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از همان روزي كه حسن يزداني در مسابقات جهاني نروژ پشت تيلور امريكايي را به خاك رساند تا همين 
مسابقات جهاني صربستان، يعني در طول يك سال تمام نگاه ها متوجه نبرد دوباره اين دو كشتي گير بود. 
تعارف چرا؟ خود ما در ايران اصاًل بقيه كش��تي گيران را نمي ديديم! بله اين واقعيت تلخي است كه تمام 
نگاه ها متوجه حسن يزداني بود، نه فقط نگاه ها كه تمام فشار روحي و رواني نتيجه گرفتن تيم روي دوش 
پهلوان خوش اخالق كشورمان بود. يك سال همه منتظر كشتي او با تيلور و پيروزي دوباره اش بر كشتي گير 
امريكايي بودند. حسن يزداني يك سال به تنهايي اين همه فشار را تحمل كرد و در آخر هم آن شد كه همه 
ديديم. پهلوان كشورمان چيزي كم نگذاشت. هشتمين مدالش را هم گرفت اما رنگ مدالش نقره اي بود. 
تعارف است كه بگوييم نقره اي به ارزش طالست، خودش هم خوب مي داند كه نقره جهاني طالي جهان 
نمي شود ولي حسن يزداني براي ما همان قهرمان سال قبل است. حاال حتماً فشارها برداشته شده است و 

او با خيالي راحت تر به مسابقات پيش رو مي انديشد. 
اما در روزهايي كه همه متوجه حسن يزداني بوديم، دو ستاره ديگر درخشيدند. كامران قاسم پور با دالوري 

تمام باز هم كاكس امريكايي را برد و مثل مسابقات نروژ طالي جهان را در صربستان هم به گردن آويخت. 
رحمان عموزاد هم با شجاعت و نوع كشتي بدون ترس خود كاري كرد كارستان؛ تمامي رقباي خود را با 
اقتدار شكست داد تا طالي خوشرنگ جهاني را از آن خود كند؛ دو ستاره  اي كه حتي قهرماني و كسب 
مدال طالي جهاني آنها هم درست ديده نشد.  واقعيت اين است كه كشتي آزاد ايران به جز حسن 
يزداني پهلوان، ستاره هاي ديگري هم دارد كه بايد ديده شوند؛ ستاره هايي چون محمد نخودي، رضا 
اطري، يونس امامي و اميرحسين زارع و ديگران كه در كنار حسن يزداني براي اعتالي نام و پرچم 
ايران از هيچ تالشي فروگذار نيستند؛ ستاره هايي كه در كنار هم تيم ملي كشتي آزاد ايران را تشكيل 

مي دهند تا اينطور نباشد كه تمام فشارها روي دوش يك نفر باشد. 

وقتي همه از تو توقع كسب طال داشته باشند، كارت سخت مي شود، آنقدر سخت كه حتي نمي تواني خودت 
باشي. محمد بنا ستاره هاي كشتي فرنگي ايران را با چنين شرايطي راهي مسابقات جهاني صربستان كرد. 
بگذريم كه تا قبل از اعزام تيم حاشيه هميشگي عدم اعتقاد آقاي خاص به مسابقات انتخابي جو روحي و 
رواني تيم را به هم زده بود اما چيزي كه بيشتر س��بب افت فاحش ستاره هاي فرنگي كار ايران شد، همان 
سطح توقع باالي مردم و عالقه مندان و حتي كادر فني و سرمربي تيم بود. همه قهرماني مي خواستند و نه 

چيزي كمتر از آن، بدون توجه به اينكه ديگران هم كار كرده اند. 
نايب قهرماني در نروژ و غيبت روس ها در جهاني صربستان باعث شده بود محمد بنا با خيالي راحت تيمش 
را به مسابقات ببرد اما هر چه مسابقات جلو رفت، كار براي ايران سخت تر شد تا جايي كه ديگر اميدي باقي 
نمانده بود. محمدرضا گرايي كه كارش را شروع كرد، اميدوار شديم. وقتي همه را در سه دقيقه اول برد و 
فيناليست شد، حتي خود محمد بنا هم به كسب مدال طال يقين پيدا كرد؛ طاليي كه مي توانست سرنوشت 
تيم را عوض كند اما گرايي وقتي كار كشتي فينال به سه دقيقه دوم كشيد، كم آورد و به نقره قناعت كرد تا 

قهرمان جهان روي سكوي دوم بايستد. 
در ادامه محمدهادي ساروي و امين ميرزازاده هم در رسيدن به سكوي اول ناكام ماندند. اولي برنزي شد 
و دومي هم نقره گرفت تا كار تيم پرس��تاره محمد بنا با ايس��تادن روي پله چهارم تمام شود؛ تيمي كه به 
لحاظ داشتن ستاره چيزي كم نداشت و حتي مي توانست بهتر از نروژ نتيجه بگيرد اما ستاره هاي محمد 
بنا آني نبودند كه بايد باشند.  محمد بنا بعد از مسابقات صربستان رفت،  براي چندمين بار و حاال ميراث 
ارزشمند او تحويل حسن رنگرز شده است. بدون تعارف بايد عنوان كنيم كه كشتي فرنگي ايران چيزي 
براي قهرماني و كسب عنوان كم ندارد؛ تيمي پرستاره و آينده دار كه بايد براي المپيك آماده شود؛ تيمي 

كه مي تواند با برنامه ريزي درست حتي سكوي المپيك را هم فتح كند. 

رقابت ه�اي قهرماني جهان بلگ�راد، زنگ 
دنيا حيدري 
     گزارش

خطري جدي ب�ود براي كش�تي اي�ران به 
خصوص ح�وزه فرنگي. نتايج كسب ش�ده 
نش�ان از پيش�رفت قابل توجه ديگر كشورها داش�ت و افت فاحش 
دوبنده پوش�ان ايران كه برخالف تصور با دس�ت خالي از روي تشك 
بيرون آمدند.  عدم حضور روس ها فرصت خوبي بود براي كسب عنوان 
قهرماني، خصوصًا براي فرنگي كاراني كه دوره گذشته به عنوان نايب 
قهرماني بسنده كرده بودند، اما اتفاقات بلگراد همه را شوكه كرد. اگر 
چه آزادكاران موفق به كسب عنوان نايب قهرماني شدند و اين صعودي 
يك پله اي را براي تيم ملي كشتي آزاد ايران به دنبال داشت اما حتي 
آنها هم با ايس�تادن بر سكوي دوم نتوانس�تند آنطور كه بايد و شايد 

انتظارات را برآورده كنند. 

تيم ملي كش��تي فرنگي ايران با هدف كس��ب عنوان قهرماني ب��ود كه راهي 
صربستان شد. اين ش��عاري بود كه نه فقط دوبنده پوشان كه سرمربي تيم نيز 
بر آن تأكيد داشت، اما نتيجه با وعده اي كه داده شده بود، تفاوت بسيار داشت 
و تيم ملي كشتي فرنگي ايران نه فقط موفق به كسب عنوان قهرماني نشد كه 

دستش از رسيدن به گردن آويز طال هم كوتاه ماند. 
دس��ت بنا براي انتخاب باز بود. تك تك ش��اگردانش نفراتي بودند كه او خود 
برگزيده بود. اين عادت هميش��گي بناس��ت؛ اعتماد به چش��مان خودش، نه 
نبردي كه دو كشتي گير براي رس��يدن به دوبنده تيم ملي از سرمي گذرانند. 
اين بزرگ ترين انتقادي است كه تا به امروز به آقاي خاص كشتي فرنگي ايران 
وارد شده اس��ت؛ انتقادي كه در رقابت هاي مختلفي چون جهاني بلگراد ثابت 

شد پر بيراه هم نيست!
اين بار اما بحث تنها نحوه گزينش افراد نبود. بنا نفراتي را با خود به صربستان 
برده بود كه نه از تجربه كم داشتند و نه از توانايي، با وجود اين اما روي تشك و 
در مصاف با حريف آن سرزندگي و شادابي كه بايد را نداشتند و خستگي از سر 
و روي آنها مي باريد. آن هم قبل از گالويز ش��دن با حريف! اتفاقي كه در تمام 
مبارزه هاي دوبنده پوش��ان فرنگي كار ايران مشهود بود و بسياري آن را نتيجه 

بيش تمريني و تمرينات سنگين بنا مي دانستند. 
همه نگاه ها در فرنگ��ي به محمدرضا گراي��ي بود؛ كش��تي گير توانمندي كه 
مي توانست كاروان اعزامي ايران را صاحب خوش رنگ ترين مدال اين مسابقات 
كند اما غيرمنتظره ترين باخت ممكن را مقابل حريف صربس��تاني داش��ت و 
برخالف انتظار در سومين فينال متوالي المپيك و جهانی  خود شكست خورد 
تا رهاورد كشتي فرنگي ايران از رقابت هاي جهاني صربستان تنها دو نقره و يك 
برنز باشد؛ نتيجه اي دور از انتظار كه بنا را براي استراحت راهي خانه كرد تا شايد 

تحوالت در رأس كادر فني تغييري در روند آماده سازي تيم ملي كشتي فرنگي 
ايجاد كند و گامي باشد براي جبران ناكامي رقم خورده در بلگراد. 

نتايج رقم خورده توسط فرنگي كاران باعث شد حس��اب كار دست آزادكاران 
بيايد. عملكرد ضعيف شاگردان بنا نگاه ها به تيم ملي كشتي آزاد را نيز تغيير 
داد و ناكامي شاگردان او باعث شده بود بسياري به ديده بدبيني انتظار شروع 
كار آزادكاران را داشته باشند. درستكار اما با علم به اعتماد ازدست رفته افكار 
عمومي در همان گام نخست تأكيد كرد كه حساب آزاد از فرنگي جداست و اين 
دو تيم حتي نحوه تمرين كردن شان هم با يكديگر تفاوت بسيار دارد، چه برسد 
به انتخابي و ديگر مسائل، پس نبايد آزاد را با چوب فرنگي زد و بايد به تيم ملي 

كشتي آزاد هم اين فرصت را داد تا توانايي هاي خود را به نمايش بگذارد. 
صد البته كه حق با درستكار بود و دو تيم تفاوت بس��يار داشتند، اما به همان 
اندازه شباهت هم داشتند. براي نمونه همانطور كه در تيم ملي كشتي فرنگي 
گرايي به شدت تحت فش��ار بود، در بين آزادكاران نيز يزداني فشار زيادي را 
تحمل مي كرد و به جرئت مي توان گفت بار هم��ه تيم را او به تنهايي به دوش 
مي كشيد؛ فشاري كه دست آخر باعث ش��د او مهم ترين كشتي را با ناكامي به 
پايان ببرد؛ اتفاقي كه بي ارتباط با مس��ائل روحي- روان��ي و دخالت هاي نفر 
اول فدراس��يون در نحوه تمرين اين دوبنده پوش نبود، به ط��وري كه بعد از 
بازگشت شاگردان درستكار از صربستان بغض پدر يزداني تركيد و با واكنش به 

دخالت هاي دبير، او را عامل ناكامي پسرش در مصاف با تيلور خواند. 
تيم ملي كش��تي آزاد ايران با كسب دو طال، سه نقره و س��ه برنز و ۱۵۰ امتياز 
تيمي و كس��ب عنوان نايب قهرمان اين پيكارها بود كه صربستان را به مقصد 
ايران ترك كرد، اما حتي آزادكاران نيز با كس��ب هفت مدال نتوانستند آنطور 
كه بايد انتظارات را برآورده كنند، توقعي كه از آنها وجود داشت به مراتب بيش 

از اين حرف ها بود. 

رقابت هاي جهاني بلگراد اما زنگ خطري جدي براي كش��تي اي��ران بود. چه در 
بخش فرنگي كه يك ناكامي بزرگ را رقم زد و چه در بخش آزاد كه در دوره قبل به 
عنوان سوم دست يافته بود و اين بار با يك پله صعود روي سكوي دوم ايستاد. نتايج 
رقم خورده در بلگراد صربستان واقعيت تلخي را به تصوير كشيد؛ اينكه اگر چه ايران 
از بسياري كشورها سرتر است اما هنوز دستش به برخي ديگر نمي رسد كه اگر غير از 
اين بود، بايد در غياب روس ها با دو جام خاك صربستان را ترك مي كرد، اما اين اتفاق 
نه در فرنگي رخ داد و نه در آزاد و اين يعني كشتي ايران هنوز براي گرفتن رقباي 
سرسختي چون امريكا كار دارد، اما تالشي اصولي و نه صرفاً حضور مداوم در اردوهاي 
تمريني كه نتيجه رقم خورده توسط فرنگي كاران ثابت كرد بيش تمريني هم مي تواند 

به ناكامي بينجامد و الزمه موفقيت، تمرين اصولي است و تالش حساب شده ! 

  علي اشكاني – كارشناس كشتي فرنگي
براي مسابقات جهاني صربستان تيم ملي كشتي فرنگي 
ايران هي��چ چيزي كمتر از قبل نداش��ت. نفرات تجربه 
بيشتري كس��ب كرده بودند و با توجه به غيبت روسيه 
اين توقع وجود داشت كه نتيجه خوبي كسب شود، حتي 
بهتر از نتيجه مسابقات سال قبل. با توجه به جميع اين 
جهات، سطح توقع از تيم ملي كشتي فرنگي بسيار باال 
رفته بود اما در نهايت نتيجه اي كه به دست آمد همه را 

شوكه كرد. 
خوب كه به نتايج ملي پوش��ان فرنگي به خصوص س��ه 
مدال آورمان دقت كنيم، متوجه مي شويم هم آنها و هم 
بقيه تيم به لحاظ روحي و رواني با مشكل روبه رو بودند. 
به نظرم اين مس��ئله اولين چيزي اس��ت كه در بررسي 
نتايج تيم بايد آسيب شناسي و مشخص شود ايراد كار 

از كجاست. از سه فيناليست ما ساروي به همان شكلي كه در المپيك كشتي را واگذار 
كرده بود، كار كرد و باخت. گرايي تا قبل از كش��تي فينال تمام رقبا را در همان س��ه 
دقيقه اول شكست داد اما در فينال وقتي كار به سه دقيقه دوم رسيد، با مشكل روبه رو 
شد و كشتي را باخت. ميرزازاده هم همينطور بود و به راحتي كشتي را به فردي باخت 
كه به لحاظ سني باالتر از او بود. ميرزازاده مي توانست به راحتي او را شكست دهد اما 

نتوانست. يكي از اين سه سكو بايد به ايران و بچه هاي ما 
مي رسيد اما انتظاري كه داشتيم برآورده نشد تا دست 

تيم از مدال طال كوتاه بماند. 
اين روزها خيلي ها از نوع تمرينات ايراد مي گيرند اما به نظر 
من بايد كادر فني و مربيان در اين خصوص صحبت كنند و 
به صورت دقيق همه چيز بررسي شود. ايرادي كه مي توان 
به تصميم گيري ه��اي كادر فني گرفت، ن��وع برخورد با 
مسابقات انتخابي است. وقتي قانوني در اين مورد وجود 
ندارد، اين مشكالت بديهي است، چون همه چيز به صورت 
گلخانه اي رشد مي كند. خيلي از نفرات و استعداد ها در اين 
ميان تلف مي شوند و ثمره اين نوع تفكر اين مي شود كه 
طي تمام اين سال ها با وجود داشتن ستاره هاي زياد تنها 
دو بار روي سكو مي رويم. آنچه تاكنون ديده شده است، 
هيچ محور و قانوني ندارد.  تيم ملي كشتي فرنگي ايران 
سرشار از استعداد و ستاره است. من با اطمينان مي گويم كه حتي تا نفر سوم هر وزن ما 
خوب و در سطح مسابقات جهاني است، تيم ايران اليق و در سطح قهرماني جهان است و 
مي تواند حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد. ما زمان زيادي براي آماده شدن براي 
المپيك داريم و به نظر من اگر كس��ي نتواند با اين تيم پرستاره نتيجه مطلوب و الزم را 

كسب كند، بايد ايراد كار را جاي ديگري جست وجو كرد. 

فرنگي كاران ايران بهترين ها هستند
  مراد محمدي – كارشناس كشتي آزاد

در خصوص نتايج كسب ش��ده در مس��ابقات صربستان 
بايد گفت كه كشتي آزاد ايران نتيجه قابل قبولي گرفت. 
اينكه ما از 9 وزن هفت مدال كسب كنيم، نشان دهنده 
قدرت كش��تي آزاد ايران اس��ت اما با تمام اين حرف ها 
مسابقات جهاني صربستان بار ديگر فاصله كشتي آزاد ما 

با رقباي جدي مان يعني امريكا و روسيه را نشان داد. 
ما در حال حاضر هم از امريكايي ها عقب هستيم و هم از 
روس ها و براي جبران اين عقب ماندگي بايد تالش كنيم. 
كشتي آزاد ما در مس��ابقات جهاني صربستان نشان داد 
از بقيه كش��ورها فاصله گرفته اما همچن��ان در رقابت با 
روس ها و امريكايي ها عقب است، اين عقب ماندگي با كار 
اصولي و برنامه ريزي دقيق جبران خواهد شد. بايد يك 
ساختار حرفه اي و درست تعريف كنيم. بايد برنامه ريزي 

داشته باشيم. تا زماني كه س��اختارهاي مان حرفه اي نباشد، نمي توانيم به رقباي اصلي 
خود نزديك ش��ويم. امريكا در غياب روس ها در شش وزن فيناليست و در چهار تاي آن 
موفق به كسب مدال طال شد. وقتي عنوان مي شود كه ما از آنها عقب هستيم، بيان يك 
حقيقت اس��ت كه نبايد از آن فرار كرد يا بابت آن ناراحت شد بلكه بايد كار كرد و برنامه 
ريخت تا بتوان به سطح بااليي كه آنها از آن برخوردارند، نزديك و نزديك تر شد.  به عنوان 

مثال در همين مسابقات انتخابي حتي در اين پروسه هم 
با مشكل روبه رو هستيم، هنوز بعد از سال ها نمي توانيم در 
اين خصوص درست برنامه ريزي كنيم. يك كشتي گير را 
خسته و با بدني كوفته راهي مسابقات مي كنيم و ديگري 
را ب��دون كوچك ترين اس��ترس و با كمتري��ن آمادگي، 
اينگونه مي ش��ود كه حتي موفقيت هاي م��ان هم تداوم 
ندارد و نمي توانيم آنها را تكرار كنيم، البته ما امثال حسن 
يزداني را داريم كه به سبب نوع تالش ها و نوع تمرينات 
زندگي حرفه اي خود به اين سطح از موفقيت دست پيدا 
كرده است. امثال حسن يزداني تك ستاره هاي ما هستند 
كه با هشت مدال جهاني و المپيك خودنمايي مي كنند. 
طبيعي است كه روي آنها فشار وجود داشته باشد و همه 
از آنها انتظار درخشش داشته باشند اما اين مسئله بايد 
جايي تمام شود و اينگونه نباشد كه همه فشار روي يك 
نفر باشد. عالقه مندان كشتي و مردم كشتي دوست اين شرايط را خوب درك مي كنند و 
خوب مي دانند كه يك قهرمان چگونه و با چه شرايطي آماده مي شود. در كل بايد عنوان 
كنم تا زماني كه ساختار درستي نداشته باش��يم و رفتار حرفه اي را در سطح مديران و 
ورزشكاران مان نبينيم، نمي توانيم پيشرفت كنيم. كشتي آزاد در صربستان نتيجه خوبي 

گرفت اما ما هنوز نسبت به رقباي اصلي خودمان عقب هستيم. 

از روس ها و امريكايي ها عقب هستيم 

پرونده
مسابقات جهانی كشتی 

صربستان

ورزشي

حامد قهرمانی
   نگاه

فریدون حسن
  چهره

وقتي همه نگاه ها به يزداني بود

رحمان بي رحم، كامران دالور
ستاره هاي فرنگي خسته و كم روحيه 

گرايي طاليي، گرايي نقره اي

 انتظاراتي كه كشتي برآورده نكرد
از ناكامي فرنگي تا كم فروغي ستاره هاي آزاد در مسابقات جهاني صربستان


