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عكس ه�اي جم�ع كردن 
سعيد احمديان 

  گزارش
تش�ك كش�تي توس�ط 
غالمرضا قص�اب یكي از 
قدیمي ترین مربيان كشتي در خوزستان و بار كردن آن 
در یك وانت كه تابس�تان امسال منتش�ر شد، یكي از 
غم انگيزتری�ن تصاویر ورزش ب�ود؛ تصاویري كه البته 
حكایت تلخ حال و روز ورزش اول كش�ور است. حال و 
روزي كه سبب شده است رئيس فدراسيون كشتي هر 
مجمعي مي رود و هر جا كه مي نش�يند، یك هشدار را 
تكرار كند، هشداري كه معلوم نيست گوش شنوایي براي 
آن باش�د اما زنگ خطر را براي ورزشي كه شماره یك 
كشور است به صدا در آورده است، طوري كه اگر وضعيت 
همين طور پيش برود، باید تشك هاي رشته اي كه قدمت 
تاریخ�ي و طوالني در ای�ران دارد و بيش�تر مدال هاي 
المپيك و جهاني را نسبت به بقيه رشته ها براي كشورمان 
آورده است، جمع شود. او از كاهش چشمگير جمعيت 
كشتي گير كش�ور مي گوید كه در دهه 70 یك ميليون 
كشتي گير بيمه شده در فدراسيون كشتي عضو بودند 
كه امروز این ميزان به 45هزار نفر كاهش یافته اس�ت. 
بارها تكرار مي كند تا گوشي دست مدیران ارشد ورزش 
كه در دهه هاي اخير بودجه ها را ول كرده اند سمت یك 
رش�ته خاص، بياید كه راه را اش�تباه رفته اند و به جاي 
سرمایه گذاري بيهوده و ریختن پول هاي كالن به دهان 
رشته هایي كه یكهزارم كشتي هم مدال و افتخار ندارند، 
باید هواي گوش شكسته هاي روي تشك را بيشتر داشته 
باش�ند، چراكه هر چه مدال و افتخار در ميدان ورزشي 
بزرگ دنياست را بچه هاي كشتي گير به دست آورده اند. 
با وجود چنين رزومه اي كه همواره س�بب ش�ده است 
افتخارات ورزش به سمت كفه كشتي سنگيني كند اما 
خيلي وقت اس�ت كش�تي الغ�ر و الغرتر مي ش�ود. 

 از یك ميليون به 45هزار كشتي گير رسيدیم
هشدار رئيس فدراسيون كشتي بيراه هم نيست، به خصوص 
كه ايراني ه��ا همواره يكي از ضلع هاي مدعي كش��تي دنيا 
بوده اند، چه در آزاد و چه فرنگي، رشته اي كه قدمتي ديرينه 
در كشور دارد، آن هم رشته اي كه تا سال ۱۳۱۸ به صورت 
پهلواني با رسم و رس��وم خاص ايراني ادامه داشت اما از اين 
س��ال به بعد با مطرح ش��دن مقررات بين المللي، تغيير و 
تحوالتي در ش��يوه كش��تي گرفتن و طرز لباس پوشيدن 
كشتي گيران پديدار شد. در سال ۱۳۱۷ حميد محمودپور 
كه داراي تحصيالت عالي تربيت بدني از دانشگاه تركيه بود 
به تعليم كش��تي در ايران پرداخت و اولين تشك كشتي از 
جنس اسفنج را در دانشسراي تربيت بدني واقع در دروازه 
دولت تهران پهن كرد و فنون كشتي آزاد و فرنگي را آموزش 
داد. از س��ال ۱۳۱۸ تا امروز كه در سال ۱۳99 هستيم، ۸۱ 

سال مي گذرد و بيش از هشت دهه است كه كشتي به صورت 
نوين در كش��ورمان آموزش داده مي ش��ود و چندين هزار 
قهرمان و پهلوان در گوشه گوشه كشور رشد كرده  و كشتي 
را به جايگاهي رسانده اند كه ورزش شماره يك كشور است؛ 
رشته اي كه بسياري از مربيان سازنده و گمنام در سالن هايي 
كه خيلي وقت ه��ا كمترين امكانات را هم نداش��ته و روي 
يك تشك ساده، از بين بچه هايي كه دوبنده هاي كشتي را 
پوشيده اند، استعدادها را زير ذره بين گرفته اند تا سال ها بعد 
همان بچه ها روي سكو هاي المپيك و جهاني براي كشورمان 

افتخار بياورند و پرچم ايران را باال ببرند. 
اما در دو دهه گذشته چه اتفاقي افتاد كه كشتي اينطور به 
گفته عليرضا دبير دارد از سبد خانواده هايي كه انتخاب اولشان 
براي فرزندشان فرستادنش به يك مدرسه كشتي بود، در حال 
حذف شدن است و سالن ها دارد خلوت و خلوت تر مي شود. 
طوري كه دبير مي گويد با ادامه اين روند بايد تش��ك هاي 
كشتي را جمع كرد: »اگر با همين سرعت نزولي پيش برويم، 

پنج تا ۱۰ سال آينده ورزش كشتي در ايران برچيده خواهد 
شد. ۷۳درصد جمعيت كشورمان را جامعه شهري تشكيل 
مي دهند كه جامعه را از دست داده ايم، كشتي به سمت جامعه 
روستايي رفته و به اين خاطر است كه مي گويم در سال هاي 

آينده كشتي در كشور جمع مي شود.«
رسيدن جمعيت كش��تي گير از يك ميليون بيمه شده به 
45هزار نفر در كمتر از ۳۰ سال، نشان از كاهش 95درصدي 
اقبال جامعه به كشتي است، يك زنگ خطر جدي، آن هم 
رش��ته اي كه باالي 9۰ درصد مدال هايمان در رقابت هاي 
المپيك به اين رشته اختصاص دارد و با ادامه اين وضعيت 
مي توان از همين االن پيش بيني ك��رد با توجه به اينكه بار 
اصلي م��دال آوري كاروان اي��ران در المپيك ها روي دوش 
كشتي گيرهاست، چش��م انداز روش��ني از مدال آوري در 
دوره هاي آينده المپيك نمي توان داش��ت، به خصوص كه 
با بي توجهي هايي كه نسبت به حفظ ظرفيت بزرگ كشتي 
در ايران صورت گرفته است، اين رشته روي يك روند نزولي 

حركت مي كند و با خالي ش��دن س��الن ها، كشتي سخت 
مي تواند براي آينده پشتوانه سازي كند. 
 چرا كشتي به این وضعيت افتاد؟

هر چند در جذابيت برخي رشته ها مانند فوتبال و گرايش 
به آن در دهه هاي اخير كمتر جاي ش��ك و شبهه اي است 
اما به نظر مي رسد سياستگذاران ورزش هم نتوانسته اند از 
پتانسيل عظيمي كه كشتي دارد محافظت كنند تا رشته اي 
كه در هشت دهه گذشته از ديروز تا امروز قهرماناني از جهان 
پهلوان تختي و عبداهلل موحد گرفته تا حسن يزداني ، شرايط 
سختي را نسبت به روزهايي كه جاي سوزن انداختن روي 
تشك ها نبود، پشت سر بگذارد. در اينكه كشتي چرا به اينجا 
رس��يد داليل مختلفي را مي توان برشمرد، از عدم توجه به 
استعداديابي و نداشتن برنامه توسعه تا بودجه حداقلي كه 
براي كشتي از سوي متوليان ورزش در نظر گرفته مي شود. 

قطع شدن زنجيره فدراسيون ها و آموزش و پرورش كه نقش 
زيادي در گرايش به كشتي و كشف استعدادها دارد، به خيلي 

از رشته ها از جمله كشتي آسيب جدي زده و در دهه هاي 
اخير براي بازگشتن رش��ته هايي مانند كشتي به روزهايي 
كه عالقه مندان بيش��ماري داش��ت، توجه كمتري ش��ده 
است. به گفته رئيس فدراسيون كشتي بازگشت تشك ها 
به آموزش و پرورش مي تواند روند استعداديابي را احيا كند: 
»با آموزش و پرورش تفاهمنامه داريم كه به مدارس برويم و 
كانون هاي استعداديابي كشتي را در آنجا راه اندازي كنيم و 
هيئت هاي كشتي استان ها بايد براي استعداديابي و افزايش 
كشتي گيران برنامه داشته باشند و بروند اين تفاهمنامه را با 
آموزش و پرورش استان خود انجام دهند و كار را از مدارس 

شروع كنند.« 
اما مهم ترين سنگ جلو پاي كشتي را براي پرورش قهرمانان 
و پشتوانه س��ازي بايد در كمبود بودجه جس��ت وجو كرد. 
اختصاص بودجه نامتوازن از س��وي وزارت ورزش و كميته 
ملي المپيك به كشتي سبب شده است اين رشته به گفته 
عليرضا دبير منابع مال��ي محدودي ب��راي اجرايي كردن 
برنامه هاي��ش در بخش هاي مختلف داش��ته باش��د: »در 
سال ۱۳92 بودجه كش��تي با دالر زير ۳هزار تومان حدود 
۱4ميليارد تومان از سوي وزارت ورزش و 5 ميليارد تومان از 
سوي كميته ملي المپيك بود و بودجه كشتي در آن زمان 
جمعاً به حدود ۱9ميليارد تومان مي رسيد، اما امروز بايد با 
حدود ۱4ميليارد تومان آن هم ب��ا دالر 2۷هزار تومان كار 
كنيم و نسبت به قبل بسيار چانه كشتي كوچك شده است.« 
اين بودجه اندك در شرايطي است كه براي رشته هايي مانند 
فوتبال كه در دو دهه گذشته افتخاري نداشته است، همواره 
كمك ها و پاداش هاي چند ميليون دالري از سوي دولتي ها 
در نظر گرفته مي شود. با وجود بي توجهي مسئوالن دولتي 
به كشتي كه به اندازه افتخاراتش به آن بها نمي دهند، كشتي 
بايد به سمت جذب سرمايه و اسپانسرها حركت كند تا بتواند 

بخشي از هزينه ها را از اين طريق جبران نمايد. 
عالوه بر بحث فراموشي فرآيند استعداديابي و بودجه اندك، 
نداشتن يك برنامه بلندمدت و نقشه راه براي توسعه كشتي 
از جمله مهم ترين ايراداتي است كه نه تنها به كشتي بلكه به 
اكثر رشته ها وارد است. در اين راستا فدراسيون كشتي در 
دوره جديد گويا در اين باره با برنامه وارد شده است و با توجه 
به تفاهمنامه اي كه با دانشگاه صنعتي شريف امضا شده، قرار 
است يك برنامه توسعه ملي كشتي تدوين شود. برنامه اي 
كه قرار است با بررسي تجارب جهاني برنامه ريزي راهبردي 
ورزش در حوزه كشتي به ويژه در كشورهاي امريكا، روسيه، 
ژاپن و گرجستان اهداف كالن و عملياتي كشتي ايران در 
دوره هاي زماني پنج ساله، راهبردها و سياست هاي توسعه 
كشتي در ايران از منظر نيروي انساني و زيرساخت ها و منابع 
مالي موردنياز تحقق برنامه را تدوين كن��د تا با اجراي اين 
برنامه در كنار فاكتورهاي ديگر، تشك هاي كشتي برخالف 

امروز كه از سالن ها جمع مي شوند، پهن شوند. 

ورزش اول كشور روزهاي خوبي را پشت سرنمي گذارد. 
بي تفاوتي مدیران ارشد ورزش به كشتي باعث شده 
است گرایش نس�ل هاي جوان به این رشته به شدت 
كاهش یابد تا جایي كه رئيس فدراسيون صراحتاً این 
مسئله را عنوان و نسبت به كاهش تعداد كشتي گيران 
ابراز نگراني كرد. سال هاست قهرمانان و مدال آوران 
گوش شكسته در آوردگاه هاي بزرگي چون المپيك و 
بازي هاي آس�يایي بار اصلي ورزش ایران را به دوش 
مي كش�ند و خوش رنگ تری�ن مدال ه�ا را به گردن 
مي آویزند اما مسئوالن پاسخ تالش هاي شبانه روزي 
آنها را با بي توجهي مي دهند. بي مهري، كم لطفي، عدم 
رسيدگي به اوضاع معيشتي و عمل نكردن به وعده ها 
از مهم ترین دالیلي اس�ت كه گرایش به كشتي را به 
پایين تر حد خود رسانده است. محمد كرماني، مربي 
سابق تيم ملي كشتي آزاد یكي از مربيان سازنده این 
رشته است كه در شهر كرج نخبه هاي زیادي را كشف 
كرده و پرورش داده است. او كه كاشف عليرضا حيدري 
و عليرضا كریمي بود در گفت وگو با »جوان« از اوضاع نه 
چندان خوب پشتوانه سازي و كشف استعدادها گفت. 

علت كاه�ش گرایش جوانان ب�ه ورزش اول 
كشور چيست؟

جدا از بحث شيوع كرونا، مسلماً گرايش جوانان به رشته 
كشتي به شكل محسوسي كمتر شده است. علت اصلي 
اين مسئله بي توجهي مسئوالن به كشتي است؛ به مدال 
كشتي به اندازه ساير رشته ها اهميت داده نمي شود. در اين 
رشته همه خودساخته هستند و با تالش هاي خودشان 
به موفقيت مي رسند، هم كشتي گيرانش بي توقع هستند 
و هم مربيانش. همين مس��ئله باعث شده كه مسئوالن 
هم كشتي را رها كنند. آقايان مي دانند كه كشتي گيران 
حجب و حيا دارند و به كسي رو نمي اندازند. در صورتي كه 
مدال آوران مان بيكار هستند و درآمدي ندارند اما كسي به 
آنها توجهي نمي كند! همين مسائل باعث دلسردي جوانان 
مي شود و تعداد كشتي گيران كاهش مي يابد. ضمن اينكه 
خود فدراسيون هم خيلي پيگير اين مسئله مهم نيست. 
نمي دانم مسئوالن فدراسيون را تحويل نمي گيرند، توجه 
نمي كنند يا اينك��ه حرف نمي زنند. مربي كه 4۰ س��ال 
زحمت كش��يده يا بيكار اس��ت يا راننده تاكسي. خدا را 
شكر من محتاج ديگران نشدم اما بسياري از قديمي ها و 
مدال آوران اوضاع خوبي ندارند. اگر كشتي گيران خيلي 
عز و جز نمي كنند به خاطر مرام كشتي است و مسئوالن 
نبايد از آن سوءاس��تفاده كنند. كش��تي گير وقتي مدال 
مي آورد بايد يك جا استخدام شود و به وضعيت مربيان 
رسيدگي كنند. اينها مسائلي است كه رسانه ها بايد آنها 

را انعكاس دهند. 
هنوز هم در مدرس�ه كشتي اس�تعدادها را 

پرورش مي دهيد؟
باش��گاهم در كرج بود و فعاًل به خاطر بيماري در منزل 

هس��تم. كرونا هم مزيد برعلت ش��ده اس��ت و به باشگاه 
نمي روم. 

قبول دارید ميزان اس�تقبال نس�ل جدید از 
كشتي كاهش یافته است؟

استقبال زيادي نمي ش��ود، هرچند هنوز برخي ها به اين 
رشته عالقه دارند. البته حضور چهره هاي شناخته شده 
كشتي در باشگاه ها تأثير زيادي در جذب نوجوانان دارد. 
مثاًل وقتي عليرضا حيدري به باش��گاه مي آمد و كشتي 
مي گرفت جلسه بعدش مي ديديم كه چند نفر جديد به 

باشگاه آمده اند. عليرضا كريمي هم هر زمان در باشگاه ما 
حاضر مي شد اس��تقبال بچه ها هم افزايش پيدا مي كرد. 
اگر قهرمانان مان به باشگاه هايشان سر بزنند در استقبال 
عالقه مندان تأثيرگذار است. منتها همچنان معتقدم كم 
محلي مسئوالن عامل پايين آمدن آمار كشتي گيران در 
سطح كش��ور بوده اس��ت و آنها به جوانان، مدال آوران و 

مربيان توجهي ندارند. 
نگراني خانواده ه�ا از آینده فرزندانش�ان تا 
چه اندازه در این رون�د نزولي تأثيرگذار بوده 

است؟
مس��لماً تأثير دارد. چند وقت پيش س��ميناري با حضور 
عليرضا دبير رئيس فدراسيون در كرج برگزار شد و خود 
رئيس فدراسيون نيز اين مس��ئله را عنوان كرد. ببينيد 
كشتي ورزش س��خت، طاقت فرسا و نفس��گيري است. 
معموالً هر كاري كه س��خت تر است بايد درآمد بيشتري 
داشته باشد ولي متأسفانه در كشتي ايران چنين شرايطي 
وجود ندارد و در كاهش تعداد كشتي گيران نقش داشته 
است. منتها اين را هم بگويم كه وضعيت به گونه اي نيست 
كه بگوييم ديگر دس��تمان در رده هاي پايه خالي شده و 
كسي به كشتي روي نمي آورد، در خيلي از شهرستان ها 
هنوز كشتي حرف اول را مي زند. مثل مازندران. با اين حال 
بايد بپذيريم كه تعداد كم ش��ده و خانواده ها نيز در اين 
مسئله نقش داشته اند. آنها سعي مي كنند فرزندانشان را 

به سمت رشته اي درآمدزا هدايت كنند. 
ش�ما كاش�ف س�تاره هایي از جمله عليرضا 
حيدري و عليرضا كریم�ي بوده اید. كمي در 

این خصوص صحبت كنيد. 
قباًل در تهران كار مي كردم و پس از آن به كرج آمدم و در 
اينجا كارم را ادامه دادم. انگيزه ورزشكاري كه به كشتي 
مي آيد باعث مي ش��ود مربي هم به او توجه كند. برادر 
بزرگ عليرضا حيدري ش��اگردم بود و عملكرد خوبي 
كه داشت باعث چهره شدنش شد. ضمن اينكه فيزيك 
بدني اش از همان اول نش��ان مي داد در كش��تي آينده 
دارد. عليرضا كريمي هم توسط پدرش به كشتي آمد، 
او نيز زود رشد كرد و به موفقيت رسيد. از اين ستاره ها 
زياد داشتيم و بسياري از ش��اگردانم عناوين مختلفي 

كسب كردند. 
بحث اس�تعدادپروري و پشتوانه س�ازي در 
ورزش اول كشور دیگر مثل گذشته پيگيري 
نمي شود. این مسئله به دليل كم كاري مربيان 
باشگاه هاست یا از همان بي توجهي مسئوالن 

به كشتي نشئت مي گيرد؟
مربيان پايه در باشگاه ها سال ها كار مي كنند ولي كسي 
به آنها بها نمي دهد. وقتي ش��اگردش را به تورنمنت هاي 
مختلف مي برند ولي اسمي از مربي پايه او نمي آورند آنها 
هم دلسرد مي شوند. تازه كش��تي گيراني كه به تيم ملي 

مي آيند اگر اس��م مربي پايه اش را ببرد توبيخ مي ش��ود، 
چراكه مربيان ملي دلشان مي خواهد اسم آنها را بگويند. 
اين مسائل عملكرد مربيان باش��گاه ها را تحت تأثير قرار 

مي دهد. 
اگر موضوع پشتوانه سازي و كشف استعدادها 
به همين صورت ادامه پيدا كند چه آینده اي در 

انتظار كشتي ایران خواهد بود؟
قطعاً آينده خوبي در انتظار كش��تي م��ا نخواهد بود. در 
گذشته مربيان پايه و باش��گاهي به مدارس مختلف سر 
مي زدند، بچه هاي خوش استيل را شناسايي مي كردند و 
به آنها مي گفتند به باشگاه بيايند و تشويقشان مي كردند 
كه كشتي را ادامه دهند. نه اينكه بنشينند تا استعدادها به 
آنها مراجعه كنند، ولي چون به مربيان پايه و كشتي توجه 
نمي شود آنها هم زده شده اند. مربيان قديمي براي كشف 
اس��تعدادها تالش بيش��تري مي كردند منتها نسل هاي 
جديد مي بينند به قديمي ها توجهي نمي شود، مي دانند 
اگر قهرمان جهان هم تحويل دهند براي كسي مهم نيست. 
همه اين مسائل به آقاياني برمي گردد كه آن باال نشستند 

و به كشتي كم محلي مي كنند. 
در ش�رایط فعل�ي ش�ما ب�ه خانواده ه�ا 
و فرزندانش�ان همچن�ان كش�تي را توصيه 

مي كنيد؟
كشتي در خون من اس��ت و هر ورزشكاري را كه ببينم 
فيزكش به درد كش��تي مي خورد به اين رشته دعوت 
مي كنم. نه اينكه به خاطر بي توجهي ها به نس��ل جديد 
بگويم به كش��تي نيايد. اهالي كش��تي سال هاست كه 
تالش مي كند اين رشته روپا بماند و هر كس هم جاي 
من باش��د همين كار را انجام مي ده��د. وقتي عليرضا 
دبير مي گويد كش��تي افت كرده است يعني بايد به آن 
رسيدگي كرد. براي خودم چيزي نمي خواهم. اگر توجه 
نكنند روز به روز وضع بدتر مي شود. بايد بيشتر از اينها 
تالش كرد. در دنيا همه به فوتبال توجه مي كنند و پول 
زيادي خرج اين رش��ته مي ش��ود و در ايران هم همين 
است ولي دليل نمي ش��ود چون يك رشته رشد خوبي 

داشته است بقيه زير پا له شوند. 

آينده خوبي در انتظار کشتي نيست!
 بررسي علل كاهش گرایش به ورزش اول ایران در گفت وگوي »جوان« با محمد كرماني، مربي سازنده كشتي

حاشيه اي بر چرایي كاهش 95درصدي جمعيت كشتي گير كشور در3 دهه اخير 

تشكهاييكهجمعميشوند

زنگ خطر
   دنيا حيدري 

حضور بين قدرت هاي مطرح دنيا اتفاق ساده اي نيست و 
به راحتي به دست نمي آيد. كشتي ايران اما سال هاست 
به واسطه تالش دو بنده پوشان خود و همچنين مربيان 
نامدارش توانس��ته اس��ت در اين جايگاه قرار گيرد، به 
طوري كه به عنوان يكي از قدرت هاي مطرح دنيا روي آن 
حساب مي شود. اين جايگاه اما امروز درخطر قرار دارد 
و عدم توجه به نشانه ها و زنگ خطري كه طي سال هاي 
اخير به صدا در آمده  اس��ت مي تواند كشتي ايران را از 
دايره قدرت جهاني خارج كند آن هم فقط به واس��طه 
بي توجهي ها و عدم مديريتي كه سال هاست دارد به طور 

ريشه اي كشتي را به جاده نابودي سوق مي دهد. 
نخستين بار طالقاني، رئيس اسبق فدراسيون كشتي 
بود كه كم شدن تعداد فعاالن و عالقه مندان به كشتي 
را فاجعه اي خواند كه بايد براي آن كاري كرد. حاال اما 
فدراسيون كشتي طبق گفته هاي رئيس جوان خود به 
اين نتيجه رسيده كه اواخر دهه ۷۰ ايران حدود يك و 
نيم ميليون كشتي گير فعال داشته كه تعداد آن امروز 
به زير 5۰ هزار نفر رسيده است و اين مي تواند به معني 
آن باشد كه تا پنج سال آينده كش��تي رو به تعطيلي 
مي رود! بررسي هايي كه نشان مي دهد كشتي ايران در 
۱۰ ، ۱5 سال گذشته خيلي عقب افتاده و اين مسئله 
را دبير، رئيس فدراسيون كشتي چندين مرتبه مطرح 

كرده است. 
آنچه امروز فدراسيون كشتي با يك بررسي دقيق به آن 
رسيده، زنگ خطري جدي براي كشتي ايران است كه 
پيشتر نيز دلسوزان اين رشته به آن گوشزد كرده بودند، 
اما كمترين توجهي به آن نش��ده بود. با اين وجود حال 
كه فدراسيون به عنوان مرجع به اين مهم رسيده است، 
مي توان اميدوار بود نگاه ها به كشتي تغيير كرده است و 
زمينه ها براي جذب حداكثري عالقه مندان به اين رشته 
پهلواني  مهيا شود تا كمافي السابق شاهد حضور نوجوانان 
و جوانان عالقه مند به كشتي روي تشك باشيم. جوانان 
و نوجواناني كه شايد آينده مبهم آنها باعث مي شود كه 
ديگر خانواده ها آنها را به سمت و سوي اين رشته سوق 
ندهند. حال آنكه كشتي در ايران نه فقط يك ورزش كه 
سبكي براي زندگي پهلواني است و تنها در عنوان و مدال 
خالصه نمي شود، اما كاهش چش��مگير كشتي گيران 
فعال مي تواند نشانگر آن باشد كه ديگر سبك و سياق 
پهلواني آنطور كه بايد بين خانواده ها حائز اهميت نيست 
كه بخواهند فرزندان خود را براي گام برداشتن در مسير 

آن براي كشتي گير شدن تشويق كنند.
اگر چه مشكالت و مسائل مالي در اين زمينه مي تواند 
تأثير بسزايي داشته باشد اما ش��ايد با نگاهي گذرا به 
خانه هاي كشتي فعال در سطح ش��هرها و استان ها و 
زيرساخت هاي نصفه و نيمه كشتي كشور بتوان به دليل 
اين كاهش چشمگير دس��ت يافت. زيرساخت هايي 
كه  توج��ه نكردن به آنه��ا در تمام اين س��ال ها باعث 
شده تا به مرور ش��اهد كاهش حضور عالقه مندان به 
كشتي در اين رشته پهلواني باش��يم. اتفاقي كه بدون 
ترديد حاصل بي توجهي هاي فاحش��ي است كه امروز 
با كاهش آماري شاهد زنگ خطري جدي هستيم كه 
عدم توجه به آن مي تواند فاجعه جبران ناپذيري را به 

دنبال داشته باشد. 

قطعًا آینده خوبي در انتظار كشتي 
ما نخواهد بود. در گذش�ته مربيان 
پایه و باشگاهي به مدارس مختلف 
س�ر مي زدن�د، بچه ه�اي خ�وش 
استيل را شناس�ایي مي كردند و به 
آنه�ا مي گفتند به باش�گاه بيایند و 
تشویقش�ان مي كردند كه كش�تي 
را ادام�ه دهند. نه اینكه بنش�ينند 
تا اس�تعدادها به آنها مراجعه كنند

پرونده
استعدادیابي كشتي

ورزشي

بازتاب

وقتي همه ايران
 کشتي بود

 شميم رضوان 
روزگاري نه چندان دور به هر گوشه ايران كه نگاه 
مي كردي چند مدال آور كشتي داشت اما امروز براي 
يافتن آنها بايد ذره بين برداري! نه آنكه عالقه مردم 
به اين رشته كم شده باشد و رقابت هاي كشتي به 
خصوص در س��طح بين المللي ديگر آن تماش��اگر 
سابق را نداشته باشد، نه، اما با يك دو دوتا چهار تاي 
ساده مي توان دريافت   توجه نكردن و مهيا نبودن 
امكانات و زيرس��اخت هاي الزم باعث شده است از 
عالقه مندان به اين رش��ته براي پيوستن به جمع 
كشتي گيران كم شود. مس��ئله اي كه براي كشتي 
ايران كه همواره يك��ي از قدرت هاي مطرح دنيا در 
اين رشته بوده است جالب توجه نيست. اين كاهش 
آمار را حتي مي ت��وان به طور فاح��ش در نتايج به 
دست آمده از استان هاي مطرحي كه تا پيش از اين 
در قهرمان پروري اين رشته حرف اول را مي زدند به 
وضوح ديد. براي نمونه استان خراسان كه قهرماناني 
چون برادران خادم و همچنين پدر آنها را به جامعه 
كشتي تحويل داده بود سال هاست كه ديگر آن فروغ 
سابق را ندارد و نتوانسته است موفقيت قابل توجه 
و چشمگيري در تحويل كشتي گيران نامي داشته 
باشد. اين مسئله در خصوص كرمانشاه كه برادران 
محبي كه قهرماني المپي��ك و جهان را در كارنامه 
خود داشتند و حتي تهران نيز صدق مي كند. البته 
اين روزها استان هاي شمالي به خصوص مازندران 
و همچني��ن خوزس��تان در زمينه كش��تي پروري 
موفقيت هاي بسياري كس��ب كردند اما به تناوب 
ش��اهد كاهش آمار كش��تي ايران در اس��تان هاي 
كش��تي پرور بوده ايم كه اين ب��دون ترديد اتفاقي 
ناخوشايند است براي ايران كه در دنيا روي كشتي 

آن به عنوان يك قدرت بنام حساب مي شود. 

نگاه شيوا نوروزي
     گفت وگو


