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ســپاهان اصفهان توانســت بــا عنــوان بهترین خط 
حملــه لیــگ کارش را در نیم فصل نخســت بــه پایان 
ببرد. به گــزارش فوتبال ۳۶۰، ســپاهان اصفهان در بین 
مدعیان تنها تیمی بود که در بازار نقل وانتقاالت تابستانه 
بــرای تقویت خط حمله تیم خود دســت به کار نشــد و 
طالیی پوشــان اصفهانی با وجود جذب بازیکنان متعدد 
در پست های مختلف، در خرید مهاجم هدف سراغ خرید 
ســتاره نامداری نرفتند و با وجود حفظ شــهریار مغانلو، 
ژوزه مورایــس بعد از دیدار دوســتانه تیمش با خوشــه 
طالیی ســاوه، مهاجم تیــم لیگ یکی را پســند کرد و از 
مدیران باشــگاه خواست تا با عیسی مرادی برای حضور 
در جمع طالیی پوشان اصفهانی به توافق برسند و به جز 
مرادی، مهاجم دیگری به جمع بازیکنان سپاهان اضافه 
نشــد! مورایس با وجود عدم جــذب مهاجم تخصصی، 
برنامه های تهاجمی خود را حول محور شــهریار مغانلو 
برنامه ریزی کرد و طالیی پوشــان اصفهانی با درخشش 
مهاجم بلندقامت خود توانستند نیم فصل خوبی را پشت 
سر بگذارند و به جز موفقیت در امر گل زنی، نمایش های 

تهاجمــی را هم به اجرا در بیاورنــد و رضایت هواداران 
طالیی پوش را جلب کنند. هرچند ســپاهان در مقاطعی 
از نیم فصل نخســت روند سینوســی داشــت اما نگاهی 
به آمار و ارقام نشــان می دهد که شــاگردان مورایس به 
خواســته های خود در خط حمله رسیده اند. سپاهان در 
پایان نیم فصل نخست با ثبت ۲۱ گل زده توانست صاحب 
عنوان برترین خط حمله نیم فصل لیگ بیست ودوم شود، 
آن هم در شرایطی که پرســپولیس و گل گهر هرکدام ۲۰ 
گل به  ثمر رســاندند و نســاجی مازندران هم با ثبت ۱۸ 
گل، دیگــر تیم موفــق در به ثمررســاندن گل بود. نقش 
اصلی را در موفقیت ســپاهان در نیم فصل اول، شهریار 
مغانلو ایفا کرد و توانســت به خوبی پاسخ اعتماد ژوزه 
مورایس را بدهد و یک تنه ســتاره تیمش در خط حمله 
بود. مغانلو که در چهــار هفته ابتدایی فصل در گل زنی 
ناکام بود، در دربی اصفهان موفق به طلسم شــکنی شد 
و سپس برابر تراکتور، نفت مسجدسلیمان و مس کرمان 
هم توانســت در نقش گل زن بدرخشــد و در رویارویی با 
نساجی مازندران و دوئل با مس کرمان در نقش گل ساز 

هم درخشــید تا با کارنامه ای موفق و ثبت چهار گل و دو 
پاس گل به کار خود در نیم فصل اول پایان بدهد. مهاجم 
بلندقامت سپاهان به جز درخشش در لیگ برتر، شروعی 
رؤیایی در جام حذفی هم داشت و توانست با هت تریک 
خود در گل زنی، طالیی پوشــان اصفهانی را به جمع ۱۶ 
تیم برتر جام حذفی برســاند تا در مجمــوع ۱۶ بازی در 
لیگ برتر و جام حذفی، شهریار مغانلو نیم فصل نخست 
را بــا ثبت هفــت گل و دو پاس گل به پایان برســاند که 

رکورد ویژه ای به شمار می رود!
رامین رضاییان، امید نورافکــن و میالد زکی پور فراتر 
از نقش خــود به عنوان یک مدافع کناری توانســتند در 
ترکیب سپاهان در نیم فصل نخست بدرخشند. رضاییان 
ســه بار برای ســپاهان در نیم فصل اول گل زد و سه بار 
هم در نقش گل ساز درخشید. به جز این مدافع باتجربه، 
امید نورافکن هم نیم فصل خوبی را در ســپاهان گذراند 
و با ثبت دو گل و یک پاس گل نقش مهمی در رســیدن 
ســپاهان به عنوان بهترین خط حمله نیم فصل نخست 
لیگ بیست ودوم داشــت و میالد زکی پور هم موفق شد 

دو بار در نقش گل زن بدرخشــد که هــر دو گل او برابر 
گل گهر سیرجان به ثبت رسید تا جمعا سه مدافع کناری 
ســپاهان، با هفــت گل و ۴ پاس گل نقــش پررنگی در 
رســیدن ســپاهان به عنوان برترین خط حمله ایفا کرده 
باشند. سپاهان اصفهان در نیم فصل نخست در شرایطی 
توانســت به ۲۱ گل زده برســد که ۱۰ بازیکن در مســیر 
رســیدن به این ۲۱ گل نقش آفرینی مســتقیم داشــتند. 
به جز عملکرد درخشــان مغانلو، رضاییــان، نورافکن و 
زکی پور، یاسین ســلمانی توانست سه گل بزند و عیسی 
مــرادی و محمد علی نژاد هم هرکدام دو بار توانســتند 
دروازه رقبا را باز کنند. مانوئل فرناندز، مســعود ریگی و 
محمد دانشگر هم بازیکنان یک گله سپاهان در نیم فصل 
نخســت هســتند که نگاهی بــه آمار و ارقــام بازیکنان 
طالیی پوش نشــان می دهد که به جز مغانلو، سلمانی و 
ریگی، هفت بازیکن دیگر که توانســتند در نقش گل زن 
در ترکیب ســپاهان بدرخشــند، همگی جــزء خریدهای 
تابستانی این تیم به شمار می روند که در نوع خود رکورد 

جالبی است.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نایب قهرمانی هاکی روی یخ زنان و مردان ایران 
در کشورهای اسالمی

تیم های ملی هاکــی روی یخ زنان و مردان ایران به عنوان نایب قهرمانی مســابقات 
کشورهای اسالمی دست یافتند. تیم ملی هاکی روی یخ مردان ایران در آخرین دیدار خود 
در مسابقات کشورهای اســالمی به مصاف نماینده میزبان (تاتارستان) رفت و در نهایت 
با نتیجه ۷ بر ۳ مسابقه را واگذار کرد. به این ترتیب در پایان اولین دوره رقابت های هاکی 
روی یخ کشورهای اسالمی، تیم ملی مردان ایران پس از تیم امارات و با تفاضل گل بهتر 
نسبت به عمان و تاتارستان (میزبان) به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد. همچنین تیم 
زنان ایران در دیدار پایانی خود در ضربات پنالتی مغلوب تیم تاتارســتان شــد و به عنوان 
نایب قهرمانی بسنده کرد. تیم ملی زنان ایران پیش از این تیم های عربستان، بحرین، امارات 
و عمان را شکست داده بود و تنها یک شکست مقابل تاتارستان در کارنامه داشت که در 
فینال مســابقات و دیداری پایاپای و نفس گیر، بار دیگر مغلوب تجربه و قدرت این حریف 
باســابقه شــد. زنان ایران تایم قانونی را با نتیجه ۵-۵ مساوی شدند و سپس در ضربات 
پنالتی نتیجه را واگذار کردند. تاتارستان از سال ۱۹۴۸ در رویدادهای بین المللی هاکی روی 

یخ حضور داشته و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پیست تمرینی و مسابقه ای دارد.

مسعود شجاعی به هوادار پیوست
بازیکن فصل گذشته نســاجی مازندران با عقد قراردادی به هوادار پیوست. مسعود 
شجاعی که فصل گذشته و نیم فصل لیگ بیست ودوم را در تیم فوتبال نساجی بازی کرده 
بود، بعد از جدایی از این تیم مذاکراتی با تیم هوادار انجام داد و در نهایت به تیم پیوست. 

قرارداد مسعود شجاعی با هوادار یک فصل و نیم است.

فیلم شکست غیرمنتظره نوشاد عالمیان
مقابل بازیکن ۱۶ ساله

شکست نوشاد عالمیان مقابل بازیکن ۱۶ ساله سنگاپوری از اتفاقات غیرمنتظره مسابقات 
تنیس روی میز قطر بود. به گزارش ایســنا، نوشاد عالمیان نفر اول تنیس روی میز ایران در 
رنکینگ جهانی، در دور سوم جدول انفرادی مقدماتی مسابقات قطر، مقابل نماینده سنگاپور 
شکست خورد و کنار رفت. عالمیان که رنکینگ ۸۱ جهان است، مقابل ایزاک کوییک بازیکن 
۱۶ ساله سنگاپور با رنکینگ ۲۳۹ جهان با نتیجه عجیب ۳ بر صفر و با نتایج ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۷ 
و ۱۱ بر ۹ مغلوب شد. سایت فدراسیون جهانی نیز شکست نوشاد عالمیان مقابل این بازیکن 
۱۶ ساله را از اتفاقات مهم و شکست غیرمنتظره دومین روز مسابقات قطر عنوان کرد. سایت 
جهانی نوشت: این بازیکن ۱۶ ساله در چند روز توانست دو بازیکن زیر ۱۰۰ رنکینگ جهان را 
شکست دهد. او ابتدا احمد صالح بازیکن مصر با رنکینگ ۷۴ جهان را شکست داد و سپس 

نوشاد عالمیان ۳۱ ساله با رنکینگ ۸۱ جهان را مغلوب کرد.

حقیقت تلخ والیبال ایران؛ ستاره هایی که در دنیا 
معمولی هستند

بسیاری از بازیکنان ســابق و فعلی والیبال که به عنوان ستاره مطرح شدند، در سطح 
اول والیبــال دنیا بازیکنانی معمولی بودند. به گزارش ایرنا، در ۱۰ ســال اخیر و از اواســط 
دوران حضور خولیو والسکو در ایران، تیم ملی کشورمان توانست به عنوان یکی از تیم های 
قدرتمند در والیبال دنیا مطرح شود. خوش شانسی مربی آرژانتینی این بود که نسل طالیی 
که از بازیکنانی مانند ســعید معروف ، سیدمحمد موســوی، امیر غفور، عادل غالمی و... 
تشــکیل شده بود و این بازیکنان بهترین دوران ورزشی خود را سپری می کردند و کافی بود 
که به خودباوری برسند تا بتوانند مقابل تیم های بزرگ دنیا عرض اندام کنند. تبحر والسکو 
در روان شناسی باعث شــد بازیکنان از بازی در میادینی همچون لیگ ملت ها و مسابقات 
جهانی هراس نداشــته باشــند. در طول این ســال ها تیم ملی والیبال ایران بارها مقابل 
غول هــای والیبال دنیا بازی کرد و حتی در برخی از این رویارویی ها به پیروزی هم رســید؛ 
هرچند تعداد شکست ها مقابل این تیم ها به مراتب بیشتر از تعداد بردها بود. با این حال 
توقع مردم از تیم ملی والیبال آن قدر باال رفت که شکست مقابل تیم های ایتالیا و لهستان و 
برزیل و فرانسه برای آنها غیرقابل قبول بود. حتی زمانی که بهروز عطایی سرمربیگری تیم 
ملی را پذیرفت هم با وجود تغییر نسلی که در این تیم رخ داد، انتظارات کمتر نشد؛ اما باید 
دید بازیکنان تیم ملی والیبال در چه سطحی نسبت به ستاره های والیبال دنیا قرار دارند تا 
بتوان مقایسه درستی انجام داد. یکی از مواردی که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد 
عملکرد بازیکنان والیبال ایران در لیگ های معتبر دنیاست. در حال حاضر میالد عبادی پور 
در مقایســه با سایر لژیونرهای والیبال ایران شــرایط بهتری دارد و در تیم میالنو و در لیگ 
معتبر ایتالیا بازی می کند که البته این تیم جزء تیم های مدعی لیگ ایتالیا نیســت. پیش از 
این هم بازیکنانی همچون سیدمحمد موسوی، مرتضی شریفی، محمدجواد معنوی نژاد، 
سعید معروف و بردیا سعادت در لیگ ایتالیا بازی کردند که البته هیچ کدام از آنها موفقیت 
قابل توجهی در این رقابت ها کسب نکردند. شرایط بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ ترکیه بهتر 
است. در لیگ ترکیه بازیکنان مطرح بسیاری حضور دارند؛ اما قطعا این لیگ قابل مقایسه با 
لیگ ایتالیا و لهستان نیست. مرتضی شریفی و بردیا سعادت به بازیکنان کلیدی گاالتاسرای 
و تورشــاد تبدیل شده اند و سعید معروف هم پاسور اول تیم فنرباغچه است. معروف که 
مطرح ترین چهره والیبال ایران در دنیاست سابقه بازی در تیم مطرح زنیت را هم دارد که 
البته در این تیم دوران ناموفقی داشــت. یکی از بهتریــن بازیکنان ایران در دوره اخیر لیگ 
ملت ها امیرحســین اسفندیار بود. اســفندیار پس از تجربه ناموفقی که در بلژیک داشت، 
بعد از مســابقات جهانی والیبال راهی لیگ روسیه شد تا در تیم اورال اوفای روسیه بازی 
کند. او شــرایط نسبتا خوبی در این تیم دارد؛ اما تیمی که در آن بازی می کند جزء تیم های 
مطرح لیگ روسیه نیســت. محمدجواد معنوی نژاد دیگر لژیونر والیبال ایران است که در 
لیگ فرانسه بازی می کند. فرانسه یکی از قدرت های والیبال دنیاست؛ اما لیگ فرانسه قابل 
مقایسه با تیم ملی این کشور نیست و ستاره های والیبالش اکثرا در لیگ های دیگر کشورها 
بازی می کنند. ســایر ملی پوشــان والیبال ایران در عضویت تیم های باشــگاهی کشورمان 
هستند و با توجه به اینکه لیگ برتر والیبال ایران جایی در بین لیگ های معتبر والیبال دنیا 

و حتی لیگ های درجه دو ندارد، مشخص است که نمی توان لقب ستاره را به آنها داد.  

ممنوع شدن پرچم روسیه و بالروس در اپن استرالیا
مسئوالن تنیس استرالیا داشتن پرچم روســیه و بالروس را در رقابت های تنیس آزاد 
استرالیا ممنوع کردند. به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، پس از شکایت سفیر اوکراین در 
اســترالیا، داشتن پرچم روسیه و بالروس در اطراف پارک ملبورن محل برگزاری مسابقات 
تنیس آزاد استرالیا ممنوع شد. واسیل میروشنیچنکو، سفیر اوکراین در استرالیا و نیوزلند، 
تصویری را منتشر کرد که نشان می دهد پرچم روسیه در محوطه محل برگزاری رقابت های 
تنیس آزاد استرالیا قرار داشت. او در توییتر خود نوشت: نمایش عمومی پرچم روسیه در 
جریان بازی کاترینا بایندل، تنیســور اوکراینی در مسابقات آزاد استرالیا را محکوم می کنم. 
من از مسئوالن تنیس استرالیا می خواهم که فورا داشتن پرچم روسیه را در این رقابت ها 
ممنوع کنند. اتحادیه تنیس اســترالیا روز سه شــنبه با ممنوعیت داشتن پرچم دو کشور 
روسیه و بالروس موافقت کرد. در بیانیه این اتحادیه آمده است: سیاست اولیه ما این بود 
که هواداران می توانستند پرچم روسیه را داشته باشند اما نه برای ایجاد اختالل. دیروز ما 
یک حادثه داشــتیم که در آن پرچمی در کنار زمین بود. بازیکنان روســی و بالروسی سال 
گذشته از ویمبلدون محروم شدند اما می توانند به عنوان ورزشکار انفرادی بدون وابستگی 
ملی در مسابقات آزاد استرالیا شرکت کنند. پرچم کشورهای آنها در برنامه های تلویزیونی 
مانند ســایر بازیکنان در کنار نام آنها نمایش داده نمی شــود و کشــور آنها در برگه های 
قرعه کشی نشان داده نمی شود. آرینا سابالنکا بالروسی گفت که درک می کند که چگونه 
نمایش پرچم های دو کشور روسیه و بالروس ممکن است تنیسورهای اوکراین را ناراحت 
کند. او پس از پیروزی خود در دور اول در روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: من واقعا فکر 

می کردم که ورزش ربطی به سیاست ندارد اما دوست ندارم کسی ناراحت شود. 

تیم ملــی هندبال مــردان ایــران بــرای اولین بار به 
مرحلــه نهایی رقابت های قهرمانی جهان که به میزبانی 
لهستانی ها برگزار شد، صعود کرد. ملی پوشان ایرانی که 
در مرحلــه انتخابی در گروه اول کنار تیم های قدرتمندی 
مانند اســپانیا، مونته نگرو و شیلی قرار گرفتند، با ثبت دو 
شکست و یک برتری شیرین که در روز نخست برابر شیلی 
رقم خورد توانســتند با قرارگرفتن در رتبه سوم جدول به 
جــدول اصلی رقابت های قهرمانــی جهان صعود کنند؛ 
اما ایران در روز آخر مقابل اســپانیا که یکی از بخت های 
قهرمانی این دوره از رقابت هاســت چندان سر حال نشان 
نداد. پیــش از این بازی و با توجه به اختالف ســطح دو 
تیم می شــد برد اسپانیا را پیش بینی کرد، ولی کمتر کسی 
تصــور می کرد ایران با اختالف زیادی بــازی اش را ببازد. 
ملی پوشان ایران در تقابل با اســپانیا نیمه اول این دیدار 
را با نتیجــه ۲۱ بر ۱۱ واگذار کردنــد و در نهایت این بازی 
با نتیجه ۳۵ بر ۲۱ به ســود اســپانیا به پایان رســید. این 
نتیجــه البته خللی در صعود تیم ملی ایجاد نکرد، چون 
تیم ملی هندبــال در اولین دیدار خود از این رقابت ها به 
مصاف تیم شــیلی رفت و موفق شــد با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ 
پیروز شــود. همچنین در دومین دیدار مقابل مونته نگرو 
ایــن دیدار را با نتیجه ۳۴ بــر ۳۱ واگذار کرد. به این ترتیب 
تیم ملی در جمع ۲۴ تیم برتر جهان با سه تیم برتر گروه 
B بــه رقابت خواهد پرداخت. رقبایی که آنها هم چندان 
ساده نیستند: اسلوونی، فرانسه و لهستان. «به تیم اسپانیا 

بابت این برد تبریک می گویم، مســابقه ســختی برای ما 
بود. باید بهتر کار کنیم. ما ســه دیدار ســخت در مرحله 
بعدی داریــم که باید روی آنها تمرکز کنیم و برنامه ریزی 
داشــته باشــیم». اینها بخشــی از صحبت های وسلین 
وویوویچ سرمربی تیم ملی هندبال بعد از شکست مقابل 
اســپانیا اســت. ایران امروز باید در اولین دیدار از مرحله 
نهایی از ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران به مصاف اسلوونی 
برود. وویوویچ در پاســخ به این ســؤال که نظر او درباره 
بازی مقابل اســلوونی که زمانی ســرمربی این تیم بوده 
اســت، چیســت گفت: «من اهل مونته نگرو هســتم اما 
مقابــل این تیم هم بازی کردیم و اگــر بخواهیم این طور 
نگاه کنیم، همه بازی های برای من حکم احساساتی شدن 
دارد. اسلوونی قوی اســت و بازی خوبی ارائه می دهد. 
در بخش هــای مختلف عملکرد خوبی داشــتند و مانند 
تمام بازی ها ســعی می کنیم مقابل این تیم هم بجنگیم 
تا مرحله بــه مرحله بهتر شــویم و ببینیم چــه اتفاقی 
می افتــد». همچنین محمدمهدی بهنام نیــا، بازیکن تیم 
ملی هندبال ایران، بعد از بازی با اســپانیا با اشاره به این 
دیدار ســخت گفت: «مسابقه خوبی برای ما بود و برنامه 
خوبی برای آینده داریم. تالش می کنیم بهتر باشــیم، ما 
یکی از بهترین مربیان دنیا را در اختیار داریم که می تواند 
برنامه های خوبی برای آینده ما داشــته باشد. می توانیم 
در این مســابقات چیزهــای زیادی را یــاد بگیریم، مانند 
بازی بزرگی که مقابل اســپانیا داشــتیم. این تیم بهترین 

دروازه بان های دنیــا را دارد و در دفاع خیلی خوب عمل 
می کند. تیم اســپانیا برای ما مثل یک دانشــگاه است. در 
نیمــه دوم این بازی مخصوصا در بخش دفاعی عملکرد 
بهتری داشــتیم. دروازه بــان ما عملکرد خوبی داشــت 
اما برخی از اشــتباهات برای تیم ما خــوب نبود. ما باید 
برای برنامه هایــی که داریم بیشــتر کار کنیم. حاال ما به 
مرحله اصلی صعود کردیم و باید با تیم های خوبی مثل 
فرانسه، لهســتان و اسلوونی بازی کنیم». بهنام نیا درباره 
تاریخ ســازی در این مســابقات و صعود به مرحله نهایی 
بیان کرد: «باید بیشــتر کار کنیم تا بتوانیم در مرحله بعد 
موفق باشیم. کار سختی مقابل تیم های فرانسه، اسلوونی 

و لهســتان داریم. می دانیم مشــکالت و نقاط ضعف ما 
چیست و باید برای برطرف کردن آنها برنامه ریزی کنیم». 
ایران حاال باید با تمرکز بیشــتر با رقبای سخت تری دیدار 
کند. ملی پوشان کشورمان در اولین دیدار امروز از ساعت 
۱۸ بــه وقت ایران به مصاف تیم ملی اســلوونی خواهد 
رفت. هندبالیست های ایران در دومین گام روز جمعه ۳۰ 
دی ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران مقابل فرانسه به رقابت 
می پردازد. تیم ملی هندبال مردان کشــورمان در آخرین 
دیدار مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان روز یکشنبه 
دوم بهمن از ساعت ۲۰:۳۰ برابر لهستان میزبان به میدان 

خواهد رفت.

 فینــال بازی های جــام «خلیج فارس» که این روزها به میزبانی شــهر بصره در 
عراق در حال برگزاری اســت، فردا قرار اســت بین میزبان و عمــان که هدایت آن 
بر عهده برانکو ایوانکوویچ نام آشنا ســت، برگزار شــود. این رقابت ها به خودی خود 
ارزش فوتبالی چندانی ندارد؛ چون سال هاســت بین کشورهای عرب حاشیه خلیج 
فارس برگزار می شــود و خود همان تیم ها هم معموال از فرســتادن تیم اصلی شان 
به این تورنمنت خودداری می کنند. اینکه این دوره از بازی ها برای ایرانی ها اهمیت 
پیــدا کرده، مربوط به تحریف نــام خلیج فارس و برگزاری این تورنمنت با اســمی 
جعلی اســت. از آن بدتر اینکه فیفا هم با همان اسم جعلی از آن یاد کرده و جانی 
اینفانتیــو، رئیس این ســازمان عریض و طویل نیز بدون اینکه ســنجیده بیندیشــد، 
چنین واژه جعلی ای را تکرار کرده اســت. درســت از همان روز شروع این رقابت ها 
تا کنون که به روز پایانی رســیده، این موضوع محل مناقشــه شده و هر روز هم یکی 
از سیاســت مداران ایرانی و عراقی درباره اش کامنــت می گذارند. در ایران یکی، دو 
اتفاق ســاده و کم  اثر رخ داده است؛ مثال فدراســیون فوتبال ایران نامه ای نه چندان 
تندوتیز به فیفا نوشــته و توضیح داده که اسم خلیج فارس تحریف نشدنی است. از 

آن کم اثرتر اینکه اسم یکی از هفته های لیگ برتر ایران و یکی از مراحل جام حذفی 
را هم خلیج فارس گذاشــته و با طرحی موزائیکی روی ســکوی ورزشــگاه آزادی 
اســم خلیج فارس را حک کرده اســت. چنین اقداماتی اگرچه به ظاهر خوب است، 
ولی مشــکلی در سطح بین المللی حل نمی کند. در ایران کسی درباره خلیج فارس 
بودن این اســم تردیدی ندارد، پس راه اندازی نمایشــی همین قــدر کم اثر نمی تواند 
تأثیری جهانی داشــته باشــد. برای اینکه خلیج فارس نهادینه شود، حتی استفاده 
از رفتارهای به نســبت پوپولیستی همچون صدور دســتور برای اصالح این مورد از 
سوی عراقی ها یا کشــورهای عربی هم کارگشا نخواهد بود. کما اینکه اگر رفتارهای 
دســتوری قرار بود تأثیرگذار باشد، باید در مورد اقتصاد ایران عمل می کرد تا همگان 
حساب کار دستشان بیاید که با اقتصاد دستوری می شود شرایط را زیرو رو کرد. همین 
حاال هم بازار فراخواندن سفرا و صدور بیانیه در نهادهای مختلف داخلی داغ است 
و بسیاری در تالش هستند تا به عراقی ها اعتراض مستقیم شان درباره استفاده از واژه 
جعلی به جای خلیج فارس را بیان کنند. با این حال، بعید اســت که این موضوع در 
کوتاه مدت قابل حل باشــد. دلیل آن هم مشخص است؛ استفاده از واژه تحریف  شده 

به جای خلیج فارس ارتباطی با این روزها ندارد و تقریبا سال های زیادی است که از 
ســوی دولت های عربی و گاهی چهره های سیاسی مطرح دنیا مورد به کار می رود. 
دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۶ رسما از یک واژه مجعول به جای خلیج فارس استفاده 
کرد و بعد هم نوبت به امانوئل مکرون فرانســوی رسید تا در صحبتی بحث برانگیز 
از واژه خلیج «فارسی – ع ر ب ی» استفاده کند. اگرچه هم زمان دیپلمات های ایرانی 
در سطح خرد و کالن به این چهره ها اعتراضشان را نشان داده اند، ولی واضح است 
که این رویه اصالح نشــده اســت. گو اینکه از جمهوری آذربایجان گرفته تا بسیاری 
از کشــورهای دیگر اروپایی هم اســم خلیج فارس را به طور کامل بیان نمی کنند و 
به زعم خودشان برای اینکه وســط بازی کرده باشند، به گفتن کلمه «خلیج» اکتفا 
می کنند. این موضوع جای تأسف دارد که ایران در سال های اخیر فرهنگ سازی الزم 
یا سیاســت کافی و البته رایزنی دیپلماتیک را به طــور قاطعی انجام نداده و هر آن 
این نگرانی وجود دارد که چنین تحریفی تکرار شود. پرواضح است که خلیج فارس 
خط قرمز ایرانی ها ســت و اســتفاده از واژه های تحریف شده قابل قبول نیست، ولی 
روی این واقعیت هم نمی توان چشم بست که اگر قرار به حفظ این واژه عزیز باشد، 
باید سیاســت ها در قبال تحریف های این چنینی به شکل هدفمندی تغییر کند. اتفاقا 
ریشــه اســتفاده از واژه جعلی به جای خلیج فارس هم برگرفته از کنشــی سیاسی 
اســت؛ جایی که جمال عبدالناصر مصری به واســطه اختالف نظری سیاسی که در 
زمان های گذشــته با ایران پیدا کرد، رفته رفته در سخنرانی هایش اسم خلیج فارس 
را تحریف کرد تا این کلمه مجعول تبدیل به یک واژه نام آشــنا برای دیگر کشورهای 
عربی شود. کار حتی به جایی رسید که اماراتی ها اسم لیگ فوتبال کشورشان را هم 
به اســمی جعلی تغییر دادند که همین مورد باعــث کوچ لژیونرهای ایرانی در این 
کشور شد و بعد هم که کال رفتن به این لیگ برای بازیکنان ایران ممنوع شد. تازه از 
سال گذشته که اسم این لیگ عوض شده است، دوباره بازیکنان ایرانی راهی امارات 
می شــوند. اینکه کشورهایی مثل امارات و بحرین به طور تعمدی اسم خلیج فارس 
را تحریف کنند، برگرفته از تضاد سیاست با ایران است  ولی اینکه عراق، کشوری که 
درســت یا غلط از آن به عنوان یکی از متحدان ایران در منطقه یاد می شــود، رو به 
جعل واژه خلیج فارس بیاورد و به طور مشــهودی در گسترش آن در فضای مجازی 
کوشش کند، از آن دســت اتفاقاتی است که حداقل نیاز به بررسی های بیشتر دارد. 
درواقع باید واکاوی بیشــتری صورت بگیرد تا مشخص شود چرا شهر شیعه نشینی 
مثل بصره که نگاهش نســبت به ایران نگاه متفاوتی با دیگر شــهرهای عرب نشین 
بوده، به تحریف خلیج فارس دامن زده اســت. از آن بدتر اینکه باید پاســخی برای 
این موضوع هم پیدا شــود که چرا محمد السودانی، نخست وزیر جدید عراق که در 
ســفر به ایران حتی با رئیس جمهوری دیدار و ســاعت ها گفت وگو می کند، به طور 

فزاینده ای در مصاحبه های اخیرش روی تحریف کلمه خلیج فارس تأکید می کند؟
در ایران ولی همان طور که عنوان شــد، بعید است این اتفاق آزاردهنده با دستور 
حل وفصل شــود. این مورد حاال دیگر عالوه بر برنامه هدفمند، نیاز به صرف هزینه 
هم دارد. در واقع نیاز اســت تا همان طور که عبای عربی به تن لیونل مسی، یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ رفته، درباره خلیج فارس هم فرهنگ سازی شود تا تحریف آن 
شکل عادی سازی به خود نگیرد. گو اینکه نیاز است تا در این زمینه سرعت عمل به 
خرج داده شــود تا خلیج فارس هم به سرنوشت مشاهیر یا دیگر رشته های ورزشی 

اصیل ایرانی که به اسم کشورهای دیگر ثبت شده اند، دچار نشود.

چرا عراق ایران را خشمگین می کند؟

خطرناک ترین خط حمله نیم فصل نخست

صعود هندبال ایران به مرحله نهایی قهرمانی جهان
پیش به سوی شگفت زده کردن اسلوونی
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