ورزشی
در حاليکه فدراس��يون کش��تي ايران در بيانيهاي از
مردم و مس��ئوالن ورزش کش��ور به خاطر حمايت
از ׳׳عليرض��ا کريمي׳׳ ک��ه برابر حريف روس خود
مس��ابقهاي را که پيروز ش��ده بودبه عمد باخت تا با
حريف اس��رائيلي مواجه نشود ،تقدير و تشکر کرده
اس��ت ،فدراسيون جهاني کش��تي پرونده ׳׳عليرضا
کريمي׳׳ را به کميته اخالق و امور انضباطي اتحاديه
جهاني کشتي ارجاع داده است!
اتحادي��ه جهان��ي کش��تي تحقيقات��ي را در رابطه با
اتفاقات دور نخس��ت مسابقههاي زير  23سال بين
عليرض��ا کريمي از ايران و علي خان جبرئيلوف از
روس��يه آغاز کرده اس��ت زيرا در چندين گزارش
در رس��انههاي خبري اعالم شده که مربي عليرضا
کريمي مس��تقيمًا از او خواس��ته که کشتي را ببازد تا
در دور دوم مقابل رقيب ديگر حاضر نشود! اتحاديه
جهانيکشتيتحقيقاتيرادراينبارهآغازميکند.در
اين رابطه کميتههاي حقوقي و اخالق اتحاديه جهاني
کش��تي در هفتههاي آتي اين موضوع را بررس��ي و
نظر خود را به هيات رييس��ه اتحاديه جهاني کشتي
اعالم خواهند کرد.اتفاقي که ممکن اس��ت به ضرر
محروميتي
کش��تي ايران تمام شود و با راي سنگين،
ّ
ش��ديد براي مربي ،ورزش��کار و حتي فدراسيون در
نظر گرفته ش��ود .کاش مسئوالن ورزش کشورمان
همان زمان که متوجه حضور ورزشکار اسرائيلي در
مس��ابقات ميش��وند ،از حضور در مسابقه انصراف
دهن��د و در بيانيهاي ه��م دليل انصراف خود را بيان
مصدوميت ،پاره ش��دن
کنند تا اينکه هربار به بهانه
ّ
آپاندي��س ،در رفت��ن کت��ف و يا باخ��ت عمدي از
حضور برابر اس��رائيل سرباز زنند و هربار با ترس از
محروميت مواجه شوند.
ّ
البته امروز صحبت از اين است که چرا با اسرائيليها
رقاب��ت نکنيم و آنها را در زمين مس��ابقه شکس��ت
ندهي��م؟ جال��ب آنکه حدود  25س��ال پيش يکبار
اين اتفاق در ورزش کش��ورمان و در همين کش��تي
فرنگي افتاده اس��ت .بيژنس��يف خاني ،نخس��تين
و آخري��ن ورزش��كار انفرادي اي��ران بعد از انقالب
است كه در مسابقاتي كه اسراييليها حضور داشتند
مبارزه كرده.وي در اين باره ميگويد:׳׳در آن زمان
سرپرست تيم و نماينده وزارت امور خارجه تصميم
گرفته بودند كه من كش��تي بگيرم .البته با هزار جور
پرسش كه اگر فكر ميكني ميبازي كشتي نگير .من
ه��م به آنها اطمينان دادم كه كش��تي را ميبرم .در
روز مس��ابقه يادم ميآيد ك��ه آقاي برزگر خيلي به
من محبت كردند .چون من اول مسابقه ميخواستم
رويحريف��مف��نتندررااجراكنماماچوناينفنرا
ناقص انجام دادم روي پل گير كردم .در اين شرايط
آق��اي برزگر كه مربي تي��م آزاد بود جاي خود را با
مه��دي هوريار مربي تي��م فرنگي عوض كرد كه در
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عليرضـا ببــاز
نهايت با داد و فريادهاي ايش��ان توانستم از پل فرار
كنم و حريف را شكس��ت دهم. يادم هس��ت کيهان
ورزش��ي تيتر زده بود :׳׳سيف خاني پوزه اسراييل را
به خاك ماليد׳׳ و شروع كردند به نوشتن اين مطالب
كه اين پيروزي كمتر از طال نبو د.׳׳
مجوز وزارت خارجه ايران با حريف
س��يف خاني با ّ
اسرائيلي رقابت کرد و او را شکست داد ،اما به يکباره
همه چيز عوض ش��د:׳׳ جالب اينكه در ادامه تصميم
بر اين ش��د كه كاروان كش��تي به دلي��ل مبارزه من
با كش��تي گير رژيم صهيونيس��تي به ايران بازگردد
و اي��ن در حالي ب��ود كه تيم ملي كش��تي آزاد هنوز
مس��ابقاتش شروع نش��ده و آزادكاران بدون اينكه
در رقابته��اي جهاني به ميدان بروند به كش��ورمان
بازگشتند!متاس��فانه در كشور ما سياست و ورزش
تخصص
همه دس��ت كساني اس��ت كه در كار خود ّ
ندارند.همينآقايبهش��تي،نماينده وزارت خارجه
كه با ما به مسابقات آمده بودند كلّي به ما وعده جايزه
دادند ،اما هنوز مس��ابقه تمام نش��ده بود كه تماس
گرفتند و گفتند تيم بايد هرچه زودتر برگردد.׳׳
س��يف خاني خاطره جالبي هم از مسابقات دارد:׳׳
يادم ميآيد كه در گذش��ته و در مس��ابقهاي پرچم
ايران در كنار پرچم اسراييل قرار داشت ،سرپرست
تيم ما پرچم كش��ورمان را برداش��ت و جاي ديگري
گذاش��ت كه دوباره مس��ئوالن برگزاري مسابقات
پرچ��م را س��ر جايش قرار دادند .سرپرس��ت مدام
جاي پرچم را تغيير ميداد و آنها پرچم را ميآوردند
و س��رجايش ميگذاشتند! من از سرپرست تيممان
پرسيدم كه چرا اين كار را انجام ميدهيد كه ايشان
گفتند ما با اين كشور در جنگ هستيم ،اما جنگ چه
ربطي به ورزش دارد؟׳׳
سياس��ت دوگانهاي که ابتداي انقالب براي مبارزه
با ورزشکار اسرائيلي توسط وزارت خارجه و تربيت
بدني در نظر گرفته ش��د ،باعث شد تا عمر قهرماني
׳׳بيژن سيف خاني׳׳ و هم تيميهاي او بسيار کم باشد
و حتي در اردوهاي بعدي هم به تيم ملي دعوت نشد.

علي کياني موحد

حال همين سياست باعثشده جواني مانند ׳׳عليرضا
کريمي׳׳ که ميتواند جزء برترين کش��تي گيرهاي
جهان شود ،مجبور به باخت شود.
بيژن خراس��اني نايب رييس فدراسيون ورزشهاي
کارگري است .فستيوال جهاني ورزشهاي کارگري
تابس��تان امس��ال در ليتواني برگزار ش��د و از ايران
 270ورزش��کار حضور داشتند .در هنگام برگزاري
مسابقات مشخص شد که اسرائيل هم با ورزشکاران
بس��يار حضور يافته و نزديک به  40نفر از قهرمانان
ايراني نتوانستند مسابقات را ادامه دهند .خراساني
ميگويد:׳׳ فکر کنم نزديک  20مدال را خودمان دو
دستي به اس��رائيليها داديم .در مسابقات مختلف
پرچم اس��رائيل باال ميرفت ،درحاليکه ميدانستيم
ورزش��کاران ايراني اليق آن مدالها بودند ،اما نبايد
شرکت ميکرديم .حال ش��ما فرض کنيد اسرائيل
همي��ن کار را در مس��ابقات جهاني و يا حتي المپيک
انجام دهد .تعداد زيادي از ورزشکاران خود را راهي
مس��ابقات کند ،به اميد اينکه با قرعه مناسب جلوي
ايرانيه��ا قرار ميگيرند .مثل همين اتفاقي که براي
کش��تي گيرمان افتاد .تعداد رويارويي ورزشکاران
ايراني و اس��رائيلي سالهاي قبل بسيار کم بود ،اما در
اين پنج شش س��ال اخير ورزشکاران آنها به شدت
زياد ش��دهاند و اين خطر ورزش کشورمان را تهديد
ميکند که در رشتههاي مدال آور همچون تکواندو
يا کش��تي قرعه به نفع ما نباش��د .کمااينکه يکي دو
تکواندو کاراسرائيليدر مسابقاتقهرمانيجهان در
گروه ورزش��کاران ايراني قرار داشتند ،اما با شانسي
که آورديم آنها حذف شدند.׳׳
حرفهاي بيژن خراس��اني واقعيتي است که به زودي
گريب��ان ورزش کش��ورمان را خواهد گرفت .پنج يا
ده س��ال ديگر قرار اس��ت چه کنيم؟! آيا باز هم بايد
ببازيم يا مصدوم ش��ويم يا اينکه به کل از حضور در
مس��ابقات انصراف دهيم؟ يا اينکه با تغيير سياست
ورزش،رودرروياسرائيليهاقراربگيريم.کاريکه
بيشتر کشورهاي عربي انجام ميدهند!


