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مهدی شریعتی فیضآبادی



چکیده
هدف این مقاله ،تبیین تهدید وجودی ورزش رژیم صهیونیستی در عرصه بینالملل برای ایران است.
یافتههای این مقاله که از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،از نوع مطالعات
کتابخانهای است ،نشان میدهد ورزش جمهوری اسالمی ایران بعد از بیش از چهار دهه رویارونشدن
با نمایندگان رژیم صهیونیستی در رشتهها و میادین مختلف ،هماکنون با چالش مهمی مواجه شده است.
با توجه به سرمایهگذاری روزافزون رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش بهمنظور کسب پرستیژ و اعتبار
بینالمللی ،در سالهای آینده ورزش ایران با چالش حضور گسترده ورزشکاران تبعه این رژیم در
رشتههای مختلف بهویژه رشتههای مدالآور ایران مانند کشتی ،وزنهبرداری ،جودو و ...مواجه خواهد
شد؛ که تدبیر مناسب در مقطع کنونی برای مقابله با این معضل میتواند از بحرانهای آینده برای ورزش
ایران پیشگیری کند .همسوکردن کشورهای مسلمان با رویکرد و اهداف خود ،توجیه نهادهای بینالمللی
ورزش با استفاده از تجارب سایر کشورها و تمایزگذاری میان «بازیکردن» و «به رسمیت شناختن» از
جمله پیشنهادهایی است که نویسنده مقاله در این مورد ارائه کرده است.
واژگان کلیدی :ورزش ،پرستیژ ملی ،امنیت ،شناسایی ،حاکمیت ،مشروعیت.

 استادیار دانشگاه فنی و حرفهای ،گروه تربیت بدنی ،تهران ،ایران

mahdishariatifeiz@gmail.com
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مقدمه
تالش اسرائیل برای تقویت قدرت نرم خود از بستر ورزش و بهکارگیری ورزشکاران سایر
کشورها در قالب تیمهای ملی در رویدادهای ورزشی بینالمللی در چند سال اخیر چالشها و
مشکالت مختلفی را برای ورزش جمهوری اسالمی ایران به وجود آورده است .پس از گذشت
چهار دهه از انقالب شکوهمند اسالمی ،ورزش ایران همواره بهعنوان یکی از اهرمهای
تقویتکننده انسجام ملی و سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام بهویژه در ابررویدادهای

بینالمللی9

با مخاطبین میلیاردی مانند بازیهای المپیک و جام جهانی فوتبال مطرح بوده است .کسب مقام
هفدهم در المپیک  7097لندن برای اولینبار در تاریخ برگزاری بازیهای المپیک در میان 702
کشور جهان ،درخشش در جام جهانی فوتبال  7092روسیه و تساوی در برابر پرتغال ،مدالهای
طالی المپیکی در رشتههای تکواندو ،کشتی ،وزنهبرداری و دو و میدانی ،در کنار حضور نماینده
ایرانی در دوی  900متر بازیهای المپیک ( 7092بهعنوان پربییندهترین رویداد تلویزیونی جهان)
منجر به توجه بیش از پیش جهانیان به ورزش ایران شده است.
با وجود این ،در سااالهای اخیر ،حضااور روزافزون نمایندگان تبعه اساارائیل در ورزش در
عرصاه بین الملل و پایبندی ورزشکاران ایرانی به رویارونشدن /قرارنگرفتن در کنار آنها موجب
شاده تا ورزش ایران با محدودیتها و تهدیدهایی از سوی نهادهای بینالمللی ورزش از جمله
کمیته بین المللی المپیک و فدراسااایون های جهانی مواجه شاااود که در آخرین نمونه ،به دلیل
رویارونشادن جودوکاران ایرانی با نماینده رژیم صاهیونیستی ،فدراسیون جودو ایران از شرکت
در تمامی مسابقات جهانی محروم و به حالت تعلیق درآمد .پس از گذشت قریب به چهار دهه
(از  9929میالدی) از رویکرد رویارونشدن با ورزشکاران اسرائیلی ،سؤال هایی در برهه حساس
کنونی ورزش جمهوری اساااالمی ایران پیش می آید :آیا ورزش می تواند امنیت ملی جمهوری
اساالمی ایران را تقویت کند یا کاهش دهد؟ فواید رویارونشادن ورزشااکاران ایرانی با همتایان
صهیونیستی خود ،برای ورزش ایران در بُعد خرد و برای امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در
بُعد کالن ،ممکن اساات چه پیامدهایی به دنبال داشااته باشااد؟ در نهایت اینکه چه توصاایهها و
)1. Sport Mega Events (SMEs
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پیشانهادهایی می توان به تصمیم گیران سیاسی کشور در رابطه با این وضعیت دوگانه و متناقض
ارائه کرد؟

الف .ورزش و امنیت ملی
امنیت بیش از آنکه مفهومی قابل توضای و تعریف باشاد ،امری نهنی ،محسوس و قابل در
اسات .گساتره در این مفهوم به اندازه تمام موجوداتی است که حیات خودآگاهانه دارند؛ لذا
امنیات باه عنوان ابزاری برای حفظ تاداوم و بقای حیات قابل در اسااات (مقدم فر.)9992 ،
گذراندن جنگ ساارد ،شااکل گیری نظم نوین جهانی ،ظهور بازیگران فراملی و غیردولتی ،روند
جهانی شاادن و غیره موجب شااد تا بحای کاوش گرانه پیرامون مطالعات امنیتی و چیسااتی آن
صورت گیرد (آنرشب و دیگران .)9992 ،در حالی که الگوی وستفالیا با ابعاد نظامی در گذشته
بر ادبیات مرتبط با امنیت مسالط بودهاند ،امروزه و در دوران پساجنگ سرد ،مفهوم امنیت دچار
دگردیساای شااده اساات (مبینی و دیگران .)9992 ،تحوالت نوظهور امروزی ،چالشهای امنیتی
جدیدی را نیز به وجود آورده اسات (بهرامی و عراقیی .)9992 ،همسو با این تغییرات بنیادی،
امنیت کشاورها نیز دستخوش تحول شده است .این تغییرات به حدی اساسی است که گاه ادعا
می شود به دلیل ظهور بازیگران غیرملی در قالب نهادهای سیاسی و غیرسیاسی ،ملی و فروملی،
امنیت بخشهای مختلف یک کشااور با چالشهای مختلف روبهرو میشااوند (مبینی و دیگران،
 .)9992ویژگیهای نگرش مدرن و سنتی به امنیت در جدول زیر آمده است.
ورزش به عنوان یکی از مؤلفه های حیاتی در تقویت امنیت فرهنگی و به تبع آن امنیت ملی
ایران مطرح است .از یک سو ،با توجه به نظریه کپنهاگ میتوان انعان کرد که ورزش در تمامی
ابعاد پنجگانه این نظریه اعم از نظامی (برگزاری مسااابقات ارتشهای جهان) ،اقتصاااد ساایاسای
(میراث برگزاری و ساااود کالن شاااهرهاای میزباان بازی های المپیک و جام جهانی و ساااایر
رویدادهای بزرگ ورزشااای از زمان مطرح شااادن حق پخش تلویزیونی) اجتماعی (ورزش و
کاهش بزه ،راه اندازی کمپین های مختلف ورزشای اجتماعی و غیره) و محیط زیستی (راه اندازی
رشاته های ورزشای جدید مانند پا ورزی و  )...نقشی پررنگ دارد .از سوی دیگر ،با توجه به
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حضاااور پررنگ نهادهای ورزشااای به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته بین المللی
المپیک ( 709عضاو) ،فیفا ( 799عضو) (خبیری و دیگران )9991 ،رژیم صهیونیستی نیز تالش
کرده تا ضاامن بهکارگیری ورزشااکاران سااایر کشااورها ،عالوه بر ایجاد پرسااتیژ بینالملل برای
خود ،با اتخان راهبردهای چندالیه و سیاستهای چندگانه ،به اهداف کالن حکومتی خود دست
یابد .در این میان ،حضاور رژیم صهیونیستی به عنوان مهم ترین «دگر» هویتی جمهوری اسالمی
ایران (احمدی )9992 ،سابب شده تا ورزش ایران نیز در سالهای اخیر با چالشهای ورزشی-
سیاسی مختلفی مواجه شود.
جدول  .1مقایسه دو نگرش مدرن و سنتی به امنیت
امنیت

بعد از جنگ سرد (مدرن)

قبل از جنگ سرد (سنتی)

غایردولتی ،داخلی ،فرامرزی ،دولاات در مقاااباال

ریشه تهدیدها

دولتهای رقیب

ماهیت تهدیدها

توانمندیهای نظامی

پاسخها

نظامی (سالح و ائتالفها)

مسئول تأمین امنیت

دولت

نهادهای بینالمللی و مالحظات چندجانبه

ارزشهای اصلی

اسااتقالل ملی ،تمامیت ارضاای،

حقوق و نیازهای اسااسی بشر ،شکوفایی اقتصادی

حاکمیت ،مرزها

و حفاظت از محیط زیست

شهروندان خود
غیرنظامی ،اقتصااادی ،داخلی و ساایاساای ،فراملی،
جهانی مانند مهاجرت ،مواد مخدر ،محیط زیساات،
جنایت ،تارشگری و تکایر سالح کشتار جمعی
غیرنظامی ،توسعه ودموکراسی ،دولت سازی و بازار
آزاد جهانی

منبع :مبینی و دیگران9992 ،

ب .عملکرد ایران و رژیم صهیونیستی در عرصه ورزش بینالملل
ورزش جمهوری اسااالمی ایران در ابررویدادهای ورزشاای مانند بازی های المپیک ،بازی های
آسایایی و مسابقات جهانی همواره به واسطه وفور استعدادهای ورزشی در برخی از رشته ها به
ویژه کشاتی ،تکواندو ،وزنه برداری ،فوتبال ،والیبال و اخیراً دوومیدانی همواره با دستاوردهای و
افتخارات مختلفی همراه بوده اسااات .پس از اولین حضاااور در بازی های المپیک  9912لندن،
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ایران توانسته در بیش از 2هفت دهه حضور در باالترین سط ورزش جهان  27مدال رنگارنگ
کساب کند؛ تا از این نظر پس از ساه کشاور برتر شرق آسیا (چین ،ژاپن و کره) در غرب آسیا
به عنوان قدرت بالمنازع رویدادهای ورزشااای قلمداد شاااود .یهودیان نیز بازی های مکابیا 9را
به عنوان رویدادی المپیک گونه برای اولین بار در سااال  9997برای ورزشااکاران یهودی افتتاح
کردند که توسط رژیم صهیونیستی هر چهار سال یک بار برگزار می شود .هرچند در سال 9941
رژیم صاهیونیستی توانست به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیا درآید ،اما این عضویت حدود
بیست سال بعد لغو شد.
رژیم صااهیونیسااتی در سااال  9921قهرمان جام ملت های آساایا شااد و در  9920پس از
رویارونشادن کشاورهای عرب زبان با این تیم ،توانسات وارد جام جهانی فوتبال شود .به دنبال
فشاار اعراب ،تیم این رژیم از بازیهای آسایایی  9922کنار گذاشته و این موضوع نقطه عطفی
در ساارخوردگی ورزشااکاران این رژیم در عرصااه بین الملل بود .دهه  9990میالدی همراه با
پذیرش فوتبال اسااارائیل به عنوان محبوب ترین ورزش یهودیان در اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)
بود و آنها بهرغم حضاور در سارزمین آسایا ،در ساال  9991بهعنوان عضو کامل یوفا معرفی و
پس از آن همواره در مسابقات اروپایی حاضر شدند .هرچند حمایت مالی رژیم صهیونیستی در
مقایساه با ساایر کشاورهای غربی از ورزش ناچیز اسات ،اما این رژیم در چهار رشته ورزشی
فوتبال ،بسکتبال ،جودو و قایقرانی در رویدادهای بینالمللی مانند بازیهای المپیک و بازیهای
آسیایی (در گذشته) صاحب عنوان بوده است.
برای نمونه ،در گذشاته تیم بساکتبال رژیم صاهیونیساتی در بازی های آسیایی توانسته بود دو
مدال طال کسااب یا امروزه باشااگاه بسااکتبال مکابی تل آویو با  2عنوان قهرمانی در اروپا به عنوان
یکی از مدعیان بسااکتبال در قاره ساابز مطرح اساات .در بازیهای المپیک نیز این رژیم توانسااته
تاکنون  9مدال کسااب کند که در جدول زیر آمده اساات .جدول  7عملکرد ورزش ایران و رژیم
صهیونیستی را در بازیهای المپیک بهعنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان مقایسه کرده است.
1. Maccabiah Games
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جدول  .6مقایسه عملکرد ورزش ایران و رژیم صهیونیستی در بازیهای المپیک؛
از زمان حضور رژیم صهیونیستی در این رویداد ()1006

ردیف

بازیهای

نوع مدال

المپیک

رشته ورزشی

نوع مدال

رژیم صهیونیستی

رشته ورزشی

جمهوری اسالمی ایران

9

 9997بارسلون

نقره ،برنز

جودو

نقره 7 ،برنز

کشتی

7

 9992آتاالنتا

برنز

قایقهای بادی

طال ،نقره ،برنز

کشتی

 7000سیدنی

برنز

قایقرانی کانو

 9طال ،برنز

وزنه برداری ،کشاااتی،

 7001آتن

طال ،برنز

قایق بادی ،جودو

 7طال 7 ،نقره 7 ،برنز

 7002پکن

برنز

قایقهای بادی

طال ،برنز

کشتی ،تکواندو

 7097لندن

-

-

 2طال 4 ،نقره ،برنز

وزنه برداری ،کشاااتی،

 7092ریو

دو برنز

جودو

 9طال 9 ،نقره 1 ،برنز

مجموع

 9مدال 9 :طال 9 ،نقره و  2برنز

9
1
4
2
2

تکواندو
وزنه برداری ،کشاااتی،
تکواندو

تکواندو ،دوومیدانی
وزنه برداری ،کشاااتی،
تکواندو
 92مدال 92 :طال 90 ،نقره 99 ،برنز

ج .تقابل ورزش ایران و رژیم صهیونیستی
پیش از انقالب اسااالمی ،رژیم پهلوی و رژیم صااهیونیسااتی متحد یکدیگر بوده و در زمینه های
مختلف با هم همکاری داشاتند .پس از تشکیل رژیم صهیونیستی در  2مارس  9940و به رسمیت
شاناختن آن از سوی دولت شاهنشاهی ایران به شکل «دوفاکتو» اتحاد استراتژیک این دو رژیم بر
اسااس دکترین پیرامونی «بن گورین» شکل گرفته و تا سقوط حکومت پهلوی ادامه یافت .پس از
انقالب ،س ایاساات خارجی

ایران دچار دگرگونی اساااساای شااد و در تقابل با اساارائیل ،حالت

منازعهجویانه به خود گرفت (آقایی و رسااولی .)9922 ،پس از پیروزی انقالب اسااالمی ایران در
 9929/9942به رغم تهدیدهای رادیکالیسم عربی علیه جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل ،بالفاصله
روابط این دو قطع و سافارت اسارائیل در تهران در اختیار فلسطینیان قرار گرفت .ایران پس از آن
زمان ،این رژیم را عامل استعمار غرب به ویژه امریکا در خاورمیانه و اشغال گر سرزمین فلسطین و
قدس میداند (آقایی و رسولی.)9922 ،
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هایی از قبیل مخالفت با روند صاال خاورمیانه و حمایت از حزب اهلل و گروه های

فلساطینی و غیره بیان گر تقابل سیاست های جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل در دوران پس از
انقالب بوده اسات .در واقع ،هویت مساتقل و عزت طلب انقالب اسالمی ،از یک سو به طرد و
نفی ارزش هاا و ارکان هویت ملی رژیم پهلوی پرداخته و از ساااوی دیگر ،دربرگیرنده ایده و
آرمان تأسایس هویت ملی نوین بر پایه ارزش ها و اصاول اساالمی بود که خود منشاأ تضاد با
رژیم صااهیونیسااتی پس از انقالب بود (آقایی و رسااولی .)9922 ،تاریخ معاصاار ایران و رفتار
تهاجمی قدرت های استعمارگر از جمله امریکا و دست نشانده آن یعنی اسرائیل موجبات ادرا
منفی از حضاور این رژیم در منطقه اسات (آقایی و رسولی .)9922 ،این موضوع سبب شده تا
در سااالهای اخیر حکومت صااهیونیسااتی تالش کند جمهوری اسااالمی ایران را با چالشهای
مختلفی روبه رو کند که عرصه ورزش نیز از این موضوع مستانی نیست .حدود چهار دهه است
که ورزشاکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی از مقابله با ورزشکارانی از رژیم صهیونیستی
خودداری میکنند.
هرچند این اقدام درراسااتای به رساامیت نشااناختن ماهیت این رژیم غاصااب اساات ،اما
مسائوالن ورزشی در این سالها بهخاطر جلوگیری از عواقب بعدی مانند ممنوعیت حضور در
مساااابقاات بین المللی و تحمل جریمه های مختلف به گونه ای رفتار کرده اند که ظاهراً این
رویارونشادن ،اتفاقی بوده و ماهیت سایاسی و عقیدتی ندارد .کشورهای مختلف دیگری مانند
الجزایر ،تونس ،سوریه ،اندونزی ،عربستان و مصر از رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی
خودداری میکنند .ماهاتیر محمد ،نخساات وزیر مالزی ،مواضااع محکم و قاطعانهای را در برابر
رژیم صاهیونیساتی اتخان و یهودی های سااکن اسرائیل را «دماغ کج» خوانده و آنها را به عنوان
عامل اصالی مشاکل در خاورمیانه مورد انتقاد قرار داده اسات .او در ژانویه  7099ورزشکاران
این رژیم را جنایت کار خوانده و اجازه نداد تا ورزشااکاران اساارائیلی برای مسااابقات شاانای
قهرمانی معلولین جهان به مالزی وارد شااوند .محمد ابوتریکه 9بازیکن مصااری ،پس از گلزنی
مقابل سااودان ،در شااادی پس از گل زیرپیراهن خود را با شااعاری در حمایت از مردم غزه به

1. Aboutika
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نمایش گذاشاات و گفت« :من وصاایت کرده ام که آن پیراهن را در حمایت از غزه بعد از مرگم
همراهم دفن شود».
کانوته 9در دیدار سویا و دپورتیووالکرونا در لیگ اسپانیا پس از گلزنی ،متنی را که بر روی
زیرپیراهن نوشاته بود ،به حمایت از مردم فلطسین به دوربین ها نشان داد .در المپیک  7092نیز
شاهابی 7جودوکار مصاری ،پس از پیروزی بر حریف اسارائیلی ،از دست دادن با حریف امتناع
کرد .باشااگاه ساالتیک نیز در حمایت از فلسااطین در دیدار با هاپوئل ،پرچمهای فلسااطین را به
ورزشااگاه آورد تا از این طریق از مردم فلسااطین حمایت کند (شااریعتی فیضابادی و دیگران،
 .)7094در این میاان ،برخی کشاااورهاا ماانناد ایران نه تنها از این موضاااوع پیروی ،بلکه از
ورزشاکاران می خواهند تا در مساابقات ورزشای در سارزمین های اشاغالی تحت اشغال رژیم
صاهیونیستی نیز حضور پیدا نکنند (المانیتور .)7092 ،در بحبوحه انقالب و در راستای اتحاد و
یکپارچگی جهان اساالم ،سفارت غیررسمی اسرائیل در تهران در اختیار فلسطینیان قرار گرفت.
چهار ساال پس از پیروزی انقالب و در مساابقات جهانی کشاتی ،بیژن سایفی خانی کشتی گیر
ایرانی در مقابل رابینساون کوتاشاویلی نماینده اسرائیل قرار گرفت و به رغم پیروزی بر حریف،
به دلیل دستور وزیر خارجه وقت مبنی بر رویارونشدن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی ،کاروان
کشاتی به ایران برگردانده شاد و این نقطه پایانی بر مسابقات ورزشی بین ورزشکاران ایرانی و
رژیم صهیونیستی بود.
حضاور پررنگ ورزشاکاران ایرانی در رویدادهای ورزشی بین المللی مانند بازی های المپیک،
مسااابقات جهانی و ...موجب شااده تا رسااانه های جهان ،رویارونشاادن ورزشااکاران ایرانی با
اسااارائیلی ها را تعبیر به «راز سااارگشااااده» 9کنند (المانیتور .)7092 ،چالش های چهارگانه رژیم
صااهیونیسااتی برای ورزش ایران در عرصااه بینالملل در شااکل  9آمده اساات که در ادامه ضاامن
بررسااای تقاابل نمایندگان دو کشاااور در چهار دهه گذشاااته تالش شاااده تا هزینه و فایده این
رویارونشدن مورد بحث قرار گیرد.

1. Kanoute
2. Shehaby
3. Open Secret
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محرومیت از کسب مدال در

افزایش مهاجرت ورزشکاران

رویدادهای بینالمللی

ایرانی
چالشهای چهارگانه رژیم صهیونیستی در عرصه
ورزش بینالملل برای ایران

برنامهریزی رژیم صهیونیستی برای

رویکرد ضدسیاستزدگی

مبارزه با ایران در عرصه ورزش

فدراسیونهای جهانی

شکل  .1چالشهای چهارگانه رژیم صهیونیستی برای ورزش ایران در عرصه بینالملل
(موسوی آشان)1200 ،

جدول  9نمایان گر تاریخ رویارونشادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی
در رویدادهای ورزشی و البته برخی رویارویی های غیررسمی و پیامدهای آن برای ورزشکاران
ایرانی است.
جدول  .2سوابق و پیامدهای رویارویی و رویارونشدن ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی
رشته ورزشی

سال

نماینده /ورزشکار

کشتی

9929

بیژن سیفی خانی

فوتبال

9929

مهرداد میناوند

فوتبال

9929

وحید هاشمیان

بسکتبال

9921

تیم بسکتبال

جودو

9921

وحید سرلک

پیامد
رویارویی با نماینده اسرائیل و دستور بازگشت کاروان
از سوی وزیر خارجه وقت
بازی با هاپوئل 9اسرائیل در لباس تیم اشتروم گراتس

7

اتریش؛ عذرخواهی وی از فدراسیون فوتبال ایران
رویارونشدن با تیم مکابی 9رژیم صهیونیستی در بازی
رفت و برگشت در لیگ قهرمانان اروپا
اعزام نشااادن به رغم انتظار  42سااااله برای حضاااور
بسکتبالیستهای ایرانی بهدلیل همگروهی با اسرائیل
پناهندگی وحید سااارلک به آلمان پس از اجبار وی به
رویارونشدن با نماینده اسرائیل

1. Hapoel
2. Strom Gratz
3. Maccabi
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سال

نماینده /ورزشکار

فوتبال

9921

اشکان دژاگه

تکواندو

9924

غالمحسین نوالقدر

تنیس روی میز

9922

فرخنده سلیمانی

فوتبال

9922

محمد عظیمزاده

شمشیربازی

9929

شطرنج

9990

احسان قائم مقامی

کشتی

9990

بشیر باباجانزاده

وزنهبرداری

9990

حسین خدادادی

شمشیربازی

9999

مجتبی عابدینی

فوتبال

9990

پیامد
انصراف از حضور در تل آویو در غالب تیم فوتبال زیر
 79سال آلمان
به دلیل حضور ورزشکار اسرائیلی روی سکو قهرمانی
قرار نگرفت.
انصراف داور ایرانی از قضاوت نماینده اسرائیل
ارساااال پیاام تبریاک الکترونیک مسااائول بین الملل
فدراساایون فوتبال ایران برای همتای اساارائیلی ،که در
نهایت به استعفای وی از پست خود انجامید.

حساااین عاابدی ،محمد حذف از مسابقات به دلیل رویارونشدن در اسلحههای
قنبری و حسین ابراهیمی اپه و فلوره
حاذف از مساااابقاات کورسااایکاا فرانساااه به دلیل
رویارونشدن با نماینده اسرائیل
حذف از مسابقات بینالمللی باکو
نایب قهرمانی و قرارگرفتن بر روی سکو در حالی که
نماینده اساارائیل قهرمان شااد .محرومیت مادامالعمر از
حضور در مسابقات.
حذف از مسابقات جهانی کاتانیای ایتالیا

تیم کااارگری نیشاااکر رویاروریی با نماینده کارگری رژیم صاااهیونیساااتی و
امیرکبیر خوزستان

انصراف از مسابقات کارگری در کشور لتونی

کشتی

9990

محسن حاجیپور

حذف از مسابقات جهانی استانبول

تیراندازی

9999

حسین باقری

فوتبال

9992

تیم فوتبال

شطرنج

9992

برنا درخشانی

تیراندازی در حضااور ورزشااکار اساارائیلی و کسااب
مدال؛ انتقاد با تیتر «مدالی که بوی خون میدهد».
تقابل دو ملیپوش ایرانی احسااان حاجی صاافی و مسااعود
شااجاعی تیم پلنیونیوس یونان با مکابی رژیم صااهیونیسااتی؛
خط خوردن از تیم ملی به دلیل زیرپاگذاشاتن خط قرمزهای
نظام (معاون قهرمانی وزارت ورزش)
اخرا از تیم ملی باه دلیال رویاارویی با ورزشاااکار
اسرائیلی

جمهوری اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی؛ دوگانه...
رشته ورزشی

سال

نماینده /ورزشکار

کشتی

9992

علیرضا کریمی

شطرنج

9992

آرین غالمی

جودو

9992

بریمانلو

جودو

9992

سعید مالیی

612
پیامد

حذف از مسااابقات جهانی کشااتی و راهاندازی کمپین
نه به «باید ببازی»
رویارونشدن در مسابقات جهانی سوئد
اعزام نشاادن به مسااابقات جهانی  7099ژاپن به دلیل
رویاارویی احتماالی با نماینده اسااارائیل در دور اول؛
خداحافظی از تیم ملی
باخت عمدی در مرحله نیمه نهایی؛ تعلیق فدراساایون
جودو ،محرومیت مادام العمر رییس فدراساایون جودو؛
و شااارکات او در باازی هاای المپیک  7070با پرچم
پناهندگان المپیک

شنا

جودو
بسکتبال
پارالمپیک

جودو

جودو
جودو

الاامااپاایااک
7002
الاامااپاایااک
7001
الاامااپاایااک
7002
الاامااپاایااک
7002
الاامااپاایااک
7002
الاامااپاایااک
7097
الاامااپاایااک
7092

به رغم کسب تنها سهمیه واقعی شنا ایران در بازی های
محمد علیرضایی

المپیک ،به دلیل حضور نماینده اسرائیل در خط شروع
قرار نگرفت.

آرش میراسماعیلی
تیم بسکتبال
مسعود اشرفی

حذف او از مساااابقات در حالی که برخی او را بخت
نخست قهرمانی میدانستند.
دست دادن بازیکنان ایرانی با مربی اسرائیلی تیم روسیه
در پایان بازی؛ احضار بازیکنان به سازمان تربیت بدنی
انداختن مدال به گردن ورزشکار اسرائیلی و استعفا از
سمت خود
داوری جودو بین نماینده اساارائیل و روساایه که منجر به

محمدرضا مینوکده

باخت نماینده روسااایه شاااد؛ محرومیت مادام العمر داور
ایرانی از سوی فدراسیون جودو ایران

علیرضا محبوب
علیرضا خجسته

اعزامنشدن به دلیل حضور نماینده اسرائیل در وزن او
اعزام نشادن به مسابقات به رغم حذف نماینده اسرائیل
در دور اول
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نتیجهگیری و پیشنهادها
این مقاله به بررسای نحوه حضاور ایران در مساابقات جهانی و رودرروشدن با معضلی چندساله به نام
رژیم صاهیونیساتی در این عرصاه پرداخته است؛ معضلی که در سالهای گذشته بارها سد راه موفقیت
ورزشاکاران ایرانی شاده است .بدون تردید ،به رسمیتنشناختن رژیم صهیونیستی از سوی مسلمانان و
نظام اساالمی ایران ،یکی از سایاستهای کالن کشور و مقبول نظر مردم بوده و هیچ رویداد ،منفعت یا
موفقیتی باالتر از آن تصاور نشده است .مردم ایران در دهههای متمادی بهویژه بعد از پیروزی انقالب بر
ساار آرمان فلسااطین و دفاع از حق مردم مظلوم فلسااطین ایسااتادهاند و آن را ارزشاای ملی و دینی تلقی
میکنند .این دفاع و همراهی در ورزش ایران به شاکلی تبلور یافته که تیمهای ورزشی و ورزشکاران ما
در رقابتهای حذفی ،مقابل نمایندگان اساارائیلی حاضاار نشااده و بازندگی را به رساامیتدادن به ملیت
اسارائیلی ترجی دادهاند .اما این امر در حدود یک دهه اخیر با کمی پوشایدگی و محافظهکاری صورت
میگیرد؛ به این ترتیب که معموالً ساعی میشاود دلیلی فنی و ورزشای برای آن تراشیده و دیگر بهطور
رسمی و علنی موضع سیاسی و ایدئولوژیک آن اقدام بروز نیابد.
از یک ساو ،رژیم غاصاب اسرائیل را نمیتوان بهدلیل نقض اصول انسانی و زیر پا گذاردن
حقوق مساالمانان واجد عنوان دولت -ملت دانساات و از سااوی دیگر ،کنارکشاایدن کامل از
بازی های المپیک و رقابت های بین المللی ،ارتباط ورزش ما را با دنیا به کلی قطع خواهد کرد.
جمهوری اسااالمی ایران در چهل سااال گذشااته در  90رشااته ورزشاای بهدلیل رویارونشاادن با
نمایندگان اسارائیلی متضارر شاده است .در این میان ،به نظر میرسد هرگونه «تهدید وجودی»
برای ورزش ایران در تقابل با رژیم صاااهیونیساااتی در دوران پیش و پس از انقالب را در دو
راهبرد کلی می توان خالصاه کرد .در پیش از انقالب ،رژیم پهلوی ،به اسرائیل به عنوان دوست
و شاریک استراتژیک خود در منطقه نگاه میکرد تا جایی که در بازیهای آسیایی  9921تهران،
این رژیم توانساات باالتر از هند ،تایلند و کره شاامالی در رده شااشاام آن مسااابقات قرار گیرد.
فوتبال ایران با اسارائیل در سال  9922در فینال جام آسیا رودرروی هم قرار گفتند که آن بازی
را ایران  7به  9برد و به قهرمانی مساااابقات رساااید .آیت اهلل خامنه ای پس از این پیروزی در
ساخنرانی اینچنین فرمودهاند« :مردم شاهر حتی راننده تاکسیها نیز از شکست اسرائیل خوشحال
هستند و این نشانهای از نارضایتی مردم درباره ارتباط با اسرائیل بود» (المانیتور.)7092 ،
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پس از آن ساال ،ورزشکاران ایران بارها با نمایندگان اسرائیلی در رویدادهای مختلف ورزشی
به ویژه رشاته های انفرادی مانند کشتی ،جودو ،شطرنج ،شمشیربازی و غیره با بهانه های مختلف از
جمله مصادومیت ،نرسایدن ویزا ،اساتراحت پزشاکی ،جراحت ناگهانی ،مشاکل وزن ،مشکالت
خانوادگی و حتی اعزامنشاادن به مسااابقات رویارو نشاادند .در این میان ،به نظر میرسااد پس از
گذشاات قریب به دو دهه از حضااور جدی ورزشااکاران اساارائیلی در عرصااه بینالملل ورزش،
حضاور و تالش صاهیونیستها برای به خدمتگرفتن ورزشکاران سایر ملتها مانند کشتیگیران
و وزنه برداران درجه دو روسااای به عنوان تبعه رژیم خود ،ورزش جمهوری اساااالمی ایران را با
چالش مهمی مواجه کرده اند .اولین هشادارها در این مورد را رئیس وقت فدراسایون کشتی ایران
زمانی داد که کشااتی گیر ایرانی در صااورت پیروزی بر حریف در مرحله نیمه نهایی باید در برابر
نماینده اساارائیل قرار می گرفت .مربی ایرانی با فریاد «باید ببازی» در حضااور رئیس فدراساایون
جهانی کشاتی و رساانه های پخش کننده این مساابقات سابب شاد تا بسیاری از آنها این اتفاق را
پوششی و عمدی تلقی کنند و موجب افزایش فشار بر فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی شد.
پس از این اتفاقات ،رییس وقت فدراسایون در مصاحبه خود گفت« :مراجع اصلی کشور مواضع
حاکمیت درباره چگونگی رویارونشاادن با ورزشااکاران اساارائیلی را به نهادهای بینالمللی ورزش ای
اعالم کنند؛ چرا که ادامه این روند عواقب نامناسابی برای کشاور دارد .این بار سنگین نبایستی تنها بر
دوش ورزشااکاران و مربیان باشااد» .او پس از موضااع گیری خنای وزارت ورزش ،از ساامت خود
اساتعفا کرد؛ که به دنبال آن ،پسات نایب رئیسای فدراسایون جهانی کشتی نیز از دست رفت .ورود
کمیسایون اصال  90مجلس به این ماجرا و مصااحبه یکی از نمایندگان آن در این باره نشان می دهد
که تقابل ورزشاکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی فراتر از فضاهای ورزشی است .یکی از نمایندگان
در این باره گفت« :در حال حاضار فلساطینیها نیز با اسرائیلیها در میادین ورزشی رقابت مینمایند؛
متأسافانه ما تابویی درسات کردهایم که مساابقهدادن با رژیم صهیونیستی را معادل به رسمیتشناختن
این رژیم می دانیم» .در این راساتا ،رییس اداره ورزش دانشاگاه تل آویو پس از مساابقه بسکتبال میان
اسرائیل و فلسطین گفت« :ما معتقدیم بازی بسکتبال بهتر از شلیک گلوله به سمت یکدیگر است».
پس از این اتفااقاات ،وزیر ورزش و جواناان ایران در ناامه ای به شاااورای عالی امنیت ملی
خواساتار تعیین تکلیف رویارویی با اسرائیل در برخی از رشتههای ورزشی خاص مانند تیراندازی
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و وزنهبرداری که ورزشاکاران غیرمساتقیم با یکدیگر به رقابت میپردازند ،شاد .در بخشی از این
نامه آمده اساات« :با رعایت کردن مالحظات بین المللی و داخلی و نیز مبانی ساایاساات خارجی و
رهنمودهاای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری امیدواریم تمهیداتی اندیشاااه شاااود تا در آینده
شااهد مشاکالتی اینچنینی نباشایم» .در پاساخ ،رئیس کمیسایون امنیت ملی و سایاست خارجی
مجلس شاورای اساالمی در مصاحبه ای با روزنامه تایمز تهران گفت« :ایران اسرائیل را به رسمیت
نمی شاناسد ،لذا وارد رقابت ورزشی با آنها نیز نخواهد شد» .برخی از مسئولین ورزشی و سیاسی
کشاور رقابت دو ورزشکار ایرانی و اسرائیلی با یکدیگر را به منزله بازگشایی سفارت خانه های دو
کشاور می دانند (محمدی .)9992 ،برای نمونه ،دبیر سابق کمیته ملی المپیک ایران معتقد است« :با
اساتفاده از منشور المپیک باید آنها را جنایتکار و به دنیا اگهی دهیم تا آنها نیز متوجه و با اسرائیل
رقابت ننمایند.اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم و با ورزشکاران آنها نیز رویاروی نمیشویم».
رئیس وقت بساایج ورزشااکاران نیز در مصاااحبه ای این چنین گفت« :امیدوارم اساارائیل تا
المپیک نابود شااود» .حال آنکه این رژیم با به خدمت گرفتن ورزشااکاران سااایر کشااورها در
انتخابی بازی های المپیک  7070تالش دارد تا از این رویداد برای کساااب پرساااتیژ بین المللی
اساتفاده کند .علیاکبر والیتی ،وزیر اسابق امور خارجه ایران در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی
بر چرایی سایاسات رویارونشادن ورزشاکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیلی گفت« :بنده افتخار
میکنم که پایهگذار بازینکردن مقابل ورزشاکاران اسارائیلی بودم» .در این میان ،فشار نهادهای
بین المللی ورزش از جمله روساای فدراسایون های جهانی کشاتی و جودو سبب شد تا موضع
ثانویه و رویارونشاادن با ورزشااکاران اساارائیلی بار دیگر به عنوان تهدید وجودی برای ورزش
ایران مطرح شاود .تناد اللوویچ ،رئیس فدراسیون جهانی کشتی ،پس از باخت عمدی کشتیگیر
ایرانی گفت« :ادامه این رفتار به کل ورزش ایران لطمه خواهد زد و ملت بزرگ ایران و فرهنگ
آنها را که کشتی و ورزش در آن احترام زیادی دارد ،را متضرر خواهد کرد».
ماریوس ویزر ،رئیس جهانی فدراساایون جودو ،نیز ضاامن انتقاد از ساایاساات دوگانه کمیته ملی
المپیک جمهوری اساااالمی ایران گفت« :کمیته ملی المپیک ایران به نهاد متناظر بین المللی خود قول
داده بود که به طور کامل به منشاااور المپیک احترام و از قوانین فدراسااایون جهانی پیروی کند ،حال
آنکه اجبار مالیی جودوکار ایرانی به باخت به دلیل رویارونشااادن با نماینده اسااارائیل خالف این را
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ثابت کرد» .او پس از این اتفاق ،رئیس فدراساایون جودو ایران را به شااکل مادام العمر و فدراساایون
جودو کشورمان را نیز تا اطالع ثانوی از شرکت در تمام مسابقات قارهای و جهانی تعلیق کرد».
یافته های پژوهش نشاان می دهد نتایج جمهوری اساالمی ایران در رویدادهای بزرگ ورزشی مانند
بازیهای المپیک به هیچ عنوان قابل مقایسااه با رژیم صااهیونیسااتی نبوده و جمهوری اسااالمی ایران با
کساب  92مدال ( 92مدال طال) در مقایساه با  9مدال (تنها  9مدال طال) رژیم صااهیونیستی(جدول )7
اعتبار و برندی بین المللی در عرصااه ورزش به حساااب می آید؛ حال آنکه این رژیم تالش کرده تا در
ساال های اخیر با سرمایه گذاری بر روی رشته های انفرادی مدال آور مانند کشتی ،جودو ،شمشیربازی و
به خدمت گرفتن ورزشاکاران ساایر کشورها در زیر پرچم خود از ورزش به عنوان اهرمی برای تقویت
قدرت نرم خود اسااتفاده کند .در این میان ،برخی اقدامات نهادهای بینالمللی ورزش مانند آنیه موجب
تعلیق دایمی جودو ایران شااد ،در کنار برخی تحرکات حساااساایتزا داخلی مانند آنیه در بند  99طرح
مقابله با اقدامات خصامانه رژیم صاهیونیساتی علیه ورزشاکاران ایرانی در کمیساایون امنیت ملی مطرح
شاد ،میتواند بهانهای برای نهادهای بینالمللی ورزش در راستای اعمال محرومیتها و محدودیتهای
بیشتر ورزشکاران ایرانی در عرصه بینالملل شود.
جمالی نوبندگانی ،عضااو کمیساایون امنیت ملی در این باره گفته اساات« :این احتمال وجود
داشاات که این ماده به عنوان بهانهای در دساات رژیم صااهیونیسااتی و برخی از روسااای
فدراساایونهای جهانی که نمونه آن را در فدراساایون جودو دیدیم ،قرار گیرد .همه ما معتقد به
این هساتیم که رژیم صاهیونیستی رژیمی جعلی است و آن را به رسمیت نمیشناسیم و تاکنون
نه تنها ورزشاکاران جمهوری اسالمی ،بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نظیر کویت و مصر نیز
حاضار به رقابت با ورزشاکاران رژیم صاهیونیساتی نشادند .اما وقتی این امر بهصورت قانون
باشااد ،آنها این قضاایه را مسااتمسااک قرار میدهند و با وجود اینکه رژیم صااهیونیسااتی از
کنفدارسایون آسایایی حذف شده است ،احتمال اینکه همه رشتههای ورزشی با همین قانون از
بازیهای جهانی و المپیک مرحوم کنند ،وجود داشاات .بنابراین ،بر اساااس آن چیزی که امروز
در کمیسایون امنیت ملی و سایاسات خارجی تصاویب شد ،دیگر ماده  99در این طرح وجود
ندارد» .برخی معتقدند ادامه روند کنونی برای کشور پرهزینه است و تداوم آن موجب تضعیف
جایگاه و پرساتیژ ملی به خاطر کاهش افتخارات و مدالهای قهرمانی در عرضه ورزش میشود
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و می تواند در داخل کشاااور با اعتراضااااتی همراه باشاااد و در نهایت باعث کوت و مهاجرت
قهرمانان ورزشی از کشور شود (موسوی آشان.)9999 ،
عالوه بر این ،با عادی سازی روابط این رژیم با چهار کشور عربی ،شانس بازگشت ورزش آن
به زیرمجموعه ورزش آسیا بیشتر شده است .به دنبال عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده
عربی ،تفاهم نامه ای ورزشای بین فدراسایون فوتبال دو طرف به امضاا رساید که شانس تازهای به
ورزشااکاران اساارائیلی میدهد که در تیمهای آساایایی بازی کنند .این تفاهمنامه شااامل برگزاری
مساابقات بین تیمهای ملی دو طرف اسات .در راستای این توافق ،تیم فوتبال النصر دبی ،دیا صبا،
هافبک تیم رژیم اساارائیل را به خدمت گرفت .وی اولین بازیکن اساارائیلی اساات که در تیمی از
کشورهای عربی خلیجفارس بازی میکند .به نظر می رسد در صورت تسری پروژه عادی سازی به
روابط اسارائیل با عربساتان سعودی ،کویت و برخی دیگر از کشورهای اسالمی منطقه ،زمینه الزم
برای طرح بازگشااات ورزش اسااارائیل به زیرمجموعه ورزش آسااایا نیز فراهم می شاااود .چنین
درخواستی ممکن است با حمایت کشورهای عربی منطقه نیز روبهرو شود.
مسائولین ورزش اسرائیل یقیناً برای بازگشت ورزش این رژیم به زیرمجموعه ورزش آسیا
اشتیاق زیادی دارند؛ چون اوالً ،این امر می تواند گام موثری در توسعه روند عادیسازی باشد و
ثانیاً ،در رقابت های ورزشی قاره آسیا ورزشکاران اسرائیلی شانس بیشتری برای موفقیت دارند.
این وضعیت بهویژه میتواند برای تیم ملی فوتبال اسرائیل مفید باشد (موسوی آشان.)9999 ،
بحران ها و مشکالت کنونی ،موجه ترین دلیل برای اندیشیدن درباره آینده است و ناگفته پیداست
که بحران های امروز نتیجه قهری نپرداختن به موانع و مشاااکالت قبل از بروز و تبدیل آنها به بحران
هساتند (مرادیان .)9992 ،به نظر می رساد رژیم صاهیونیستی تالش دارد تا با گروگان گرفتن ورزش
ایران ،از سرخوردگی جهانی خود کم کرده و به دنبال جایگاهی در نقشه ورزش بین الملل برای خود
باشااد .تجربه تلخ این رژیم از حضااور پیدانکردن در جام جهانی  9920و رقابتنکردن ورزشااکاران
هیچکدام از کشااورهای مساالمان با این رژیم در آن برهه از زمان ساابب شااده تا آنها با فضاااسااازی
رساانهای ،خود را مردمی مظلوم و ستمدیده نشان دهند .امروزه ظرفیت ورزش ایران بهعنوان یکی از
اهرم های توساعه سایاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی نظامی مطرح کی شود و هرگونه آسیب به آن،
ممکن است منجر به خدشهدارشدن انسجام داخلی و امنیت ملی شود.
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روانگسایختگی و تعدد مراکز تصامیمگیری سایاسای درباره ورزش در ایران سبب شده تا
رژیم صهیونیستی این فرصت را بهانه ای برای دستیابی به اهداف سیاسی خود قرار دهد .بر این
اساس ،پیشنهادهای زیر طرح میشود:
 تالش برای همساوساازی سایر کشورهای مسلمان ( 79کشور) مانند مالزی ،الجزایر ،مصر،
تونس و ...در راساااتاای تشاااکیال اتحاادیه و ارائه راهبردی منساااجم و یکپارچه مبنی بر
رویارونشدن با ورزشکاران رژیم صهیونیستی .تغییر نهنیّت و نگرش نسبت به این موضوع،
گزینه دیگری اسااات که می تواند مورد توجه قرار گیرد .برای نمونه ،می توان از پیروزی بر
حریفاان اسااارائیلی و تقدیم این پیروزی ها به ملت فلساااطین به عنوان اقدامی تبلیغاتی در
مخالفت با رژیم صااهیونیسااتی بهره برد یا میتوان به شااکل رساامی اعالم کرد که مس اابقه
ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی به مفهوم شناسایی این رژیم نیست.
 با توجه به تجارب ساایر کشورها مانند رویارونشدن تیم های فوتبال آنربایجان با ارمنستان،
اوکراین با روساایه و پذیرش این موضااوع از جانب فیفا ،به نظر می رسااد اگر بتوان دلیلی
منطقی برای رویارونشاادن با این رژیم با توجه به ساابقه تاریخی آن در نهادهای بین المللی
ورزش ارایه کرد ،ممکن اسات این موضوع مانند موارد مشابه مورد قبول واقع شود؛ هرچند
درباره ساااایر تجارب هر دو طرف مایل به رویارویی نیساااتند ،اما در قضااایه ایران و رژیم
صهیونیستی ،این موضوع یکطرفه است و تنها ورزشکاران ایرانی تمایل به رقابت ندارند.
 اگر دیپلماسای ورزشی ایران با روشهای باال نتواند به توفیقی دست پیدا کند ،در مرحله
بعدی ،تبیین و در جایگاه ورزش به عنوان ابزاری اسااسی در توسعه اقتصادی ،سیاسی،
امنیتی ،محیط زیستی و اجتماعی ایران برای تصمیم گیران سیاسی امری ضروری است .به
نظر می رسااد حضااور ورزشااکاران ایرانی برای رقابت در رشااته های ورزشاای انفرادی
غیرتماساای مانند تیراندازی ،شاانا ،وزنهبرداری و ...بتواند برخی از چالش های پیش رو را
برطرف کند .در نهایت اینکه اعتقاد عملی به جدایی ورزش از سااایاسااات و تالش برای
ادبیات ساازی پیرامون این موضاوع از طریق نگارش یادداشت ها ،مقاالت و ...می تواند به
در از فضای سیاسی ورزش امروز جامعه جهانی کمک کند.
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