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مهدی طارمی؛ قهرمان یا قربانی؟

واکنش وزارت ورزش به گزارش  «چه کسی گفت جمع کنید و از ایران بروید؟»

روز طوفانی تنیس با یک طال و ۲ نقره
دشت طال از دل جدال 
تمام ایرانی

مهدی طارمی فوق ســتاره ایرانی باشــگاه پورتو بدون ذره ای تردید، بین المللی ترین 
چهره فوتبال ایران است. برای توصیف هنرنمایی او نیاز به سفر دور و درازی نیست؛ او 
در همین یک هفته اخیر در دو دیدار رســمی که برای پورتو به میدان رفته موفق شــده 
چهار بار دروازه رقبا را باز کند. در دو بازی، چهار گل زده، آن هم بدون اینکه هیچ کدام از 
آنها روی نقطه پنالتی باشد. نرخ تبدیل شوت های مهدی به گل، از زمانی که در فوتبال 
ایران چهره شد، بسیار بهتر شده و این روزها هم ردیف با فوتبالیست های مطرح اروپایی 
شــده اســت. شــاید همین نقش جدید طارمی در معرفی فوتبال ایران است که باعث 
شــده او به غیر از یک بازیکن فوتبال، نقشــی جدید هم به خود بگیرد. مهدی طارمی 
خواسته یا ناخواسته این روزها تبدیل به مهره تأثیرگذار فوتبال ایران شده است؛ مهره ای 
که عالوه بر زمین فوتبال، می خواهد بیرون از زمین هم تأثیرش را بگذارد. کافی اســت 

نقش او و نزدیکانش در پرونده ای که تا پای برکناری دراگان اســکوچیچ (پرونده ای که 
هنوز باز اســت) پیش رفت، مورد بررســی قرار بگیرد. مهدی طارمی، نه تنها اســتوری 
ســردار آزمون و رفقایش در تیم ملی مبنی بر حمایت از دراگان را بازنشر نداد بلکه در 
مخالفت با او، اســتوری بحث برانگیزی را بازتاب داد که فرایند برکناری سرمربی کروات 
تیم ملی را تسریع بخشید. در این بین، کمیته فنی فدراسیون فوتبال هم خیلی سریع از 
مهدی طارمی و رفقایش حمایت کرد و رأی داد که این مربی صالحیت نشســتن روی 
نیمکت تیم ملی در جام جهانی را ندارد. فارغ از اینکه دراگان فعال به دلیل به حدنصاب 
نرسیدن هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ماندنی شده، اینکه مهدی طارمی به طور رسمی 
خواســته تا ســرمربی تیم ملی تغییر کند، از آن دست اتفاقاتی است که فراتر از وظیفه 
یک بازیکن است. بااین حال، او احتماال و شاید به درستی، خودش را در زمره بزرگان تیم 

پنجمین دوره از بازی های همبســتگی کشــورهای اســالمی که این روزها به 
میزبانی ترکیه در شــهر قونیه در حال برگزاری اســت، قرار اســت امروز مراســم 
افتتاحیه را به خود ببیند تا این تورنمنت شــکل رســمی بگیرد. باوجود مراســم 
افتتاحیه امروز، ولی این مســابقات چند روزی می شــود به طور رســمی شروع و 
حتی چندین مدال هم نصیب کاروان ایران شده است. اولین مدال کاروان ایران در 
این بازی ها را همان روز نخســت بهنام آرین به دست آورد که در دوچرخه سواری 
بــه دو نقره رســید. روز بعد اما نوبت به شــناگران جانباز و معلول رســید تا آمار 
مدال هــای ایــران در این بازی هــا را افزایش دهند. روز یکشــنبه در ماده ۴۰۰ متر 
آزاد ســینا ضیغمی نژاد با ثبت زمان ۴:۴۲:۳۷ موفق به کســب مدال طال و عنوان 
قهرمانی شد. او اولین طالی کاروان ایران را کسب کرد. شاهین ایزدیار دیگر نماینده 
کشــورمان در این ماده، با ثبت زمان ۴:۴۳:۵۵ در رده دوم ایستاد و به نشان نقره و 
عنوان نایب قهرمانی رسید. همچنین در ماده ۱۰۰ متر پروانه نیز، سینا ضیغمی نژاد 
با ثبت زمان ۱:۰۶:۹۲ در جایگاه دوم ایســتاد و موفق به کسب مدال نقره و عنوان 
نایب قهرمانی این مسابقات شــد. به این ترتیب، تا پیش از روز سوم این تورنمنت، 
ایران با یک مدال طال و ســه نقره شــروع چندان بدی نداشــت. روز گذشــته اما 
مدال آوری کاروان ایران ادامه داشت به طوری که همان شناگرانی که روز یکشنبه 
دستشان به مدال رسیده بود، دوباره کسب مدال کردند. شاهین ایزدیار که یک روز 
قبــل در ٤۰۰ متر آزاد مدال نقره گرفته بود، روز گذشــته در ۲۰۰متر مختلط هم در 
جایگاه دوم ایستاد. ســینا ضیغمی نژاد دیگر نماینده کشورمان نیز در جایگاه سوم 

ایستاد و محمد کریم زاده در ۲۰۰متر آزاد سوم شد.
کاش ندا طالیی می شد

روز گذشــته همچنین رقابت های تنیــس روی میز در دو بخــش مردان و زنان 
برگزار شد که نمایندگان ایران به فینال رسیدند. در بخش زنان، ندا شهسواری، عضو 
باتجربه تیم ملی موفق شــد خودش را به فینال برســاند. مهم ترین کار او به غیر از 
رســیدن به دیدار نهایی، برتری اش در دیدار نیمه نهایی برابر رقیبی سرســخت بود. 
ایــن جدال که به نوعی جدالی انتقامی برای دختر تنیس ایران بود، نهایتا به ســود 
ندا تمام شــد. شهســواری در این مرحله از بازی ها به مصاف سیبل آلتینکایا دارنده 
رتبه بندی ۸۰ از ترکیه رفت و با نتیجه ۴ بر ۲ به برتری دست یافت. به این ترتیب او 
انتقام رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را از رقیب بلغاری االصلش گرفت و 
مسافر فینال شــد. جدال شهسواری در فینال این رقابت ها با اوزگه ایلماز حریفی از 
ترکیه رقم خورد که این بازی دشــوار نهایتا با نتیجه ۴ بر ۲ به ســود ورزشکار کشور 
میزبان تمام شــد. کاپیتان تنیس زنان ایران در عین شایســتگی مدال طال را از دست 

داد و به کارش در این تورنمنت با مدال نقره پایان داد.
هدایی برنده فینال تمام ایرانی!

در بخــش مردان رقابت هــای تنیس روی میز اما اتفاق جالبــی رخ داد و هر دو 
نماینده ایران با شکست دادن رقبای خود به فینال رسیدند؛ نیما عالمیان و امیرحسین 
هدایی با عبور از رقبایی از قزاقســتان و عربســتان در نیمه نهایی، به فینال بازی های 
همبســتگی کشورهای اســالمی رســیدند که در بازی فینال هدایی برابر عالمیان به 

برتری رسید و دومین مدال طالی کاروان ایران را به دست آورد.
داستان رکوردشکنی های عجیب در دوومیدانی

اتفاق مهمی که روز دیگر رقم خورد مربوط به دور مقدماتی دوومیدانی بود؛ جایی 
که حســن تفتیان و فرزانه فصیحی در سرعت باد غیراســتاندارد رکوردشکنی کردند. 
حســن تفتیان موفق شــد رکورد ۹.۸۸ ثانیه را ثبت کند و به نیمه نهایی برسد اما این 

ملی می پندارد و اگر دغدغه اش مبنی بر شرایط بد تیم ملی درست باشد، شاید بر حسب 
وظیفه یا دلسوزی تالش کرده چنین نقشی بیرون از زمین فوتبال داشته باشد.

اگر در مورد نخســت و نیت خوانی مهدی طارمی تردید وجود داشته باشد، در مورد 
دوم و اخیــری که رقم زده، این تردید کم رنگ تر اســت. او به همراه تعدادی از بازیکنان 
تیم ملی اســتوری دیگری منتشــر کرده و از دو نماینده مجلس خواسته اند سرشان به 
کار خودشان باشــد و برای فوتبال تصمیم گیری نکنند. تا اینجا رفتار طارمی و رفقایش 
قابل ســتایش است، چون به درستی به نماینده های مجلس متذکر شده اند دخالتی در 
امور فدراســیون فوتبال نداشته باشند. بااین حال، بخش پرســش برانگیز ماجرا مربوط 
به پشــت پرده چنین استوری ای اســت. طارمی و دوســتانش دغدغه ای برای دخالت 
نماینده های مجلس نداشــته اند بلکه بیشــتر نگران وضعیت مهدی تاج در انتخابات 
فدراســیون فوتبال بوده اند. دو نماینده مجلس دربــاره حضور مهدی تاج در انتخابات 
هشت شهریور هشدار داده اند و حاال دقیقا مهدی طارمی و چند بازیکن دیگر تیم ملی 
به همان نماینده ها در جهت حمایت از مهدی تاج تاخته اند! اینجاست که دیگر سناریو 
متفاوت می شود. طارمی مشخصا از شــخصیت «قهرمان» داستان تبدیل به «قربانی» 
می شود. همان نقشــی که رفقای او هم در این ماجرا پذیرفته اند. آنها قربانی احتمالی 
«تاج و تخت» هســتند. طارمی حاال نه تنها می خواهد در عزل و انتخاب ســرمربی تیم 
ملی نقش داشته باشد و دخالت کند، بلکه می خواهد گزینه مدنظرش به عنوان رئیس 
بعدی فدراســیون فوتبال روی صندلی ریاست ساختمان سئول بنشیند. این یکی دیگر 

کامال هدفمند و هوشیارانه است و نمی توان آن را پای دغدغه یا چیز دیگری گذاشت.
حــال این ماجــرا روی دیگری هــم دارد؛ رویی کــه زمینه را بــرای حمله کردن به 
مهــدی طارمی فراهم می کند. از روزی که او در کنار چند ملی پوش دیگر این اســتوری 
بحث برانگیز را منتشــر کرده، از ســوی جریان خاصی تحت فشــار قرار گرفته اند که آن 
استوری را پاک کرده یا حداقل بیان کنند که طرح چنین موضوعاتی نادرست است. این 
یکی هم دیگر از آن طرف بام افتادن اســت. می شود به مهدی طارمی خرده گرفت که 
در مســئله ای که به او ارتباطی نداشــته و احتماال خودش هم یک قربانی است، دامن 
زده ولی قطعا نمی شود اجازه اظهارنظر از او و سایر بازیکنان تیم ملی را گرفت. قاعدتا 
هرکســی مختار است تا اظهاراتش را به دور از فضای بسته و جو حاصل از اجبار، بیان 
کند. مهدی طارمی و دیگر بازیکنان تیم ملی هم از این قاعده مســتثنا نیســتند. آنها به 
بیان اعتقادات شخصی شان (در ظاهر چنین است) در این مورد پرداخته اند و نمی شود 
محدودیتی برایشان در نظر گرفت. ایجاد چنین فضایی با اصول حرفه ای در تضاد است 
و مشخصا عاقبت چندان خوشی ندارد. درست در چنین بستری است که چند نفر مثل 
ســردار آزمون، علی قلی زاده و ســعید عزت اللهی نمی پذیرنــد در چنین ماجرایی کنار 
مهدی طارمی باشــند. آنها یا اســتوری مد نظر طارمی را بازنشــر نکرده یا اینکه پس از 
اندکــی آن را پاک کردنــد. این یکی هم برگرفته از اختیار بازیکنان به عنوان یک انســان 
است. حال مسئله اینجاست که آیا تصمیم گیرنده های اصلی، چه آنهایی که قرار است 
تأیید صالحیت را انجام داده و چه آنهایی که قرار اســت رأی دهند نیز قرار است تحت 
تأثیر اســتوری قرار بگیرند و خودشان فی نفسه اختیاری نداشته باشند؟ اگر چنین است 

که وامصیبت!

سه شنبه
۱۸ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۴

وزارت ورزش و جوانان به مطلب «چه کسی گفت جمع کنید و از ایران بروید؟» 
واکنش نشان داد. در این جوابیه آمده است: «عطف به مطلب (گزارش) مندرج 
در شــماره ۴۳۴۳ مورخ پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ آن روزنامه با عنوان: «چه کسی 
گفت جمــع کنید و از ایران بروید؟»، موارد مطروحه زیر، در پاســخ به اظهارنظر 

نگارنده و در راســتای تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می شود.خواهشــمند 
اســت دســتور فرمایید مطابق ماده ۲۳ از فصل ششــم قانون مطبوعات، نسبت 
به انتشــار جوابیه ارســالی اقدام مقتضی را معمول دارند: روابط عمومی وزارت 
ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت حفظ نیروهای انسانی، قهرمانان و ورزشکاران 

به عنــوان فرزندان وطن اعالم می کند در صورت بیان چنین اظهارنظری، این نظر، 
موضع رســمی مسئوالن ورزش کشور به حساب نیامده و همان طور که تأکید شد 
حفظ نیروهای متعهد و قهرمان به عنوان رکن اصلی ورزش از اولویت های اصلی 

وزارت ورزش و جوانان و دیگر نهادهای ورزشی کشور به حساب می آید».

اخـبـار  بـرگـزیـده

عملیات موفق بازگشت «۱+۷» لژیونر
به گزارش فوتبال ۳۶۰، یکی یکی ســتاره های فوتبال ایران در فصل جام  جهانی، راه 
بازگشــت به لیگ داخلی را در پیش گرفتند. برخالف زمان کارلوس کی روش که او برای 
دعوت بازیکنان به تیم ملی، وســواس زیادی برای حضور آنها در فوتبال خارج داشــت، 
حاال بازیکنان برای بازگشت به لیست، به فوتبال ایران برمی گردند تا از فشار هوادار بهره 
ببرند. راهی که علیرضا بیرانوند زودتر از همه اســتارت زد. مرتضی پورعلی گنجی هم از 
همین فرمول اســتفاده کرد؛ پورعلی گنجی بعد از هشــت سال به فوتبال ایران برگشت. 

کاوه رضایی هم پس از پنج فصل تصمیم گرفته دوباره پیراهن استقالل را به تن کند.
بازگشت ملی پوشان جمهوری آذربایجان

بازی در لیگ دو قطر، انتخاب فصل قبل اشکان دژاگه بود. دژاگه که در فوتبال ایران 
پیراهن تیمی جز تراکتور را نپوشیده بود، جواد نکونام توانست رضایتش را برای همکاری 
با فوالد جلب کند تا دژاگه ۳۶ ساله هم به فوتبال ایران برگردد. دو بازیکن ایرانی تیم ملی 
جمهوری آذربایجان نیز دیگر بازیکنانی هستند که در این فصل به فوتبال ایران برگشتند. 
علی قربانی، مهاجم ســابق استقالل و ســپاهان پس از دو فصل بازی برای سومقاییت 
آذربایجان و زدن ۱۴ گل در ۴۲ بازی، جانشین لوسیانو پریرا در فوالد شد. حجت حق وردی 
هــم با تراکتور به لیگ برتر برگشــت. فوالد در راه خریدهای مطرح این فصلش، ســراغ 
فرشید اسماعیلی رفت و او را هم به لیگ ایران برگرداند؛ هرچند در تمرینات پیش فصل، 
اسماعیلی رباط صلیبی پاره کرد. سیل بازگشت لژیونرها به فوتبال ایران هنوز تمام نشده 
و شــنیده شــده تراکتور همچنان درصدد جلب رضایت سعید عزت اللهی است. محمد 
محبی نیز فاصله ای تا بازگشت به استقالل ندارد و شنیده می شود قرارداد بین دو طرف 

نهایی شده و او به زودی به عنوان یک خرید مهم استقالل معرفی خواهد شد.

تغییر  رفتار سجاد غریبی؛ او  دیگر «هالک» نیست!
به گزارش فرارو، اگر ســجاد غریبی را در اینستاگرام دنبال نمی کنید، می توانید با یک 
سرچ ساده به صفحه اش برســید. اما در این حساب دیگر خبری از رونق سابق نیست! 
گویا شکســت ســنگین و کودکانه در اولین مسابقه حســابی روی رفتار مجازی او تأثیر 
گذاشته است. اولین چیزی که با جست وجوی صفحه او نظر ها را به خود جلب می کند، 
یک میلیون فالوئری است که سجاد غریبی را دنبال می کنند؛ عددی که بی شک او را در 
لیست اینفلوئنسر ها یا افراد تأثیرگذار قرار می دهد. چهره ای بدون سابقه ورزش حرفه ای 
و موفقیت ملی یا جهانی که از بســیاری از قهرمانان ورزشــی ایران بیشــتر دنبال کننده 
دارد! نکته دیگر اینکه حســاب او پرایوت شــده و دیگر نمی توانید به راحتی پست ها را 
ببینید. برای چهره ای که عطش دیده شدن حتی به قیمت ضایع شدن در ابعادی جهانی 
را دارد، این تصمیمی عجیب اســت. البته می توان حــدس زد که این تصمیم به دلیل 
موج فحاشــی ها گرفته شــده است؛ ولی کیســت که نداند آدم هایی تا این حد مشتاق 
توجه و دیده شــدن، حتی از فحش خوردن هم لذت می برند. امــا اگر به صفحه او راه 
پیدا کنید، می بینید که واقعا تفاوتی در رفتار مجازی او شکل گرفته است؛ دیگر خبری از 
عکس های فتوشاپی و ویدئو های گول زننده نیست. سجاد غریبی بسیاری از محتوا های 
صفحــه اش را پاک کرده اســت. او حتی لقب «هالک» را هــم از بیوگرافی صفحه اش 
پاک کرده. البته به نظر می رســد این تصمیمی اســت که مربی او گرفته اســت. حمزه 
مرادیان که از ورزشــکاران و مربیان حرفه ای کشور است، به تازگی درباره این اتفاقات و 
تصمیم ها گفته اســت: «در نخستین مرحله اقدام به حذف عکس ها از صفحه مجازی 
ســجاد کردیم، لقب هالک را از اینستاگرامش پاک کردیم. به گفته سجاد، خارجی ها به 

او چنین لقبی را داده بودند». 

رکورد به علت سرعت باد غیر استاندارد (بیش از ۲ متر بر ثانیه) به عنوان رکورد ملی 
ثبت نخواهد شــد و رکورد ملی دوی ۱۰۰ متر ایران همچنان زمان ۱۰.۰۳ ثانیه خواهد 
بــود. فرزانه فصیحی نیز در جریــان رقابت های مرحله مقدماتــی دوی ۱۰۰ متر زنان 
زمان ۱۱.۲۴ ثانیه را ثبت کرد که این رکورد هم به دلیل ســرعت باد غیراستاندارد ثبت 
نمی شــود. رکورد ملی این ماده با ۱۱.۴۴ ثانیه در اختیار فصیحی اســت. محمدحسین 
ابارقــی نیز دیگر دونده ایران در مــاده ۱۰۰ متر بود که با ثبت زمان ۱۰.۲۰ ثانیه به نیمه 
نهایی صعود کرد. مرحله نیمه نهایی این مســابقات امروز سه شــنبه، برگزار می شود. 
پس از اتفاقات روز گذشته علی رضایی، دبیرکل فدراسیون دوومیدانی و سرپرست تیم 
دوومیدانی جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به چرایی ثبت نشدن این رکوردها گفت: 
بر اســاس قوانین، اگر ســرعت باد در زمان رقابت بیش از ۲ متر بر ثانیه باشــد، رکورد 
ورزشکاران ثبت نمی شود، یعنی رکوردها مبنای انتخاب تعیین نفرات برتر در مسابقات 

قرار می گیرد اما به عنوان رکورد ملی به ثبت نمی رسد.
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