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چرا به ورزشکاران ایرانیچرا به ورزشکاران ایرانی
 ویزا نمی دهند؟ ویزا نمی دهند؟

چراغ سبز فدراسیون جهانی به رفع محرومیت جودوی ایران؟

فضای ورزش ایران به تازگی با پدیده پرتکراری مواجه شده که مربوط به عدم صدور 
ویزا برای ورزشکاران رشته های مختلف است. فارغ از تنوع رشته های مذکور، این اواخر، 
ویزای ورزشکاران ایرانی برای رقابت هایی که به طور خاص قرار است در آمریکا برگزار 
شود، صادر نمی شود یا با سخت گیری های بیشتری صادر می شود. جدیدترین پدیده در 
این مورد مربوط به تیم ملی کاراته ایران است که ویزای آنها برای حضور در رقابت های 
بیرمنگام این کشــور صادر نشده اســت؛ موضوعی که با اعتراض کاراته کاهای ایرانی 
مواجه شده و آنها از کار آمریکا که «سیاست را با ورزش» یکی کرده اند، حسابی شاکی 
هستند. همین هفته پیش بود که عنوان شد سفارت این کشور در ارمنستان با مشاهده 
کارت پایان خدمت ســربازی ســرمربی این تیم حتی حاضر به بررسی سایر مدارک او 
نشده و درخواســتش را لغو کرده اســت. حاال هم که اعضای کاراته می گویند ویزای 
آنها صادر نشده است. اینکه چنین موضوعی برگرفته از اختالفات دیپلماتیک دو کشور 
است و اصوال چقدر این فضای به نسبت آشفته تأثیرگذار است، یکی از آن پارامترهایی 
اســت که نمی توان اندازه و مقیاس درستی برایش تعریف کرد. به هر روی و با وجود 
آنکه شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته ایران، می گوید نمی داند چرا ویزایش صادر 
نشده، ظاهرا سپری کردن دوران سربازی او و تعدادی دیگر از ورزشکاران ایران در سپاه 
باعث شــده تا در خالل صدور ویزا تعلل صورت بگیرد. این موضوع به تازگی دردســر 
زیادی برای ایرانی ها به بار آورده و برخالف شــایعاتی کــه خبر می داد آمریکا این بند 
را برای صدور ویزا حذف کرده، به نظر می رســد همچنان پابرجاست. پیش از داستان 
کاراتــه، پرســروصداترین اتفاقی که در حوزه صدور ویزا رخ داد مربوط به فدراســیون 
کشتی بود که آمریکا حاضر نشد ویزای علیرضا دبیر به عنوان رئیس و چند نفر دیگر از 
اعضای تیم ملی را صادر کند. البته جنس آن عدم صدور ارتباطی به جنس کاراته  ای ها 
ندارد؛ آمریکا به دلیل اظهارات ضدآمریکایی علیرضا دبیر، ویزای او برای ســفر به این 

کشور را صادر نکرد.
در این میان نباید از کنار ماجرای امیر ســرخوش که ویزای او برای حضور در آمریکا 
صادر نشــد هم گذشت؛ امیر سرخوش اسفند سال گذشته پس از حضور در مسابقات 

اســنوکر قهرمانی جهان و صعود به فینال این رقابت ها، سهمیه حضور در بازی های 
جهانی آمریکا (ورلد گیمز) را به دســت آورد که فدراسیون بولینگ و بیلیارد و اسنوکر 
ادعــا کرد اقدام الزم برای صدور ویزای این ملی پوش را انجام داده ولی تا ۱۰ روز مانده 

به شروع این رقابت ها ویزای این ورزشکار هم صادر نشده بود.
البته آمریکا تنها کشــوری نیســت که این اواخر برای صدور ویزا، ورزشکاران ایرانی 
را زیر ذره بین برده اســت؛ چون همین چند روز قبل مشخص شد مشکات الزهرا صفی، 
دختــر تنیس باز ایران هم به دلیل صادر نشــدن ویزای انگلیس، حضور در مســابقات 
ویمبلدون جوانان را از دســت داده اســت. در جدیدترین اقدام هم تیم ملی بسکتبال 
ســه نفره زنان ایران به  دلیل تأخیر در صدور ویزا و نبودن پرواز مناسب، به کاپ آسیا در 
ســنگاپور اعزام نشد. ۹ ماه قبل هم تیم ملی دوچرخه سواری ایران قرار بود به بلژیک 
برود که ویزای آنها نیز صادر نشــد و از ســفر بازماندند. اگرچه عــدم صدور ویزا برای 
ورزشکاران ایرانی امری تازه نیست و از دیرباز تا کنون ادامه داشته ولی با توجه به مرور 
مختصر برخی اتفاقات رخ داده، مشــخص اســت این موضوع در ما ه های اخیر شتاب 
بیشــتری گرفته است. حال طرح پرســش کلی که آیا این عدم صدور ویزا تمام و کمال 
به دلیل مســائل سیاسی اســت، موضوع مهمی اســت. در باال به تعدادی از اتفاقات 
رخ داده اشــاره شد. درباره کاراته که هنوز دلیل مشخصی عنوان نشده و فقط می توان 
این فرضیه را پروراند که ممکن است کارت خدمت سربازی و قرار گرفتن سپاه پاسداران 
در فهرست تحریم های شــدیدتر آمریکا دلیل این امر باشد. اگر چنین باشد، بازهم این 
جریان حاصل یک اتفاق سیاســی است. با این حال، در مورد فدراسیون کشتی، ماجرای 
سیاســی چندان مطرح نیســت؛ دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی تصمیم گرفته 
اظهاراتی آمریکاســتیزانه داشته باشــد و نهایتا آمریکا هم تصمیم گرفت برای او ویزا 
صادر نکند. در مورد تیم دوچرخه ســواری و اعزام به بلژیک هم شایعاتی مطرح شده 
که موضوع را عجیب تر می کند؛ چون ظاهرا آنها با یک شرکت واسطه برای دریافت ویزا 
اقدام کرده بودند که از همین رو درخواستشان بدون پاسخ ماند. اینکه چرا به جای رفتن 
به سفارت کار را به شرکت وابسته سپرده اند، عجیب است. موضوع دیگر اینکه سنگاپور 

هم مشخصا مشکلی با ورزشکاران ایرانی ندارد و واضح است که اهمال مدیریت باعث 
از دســت رفتن فرصت شده اســت. درست اســت که تعداد ویزاهای صادرنشده برای 
ورزشکاران ایرانی از سوی آمریکا زیاد است و بسیاری از آنها دالیل سیاسی داشته ولی 
سیاست تنها دلیل موجود نیست. فراموش نکنید پیش تر مجری و تهیه کننده شبکه سه 
هم قصد همراهی تیم ملی را داشتند که کشور مقصد با تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به آنها روادید نداد. عنوان شــده بود که اظهارات ضد AFC باعث بروز آن اتفاق شده 
اســت و موضوع چندان سیاسی نیســت. به نظر می رسد سوء مدیریت، دیر اقدام کردن 
و البته اظهارات نابجا هم نقش زیادی در عدم صدور روادید برای ورزشــکاران ایرانی 

داشته است.
ذکر این نکته هم ضروری است که فقط ورزشکاران ایرانی با این داستان دست و پنجه 
نرم نکرده و پیش تر افراد رده باالی دولت هم اســیر چنین داســتانی شده اند. اگر قرار 
باشد به طور مشخص به کشــور آمریکا پرداخته شود، باید به ماجرای عدم صدور ویزا 
برای همراهان حسن روحانی و محمود احمدی نژاد نیز پرداخت. پیش تر دولت آمریکا 
برای «معاونین دفتر» حســن روحانی و «تیم رسانه ای» که قرار بوده رئیس جمهوری 
ایران را در ســفر به آمریکا همراهی کنند، ویزا صادر نکرده بود. حسن روحانی قرار بود 
برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کند که ویزای صادر شده 
برای رئیس جمهوری وقت ایران محدود عنوان شد و حسن روحانی صرفا اجازه داشت 
بیــن محل اقامتش و مقر ســازمان ملل و نمایندگی ایران در ســازمان ملل تردد کند. 
محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت ایران نیز در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
ســی بی اس به حاشیه های مطرح شــده درباره صدور ویزای او اشاره کرده و گفته بود: 
«دولت آمریکا یک نامه به پیوســت ویزای او فرستاده اند و به روشنی گفته اند که واجد 

شرایط دریافت ویزا نبوده ام و با چشم پوشی ویزا صادر شده  است».
قبل از روحانی هم که برای ۶۰ همراه احمدی نژاد ویزای آمریکا صادر نشده بود. آن 
زمان قرار بود محمود احمدی نژاد همراه با هیئتی صدنفره عازم نیویورک شود که برای 

۶۰ نفر دیگر از همراهان او ویزای سفر داده نشد.

چهارشنبه
۱۵ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۱

تیــم ملی جودوی ایران مهیا می شــود تا در مــاه آینده در 
رقابت های همبستگی کشــورهای اسالمی در ترکیه به میدان 
بــرود. این اتفــاق در شــرایطی رخ می دهد که پیــش از این، 
فدراسیون جهانی جودو، فدراسیون ایران را به مدت چهار سال 
از فعالیت در تمامی رقابت های بین المللی محروم کرده است. 
ماجرای محرومیت جودوی ایران هم از آن دست موضوعاتی 
اســت که جنجال و ســروصدای زیادی به پا کرد. در واقع بعد 
از مهاجرت و پناهندگی ســعید مالیی به آلمان و مغولستان، 
فضایی علیه جودو و مســئوالن بلندپایه ورزش ایران شــکل 
گرفت که منجر به محرومیت فدراسیون جودو ایران شد. سعید 
مالیی در گفت وگوهای مکرر از این گفت که از سوی مسئوالن 
ورزش ایران تحت فشار قرار گرفته که مسابقاتش را عمدا ببازد 
تا مقابل ساگی موکی، رقیب سرشناس و اسرائیلی وزن خودش 
قرار نگیرد. در ایران، مسئوالن ورزش به شدت اظهارات مالیی 
را تکذیــب کردند و همه چیز را به خود ورزشــکار ربط دادند. 
آنها از این گفتند که رقابت نکردن ورزشــکاران ایرانی با رقبای 
اسرائیلی خواست خود ورزشکار است و از عقیده شخصی آنها 
که برگرفته از عقاید مردم ایران است پیروی می کند؛ در نتیجه 
این موضوع ارتباطی با مسئوالن ورزش ندارد؛ اما سعید مالیی 
ایــن موضوع را رد کــرد و خبر داد که در دادگاه حاضر اســت 
علیه مســئوالن ایرانی شــهادت دهد. او همراه چند نفر دیگر 
از جودوکارهایی که پیــش از این مهاجرت کرده بودند، همراه 
ماریوس ویزر، رئیس فدراسیون جهانی جودو، در دادگاه حاضر 
شــد و آنجا ادعاهایش را دوباره مطرح کرد. این در حالی بود 
که پیش از حضور در دادگاه، فدراسیون جهانی جودو با استناد 
به صحبت های ســعید مالیــی، رأی بــه محرومیت جودوی 
ایران داده بود. ویزر گفته بود تا زمانی که طرف ایرانی، مشکل 
رقابت کردن با ورزشکاران اسرائیلی را حل نکند، به آنها اجازه 
حضــور در رقابت های بین المللی را نخواهد داد. فدراســیون 
ایران ولی داستان مهاجرت و پناهندگی سعید مالیی را توطئه 
رئیس فدراســیون جهانی دانســت و خبر داد کــه قصد دارد 
از او شــکایت کند. با این ادعا هر دو طرف بــه دادگاه رفتند و 
مستندات خود را ارائه کردند. فدراسیون جهانی جودو با توجه 
به شهادت ورزشکاران ایرانی که گفته بودند از سوی مسئوالن 
برای مســابقه ندادن با اســرائیلی ها یا شکســت خوردن های 
عمدی تحت فشــار هســتند، این اقدام را در تضاد با منشــور 
المپیک دانســته و با اشاره به بند تبعیض نژادی، خواسته بود 

تا رأی محرومیت فدراســیون جودو ایران تأیید شود. مسئوالن 
ایرانی که به این دادگاه در ســوئیس رفته بودند اعتقاد داشتند 
دفاعیــه خوبی کرده و برنده این دادگاه می شــوند. اندکی بعد 
خبر رســید که دادگاه عالی ورزش خواسته فدراسیون جهانی 
را رد کــرده اســت. در ایران، از این رأی به عنــوان یک پیروزی 
بزرگ نام برده شــد ولی طولی نکشــید که مشــخص شد این 
موضوع برخالف ادعای مسئوالن فدراسیون جودو و وکیل این 
فدراســیون است. در رأی صادرشده عنوان شده بود از آنجا که 
فدراســیون جهانی جودو زمانی برای پایان محرومیت در نظر 
نگرفته است، در نتیجه باید محرومیتی مدت دار از سوی کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی اعمال شود. با توجه به همین امر، 
فدراســیون جهانی جودو محرومیت سنگین چهارساله برای 
جودوکارهــای ایرانی در نظر گرفت. بعد از اعالم این رأی، خبر 
رســید که فدراســیون جودوی ایران دوباره نسبت به این رأی 
صادرشده معترض است و قصد دارد با انجام هزینه ای دوباره، 
کار را مجــددا به دادگاه عالی ورزش بکشــاند. اگرچه چندین 
نفر از کارشناســان شانس ایران را اندک و هزینه این کار را زیاد 
می دانســتند، ولی باز فدراســیون جودو خبر داد در نظر دارد 

چنین اقدامی را انجام دهد. حاال و درست در همین بازه زمانی، 
فدراســیون جودوی ایران همچنان محروم است و نمی تواند 
در رقابتــی بین المللی شــرکت کند. اتفاقا با اشــاره به همین 
موضوع است که حضور جودوکارهای ایرانی که اجازه فعالیت 
در رقابتی خارجی ندارند، در بازی های همبســتگی کشورهای 
اسالمی جالب شده است. مسئله اینجاست که چطور با وجود 
چنین محرومیتی، جودوی ایران راهی این بازی ها می شــود؟ 
پاسخ این پرسش برگرفته از نامه ای است که به تازگی از سوی 
فدراســیون جهانی جودو به ایران ارســال شده است. در واقع 
فدراســیون جودو از فدراسیون جهانی پرسیده که آیا می تواند 
ورزشــکارانش را به رقابت های همبستگی کشورهای اسالمی 
بفرستد یا خیر؟ پاسخ از ســوی فدراسیون جهانی مثبت بوده 
و آنهــا این مورد را بالمانع دانســته اند. نکته جالب اینکه نامه 
ارســالی، امضای شــخص ماریوس ویزر را هم دارد. پرواضح 
اســت که این موضوع «چراغ ســبز»ی از ســوی فدراســیون 
جهانی جودو است که شاید حاضر شــود در آینده ای نزدیک، 
محرومیت جودوی ایران را که هنوز یک سال از آن باقی مانده، 
کاهش دهد. آرش میراســماعیلی، رئیس فدراســیون جودو 

هم با اشــاره به همین مورد، این نامــه جدید را مثبت ارزیابی 
کرده و می گوید تیر خناسان و مخالفان نظام که نمی خواستند 
جودوی ایران به رقابت های همبســتگی کشــورهای اسالمی 
برود به ســنگ خورده اســت. او در گفت وگویــی که با «مهر» 
داشته، می گوید: «این نامه ســیگنال های مثبتی برای جودوی 
ایــران دارد. موضوعی که می تواند ســرآغاز تحــول در روابط 
دوطرفه و در کل تحول در جودوی کشــور باشــد. متأســفانه 
در دو، ســه هفته گذشته خناســان و افرادی که مخالف نظام 
و جودو هســتند، سنگ اندازی و تالش زیادی داشتند که جودو 
به بازی های کشورهای اســالمی اعزام نشود، ولی با رایزنی و 
دیپلماســی که ما داشــتیم و این نامه رئیس فدراسیون جودو 
تیرشان به ســنگ خورد و ما با ترکیبی کامل به قونیه می رویم 
تــا یک بار دیگر ثابت کنیم جودوی ایران زنده و پویا به ســوی 
جلو حرکت می کند». رئیس فدراســیون جــودو همچنین به 
زمان اعالم رأی دادگاه عالی ورزش هم اشاره کرده و می گوید: 
«قرار بود اول ماه میالدی این رأی اعالم شود که تاکنون چنین 
نشــده و همین موضوع باعث تعجب ما شده است. امیدوارم 
شــرایط به ســمتی پیش برود که جودوکاران ایران بتوانند به 
رقابت های بین المللــی بازگردند». حال که فضا برای فعالیت 
جودوکارهای ایرانی بهتر شده، این پرسش مطرح می شود که 
آیا ورزشکاران ایرانی شاغل در این رشته، با توجه به محرومیت 
طوالنی مدتی که داشته و هیچ رقابت بین المللی نداشته اند، از 
آمادگی الزم برخوردار هســتند؟ آرش میراسماعیلی در پاسخ 
به این موضوع هــم می گوید: «در ماه های گذشــته اردوهای 
آماده  سازی تیم های ملی در دو بخش آقایان و بانوان را شروع 
کردیم. تیــم ملی به اردوی مشــترک و رقابت های چندجانبه 
ایــن کشــور و همچنین مســابقات بین المللی روســیه اعزام 
شــد. این برنامه ها در ۴۰ روز باقی مانده تا شــروع این بازی ها 
نیز ادامه خواهد داشــت که حضور در یک اردوی مشترک در 
تونس هم اجرا می شــود تا جودوکاران کشــورمان با آمادگی 
مناسبی راهی قونیه شــوند. به تک تک جودوکاران کشورمان 
برای موفقیت در ایــن بازی ها امیدوارم، ولــی نباید فراموش 
کنیم که مســابقات ســطح باالیی پیش رو داریم و جودوکاران 
مــا مدت هاســت از میدان هــای بین المللــی دور هســتند. 
جودوکاران ترکیه، آذربایجــان، تک چهره هایی از آفریقا بعد از 
حضور در رقابت های معتبــر و با آمادگی باال در قونیه حضور

 خواهند داشت».

جودو

ملی پوش جودو برای درمان
 انگشتر مادرش را فروخت!

هرچند فدراســیون جــودو با وجود تعلیــق، بودجــه درخور توجهی را از 
مســئوالن ورزش کشور دریافت کرده اما یکی از ملی پوشان این رشته می گوید 
مسئوالن فدراســیون هیچ هزینه ای را برای درمان آســیب دیدگی او پرداخت 
نکرده انــد؛ بنابرایــن او برای انجام عمــل جراحی مجبور به فروش انگشــتر 
مادرش شده است! محمد خوش بین، در گفت وگو با ایسنا، در این زمینه گفت: 
هفت ســال است که ملی پوش رشته جودو هستم که دو سال پیش در اردوی 
تیم ملی جوانان رباط پایم در حین تمرین با خود مربی تیم ملی دچار آســیب 
شد و از آن روز بی توجهی های زیادی نسبت به من شد و فدراسیون اصال پیگیر 
وضعیتم نبود و خودم با مصدومیتم پیگیر شــرایط خودم بودم. به فدراسیون 
پزشکی معرفی شــدم و ام آر آی دادم اما پزشکان تشخیص ندادند که مشکل 
پای من چیســت و این عکس برداری از پایم دو بار دیگر انجام شــد اما بازهم 
متوجه مشــکل نشدند. من در همین حین درحال گذراندن خدمت سربازی نیز 
بودم. دو ســال از این موضوع گذشت و من در این سال ها با مربیان زیادی کار 
کردم تا بتوانند شــرایط پایم را بهتر کنند اما نتیجه ای حاصل نشد. من پس از 
دو ســال مجددا از اندیمشــک به تهران رفتم و یک بار دیگر هم ام آرآی از پای 

من انجام شد.
این جودوکار اندیمشــکی عنوان کــرد: من یک روز به فدراســیون رفتم تا 
نامه ای برای درمان بگیرم که آن روز حدود ســاعت ۱۲:۳۰ ظهر بود که خانم 
کعبی دبیر فدراســیون وارد محل فدراســیون شــد. او وقتی وارد شد، به اتاق 
رئیس فدراســیون رفت و من هم از مســئول دفتر او خواســتم نامه ام را نزد 
خانم کعبی ببرد تا امضا کند که به من گفت نمی شــود و خانم کعبی باید به 
اتاق خود برود و بعد نامه را برای امضا نزد او ببرم. ســرانجام خانم کعبی به 
اتاقش رفت و نامه من را امضا کرد و من آن را به فدراســیون پزشکی ورزشی 
بردم که به من گفتند هزینه عملت بســیار زیاد می شود و پای تو کج و پرانتزی 
شده است و باید ســاق پایت را بشکنیم و پالتین بگذاریم و براساس این هزینه 
عمل شــما زیاد می شود و باید فدراســیون جودو به تو کمک کند. من مجددا 
به فدراســیون رفتم و وقتی قصد داشتم دبیر فدراسیون را مالقات کنم، رئیس 
فدراســیون را هم دیدم  اما خیلی بی تفاوت از کنار من رد شــد. به هر حال من 
به دبیر فدراســیون گفتم که وضعیت پای من به این صورت اســت و پای من 
با مربی خودتان در اردوی تیم ملی دچار آســیب دیدگی شــد و از او خواستم 
که در بحث هزینــه عمل به من کمک کنند که خانم کعبی به من گفت آقای 
میراســماعیلی، رئیس فدراسیون، ورزشکاران را دوست دارد و همیشه آنها را 
حمایت کرده اســت و ما نیمی از مبلغ هزینه عمل تو را می دهیم و مابقی اش 
را از طریق شهرستان خودت تأمین کن. او سپس با آقای مهرافشار، دبیر هیئت 
جودوی خوزســتان، تماس گرفت و همین موضوع را به او نیز گفت و ســپس 
به من گفت آقای خوش بین شما قهرمانان بسیاری در شهر خودتان دارید. برو 
و از آنها کمک بگیر و از اســتان خوزســتان هم بخواهید مبلغی را تقبل کند و 
نصــف مبلغ عملت را هم ما می دهیم. خوش بیــن بیان کرد: من به خانه مان 
برگشــتم و با آقای مهرافشار تماس گرفتم و به او گفتم دبیر فدراسیون با شما 
تماس گرفته اســت و از همه چیز مطلع هســتید که به من گفت نامه ای برای 
ما ارســال کن و ما به شــما کمک می کنیم؛ اما بعد از اینکه نامه را با متنی که 
خودش گفته بود، برای او ارســال کردم، به من گفت که این نامه خوب نیست 
و متن نامه را عوض کن تا به تو کمک کنیم. مجدد نامه را برایش ارسال کردم  
اما به من گفت ما اصال پولی به تو نمی دهیم و وظیفه ای در این زمینه نداریم. 
بعــد از این ماجرا که به حدود یک ماه پیــش بر می گردد، با آقای فضل اهللا پور 
رئیــس هیئت جودوی خوزســتان تماس گرفتم و داســتان را برای او تعریف 
کــردم  اما بعد، او هــم با یک لحنی به من گفت ما وظیفه ای نداریم به شــما 
پول بدهیم و فدراســیون باید به شما پول بدهد؛ زیرا در اردوی تیم ملی دچار 
آسیب دیدگی شــدید. خالصه دســتم به جایی بند نبود و باید عمل می شدم. 
حتی خیلی از دوستانم وقتی متوجه شرایطم شدند، به خانه ما آمدند و به من 
گفتند پول داری که می خواهی عمل کنی؟ که من خجالت می کشیدم به آنها 
بگویم پول ندارم. حتی یکی از دوستانم به من می گفت چرا این قدر ناراحتی و 
وقتی قضیه را برای او تعریف کردم و گفتم می خواهم انگشــتر مادرم را برای 
عملم بفروشــم، به من گفت این کار را نکن و شــماره کارتت را به من بده تا 
برایت پول واریز کنم که به او گفتم شما وظیفه ای ندارید که به من کمک کنید 

و فدراسیون باید کمک کند.
این جودوکار افزود: سرانجام من انگشتر مادرم را فروختم و به تهران رفتم 
و ســه هفته پیش عمل کردم؛ اما باالخره نه هیئت اســتان و نه فدراســیون 
به من کمک نکردند. فدراســیون اصال برایش اهمیتی نداشــت و حتی از من 
نپرسیدند مشکل تو چیست و اصال پزشک به تو چه گفته است؟ اکنون که من 
در پیج شخصی ام در اینســتاگرام ویدئویی را منتشر و مشکلم را مطرح کردم، 
دائما با من تماس می گیرند؛ نفراتی که با من تماس می گیرند، از طرف رئیس 
فدراسیون هستند و حتی آقای مهاجری، رئیس کمیته داوران فدراسیون  نیز به 
من گفت تو اصال حق نداشــتی از جیب خودت هزینه کنی و به او گفتم آقای 
میراســماعیلی حتی من را در فدراسیون دید  اما برایش اهمیتی نداشت. حتی 
شب گذشته نیز سه، چهار نفر با من تماس گرفتند و گفتند آرش میراسماعیلی 
می گوید با او تماس بگیرید و جالب اســت خودش حاضر نشــده است با من 
تمــاس بگیرد و نمی دانم آقای میراســماعیلی چرا حاضر نیســت از غرورش 
دســت بردارد. حتی او مجبور شــد با آقای کریمی راد، مربی ام در اندیمشــک 
تماس بگیرد که به مربی ام گفتم چقدر اکنون به او برخورده که با شما تماس 

گرفته است.
خوش بین خاطرنشــان کرد: کســانی که بــا من تمــاس می گرفتند، عنوان 
می کردند آقای میراسماعیلی می خواهد بداند هزینه عملت چقدر شده است 
که به آنها گفتم کار از کار گذشــته است؛ زیرا به نظر من اکنون می خواهند من 
آن ویدئو را از صفحه شــخصی ام بردارم و بعد دو، ســه میلیون تومان به من 

بدهند و کار تمام شود.
او گفت: جالب اســت که همه جودوکاران سکوت کرده اند. البته به صورت 
مخفیانه به دو، ســه جودوکار حقوق می دهند و به آنها می گویند حق ندارید 
به بقیــه جودوکاران بگویید حقــوق دریافت می کنید. آنهــا حقوق می گیرند 
و ســکوت کرده اند و بعد امثال من که ۷۰۰ تــا ۸۰۰ کیلومتر به صورت زمینی 
طــی می کنیم تا به اردوی تیم ملی برســیم، حمایت نمی شــویم. مربیان تیم 
ملی از بزرگ تا کوچک شــان، همه می دانند که بــه جودوکاران ظلم می کنند  
اما متأســفانه جرئــت ندارند که حرف بزننــد و جالب اســت در خلوت مان 
می گویند آقای میراســماعیلی حق ما را خورده اســت  اما همان ها اکنون با او 
عکــس می گیرنــد و از او حمایت می کنند. آقای میراســماعیلی همه را نابود 
کرده اســت و حتی در شهر خودمان هم چند جودوکار داشتیم که آنها را هم 

خیلی اذیت کرد.
این ملی پوش جودو خاطرنشــان کرد: به جودوکاران نسبت به ورزشکاران 
دیگر بیشــتر ظلم می شــود؛ ما با لباس جودوی خودمــان و کفش خودمان 
تمرین می کنیم، ضمن اینکه در اردوی تیم ملی با مینی بوس های قدیمی ما را 
جابه جا می کردند و وقتی هم به خوابگاه برمی گشتیم، در ظرف یک بار مصرف 
به ما غذا می دادند و حتی لیستی جلوی ما می گذاشتند که باید بعد از دریافت 
غــذا آن را امضا می کردیم کــه مبادا دو غذا برداریم و کشــک بادمجان هایی 
که شــب ها به ما می دادند، هم بماند. به هر حال به ما ظلم می شــد و اگر هم 
مصاحبه می کنم، برای این اســت که بعدها شرمنده خودم نشوم که چرا این 

حرف ها را نگفتم. ظلم ببینی و حرف نزنی، خیلی است.


