند. 
با این حال  در این بین یک معمای بزرگ وجود دارد: آیا سخنگوی دولت، نظر سایت ها و 
روزنامه های نزدیک به دولت درباره علی کریمی را نخوانده است؟ یا اینکه خوانده و به 
قرار، از این به بعد قرار است درمورد پرونده علی کریمی تغییر رویه داده شود. هرکدام 

از این مباحث باشد، باز ابهامات زیادی وجود دارد.
 در نقد جمله ای که بهادری جهرمی درباره رسانه هایی که پیام اشتباه به علی کریمی 
رسانده اند، می شود فقط گوشه ای از نوشته  خبرگزاری ها، روزنامه ها و چهره های نزدیک 
به اصولگرایان را مرور کرد. برای مثال  روزنامه همشــهری که این روزها سیاست هایش 
را با علیرضا زاکانی، شــهردار تهران همخوان کرده نســبت های عجیبی به علی کریمی 
داده و تلویحا او را منافق و ضدانقالب معرفی کرده است؛ «علی کریمی که این روز ها از 
سوی اغتشاشگران تشویق می شود، با خط دادن به آنان تلویحا از کشتن مأموران امنیتی 
حمایت کرده اســت. کریمی گرچه مدعی شده است منافق و ضد انقالب نیست، اما در 

عمل مدیریت جریان اغتشــاش و کمک به آنها را در دستور کار دارد. انتشار محتوا هایی 
با مضامین نفرت انگیز، تهییج کننده، مشوق حمله به مراکز امنیتی و مأموران انتظامی و 
ده ها اقدام دیگر را می توان از جمله اقدامات این فوتبالیست سابق دانست. فوتبالیستی 
کــه در زمین چمن حریفان را دریبل می زند  اما در زمین سیاســت دریبل دوطرفه خورده 
اســت». از آن بحث برانگیزتر مطلب خبرگزاری فارس است که در گفت وگو با یک وکیل 
دادگســتری، علی کریمی را متهم به فســاد فی االرض کرده است. در بخشی از گزارش 
مذکور این طور آمده اســت: «حمیدرضا محمدی، وکیل پایه یک دادگستری درخصوص 
نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات اخیر کشور بیان کرد: پرونده این فرد اکنون 
تشکیل شده است و باید به اتهام این افراد رسیدگی شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا 
اتهام این افراد صرفا تخریب اموال عمومی است یا اتهامات دیگری را در بر می گیرد، بیان 
کرد: با توجه به اینکه این افراد ســالح در دســت گرفتند و با حکومت اسالمی جنگیدند 
اکنون اتهام محاربه مطرح و مجازات آن اعدام اســت. اتهام فســاد فی االرض نیز برای 

افرادی که تشویق و ترغیب به این امر کردند مطرح است».
 کیهــان هم که از روزهای نخســت یکــی از منتقدان جدی علی کریمــی بوده، در 
یکی از چندین مطالبش در این مورد، علی کریمی را به «هیتلر» تشــبیه کرده است. این 
رسانه می نویسد: «ســلبریتی هایی مانند علی کریمی و مهران مدیری و دیگرانی که کم 
هــم نبودند، به بهای پول و ثروت بیشــتر یا اقامت و تابعیت دســت به نفت ریختن به 
آتش اغتشــاش زدند یا اصال جزء لیدران اصلی دشمن برای آشوب های خیابانی شدند. 
ســلبریتی ها این بار خیلی بد آبروی خود را بردند و ندانســته و نا آگاهانه فریب خوردند 
در حالی که واقعیت این پروپاگاندای رســانه ای با رمز مهسا امینی خون خواهی از مرگ 
نابهنگام دختری جوان نبود چرا که اصال مرگ این خانم جوان ارتباطی با پلیس و گشت 
ارشاد نداشت و ادعای ضرب و جرح ادعای پوچی بود که برای ترغیب احساسات جوانان 
انجام شــد. مرگ امثال مهسا امینی و حتی کل جوانان و نوجوانان کشور و نابودی آینده 
آنها فرقی برای علی کریمی و مهران مدیری و ســایر سلبریتی ها ندارد آنهایی که مال و 
ثروت خود را برداشته و ماه ها قبل از این برنامه ریزی برای این اغتشاشات در خاک بیگانه 
و دشمن خلیج فارس جا خوش کرده اند و به خیال خود هیچ تهدیدی برایش فرقی ندارد 
و با خیال راحت همچون تصویر هیتلر فقط دست خود را به نشانه حمله جلو می برند و 

می گویند کف خیابان بمانید و به آشوب ادامه دهید!».
برخورد سفت و ســخت با علی کریمی در اظهارات افراد مرتبط به جبهه پایداری هم 
دیده می شود. حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا پیش تر در تلویزیون تالش زیادی کرد 
تا افکار عمومی و شــاید تصمیم گیر را قانع کنند که هرطور شده باید اموال علی کریمی 
را ضبط کرد. اشــاره او مستقیما متوجه ویالی علی کریمی در لواسان بود. واکنش علی 
کریمی به این صحبت ها باعث شــد تا حمید رسایی واکنش بسیار تندتری نشان دهد و 
علی کریمی را به این تهدید کند که قرار است به سرنوشت روح اهللا زم گرفتار شود. رسایی 
نوشت: «به اموال مردم ضرر زدی باید حساب پس بدی. توقیف اموالت، مقدمه توقیف 
خودت اســت. از تو الت تر، نیما زم بود که آخرش وقتی پس گردنی خورد به غلط کردن 

افتــاد. تو هم عاقبت گرفتار چنگال قانون می شــی». چندی بعد هم که خبرگزاری مهر 
نوشت: «علی کریمی به دلیل هم صدایی با دشمن و «تشویق به اغتشاش» تحت تعقیب 

قضائی قرار گرفته است».
 حاال پرسشــی که در این بین علی بهادری جهرمی باید به آن پاســخ دهد، این است 
که نوشته  رســانه های مذکور به قدر کافی، پیام روشن برای علی کریمی نداشته است؟ 
چطور با بیان صریح چنین نقدهای تندوتیزی که گاه  بوی تهدید می دهد و حتی داستان
 تحت تعقیب قرارگرفتن علی کریمی مطرح شده، سخنگوی دولت القای افکاری منفی 

به علی کریمی را کار دیکتاتور رسانه ای می داند.
از این موارد بحث برانگیزتر هم صورت گرفته اســت؛ سخنگوی دولت می گوید علی 
کریمی مشــکلی ندارد ولی در همین چند هفته گذشته، بسیاری از چهره های ورزشی و 
تلویزیونی به دلیل حمایت از علی کریمی بازداشت شده، بازخواست شده یا ممنوع الکار 
شــده اند. حسین ماهینی از جمله بازداشتی هاست که بعد از چند روز آزاد شد، بازیکنان 
پرسپولیس بازخواست شدند و مجتبی پوربخش، مجری برنامه فوتبال یک شبکه ورزش 

هم به دلیل حمایت از علی کریمی ممنوع الکار شد.
اینها همه موضوعاتی است که در تضاد با گفته سخنگوی دولت مطرح شده است. با 
وجود این، باید جا برای زاویه ای دیگر هم در این بین باز کرد: آیا رویه مسئوالن تصمیم گیر 
درباره علی کریمی عوض شــده است؟ این موضوعی است که هنوز پاسخ روشنی برای 
آن وجود ندارد. دست کم تا زمانی که در جمعی رسمی تر  یا شاید از زبان فردی رسمی تر، 
مسئله علی کریمی بیان نشود و به آن واکنشی داده نشود، نمی توان چندان نظر قطعی 

در این مورد بیان کرد.

علی کریمی می تواند 
به ایران برگردد؟

 هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
عصر امــروز و فردا برگزار می شــود کــه مطابق با 
هفته های اخیر، بیشــترین تمرکز روی بازی تیم های 
پرسپولیس و اســتقالل، تیم های اول و سوم جدول 
رده بندی است. پرســپولیس امروز باید در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر آزادی به مصاف مس کرمان برود 
و اســتقالل هم فــردا در دیداری خــارج از خانه، با 
هوادار بازی می کند. با این حال  به غیر از این بازی ها 
قــرار اســت یکی، دو دیــدار مهم هم برگزار شــود 
که شــاید تقابل فوالد با گل گهر ســیرجان آن قدری 
اهمیت داشــته باشــد کــه بتــوان از آن به عنوان 

مهم ترین بازی هفته نام برد.
جدال برای رسیدن به صدر

پرســپولیس این روزها با ۲۱ امتیاز از ۱۰ بازی به 
صدر جدول رسیده اســت. آنها بازی های اخیرشان 
را بــا اقتصادی ترین شــکل ممکــن برده اند و حاال 
هــم با توجه به جایگاه مس کــه در رده چهاردهم 
جدول ایستاده، روی کاغذ کار چندان دشواری ندارد. 
با این حال، کرونایی شدن یحیی گل محمدی، سرمربی 
این تیــم از یک  ســو، در پیش بــودن بازی های جام 
جهانی از ســوی دیگر و البته مسئله برگزاری دربی 
در هفته دوازدهم، باعث شــده پرسپولیس چندان 
تمرکزی نداشته باشــد. از آنجا که بعد از بازی های 
این هفته، لیگ رسما تعطیل می شود و بازیکنان در 
اختیار تیم ملی قرار می گیرند، پرسپولیسی ها با توجه 
به داشــتن چندین بازیکن ملی پوش احتماال بیش از 
گذشته مراقب ساق هایشان خواهند بود. از این مورد 
مهم تر، دیدار بعدی این تیم برابر اســتقالل خواهد 
بود و پنــج بازیکن این تیم که چهــار نفر از آنها در 
زمره بازیکنان کلیدی هســتند، در صورت گرفتن یک 
اخطار دیگر، ممکن اســت دربی حساس را از دست 
بدهند. با وجود این ولی مســئله به این ســادگی ها 

نیست. پرسپولیس به خوبی می داند اگر در این بازی 
امتیاز از دســت بدهد، سپاهان و استقالل می توانند 
جای این تیم در صدر جدول را بگیرند. هر دو تیم، از 
۱۰ بازی گذشته ۱۹ امتیازی شده اند و به دلیل تفاضل 
گل در رده های بعدی قرار گرفته اند. هردو تیم فردا 
قرار است بازی کنند، استقالل رده سومی با هواداری 
بازی می کند که در رده دهم جدول ایســتاده است. 
ســپاهان بازی به نسبت دشــوارتری دارد و باید در 
رفســنجان به مصاف مس این شــهر برود. مس در 
این فصل یکی از تیم های مدعی نشان داده و تا یکی 
دو هفته قبل هنوز شکســتی در کارنامه نداشت. به 
غیر از ایــن چندبازی، امروز دو بازی دیگر هم برگزار 
می شــود که حساســیت خاصی دارد؛ یکی صنعت 
نفت با پیکان و دیگری فوالد با گل گهر. صنعت نفت 
آبــادان با هدایــت فیروز کریمی روزهــای خوبی را 
در لیگ بیســت ودوم تجربه نمی کند. نفتی ها از ۱۲ 
امتیاز ممکن در چهار بازی اخیر خود تنها یک امتیاز
 

به  دست آورده اند و قعرنشین لیگ هستند. شاگردان 
کریمی در بهترین حالت این فرصت را دارند تا پیش 
از تعطیــالت جام جهانی، خود را از قعر جدول دور 
کرده و به رتبه پانزدهم برسانند، البته که تحقق این 
مهم نیازمند کســب پیروزی در مسابقه فردا مقابل 
پیکان است و در آن ســو، باید ملوان ناکام در کسب 
برد باشد. شــاگردان فیروز کریمی البته برای کسب 
سه امتیاز خانگی در هفته یازدهم کار آسانی ندارند، 
چون پیکان در هفت هفته اخیر خود نتوانســته به 
پیروزی برسد و خودروســازان سه دیدار قبلی خود 
را با نتیجه تســاوی به پایان برده اند و آنها هم برای 
خــروج از بحران به ســه امتیاز مســابقه امروز نیاز 
مبرمی دارند. نهایتا فوالد خوزستان هم برگزارکننده 
یکی از مهم تریــن دوئل های هفته یازدهم لیگ برتر 
است. جایی که شــاگردان جواد نکونام بعد از پنج 
بازی ناکامی در کســب ســه امتیاز، برای بازگشــت 
به کــورس مدعیان، به برد در مســابقه خانگی نیاز 
مبرمی دارند و در مقابل، گل گهر سیرجان با هدایت 
امیــر قلعه نویی برای رســیدن به صــدر جدول، به 
ســه امتیاز دیدار برابر فوالد خوزســتان نیاز دارد و 
شــاگردان قلعه نویی بــا انگیزه برد به اهواز ســفر 
کرده انــد. گل گهری ها که در هفته هــای اخیر روند 
سینوســی را تجربه کرده اند، به دنبال کســب اولین 
پیروزی شان در برابر فوالد با هدایت امیر قلعه نویی 
هســتند. دو تیــم در فصــل گذشــته در شــرایطی 
دیدارهای رودرروی شان به پایان رسید که بازی رفت 
را فوالدی ها به ســود خود به پایان بردند و مسابقه 
برگشــت با نتیجه تســاوی ۱-۱ خاتمه یافت. نکته 
ویژه مســابقه هم که رویارویی جــواد نکونام و امیر 
قلعه نویی است؛ دو چهره استقاللی که همواره در 
سال های اخیر رویارویی شــان جذاب و هیجان انگیز 

دنبال شده است.

نگاه مضطرب پرسپولیس به  صدر  جدول
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