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فرصت قهرماني نهم
 فريدون حسن 

تيم ملي كشتي آزاد ايران در حالي خود را آماده حضور 
در جام جهاني اين رقابت ها ب��ه ميزباني آيووا در امريكا 
كرده است كه پژمان درستكار، سرمربي تيم با تركيبي 
متفاوت تر از آنچه تصور مي ش��د تيم��ش را راهي اين 

مسابقات كرده است. 
آزادكاران ايران ب��ا توجه به قهرماني فرنگ��ي كاران در 
مسابقات قبلي حاال زير فشار تكرار قهرماني هستند و اين 
فشار ممكن است در نهايت به ضرر شاگردان درستكار 
تمام شود اما اتخاذ شيوه جوان گرايي و استفاده از تركيب 
ناشناخته باعث شده است حاال ايران يكي از شانس هاي 

اصلي كسب عنوان قهرماني باشد. 
در اي��ن ميان نباي��د از غيبت روس ها هم به س��ادگي 
گذش��ت. غيبت تيم روس��يه كه يك��ي از قدرت هاي 
بالمنازع كشتي جهان محسوب مي شود، اين فرصت 
را در اختيار بقيه گذاشته است تا با خاطري آسوده تر به 
فكر فتح سكو باشند؛ فرصتي كه البته شايد در نگاه اول 
اينگونه به نظر برسد كه به صورت برابر بين ايران و امريكا 
تقسيم ش��ده اما نبايد از رندي و پيشرفت كشورهايي 
چون آذربايجان و حتي گرجستان به سادگي گذشت و 

آنها را دست كم گرفت. 
با وجود اين اي��ران فرصت خوبي براي كس��ب نهمين 
قهرماني خود در اين مس��ابقات دارد. تيم كشورمان با 
تركيبي كامل و حضور تقريباً دو كشتي گير در هر وزن 
راهي مسابقات مي شود و همين مسئله برگ برنده تيم 
ايران اس��ت. هر چند غيبت حسن يزداني، كاپيتان تيم 
ملي و اميرحسين زارع سنگين وزن مدال آور ايران در اين 
مسابقات احساس خواهد شد اما نبايد از ياد ببريم هستند 
كش��تي گيران جوان و جوياي نامي كه مي توانند جاي 
خالي آنها را به خوبي پر و حتي اصلي ترين حريف ايران 

يعني امريكا را هم با چالش جدي روبه رو كنند. 
عدم ش��ناخت كافي حريف��ان از تركيب تي��م ايران در 
مس��ابقات رو دررو باعث مي ش��ود ايران فرصت برتري 
مقابل آنها را داشته باشد. ايران بدون برخي ستاره هايش 
هم براي آنها خطرناك است چراكه فرصت اين را دارد تا 
با جابه جايي مهره ها در دو دي��دار مرحله گروهي عماًل 
ًًبه راحتي خ��ود را به فينال برس��اند و بع��د در فينال با 
يك تركيب غافلگيركننده رقيب را به چالش بكش��اند. 
بهره گيري از استعداد هاي جوان در مسابقاتي كه قطعاً به 
لحاظ اهميت پايين تر از المپيك و رقابت هاي قهرماني 
جهان است مي تواند هم ايران را به سمت كسب نهمين 
قهرماني خود در اين مسابقات س��وق دهد و هم اينكه 

آينده كشتي كشور را بيمه كند. 
اتخاذ چنين تصميمي از س��وي كادر فن��ي با حمايت 
فدراسيون يك آينده نگري درست براي كشتي و پيشرفت 
بيشتر و بهتر آن است تا با كسب موفقيت در جام جهاني 
زمينه كسب مدال و موفقيت هاي بزرگ تر در رقابت هاي 
قهرماني جهان و المپيك فراهم شود، البته نبايد از ياد برد 
كه حتي اگر نتيجه مطلوب هم كسب نشد، كشتي آزاد 
ايران با جوانانش چيزي از دست نداده و در عوض تجربه 
خوبي در مسير موفقيت كسب كرده است. جام جهاني 
كشتي آزاد همين فرصت خوب است كه كشتي ايران بايد 

از آن به بهترين شكل ممكن استفاده كند. 

پرونده
جام جهانی

 کشتی آزاد

ورزشي

بازتاب

نگاه

جام جهاني در قرق قدرت هاي کشتي 
جاي خالي روس هاي پرافتخار 

 حامد قهرماني 
رقابت هاي جام جهاني كش��تي آزاد از سال 1973هر 
ساله برگزار مي ش��ود؛ رقابت هايي كه بسياري بر اين 
باورند سطح آن پايين تر از مسابقات قهرماني جهان و 

مسابقات المپيك است. 
اين رقابت ها به صورت تيم به تيم برگزار مي شود و طي 
آن شش تيم در دو گروه باهم رقابت مي كنند. روس ها از 
همان سال هاي آغازين اين رقابت گوي كسب قهرماني 
را از بقيه رقبا ربودند. قبل فروپاش��ي نظام كمونيستي 
ش��وروي آنها با 15قهرماني رك��ورددار بودند كه اين 
قهرماني ها در سال هاي بعد هشت بار ديگر با نام روسيه 
تكرار شد. امريكايي ها هم با كسب 14عنوان قهرماني 
در رده دوم هستند و كشور آذربايجان دو قهرمانی و كوبا 

يك قهرماني را به نام خود ثبت كرده اند. 
ايران هم تاكنون هشت قهرماني را به دست آورده است 
اما نكته جالب توجه در خصوص عملكرد كش��ورمان 
اينكه ش��ش قهرماني ايران به ص��ورت متوالي و طي 
سال هاي 2012 تا 2017 به دست آمده است كه نشان 
از قدرت برتر كشتي آزاد ايران در اين سال ها دارد، ولی 
طي يكي دو سال گذشته با محروميت هايي كه ورزش 
روسيه با آنها روبه رو شده ميدان براي تاخت و تاز بقيه 
كشورها بيشتر باز شده است، البته روس ها در آخرين 
دوره برگزاري مسابقات در سال 2019 قهرمان شدند 
اما ش��يوع كرونا در جهان باعث تعطيلي سه ساله اين 
رقابت ها شد تا حاال در سال2022 با ميزباني امريكا اين 

مسابقات دوباره از سر گرفته شود. 
امريكا حاال اين فرصت را دارد كه با كسب پانزدهمين 
قهرماني خود را بيشتر به روس ها نزديك كند، هرچند 
در اين ميان بايد از سد رقباي جدي و باانگيزه اي چون 
ايران عبور كند و اين كار حتي با وجود ميزباني براي آنها 

سخت خواهد بود. 

رقابت هاي جام جهاني امريكا 

دنيا حيدري 
  گزارش

طي روزه�اي 19 و 20 آذرماه 
برگزار می شود؛ رقابت هايي 
که با توجه به تغييرات ايجادش�ده در ترکيب دو تيم 
ايران و حتي امريكا، بي شك رنگ و بويي ديگر دارد؛ 
رقابت هايي که نه خبري از نابغه ايران در آن است و نه 
تيلور و اميرحس�ين زارع و اين يعني فرصتي طاليي 
براي شكوفايي نسلي تازه و خودنمايي جوان ترهايي 
که بي ش�ك مي توانند درخش�ش قاب�ل توجهي در 

سرزمين يانكي ها به نمايش بگذارند. 

 A رقابت هاي جام جهاني كشتي آزاد امريكا در دو گروه 
و B برگزار مي ش��ود. به اين ترتيب كه تيم هاي امريكا به 
عنوان ميزبان به همراه مغولستان و گرجستان در گروه 
A قرار دارند و اي��ران با ژاپن و منتخب جه��ان در گروه 
B؛ رقابت هايي كه بر اس��اس تصميم كادر فني در جهت 
پشتوانه سازي، ايران با كشتي گيران زير 23سال خود در 
آن ش��ركت مي كند؛ نفراتي كه البته مدعيان و نامداران 
وزن هاي خود هستند و شايد نسلي تازه كه جام جهاني 

امريكا فرصتي طاليي براي شكوفايي آنها باشد. 
تركيب انتخابي پژمان درستكار براي اين رقابت ها شامل 
رضا مؤمني )57 كيلوگرم(، ابراهيم الهي )61 كيلوگرم(، 
رحمان عم��وزاد - محمدرض��ا باق��ري) 65 كيلوگرم(، 
اميرمحمد يزداني- عل��ي اكب��ر فضلي)70 كيلوگرم(، 
محمدصادق فيروزپور)74 كيلوگرم(، محمد نخودي - علي 
سوادكوهي)79 كيلوگرم(، عليرضا كريمي)86 كيلوگرم(، 
كامران قاسم پور، اميرحس��ين فيروزپور) 92 كيلوگرم(، 
اميرعلي آذرپيرا)97 كيلوگ��رم( و اميررضا معصومي در 
125 كيلوگرم است. بدون ش��ك ايران با تركيبي جوان 
راهي امريكا مي شود، اما با توجه به مسابقات پيش رو در 
سال2023، كشتي ايران نيازمند داشتن دو سه تيم آماده 
است و اين تركيب مي تواند درستكار را در گام برداشتن 
در مسيري موفق ياري كند، خصوصاً كه فاصله رقابت هاي 
مهم دو سال پيش رو نيز به اندازه اي نزديك به هم است 
كه استفاده مداوم از يك تركيب، نگراني هايي را براي كادر 

فني در پي داشته باشد. فرصت دادن به جوان ها مي تواند 
دغدغه هاي درستكار را تا حد زيادي كاهش دهد، ضمن 
اينكه اميني، مربي تيم كش��تي آزاد ايران نيز بر اين باور 
است شاگردان درستكار توان بازگشت از امريكا با دست 
پر را دارند: »جوانان ما بايد ميدان هاي خوب ببينند تا به 
مهره هاي قابل اتكا و مطمئن تبديل شوند، ضمن اينكه 
شانس تيم ايران براي صعود به فينال زياد است، اما اينطور 
نيست كه به راحتي اين اتفاق رخ دهد. تيم منتخب جهان 
قطعاً كشتي گيران خوبي به همراه خواهد داشت و حتماً 

مسابقه هاي نزديك و حساسي را در پيش داريم.«

مهم ترين جدال اي��ران در جام جهاني امريكا بي ش��ك 
مصاف با نماينده هاي ميزبان است، با وجود اين اما دستيار 
درستكار بر اين باور است سرمربي با توجه به شرايط بازي ها 
و حريف است كه تركيب تيم را مشخص مي كند و هنوز 
كسي نمي داند كدام كشتي گير مقابل كدام حريف و كدام 
تيم روي تشك مي روند: »بايد شرايط تيم را در نظر بگيريم. 
هنوز تركيب تيم در هر مسابقه مشخص نيست. عالوه بر 
وضعيت خودمان، تركيب تيم حريف را هم بايد بسنجيم. 
از حاال نمي شود گفت مثالً سوادكوهي مقابل جردن باروز 
كشتي مي گيرد يا محمد نخودي. اين چيزي است كه در 
طول مسابقه مشخص مي ش��ود.« اما جذابيت هاي جام 
جهاني قبل از استارت اين رقابت ها آغاز شده است. آن هم 
با تحليل هاي جالب توجه اتحاديه جهاني! اتحاديه جهاني 
كشتي، انتظار جدالي ديدني بين كامران قاسم پور و كايل 
اسنايدر را در جام جهاني امريكا مي كشيد چراكه تصور 
مي كرد قاس��م پور در جام جهاني امريكا يك وزن باالتر 
رفته و در 97 كيلوگرم كشتي خواهد گرفت و از آنجا كه 
كايل اسنايدر هم قرار است در اين وزن شركت كند، نويد 
يك مسابقه جذاب را بين اين دو كشتي گير مي داد. اين 
در حالي است كه قاسم پور بعد از مسابقات جهاني بلگراد 
در گفت وگو با تسنيم تأكيد كرده بود امسال)2023( را 
هم در وزن 92 كيلوگرم كشتي خواهد گرفت و بعد از آن 
براي المپيك در مورد وزن المپيكي خود تصميم خواهد 
گرفت. اينكه با بازگشت به 86 كيلوگرم با حسن يزداني 

رقابت كند يا با رفتن به وزن جديد، با مدعيان پرتعدادي 
چون محمدحسين محمديان، مجتبي گليج، اميرعلي 
آذرپيرا، اميرحس��ين فيروزپور و مه��دي حاجيلوئيان 
به رقابت بپردازد؛ تصميمي كه باعث ش��د تحليل هاي 
اتحاديه جهاني كشتي در خصوص كشتي هاي قاسم پور 
و همچنين وزن97 اشتباه از آب درآيد چراكه كشتي گير 
ايراني كه در صورت رويارويي دو تيم امريكا و ايران باهم 
در فينال يا رده بندي جام جهاني، روبه روي كايل اسنايدر 
قرار خواهد گرفت، طبق اعالم فدراسيون كشتي ايران، 
اميرعلي آذرپيرا قهرمان جوانان و اميدهاي جهان خواهد 

بود نه قاسم پور

يكي از جذاب ترين رقابت هاي كشتي به وزن 125كيلوگرم 
)سنگين وزن( برمي گردد؛ وزني كه ايران همواره نفرات 
قدري چون اميررضا معصومي، قهرمان نوجوانان، جوانان و 
اميدهاي جهان را داشته و در آن جزو مدعيان اصلي كسب 
مدال بوده است. كشتي ايران اما از سال2021، نسلي تازه 
را در سنگين وزن رو كرد. نفراتي چون اميرحسين زارع 

كه موفق به كس��ب طالي جهان شد. اين تغيير نسل اما 
تنها مختص ايران نب��ود و امريكايي ها نيز چندي قبل از 
رقابت هاي اسلو، استيوسون 20س��اله را رو كرده بودند. 
قهرمان سنگين وزن المپيك كه رويارويي او با اميرحسين 
زارع مي توانست نمايشي جذاب را به دنبال داشته باشد؛ 
ديداري كه قرار ب��ود در رقابت دوس��تانه تيم هاي ملي 
آزاد ايران و امريكا در بهمن سال گذشته برگزار شود اما 
داستان هاي سياسي مانع شد و حاال، جام جهاني امريكا 
بهترين فرصت براي نمايش يك كشتي زيبا بين اين دو 
مدعي در سنگين وزن بود، با وجود اين اما سرمربي تيم 
كشتي آزاد ايران تصميم به اعزام تيم زير 23 ساله هاي خود 
گرفت تا نام زارع در بين مسافران امريكا نباشد و حسرت 
مصاف با اميرحسين زارع يك بار ديگر به دل امريكايي ها 
بمان��د، اما اين به آن معنا نيس��ت كه ايران كش��تي گير 
مدعي در اين وزن ندارد. اميررضا معصومي فرزند فردين 
معصومي، قهرمان پيشين كشتي سنگين وزن جهان يكي 
ديگر از مدعيان اين وزن كه عناوينش در يك سال اخير 
نام او را حسابي مطرح كرده، مدعي تازه واردي است كه بعد 

از قهرماني سال گذشته در نوجوانان جهان، امسال هم در 
مرحله پاياني انتخابي تيم ملي بزرگساالن حضور داشته 
است و بعد از شكس��ت يداهلل محبي با اميرحسين زارع 
كشتي گرفت و سپس در مسابقات جوانان جهان قهرمان 
شد و دو ماه بعد از آن نيز به طالي اميدهاي جهان رسيد تا 
منتخب سنگين وزن ايران براي جام جهاني امريكا باشد. 

اميرحس��ين زارع اما تنها غايب اسم و رس��م دار كاروان 
اعزامي ايران به امريكا نيست. در واقع بزرگ ترين غايب 
ايران، حسن يزداني است كه با توجه به عدم حضور ديويد 
تيلور در رقابت هاي امريكا، كادر فني كش��تي ايران نيز 
تصميم گرفته است به نابغه كشتي ايران استراحت بدهد. 
در واقع سياست فدراسيون كشتي و تيم ملي آزاد از همان 
روزهاي نخست استفاده از جوانان در جام جهاني جهت 
پشتوانه سازي بود؛ تصميمي كه زدن يك تير با دو نشان 
است، به طوري كه از يك س��و به قهرمانان نامدار جهت 
حضوري پرق��درت در انتخابي هاي المپيك و همچنين 
المپيك پاريس فرصت اس��تراحت مي دهد و از س��وي 
ديگر فرصتي طاليي براي رو كردن نسلي تازه در اختيار 

جوانان مي گذارد. 

رقابت هاي جام جهاني کشتي 

شيوا نوروزي
     گفت وگو

آزاد هفته آينده آغاز مي شود 
و آزادکاران ايراني براي کسب 
عنوان قهرماني در آيووا روي تشك مي روند. در راستاي 
فرصت دادن به نس�ل جوان و البته پشتوانه س�ازي، 
فدراسيون تيم آزاد را نيز همانند تيم فرنگي با ترکيبي 
کاماًل جوان راهي جام جهاني مي کند. در شرايطي که 
چهره هايی چون حس�ن يزداني و اميرحس�ين زارع 
استراحت مي کنند، جوانان خوش آتيه اي چون عموزاد 
و معصوم�ي با حريفان خ�ود در جام جهاني سرش�اخ 
مي ش�وند. اهمي�ت ب�ه تربي�ت س�تاره هاي جديد و 
پشتوانه سازي براي سال هاي آتي موضوعي است که 
فدراسيون و کادرفني برنامه ويژه اي براي آن دارند. اين 
نكته مهم بهانه اي ش�د ت�ا گفت وگويي ب�ا اکبر فالح، 
پيشكسوت و مربي سازنده کشتي انجام دهيم و از او در 
مورد تأثير توجه به نسل جوان در آينده کشتي ايران و 
همچنين ش�رايط تيم مل�ي در جام جهاني بپرس�يم. 

 انتظارات از کشتي ايران هميشه باالست. فكر 
مي کنيد در اين دوره جام جهاني چه شرايطي 

براي تيم ملي آزاد رقم خواهد خورد؟
رقابت هاي جام جهاني در رشته كشتي با مسابقات جهاني 
و المپيك متفاوت اس��ت و به نوعي براي ملي پوشان ما 
ديداري تداركاتي محسوب مي شود. فرصت دادن به نسل 
جوان براي پشتوانه سازي در اين رقابت ها بهترين تاكتيك 
است. خوشبختانه در اين  دوره تقريباً كل تيم هاي اعزامي 
به جام جهاني كشتي جوان هستند و اين تصميمي كاماًل 
درست و مفيد است. در جام جهاني نبايد نتيجه گرا باشيم 
و در  بازي هاي المپيك بايد به نتيجه  فكر كنيم. سطح 
اين رقابت ها متفاوت است. در برخي از ادوار با قاطعيت 
قهرمان جام جهاني شديم اما در مسابقات المپيك حتي 
به سكو نرسيده ايم. نبايد جايگاه مسابقات را باهم اشتباه 
بگيريم. جام جهاني حكم تداركاتي را دارد تا ببينيم جايگاه 
كشتي آزادمان كجاس��ت و با چه شرايطي قرار است در 

المپيك شركت كنيم. 
 پشتوانه سازي ايده خوبي از سوي فدراسيون 

است؟
حرف اصل��ي همين اس��ت، فدراس��يون، اس��تان ها و 
هيئت هاي كشتي بايد موضوع پشتوانه سازي را مدنظر 
قرار دهند. خيلي خوب است كه كشتي ايران ستاره اي به 
نام حسن يزداني دارد اما بايد نفر جايگزين او را نيز داشته 
باشيم و به او هم ميدان دهيم. اگر يزداني بعد از المپيك 
از دنياي قهرماني خداحافظي كرد، بايد يك نفر باشد تا 
جايگزين او شود، نه اينكه چند سال زمان ببرد يك نفر 
جانشين ستاره قبلي شود. جام جهاني ميدان خوبي است 
براي پخته شدن جوانان آينده دار تا در مسابقات جهاني 

به كمك تيم ملي بيايند. 
 هم گروهي با ژاپن و تيم منتخب جهان چطور 
خواهد بود؟ از هم اکنون مي توان به فينال و 

قهرماني فكر کرد؟

ژاپني ها هيچ وقت در تورنمنت ه��اي مختلف جهاني و 
آسيايی تيم كاملي نبوده اند و هميشه با تك ستاره هاي شان 
مدال گرفته اند، حتي در المپيك نيز طال مي گيرند اما تنها 
در دو سه وزن مدعي هستند و در ساير اوزان حرفي براي 
گفتن ندارند. با تيمي كه ما داريم، ش��كي نيست آنها را 
شكست خواهيم داد. تيم منتخب جهان نيز همين شرايط 
را دارد. در اين دوره جام تنها تيم ملي امريكا رقيب ايران 
محسوب مي شود. در مسابقات جهاني نيز امريكا قهرمان 
كشتي آزاد شد. به احتمال زياد در فينال جام جهاني2022 
رقيب امريكا خواهيم بود. امريكا ميزبان رقابت هاست و 
بسياري از قهرمانان را در تركيب دارد. با اين  حال جوانان 
كشتي آزاد ايران نيز همگي جوياي نام هستند و هيچ كس 
نمي تواند آنها را از پيش بازنده بداند. با پتانسيلي كه اين 
تيم دارد، بچه هاي ما مي توانند قهرمانان جهان را شكست 
دهند. مث��اًل در س��نگين وزن اميررض��ا معصومي براي 
نخستين بار در رده بزرگساالن روي تشك خواهد رفت. 
تمامي نفرات آزاد در اين دوره مي توانند پديده باشند. همه 
آزادكاران بايد قدر اعتماد فدراسيون و كادرفني را بدانند و 
براي شكست حريفان روي تشك بروند. كشتي گيري مثل 
معصومي قرار است پا جاي اميرحسين زارع بگذارد؛ كسي 
كه قهرمان جهان است و اميدواريم معصومي هم دومين 
قهرمان ما در سنگين وزن باشد. در ساير اوزان نيز جوانان 

بايد بهترين استفاده را ببرند. 
 غيبت قهرماناني چون زارع و يزداني چه تأثيري 

روي تيم ملي خواهد داشت؟
اس��تفاده از قهرمانان ملي در هر رويدادي اشتباه است. 

اين كشتي گيران تنها بايد در رقابت هاي انتخابي شركت 
كنند و فقط به مس��ابقات جهاني يا المپيك اعزام شوند. 
در ساير رويدادها از جمله آس��يايي و جام جهاني بايد به 
نسل جوان تر فرصت داد. اس��تراحت دادن به قهرمانان 
و مدال آوران در اين دوره تصميم درس��تي است، آنها به 

استراحت نياز داشتند. 
 ارزيابي ش�ما از عملك�رد کش�تي آزاد ايران 

چيست؟
براي رشد و پيشرفت كش��تي به مسابقات قانونمند نياز 
داريم و اين مسئله به رقابت هاي انتخابي برمي گردد، البته 
برگزاري انتخابي هاي تيم ملي با حضور دو يا سه نفر اصاًل 
انتخابي محسوب نمي شود. كشتي گيران از رقابت هاي 
قهرماني كش��ور اس��تارت مي زنند و برترين ها سهميه 
حضور در انتخابي ها را مي گيرند. بايد شرايط جوري باشد 
كه براي هر وزن انتخابي 16كشتي گير در تمامي رده ها 
حضور داشته باشند. در اين صورت مي توانيم حرف اول 

را در جهان بزنيم. 
 انتظارات از کشتي بيشتر شده. آيا حمايت ها 

نيز از اين ورزش اول کشور بيشتر شده است؟
مسئوالن اصالً از ورزش حمايت نمي كنند و اين مسئله در 
اولويت كاري شان نيست. اگر منتظر حمايت آنها بمانيم 
همه ورزشكاران دل زده مي ش��وند. قهرمانان ما هميشه 
براي گرفتن حق ش��ان بايد اعتراض كنند. پاداش سكه 
مدال آوران را بعد از گران ش��دن س��كه، نقدي پرداخت 
مي كنند. در حقيقت با ورزشكاران معامله مي كنند. اين 
حق ورزش��كار مدال آور است كه مس��ئوالن به زندگي و 

معيشت او توجه داشته باشند. 
 آينده کشتي آزاد ايران را چگونه مي بينيد؟

اگر انتخابي ملي پوش��ان و مربيان باشد مي توان به آينده 
اميدوار بود، حتي مربيان نيز بايد با انتخابي برگزيده شوند، 
نه اينكه قانوني وجود نداشته باشد و سرمربي رفقاي خود 
را به تيم ملي بياورد. در تيم اعزامي به جهاني صربستان 
هشت كشتي گير مازندراني حضور داشتند اما هيچ  كدام 
از مربيان سازنده آنها جايی در تيم ملي نداشتند! حتي از 
مربيان آن دو نفر ديگر نيز استفاده نشد. در سال هاي اخير 

هيچ توجهي به مربيان سازنده نشده است و جوري به آنها 
نگاه مي كنند كه انگار هيچ كدام در حد و اندازه تيم ملي 
نيستند. اين مسئله به فدراس��يون مربوط مي شود. بايد 
كميته مربيان تشكيل شود و كمك هاي سرمربي توسط 

اين كميته انتخاب شوند. 
 کادرفن�ي و پژمان درس�تكار چه نقش�ي در 
پيشرفت کش�تي آزاد ايران داشته اند؟ نقش 

مربيان سازنده در موفقيت ها چقدر است؟
نمي شود ورزشكاري كه تا ديروز كشتي مي گرفته است به 
يك باره مربي تيم ملي شود! پس مربيان سازنده كه سال ها 
زحمت كشيده اند كي به حق شان مي رسند؟ متأسفانه اين 
باب شده و كار قشنگي هم نيست. بايد دست قهرمانان را 
گرفت ولي بايد آنها را درست راهنمايی كرد. قهرماني كه 
مي خواهد مربي تيم ملي شود، ابتدا بايد به استان و شهرش 
خدمت كند. اگر توانايی و شم الزم مربيگري را داشت به 
تيم ملي بيايد. اينگونه انتخاب مربيان ملي بدآموزي دارد 
و به ضرر چهره ها تمام مي شود. اگر سرمربي كنار برود، 
ش��ايد آن قهرمان ديگر هيچ وقت ب��ه كادرفني تيم ملي 
دعوت نشود. مربياني كه سلس��ه مراتب را طي نكرده و با 
رفيق بازي روي كار آمده اند، راحت كنار مي روند و حتي در 
استان شان هم جايی نخواهند داشت. از اين دست موارد 
در كشتي ما زياد بوده است، ولي كسي كه كاربلد باشد و 
سازنده، بعد از تغييرات تيم ملي در باشگاه كارش را ادامه 
مي دهد. نبايد مربيان را زده كرد. اگر تيم پژمان درستكار 
به مسابقات اعزام و كشتي گيرش قهرمان جهان مي شود، 
پژمان درس��تكار اين كش��تي گير را قهرمان دنيا نكرده 
بلكه آن مربي كه 10س��ال با ملي پ��وش كار كرده عامل 
قهرماني اش است. نمي شود با س��ه ماه كاركردن كسي 
را به قهرماني جهان رس��اند. باز هم تأكيد مي كنم نبايد 
مربيان سازنده را دلسرد كرد. اگر آنها دلسرد شوند، مربيان 
تيم ملي حرفي براي گفتن نخواهند داشت. نحوه انتخاب 
مربيان تيم ملي از بين مربيان سازنده بايد در دستوركار 

فدراسيون قرار گيرد.  

فرصت دادن به جوانان بهترين تاكتيك است
لزوم جوان گرايی کشتي در مسابقات جام جهاني در گفت وگوي »جوان« با اکبر فالح  

جام جهاني حكم بازي تدارکاتي را دارد

جام جهاني کشتي بدون يزداني و تيلور

ايران ناشناخته و مرموز براي حريفان 

فدراسيون، اس�تان ها و هيئت هاي 
کشتي بايد موضوع پشتوانه سازي را 
مدنظر قرار دهند. خيلي خوب است 
که کشتي ايران ستاره اي به نام حسن 
يزداني دارد اما بايد نفر جايگزين او 
را نيز داشته باشيم و به او هم ميدان 
دهيم. اگر يزداني بع�د از المپيك از 
دني�اي قهرمان�ي خداحافظي کرد، 
باي�د يك نفر باش�د ت�ا جايگزين او 
ش�ود، نه اينكه چند سال زمان ببرد 
يك نفر جانشين س�تاره قبلي شود

مهم ترين جدال ايران در جام جهاني 
امريكا بي شك مصاف با نماينده هاي 
ميزبان است، با وجود اين اما دستيار 
درس�تكار بر اين باور است سرمربي 
با توجه به ش�رايط بازي ها و حريف 
اس�ت که ترکي�ب تيم را مش�خص 
مي کن�د و هن�وز کس�ي نمي دان�د 
کدام کشتي گير مقابل کدام حريف 
و ک�دام تي�م روي تش�ك مي روند


