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خبر فوتبال

فرار استقالل
 در روز توقف پرسپولیس

عصــر و شــب روز گذشــته، هفتــه نوزدهم  �
رقابت های لیگ برتر برگزار شد که این هفته با فرار 
شــیرین اســتقالل همراه بود. تیم فرهاد مجیدی 
بعد از تســاوی پرسپولیس با گل گهر در سیرجان، 
در ورزشــگاه آزادی به مصاف فجرسپاسی رفت 
و موفق شــد با نتیجــه یک بر صفر بــه پیروزی 
برســد. این برد که چهاردهمین پیــروزی آبی ها 
بود، ضمن حفظ رکورد شکست ناپذیری استقالل 
در رقابت هــای ایــن فصل، این تیــم را در جدول 
رده بنــدی ۴۷ امتیــازی کــرد تا حاشــیه امنیت 
استقالل با پرسپولیس در صدر جدول به عدد پنج 
برسد. پیش از بازی استقالل، پرسپولیس، تیم دوم 
جدول رده بندی، در ســیرجان و در حســاس ترین 
مســابقه هفته برابــر گل گهر متوقف شــد و دو 
امتیاز حســاس در کورس قهرمانی را از دســت 
داد. شــاگردان یحیی گل محمــدی که همچنان 
رکــورد شکست ناپذیری شــان در لیــگ برتر برابر 
رقیب ســیرجانی را حفظ کردند با وجود پیشتازی 
در این دیدار، روی اشــتباه حامد لک در خروج از 
دروازه گل مســاوی را دریافت کردند تا بعد از ۱۹ 
بــازی، با ۴۲ امتیاز در همــان رده دوم جدول جا 
خوش کنند. پرسپولیســی ها خوش شانس بودند 
کــه تیم تعقیب کننــده یعنی ســپاهان هم برای 
دومین هفته متوالی امتیاز از دست داد. شاگردان 
محــرم نویدکیــا در دربی اصفهان بــه نتیجه ای 
بهتر از تساوی بدون گل برابر ذوب آهن نرسیدند. 
مهم ترین برد هفته در بین تیم های مدعی کســب 
ســهمیه، به برتری یک گله مس رفسنجان مقابل 
آلومینیــوم اراک برگشــت. ایــن تیــم در دیداری 
خارج از خانه با عبور از ســد آلومینیوم در جدول 
رده بندی ۳۳ امتیازی شــد و حاال فقط یک امتیاز 
با تیم ســوم جدول یعنی ســپاهان فاصله دارد. 
در ســایر بازی های هفته هم فوالد با دو گل نفت 
مسجدســلیمان را شکســت داد، پیکان و تراکتور 
بدون گل مســاوی شدند، صنعت نفت با نساجی 
هم با تســاوی یک – یک بــه کار پایان دادند. برد 
هــوادار برابر پدیده قعر جدولی هم از دیگر نتایج 

مهم شب گذشته بود.

نبرد انتقامی بسکتبال ایران
 با سوریه

تیم ملی بسکتبال ایران در اولین مسابقه خود  �
از پنجره دوم انتخابــی جام جهانی ۲۰۲۳، امروز 
بــه مصاف قزاقســتان خواهد رفــت. به گزارش 
ایســنا، شــاگردان مصطفی هاشــمی کــه در دو 
بازی پنجره نخســت موفق شــدند با نتایج ۸۲ بر 
۶۶ و ۱۰۰ بر ۶۴ تیم بحرین را شکســت دهند، در 
ایــن پنجره باید با دو حریف کامــال متفاوت بازی 
کنند. حریف اول آســمان خراش ها در این پنجره 
قزاق ها هستند و در بازی دوم هم باید مقابل تیم 
نه چندان قدرتمند سوریه بروند. البته در این میان 
نکات قابل توجهی هم وجود دارد که این دو بازی 
را از نظر حساســیت به ســطح باالیی می رساند. 
طبق گفته کارشناســان، بســکتبال قزاق ها مبتنی 
بر بازی فیزیکی و پرفشــار اســت و تا حدودی نیز 
این تیم برای شــاگردان هاشمی ناشناخته است. 
با توجه به اینکه بازیکنان تأثیرگذاری چون بهنام 
یخچالی و حامــد حدادی هم در اختیار تیم ملی 
نیستند، پیش بینی می شــود که ملی پوشان ایران 
کار چندان راحتی برابر این تیم نداشــته باشــند. 
بهنام یخچالی که در بوندس لیگای آلمان و برای 
تیــم MBC توپ می زند، برای حضور در تیم ملی 
دعوت شــد اما در آخرین روزها خبر مثبت شــدن 
تســت کرونای او باعث دورمانــدن این بازیکن از 
این پنجره شــد؛ ســتاره ای که در پنجره قبل طبق 
آمــار به دســت آمده بهترین بازیکنــان ایران بود. 
حامد حدادی سنتر و فوق ستاره ایران نیز به دلیل 
پروتکل های ســخت لیگ چین، تصمیم گرفت از 
حضور در این پنجره خودداری کند. البته حدادی 
در پنجره قبل نیز حضور نداشــت که البته نبود او 
قطعا تأثیراتی منفی روی عملکرد تیمی شاگردان 
هاشــمی خواهد گذاشــت؛ اما دیداری که شاید 
رنگ و بــوی انتقام هم می دهد، بــازی با تیم ملی 
سوریه است. پس از باخت عجیب و تاریخی تیم 
ملی ایران مقابل ســوریه در انتخابی کاپ آســیا 
۲۰۲۲ اندونزی، بسکتبالیست های کشورمان برابر 
این حریف خــود قرار می گیرند و تا حدودی قصد 
جبران آن شکست دور از انتظار را دارند که حتی 
بارها نیز توسط فدراســیون جهانی (FIBA) یک 

اتفاق تاریخی معرفی شد.
مسلما براســاس آمار و طبق گفته کارشناسان 
بسکتبال، تیم ملی ایران از نظر فنی سطح باالتری 
نســبت به دو حریف خود دارد امــا به هیچ عنوان 
بــازی برابر ایــن دو تیــم نمی تواند زنــگ تفریح 
باشــد که کادر فنی و ملی پوشــان نیــز در آخرین 
مصاحبه های خــود به آن اشــاره کرده اند. با این 
شــرایط، باید دید که بلندقامتان ایران در دو بازی 
پیش رو که روزهای پنجم و هشتم اسفند به ترتیب 
با قزاقستان و سوریه دیدار می کنند، چه نتایجی را 
به دســت خواهند آورد. برنامه بازی های ایران در 

پنجره دوم به شرح زیر است:
ایران – قزاقســتان: پنجشــنبه ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ 

(پنجم اسفند ۱۴۰۰) به میزبانی سالن آزادی
ایــران – ســوریه: یکشــنبه ۲۷ فوریــه ۲۰۲۲ 

(هشتم اسفند ۱۴۰۰) به میزبانی سالن آزادی 

توضیح درباره سربازی
 ۲ بازیکن استقالل

سازمان وظیفه عمومی انتظامی وضعیت خدمت  �
وظیفه عمومی بازیکنان مشمول تیم استقالل تهران 
را تشــریح کرد. ســازمان وظیفه عمومــی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد: پیرو 
مباحث مطرح شده درباره اعزام به خدمت سربازی دو 
نفر از مشــموالن ورزشکار شاغل در لیگ برتر فوتبال، 
بدین وسیله موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعالم 

می شود.
۱- بر اســاس قوانین و مقررات گذشــته هر یک از 
بازیکنان ورزشــی در رشــته های گوناگون که به سن 
مشــمولیت می رســند، موظف به اعــزام به خدمت 
هستند، که در قالب تسهیالت ویژه و به منظور کمک به 
توسعه ورزش کشور و افزایش ماندگاری ورزشکاران 
حرفه ای در باشــگاه های مربوطه با کسب مجوزهای 
الزم اجازه داده شــده اســت، تا خدمت ورزشــکاران 
حرفه ای در رشــته های ورزشــی فوتبــال، والیبال و 
بسکتبال در ســطح تیم ملی حداکثر تا ۳۰ سال تمام 
و لیگ برتر حداکثر تا ۲۸ سال تمام به تعویق انداخته 
شود و بالفاصله پس از اتمام مهلت مذکور به خدمت 

دوره ضرورت اعزام شوند.
الزم به تأکید است که استمرار فعالیت ورزشکاران 
پس از اتمام مهلــت مقرر در باشــگاه های مربوطه 
امکان پذیر نیست. ضمنا عدم حضور به موقع این افراد 
در خدمت ســربازی موجب غیبت آنان شده و در این 
صورت ادامه فعالیت ورزشی در باشگاه ها و تیم ملی 

را از دست خواهند داد.
۲-در خصــوص بازیکنان ورزش فوتبــال، آقایان 
ســیاوش یزدانی و محمدحســین مرادمنــد، با توجه 
به اینکه مجوز فعالیت ورزشــی آنهــا برابر مقررات 
در باشــگاه ورزشــی اســتقالل به پایان رسیده است 
نامبردگان می بایست در زمان اعزام تعیین شده قبلی 
تاریخ یکم اســفند ماه ۱۴۰۰، به خدمت دوره ضرورت 
اعزام گردند. البته این ورزشــکاران می توانند فعالیت 
ورزشــی خود را در یگان های نیروهای مســلح ادامه 
داده و در صورت درخواســت وزارت ورزش و جوانان 
و دعوت آنها به تیم ملی، شــرکت آنــان در اردوها و 

بازی های تیم ملی بالمانع است.

تأثیر تنش اوکراین و روسیه در فوتبال 
اروپا؛ تغییر نقشه قدرت شرق؟

به گزارش فوتبال ۳۶۰، تنش سیاسی بین اوکراین  �
و روســیه می تواند فوتبال شرق اروپا را هم تحت تأثیر 
قرار دهد و جدایی لوهانسک و دونتسک، احتماال لیگ 
اوکراین را زیر و رو خواهد کرد! مطابق آنچه در خبرها 
شنیده می شود، جمهوری های خودخوانده دونتسک 
و لوهانســک حدود هشــت ســال پیش بــا حمایت 
روســیه از اوکراین اعالم اســتقالل کردند و حاال از هر 
زمان دیگری به اهداف خود نزدیک تر شده اند. در این 
شرایط، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه استقالل 
جمهوری های دونتســک و لوهانســک را به رسمیت 
شــناخت. روسیه به طور غیرعلنی از این دو جمهوری 
خودخوانده حمایت می کرد امــا اکنون حمایت آنها 
حالت رسمی به خود گرفته است. پس از به رسمیت 
شــناختن این دو جمهوری توســط روســیه، بسیاری 
از کشــورها راه روس ها را در پیش گرفته و اســتقالل 
جمهوری دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به 
رسمیت شناختند. دولت اوکراین به شدت مخالف این 
موضوع است و اقدامات روسیه را دخالت مستقیم در 
امور سیاست داخلی کشور می داند. اما این جدایی چه 

تأثیری در فوتبال دو کشور می گذارد؟
از اوکراین به روسیه

کمترین تغییر، پیوستن تیم های این منطقه از جمله 
دو باشگاه مشهور زوریا و شاختار به لیگ روسیه است 
چون طبق قانون در صورت جدایی رســمی لوهانسک 
و دونتســک، یوفا اجازه نمی دهــد تیم های این مناطق 
مستقل در لیگ کشوری که از آن جدا شده اند، به ادامه 
بازی بپردازند. احتمال دیگری هــم وجود دارد؛ اینکه 
دونتسک و لوهانسک حاضر به بازی در لیگ روسیه هم 
نباشــند و در این صورت تیم های این دو شــهر باید در 
لیگی که یوفا برایشان انتخاب می کند، بازی کنند. در این 
صورت ماجرا بسیار پیچیده خواهد داشت. گفتنی است 
زوریــا، دارای یک بازیکن ایرانی به نام شــهاب زاهدی 
است و باید دید سرنوشت او و تیمش چه خواهد شد. 
از طرفی دیگر، حکم یوفا می تواند به آزادشدن بازیکنان 
این دو تیم از بند قراردادهایشــان شود و در این صورت 
برخی تیم ها واقعــا کار راحتی برای جــذب بازیکنان 

موردنظرشان از این باشگاه ها دارند.
باشگاهی برای چپ ها و استقالل طلب ها

هر چه باشــد هواداران شاختار دونتسک از جمله 
افراطی ترین هواداران فوتبال در شــرق اروپا هستند و 
بارها با اقدامات نژادپرســتانه و حمل بنرهایی حاوی 
شــعارهای اســتقالل طلبانه، موجب جریمه باشگاه 
خودشــان شــده اند. اوج این ماجــرا در جریان قیام 
تیموشنکو، نخســت وزیر ســابق اوکراین علیه آنچه 
«تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین» نامید، 
رخ داد و او و معترضان به نتایج انتخابات در دونتسک 
به خاطر همراهی با آمریکا مورد تمسخر قرار گرفتند. 
هواداران شــاختار عــالوه بر اســتقالل طلبی، عقاید 
چپ گرایانــه تند و تیز و تمایل زیــادی به هم پیمانی با 
روس ها دارند. در لوهانسک هم اوضاع نه به این شدت 
اما به هر حال به شــکل تقریبا مشابهی وجود دارد. با 
تمام این اوصاف، درگرفتن جنگ احتمالی و جدایی دو 
منطقه فوتبال خیز از اوکراین قطعا باعث تنزل قدرت 
فوتبال این کشور می شود و روزهای عجیبی را فراروی 

شرق اروپا قرار می دهد.

شرق: امین قربانی خیلی زود به همکاری اش با تیم ملی شمشیربازی 
اسلحه ســابر پایان داد. عمر فعالیت او در ســمت سرمربیگری این 
تیــم آن قدر کوتاه بود که به شــش ماه هم نرســید. تنهــا رزومه ای 
کــه قربانی در ایــن مدت از خودش به جا گذاشــت، کســب عنوان 
پنجمی رقابت های جام جهانی گرجســتان بــود. عنوانی که هرچند 
درخورتوجه اســت اما خیلی نمی تواند معیار خوبی برای ســنجش 
عملکرد او باشــد؛ چراکه هدایت نسل طالیی شمشیربازی ایران طی 
یک دهه اخیر بر عهده پیمان فخری بود که تاریخی ترین نتایج را برای 

این رشته کسب کردند. 
فخری بعد از بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو (شــهریور گذشــته) 
درحالی با استعفای غیرمنتظره اش، اهالی شمشیربازی را شوکه کرد 

که قربانی جانشــین او در این تیم شد. قربانی در دو سال اخیر دستیار 
فخری در تیم ملی ســابر بود و تجربه حضــور در بازی های المپیک 
را هم به دســت آورد. اینکه چه دلیلی باعث شــده این مربی جوان 
در اقدامی ناگهانی از ســرمربیگری تیم ملی سابر استعفا دهد، هنوز 
مشخص نیست و صحبتی دراین باره نکرده است. فضل اهللا باقرزاده، 
رئیس فدراسیون شمشیربازی، دلیل کناره گیری قربانی را از تیم سابر 
خستگی عنوان کرده است. دلیلی که خیلی نمی تواند باورپذیر باشد. 
آن طورکه از شــواهد امر پیداست، به نظر می رســد قربانی به لحاظ 
فنی توانایی اداره این تیم را ندارد. به هرحال تیم ملی شمشــیربازی 
ســابر جز شش تیم برتر دنیا و تیم دوم آســیا در این اسلحه است و 
حفظ این عناوین در جای خود کار ســختی به حساب می آید. به ویژه 

درحال حاضر که سابریست ها در آستانه حضور در بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ هانگژو هستند و باید از عنوان نایب قهرمانی خود در بزرگ ترین 
رویداد ورزشی آســیا دفاع کنند. طبق اعالم فدراسیون شمشیربازی، 
اردوهای تیم ملی ســابر از روز شــنبه آغاز می شــود و تــا انتصاب 
ســرمربی بعدی، هدایت این تیم به رضا پیکرآرا واگذار شــده است. 
ازآنجاکه دســت شمشیربازی ایران از داشــتن مربیان طراز اول خالی 
اســت، مطمئنا دوباره پیمان فخری وظیفه نظارت بــر این تیم را بر 
عهده خواهد داشــت. هرچند او در مدت حضور قربانی نیز دورادور 
تمرینات سابریســت ها را پیگیری می کرد. فخری در شرایطی به دلیل 
مشغله کاری تیم ســابر را ترک کرد که شاگردان او امیدوارند دوباره 

به این تیم برگردد.

امین قربانى زورش به سابر نرسید؟

آخریــن  در  ایــران 
پهلوی،  حکومــت  ســال های 
بــرای  را  کاندیداتــوری اش 
المپیک  بازی هــای  میزبانــی 
۱۹۸۴ اعــالم کــرد؛ آن زمان 
رقیــب  لس آنجلــس  فقــط 
تهران بود و بسیاری می گفتند 
که تهران بخت بیشتری برای 
میزبانــی این رقابت های مهم 
دارد. پیش از آن، ایران میزبان 
بازی های آســیایی ۱۹۷۴ بود 
که به شکل قابل قبولی هم از 
عهده ایــن میزبانی برآمد. آن 
زمان در رســانه های مختلف 
صحبت از این بــود که ایران 
این میزبانــی را برای تمرین و 
آماده ســازی جهــت میزبانی 
بازی های المپیک ۱۹۸۴ انجام 
داده اســت. اما بعد از انقالب 
میزبانــی  مســئله  اســالمی، 
تهــران از بازی هــای المپیک 
لس آنجلس  و  شــد  منتفــی 
بــدون اینکــه رقیبی داشــته 
این  میزبــان  به عنوان  باشــد، 
المپیــک  بازی هــای  از  دوره 

انتخاب شــد. ایران که تا چند سال قبل جدی ترین 
رقیب لس آنجلــس برای میزبانی از این تورنمنت 
بــود، بازی هــای المپیــک آن دوره را تحریم کرد. 
تحریم بازی هــای المپیک، تصمیمی سیاســی از 
ســوی ایران و کشــورهای بلوک شــرق از جمله 

شوروی بود در قبال سیاست های آمریکا.
شــاید بتوان آن تحریم را سیاســی ترین حرکت 
ورزشــی ایران در تاریخ ورزش دانســت؛ هرچند 
ایران بازی هــای المپیک ۱۹۸۰ مســکو را هم به 
دلیل اعزام نیرو از این کشــور به خاک افغانستان 
تحریم کرده بود  ولی با توجه به نوپایی جمهوری 
اســالمی، آن اقــدام را می توان پــای آماده نبودن 
مقدمات حضور ورزشکاران ایرانی برای حضور در 

بازی های بین المللی گذاشت.
در آن ســال ها، ایران به واســطه جنگ عراق و 
اذعان به حمایت های آمریــکا از رقیب در جنگ، 
طــی تصمیمی کامال سیاســی، بازی های المپیک 
لس آنجلس را تحریم کرد. میرحســین موســوی، 
نخســت وزیر وقــت جمهوری اســالمی ایران نیز 
اعــالم کرد: «عــدم شــرکت ایــران در بازی های 
المپیک ۱۹۸۴ لس آنجلس مــورد تصویب قاطع 
هیئت وزیران قرار گرفت». ازاین رو در اولین منظر، 
می توان تحریم این بازی های مهم از سوی دولت 
ایران را جدی ترین تصمیم سیاسی-ورزشــی ایران 

در قرن گذشته دانست.
مهم ترین تأثیر سیاست بر  ورزش ایران

با وجود آن اتفاق مهم که در ســال ۱۹۸۴ رخ 
داد، تحریم المپیک تأثیــر چندانی بر ورزش ایران 
در ادامــه مســیر نداشــت؛ زیــرا در ادوار بعدی، 
کاروان ورزش ایران در بازی های المپیک شــرکت 
کرد و ایــن رویه تاکنــون نیز ادامــه دارد. جالب 
آنکــه برخالف ســال های اول انقــالب، رقابت با 
ورزشــکاران آمریکایی یا ســفر به این کشور، دیگر 
خــط قرمزی برای ورزشــکاران ایرانی محســوب 
نمی شــود و برخــالف رابطه نه چندان دوســتانه 
مقامات دو کشور، ورزشکاران ایران و آمریکا روابط 
حسنه ای با یکدیگر دارند. باتوجه به این موضوع، 
می توان مهم تریــن اتفاق سیاســی و تأثیرگذار بر 
ورزش ایران را به سال ۱۹۸۳ ربط داد (۱۳۶۲ش)؛ 
تا آن زمان رقابت با ورزشــکاران اسرائیلی چندان 
«خط قرمزی» به شمار نمی رفت، کمااینکه قریب 
به پنج بازی فوتبال هم در سطح ملی و باشگاهی 

بین طرفین برگزار شد.
 آن سال اما تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
ایران راهی رقابت های قهرمانی کی یف در اوکراین 
شــدند و بیژن ســیف خانی، فرنگــی کار ایرانی در 
رقابت با کشتی گیر اســرائیلی روی تشک رفت. با 
وجود برتری سیف خانی برابر رقیب اسرائیلی اش  
امــا کاروان ایران با دســتوری کــه از داخل صادر 
شــده بود، اوکراین را ترک کرد و بدون اینکه حتی 
کشــتی گیران آزادکار روی تشک بروند، همگی به 

ایران بازگردانده شدند. 
درست از همان زمان که «کیهان ورزشی» تیتر 

زد: «سیف خانی پوزه اســرائیل را به خاک مالید»، 
تا همین امروز، دیگر رقابت ورزشــکاران ایرانی با 
ورزشکاران اســرائیلی در زمره خطوط قرمز است 

و نباید انجام شود.
البته همــان ســال ۱۳۶۲ نیز بــرای رقابت  با 
ورزشــکاران اســرائیلی شک و شــبهه هایی وجود 
داشــت؛ آن طور کــه ســیف خانی تعریــف کرده، 
در حاشــیه همان مســابقات کشــتی هم کســی 
به طور دقیق نمی دانســته باید مسابقه دهد یا نه. 
سرپرســت تیم ملی کشــتی در کنار شــخصی به 
اســم بهشــتی  که نماینده وزارت امور خارجه در 
آن رقابت ها بوده، از سیف خانی می پرسند که اگر 
حس می کند به رقیب می بازد نباید کشتی بگیرد. 
با این حال، کشــتی گیر ایرانی اطمینان می دهد که 
می توانــد از پس رقیب بربیایــد. آن طور که کیهان 
ورزشــی نوشته، ســیف خانی رقیب اســرائیلی را 
۱۰ بر ۳ شکســت می دهد و موجب خوشــحالی 
کاروان ورزش ایران و البته آقای بهشتی به عنوان 
نماینده وزارت امور خارجه می شود. طبق روایت 
این ورزشکار، آقای بهشتی چنان ذوق زده شده که 
گفته اســت به خاطر این برد شــیرین در بازگشت 
به ایران حتما پاداش خواهد گرفت ولی برخالف 
انتظار، یک دســتور فوری از تهران، کاروان کشتی 
را از اوکراین به ایران برمی گرداند و آقای بهشــتی 

توبیخ می شود.
چه کسی گفت با اسرائیلی ها مسابقه ندهید؟

ســال های زیادی درباره منشــأ این خبر، بحث 
و جدل وجود داشــت. بســیاری ایــن موضوع را 
به علی اکبر والیتی کــه آن زمان همه کاره وزارت 
امور خارجه بود ربــط می دادند ولی این موضوع 
هیچ گاه به صورت رســمی اعالم نشد. شایعات در 
این زمینه ادامه داشــت تا اینکه باالخره علی اکبر 
والیتــی، رئیس هیئــت مؤســس و هیئت امنای 
در  دانشــجو  روز  بزرگداشــت  در  آزاد  دانشــگاه 
دانشــکده فنی مهندســی واحد تهــران غرب به 
ایــن موضوع اعتراف کرد و ضمــن تقدیر از اقدام 
کشــتی گیر ایرانی در عدم رویارویی با کشــتی گیر 
اسرائیلی گفت: «برخی می گویند این کار را والیتی 
پایه گذاری کرد؛ بنده افتخــار می کنم پایه گذار این 

اقدام در کشور بودم».
همه چیز با بهانه تراشی پیش می رفت ولی...

تا امــروز دقیقا قریب به چهار دهه اســت که 
ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی 
طفره می روند. ریشه این موضوع در نگاه جمهوری 
اســالمی ایران به اسرائیل است که چنین کشوری 
را به رسمیت نمی شناسد. به این ترتیب در دو دهه 
اخیــر، هر بار در هر تورنمنتی کــه قرار بود یکی از 
ورزشــکاران ایرانی به رقیبی از اســرائیل بخورد، 
مصدومیت را بهانه می کرد و از رویارویی ســر باز 
می زد. این اتفــاق نه تنهــا در رقابت های جهانی 
بلکه در بازی های المپیک هم رخ داد. سر باززدن 
ورزشــکاران ایرانــی از رویارویی با اســرائیلی ها 
همخوان با سیاســت های مســئوالن ورزش ایران 

بود، به طوری که در بازگشت از رقابت های جهانی، 
به آنها پاداش های قابل توجهی می رســید. بعد از 
گذشت چندین سال که می شد با حربه مصدومیت 
از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی سر باز زد، به ناگاه 
فدراســیون های جهانی و البته کمیته بین المللی 
المپیک، نســبت به این موضوع حســاس شدند و 
خبر دادند اگــر از این به بعد ورزشــکاران ایرانی 
از رقابت با ورزشــکاران اســرائیلی طفره بروند، با 
جریمه های ســنگینی مواجه خواهند شد. بعد از 
این تهدید و شــاید تا االن، مســئوالن ورزش ایران 
تغییر رویــه داده و برای درامان مانــدن از تهدید 
نهادهــای بین المللــی مبنــی بر زیر پا گذاشــتن 
منشــور المپیک، رو به حربه هــای دیگر آورده اند؛ 
از بهانه برای نرســیدن ویزا گرفته تا کال نفرستادن 
ورزشــکاران به رقابت هایی که احتمال رویارویی 

آنها با رقبای اسرائیلی وجود دارد.
عصر جدید با روایت «باید ببازی»

تأثیر مســابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی بر 
ورزش ایران، در ســال های اخیر برجسته تر شده و 
شروعش را می توان انتشار هشتگ «باید ببازی» در 
کشتی علیرضا کریمی برابر رقیب روسش دانست. 
او کــه به همراه تیم ملی امیــد راهی رقابت های 
جهانی شــده بود، از رقیب روس پیش افتاد ولی 
فریادهــای علیرضــا رضایی، ســرمربی وقت تیم 
ملی در سالن به وضوح به گوش می رسید که داد 
می زد «علیرضا باید ببازی». این دستور به باخت، 
به این دلیل بود که در آن سوی جدول، کشتی گیر 
اســرائیلی صعود کرده بود و اگر کریمی برنده آن 
مسابقه می شد، باید به رقیب اسرائیلی می خورد. 
نهایتا او کشتی با حریف روسش را عمدا واگذار کرد 
تا به کشــتی گیر اسرائیلی نخورد. انتشار این ویدئو 
ســروصدای زیادی به پا کرد و باخت های تعمدی 
ورزشکاران ایرانی در رقابت های بین المللی را که 
با هدف قبلی صورت می گرفت، هم زیر سؤال برد. 
نهایتا کار به جایی کشــیده شد که فدراسیون های 
جهانی، شمشــیر را برای ایرانی ها از رو بســتند و 
خواستند به این موضوع پایان دهند. آنها با تهدید 
به تعلیــق ورزش ایران، ســعی کرده اند تصمیم 
ورزشــکاران ایرانــی را سیاســی و آن را با اهداف 
مســئوالن بلندمرتبه ورزش ایــران مرتبط بدانند. 
شرایط به گونه ای شد که چندین رئیس فدراسیون 
از جمله رسول خادم، مجبور شدند به طور رسمی 
نامه نگاری کنند و بخواهند راه حلی برای مشــکل 

عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی پیدا شود.
مسئوالن  علیه  شــهادت  و  مالیی  سعید  بحران 

ورزش ایران
داستان «باید ببازی» علیرضا کریمی بخشی از 
بحرانی اســت که ورزش ایران به واسطه سیاست 
عــدم رقابت با ورزشــکاران اســرائیلی گرفتارش 
شــد؛ زیرا بحران اصلی را پناهندگی سعید مالیی 
رقــم زد. او که بــه همراه تیم ملی جــودو ایران 
راهــی رقابت های اوزاکا در ژاپن شــده بود، برای 
چندمین بار با قبول شکســت عمدی از رویارویی 

با رقیب اســرائیلی اش پرهیز 
کرد  ولــی تفاوتش در این بود 
کــه از همان جــا راهی آلمان 
شــد و با انجام گفت وگوهای 
که  شــد  مدعــی  تندوتیــزی 
به دســتور مســئوالن ورزش 
ایــران برای مســابقه ندادن با 
ورزشکار اسرائیلی باخت های 
عمدی داشــته اســت. او که 
بعدها پناهنده مغولستان شد 
این  بــا پرچم  و در حال حاضر 
کشــور در رقابت هــای جودو 
شــرکت می کند، به همراه دو 
علیه  دادگاه  در  دیگــر  ایرانی 
مسئوالن ورزش ایران شهادت 
داد و از ایــن گفت کــه برای 
مســابقه ندادن با اسرائیلی ها 
از سوی مسئوالن ایرانی تحت 
فشــار قرار می گرفــت. نهایتا 
دادگاه هم رأی به محرومیت 
ســنگین و چهارســاله جودو 
شــده  عنــوان  و  داد  ایــران 
ایرانی  طــرف  کــه  مادامــی 
منشور المپیک را نپذیرد، دیگر 
اجازه  ایرانی  جــودوکاران  به 
شــرکت در رقابت هــای جهانی داده نمی شــود. 
مســئوالن ایرانی امــا با رد ادعای ســعید مالیی، 
دخالــت در ایــن موضوع را رد کــرده و گفتند که 
مسابقه ندادن با ورزشــکاران اسرائیلی تصمیمی 
مردمی اســت و از آنجــا که ورزشــکاران هم از 
مردم جدا نیســتند، به خواست خودشان با رقبای 
اسرائیلی روبه رو نمی شوند و آنها تقصیری در این 

مورد ندارند.
تصمیم جنجالی مجلس

ورزش ایران در چهار دهه اخیر به اندازه کافی 
از ســوی مجامع بین المللی برای چنین تصمیمی 
تحت فشــار قرار گرفته ولی هر بار توانسته با اتکا 
بــه بهانه هایی مانند مصدومیــت، عدم حضور و 
یــا باخت های تعمــدی از این مهلکــه عبور کند. 
بااین حال، تصمیم جنجالــی عده ای از نمایندگان 
در ســال ۱۳۹۹ می رفــت تا فاجعــه ای بزرگ در 
ورزش ایــران رقــم بزند. در واقع در شــرایطی که 
مجلس دهم واپسین روزهایش را سپری می کرد، 
بهارســتانی ها دوفوریــت طرح ۱۴ مــاده ای علیه 
اقدامات خصمانه اسرائیل را به تصویب رساندند 
که یکــی از این ماده هــا ممکن بــود در آینده ای 
نه چنــدان دور گریبان ورزش را بگیرد. موضوع به 
ماده یازدهم این طرح برمی گشت که در آن عنوان 
شــده: «برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی 
اعم از رســمی یــا تدارکاتی میان ورزشــکاران و 
تیم های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی 
ممنوع اســت». ماده خطرناک ۱۱ بعدها از طرح 
مجلس حذف شــد، چــون اگر به صــورت قانون 
درمی آمــد، ورزش ایران به طور رســمی از حضور 
در همــه رقابت های جهانی تعلیق می شــد؛ زیرا 
به طور رســمی این شایعه به واقعیت می پیوست 
که این مســئوالن سیاسی ایران هستند که در امور 
ورزشی دخالت می کنند و قاعدتا باید با محرومیت 

سنگین روبه رو شوند.
به هر روی، مهم ترین تصمیم سیاســی که در 
یک قرن اخیر برای ورزش ایران گرفته شده، همین 
مسابقه ندادن با اسرائیلی هاست؛ موضوعی که از 
آن به عنوان «خط قرمز» یاد شده و به ورزشکاری 
اجــازه عبــور از آن داده نمی شــود. هرچنــد در 
همین بــازه زمانی هــم چندین ورزشــکار ایرانی 
با اســرائیلی ها رقابــت کرده اند که غالبــا با بیان 
اینکه از روی ناآگاهی از ملیت رقیب بوده، ســعی 
شده از کنار آن عبور شــود. با این حال، پایبندی به 
این موضوع، عالوه بر اینکه ســایه تعلیق را برای 
رشته های ورزشــی ایران از جمله جودو، کشتی و 
شطرنج ســنگین کرده، باعث مهاجرت عده ای از 
ورزشکاران سرشناس ایران هم شده است. سعید 
مالیی پرسروصداترین ورزشکار ایرانی است که در 
اعتراض به مســابقه ندادن با اسرائیلی ها از ایران 
مهاجرت کرد. با این حال، شــاید خــروج علیرضا 
فیروزجا، پدیده شطرنج از ایران و پناهندگی اش به 
فرانسه با دلیل مشابه، حسرت برانگیزترین خروج 

یک ورزشکار نخبه از ایران باشد.

  دستور والیتی و ممنوعیت چهل ساله
سجاد فیروزى


