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همه چیز از انتشار یک توییت علیه 
سرمربی تیم ملی شروع شد. داستانی 
که البته ریشه در ماجراهای اردوهای 
تیم ملی داشت اما حاال با این توییت، 
دیگر عیان شــده بود. مهدی طارمی 
بعد از آن جنجــال بزرگ، به تیم ملی 
دعوت نشــد و روزهای بسیار بدی را 
هم در باشگاه پورتو پشت سر گذاشت. 
این ســتاره اما حاال دوباره به صلح با 
سرمربی تیم ملی رسیده و ظاهرا در 
تماس تلفنی با اســکوچیچ، حداقل 
در ظاهر همه مشکالت قبلی را کنار 
گذاشته است. بدون هیچ تردیدی، او 
پای ثابت اردوهای بعدی تیم ملی با 

اسکو خواهد بود.
مهدی طارمی سرانجام به نقطه ای 
در دوران فوتبالش رسید که باید دست 
به یک انتخاب بزرگ می زد. نقطه ای 
که مرز بین بلوغ و ناپختگی این ستاره 
فوتبال بود. یک تماس تلفنی ساده با 
دراگان اسکوچیچ، همه بحران های 
قبلی را از بین برد و حاال به نظر می رسد 
همه چیز بین او و مرد کروات، حل شده 
است. این ماجرا از همان ابتدا هم آنقدر 
بزرگ نبود اما در رسانه ها، آب و تاب 
وحشتناکی پیدا کرد. گروهی که به 
دنبال زدن سرمربی تیم ملی بودند، با 
دست های نشسته وسط ماجرا پریدند 
و تالش کردنــد تــا آب را گل آلودتر 
کنند اما حاال صلح مهدی و اســکو، 
چهره واقعی همه آنها را نشــان داده 
است. حاال باید در انتظار یک بازگشت 

توفانی برای مهدی باشیم. بازگشت 
توفانی فوتبالیستی که این بار بهتر از 
همیشه متوجه تاثیر منفی و مخرب 
حواشی بر کیفیت بازی اش در زمین 
مسابقه شــد. او بعد از این ماجراها در 
اردوی تیم ملی خانه نشــین شــد، 
ایران هر دو مســابقه اش را برد و پس 
از آن طارمی در هشــت بــازی از 10 
مســابقه برای پورتو، نتوانست حتی 
یک گل به ثمر برساند. درست بعد از آن 
توییت جنجالی، طارمی به فوتبالیست 
دیگری تبدیل شده بود. بازیکنی که 
دوباره راحت موقعیت خراب می کرد، 

با انتقاد جدی ســرمربی اش روبه رو 
می شد و تمرکز ســابقش را نداشت. 
همه توپ های خراب شــده طارمی 
در این مــدت، نشــان می دادند این 
فوتبالیســت به لحاظ روحی تحت 
فشــار قرار دارد و نمی تواند بهترین 
فرمش را در زمین به نمایش بگذارد. 
حاال امــا دیگــر او نمی خواهد رهبر 
مخالفان اسکوچیچ در تیم ملی باشد. 

مهدی پذیرفته که تیم ملی با اســکو 
عالی نتیجه گرفته و حتــی اگر این 
مربی چندان دلخواه او نباشد، راه تیم 
ملی با مرد کــروات ادامه پیدا خواهد 
کرد. پذیرفتن این حقیقت، شاید در 
حرکت او به سمت آشــتی با دراگان 

موثر بوده باشد.
فوتبــال بــرای هیچ کــس صبر 
نمی کنــد. در اروپــا آنقــدر مهاجم 
باکیفیت وجود دارد کــه یک فصل 
بد برای دیپورت شدن یک ستاره به 
لیگ های معمولی تر کافی باشــد. در 
تیم ملی ایران هم آنقدر مهاجم آماده 
وجود دارد که دست و پای سرمربیان 
تیم برای کنار گذاشتن طارمی نلرزد. 
با این حال نمی تــوان این حقیقت را 
انکار کرد که مهدی یکی از مهم ترین 
استعدادها در نسل خودش در فوتبال 
ایران به حســاب می آید و باید بتواند 
از این فرصت به بهترین نحو استفاده 
کند. آن چــه تا پاییز ســال بعد برای 
طارمی اتفاق می افتد به شدت کلیدی 
خواهد بود. او تا برگزاری جام جهانی 
بعدی، فرصت دارد تا به بهترین فرم 
ممکن رسیده باشد. چراکه این اتفاق 
می تواند این فوتبالیست را در دسترس 
یک باشگاه بزرگ تر قرار بدهد و در تیم 
ملی هم میراثــی فوق العاده از او بر جا 
بگذارد. طارمی فعال نشان داده که اصال 
دوست ندارد در نقش یک فوتبالیست 
یاغی فرو برود. او اشتباهش را پذیرفته 
و برای جبران آن قدم برداشته است. تا 
همین جا هم پذیرفتن این حقیقت، 
امیدوارکننــده به نظر می رســد اما 

این موضــوع به تنهایی بــرای آینده 
فوتبالی مهدی کافی نخواهد بود. حاال 
همه در انتظار بازگشت قدرتمندانه و 
میخکوب کننده طارمی به تیم ملی 

هستند.
تفاوت فوتبالیســت های خوب و 
فوتبالیســت های تاریخ ساز، گاهی 
فقط در چند ثانیه مشخص می شود. 
طارمی اگر حتی همین حاال هم برای 
همیشــه با فوتبال وداع کند، همواره 
به عنوان یک فوتبالیســت خوب به 
یاد آورده خواهد شــد. کارهایی که او 

انجام داده، روندی که برای پیشرفت 
طی کرده و قدم هایی که برداشــته، 
بسیار ستودنی به نظر می رسند. با این 
وجود مهدی نباید فرصت تاریخ سازی 
را هم به راحتی از دست بدهد. او یک 
بار در جام جهانی فرصت داشــت تا با 
عبور دادن توپ از خط دروازه پرتغال 
در آخرین ثانیه ها، یکی از بزرگ ترین 
موقعیت های تاریخ تیم ملی را رقم بزند 
اما توپش چند سانتی متر آن طرف تر 
رفت و ایــن فرصت را از دســت داد. 
مهدی همین هفته در مسابقه حساس 

پورتو با آتلتی هم یک بخت فوق العاده 
را خراب کرد تا نشــان بدهد که هنوز 
نمی تواند در نفس گیرترین بازی ها، 
مرد اول مسابقه برای تغییر سرنوشت 
باشد. طارمی اما این توانایی را خودش 
دارد که حتی در چنیــن نبردهایی 
شرایط را برای تیمش عوض کند. فقط 
کافی است او با آرامش، اعتماد به نفس 
و تمرکز بیشتری روبه روی رقبا قرار 
بگیرد. در این صورت، همه چیز برای 
ستاره بوشهری فوتبال ایران مممکن 

خواهد بود.

در انتظار بازگشت توفانی پسر بندر

پرواز با پرچم صلح!

چهرهبهچهره

درست مثل مسعود سلطانی فر که همیشه ناچار بود در رسانه ها از فعالیت هایش 
برای استقالل حرف بزند و این فعالیت ها را در کانون توجه قرار بدهد تا بدبینی ها 

را نسبت به خودش از بین ببرد، حاال حمید سجادی هم دائما در گفت وگوهای 
مختلف از وقت گذاشتن برای پرسپولیس صحبت می کند. او این اواخر 

مدعی شده که »شــبانه روز« درگیر کار کردن برای پرسپولیس 
است. حقیقت اما آن است که باشــگاه هایی مثل پرسپولیس و 
استقالل نه به فعالیت هایي شبیه به این، بلکه به رهایی از دولت و 

سپرده شدن به ساختارهای خصوصی نیاز دارند.
هیچ دولتی در ایران خواهان پایان دادن به مالکیت استقالل و 

پرسپولیس نبوده است. همه آن حرف ها در مورد خصوصی سازی 
و عزم جدی برای خصوصی کردن دو باشگاه هم پشتوانه خاصی 
نداشته اند. همین حاال هم حمید سجادی و همکارانش در وزارت 

ورزش عالقه ای به واگذار کردن اختیار مالکیت این دو باشگاه 
ندارند. مالکیت دولتی باشــگاه های فوتبال، به 

خودی خود محل نقد به نظر می رسد 
و اصال حرفه ای نیست. آن وقت 
صحبت از »مالکیت مشترک« 
که دیگــر رســما در ضدیت با 
تمامی مبانی فوتبال روز جهان 

است. اینکه دو باشگاه در یک لیگ با یک مالک فعالیت می کنند، مساله ای است 
که نه در فیفا و نه در هیچ نهاد بزرگ دیگــری در جهان فوتبال پذیرفتنی به نظر 
نمی رسد. طبیعتا چنین فضایی، شائبه های زیادی را هم در اطراف وزارت ورزش 
به وجود می آورد. دوران حضور ســلطانی فر در این وزارت با موفقیت های مداوم 
پرسپولیس در فوتبال ایران همراه شد. همین اتفاق شــرایطی را فراهم آورد که 
سلطانی فر به حمایت از قرمزهای پایتخت متهم شود. جالب اینکه خود او در قامت 
یک وزیر هرگز نتوانست پاسخ روشنی به این اتهام ها بدهد. کم کاری سلطانی فر در 
این زمینه، بیشتر از همه به ضرر خود باشگاه پرسپولیس بود که موفقیت هایش را به 

شکل کنایه آمیزی به وزارت ربط می دادند. حاال همین اتفاق به شکل 
معکوس تکرار شده و حمید سجادی در مظان اتهام حمایت 
از استقالل قرار گرفته است. دلیل این صحبت ها هم این 
است که او به سرعت مدیرعامل استقالل را معرفی کرد 

و شرایط این تیم را سامان داد اما حاضر نشد چنین کاری را برای 
پرسپولیس هم انجام بدهد تا باشگاه همچنان در بالتکلیفی به سر 
ببرد. جالب اینکه هنوز فصل به نیمه هم نرســیده و این صحبت ها 
مطرح می شوند. طبیعتا اگر باشگاهی مثل استقالل رقابت های این 

فصل لیگ برتر را ببرد، این شائبه ها هم تقویت خواهند شد.
برخالف آن چه حمید ســجادی ســعی دارد با مطرح کردنش دل 
هواداران پرسپولیس را به دست بیاورد، قرمزها و اساسا هر باشگاه فوتبال 
دیگری به یک »وزیر شــبانه روزی« نیاز ندارند. اگر سجادی 
واقعا به هواداران پرســپولیس اهمیت می دهد، باید 
شرایط را برای خصوصی شدن این باشگاه فراهم کند. 
چراکه ادامه دادن این رونــد اصال امیدوارکننده به 
نظر نمی رسد. در ساختار تماما دولتی فوتبال ایران، 
باشگاهی مثل پرسپولیس هر سال قهرمان لیگ برتر 

می شود اما به جای تقویت شدن به لحاظ مالی، مشکالت مالی عمیق تری پیدا می کند. 
دولتی بودن درست همان حقیقتی است که به باشــگاه اجازه نمی دهد مطالباتش 
را به شکل جدی از نهادهایی مثل صداوســیما دریافت کند و به سراغ دریافت حق 
پخش تلویزیونی برود. تا زمانی که باشگاه های استقالل و پرسپولیس دولتی باشند، 
هر تالشی برای رسیدن آنها به حق واقعی شــان هم چیزی بیشتر از یک »نمایش« 
نیســت. این حق فقط زمانی به دســت می آید که آنها بتوانند با سازوکار خصوصی 
اداره شوند، حساب شــان را از نهادهای دولتی جدا کنند و به شکل منطقی و اصولی 
حق قانونی شان را بگیرند و در فضایی مدرن و حرفه ای نفس بکشند. مهم نیست که 
شخص حمید سجادی چند ساعت در طول روز برای پرسپولیس وقت می گذارد. مهم 
این است که باشگاه پرسپولیس در مسیر درستی اداره شود و این اتفاق با تصمیم های 
وزارت ورزش شدنی به نظر نمی رسد. فاصله گرفتن وزارت از سرخابی ها نه فقط به 
سود این دو باشگاه، بلکه به نفع ورزشکاران سایر رشته های ورزشی نیز هست. اتفاقی 
که به وزارت فرصت می دهد تا روی رشــته های دیگر تمرکز بیشتری داشته باشد و 
به جای پرداختن به ریزترین و ســاده ترین حواشی استقالل و پرسپولیس، سرگرم 
برنامه ریزی های کالن برای پیشــرفت همه جانبه ورزش ایران در همه ابعاد باشد. 
البته که هیچ حوزه ای مثل فوتبال، فرصت دیده شدن را به مدیران دولتی نمی دهد 
و آنها هم اصال دوست ندارند چنین موقعیت ایده آلی را از دست بدهند.حاال که حتی 
ای.اف.سی هم روی مالکیت مشترک استقالل و پرسپولیس حساس شده و این 
موضوع را دلیلی برای حذف احتمالی آنها از آسیا دانسته است، وزارت ورزش باید 
بین محرومیت های بین المللی این دو تیم و خصوصی شدن آنها یک گزینه را انتخاب 
کند. ادامه روند فعلی، تضمینی برای نابودی کامل این دو باشگاه در آینده خواهد 
بود. این حاصل سال های سال افتادن به چنگال مدیریت دولتی است. مدیریتی که 
به جز انتخاب های بد، بدهکارسازی و لطمه زدن به این دو باشگاه، قدم دیگری برای 
استقالل و پرسپولیس برنداشته است. مدیریتی که دیگر نباید در این دو باشگاه 

حتی با کار شبانه روزی، ادامه داشته باشد!

پرسپولیس و استقالل، وزیر »شبانه روزی« نمی خواهند

رهایش کنيد آقای رئيس! 

همه توپ های خراب شده 
طارمی در این مدت، نشان 
می دادند این فوتبالیست 
به لحاظ روحی تحت فشار 

قرار دارد و نمی تواند بهترین 
فرمش را در زمین به نمایش 

بگذارد. حاال اما دیگر او 
نمی خواهد رهبر مخالفان 

اسکوچیچ در تیم ملی باشد
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 ایران-کامرون؛
 نبرد سوم پرزیدنت کاپ

تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود 
از مرحله پرزیدنت کاپ مسابقات قهرمانی جهان 
اسپانیا مقابل آنگوال هم شکست خورد. این دیدار با 
نتیجه 41 بر 8 و با 33 اختالف گل به سود قهرمان 
آفریقا به پایان رسید ولي با این حال براي دومین بار 
فاطمه خلیلي دروازه بان تیم ملي کشورمان با بیش 
از 10 ســیو موفق به عنوان بهترین بازیکن میدان 
انتخاب شد. ملي پوشان کشورمان امروز در سومین 
دیدار خود در پرزیدنت کاپ از ساعت 20 به مصاف 
کامرون مي روند. تیمي که سومین تجربه حضورش 
در مســابقات قهرمانی جهان را تجربه می کند و با 
کسب رتبه دوم قاره آفریقا جواز حضور در مسابقات 
جهانی را کسب کرده است. در دیگر گروه این جام 
پاراگوئه، اسلواکی، تونس و چین قرار دارند. در پایان 
این مرحله تیم های رده اولی برای کسب مقام 2۵، 
تیم های رده دومی برای کسب مقام 2۷، تیم های 
رده ســومی برای کســب مقام 2۹ و تیم های رده 
چهارمی برای کسب عنوان 31 رقابت خواهند کرد. 
این مسابقات به میزباني اسپانیا برگزار مي شود و تیم 

ایران نخستین حضورش را تجربه مي کند. 
    

حذف بدون رکورد جهاني 
مسابقات وزنه برداري قهرماني جهان باالخره 
پس از امــا و اگرهاي فراوان رســما در تاشــکند 
ازبکستان آغاز شد. روز گذشته نیز ایران نخستین 
وزنه بردار خود را راهي ســکو کرد که البته با حذف 
او همراه شد. دیروز مرتضی بیگلری به عنوان اولین 
نماینده ایران روی تخته رفت کــه موفق به ثبت 
رکوردی در حرکت یک ضرب نشد. بیگلری در گروه 
B دسته 81 کیلوگرم وزنه زد که سه مرتبه در مهار 
وزنه 14۶ کیلوگرم ناموفق بود و از جدول یک ضرب و 
مجموع مسابقات حذف شد. بیگلری از انجام حرکت 
دوضرب انصراف داد و هیچ رکوردی را در قهرمانی 
جهان به نام خود ثبت نکرد. او در حرکت یک ضرب، 
پس از اینکــه وزنه ها را می انداخــت کتف خود را 
می گرفت و مصدومیتی که از ناحیه کتف داشــت 
مانع شــد که در دوضرب هم روی تخته برود. عصر 
روز گذشته مصطفی جوادی در گروه A دسته 81 
کیلوگرم وزنه زد. در این دوره از رقابت ها وزنه برداران 
مطرحی همچون علی داوودی، ســهراب مرادی و 
کیانوش رستمی از ایران حضور ندارند، اما همچنان 
ایران به عنوان یکی از مدعیان رفتن روی ســکوی 
تیمی به کار خود ادامه می دهد و باید دید با این آغاز 

ناامیدکننده مي تواند روي سکوي تیمي برود یا نه؟
    

 رقابت 13 شمشيرباز
 براي جام جهاني

اردوی جدید تیم ملی شمشیربازی سابر زنان از 
23 آذر و مرحله دوم اردوی تیم ملی سابر مردان از 
28 آذر در آکادمی ملی المپیک آغاز می شود. با توجه 
به اینکه تیم های ملی شمشیربازی سابر قرار است 
در جام جهانی گرجستان شــرکت کنند، از این رو 
شمشیربازان باید هرچه در توان دارند را بگذارند چون 
از این مرحله به بعد مسابقه انتخابی برگزار می شود 
و آنها باید برای اینکه در ترکیب تیم ملی اعزامی به 
اولین جام جهانی سال 2022 قرار بگیرند، بجنگند. 
در این مرحله از اردو قرار است یک مسابقه انتخابی 
بین شمشیربازان برگزار شود و آنها به صورت دوره ای 
با هم به رقابت می پردازند. مسابقه انتخابی در یک روز 
برگزار خواهد شد. در اردوی بعدی شمشیربازان دو 
مسابقه انتخابی در دو روز خواهند داشت و پس از 
آن ترکیب نهایی تیم ملی شمشیربازی سابر زنان 
و مردان بــرای حضور در جام جهانی گرجســتان 
مشخص می شود. نجمه سازنچیان، پریماه برزگر، 
کیانا باقرزاده، فائزه رفیعی، آیســا صدیقی، شیدا 
عالمی و زهرا هادی عابدینی نفرات دعوت شــده 
به اردوي تیم ملي ســابر زنان هستند. اردوي تیم 
بانوان از 23 تا 28 آذر برگزار می شود. همچنین علی 
پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر، 
نیما زاهدی و امیرحسین شاکر نفرات دعوت شده به 
اردوي مردان هستند که تمرینات شان از 28 آذر تا ۶ 

دي برگزار مي شود. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

تا پایان سال جاری میالدی، بایرن مونیخ 
ســه مســابقه دیگر برگزار می کند و جاشوا 
کیمیچ در هر سه مســابقه غایب خواهد بود. 
او که چند مسابقه اخیر تیمش را هم از دست 
داده، فعال شــرایط مبهمی برای بازگشت به 
زمین مسابقه دارد. کیمیش این اواخر درگیر 
کرونا بوده و قرنطینه نســبتا طوالنی مدتی را 
پشت سر گذاشته است. مبتال شدن به کرونا 
ماجرای چندان عجیبی نیســت و بسیاری از 
ســتاره های فوتبال قبال درگیر این بیماری 
شده اند اما ماجرا زمانی عجیب و باورنکردنی 
می شود که به یاد بیاوریم کیمیچ در فهرست 
فوتبالیست هایی قرار دارد که با تزریق واکسن 
کرونا مخالفت کرده اند. در حقیقت ســتاره 
آلمانی بایرن مونیخ، حاضر به تزریق واکسن 
نشده و تحت هیچ شــرایطی زیر بار این کار 
نرفته اســت. اینکه حتی در قلــب اروپا و در 
کشــوری مثل آلمان، هنوز عده ای با »علم« 
مخالفت می کنند، در نوع خودش حیرت آور 
اســت. معلوم نیســت کیمیچ چه تصورات 

توهم آلودی دارد که حاضر نمی شــود زیر بار 
واکسن زدن برود. او البته خوش شانس است 
که در فوتبال آلمان، به اندازه برخی نقاط دیگر 
دنیا سخت گیری در مورد واکسن وجود ندارد. 
برای مثال کایری اروینگ ســتاره سرشناس 
بســکتبال آمریکا و باشــگاه بروکلین از زدن 
واکســن امتناع کرده و به همین خاطر حتی 
نتوانسته در یک مسابقه برای تیمش به میدان 
برود. بر اساس قوانین سختگیرانه ان.بی.ای، 
هر بازیکنی که واکســن تزریق نکند، اجازه 
همراهی تیمش حتی در جلسه های تمرینی را 
نخواهد داشت و حتی در سفرها هم نمی تواند 

تیمش را همراهی کند.
کیمیش با مخالفت برابر واکســن نه تنها 
ســالمتی خودش را به خطــر انداخته، بلکه 
مسئولیت ناپذیری اجتماعی اش را به نمایش 
گذاشته اســت. چراکه او به سادگی می تواند 
در آینده با انتقال ویروس، ســالمتی دیگران 
را هم به خطر بیندازد. عالوه بــر این رفتار او 
یک الگوسازی بسیار غلط است. چراکه تعداد 

ریــادی از جوان هــا از رفتار فوتبالیســت ها 
الگو می گیرند و وقتــی متوجه چنین اتفاقی 
می شوند، ممکن است تمایل شان را به تزریق 

واکسن از دســت بدهند. آن هم در شرایطی 
که واکســن اصلی ترین و تنهاترین راه پایان 
دادن به یک بحران بزرگ و بی سابقه در سطح 

جهان است. این روزها باالخره تمام می شوند، 
سایه شــوم کرونا هم از روی سر مردم جهان 
برداشته می شود اما پس از آن، هرگز نمی توان 
افرادی را بخشــید که تمام قد روبه روی علم 
ایستادند و آن را انکار کردند. هرگز نمی توان 
کســی مثل کیمیش را بخشــید که در یک 
کشــور توســعه یافته، عقاید قرون وسطی را 
فریاد می زند. بــدون شــک او جایگاهش را 
در بین اهالی فوتبال از دســت خواهد داد. از 
آن جایی که ریه های ایــن بازیکن هم با کرونا 
درگیر شده، بعید نیست درخشش او در زمین 
فوتبال کامال تحت تاثیر این اتفاق قرار بگیرد. 
او روی آینده اش یک قمار بسیار بسیار بزرگ 
انجام داده و در مطبوعات آلمان هم به شدت 
مورد نقد قرار گرفته است. حتی جایگاه او در 
تیم ملی هم به خطر افتاده و حاال باید دید چه 
سرنوشــتی در انتظار این فوتبالیست خواهد 
بود. بازیکنی که همیشــه آرام و کم حاشــیه 
بوده اما حاال یک اتفاق منفی بســیار بزرگ را 

رقم زده است.
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